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من وثئق الصاع داخل النظمة من وثئق الصاع داخل النظمة 

الاركسيية ـ اللينينية الغربية "الل الأمام"الاركسيية ـ اللينينية الغربية "الل الأمام"

اليي الديد: من اللصلحية الل خط الردةاليي الديد: من اللصلحية الل خط الردة

 19791حول بعض التأملت النقد الذاتية الولية لسنة 
)1980 مارس 17(أبراهام السرفاتي، السجن المركزي بالقنيطرة، 

" غش55ت"، أم55ا اله55وامش الص55لية لص55احب الن55ص فه55ي30 تن55بيه: ك55ل اله55وامش المرقم55ة ف55ي ه55ذا الن55ص موض55وعة م55ن ط55رف موق55ع  
تحمل رمز نجمة.

 ، ش��هرا بع��د ص��دور1980 م��ارس 17"  كتبه��ا أبراه��ام الس��رفات ف 1979 � وثيق��ة "ح��ول بع��ض الت��أملت النق��د الذاتي��ة الولي��ة لس��نة 1
 . و م�ن العل��وم1980 ف�باير 22وثيقة "بيان من داخ�ل الس��جن الرك�زي ب�القنيطرة إل الش�باب الغرب و ال�رأي الع�ام ال�ديوقراطي" الص�ادرة ف 

  قادم��ا م��ن الس��جن ال��دن "غبيل��ة" بال��دار البيض��اء، حي��ث قض��ى ف��تة هن��اك1979أن أبراه��ام الس��رفات ق��د وص��ل إل الس��جن الرك��زي ف ين��اير 
.1977، تاريخ صدور الحكام من طرف مكمة الستئناف بالدار البيضاء، إل حدود يناير 1977امتدت من مارس 

 و بعد وص�وله إل الس��جن الرك�زي التح��ق بالثن�ائي النص�وري و الش�تي، ليش��كلون الث�الوث اليمين ال�ذي خ�اض حرب�ا ضروس�ا ض�د منظم�ة
 "إل المام" و خطها الاركسي – اللينين الثوري، من أجل بسط خط إصلحي يين و ذيلي للخاد الشتاكي للقوات� الشعبية، خ��ط ش��عار

ماربة النتهازية اليسارية، و الدفاع عما سي ببهة القوى الديوقراطية و الثورية لسقاط النظام بقيادة الخاد الشتاكي للقوات الشعبية. 
  م��ن حي��ث التكتي��ك السياس��ي، اس��تغل الثلث��ي اليمين الف��وات القائم��ة داخ��ل ال��ط السياس��ي للمنظم��ة، م��ن قبي��ل "الش��بيبة الدرس��يةأ-

 مقدم��ة تكتيكي��ة" و ش��عار "البه��ة العريض��ة لع��زل النظ��ام" ال��ت تض��منتها وثيق��ة "الط��ة التكتيكي��ة الش��تكة" ال��ت أص��درتا "لن��ة التنس��يق" بي
  و ال���ت أص���درتا نش���رة "الوح���دة" (النش���رة الداخلي���ة الاص���ة ب���النظمتي)، و1974 م���ارس" ف أكت���وبر23منظم���ة "إل الم���ام" و  منظم���ة "

 ، من أجل تقدي غطاء يساري لطروح��ات ييني�ة،1976كذلك شعار "عزل النواة الفاشية" الذي جاءت به وثيقة البنامج الديوقراطي لسنة 
 و ذل���ك ع���ب تق���دي تص���ورات سياس���ية تق���وم م���ن خلل نق���دها لقول���ة "الش���بيبة الدرس���ية مقدم���ة تكتيكي���ة"، و م���ن خلل نق���د الوث���ائق الس���ابقة
 باعتبارها ل تطرح مسألة السلطة كشعار مركزي، و اكتفط بطرح عزل النظام أو النواة الفاشية. هكذا قدم اليمينيون الثلثة شعار"جبهة الق��وى
 الديوقراطي���ة و الثوري���ة" كطري���ق جدي���د إل بن���اء ال���زب الث���وري ب���دل الش���بيبة الدرس���ية كعب���ارة إل الطبق���ة العامل���ة. و لعط���اء أطروح���اتم طابع���ا

راديكاليا وضع اليمينيون الثلثة شعار "إسقاط النظام"  كشعار مركزي للفتة.
 هكذا بالصطفاف وراء "جبهة القوى الديوقراطية و الثورية" بقيادة الخاد الشتاكي، سيتم التجذر وسط الطبق��ة العامل��ة و تفت��ح الطري��ق
 ن���و بن���اء ح���زب الطبق���ة العامل���ة. و بطبيع���ة ال���ال ات���م اليميني���ون الثلث���ة ال���ط الس���ابق للمنظم���ة بالنتهازي���ة اليس���ارية و باللقي���ة ت���اه الق���وى

الصلحية، و من تة السؤولية عن كل الضربات الت تعرضط لا النظمة.
 ، اس��تطاع الثلث��ي اليمين أن يف��رض عل��ى النظم��ة ف الس��جن الرك��زي برنام��ا انتقالي��ا ثلث��ي ال��اور تض��من ثلث نق��ط:1979ف م��ارس 

 . و سيش��كل ه��ذا البنام�ج النتق�ال، وع�اءا يتض��ن ج�وهر الطروح�ات1978- 1977مهمات الوضع السياسي، إعادة البناء، تقييم تربة 
 اليمينية الصلحية للثالوث الذكور أعله، و قد سعى هؤلء لفرض البنامج بكل الوسائل. فالبنامج عموم��ا، م��ن خلل النقط��ة الول ح�اول
 تري���ر الطروح���ات اليميني���ة، م����ن خلل جع���ل "التحلي���ل السياس���ي" الق����دم م����ن ط���رف الش���تي بلعب���اس و عب���د ال النص���وري أرض���ية للنق���اش
 السياسي، بينما كان رفضهم لشعار التقييم الشامل لتجربة النظمة، و اكتفاؤهم بناقشة سنتي من تربة الس��جن الرك�زي، يعن إس�قاط ق��رارات

 ، و عودة أصحاب الطروح�ات اليميني�ة إل م��واقعهم التنظيمي�ة الس�ابقة، و ف نف�س ال��وقط ع��زل العناص�ر الثوري�ة داخ�ل النظم�ة.1977يوليوز 
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 يلزمن بداي����ة، تفس����ي ك����ون ل أق����دم ل����د الن نق����ذا ذاتي����ا عل����ى الخط����اء ال����ت ارتكبته����ا هن����ا س����نة
  ، نق��ذا ذاتي��ا ض��روريا، نظ��را، و ف نف��س ال��وقط، لط��ورة أخط��ائي، و ل��دة الش��اكل و الت��وترات1979

الالية بالسجن خلل هذه السنة. 

أما الهمات الرتبطة بإعادة البناء فتدور ف فلك� الطروحات اليمينية حول "جبهة القوى الديوقراطية والثورية" و غيها.
  من حيث التكتيك التنظيمي، استغل أبراهام السرفات وجوده داخل "اللجنة القيادية" للتنظيم الركزي اللي بالسجن� الرك�زي للض�غطب-

 بك��ل الوس��ائل م��ن أج��ل تري��ر مواق��ف اليمي، بي��ث خ��ول إل ن��اطق رس��ي ل��ه، بينم��ا ق��ام الثن��ائي الخ��ر بتص��عيد حلت الض��غط عل��ى "اللجن��ة
 القيادية" للفرع، و إغراق رفاقها ف مهام تنظيمية ل تنتهي ح�ت يتس�ن ل�م النف��راد بجموع��ة م�ن الناض�لي و الرف�اق و جره�م إل الطروح�ات

 . هك��ذا1978اليميني�ة، مس��تغلي ف ذل�ك الش�تات ال�ذي تعرض�ط ل�ه مموع�ة العتقلي السياس�يي بالس��جن الرك�زي، عل��ى إث�ر إض��راب ف��باير 
 أصبح الثالوث داخل السجن� الركزي يتحكم ف أغلبية أصبحط تابعة له، بينما خول الناح الثوري الاركسي – اللينين الثوري إل أقلية. و ف

 ، ع�رف الص�راع بي الطرفي أوج�ه، و دارت معرك�ة حاس�ة1979ه�ذا الس�ياق ت ف�رض م�ا س�ي ب "البنام�ج النتق�ال". و خلل ش�هر أبري�ل 
، الذي أغاض اليمي.1979 ابريل 17انتهط بالنتصار الول للجناح الثوري، و توج هذا النتصار صدور البيان السياسي ل

 و ف س�ياق ه��ذه الزي��ة أص��در أبراه��ام الس��رفات هجوم��ا بوليميكي�ا ض��د النظم�ة الركزي�ة اللي�ة برمته�ا. و اس��تغل رفيق��اه ف ه��ذا الث��الوث غي
  ملي��ون18الق��دس ذل��ك لطلق أك��ب حل��ة م��ن الك��اذيب و الف��تاءات ض��د النظم��ة و ض��د رفاقه��ا الث��وريي، م��ن قبي��ل ات��ام النظم��ة بس��رقة 

 سنتيم، فانقلب السحر عل�ى الس�احر، عن�دما توص�ل العتقل�ون السياس�يون بالس��جن الرك�زي برس�الة توض�يحية موجه�ة م�ن ط�رف "لن�ة مناهض�ة
 القم��ع ب��الغرب" ال��ت ك��انط توج��د بفرنس��ا، و ق��د أص��يب الث��الوث باليب��ة و ال��ذلن ل�ا فش��لط عملي��ة التش��ويه عل��ى م��رآى و مس��مع م��ن جي��ع
 العتقلي السياس��يي خلل ج��ع ع��ام ت��اريي، فح��اول أبراه��ام الس��رفات تبئ��ة نفس��ه م��ن ذل��ك، فتص��دى ل��ه أص��حابه مك��ذبي ل��ه ومؤك��دين عل��ى

انراطه ف عملية التشويه، حيث جابوه بالقائق الت ل يستطع أمامها نكرانا.
 لق���د ان���رط أبراه���ام الس���رفات ف المل���ة العدائي���ة للمنظم���ة و لرفاقه���ا بم���اس ش���ديد، حي���ث ات���م المي���ع بالس���تالينية، و ق���ام  بوض���ع ص���ور
 بوخارين و وصيته ف كل مكان، ف إش�ارة إل ماكم�ات موس�كو الش�هية مقتبس�ا أق�واله م��ن الملت العادي�ة للش�يوعية. بينم�ا أطل�ق رف�اقه ف
 الث��الوث حلت واس��عة م��ن الك��اذيب الغرض��ة ب��دف الس��اس بس��معة و ش��رف الرف��اق الث��وريي. و اس��تطاع ه��ذا الث��الوث أن ي��ر العدي��د م��ن
 الناض���لي ال���ذين أص���ابم الحب���اط  بس���بب حلت التش���كيك اليميني���ة، و ذل���ك بتواط���ؤ م���ن مموع���ة م���ن العناص���ر التص���فوية، إل توقي���ع بي���ان

  مناض�ل، إل أن ه�ذا التح�الف ل يس�تمر ط�ويل، إذ س�رعان م�ا اكتش�ف العدي�د52التجميد للعضوية داخل منظمة "إل المام"، ال�ذي وقع�ه 
 م���ن الناض���لي حقيق��ة اليمي الص��لحي، بينم��ا اض��طر التص��فويون إل إص��دار "بي��ان تص��حيحي" يش��رحون في��ه م���واقفهم الختلف���ة ع���ن اليمي

الصلحي، و أصبح هذا اليمي يعيش عزلة قاتلة. 
  بتجميد عض�ويته التنظيمي�ة داخ�ل النظم�ة الركزي�ة1979خلل هذه القبة، ولدعم الثالوث اليمين قام أبراهام السرفات، ابتداءا من ماي 

 اللية، متلق�ا م�ا أس�اه بض�رورة التميي�ز بي الت�وجيه و التس�يي، و ذل�ك ح�ت يتس�ن ل�ه اس�تغلل ص�فته كعض�و ف الكتاب�ة الوطني�ة، ل�دعم اليمي
  ف�باير22 إل تاري�خ ص�دور بي�ان الرت��دين ف 1979الصلحي، ما دفع باللجنة القيادية للفرع� ب�الرد الص�ارم، و ت�وقيفه تنظيمي�ا. و م�ن م�اي 

 ، الوق��ف م��ن الم��دين، بي��ان ال��ذكرى1979 أبري��ل 17، ظ��ل أبراه��ام الس��رفات ي��زاوج بي التف��اق رس��يا عل��ى مواق��ف النظم��ة (بي��ان 1980
 التاسعة لتأسيس النظمة ...) بل و الساهة ف بعضها، و الدفاع سرا عن الطروحات اليمينية، و عن مضمون بي��ان التجمي��د ال��ذي ل ي��وقعه.
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 و يع������ود ه������ذا أول إل س������بب ذات، مقب������ول أو غي مقب������ول، و لكن������ه فعل������ي: ح������دة التناقض������ات و
 ، و بلغط، خاصة ف الربي��ع، مس��توى - ك��ان ل في��ه دور ك��بي2الصطدامات الت عاشتها النظمة اللية

 ، و ابت��داءا، م��ن ال��وقط ال��ذي ب��دأت أش��ارك في��ه اللجن��ة الوطني��ة نش��اطها بش��كل3– وض��عن، ف ش��تنب
 . و لق��د4ع��ادي، ف اس��تحالة ت��اوز سلس��لة م��ن الوض��اع الذاتي��ة إزاء أغلبي��ة رف��اق النظم��ة الركزي��ة اللي��ة

 بدأت أفهم تدرييا،  من جهة، جذور الفاهيم السياسية و الديولوجية الاطئة الت قادتن إل الخط���اء
 السياسية العروفة – و الت سأعود إليها – و الس��س الديولوجي��ة  و الطبقي��ة ل–ج��راءات التنظيمي��ة ال��ت
 قادتن إل اصطدامات كهذه، و من جهة أخرى، و بالوازاة مع ذلك، أن أنتبه إل السس الاطئة ل��ذه
 الوض��اع  الذاتي��ة إزاء ه��ؤلء الرف��اق، و تاوزه��ا فكري��ا و ذاتي��ا، و أتن ذل��ك، أن أت��ذ إزاء ه��ؤلء الرف��اق

  ق���د بل���ورت ه���ذه الس���يورة و ق���ادتن إل تعمي���ق ه���ذه5وض���عا س���ليما و أخوي���ا. ص���حيح أن ص���دمة نون���ب
 التأملت. إذ أنا (أي السيورة) تقود بالضرورة إل تاوز الذاتية السابقة إزاء هؤلء الرفاق ال��ذين ش��كلوا

 ، ال��ت، و بع��د اس��تنفاذ ك��ل ش��روط النق��اش السياس��ي م��ع الم��دين،1979 نون��ب 12و حق��ق الت��اه الث��وري انتص��اره الث��ان بص��دور ق��رارات 
 اعت��بت إي��اهم منس��حبي م��ن النظم��ة، الش��يئ ال��ذي ل يتف��ق علي��ه الس��رفات إل عل��ى مض��ض. و ل ي��ض وق��ط طوي��ل ح��ت أص��در قطب��ا اليمي
 الصلحي بيان الردة الشهي الذي قام بنشره و توزيعه حزب "الخ�اد الش��تاكي للق��وات الش�عبية"، فش��كل ذل��ك ض�ربة قاس�ية لحلم أبراه��ام
 السرفات الصلحية، و أمام اندحار الن�اح اليمين و افتض�احه، اض�طر الس��رفات م�ن أج�ل ت�بييض وجه�ه و الف��اظ عل�ى م�ا تبق�ى ل�ه م�ن الن�زر
 القليل من الصداقية، إل كتابة نقده الذات خط عنوان "حول بعض التأملت النقد الذاتية الولية"، و الذي يؤرخ للعديد من أخطائه اليميني��ة
 ال��ت ل تث��ل إل الن��زر القلي��ل م��ن حج��م الخط��اء الس��يمة ال��ت ارتكبه��ا، إل ج��انب ص��احبيه ف الث��الوث اليمين،  و ال��ت لعب��ط دورا ك��بيا ف

تريب النظمة.
 إن ه�ذا النق�د ال��ذات الزع�وم، م�ا ف�تئ ص�احبه بع�د وق�ط قص�ي أن تل��ى عن�ه لص�ال أطروح�ات أك�ثر ييني�ة و خريفي�ة، و لي�س ه�ذا موض�وع

هذه القدمة.
 � العن هنا التنظيم الركزي و الناضلي اليطي به بالسجن الركزي بالقنيطرة.2
 � شتنب: هو تاريخ عودة السرفات إل اللجنة الوطنية، بعدما وضع شروطا لذلك.3
  � رفاق النظمة الركزية اللية إضافة إل اللجنة القيادية اللية أعضاء التنظيم الركزي، و يعن بذلك من تصدوا للثالوث اليمين و أنص��اره4

ف أحد أشرس العارك السياسية و الديولوجية الت عرفتها منظمة "إل المام".
 ، ال�ت وض��عط ح�دا لقط��اب اليمي و أنص�ارهم، و القط��اب التص�فويي و1979 نون�ب 12 � ص�دمة نون�ب: يقص�د ب�ا ص�دور ق�رارات 5

أنصارهم.
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 ، م���ع ك���ل التنظي���م الرك���زي الل���ي، و ح���ول اللجن���ة الوطني���ة، الن���واة الص���لبة لنظمتن���ا خلل ه���ذه6آن���ذاك
الصدمة. 

 ، ك��انط1979أكيد، أن هن��اك ج��ذور سياس��ية و إديولوجي��ة أعم��ق،  فالخط��اء ال��ت ارتكبته��ا س��نة 
 ، و ال���ت ش���اركط ف1974ل���ا ج���ذور، م���ن جه���ت، ف الف���اهيم السياس���ية ال���ت طورت���ا منظمتن���ا من���ذ 

 وضعها، و من جهة أخ��رى، ف الس��ارات الديولوجي��ة و الطبقي��ة ال��ت ترس��خط ل��دي  خلل م��دة طويل��ة
 ، و ال��ت نقلته��ا (أي الس��ارات) مع��ي ط��وال حي��اة منظمتن��ا، إل حي7م��ن الفك��ر و المارس��ة التحريفيي

 ) النظر إليها وجها لوجه، و العمل على تاوزها. و أضيف، معتق��دا أن��ه1979ألزمتن أزمة هذه السنة (
 درس ي��ب استخلص��ه بش��كل ع��ام، و الم��ر يتعل��ق بأزم��ة م��ن ه��ذا الق��در، ب��أن موق��ف اللجن��ة الوطني��ة،

 ، بالنس��بة ل��ذا أو ذاك، و إن��ا بالس��ماح بنض��جه8التمثل ف عدم وضع مسألة النقد الذات كش��رط مس��بق
 ف إطار مارسة جديدة، إن هذا الوقف قد أثبط ص��حته ف نظ��ري، الش��يء ال��ذي ل يعن بتات��ا ب��أن ك��ل

الذين ارتكبوا أخطاءا، و أنا ف مقدمتهم، ل يعد لم من حساب يقدمونه.
 إن هذه التأملت النقد الذاتية الولي��ة، س��تتكز عل��ى ماول��ة خلي��ل الخط��اء السياس��ية و الديولوجي��ة

 ، و س���أذكر م���ع ذل���ك بع���ض العوام���ل الرتبط���ة بالمارس���ة التنظيمي���ة1979 ال���ت ارتكبته���ا س���نة 9اليميني���ة
الاطئة، لكن دون أن أتوقف عندها الن.

   كنط ما زلط أعتقد أن خط منظمتنا لس��نوات197910عندما جئط إل السجن الركزي ف يناير 
  كان صحيحا ف أساس��ه. وح��دها، بع��ض الخط��اء التقني��ة الرتبط��ة بيقظ��ة غي كافي��ة،1974- 1972

 ، بالض��افة إل ذل��ك، احتفظ��ط بتص��ور مث��ال1975 و بداي��ة1974هو م��ا ق��اد إل اعتق��الت أواخ��ر 
 عن وحدة تنظيمن��ا، ال��ت س��ادت خلل ه��ذه الس��نوات الس��ابقة. إذا ل يك��ن م��ن المك��ن هن��ا خلي��ل ه��ذا

  � العن بالرف��اق الربع��ة، ج��زء م��ن الرف��اق ال��ذين تص��دوا لليمي و للتص��فويي و منه��م إدري��س الزاي��دي، أح��د آي��ط بناص��ر، عب��د الرح��ان6
النوضة و فؤاد اللل.

 ، و تلل��ط1970، و اس��تمر ك��ذلك إل س��نة 1944 � انتم��ى أبراه��ام الس��رفات إل ال��زب الش��يوعي التحريف��ي الغرب� ابت��داءا م��ن س��نة 7
هذه الرحلة فتة الدراسة و النفى بفرنسا ف المسينات حيث كان منتميا للحزب� الشيوعي الفرنسي التحريفي.

 � ل تشتط اللجنة الوطنية على مموعة من الرفاق، من أجل العودة إليها أو اللتحاق با أي نقد ذات كشرط لذلك.8
 � يعن تبنيه للطروحات اليمينية للمنصوري و الشتي.9

 التحق السرفات بالسجن� الركزي قادما من السجن� الدن "غبيلة" بالدار البيضاء.1979 � ف يناير 10
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 التصور، فإن أسطر مع ذلك، أنه يستند عل��ى فك��رة أن ه��ذا ال��ط م��ا دام ص��حيحا، فم��ن المك��ن دائم��ا
 خقيق "وحدة الفكار، و الرادة، و المارسات التنظيمية، خط إشراف قيادت��ا، ال��ت تش��كل مرك��ز تيئ��ة
 هذا الط، و هذا كأساس ل"الركزية الديوقراطية". انضاف إل هذا، و بصفة ض��منية، و بطبيع��ة ال��ال،
 ماولت الشخصية الرتبطة باضيي كمثقف بورجوازي صغي،  تكون وسط مارسات الحزاب التحريفي��ة،
 حيث تسمو شخص��ية القائ��د، وح��دها ف��تة ال��وعي بط��ورة أخط��ائي ف ه��ذه الس��نة، بالقارن��ة م��ع الواق��ف

  م��ن تص��ادمط معه��م، ه��ذا، ه��و ال��ذي11السديدة و الاسة – بالنسبة للساس��ي – ل��دى رف��اق آخري��ن
 .  هذه التصورات الت أش���رت1979أدى ب إل إدراك و وعي هذا التصرف، ف الشهور الخية لسنة 

 إليها هنا بعجالة، هي منبع – حسب ما أتص��ور – الخط��اء التنظيمي��ة ال��ت ارتكبته��ا ف الثلث الش��هر
 الول من ميئي هنا. تلك الخطاء الت قادت إل مصادمات شهر أبريل داخ��ل التنظي��م الرك��زي الل��ي،

 ، مواق��ف ييني��ة ح��ول مموع��ة م��ن القض��ايا الساس��ية. غي أن��ه،1979و من هن��ا،  ات��اذي خلل ربي��ع 
 لي��س م��ن المك��ن فه��م ه��ذه الواق��ف، بتفس��ي بس��يط مرتب��ط بالظرفي��ة، (تل��ك الص��راعات الداخلي��ة داخ��ل
 التنظيم الركزي اللي)، فم��ن الواض��ح أن ل��ا أس��باب سياس��ية و إديولوجي��ة عميق��ة ي��ب خليله��ا،  و ه��ذا
 م��ا يفس��ر مس��بقا قل��ة حرص��ي و ح��ذري ات��اه اليمي الدي��د داخ��ل التنظي��م الل��ي، خلل الرحل��ة الول

  ، س����أحرص إذن، عل����ى الت����ذكي12فيم����ا ي����ص النقاش����ات، ال����ت أدت ب إل تبن "البنام����ج النتق����ال"
 بس��رعة، بالس��ار ال��ذي أدى إل مص��ادمات ش��هر أبري��ل، و الخط��اء الرئيس��ية ال��ت ارتكبته��ا خلل ه��ذه

الفتة الولية. هناك واقعتان رئيسيتان أثارتا انتباهي منذ بداية وصول إل السجن الركزي:        
  � الواقعة الول:  خلل سنتي، فالتنظيم الركزي اللي القوي بعدد من الرفاق التمرسي، فإنه م���ع1

. 13ذلك، ل تكن له أية مساهة ف إعادة البناء على الستوى الوطن

  � يعن الرف��اق ال��ذين دافع��وا ع��ن ال��ط الث��وري، و ه��و اع��تاف ض��من بوج��ود جن��اح ث��وري ال��ذي ينك��ر وج��وده العدي��د م���ن التحريفيي11
الدد.

 ، و تض�من ثلث نق�ط : مهم��ات الوض�ع1979 � البنامج النتقال هو البنامج ال�ذي فرض�ه الث��الوث اليمين عل��ى النظم�ة ف م�ارس12
.1978- 1977السياسي، إعادة البناء، تقييم تربة 

 � تظهر هذه النقطة تاهله للمجهودات� الت أقيمط من أجل ربط التصال بناضلي الداخل.13
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  � الواقع��ة الثاني��ة: خط��ورة الخط��اء الرتكب��ة فيم��ا يتعل��ق بالمارس��ات داخ��ل التنظي��م الل��ي ف س��نة2
 ، الرتبط��ة ب��التهم الوجه��ة ض��د الش��تي بلعب��اس و النص��وري عب��د ال، و ال��ت ل تبره��ا مواقفهم��ا1978

 . و على هذا الساس، فقناعات تبلورت على الفور، و كان1977اليمينية، الت كنط أعرفها منذ يناير 
 ي��ب و ب��دون ت��أخي، تص��حيح الوض��عية ح��ول ه��اتي النقط��تي، فك��ل تص��رف ب��النظر إل تبن  البنام��ج

النتقال و دفاعي اللحق عنه، كان قد تحور حول هاتي النقطتي.  
 انطلق���ا م���ن التص���ورات الثلث���ة الاطئ���ة (حس���ب ك���اتب الن���ص) ال���ت ذكرت���ا أعله، ارتكب���ط أيض���ا
 الخط��اء التالي��ة (ال��ت ل��ن أذك��ر منه��ا الن إل بع��ض الخط��اء الب��ارزة و الواض��حة وض��وح الش��مس خلل
 هذه الفتة الول)،  لن آخذ بالس�بان س�نتي م��ن القطيع��ة التام�ة ع��ن الي�اة السياس��ية الوطني��ة و الدولي�ة
 و النشاط التنظيمي، فلم آخ�ذ أي أج��ل لك�ي أدرس ه�ذه الي��اة السياس��ية، و بالتحدي�د ص�راع الطبق��ات
 ف البلد، أو ماول����ة فه���م عم����ق الش����اكل، كم����ا تط����ورت داخ����ل التنظي����م الل���ي، ب���ا ف ذل����ك الس����جون
 الخرى، و ل أبذل أي مهود لحاول فهم الصوات النادرة الت تعالط ضد مشروع البنامج النتقال،

 ، و بدرج��ة أق��ل أس��س النق��د ال��ذي ق��ام ب��ه ه��ذا الرفي��ق ض��د ال��ط الس��ابق14و بصفة خاصة ص��وت (ب)
الذكر. 

  ت����اه الش����تي بلعب����اس و النص����وري عب����د ال، ف ماول�����ة1978 و بعزل الخط�����اء الرتكب����ة س����نة 
 "أخلقية" بورجوازية صغية،  كنط أرفض أن أرى – أواخر مارس – أن النق��د الض��روري ل��ذه الخط��اء،
 ل يك����ن ليفص����ل ع����ن التحلي����ل النق���دي للخ���ط اليمين الق����دم م����ن ط����رف الش����تي بلعب����اس و النص���وري

 ، و ل ع���ن ال���ذر الض���روري ات���اه من���اوراتم النتهازي���ة، و15عب���دال، من���ذ الس���جن ال���دن بالدارالبيض���اء
 . هك����ذا إذن، ل أتقب����ل ف تص����وري16طموح����اتم كمثقفي وص����وليي، مث����ل م����ا كش����ف عن����ه "التجمي����د"

 "كقائ��د أس��ى"، أن أك��ون م��ن القلي��ة ف ص��فوف التنظي��م الرك��زي الل��ي، فقم��ط بنش��ر بوليمي��ك عني��ف

  � يقص��د هن��ا بالص��وات الن��ادرة، الرف��اق ال��ذين تص��دوا للخ��ط اليمين، و منه��م، أح��د آي��ط ب��ن ناص��ر، إدري��س الزاي��دي ... أم��ا الرفي��ق14
"ب" فهو عبد الرحان النوضة.

 � يعن بذلك أطروحاته حول الاكمة، الضراب عن الطعام و قضية الصحراء.15
.1979 � يعن التحاقهم بوقعي بيان التجميد ف يونيو 16
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  اتمته��م ب "التكت��ل ب��دون مب��ادئ" لن��ه17وسط مموع التنظيم اللي، موجه بالساء ضد ثلث رف��اق
 ف العم���ق، و لس���بب وجي���ه، ك���انوا متفقي عل���ى ه���ذه النقط���ة الخية ال���ت أتي���ط عل���ى الت���ذكي ب���ا. لق���د
 تدحرج هذا البوليميك ف أبريل و ماي، و الذي أخمل فيه السؤولية الساسية، فلم يساهم ف إض��عاف
 ثق��ة ع��دد م��ن الرف��اق داخ��ل التنظي��م الل��ي فق��ط، ب��ل س��اهم ف إض��عافها بص��فة عام��ة. و ه��ذا م��ا اس��تغله
 عل����ى نط����اق واس����ع ك����ل م����ن الش����تي و النص����وري ف يوني����و، ل����ر ع����دد م����ن الرف����اق للمش����اركة ف بي����ان

، و يضاف إل كل هذا، النزلق السجل حول الواقف اليمينية الت اتذتا ف هذه الفتة. 18التجميد
 ، ال��ذي19 قبل ذلك، ف ش��هر ف��باير، ل أرى اعتاض��ا ك��بيا عل��ى مش��روع التحلي��ل السياس��ي للرفيقي

 تن���اول ف الواق���ع الطروح���ات الساس���ية بلعب���اس الش���تي و عب���د ال النص���وري، لتق���ديها كأرض���ية أولي���ة
-2-6لناقشة التحليل السياسي خلل البنامج النتقال، فقد كتبط سابقا ف ج��واب عل��ى مناض��ل ف 

  العنون ب "بصدد بيان التجميد"، يشي إل بعض النقط الساسية الت يكن أن تسمح بفه��م ل��اذا80
 ، يكن  أن يد له تأثيا على العديد من رف��اق و1978التحليل السياسي للمشتي و النصوري لسنة  

 ، الش��يئ ال��ذي يك��ن197420مناضلي تنظيمن��ا، انطلق��ا م��ن الن��زلق اليمين ال��ذي ق��ام ب��ه تنظيمن��ا ف 
 ، بنق�دنا ال�ذات، ول�ن أع��ود هن�ا ل�ذه النق�ط،1978من ربط  نقد أطروحات الش�تي و النص�وري لس�نة 

 و لك�ن أري�د م�ع ذل�ك ال�تكيز عل�ى نقط�تي منه�ا، حي�ث أظ��ن أن لم��ا أهيتهم�ا ف م�واقفي اليميني�ة لربي�ع
1979 .
 - النقط��ة الول، ت��م خلي��ل الطاق��ات الثوري��ة للبورجوازي��ة الص��غية، وي��ب هن��ا أن أح��دد أول، أن��ه1

 ، ح���ول التح���ولت السياس���ية1980عل���ى عك���س م���ا يك���ون أح���د الرف���اق ق���د فه���م م���ن نص���ي ف ين���اير 

  � ف الواق��ع ل يك��ن هن��اك أي اتف��اق، و ق��د ك��ان الس��رفات مثل لليمي م��ن داخ��ل اللجن��ة القيادي��ة، و ك��ان ي��ب أص��دقاءه بك��ل ش��يئ،17
 فمارس الضغط م��ن ال�داخل و م��ن العل��ى بينم�ا ك�ان حلف�اؤه يارس�ون ذل�ك بوس�ائل خسيس�ة م��ن خ�ط، أم�ا اللف فق��د ك�ان جوهري�ا، و م�ا
 كان للسرفات� أن يربط نقد بعض المارسات تاه الشتي -  النص�وري بنق�د أطروح�اتم اليميني�ة، ذل��ك أن�ه ق��د تبناه��ا كامل�ة، و ه�و أم��ر ن�ده

حت عند أصدقائه اللحقي من ساهم ف ما سي ب "إعادة البناء".
 ، معلني تمي�د عض�ويتهم داخ�ل النظم�ة، و ه�و عب�ارة ع��ن التق�اء1979 مناض�ل ف يوني�و 52 � بيان التجميد هو البيان الذي وقع�ه 18

موضوعي بي التيار اليمين و التيار العفوي التصفوي، و قد دعم السرفات ذلك البيان دون توقيعه، تارة ف السر و تارة ف العلن.
.1978 � يعن التحليل السياسي الذي أنزه الشتي بلعباس و عبد ال النصوري ف سنة 19
.1974 مارس" ف أكتوبر 23 � يعن إصدار وثيقة : "الطة التكتيكية الشتكة" الت أصدرتا منظمة "إل المام" و منظمة "20
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 ، ل ف ه��ذا الن��ص و ل ف نف��س الس��نة الاض��ية، فك��رت أو كتب��ط أن البورجوازي��ة21لس��نوات الس��بعينات
 الص��غية و التوس��طة البيوقراطي��ة، ال��ت تتناس��ب الي��وم، و هن��ا إج��ال، م��ع م��ا يس��مى ف بل��دان أخ��رى ب
 "النتلجانس��يا"، ل��ا كفئ��ة اجتماعي��ة طاق��ة ثوري��ة، الش��يئ ال��ذي ل ين��ع بع��ض الثقفي ك��أفراد أن يص��بحوا
 مثقفي ثوريي، فأنا أظن العكس، و ق�د كتب��ط ذل�ك، أي أن ه�ذه الفئ�ة الجتماعي��ة، و ال�ت ف الش�روط
 الادي��ة الواقعي��ة (اللموس��ة) لص��راع الطبق��ات ال��ال، ه��ي بالتحدي��د المية الديولوجي��ة ل–ص��لحية، ال��ت
 بالرتك��از عل��ى ج��اهي البورجوازي��ة الص��غية، تتق��دم مرش��حة نفس��ها كب��ديل، ف إط��ار بورجوازي��ة الدول��ة،
 لكن���ه ب���ديل لتبعي���ة ص���ارخة م���ن ط���رف البورجوازي���ة الكومبادوري���ة، لتبعي���ة أك���ثر حذاق���ة م���ن ط���رف نظ���ام

بورجوازية الدولة. 
  لق�د ع�ب عنه�ا فت�ح ال ولعل�و بوض�وح ك�بي ف كت�ابه "المبيالي�ة و الرحل�ة الثالث�ة للس�يطرة"، ح�ت ل

 ، أن أك�ب ع�دد1979نتاج إل التأكيد على ذلك. بالقابل أظن، و قد ظننط ذل�ك م��ن قب�ل ف ربي��ع 
 من جاهي البورجوازية الصغية ليس عندها من مرج موضوعي من وضعية الض��طهاد ال��ت تعرفه��ا حالي��ا،
 إل الث���ورة الوطني���ة الديوقراطي���ة الش���عبية. ه���ذا ه���و الس���اس الوض���وعي للتي���ارات الذري���ة و الثوري���ة، ال���ت
 تتك��ون م��ن ه��ذه الج��زاء الواس��عة م��ن البورجوازي��ة الص��غية (فلح��ون متوس��طون، حرفي��ون، ت��ار ص��غار،
 الش���باب التم���درس، مس���تخدمون و موظف���ون ص���غار). لك���ن، و لنن ل أفه���م ه���ذا، هن���ا توج���د بش���كل

 ، إن فئ��ات البورجوازي��ة1979واض��ح ج��دا حس��ب م��ا أرى، واح��دة م��ن ج��ذور أخط��ائي اليميني��ة لربي��ع
 الص����غية ه����ذه، ل يك����ن أن تص����ل إل اس����تقللية سياس����ية، إديولوجي����ة و تنظيمي����ة ات����اه "النتلجانس����يا"
 الالي��ة، إن��ا غي ق��ادرة عل��ى الفلت م��ن اليمن��ة الديولوجي��ة، و أيض��ا السياس��ية و التنظيمي��ة ال��ت ت��ارس
 عليه���ا م���ن طرفه���ا، إل إذا تش���كل قط���ب ث���وري  برولت���اري، و ال���ذي بنق���ده، دون تن���ازل ل–ص���لحية ، و
 ب���دوره ف  تنظي���م النض���الت اللموس���ة للطبق���ة العامل���ة و الم���اهي الساس���ية للفلحي، س���يبدأ ف بل���ورة
 الب��ديل، ال��ذي ح��وله يك��ن أن تلت��ف ه��ذه الفئ��ات الذري��ة للبورجوازي��ة الص��غية، و الق��وى السياس��ية ال��ت
 تنبثق عنها، و ف غياب هذا القطب، ل يك��ن ل�اته الش�رائح  م��ن البورجوازي��ة الص�غية باعتباره��ا ك��ذلك،

 )،1980 � الوثيق��ة العني��ة هن��ا ه��ي: "خ��ولت البني��ة الطبقي��ة للنظ��ام ف س��نوات الس��بعي" (ال��زء الث��ان : "الش��كال السياس��ية"، ين��اير 21
سيقوم الوقع بنشرها لحقا.
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 أن تفلط من اليمنة الديولوجية "للنتلجانسيا" الالية.  و القوى السياسية ال��ت تنبث��ق عنه��ا عل��ى الق��ل
 عفوي���ا، س���قطط  ف  م���آزق س���بق و أن أدت إل ع���دد م���ن ال���اولت ال���ت ك���انط مك���وم عليه���ا مس���بقا
 بالفشل. و هذا نتيجة للسبب التال: إن فئات البورجوازية الص��غية ل يكنه��ا بنفس��ها (ذاتي��ا) أن تؤس��س

 .  و أوضح، مع وجود احتمال أن أكون ثقيل – أقول قطبا ثوريا بروليتاريا و ليس حزب⃰مشروعا ثوريا  
 البوليتاريا، و لن بناء هذا الزب هو سيورة طويل��ة، تتك��ون خلل��ا  الش��كال الول للنض�الت الثوري�ة
 الماعية، و انطلقا  من ه�ذه النض�الت ف القاع��دة، الش��كال الول لبه��ة الق�وى الثوري��ة، لك�ن الم�ر
 ل يتعلق بصيغة جديدة و غريبة لشكالية "البيضة و الدجاجة". فالقطب الث�وري البوليت�اري مك��ون ع�ب
 السيورة نفسها لندماجات التنظيمات الثوري�ة الاركس�ية – اللينيني��ة م��ع الطليع�ة الناض�لة للطبق��ة العامل��ة.
 فع���ب ه���ذه الس���يورة، إذن و بجه���ود النغ���راس داخ���ل الطبق���ة العامل���ة و الم���اهي الساس���ية،  ي���ب أن
 تكون البداية. و مهود النغراس هذا، هو ما سيخلق الظروف لتشكيل جبهة ثورية مع القوى الس��تجيبة

  ك��ان واض��حا، و لي��س ب��ه غم��وض198022لشروط مددة، و ت خديدها. كان يظهر ل أن نص ين��اير 
 ح�ول ه��ذا الم�ر، أق��ول النتلجانس�يا الالي�ة و أس�طر عل�ى الالي�ة، لن ه�ذا الص�طلح لي�س ل�ه م�ن قيم��ة
 إل  إذا كانط ملموسة. ف المارسة هؤلء السمون "مثقفي" حاليا: أساتذة ج��امعيون، أطب��اء، م��امون،
 مهندسون ال... الذين يشكلون الفئة العليا للبورجوازية الص�غية و البورجوازي�ة التوس��طة البيوقراطي��ة، ه�م
 ج�زء ل يتج��زأ م��ن النظ��ام الكوم��بادوري، و ف أحس��ن ال��الت ل يتمي��زون عن��ه إل بواق��ف إص��لحية. و
 ف الس��تقبل، مثقف��ون ثوري��ون حقيقي��ون، بعض��هم انبث��ق م��ن البولتاري��ا، ق��ادرون عل��ى إنت��اج ثقاف��ة ثوري��ة –
 فكم عددهم اليوم ؟ - سيعرفون خط قي�ادة ح�زب البوليتاري�ا كيفي�ة الش�اركة ف النض��ال الث��وري، ك��ذلك

 ، لس��تحالة وج���ود الق���درة ل���دى1979عل��ى البه���ة الثقافي��ة و الديولوجي���ة. إن ع���دم إدراك��ي  ف ربي���ع 

  � إن تاري��خ الرك��ات الش��عبوية، ال��ت اس��تطاعط الوص��ول إل الس��لطة ف أمريك��ا اللتيني��ة، غن بال��دروس، حي��ث يفش��لون، كم��ا ه��و ال��ال⃰
 بالنسبة لكولرت ف البازيل، أو يستسلمون أمام المبيالية، كما هو الال بالنسبة ل"الركة الوطنية الثورية"، لسنوات المس��ينات ف بوليفي��ا،
 أو يرتون ف أحضان الوصاية السوفياتية كما هو الال بالنسبة لفيديل كاس�تو. لك��ن ي��ب أيض��ا دراس�ة م��ا ل يت�م إن�ازه ح�ت الي��وم م��ن وجه�ة

، و كذا أسباب فشله النهائي.1965- 1962نظر ماركسية، و أقرب� حالة إلينا هنا، التجربة الشعبوية للجزائر خط رئاسة بن بل، خلل 
 � أي النص أعله.22
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 ، و بالت����ال⃰الفئ����ات ال���ت أس����يها "جذري����ة" م����ن البورجوازي����ة الص����غية، عل���ى بن����اء مش����روع ث����وري مس����تقل 
 الفلت بنفسها من هيمنة النتلجانسيا الصلحية الالية، أدى ب بالتال، إل الظ��ن ب��أن ه��ذه الفئ��ات
 الطبقية و القوى السياسية النبثقة عنها، تكون قادرة على الطاحة بذه اليمنة الص��لحية، ح��ت داخ��ل

الزب الرئيسي للبجوازية الصغية: الخاد الشتاكي للقوات الشعبية.
  حول الخ��اد الش��تاكي،1979أظن، أنه هنا، يكون السبب الباشر للمواقف الت اتدتا ف ربيع

 ، إنه و بدون ش��ك، فله��ذه23 أبريل18و كذا النقد الاطئ الذي قمط به ف هذا الصدد بالنسبة لبيان 
 الخط��اء ج��ذور أك��ثر عمق��ا، و ال��ت س��أحاول فيم��ا بع��د توض��يحها. ف الس��ابق، و انطلق��ا م��ن البداي��ة،

يب علي فحص أسس الوقف الاطئ الذي كان يقضي بدعم شعار "إسقاط النظام".
 ) ل�اذا ش��عار "إس��قاط النظ��ام" كش�عار مرك��زي للمرحل�ة الالي��ة ه��و خ�اطئ، و ي�ؤدي ف ناي��ة الم��ر2

إل مواقف يينية ؟ 
   قب���ل الجاب���ة ع���ن ه���ذا الس���ؤال، ي���ب أول فه���م ل���اذا ه���ذا الش���عار ق���د يظه���ر كخط���وة إل الم���ام،

 197625،  و للبنام���ج ال���ديوقراطي ل���دجنب 197424بالنس���بة "للخط���ة التكتيكي���ة الش���تكة" لكت���وبر 
بالنسبة للقوى السماة "وطنية و ديوقراطية"، أي القوى الصلحية.  

 ف ه��ذا الط��ار، ف��إن البام��ج التكتيكي��ة آن��ذاك، ك��انط أك��ثر إص��لحية خصوص��ا و أن��ا ان��درجط ف
 ، أو ف ط����رح ه����دف ع����زل "الن����واة⃰) 1974إط����ار مش����روع "جبه����ة الق����وى العارض����ة للنظ����ام ال����ال"  (

  � الش���روع لي���س خط���ة، إن���ه مش���روع ث���وري لتم���ع متح���رر م���ن التبعي���ة، و الش���روع الوحي���د المك���ن، ه���و الش���روع البولت���اري للث���ورة الوطني���ة⃰
الديوقراطية الشعبية.

  أبري�ل كم�ا ورد ف الن�ص، و ق�د18، و لي�س ف 1980 أبري�ل 17 � العن هنا، هو البيان السياسي الذي أص�درته اللجن�ة الوطني�ة ف 23
أعلن السرفات اتفاقه عليه، ث ما لبث أن حاربه ف السر.

 � العن هنا وثيقة "الطة التكتيكية الشتكة".24
 ، و ه��ي إل ج��انب وث��ائق1976 � العن هن��ا وثيق��ة "البنام��ج ال��ديوقراطي" ص��درت بالس��جن ال��دن "غبيل��ة" بال��دار البيض��اء، خري��ف 25

أخرى، من إصدار منظمة "إل المام".
  � ه��ذا التع��بي "النظ��ام ال��ال" ف الس��ياق ال��دد للطروح��ات، النتس��بة للف��تة، ل يك��ن يعن أب��دا أك��ثر م��ن "الطغم��ة الاكم��ة" بعناص��رها⃰

 الثلث�ة (الس��ن- عب��د ال – ال��دليمي) الف��تض أن�ا تث��ل عقب��ة ك�بى أم��ام تق��دم دي��وقراطي، يف��تض في�ه أن يك�ون مكن�ا، ل يتل��ف ف العم��ق
. 1976عن صيغة "النواة الفاشية" لسنة 
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 ، فق��د كن��ط ك��ذلك حساس��ا1976  .و لنه ل يتم فهم هذا م��ن طرف ف بداي��ة 26)1976الفاشية" (
 للنق��د - م��ن اليس��ار ظاهري��ا – لث��ل ه��ذه البام��ج ال��ت ك��انط إص��لحية، لن��ا ل تط��رح مش��كل الس��لطة.
 م��ن هن��ا، عل��ى م��ا يظه��ر، ك��ان واق��ع وض��ع إس��قاط النظ��ام  كش��عار تك��تيكي مرك��زي، يظه��ر كم��ا ل��و أن��ه

 .  و بالتدري�ج،1978صحيح، و يعطي هكذا طلءا براقا و ج��ذريا لتحلي��ل الش��تي و النص��وري لس�نة
 ، كن���ط ملزم���ا بوض���ع تيي���ز داخ���ل البورجوازي���ة الص���غية، بي  ق���وى و فئ���ات طبقي���ة1979خلل ربي���ع 

 إصلحية و ق�وى و فئ��ات طبقي�ة جذري��ة، لك�ن م��ع  الط��أ الش��ار إلي�ه  أعله (انظ��ر رس�الت لنهاي�ة يوني��و
 ، ه��ذه الوض��عية جعلتن أفه��م، أج��ل، ب��دأت ف  فه��م مظه��ر م��ن  الواق��ف27إل عض��و القي��ادة)1979

 ، ب��وازاة  م��ع واق��ع مارس��تهم، ال��ت ب��دأت من��ذ ناي��ة28اليميني��ة للتحلي��ل السياس��ي للمش��تي و النص��وري
 .  لكن كم��ا لح��ظ ذل��ك أح��د الرف��اق م��ؤخرا، ل أفع��ل إذن29 مليون18ماي، بعد مشاركتهم ف عملية 

 س��وى اس���تبدال موق���ف يين مب��وك بوق���ف يين آخ��ر أك��ثر حبك��ة. (الط���أ ال��ذي اق��تفه م���ع ذل��ك ه���ذا
الرفيق، هو أن يظن أن هذا الوقف ما زال موقفي). 

 )، كنط أظن فيه��ا أن��ه يكنن��ا أن1979  ف الواقع، ف عمق أطروحات لذه الفتة ( يونيو – شتنب 
 نرتب��ط حالي��ا ببه��ة الق��وى الثوري��ة – الش��يئ ال��ذي ه��و بالس��اس بورج��وازي ص��غي – ل��ا كه��دف رئيس��ي،
 إس��قاط النظ��ام ع��ن طري��ق العن��ف الث��وري للجم��اهي، م��ع احتم��ال تيي��ئ وس��ط ه��ذه الم��اهي مس��تقبل،
 ش��روط ت��اوز قي��ادة البورجوازي��ة الص��غية ل��ذه البه��ة، إل قي��ادة البولتاري��ا ال��ت س��يتم بناؤه��ا. ك��ان الط��أ

  كطري��ق لبن��اء ال��زب البولت��اري، مس��تبدل ف الواق��ع،30الرئيس��ي ه��و الخ��ذ بتك��وين جبه��ة الق��وى الثوري��ة
 ، و من خلل وثيقة "لنستعد" ت تغيي تعبي "عزل النظام" الذي جاء ف "الطة التكتيكية الش��تكة" بتع��بي "ع��زل1976 � ف خريف 26

 النواة الفاشية"، و قد ك�انط مس�توحاة م��ن التجرب�ة البتغالي�ة و اليوناني�ة (انظ�ر كت�اب "أزم�ة ال�دكتاتوريات" نيك�ولس بولن�تزاس)، و م��ن التجرب�ة
الفيتنامية (انظر كتاب"على خطى كارل ماركس" تريونغ شينغ).

).1979 � العن هنا أحد أعضاء اللجنة الوطنية (رسالة السرفات ف ناية يونيو 27
 � يعن أطروحات الثالوث اليمين حول "جبهة القوى الديوقراطية و الثورية، و إسقاط النظام".28
  ملي��ون س�نتيم ه��ي الكذب�ة ال��ت اختلقه�ا الث��الوث اليمين ض�د النظم��ة و ك��انط تقص��د خطي��م س��عة و مص��داقية النظم��ة و18 � عملي��ة 29

 رفاقه��ا الث��وريي، و ل��ا أراد الس��رفات التمل��ص م��ن مس��ؤوليته ف ذل��ك، ق��ام أص��حابه بفض��حه علن��ا أم��ام ج��ع ع��ام للمعتقلي السياس��يي بالس��جن
الركزي.
  � العن هنا أطروحة "جبهة القوى الديوقراطية و الثورية" الت كانط ترى أن التجدر داخل الطبقة العاملة سيتم عن طريق هذه البه�ة،30

و بطبيعة الال خط قيادة البجوازية الصغية و حزبا الرئيسي "الخاد الشتاكي للقوات� الشعبية".
11
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 كم��ا ل��وحظ ذل��ك س��ابقا و ب��ق، ال��رور ع��ب الش��بيبة الدرس��ية ب��الرور ع��ب جبه��ة الق��وى الثوري��ة، ع���وض
 النراط مباشرة ف العمل الطوي��ل و الص�عب، للنغ�راس ف الطبق�ة العامل�ة و الم�اهي الساس�ية، بقص�د
 بناء حزب البولتاريا، هذا العمل الذي يلق إذن الشروط لتكوين مثل هذه البهة، ف إطار س��يورة بن��اء
 ح��زب البوليتاري��ا. سأس��عى لحق��ا، ابت��داءا م��ن فه��م ه��ذا الط��أ الرئيس��ي، إل الرج��وع  للج��ذور الرئيس��ية

لذه الخطاء. 
  لكن، لاذا كان مثل هذا الوقف ف العمق موقفا يينيا ؟ 

 خديدا للسبب الذكور أعله، حول الدود الوضوعية للفئات الذرية للبورجوازية الصغية، لن مث��ل
 هذه الفئات ل يك�ن لوح�دها بن�اء مش�روع ث�وري منس�جم، ل�دف سياس�ي مرك�زي متعل�ق بس�لطة مرتك�زة
على قوى سياسية منبثقة من هاته الشرائح،  كنتيجة للنضال الثوري للجماهي من أجل إسقاط النظام.

 إن ه���ذا الوق���ف (الوق���ف الس���ابق) ي���ؤدي إل الس���اهة ف زرع الوه���ام ف ص���فوف الم���اهي، و بي
 الناض��لي الاركس��يي اللينينيي، ال��ذين تض��عهم تل��ك الوه��ام، من��ذ الن، أم��ام ال��آزق ال��ت ل يك��ن تنبه��ا
 لث���ل ه���اته الس���لطة، مس���اهي لحق���ا، هك���ذا، ف خل���ق ش���روط هزي���ة خطية للجم���اهي الش���عبية، و ال���ت
 ستمكن بقوة من عودة النظ��ام الكم�بادوري بش�كل معل�ن،  أو تك�وين نظ�ام بورجوازي�ة الدول�ة، ال�ذي ل�ن

يكون إذن سوى شكل أكثر استقرارا للتبعية. 
  أكثر من  ذلك، فه�و موق��ف يين، لن��ه، و ه�و ال��ذي ل يض��ع ثق��ة كافي��ة ف الق��وى العميق��ة للطبق��ة
 العاملة، و للغريزة الطبقية (الوعي السي) لطليعتها الناضلة، الشيئ الذي يؤدي إل التقلي��ل م��ن إمكاني��ة
 الناض����لي الث����وريي الاركس����يي اللينينيي ف تش����كيل  ن����واة ح����زب البوليتاري����ا، م����ن خلل عم����ل طوي����ل و
 صبور، و لكن مباشر، داخل القلعات البوليتارية الرئيسية، عن طريق النصهار مع العناصر التقدمة م��ن
 الطبق��ة العامل��ة، و ه��ذا باس��تقلل كام��ل ع��ن البورجوازي��ة الص��غية، ب��ا ف ذل��ك الق��وى الثوري��ة النبثق��ة ع��ن
 الش��رائح الراديكالي��ة م��ن البورجوازي��ة الص��غية. و لق��د ق��ادن ه��ذا، ب��ذات ال��وقط، لوض��ع مص��داقية مب��الغ
 فيها، لمكانيات هذه القوى النبثقة من البورجوازية الص�غية الذري��ة ف ض��مان القي��ادة الفعلي�ة لنض��الت
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 هذه القطاع��ات الطليعي��ة للطبق��ة العامل��ة، و إل البالغ��ة ب��ذات ال��وقط، ف تق�دير المكاني�ات النض�الية ل
الشيئ الذي ل يعن طبعا تاهلها.  31c.d.tك. د.ش 

   إن ه��ذا ل يعن م��ع ذل��ك الس��قوط ف الن��راف الع��اكس، الن��ازع إل تاه��ل ه��ذه الش��رائح الذري��ة
 للطبق��ة البورجوازي��ة الص��غية و الق��وى الثوري��ة النبثق��ة منه��ا، ب��ل ب��العكس، فبق��در م��ا يتط��ور العم��ل الباش��ر
 للتج���در ف الطبق���ة العامل���ة و الماهيالساس���ية، بق���در م���ا يص���بح مكن���ا و ض���روريا كس���ب ه���ذه الق���وى

للمبادئ الساسية للعنف الثوري الماهيي، و للهداف الساسية ل ث.و.د.ش.
 32 غشط30 و من هنا، الوقف الوحيد الصحيح الوضوع من طرف أغلبية اللجنة الوطنية ف نص 

 : تذكي الماهي بدون ملل، بأن الخ�رج الوحي�د م��ن الس�تغلل ال�ذي تع�ان من�ه، ه�و الطري��ق الطوي��ل و
 الش�اق ال�ذي س�يقود إل ث.و.د.ش بقي�ادة ح�زب البوليتاري�ا، و تبي�ان أن الش��عارات التكتيكي�ة لي�س ل�ا
 كه��دف س��وى ض��مان ش��روط ض��رورية دني��ا لبق��اء ه��ذه الم��اهي الناض��لة، و لتوس��يع وس��ائل نض��الا م��ن

أجل خقيق الدف أعله.
  و هك���ذا، ف���إن ه���ذه الش���عارات التكتيكي���ة الوض���وعة كمع���ال لله���دف الس���تاتيجي للث���ورة الوطني���ة
 الديوقراطية الشعبية، ستنفلط م�ن الص�لحية، ف حي أن��ا أي الش��عارات  ل�ن ت�دم – و ه�ي مفص��ولة
 بطريقة أو ب�أخرى ع��ن ه��ذا ال��دف – س��وى الص��لحية، و الف�اهيم اليميني�ة القدي��ة و الدي��دة. و عل�ى
 أساس هذا الوقف، ف��إن اله��ام العاجل��ة لنظمتن��ا، و اللل��ة ف مش��روع دجن��ب، تأخ��ذ تاس��كها، و ل أرى

ضرورة للرجوع إل ذلك.
 و يبق���ى عل���ي، و بع���د عرض���ي ه���ذا، و لفه���م أس���س  ه���ذه الخط���اء السياس���ية، أن أش���ي و ل���و أولي���ا
 لذورها الساسية، لكن قبل ذلك سأشي بذات الوقط – و ل يكن السكوت عن هذا – إل خطأين

مضبوطي، و لكن خطيين يتطلبان و ل شك من بعد، خليل و نقذا ذاتيا عميقي. 

 ، و ق�د واف�ق تاري�خ تأسيس�ها ف�تة م�ن ازده�ار النض�الت1979 � العن هنا، ه�و الكنفدرالي�ة الديوقراطي�ة للش��غل، ال��ت تأسس�ط س�نة 31
الماهيية و خاصة العمالية، ما ساهم ف انتشار مموعة من الوهام الصلحية.

  � يعن البيان السياسي الداخلي الذي صدر بناسبة الذكرى التاسعة لتأسيس منظمة "إل المام"، و قد قام الوقع بنش�ره. ك�ان أبراه�ام32
السرفات يعلن اتفاقه مع البيان ظاهريا و يارب أفكاره سرا.
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 ،1979 ف م���اي 33"52 )، غ���داة مناقش���ة "بي���ان parloir، ه���و تص���ريي بك���ان الزي���ارة (الول
 لناض���لي طلب���ة، أكي���د أن الج���ج، ال���ت أثرت���ا ف ه���ذه الرحل���ة لت���بير ع���دم اح���تام – فاض���ح - لبس���ط
 الفاهيم الولية للمركزي��ة الديوقراطي��ة، ل تك��ن إل حجج��ا سكولس��تيكية. إن عم��ق الش��كل، ه��و أنن ل
 أك���ن مقتنع���ا، و للس���باب السياس���ية ال���ذكورة أعله، بص���حة موقفن���ا ف التنظي���م الرك���زي الل��ي، و ال���ذي
 دافعط عنه بنفسي ف التجمع الع�ام. ل��ذا، تض��اف أس�باب ذاتي�ة غي م�برة، ل أق�ل و ل أك�ثر: انتهازي�ة

 ، و رد34إزاء م��اوري، مرتبط��ة بس��لوك بورج��وازي م��ض، أل ه��و الف��اظ عل��ى م��وطئ ق��دم ف العس��كرين
  ال��ذي ك��ان حاض��را، و ال��ذي اص��طدمط ب��ه ب��المس: رف��ض ت��وجيه متعل��ق ب35فع��ل و خ��دي ت��اه(ب)

أ.و.ط.م، صادر عن أعضاء آخرين من اللجنة الوطنية، و الذي ل أشارك ف وضعه.          
 ه��و انس��حاب م��ن النظم��ة الركزي��ة اللي��ة بداي��ة يولي��وز. أدق��ق بس��رعة، إن حجج��ي بص��وصثاني5ا،   

 التميي��ز م��ا بي "الت��وجيه و التس��يي" ل تك��ن س��وى تطبيق��ا بيزنطي��ا عل��ى تنظي��م ماركس��ي لينين لمارس��ات
 مؤسس��ات رأس��الية، لك�ن ينبغ�ي عل�ي ف ه�ذه النقط��ة، كم��ا ف نق�ط أخ�رى، أن أتس��اءل ع��ن بقاي�ا س��ني
 طويل���ة م���ن مارس���ة كه���ذه. إن الس��بب الباش���ر، الغي مقب���ول، ه���و أنن ل أك���ن أري��د النفص���ال ع���ن بقي��ة

  ال���ذين كن���ط أش���اركهم آن���ذاك ع���دد م���ن وجه���ات النظ���ر السياس���ية – و لي���س وجه���ة نظ���ر36"الم���دين"
 "التجمي��د"، و مارس��ة الص��راع الم��اهيي  الفت��وح، ال��ذي ل يك��ن أب��دا ص��راعا سياس��يا – و الس��لوكات

  ال����ذين ع����ادوا إل التنظي����م الرك����زي الل����ي، و ك����انط تص����ور ل37الذاتي����ة ف أبري����ل إزاء "الرف����اق الربع����ة"
 رج��وعهم إل النظم��ة الركزي��ة اللي��ة، كآلي��ة حربي��ة ض��د "الم��دين" ف ال��وقط ال��ذي ك��ان في��ه ه��ي الوحي��د

  � كان السرفات� يعلن اتفاقه عل�ى مض��مون نق�د بي�ان التجمي�د ال�ذي ق�امط ب�ه النظم�ة بع�د ص�دور البي�ان ال�ذكور، و لك�ن ك�ان يع�ب ف33
الفاء على اتفاقه مع مضمون بيان التجميد، ف خرق سافر لبادئ الركزية الديوقراطية، و هنا اعتاف صريح بذلك ف هذا النص.

  � ف حقيقة المر، كان السرفات يعمل من الداخل لصال حلفائه ال�ذين يش��اطرهم اتف�اقه عل�ى بي�ان التجمي�د، و ف نف�س ال��وقط ك�ان34
يشى أن يفقد موقعه داخل اللجنة الوطنية، خاصة و أنه كان من يتشبتون بالكراسي و يقدسونا.

  � العن هنا، هو عبد الرحان النوضة، و كانط علقته بالسرفات يغلب عليها الصراعات الذاتية، ما أن يعلن أح�دهم موقف��ا ح�ت يعل��ن35
الخر عن موقف مضاد، و يعود هذا الصراع إل فتة ما قبل العتقال.

  � العن هن��ا ه��و نظري��ة "الت��وجيه و التس��يي"، ال��ت ابت��دعها الس��رفات، ب��دف انف��راده بتمثي��ل تنظيم��ي و سياس��ي للمنظم��ة خ��ارج أطره��ا36
التنظيمية، أي أنه كان يريد أن يكون، كما اعتف بذلك، قائدا فوق التنظيم، يسمح له بدمة الطروحات اليمينية.

.1972 � يعن الرفاق الذين عادوا من الستشفى، أو من التحقوا بي "أ" بالسجن� الركزي من مموعة 37
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 هو العمل على عودة أغلبيتهم (لذا صرحط بداية شتنب، أنن على استعداد للرج��وع إل النظم��ة الركزي��ة
اللية، بجرد ما تأخذ هذه الخية قرار فتح نقاش موسع مع المدين).

 لكن المر كان يتعلق، مع ذلك، بالنسحاب من الوقع. و مهما ك��انط الص��عوبات القيقي��ة أو/  
 و الزعومة، فإنه كان علي أن أتابع العمل داخل النظمة الركزية اللي��ة. لك��ن لش��ك أن أن��انيت ك "قائ��د

أعلى"، كانط تعل هي أيضا من الصعب علي تقبل وجودي ضمن القلية.   
  - و لن��أت إل ال��ذور الساس��ية، و ال��ت أعتق��د أنن أدركته��ا ف أص��ل ه��ذه الخط��اء. و ل��دي هن��ا
 بعض م��ا أق��وله ح��ول س��يورة ه��ذا الدراك: عن��دما تك��ون بع��ض الس��لكيات متج��درة ف العم��ق، مغروس��ة
 خلل عشرات السني من المارسة البورجوازية الصغية، فإنا ل تكون ص��عبة القتلع فق��ط، و إن��ا ه��ي
 مس���تحيلة الدراك بج���رد التفكي. إنن���ا باج���ة إل ه���زات عنيف���ة، و أكي���د أن التفكي ح���ول م���ا يك���ن أن
 تزهره هذه الزات، سيسمح باستخلص دروس مقبولة و دائمة و مساعدة عل��ى تص��حيح الس��لوكات. و

  نون��ب12لقد كانط الزات، هزات نونب، و أدقق أن��ه ف ظ��ل الال��ة ال��ت وص��لنا إليه��ا آن��ذاك، ك��ان ق��رار 
 ، الوحي���د الق����ادر عل���ى ض����مان حاي����ة النظم����ة. لك����ن، ل ن���ر هك����ذا، ذه����اب العدي����د م����ن رف���اق1979

 النضال، - بدون مرارة –، ل أتكلم بالطبع عن مموعة الشتي و النصوري، و ع��ن النحطي، و لك��ن
 عن الغلبية الت ظل��ط إم��ا ثوري��ة، كأولئ��ك ال��ذين توص��لوا إل تبن أطروح��ات عفوي��ة ف النظري��ة، تص��فوية
 ف المارس���ة، أو ال��ذين انرف��وا ك��ثيا بس��بب العدي���د م���ن التأرجح���ات خلل ه��ذه الس��نة، و ب���دون رح���ة،
 لدرجة ل يتشبتوا فيها بأي نظرية. إن هذه الرارة، ما كان لا أن تضعف المل الذي يكن أن نتفظ ب��ه
 ليوم رؤية البعض يع��ودون، أو اللتق��اء ب��م ف نف��س طري��ق بن��اء ح��زب البولتاري��ا، ه��ذا الطري��ق الص��عب و

اللتوي.
  لك��ن ه��ل يك��ن غس��ل الي��د ع��ن موص��ل نون��ب، ب��العلن ع��ن "موض��وعيته"؟ إنن��ا "ل نع��رف معال��ة
 الداء لنقاذ النسان" إن قبضة سلوكاتنا البجوازية الصغية  و اصطداماتنا الذاتية، و فردانيتنا، كل هذا،
 ف   هذا الكان الغلق، السجن، جعل أن السياسة ل تتطور بصفة صحية. و ف ه��ذا ال��و، ف��إن أع��داء
 منظمتن��ا، و بالدرج��ة الول مموع��ة الش��تي و النص��وري و النحطي، ق��د عمل��وا و ه��م مرت��احون، عل��ى

خطيم العنويات و فك التعبئة و زرع الشك.
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  فكم من ب��اب أغلقن��اه بأخطائن��ا، بس��بب ع��دم تفاهن��ا، ك��م م��ن ش��كوك زرعناه��ا بس��بب أخطائن��ا و
 تزقاتن����ا ؟ ل أتكل����م ع����ن اله����ودات الخية ف أكت����وبر، و بداي����ة نون����ب،  ب����ل ع����ن تراك����م أخط����اء ه����ذه

 ، عن هذا النفجار الذي س��اهط في��ه ك��ثيا بأخط��ائي، لي��س فق��ط1979السنوات، عن انفجارها سنة 
السياسية، و إنا بتذبذبات، بفردانيت، باصطدامات مع أحسن الرفاق.

   يب عندئذ، مراجعة أنفسنا، إن المر ل يتعلق بنزع��ة أخلقوي��ة، و إن��ا بقيق��ة عميق��ة أولي��ة للث��ورة
  يولي���وز30البولتاري���ة، تل���ك ال���ت ذك���ر ب���ا م���او تس���ي تون���غ تلم���ذة بكي ف فج���ر الث���ورة الثقافي���ة ي���وم 

 ، مهنئ����ا إي����اهم عل����ى روحه����م النقدي����ة إزاء الك����وادر الخطئ����ة، موص����يهم آن����ذاك بس����اعدة ه����ؤلء1966
 الكوادر على تصحيح أخطائهم مضيفا: "لقد علمنا م��اركس ب��أنه ل يك��ن للبوليتاري��ا أن تتح��رر بنفس��ها

إل بتحرير كل النسانية، و إن لناشدكم أيها الرفاق أن تعيوا اهتماما كبيا لذه القيقة".
   هذا مال نكن (ف التنظي��م الل��ي)، و ل أك��ن أن��ا ك��ذلك  ق��ادرا علي��ه. فلن��ذهب إل العم��ق، و إل
 العمق. فبعد العتقالت و التعذيب، و سنوات العزلة، و استشهاد زروال و سعيدة، يكن عل��ى الق��ل

                 هنا، أن نفكر بالساس، بأنه هكذا كان مصينا.
 لك��ن هن��ا، الن، أع��رف، و لي��س فق��ط كتدي��د ش��فوي، أو م��ن بن��ات أفك��اري، أن ه��ذا الطري��ق ل��ن
 أكون فيه – و هذا شيئ كثي- س��وى م��رد معب��د بس��يط (بكس��ر الب��اء) لطري��ق طويل��ة قي��د البن��اء، أع��رف
 أن���ه ليه���م ك���ون ل���ن أرى اللحظ���ات الش���رقة ال���ت نتج���ه إليه���ا، ب���ل و لح���ت إش���راقاتا الول، أع���رف أن
 آخرين سيكونون هناك، خي من، صقلتهم السنوات الظلمة. م��ن أج��ل بن��اء ه��ذا الطري��ق، أع��رف أن��ه ل
 ب��د م��ن اللتص��اق و التش��بط ب��ذه ال��وانب ال��ادة م��ن الب��ل، ال��ذي علين��ا تس��لقه. يك��ن أن نب��دأ إذن،

بفهم جذور فقداننا للصب، و أنانيتنا و فردانيتنا، و يكن أن نبدأ بتجاوزها.
 هن���ا و الن، ل يكنن التط���رق لتحلي���ل منطق���ي، ب���العن الكام���ل، ل���اته الس���لكيات، لن ذل���ك يعن
 الع���ودة إل ال���وراء بالنس���بة للعش���ر س���نوات الاض���ية م���ن النض���ال، عل���ى الق���ل. و ه���ذا م���ا س���أحاول فعل���ه
 لحق���ا. و سيس���اعدن النق���اش الم���اعي للتجرب���ة الاض���ية للمنظم���ة م���ن أج���ل تعميق���ه، و نف���س الش���يئ
 بالنس���بة لمي���ع الرف���اق و النظم���ة باعتباره���ا ك���ذلك، م���ن أج���ل النتق���ال إل مرحل���ة علي���ا م���ن النض���ال و

العمل.                                              
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