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غشت 30موقع 

خمس سنوات عل النطلقة

ي 
الماركس�����ية ��" إل الم�����ام"ال�����ذكرى الخمس�����ون عل تأس�����يس منظم�����ة ت�����أتت

غش��������ت به�������ذه 30انظ�������ر بي�������ان موق�������ع ( له��������ذه الس�������نة المغربي�������ة اللينيني�������ة
.غش�ت يكم�ل فيه�ا س�نته الخامس�ة عل النطلق�ة 30موقع ، و)المناسبة

ي عم���ل خلله���ا الموق���ع عل نشر��� العدي���د م���ن
خم���س س���نوات، هي��� الم���دة ال���تت

بمرحلتيه����ا الثوري����ة والتحريفي����ة، ونشر����" إل الم����ام"وث����ائق وبيان����ات منظم����ة 
ي��... مجموعة من المقالت والدراسات والكتب والصور

سواء ذات الصلة فف
.، أو متعلق����ة بقض����ايا سياس����ية ونظري����ة"إل الم����ام"الغ����الب بتاري����خ منظم����ة 

ع����امل بجه����د واس����تمرار عل التعري����ف بكفاحه����ا السياسي���� الث����وري، وبخطه����ا
، ومق��������دما أم��������ام الك��������ل، ي والتنظيمي�������� ، الي��������ديولوجج ، السياسي�������� ي اتيجج الس���������تت
المناض���لون و المناض���لت بالس���اس، بمختل���ف تج���ارب��هم، تاريخ���ا لطالم���ا ت���م

وم���ن يجه���ل التاري����خ محك���وم علي���ه"تجنب���ه أو تغييب���ه، أو طمس���ه وتحريف���ه، 
. ��� كارل ماركس" بإعادة إنتاجه

غش�����ت، إذ يكن�����س ك�����ل ه�����ذا الغب�����ار ال�����ذي عل�����ق عق�����ودا به�����ذه 30إن موق�����ع 
ي ه���دفت وض���ع

التجرب���ة الثوري���ة، ويكش���ف، م���ن جه���ة، تل���ك المغالط���ات ال���تت
ي نهجه���ا

ي��� رك���ن الزاوي���ة ع���ن طري���ق التقزي���م والنتقائي���ة ال���تت
رص���يدها الث���وري فف

ع���ن" هال���ة العص���مة م���ن الخط���أ"التحريفي���ون خصوص����ا، وم���ن جه���ة ثاني���ة، 
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ثرة  ي أحاطه������ا به������ا رواد ال������تث
،"الثورجي������ون"طري������ق التق������ديس والتعوي������ذ، ال������تت

غش�ت، ق�ام عملي�ا، خلل ك�ل ه�ذه الخم�س س�نوات، ع�ن طري�ق 30فموق�ع 

ا وإص�دارا، ببن�اء، و وض�ع قاع�دة الج�زء الساسي� كل منش�وراته، تق�ديما ونشر�
، ول يمك�ن ب�أي للمعرفة التاريخية بهذه التجربة الثورية وبرص�يدها الكف�اجي
ح������ال م������ن الح������وال القف������ز عليه������ا هك������ذا، فهي������ ج������زء عض������وي م������ن التجرب������ة

وري، التاريخية الثورية لكفاح شعبنا، ومن  ثر البع�ض، م�نالضر ليس كم�ا ي�تث
ع���������ن طري���������ق التق���������ديس والتعوي���������ذ، ول كم���������ا ينه���������ج" استنس���������اخ لمواقفه���������ا"

ي�� الزاوي��ة
، معرف��ة كيفي��ة التحلي��ل الم��اديالتحريفي��ون م��ن انتقائي��ة وركنه��ا فف

، لج�����ل اس�����تخلص دروس�����ها الثوري�����ة والس�����تفادة منه�����ا عملي�����االنق�����دي له�����ا
، وعل الخص��وص ل��دعم وض��مان انتص��ار لغن��اء وتص��ويب تج��ارب الحاضف��
ي� نف�س

المعرك�ة اليديولوجي�ة والسياس�ية ض�د ه�ذه التحريفي�ة الجدي�دة، وفف
ي� نح�و إنج�از

ال�وقت، وه�و اله�م، لبن�اء هوي�ة ماركس�ية �� لينيني�ة ثوري�ة، تمضف
ي��� الث���وري،

وليت���اري الماركسي��� �� اللينيتف ي��� بن���اء الح���زب التج
مهماته���ا التاريخي���ة فف

اكية .قائد الثورة الوطنية الديمقراطية الشعبية، عل طريق الشتت
ف� لتأس�يس المنظم�ة لق�د تأس�س الموق�ع بمناس�بة ال�ذكرى الخامس�ة والربعيي

، وق�د ح�دد مه�امه من�ذ ص�فحته"إل الم�ام"الماركسية – اللينينية المغربية 
الول بدق�����ة متناهي�����ة، تجاهله�����ا البع�����ض الي�����وم عن�����دما أوك�����ل للموق�����ع مه�����ام
تقيي�م التجرب�ة، و تق�ديم تص�ور للث�ورة المغربي�ة، و لن المقدم�ة الخاطئ�ة ل
تول��د إل النتيج��ة الخاطئ��ة، فق��د ص��ار البع��ض يحاس��ب الموق��ع ب��أنه ل��م يق��م
ي� ح�ق الموق�ع، حي��ث

ي��ه��ة فف ف ب��ذلك، و ه��ذا يع�د م�ن قبي�ل الممارس��ات غتي�� التف

ي الصفحة الول من أول يوم لنطلق الموقع ما يلي
:جاء فف
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ر��� لتأس���يس المنظم���ة الماركس���ية ة" بمناس���بة ال���ذكرى الخامس���ة والربعيب
ي��� عملي���ة" غش���ت 30"، ينطل���ق موق���ع "إل الم���ام"اللينيني���ة المغربي���ة 

فر
النشر������ و التعري������ف بوثائقه������ا و تاريخه������ا الكف������احي الث������وري، مس������اهما بك������ل
ي للتجربة الثوري�ة الماركس�ية ة

ي و التاريخر
ي إغناء الرصيد المعرفر

تواضع فر
.2015غشت  30- الحقيقة دائما ثورية" – اللينينية بالمغرب

ي ال��ذي خاض��ته لق��د عم��ل الموق��ع، بن��اء عل النض��ال السياسي�� والي��ديولوجج
ف�"إل المام"منظمة  ف� بيي ورة تط�ور خطه�ا الع�ام، عل التميتي ، وبن�اء عل س�تي

ف من تاريخه�ا ف أساسيتيي ي امت�دت م�ن. مرحلتيي
، أول، مرحلته�ا الثوري�ة ال�تت ف� بيي

، وهي�� المرحل��ة1979التأس��يس إل ح��دود نهاي��ة عق��دها الول، أواخ��ر س��نة 
ات متداخل���ة فيم���ا بينه���ا ي تخللته���ا ثلث ف���تت

ة الول. ال���تت انطلق���ت فيه���ا الف���تت
ب�القطع م�ع الص�لحية والتحريفي�ة والتأس��يس لمنظم�ة ثوري�ة، وامت�دت م�ن

ة أش������هر م������ن كف������اح"م������ع تبل������ور  1972التأس������يس إل ح������دود خري������ف  عشر������

ي����
ة 20، المعروف����ة اختص����ارا بتقري����ر "التنظي����م، نق����د ونق����د ذاتت ، والف����تت نون����تج

الثوري����ة الثاني����ة الممت����دة م����ن إص����دار ه����ذا التقري����ر النق����دي إل ح����دود نهاي����ة
ي عرفت نقد خط 1975وبداية  1974

والعفوي�ة" النطلق�ة الثوري�ة"، والتت
ته���ا الول، وبل���ورة خ���ط  ف��� فتت القواع���د الحم���راء المتحرك���ة وقواع���د"ال���ذي متي

ف م���ن ح���رب التحري���ر الش���عبية، الطري���ق" الس���لطة الحم���راء الدائم���ة كمرحل���تيي
إض��افة إل ت��دقيق مض��مون و برنام��ج الث��ورة الوطني��ة. الوحي��د للث��ورة ببلدن��ا

ي اتس�مت
ة ثالث�ة م�ن ه�ذه المرحل�ة الثوري�ة، ال�تت الديموقراطية الش�عبية، وف�تت

ي عص���فت بالحرك���ة الماركس���ية ���
ي��� ب���دايتها بسلس����لة العتق����الت ال���تت

أساس����ا فف
ورة عملي����ة التنس����يق اللينيني����ة المغربي����ة، حي����ث ط����ال العتق����ال، ض����من س����تي

ي منظم�ة 
ف� قي�ادتت ي ك�انت تج�ري حينه�ا بيي

، ال�تت ومنظم�ة" إل الم�ام"السياسي�
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ف���������ة1974س���������نة " م���������ارس 23" ، ق���������ادة المنظم���������ة وأطره���������ا الثوري���������ة المحتت

ف� ب�دايتها اغتي��ال القائ�د الش�يوعي ي عرف��ت حيي
ومناض��ليها، وهي� السلس��لة ال�تت

الث���وري عب���داللطيف زروال، ث���م انطلق���ة الحمل���ة الثاني���ة للعتق���الت نهاي���ة
ي أت�����ت عل بقاي�����ا المنظم�����ة بال�����داخل بع�����د اعتق�����ال آخ�����ر1975خري�����ف 

، ال�����تت
ورة التص�����دع التنظيمي����� م�����ع مسلس�����ل قادته�����ا و أطره�����ا، هك�����ذا انطلق�����ت س�����تي

ي������
ي خيض������ت فف

العتق������الت والتع������ذيب والمحاكم�������ات، وك������ذا النض������الت ال������تت
ورة ة س�������تي ة قص��������تي الس�������جون والمح�������اكم، ولت�������دخل به�������ا المنظم�������ة بع�������د ف�������تت
ي انكش����فت فيه����ا التي����ارات الص����لحية والتص����فوية

الصاعات الداخلي����ة، ال����تت
س���ة ي جعل���ت م���ن التي���ار الث���وري للمنظم���ة مرك���ز حرب��ه���ا الشر

والتحريفي���ة، ال���تت
، خ�����ط ي والسياسي����� والتنظيمي����� اتيجج وبك�����ل الوس�����ائل، محمل�����ة خط������ه الس������تت
المنظم���ة الثوري���ة، مس���ؤولية ك���ل م���ا ج���رى، وتنتهي��� ه���ذه المع���ارك الداخلي���ة

ي��� عل الجه���از القي���ادي" إل الم���ام"وس���ط منظم���ة 
باس���تيلء الخ���ط التحريفف

، ثاني���ا، مرحلته���ا التحريفي���ة الممت���دة م���ن. 1979للتنظي���م أواخ���ر س���نة  ف��� وبيي
/ 1979نهاي�����ة  ي عرف�����ت تكت�����ل واس�����تيلء الخ�����ط1980بداي�����ة  

، الس�����نة ال�����تت
وع، تح������ت ش������عار  ي������ عل قي������ادة التنظي������م، والشر������

مسلس������ل إع������ادة"التحريفف
،"البن����اء ي ي والسياسي���� والي����ديولوجج اتيجج ي���� تص����فية خ����ط المنظم����ة الس����تت

، فف
س������نة" إل الم������ام"لتنتهي������ بالتص������فية التنظيمي������ة والح������ل العملي������ لمنظم������ة 

ة التمهي����د لتص����فية الخ����ط. 1994 ، ف����تت ف تيي ي تخللته����ا ف����تت
وهي���� المرحل����ة ال����تت

اتيجيا وسياس����يا وإي����ديولوجيا، حي����ث امت����دت ه����ذه الث����وري للمنظم����ة، اس����تت
ة إل ح����دود  ي����1985الف����تت

ي فيه����ا تع����رض ه����ذا الخ����ط التحريفف
، المحط����ة ال����تت

ة بع���د أول ب��روز سياسي�� ل��ه عل  بة الول والختي��� ة م���ا"الس���احة"للصف��� ، وف��تت
ف� أن ، إل حيي ي عرفت غياب�ا كلي�ا للتنظي�م السياسي�

بة، وهي التت بعد هذه الصف

4



30aout.info

عم����ل ه����ذا الخ����ط عل التص����فية التنظيمي����ة والح����ل العملي���� للمنظم����ة س����نة
، و قب�������ل ذل�������ك، القي��������ام بالتأس��������يس الفك�������ري و النظ�������ري لطروح��������ات1994

ي�����
تحريفي�����ة جدي�����دة، هيئ�����ت و عب�����دت الطري�����ق نح�����و العم�����ل السياسي����� العلتف

وادوري الق��ائم ي� ظ�ل م�ا يس��مح ب�ه الط�ار السياسي� للنظ��ام الكم�تج
، فف ي

الق�انوتف
.ببلدنا

ي�
هكذا عمل الموقع إذن، عل نشر مجموع�ة م�ن وث�ائق المنظم�ة المبل�ورة فف

مرحلته��ا الثوري��ة، وذل��ك بع��د تجميعه��ا وتحقيقه��ا وض��بطها ووض��ع ه��وامش
اتيجية له��ا، للتعري��ف بس��ياقاتها وظ��روف بلورته��ا، والقض��ايا العاجل��ة والس��تت
ي قدمت المنظمة طروحاتها حولها، ومن ضمنها بعض الوثائق الداخلية

التت
ي����� متن�����اول العدي�����د م�����ن أط�����ر المنظم�����ة ومناض�����ليها، فرض�����تها

ي ل�����م تك�����ن فف
ال�����تت

وط العم�������ل السياسي������� الث�������وري الشي ال�������ذي اتخ�������ذته المنظم�������ة أس�������لوبا شر�������
ادوري، س��ن طريق��ا فاشس��تيا لف��رض ص��مت للنض��ال ض��د نظ��ام سياسي�� كم��تج

ي البلد
...القبور فف

وثيق���ة 29وب���ذلك، عم���ل الموق���ع، خلل الخم���س س���نوات ه���ذه، عل نشر��� 
، مس���ت قض���ايا مختلف���ة م���ن"إل الم���ام"خاص���ة بالمرحل���ة الثوري���ة لمنظم���ة 

ض������منها قض������ية الص�����حراء، وذل������ك ض������من مح������اور متع������ددة، منه������ا التاريخي������ة
اتيجية، ومنه���������ا مواق���������ف المنظم���������ة وتطوره���������ا م���������ن خلل أدبياته���������ا والس���������تت

التحريضية والدعائية، ومنها مواقفها النقدي�ة للمنظ�ور البورج�وازي الص�غتي
ه���ذا، وق���د أص���در الموق���ع به���ذا الص���دد،. لتاري����خ المغ���رب ولقض���ية الص���حراء

،"الوث���ائق الساس���ية �� مق���الت ونص���وص"ص���فحة، بعن���وان  571كتاب���ا م���ن 
ي مرحلتها الثورية، مرفق�ا

ي بلوتها المنظمة فف
وهو يتضمن مجموع الوثائق التت

ي تس��لط
بملحق حول تلك الوثائق وبمجموعة من المق�الت والنص�وص ال�تت
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كم������ا أص������در الموق������ع. الض������وء عل عناض تل������ك التجرب������ة التاريخي������ة الثوري������ة
154وقض������ية الص�����حراء، كتاب������ا م������ن " إل الم������ام"بخص������وص مل�����ف منظم������ة 

إل"م����ن وث����ائق المنظم����ة الماركس����ية �� اللينيني����ة المغربي����ة "ص����فحة، بعن����وان 
"حول قضية الصحراء" المام

ي تخ�����ص الصاع
عم�����ل الموق�����ع ك�����ذلك عل نشر����� مجموع�����ة م�����ن الوث�����ائق ال�����تت

ي وس��ط منظم��ة  ، حي��ث ت��م تقس��يمها إل"إل الم��ام"السياسي�� والي��ديولوجج
ف� الجدي�د م�ن الص��لحية إل خ��ط ال�ردة"ثلث ملف��ات، أوله��ا مل�ف  " (اليميي

ع������ة: الخ������ط اليشاوي العف������وي الجدي������د"، ثانيه������ا مل������ف )وث������ائق 4 ف م������ن التف
،)وث����ائق 3" (العمالوي����ة القتص����ادوية إل التص����فوية والعدمي����ة والفوض����وية

نظري���ة الع���والم"وك���انت آخ���ر وث���ائق ه���ذا الصاع، وثيق���ة تع���ود إل أص���حاب 
ه�ذا وق�د ت�م تجمي�ع ك�ل ه�ذه الوث�ائق بع�د الت�دقيق). وثيقة واحدة" (الثلث

ي��� كت���اب خ���اص، ليعم���ل
فيه���ا وض���بطها، وإص���دار ك���ل مل���ف منه���ا عل ح���دة فف

ي�� كت��اب واح��د م��ن 
ص��فحة، 292الموق��ع بع��د ذل��ك عل إص��دارها جميعه��ا فف

الخاص����ة بمل����ف ه����ذا الصاع" إل الم����ام"ض����م ك����ذلك وجه����ة نظ����ر منظم����ة 
، حمل عنوان قض�ايا الخلف داخ�ل الحرك�ة الماركس�ية �� اللينيني�ة: "الداخلي

" ". إل المام"المغربية وداخل منظمة 
،"إل الم���ام"كم���ا أص���در الموق���ع بخص���وص ه���ذه المرحل���ة الثوري���ة لمنظم���ة 

ي��� التعري���ف بتاريخه���ا له���ذه المرحل���ة،
ي تس���اهم فف

مجموع���ة م���ن النص���وص ال���تت
"إل الم�ام"م�ن يومي�ات النض�ال الث�وري والمع�ارك البطولي�ة لمنظم�ة "نص 

ومسلس�����ل" إل الم�����ام"النض�����ال الث�����وري لمنظم�����ة "، ن�����ص )ص�����فحة 57" (
).صفحة 39" (الشهداء الثوريون الثلثة"، نص )صفحة 33" (العتقالت
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وأص������در الموق������ع ثلث������ة نص������وص م������ن ت������راث الحرك������ة الماركس������ية �� اللينيني�������ة
المغربية تعود له�ذه المرحل�ة، حي�ث ك�انت ق�د ص�درت عل ص�فحات مجل�ة

، هي��� الخ���رى، عم���ل الموق���ع عل نشر��� ك���ل أع����دادها الص���ادرة" أنف���اس" ي
ال���تت

وباللغ�ة الفرنس�ية) 1972إل ين�اير  1971أعداد م�ن م�ايو  8(باللغة العربية 
). 1971إل نهاية سنة  1966عدد من سنة  22(

،"إل الم���ام"أم���ا بخص���وص المرحل���ة الثاني���ة، التحريفي���ة م���ن تاري����خ منظم���ة 
لهذه) ��1985  1980(وثائق من الطور الول  9فقد عمل الموقع عل نشر 

ي��� كت���اب واح���د م���ن
ي ت���م تجميعه���ا كله���ا وإص���دارها فف

المرحل���ة التحريفي���ة، وال��تت
ي . صفحة 172

من هذه المرحلة،) ���1994  1985(وبخصوص الطور الثاتف
وثيقة، تم تجميعها هي� الخ�رى بع�د ذل�ك 11فقد نشر الموقع ما مجموعه 

ي� كت�اب واح�د م�ن 
318وضمها إل وث�ائق الط�ور الول، وإص�دارها جميعه�ا فف

ي���������� "ص����������فحة بعن����������وان 
وث����������ائق ��1994  1980إل الم����������ام الخ����������ط التحريفف

ف���"ونص���وص ، حي���ث تض���من ه���ذا الكت���اب، إل ج���انب تل���ك الوث���ائق، ملحقيي
، ملح��������ق  ي

ف ب��������الطور الث��������اتف وع التص��������ور السياسي�������� للنه��������ج: "1خاص��������يي مشر��������

الهوي����������ة الفكري����������ة والسياس����������ية لتي����������ار النه����������ج: "2وملح����������ق" ال����������ديمقراطي

ة الش�����يوعي: "، وملح�����ق خ�����اص ب�����الطور الول"ال�����ديمقراطي ي" نشر�����
نشر����� ال�����تت

.مكرر5و 5الموقع منها هي الخرى العددين 
، نشر� الموق�ع"إل الم�ام"لنفس هذه المرحلة التحريفية م�ن تاري����خ منظم�ة 

كة" مجلة إل المام"عددا من  14كذلك  السلس�لة الجدي�دة، ووثيق�ة مش�تت
ي��� و 

ف��� الخ���ط التحريفف ه���ذا،. 1984م���اي  18تع���ود ل " الختي���ار الث���وري"بيي

ي�
وسيعمل الموقع لحق�ا عل اس�تكمال ه�ذا المل�ف الخ�اص ب�الخط التحريفف

.الذي ل زال قيد العداد
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ف������� التص�������فية وبخص�������وص مجم�������ل تجرب�������ة المنظم�������ة من�������ذ التأس�������يس إل حيي
ي��� س���نة 

، أص���در1994التنظيمي���ة والح���ل العملي��� له���ا عل ي���د الخ���ط التحريفف
-مسلس�������ل تص�������فية المنظم�������ة الماركس�������ية "الموق�������ع دراس�������ة تح�������ت عن�������وان 

ورات، الطروح���������ات،": إل الم���������ام"����������اللينينية المغربي���������ة  الح���������داث، الس���������تي
ص����فحة، حي����ث ك���ان الموق����ع قب���ل 406، مكون����ة م����ن "الملبس����ات والنتائ����ج

ي شكل سلسلة حلقات مكونة م�ن 
4ذلك قد عمل عل نشر هذه الدراسة فف

ي� كت�اب عل ح�دة(أجزاء 
حلق�ة 21ومكون�ة إجم�ال م�ن ) نشر كل جزء منه�ا فف

ت ك���ل حلق���ة منه���ا عل ح���دة( ي��� نف���س ه���ذا الط���ار، أص���در الموق���ع). نشر���
وفف

ح�����ول: ��1994  1970" إل الم�����ام"منظم�����ة "ك�����ذلك كتاب�����ا تح�����ت عن�����وان 

، السياسي��� والتنظيمي��� ي ، الي���ديولوجج ي اتيجج 203، مك���ون م���ن "الخ���ط الس���تت
ي����� ش�����كل سلس�����لة

ه ه�����و الخ�����ر فف ص�����فحة، عم�����ل الموق�����ع قب�����ل ذل�����ك عل نشر�����
. حلقة 12مكونة من 

"إل الم��ام"ل��م يق��ف عم��ل الموق��ع عن��د ح��دود التجرب��ة التاريخي��ة لمنظم��ة 
ف������� تص�������فيتها العملي�������ة س�������نة  ، ب�������ل عم�������ل الموق�������ع عل إص�������دار1994إل حيي

مجموع�������ة م�������ن النص�������وص والمق�������الت، س�������واء المرتبط�������ة بتط�������ورات الخ�������ط
ي����� ه�����ذا الص�����دد أص�����در الموق�����ع كتاب�����ا نق�����ديا

ي����� لم�����ا بع�����د التص�����فية، وفف
التحريفف

ورات"بص�دد "بعن�وان " النه�ج ال�ديمقراطي"لطروحات حزب  نظري�ة الس�تي
لق��ات" الثلث ف ي�� العق��د 45، م��ن "المنطلق��ات والمتف

ص��فحة، وال��ذي كت��ب فف
أو نص����وص متعلق����ة بالقض����ايا النظري����ة والسياس����ية. الول م����ن ه����ذه اللفي����ة

ي�� عموم��ا
هك��ذا أص��در الموق��ع نص��ا تح��ت. والنس��ائية وبقض��ايا الصاع الطبفت

ح�ول إش�كالية الث�ورة الوطني�ة الديمقراطي�ة الش�عبية �� بع�ض قض��ايا: "عن�وان
اتيجية الثوري���ة مق���دمات لدراس���ة البي���ان"، ون���ص )ص���فحة 13م���ن " (الس���تت
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ف أخري�ن)ص�فحة ويتض�من ن�ص البي�ان الش�يوعي 70من " (الشيوعي ، ونص�يي
ي��: "يحملن عل الت��والي عن��وان

، و"الم��رأة، الح��ب، ال��زواج والمجتم��ع الطبفت
"العولم����ة الرأس����مالية آثاره����ا القتص����ادية والجتماعي����ة عل الم����رأة العامل����ة"
ي���������� مل����������ف ب(

للتحمي����������ل. ف.د.س����������يعمل الموق����������ع لحق����������ا عل إع����������دادهما فف
الصاعات الطبقي��ة"وم��ؤخرا أص��در الموق��ع دراس��ة تحم��ل عن��وان ). والطب��ع

اير 20بالمغرب وحرك�ة  1998(الس�ياقات، التحدي�دات والف�ق الث�وري : ف�تج
ي���� 186، م����ن )"��2012 

ها قب����ل ذل����ك فف ص����فحة، بع����د أن س����بق للموق����ع نشر����
. ف.د.حلقات كلها بصيغة ب 9شكل سلسة من 

بج����انب ك����ل ه����ذا، ل����م يغف����ل الموق����ع إص����دار مجموع����ة م����ن البيان����ات، س����واء
ي ك�������ان آخره�������ا بي�������ان" إل الم�������ام"بخص�������وص ذك������رى تأس�������يس منظم�������ة 

وال������تت
ي� منظ�ور خ��ط منظم�ة "49ال�ذكرى 

ح�ول طبيع�ة الث�ورة، الجبه�ة والح�زب فف
، أو بيان��ات بمناس��بة ذك�رى ش��هداء الحرك�ة الماركس��ية ��"الث�وري" إل الم��ام"

الف���ارس الحم���ر: اللينيني���ة المغربي���ة وعل رأس���هم الش���هداء الثوري���ون الثلث���ة
الش�هيد عب�داللطيف زروال، وص��قر القلع�ة الحم�راء الش�امخ الش��هيد جبيه��ة

كم����ا أن الموق����ع عم����ل. رح����ال، والنجم����ة الحم����راء الش����هيدة س����عيدة لمنبهي����
ف ، وبالخص������وص ك������ل المناض������ليي ف ويعم������ل بانتظ������ام عل إخب������ار ك������ل المت������ابعيي

ه أو إصداره، ولم يسبق للموقع أن خلف وعده م نشر ف ، بما يعتت ف ...الثورييي
وعددها الجمالي إل حدود(لقد حرص الموقع عل أن تكون كل منشوراته 

صفحة، تتضمن كل منها سواء وثيقة أو نص أو بيان 229هذه اللحظة هو 
ف والمناض��لت، حي��ث يمك��ن الطلع...)أو إعلن ي�� متن��اول ك��ل المناض��ليي

، فف

ي�
ة عل الموقع، أو يمك�ن تحميله�ا فف عل الوثائق والنصوص المنشورة مباشر

ف النتهاء من إعدادها. (ف.د.صيغة ملف ب ).طبعا حيي
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كانت ه�ذه إجم�ال حص�يلة عم�ل الموق�ع لم�دة خم�س س�نوات، تطلب�ت من�ه
ي�� نف��س ال��وقت ل يمك��ن

بالفع��ل مجه��ودات ل يمك��ن ب��أي ح��ال تبخيس��ها، وفف
ء، فلكل عمل نواقصه ومجالته، لكن الساسي من هذا ي

اعتبارها هي كل سر
ي��� نظ���ر موق���ع 

ي��� ه���ذا المج���ال، فف
غش���ت، ق���د ت���م 30العم���ل وه���ذا المجه���ود فف

بالفع�����ل تحقيق�����ه، وه�����و المجه�����ود ال�����ذي ل�����م يخ�����ف وجه�����ه من�����ذ النطلق�����ة،
وع ث�������وري، وحم�������ل نفس�������ه ي������� مشر�������

عن�������دما أعل�������ن واعت�������تج نفس�������ه منخرط�������ا فف
ي�������� المس��������اهمة و العم�������ل عل بن��������اء هوي��������ة

المس��������ؤولية التاريخي��������ة والثوري�������ة فف
ماركس�����ية �� لينيني�����ة ثوري�����ة، تس�����تلهم ال�����دروس التاريخي�����ة الوطني�����ة والممي�����ة،
ي� العم�ل عل إنج�از

وتستفيد من رصيدهما الث�وري، لغن�اء تجرب�ة الحاضف� فف
.المهام التاريخية الثورية للمرحلة الراهنة

لق��د انته��ت، تقريب��ا، المرحل��ة الول م��ن عم��ل الموق��ع، بع��د خم��س س��نوات
م�����ن العم�����ل الج�����اد و ال�����دؤوب، ض�����من بوص�����لة واض�����حة، و من�����ذ الن س�����يبدأ

ي بآمال واعدة، فإل المام دائما
.العبور إل مرحلة جديدة، تسر

المج���������د والخل���������ود لش���������هداء المنظم���������ة والحرك���������ة الماركس���������ية �� اللينيني���������ة
ي المكافح .المغربية ولكل شهداء الشعب المغربب

ي ال���ديمقراطي
وليتاري���ا الثوري���ة، طليع���ة الكف���اح الث���وري ال���وطنر عاش���ت البب

اكية ي عل طريق الشبر .الشعنب
وليتاري��ا العالمي��ة، عاش��ت نض��الت الش��عوب والم��م عاش��ت نض��الت البب

! المضطهدة
ي العالم و يا شعوبه المضطهدة اتحدوا  !يا بروليتاربي

"غشت 30موقع "
2020 غشت 30
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