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 1994 ــ 1980المرحلة الثانية: 
الخط التحريفي

1994 ــ 1985الطور الثاني: 

ة لتأسيس المنظمة 1بيان بمناسبة الذكرى السادسة عشر

ي� فيه�ا ه�ذه ال�ذكرى، ي تحيح ي بيانها لهذه المناس��بة، إل الظ�روف القاس�ية ال��يا
فبعد أن أشارت المنظمة فة

ي أفق��دتها ي تعرض��ت له��ا، م��ن ج��راء حمل��ة العتق��الت ال��يا بة التنظيمي��ة الجدي��دة ال��يا ي�� الضة��
ي تتمث��ل فة ال��يا

ي اس��تلزمت منه��ا، وفق��ا للتقالي��د الش��يوعية، أن تق��ف وقف��ة جدي��دة ، وال��يا ة العدي��د م��ن الط��ر والمناض��ليح

،"إل الم��ام"لتأس��يس منظم��ة  16بمناس��بة ال��ذكرى ) أو عل الص��ح الج��زء الك��بر م��ن الن��ص(� ص��در ه��ذا البي��ان  1
ه ض���من سلس���لتها الجدي���دة، ع���دد " إل الم���ام"وق���د ق���امت جري���دة  ل���م تنشر��� الجري���دة.1987، ين���اير 12 – 11بنشر���

ة� الفق��رات يس��تطيع الق��ارئ التع��رف عليه��ا بس��هولة .النص الكامل بل أهم فقراته، مصاحبة ببع��ض الجم��ل للرب��ط بيح
ي انه��ت وج��ود المنظم��ة بال��داخل، 1985إن اله��م ه��و ك���ون البي��ان ق��د ص��در بع��د ش��هور م��ن اعتق��الت خري��ف  ال��يا

وب��ذلك ك��ان ملزم��ا بإعط��اء التوض��يحات والتقييم��ات ح��ول م��ا وق��ع ، م��ذكرا ب��أن العتق��الت ق��د ج��اءت نتيج��ة توزي����ع
"س���نوات م���ن انخ���راط القي���ادة الجدي���دة التحريفي���ة فيم���ا س���مي ب 5منش���ور موق���ع باس���مها ،وذل���ك لول م���رة، بع���د 

ي وع�اء مغل��ق ،م�ا أن أص�ابته الري����ح ح��يا س��قط بني��انه"مسلسل إعادة البناء
وع كان يجري فة ي أن هذا المشر ، مما يعية

بة"إع��ادة البن��اء "متهاوي��ا وانته��ت مع��ه حكاي��ة  ي�� تحمي��ل مس��ؤولية الضة��
وع التحريفة ، وس��يتبادل مس��ؤولو ه��ذا المشر��

ي�� ول يس��من لبعض��هم البع��ض، وعن��دما ك��ان المناض��لون ينتظ��رون منه��م توض��يح أس��باب الكارث��ة، أص��دروا بيان��ا ل يغية
وعهم السياسي�� ل  ي انطلق��وا منه��ا لنج��از مشر�� إع��ادة"م��ن ج��وع، معي��دين تك��رار عل مس��امعهم نف��س الس��طوانة ال��يا

ي��� .، وك���انوا ق��د أس���موها تقييم���ا للتجرب���ة "البن���اء
ي��� بي��انهم ه��ذا لس���قوط تجربته���م فة

ي يق��دموها فة إع���ادة"إن الس���باب ال���يا
ي����� الجدي�����د" البن�����اء

وعهم التحريفة ير مشر����� ي اختب�����أوا وراءه�����ا لت�����بر فبع�����د خم�����س س�����نوات م�����ن انطلق. هي����� نفس�����ها ال�����يا
وعهم  ي�� حلق��ة"نفس السباب تولد نفس النتائج" اكتشفوا أن " لعادة البناء"مشر

، وظهر لهم أنهم ك�انوا ي�دورون فة
ة  م�����������ن ل يع�����������رف التاري����خ يك�����������ون محكوم�����������ا علي�����������ه بعيش�����������ه" مفرغ�����������ة، لك�����������ن ل�����������م ي�����������دركوا قول�����������ة م�����������اركس الش�����������هبح

وعهم تجاه����ل تجرب����ة المنظم����ة وتاريخه����ا،). اليديولوجي����ة اللماني����ة"(مج����ددا ومم����ا زاد الم����ر اس����تفحال، ك����ون مشر����
ي�� عزل��ة عم��ا ك��ان يعتم��ل داخ��ل الحرك��ة

ي�� وع��اء مغل��ق بعي��دا ع��ن الجم��اهبح الحقيقي��ة، وك��ونه ت��م فة
وك��ونه ج��رى بن��اءه فة

ي�� وق��ت ك��انوا يحش��دون أس��لحتهم لتص��فية الرث الث��وري للمنظم��ة الماركس��ية اللينيني��ة
الش��يوعية العالمي��ة آن��ذاك، فة

ي�� ك��ل ج��وانبه اليديولوجي��ة والسياس��ية والتنظيمي��ة"إل الم��ام"المغربي��ة 
وح��يا ل نطي��ل عل الق��ارئ، ن��ذكر بأنن��ا. ، فة

ي�������� ن�������ص 
إل"مسلس�������ل تص�������فية المنظم��������ة الماركس��������ية اللينيني��������ة المغربي��������ة " ق�������د س��������بق أن تطرقن�������ا له��������ذه الوثيق�������ة فة

ه موقع "......" المام . غشت 30الذي قام بنشر
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لتقيي����م تل����ك النكس���ة ب����الجرأة والضامة الثوري���ة، لتق����ديم خ����ط النض����ال الث����وري ببلدن����ا، بع����د ذل����ك تم����ر
ي س��قطت فيه��ا خلل تجرب��ة إع��ادة بنائه��ا من��ذ ي�� بيانه��ا إل تس��جيل الخط��اء والنحراف��ات ال��يا

المنظم��ة فة
:، مركزة بالخصوص عل ما يلي79

ي��- 1
إن الخطأ السياسي الذي أقدمت عليه المنظمة، بتوزيعها المنشور الموقع باسمها، ش��كل فة

رأين��ا الس��بب المباشر�� للعتق��الت، وال��ذي ل��م يك��ن س��وى العام��ل، ال��ذي كش��ف ع��ن العدي��د م��ن
ي منها المنظمة

ي كانت تعانة .الثغرات اليا

أن القدام عل توزي����ع المنشور، كان من منطلق تقييم خاطئ ومغلوط لطبيعة قوانا الذاتية،- 2
ة ا بقوى أعدائنا الطبقييح .والظرف السياسي العام الذي تمر منه البلد، وكذا استخفافا خطبح

ة، وقض- 3 ي�� الخص��ائص المتخلف��ة البورجوازي��ة الص��غبح
ه ب��دوره، فة أن ه��ذا النس��ياق يج��د تفس��بح

ي��� انتش���ار الش��عور بنش��وة النتص���ار ل���دى العدي���د م��ن مناض��ليها، بع��د أن
ي تحكم���ت فة نفس���ها، وال���يا

ي  ي ص��احبت انتفاض��يا ،84و  81استطاعت المنظم�ة أن تفل�ت م�ن موج��ات القم�ع المتتالي�ة، ال�يا
رها م���ن ج���راء اعتق���الت  ي��� نف���س ال���وقت، ال���ذي85وع���دم تضة���

، وك���ذا لل���دور المتواض���ع واله���ام فة
لماني�ة عل ي� تنظي�م عملي�ة المقاطع�ة للنتخاب�ات البر

ي المساهمة فة
، وفة ة لعبته خلل النتفاضتيح

ي .المستوى الوطية

ي� ع�دم تط�بيق ش��عارنا المرك�زي، المتمث�ل- 4
ي نظرنا، فهو م�ا زال يكم��ن فة

أما النحراف الساسي فة
وليتاري��ة ي�� المرحل��ة الراهن��ة عل القلع��ات البر

ة فة كبح ، وال��با ة�� ة عل الطبق��ة العامل��ة والفلحيح كبح ي�� ال��با
فة

ي� ه�ذا التج�اه ولكنه�ا تظ�ل
الساسية، وذلك بالرغم م�ن أن المنظم�ة حقق�ت منج�زات متقدم�ة فة

ي نظرنا دون مستوى متطلبات تحويل الطبيعة الطبقية للمنظمة
.فة

ي������� إح�������دى- 5
ي ل زال يش�������كل فيه�������ا العنض المثقفة كيب�������ة الطبقي�������ة لمنظمتن�������ا، وال�������يا ي������� ظ�������ل البا

فة
المكون��������ات الساس��������ية، ك��������ان م��������ن الط��������بيغي أن تطغة�������� العدي��������د م��������ن الممارس���������ات والمس��������لكيات
ي���� العم����ل، وممارس����ة التحري����ض بأش����كاله

ة، كالعتم����اد عل أس����اليب فوقي����ة فة البورجوازي����ة الص����غبح
ية ي العديد من المناسبات والطارات الجماهبح

.الخاطئة فة

ي��� إيج���اد الح���ل- 6
تخل���ف أس���اليب عملن���ا الشي، وطغي���ان الس���اليب الحرفي���ة، وع���دم التق���دم فة

ي ة العمل الشي والعلية .السديد لشكالية الربط بيح
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اكم��ات اللزم�ة عل مس��توى الس��تفادة م�ن تجرب�ة منظمتن�ا، وتجرب�ة الحرك�ة- 7 ع��دم تحقي�ق البا
ي� مي�دان

الماركسية – اللينينية المغربية خاصة، وحرك�ات التح�رر والحرك�ات الش�يوعية العالمي�ة فة
ة .مواجهتها لعدائها الطبقييح

ي���- 8
تخل���ف دعايتن���ا وأش���كالها، بالمقارن��ة م���ع حج��م المه���ام الملق���اة عل ع���اتق الدعاي���ة الثوري���ة فة

.بلدنا

ي ركزته��ا ي بيانها لذلك، دون أن تغفل إيراد بعض إيجابيات تجربتها، واليا
وقد تطرقت المنظمة فة

:كما يلي

أن الستمرار الجريء للمنظمة لرفع راية الماركسية – اللينينية والشيوعية، والنضال الث�وري- 1
، ال����ذي عرفت���ه ي���� الخطبح��� ت بالم����د اليميية ة���� ي تمبح وط السياس����ية الص����عبة، ال����يا ي���� بلدن����ا، رغ����م الشر���

فة
الس����احة المغربي����ة م����ن هجم����ة النظ����ام وأحزاب����ه الرجعي����ة، وتس����خبح الح����زاب الص����لحية لخدم����ة
ز م��ن ردة وتش��كيك وس��ط الحرك��ة الماركس��ية – سياس��ته التوس��عية ودع��ايته الش��وفينية، وم��ا ي��بر
ي��� ح���د ذات���ه انتص���ارا لفك���ر

ي تم���ر منه���ا الحرك���ة الش���يوعية العالمي���ة، يش���كل فة اللينيني���ة، والزم���ة ال���يا
ة والمرتدين بكل أنواعهم .الطبقة العاملة، أمام محاصة الرجعييح

أن استمرار المنظم�ة كص�وت لفض�ح سياس�ة النظ��ام الرجغي�� وجرائم��ه، ولل�دفاع الش�جاع عل- 2
ي�� تق��ديمها، رغ��م

المصالح الشعبية، والوقوف إل جانب نضالت شعبنا وطلئعه، والمساهمة فة
م�����ا يتطلب����ه ذل�����ك م�����ن تض�����حيات، لطعن�����ة وهزيم�����ة لسياس�����ة الجم�����اع والديموقراطي�����ة الحس�����نية،

ي بلدنا
ي وتأجيجه فة

ي تقديم واقع الضاع الطبفا
. ومساهمة فة

3 -، ي� ي تحقيق الندماج، وصهر الحركة العمالية ب�الفكر الماركسي� – اللينيية
المساهمة النسبية فة

ي إنجاز مهمتنا المركزية، التجذر وسط الطبقة العاملة، والسهر عل إص��دار
ي فة عبر التقدم النسير

ي صفوف الطلئع العمالية"الكادح"جريدة عمالية 
.، والعمل عل توزيعها فة

ي- 4
ي���� تش����جيع وتق����ديم مختل����ف أس����اليب العم����ل النض����الي الث����وري، إل ج����انب ب����افا

المس����اهمة فة

ي����
ي���� الحي�����اء الش����عبية، ع����بر المش����اركة العض����وية فة

ي���� مختل����ف القطاع����ات، وفة
ة المغارب����ة فة الث����ورييح

ي����
ه����ا وتق����ديمها، وك����ذا فة ، ومحاول���ة توجيهه����ا وتأطبح النض����الت الحتجاجي����ة والمطلبي����ة للجم����اهبح

ي����ة، كالنتفاض����ات والمظ����اهرات والتحرك����ات التض����امنية م����ع قض����يتنا المب����ادرات الثوري����ة الجماهبح
.الفلسطينية
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ي الكف�����احي داخ�����ل الط�����ارات- 5 ي����� تث�����بيت خ�����ط النض�����ال ال�����ديموقراطي الجم�����اهبح
المس�����اهمة فة

.الديموقراطية

ي،- 6 ، بالدعاي���ة لك���ل حرك���ات الحتج���اج الجم���اهبح ي ف���ك الحص���ار عل مس���توى العلم الخ���ارحر
والتعري����ف بنض����الت وواق����ع القم����ع والض�����طهاد ال�����ذي يع����انيه ش����عبنا، وتخفي����ف الخن����اق ح�����ول

ة وعائلتهم لدى الرأي العام الديموقراطي والقوى التقدمية ة السياسييح .المعتقليح

ي�� التش��بث بمواقفن��ا المبدئي��ة، وعل رأس��ها ال��دفاع ع��ن ح��ق تقري��ر مص��بح- 7
الس��تمرار الش��جاع فة

ي ".الشعب الصحراوي، ومناهضة الحرب العدوانية رغم الحصار القمغي والشوفيية

ي ي���� مع����رض تقييمه����ا ه����ذا، أش����ارت المنظم����ة إل أن ذل����ك يتعل����ق ببع����ض ال����دروس الولي����ة، ال����يا
وفة

ة المغارب��ة، ة الث��ورييح ي�� ص��فوف المناض��ليح
ي��ا، لث��ارة نق��اش فة ي طرحته��ا جماهبح توص��لت إليه��ا، وال��يا

:بهدف بلورة رؤية جماعية واضحة للنضال الثوري ببلدنا، وب��هذا الصدد أكدت قائلة أنه

ي هذا البيان استخلص بعض الدروس الولية، فإننا ل ن�دعي بتات�ا كونن�ا ق�د جزمن�ا"
وإذ نحاول فة

ة ي�� ص��فوف المناض��ليح
وأغلقن��ا التفكبح�� بص��ددها، ولك��ن فق��ط م��ن أج��ل إث��ارة نق��اش مفي��د وج��اد فة

ة المغاربة، حيا يتسية لنا جميعا بلورة رؤية واضحة، تجعلن��ا ق�ادرين عل إح��داث النقل�ة الثورييح
ة ي�� ه��ذه العملي��ة، المناض��ليح

ي�� النض��ال الث��وري ببلدن��ا لخدم��ة قض��ية ش��عبنا، مق��درين فة
النوعي��ة فة

.الذين ضحوا بكل ما لديهم مهما كانت الخطاء وحجمها
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