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""الل الأمامالل الأمام""النظمة الاركسيية اللينينية الغربية النظمة الاركسيية اللينينية الغربية 

بيان سياسي داخليبيان سياسي داخلي

 إن الهدف من هذا البيان الموجه إلى عموم الرفاق و المناضلين في المنظمة، هو تحديد
 السمات الرئيسية للظرف السياسي، الذي تحيي فيه منظمتنا الذكرى التاسعة لتأسيسها، و إننا
 ننتظر من هذا النص، و من النصوص السياسية الخرى، التي ستعمل القيادة الوطنية على
 تعميمها وسط المنظمة، أن يكون منطلقا لنقاشات سياسية معمقة، الهدف منها، تحديد

.الرضية السياسية التي ستعمل المنظمة على أساسها

 و ستعمل القيادة الوطنية لحقا، علBBى تهييBBئ أرضBBية تتعBBرض للوضBBع الBBذاتي لمنظمتنBBا و لمهامهBBا
 العاجلBBة، و خصومBBا منهBBا مBBا يتعلBBق بإعBBادة بنBBاء المنظمBBة كمنظمBBة ماركسBBية   لينينيBBة مBBلبة و

.راسخة جماهيريا
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بيان سيياس داخل بيان سيياس داخل 

بناسيبة الكرى التاسعة لتأأسيس النظمةبناسيبة الكرى التاسعة لتأأسيس النظمة
1979غشت 

 

 ،1970ففBBي غشBBت . الBBذكرى التاسBBعة لتأسيسBBها) إ أ " (إلBBى المBBام"تحيBBي منظمتنBBا الصBBامدة 
 برزت منظمتنا إلى الوجود كمنظمة ماركسية   لينينيBBة، تسBBتهدف المسBBاهمة الفعالBBة، إلBBى جBBان 
 القBBBوى الماركسBBBية اللينينيBBBة الخBBBرى، فBBBي تBBBأطير و تنظيBBBم الطلئBBBع العماليBBBة و الطلئBBBع الثوريBBBة
 -للجمBBBاهير الشBBBعبية، و بنBBBاء الحBBBزب المسBBBتقل للطبقBBBة العاملBBBة، الحBBBزب الشBBBيوعي الماركسBBBي
 اللينيني المغربي، كما تستهدف المساهمة الفعالة إلى جان  جميع القوى الديموقراطيBBة الثوريBBة،
 في تأطير نضال جميع الطبقات الشعبية مBBن أجBBل انجBBاز الثBBورة الوطنيBBة الديموقراطيBBة و الشBBعبية

.كمرحلة ضرورية على درب الثورة الشتراكية) الثودش(

 كمجموع الحركة الماركسية اللينينية المغربية، لBBم تكBBن رغبBBة ذاتيBBة لجماعBBة مBBن) إ أ(إن منظمتنا 
 الثوريين المغاربة، بل هي نتاج الظروف التي كان يجتازها الصراع الطبقي في ذلBBك الظBBرف دوليBBا
 و عربيBBBا، و أساسBBBا علBBBى الصBBBعيد الBBBوطني، فأمBBBام اسBBBتمرار المبرياليBBBة و خصومBBBا المريكيBBBة و
 الفرنسBBية فBBي إحكBBام سBBيطرتها السياسBBية و القتصBBادية و الثقافيBBة علBBى بلدنBBا، و أمBBام تفBBاحش
 السBBتغلل و النهBB  و الضBBطهاد و القمBBع الممBBارس مBBن طBBرف الكمBBبرادور وملكBBي الراضBBي
 الكبار، في ظل انعBBدام أبسBBط الحريBBات الديموقراطيBBة، و مBBع تنBBامي الحركBBة الجماهيريBBة، بعBBد مBBا
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 المجيBBدة، و المجBBزرة الرهيبBBة الBBتي 65عرفتBBه مBBن جBBزر فBBي السBBنوات الBBتي تلBBت انتفاضBBة مBBارس 
 ماحبتها، و مع تنامي حقد الجمBBاهير علBBى الطبقBBة الحاكمBBة و ممثلهBBا السياسBBي النظBBام الملكBBي
 المقيت، و أمام عجز الحزاب البرجوازية و البرجوازية الصغيرة على قيادة نضال الجماهير ضBBد
 أعBBBBدائها الطبقييBBBBن، و بعBBBBد انكشBBBBاف الطبيعBBBBة المBBBBلحية للتيBBBBارات السBBBBائدة داخBBBBل الحBBBBزاب
 المتشدقة بالشتراكية، و في ظل جميع هذه المعطيBBات، تجلBBى بوضBBوح أنBBه ل يمكBBن للجمBBاهير
 الشBBعبية، رغBBم جميBBع تضBBحياتها أن تحقBBق مطامحهBBا الوطنيBBة و الديموقراطيBBة بBBدون أداة ثوريBBة،
 بدون الحزب الثوري البرولتاري القادر على قيادة جميع الطبقات الشعبية و توحيBBد نضBBالها ضBBد

 ، و مجمBBوع"إلBBى المBBام"المبريالية و الرجعية من أجل إنجBBاز الثBBودش، مBBن هنBBا تسBBتمد منظمتنBBا 
 الحركBBBة الماركسBBBية اللينينيBBBة المغربيBBBة، شBBBرعيتها، حيBBBث جBBBاءت لتشBBBكل النBBBواة الولBBBى للحBBBزب

.البرولتاري المغربي المنشود

 لقد مرت تسع سنوات من النضال وسط شعبنا، و إلى جان  القوى المناضلة فBBي وطننBBا العربBBي
 و خارجه ضد المبريالية و الصهيونية و الرجعية، تسع سنوات عرفت خللها منظمتنا انتصBBارات
 و إخفاقات، عرفت خللها كباقي القوى الثورية القمBBع و الرهBBاب، و علBBى درب النضBBال سBBقط
 شهيدانا عبد اللطيف زروال و سعيدة المنبهي، سقطا إلى جان  المهدي بن بركة و عبد الكريم
 بن عبBBد ال و عمBBر دهكBBون و عمBBر بنجلBBون و العشBBرات مBBن مناضBBلي شBBعبنا، الBBذين استشBBهدوا

.من أجل الحرية والعدالة و التقدم

 لقBBد أدركBBت منظمتنBBا خلل هBBذه السBBنوات أن طريBBق بنBBاء الحBBزب البروليتBBاري، و طريBBق الثBBودش
 طريق عسير و شاق، و في نفBBس الBBوقت، فBBإن اقتنBBاع منظمتنBBا ازداد رسBBوخا، بعBBد كBBل التطBBورات
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 الBBBتي عرفهBBBا الصBBBراع الطبقBBBي فBBBي بلدنBBBا و خارجهBBBا، و بعBBBد كBBBل النحرافBBBات الBBBتي سBBBارت فيهBBBا
 الحBBBزاب البرجوازيBBBة و البرجوازيBBBة الصBBBغيرة، أنBBBه ل سBBBبيل لنجBBBاز مطامBBBح الشBBBع  الوطنيBBBة و
 الديموقراطية و النتقال إلى الثورة الشتراكية خارج نهج الثودش بقيBBادة الطبقBBة العاملBBة و حزبهBBا
 الثBBBوري، و أن التحBBBالف العمBBBالي الفلحBBBي بقيBBBادة البرولتاريBBBا و حزبهBBBا الثBBBوري، يشBBBكل الركيBBBزة

.الساسية للثودش و الضمانة للمرور للثورة الشتراكية 

 إن الثورة الوطنية الديموقراطية الشعبية التي تسعى إليها منظمتنBBا، هBBي ثBBورة مBBن مBBنع الجمBBاهير،
 تستهدف من خلل ممارسة جميع أشكال الكفاح الثوري الجماهيري، تمكيBBن الشBBع  المغربBBي

:من تحقيق مطامحه الساسية التالية 

 القضBBاء علBBى الطبقBBة الحاكمBBة الكمبرادوريBBة و النظBBام الملكBBي المتعفBBن، و تحطيBBم جهBBاز -1-
 الدولة الكمبرادوري و بناء الجمهورية الديموقراطية الشعبية، المجسدة لسBBلطة الشBBع ، و الBBتي

.تشكل الضمانة الوحيدة لتمتعه بجميع الحريات الديموقراطية

 القضBBاء علBBى الوجBBود السBBتعماري فBBي بلدنBBا بتحريBBر سBBبتة و مليليBBة و الجBBزر الشBBمالية -2-
 و القضBBBBاء علBBBBى جميBBBBع أشBBBBكال الهيمنBBBBة السياسBBBBية) الجBBBBزر الجعفريBBBBة و الصBBBBخور الشBBBBمالية(

 .وغير المباشرة) إزاحة ما تبقى من قواعد عسكرية أجنبية في بلدنا(للمبريالية، المباشرة 

 إنجBBاز الثBBورة الزراعيBBة الBBتي تنBBتزع الرض مBBن الملكيBBن العقBBاريين بالسBBاس لتوزيعهBBا علBBى -3-
 و سBBBيكون دور التنظيمBBBات". الرض لمBBBن يحرثهBBBا"الفلحيBBBن و العمBBBال الزراعييBBBن عمل بمبBBBدإ 

.الثورية الجماهيرية حاسما في إنجاز هذه العملية
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 القضاء على الهيمنة المبريالية و الكمبرادورية على اقتصاد بلدنا، و بنBBاء اقتصBBاد وطنBBي -4-
 مستقل عن القتصاد المبريالي، و قBBادر علBBى السBBتجابة للحاجيBBات الساسBBية لشBBعبنا مBBن مBBواد

...غذائية و ملبس و أدوية و سكنى 

.بناء ثقافة وطنية ديموقراطية وشعبية مع ضمان الحقوق الثقافية لجميع مكونات الشع  -5-

 تحرير المرأة المغربية من العبودية، ومن القيود الBBتي تفرضBBها عليهBBا العلقBBات الجتماعيBBة -6-
 القطاعية و جميBBع العلقBBات الجتماعيBBة المتعفنBBة، و تحقيBBق مسBBاواتها علBBى جميBBع المسBBتويات

.مع الرجل، و مع ضمان حقوق المومة

 تمكين الشع  الصBBحراوي حقBBه فBBي تقريBBر مصBBيره، و دعBBم نضBBال الشBBع  الفلسBBطيني و -7-
 جميع الشعوب العربية ضد الصهيونية و المبريالية و الرجعيBBة، و النضBBال مBBن أجBBل توحيBBد المBBة

.العربية من المحيط إلى الخليج

.المساندة و التضامن مع جميع القوى المناهضة للمبريالية في العالم -8-

 ، و هي تحيي الذكرى التاسعة لتأسيسها، لبBBد لهBBا مBBن وقفBBة سBBريعة عنBBد"إلى المام"إن منظمتنا 
 الظرف الراهن لتحديد سماته الرئيسية حتى تتمكن من رسم المهام النضBBالية العاجلBBة لمناضBBليها

.و لكافة الثوريين و القوى المناضلة وسط الجماهير الشعبية

 على الصعيد الدولي، فإن أزمة النظام الرأسمالي العالمي، ما تزال مسBBتمرة للسBBنة السادسBBة علBBى
 التBBوالي، ممBBا يBBدفع الرأسBBمال الحتكBBاري و بالشBBركات متعBBددة الجنسBBيات، بصBBفة خامBBة، إلBBى
 تصBBعيد وتيBBرة السBBتغلل للطبقBBة العاملBBة فBBي البلBBدان الرأسBBمالية و للشBBعوب الرازحBBة تحBBت نيBBر
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 السBBBتعمار الجديBBBد، مBBBع مBBBا يحبBBBل بBBBه هBBBذا الوضBBBع مBBBن احتBBBدام الصBBBراع الطبقBBBي فBBBي البلBBBدان
 الرأسBBمالية بيBBن البروليتاريBBا و حلفائهBBا مBBن جهBBة، و الرأسBBماليين مBBن جهBBة أخBBرى، و فBBي البلBBدان
 التابعBBة، بيBBن حركBBات التحBBرر الBBوطني و الجتمBBاعي و المبرياليBBة و حلفائهBBا المحلييBBن مBBن جهBBة

 و إن إطاحة الحركة الشعبية اليرانية بنظام الشاه الدكتاتوري عميBBل المبرياليBBة، و إطاحBBة. أخرى
 شBBع  نيكBBاراغوا بديكتاتوريBBة سBBوموزا، و اسBBتمرار حركBBات التحBBرر الBBوطني فBBي جنBBوب قارتنBBا فBBي
 النضBBال ضBBد النظمBBة السBBتعمارية العنصBBرية فBBي إفريقيBBا الجنوبيBBة و الزمبBBابوي و نميبيBBا، إن هBBذه
 النضالت و النتصارات، بالضافة إلى نضالت الطبقBBة العاملBBة فBBي البلBBدان الرأسBBمالية، تشBBكل
 الرد العملي على الستغلل و الضطهاد المبريالي، و تبرهن عن عزيمBBة الشBBعوب فBBي التخلBBص

.من الستغلل و الضطهاد الممارسين من طرف المبريالية و حلفائها 

 إن مBBا يطبBBع الوضBBعية حاليBBا هBBي التطBBورات الهامBBة الBBتي تعرفهBBا المسBBألة: علBBى الصBBعيد الBBوطني
 الصBBBحراوية و انعكاسBBBاتها علBBBى الصBBBعيد الBBBداخلي بالخصBBBوص، بالضBBBافة إلBBBى اسBBBتمرارو تعميBBBق
 الزمة القتصادية الحادة التي تعرفها بلدنا مBBع انعكاسBBاتها علBBى مختلBBف الطبقBBات، إضBBافة إلBBى
 التطBBورات الهامBBة الBBتي عرفتهBBا الحركBBة الجماهيريBBة العماليBBة بالخصBBوص و مBBا مBBاحبها مBBن قمBBع
 عنيBBف، كBBل هBBذا يجBBري فBBي ظBBل اسBBتمرار المبرياليBBة فBBي إحكBBام قبضBBتها علBBى بلدنBBا سياسBBيا و
 اقتصاديا، و استمرار الحكم في لع  دوره ككل  حراسة لمصالح المبريالية في المنطقة و في

.إفريقيا

 لقد حقق الشع  الصحراوي بقيBBادة ممثلBBه الشBBرعي و الوحيBBد، الجبهBBة الشBBعبية لتحريBBر السBBاقية
 الحمBBBراء ووادي الBBBذه ، خلل هBBBذه السBBBنة، و فBBBي الشBBBهور الخيBBBرة بالخصBBBوص، انتصBBBارات
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 و لBBم تقتصBBر. عسكرية قتل و جرح و أسر خللهBBا المئBBات بBBل اللف مBBن العسBBكريين المغاربBBة
 العيBBون، بيرنزاغBBن، سBBمارة، المسBBايل بBBوكراع،- هBBذه العمليBBات علBBى الصBBحراء الغربيBBة المحتلBBة 

 بل تعدتها إلى جنوب بلدنا، عمليBBة طنطBBان وطاطBBا وأسBBا- تشل و غيرها من عشرات العمليات
.وفم الحصن والبويرات وغيرها

 و إذا كنBBا نبتهBBج مBBع جميBBع القBBوى المحبBBة للسBBلم لنتصBBارات الشBBع  الصBBحراوي فBBي نضBBاله
 التحBBرري مBBن أجBBل تقريBBر مصBBيره، و حقBBه فBBي تشBBكيل دولتBBه المسBBتقلة فBBوق كامBBل ترابBBه السBBاقية
 الحمراء و وادي الذه ، فإننا نتألم للف الجنود من أبناء الفلحين و العمال الذين يسBBقطون
 ضحية الحرب العدوانية التي يشنها الحسن ضد الشع  الصحراوي، خدمة لمصالح المبرياليBBة

.و الكمبرادور

 وقد واكبت هاته النتصارات في ميدان القتBBال، انتصBBارات أخBBرى سياسBBية و دبلوماسBBية، تBBوجت
 في المBBدة الخيBBرة بقBBرار مBBؤتمر القمBBة لمنظمBBة الوحBBدة الفريقيBBة بمنروفيBBا الBBذي اعBBترف للشBBع 

.الصحراوي بحقه في تقرير مصيره و الستقلل

 الصBBحراوية، و الBBتي تنBBازلت بموجبهBBا موريطانيBBا عBBن أطماعهBBا- كما توجت بالتفاقية الموريطانية
 فBBي الصBBحراء الغربيBBة، و اعBBترفت للشBBع  الصBBحراوي ممثل بالجبهBBة الشBBعبية بحقBBه فBBي تقريBBر

.مصيره و الستقلل

 و على إثر الهزائم الت تكبدها الحكم سياسيا و ديبلوماسيا و عسكريا، وجد هذا الخير نفسBBه
 معزول أكثر من أي وقت مضى على الصعيد الدولي، و هذا ما تجلBBى بوضBBوح بسBBح  المغBBرب
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 شBBكواه المقدمBBة فBBي بدايBBة الصBBيف لمجلBBس المBBن، و مBBا كرسBBه مBBؤتمر مانروفيBBا، و مBBا سيكرسBBه
 و إن. بدون شك مؤتمر القمة المقبل لدول عدم النحياز، و المم المتحدة في دورتهBBا المقبلBBة

 عزلة الحكم تتعمق، رغBBم اسBBتمرار حلفBBائه الطBBبيعيين المبرياليBBة الفرنسBBية و المريكيBBة و الرجعيBBة
 السBBBعودية فBBي إمBBداده مBBBن تحتهBBBا بالوسBBائل الBBBتي تمكنBBBه مBBBن السترسBBBال فBBي مخططBBBه التوسBBBعي

 هBBذه العزلBBة الخارجيBBة يواكبهBBا علBBى الصBBعيد الBBداخلي تصBBاعد لسBBخط الجمBBاهير علBBى. العBBدواني
.نتائج حرب الصحراء، و بداية سخط و تذمر وسط الجيش نفسه

 أمBBام هBBذه الوضBBعية، وجBBد الحكBBم نفسBBه فاقBBدا المبBBادرة، متخبطBBا بيBBن التهديBBد بحBBق المطBBاردة و
 الحرب العدوانيBBة ضBBد الجزائBBر، و بيBBن مغازلBBة الحكBBم الجزائBBري، مراهنBBا علBBى تغييBBر هBBذا الخيBBر
 لمBBوقفه السBBديد مBBن قضBBية الشBBع  الصBBحراوي، متخبطBBا بيBBن تحميBBل المسBBؤولية لمBBا يجBBري فBBي
 الصBBحراء للنظBBام الBBوطني الجزائBBري، و تحميلهBBا للنظBBام الBBوطني الليBBبي، بعBBد أن لمBBح فBBي عBBدة
 مناسBBبات إلBBى أن الشBBيوعية العالميBBة هBBي الموجBBودة وراء البوليزاريBBو، متنقل مBBن نعBBت البولزاريBBو

.كمرتزقة الجزائر إلى اعتبارهم متمردين موريطانيين

 الصحراوية لم يجد الحكم من مخرج لزمته سBBوى الهBBروب- و أخيرا بعد التفاقية الموريطانية 
 إلBBBى المBBBام و تعميBBBق الزمBBBة، و ذلBBBك بBBBاحتلل الداخلBBBة، و إعلنBBBه لضBBBم إقليBBBم وادي الBBBذه 
 للمغرب، ضاربا بعرض الحائط حقوق الشع  الصحراوي، و جميع العراف الدولية و مقBBررات

 و مBBا كBBان. القطBBاعي و علBBى مهزلBBة البيعBBة المطبوخBBة" حBBق الشBBفعة"منروفيا و معتمدا فقط على 
 للحسBBن أن يقBBدم علBBى هBBذه المغBBامرة الجديBBدة، لBBول دعBBم أسBBياده المبريBBاليين، و لBBول مسBBاندة
 التجاهBBات اليمينيBBة الشBBوفينية المهيمنBBة داخBBل الحBBزاب البرجوازيBBة و البرجوازيBBة الصBBغيرة لهBBذا
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.الحتلل

 إن التجاهBBات اليمينيBBة السBBائدة داخBBل الحBBزاب البرجوازيBBة و البرجوازيBBة الصBBغيرة، تضBBحي مBBرة
 أخرى بمصBBالح الجمBBاهير الشBBعبية التواقBBة إلBBى السBBلم و إلBBى الخBBبز و الحريBBة، و تؤجBBج النعBBرات
 الشBBوفينية داخBBل الشBBع  لتجعBBل مBBن الجمBBاهير أدوات مسBBخرة لخدمBBة مصBBالح الحكBBم الرجعBBي

 إن التجاهات اليمينية داخل الحزاب الملحية، لم تكتف بإرسBBال ممثليهBBا. عميل المبريالية
 مBBن أجBBل تزكيBBة مخططBBات الحسBBن العدوانيBBة فBBي المنطقBBة، و مBBن أجBBل" لمجلس المن الBBوطني"

 تزكيBBة مخططBBاته الهادفBBة إلBBى تمBBتين مBBا يسBBمى بالجبهBBة الداخليBBة، بBBل إنهBBا تنBBادي باسBBتمرار إلBBى
 اسBBBتعمال حBBBق المطBBBاردة، و تBBBدعو ببلدة إلBBBى تسBBBليح السBBBكان فBBBي الجنBBBوب و تكBBBوين كتBBBائ 
 مسلحة، و كأنه من المسلم به أن السBBكان فBBي هBBذه المنBBاطق يتعBBاطفون مBBع مخططBBات الحكBBم،

 الصBBحراء"كمBBا تBBدعو إلBBى اسBBترجاع تنBBدوف و غيرهBBا مBBن المنBBاطق الجزائريBBة الBBتي تسBBميها ب 
 ، متناسية أن الشهيد المهدي بن بركة لم يحBBاكم لول مBBرة إل لمعارضBBته لمثBBل"الشرقية المغربية

 أمBBا الجمBBاهير الشBBعبية و علBBى رأسBBها الطبقBBة العاملBBة، فقBBد ادركBBت بعBBد. هذه النزعات الشBBوفينية
 تجربة أربع سنوات، أنها تحملت وحدها أعباء هذه الحBBرب سBBواء علBBى الصBBعيد البشBBري، حيBBث
 اللف مBBBBن الجنBBBBود و الضBBBBباط الصBBBBغار أبنBBBBاء الكBBBBادحين ذهبBBBBوا ضBBBBحيتها، أو علBBBBى الصBBBBعيد
 القتصادي، حيث عمقت حرب الصحراء الزمة القتصادية البنيوية للرأسمالية التبعية المغربيBBة،

 إن الجمBBاهير. مما انعكس على الجماهير في شكل تفاحش البطالة و تدهور أوضاعها المعاشية
 الذي يرفعBBه الحكBBم" الوحدة الوطنية المقدسة"الشعبية تدرك كل يوم أكثر أنها غير معنية بشعار 

 إن العامBBل و الفلح، إن الحرفBBي. و الرجعية و التجاهBBات اليمينيBBة داخBBل الحBBزاب المBBلحية
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 :و التBBاجر الصBBغيران، المسBBتخدم و الموظBBف البسBBيط، إن العاطBBل و الجنBBدي، يتسBBاءلون اليBBوم
 آلف القتلBBBى و المعطBBBوبين و: مBBBذا جنينBBBا مBBBن حBBBرب الصBBBحراء ؟ و الجBBBواب يBBBأتي مBBBرا  كئيبBBBا
 فل غرابBBBBة إذا وجBBBBدنا أن وبBBBBاء. السBBBBرى، ثBBBBم المزيBBBBد مBBBBن الفقBBBBر و الجBBBBوع و المBBBBرض و القهBBBBر

 الشوفينية لم يعBBد يتفشBBى كمBBا كBBان المBBر منBBذ أربBBع سBBنوات، و ل غرابBBة إذا وجBBدنا أن الجمBBاهير
 إن الظBBرف الراهBBن يتميBBز. الشBBعبية متعطشBBة إلBBى توقيBBف حBBرب الصBBحراء، متعطشBBة إلBBى السBBلم

 باستمرار تعمق الزمة القتصادية التي يعرفها اقتصاد بلدنا، تلك الزمة التي تفجBBرت فBBي نهايBBة
 التصميم الخماسي الخير، و التي تم العBBتراف بهBBا رسBBميا فBBي منتصBBف السBBنة الماضBBية، حيBBث
 اعتبرهBBا الحكBBم مجBBرد أزمBBة ماليBBة مؤقتBBة يمكBBن معالجتهBBا بBBإجراءات تهBBدف إلBBى جلBB  العملBBة
 الصعبة و توفيرها، و الحقيقة أن الزمة هي أزمة اقتصادية شBBاملة تتجلBBى مظاهرهBBا الساسBBية فBBي

:ما يلي

 انخفBBBاض النتBBBاج الفلحBBBي، و خصومBBBا فBBBي القطBBBاع التقليBBBدي الBBBذي يعيBBBش منBBBه جBBBل -1-
 الفلحين الفقراء و المتوسطين، مما سيؤدي إلBBى المزيBBد مBBن تفقيBBر و بلBBترة هBBذه الفئBBات، و ممBBا
 سBBيؤدي إلBBى نمBBو البطالBBة و الهجBBرة إلBBى المBBدن فBBي نفBBس الBBوقت الBBذي ستضBBطر فيBBه بلدنBBا إلBBى

.استيراد كميات هائلة من القمح بالعملة الصعبة

 تدهور النشاط القتصادي فBBي القطBBاع الصBBناعي بمفهBBومه الواسBBع، و خصومBBا فBBي قطBBاع -2-
 الشBBغال العموميBBة و البنBBاء، و ذلBBك بسBBب  انخفBBاض اسBBتثمارات الدولBBة و الخBBواص، و كBBذلك
 بسب  ركود الطل  الناجم خارجيا عن استمرار الزمة الرأسمالية العالمية، و داخليBBا عBBن تBBدهور

 إن تدهور النتBBاج يBBؤدي بBBدوره إلBBى إفلس عBBدة شBBركات أو التقليBBص. الطاقة الشرائية للجماهير
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.من نشاطها و إلى تفاحش البطالة

 انخفBBاض رمBBيد المغBBرب مBBن العملBBة الصBBعبة إلBBى مسBBتوى هزيBBل، و ذلBBك نتيجBBة العجBBز -3-
 المهBBول للميBBزان التجBBاري، و اضBBطرار المغBBرب إلBBى تسBBديد الBBديون الجنبيBBة، و رغBBم مBBدخولت
 العمBBال المهBBاجرين المتزايBBدة و مBBداخيل السBBياحة، و رغBBم ضBBخامة القBBروض الجنبيBBة لبلدنBBا و

.مليارات من الدولر 5التي يفوق حجمها 

 تدهور الوضBBاع المعاشBBية لوسBBع الجمBBاهير، بسBBب  اسBBتمرار التضBBخم المBBالي مBBن جهBBة، -4-
 تجميد الجور أو ارتفاعها الضئيل بالنسبة للمBBأجورين مBBن جهBBة ثانيBBة، و ضBBعف المBBوارد بالنسBBبة

 هذا بالضافة إلى ما تعانيه الجماهير الكادحة من جراء. للفلحين غير المأجورين من جهة ثالثة
. أزمات الشغل و السكنى و الصحة و التعليم

 إن الزمة ليست مؤقتBBة كمBBا يBBدعي الحكBBم، إنهBBا أزمBBة هيكليBBة، أزمBBة علقBBات النتBBاج الBBتي تطبBBع
 نظBBام الرأسBBمالية التبعيBBة السBBائدة فBBي بلدنBBا، ل مفBBر للرأسBBمالية التبعيBBة فBBي بلدنBBا مBBن الزمBBة،
 خصوما، و أن الزمة تشغل القلعات المبريالية نفسها، و أن حرب الصBBحراء تبتلBBع جBBزءا كBBبيرا
 من اعتمادات الدولة على حسBBاب القطاعBBات المنتجBBة، بالضBBافة إلBBى انعكاسBBاتها غيBBر المباشBBرة
 الكامنBBة فBBي عBBدم ثقBBة الرأسBBماليين فBBي مسBBتقبل الحكBBم، و تركيBBز اسBBتثماراتهم علBBى القطاعBBات

 إن الجراءات القتصادية المتخذة من طBBرف الحكBBم. المربحة على المدى القصير و المتوسط
 لتجاوز الزمة، و المتضمنة في التصميم الثلثي الرامية إلى تقليص النشاط القتصادي، و إبقاء
 تبعBBات الزمBBة علBBى الجمBBاهير الشBBعبية بتعميBBق اسBBتغللها و نهبهBBا، إن هBBذه الجBBراءات لBBن تحBBل
 الزمة، و ستساهم في احتداد التناقضات بيBBن كافBBة الطبقBBات الوطنيBBة مBBن جهBBة و الكمBBبرادور و
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.الملكين العقاريين من جهة أخرى

 إن الزمBBة القتصBBادية و انعكاسBBاتها السBBلبية علBBى الطبقBBات الوطنيBBة، بBBل علBBى جBBزء مBBن الطبقBBة
 الحاكمBBة نفسBBها، إضBBافة إلBBى تBBورط الحكBBم فBBي قضBBية الصBBحراء، و مقاومBBة الشBBع  الصBBحراوي
 لمخططBBاته التوسBBعية، تBBؤدي إلBBى تعميBBق أزمBBة النظBBام السياسBBية، رغBBم مBBا يحظBBى بBBه مBBن دعBBم و
 مساندة خارجية من طرف المبريالية و الرجعية العربية، و داخليBBا مBBن طBBرف الحBBزاب الرجعيBBة و
 حزب السBBتقلل، و رغBBم مBBا تحظBBى بBBه عBBدوانيته علBBى الشBBع  الصBBحراوي و مشBBاريعه التوسBBعية
 من دعم و مساندة من طرف التجاهات اليمينية السائدة داخل الحزاب الملحية المتشBBدقة

.بالشتراكية

 لقد خاضت الجماهير الشعبية و على رأسها الطبقة العاملة فBBي الشBBهور الخيBBرة مBBن هBBذه السBBنة
 نضBBالت بطوليBBة ضBBد السBBتغلل و الضBBطهاد، نضBBالت لBBم يسBBبق لهBBا مثيBBل منBBذ عBBدة سBBنوات

.سواء من حيث عموميتها، أو من حيث طول نفسها

 و هكBBBذا خBBBاض عشBBBرة آلف عامBBBل و مسBBBتخدم فBBBي السBBBكك الحديديBBBة إضBBBرابا دام أكBBBثر مBBBن
 يوما، و 40أسبوعين، أطول إضراب في تاريخ هذا القطاع، كما خاض عمال جرادة إضرابا دام 

 قام عمال مناجم الفوسفاط بعدة إضرابات خلل نفس المدة، و عرف قطاع النقBBل الحضBBري  
 الحافلت   في مختلف المدن و في الBBدار البيضBBاء خامBBة نضBBالت لBBم يسBBبق لهBBا مثيBBل، كمBBا
 أضرب عمال البلديات و معامBBل السBBكر و تكريBBر النفBBط  لسBBمير   و الكهربBBاء بالمحمديBBة و
 مستخدمو البناك و شركات التأمين و عمال ميناء الدار البيضBBاء و مكتBB  التسBBويق و التصBBدير
 و عمBBBال و مسBBBتخدمو المكBBBات  الجهويBBBة للسBBBتثمار الفلحBBBي و العمBBBال الزراعييBBBن و عشBBBرات
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 المعامBBBل و الشBBBركات الخBBBرى ، و قBBBام رجBBBال التعليBBBم و الصBBBحة بإضBBBرابات رائعBBBة حظيBBBت هBBBي
 الخBBBBرى بتعBBBBاطف الجمBBBBاهير و أثBBBBارت غضBBBB  الحكBBBم الBBBBذي لBBBم يBBBBتردد فBBBي قمعهBBBBا بوحشBBBBيته

 و قBBد امتBBدت الضBBرابات إلBBى التجBBار الصBBغار فBBي عBBدة مBBدن، وذلBBك احتجاجBBا علBBى. المعهBBودة
 جشع المضاربين، و على رغبة الحكم تحميلهم مسؤولية ارتفاع الثمان التي يتحملها الحكم و

.الكمبرادور و المضاربين وحدهم

 و قBBBBد شBBBBارك الطلبBBBBة و التلميBBBBذ فBBBBي هBBBBذه الموجBBBBة الكاسBBBBحة مBBBBن النضBBBBالت بالضBBBBرابات و
 المظBBBBBاهرات مBBBBBن أجBBBBBل تحسBBBBBين أوضBBBBBاعهم الماديBBBBBة، و احتجاجBBBBBا علBBBBBى السياسBBBBBة التعليميBBBBBة

 إملح نظBBام البكالوريBBا، إمBBلح(اللديموقراطية و اللشعبية المتسترة و راء شعار الملحات 
 كمBBا خاضBBوا نضBBالت سياسBBية) نظام المتحانات بالثانوي، إملح الجازة، المBBلح الجBBامعي

 مجيدة ضBBد إقامBBة الشBBاه العميBBل فBBي بلدنBBا، و الBBتي تعBBد إهانBBة لكرامBBة شBBعبنا، و فBBي ذكBBرى منBBع
.التحاد الوطني لطلبة المغرب، و كذلك في ذكرى استشهاد المناضلة الثورية سعيدة

 و قد سBBاهم المعتقلBBون السياسBBيون بمختلBBف السBBجون، و بمختلBBف تيBBاراتهم، فBBي هBBذه المسBBيرة
 النضالية، و ذلك بشن عBBدة إضBBرابات عBBن الطعBBام إحيBBاءا لBBذكريات استشBBهاد زروال و سBBعيدة و

.بن جلون و الزايدي ابراهيم و كرينة

 و قد قام الشBBع  المغربBBي بمختلBBف فئBBاته بإضBBراب عBBام إحيBBاءا لBBذكرى يBBوم الرض، تضBBامنا مBBع
 الشBBBع  الفلسBBBطيني البطBBBل، و احتجاجBBBا علBBBى التفاقيBBBة الخيانيBBBة المبرمBBBة بيBBBن النظBBBام المصBBBري
 الكمBBBبرادوري العميBBBل و الكيBBBان الصBBBهيوني بإشBBBراف المبرياليBBBة المريكيBBBة عBBBدوة المBBBة العربيBBBة

.الولى
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 إن طابع الضرابات التي خاضBBها العمBBال و بBBاقي المBBأجورين هBBذه السBBنة نقBBابي بالسBBاس، حيBBث
 ناضل العمال على العموم من أجل رفع الجBBور و قيمBBة التعويضBBات المختلفBBة، مBBن أجBBل احBBترام
 الحBBق النقBBابي، و مBBن أجBBل توقيBBف الطBBرد و التسBBريح الجمBBاعيين، إل ان شBBمول الضBBراب لجBBل
 القطاعات، و طول نفسها، و مقاومة المضربين الباسلة للتهديد و الستفزاز و القمع قBBد أضBBفى
 علBBBى هBBBذه الضBBBرابات طابعBBBا سياسBBBيا ملحوظBBBا، خصومBBBا و أن الحكBBBم يعيBBBش أزمBBBة سياسBBBية و
 اقتصBBBBادية حBBBBادة، ل يمكBBBBن للحركBBBBة الجماهيريBBBBة المتصBBBBاعدة إل أن تفجرهBBBBا، خصومBBBBا، و ان
 الضBBرابات كBBانت تBBواك  هجومBBات الثBBوار الصBBحراويين علBBى الجيBBش الملكBBي فBBي الصBBحراء و
 جنBBوب المغBBرب، ممBBا يBBبرهن علBBى ان الجمBBاهير المناضBBلة لBBم تعBBد تعBBر اهتمامBBا كBBبيرا لشBBعارات

.الوحدة الوطنية و السلم الجتماعي و تدعيم الجبهة الداخلية

 و ل غرابBBBBة ان يلجBBBBأ الحكBBBBم لجميBBBBع السBBBBالي  مBBBBن أجBBBBل توقيBBBBف هBBBBذه الموجBBBBة العارمBBBBة مBBBBن
 المنBBاورة و: النضالت، فأخرج من جعبته جملة من الجBBراءات ذات وجهيBBن رئيسBBيين معهBBودين

.القمع

 أمBBا بالنسBBبة لجBBان  المنBBاورة، فقBBد فتBBح الحكBBم نقاشBBا مباشBBرا مBBع ممثلBBي النقابBBات المركزيBBة، و
 ذلBBك بBBزرع البلبلBBBة فBBي مBBفوف مناضBBلي الشBBع  موهمBBا إيBBاهم أنBBه ل داعBBي للضBBراب مBBا دام

 و فBBي نفBBس الBBوقت لجBBأ الحسBBن. الحوار مفتوحا على أعلى المستويات من أجل حBBل المشBBاكل
 إلى تعديل وزاري، فأقال خديمه عصمان، و جاء بخديمه المعطي بوعبيد الذي يزعBBم أنBBه الرجBBل
 المستقل و المتعاطف مع النقابيين نظرا لروابطه القديمBBة، فBBي حيBBن أنBBه ل يقBBل شراسBBة فBBي قهBBره
 أمBBا. للشع ، و ل يقل انبطاحا أمام مصالح المبريالية و الكمBBبرادور و ملكBBي الراضBBي الكبBBار

1414



www.30aout.infowww.30aout.info

 المنBBاورة الثالثBBة، فكBBانت التهويBBل مBBن الخطBBر الخBBارجي، و تحريBBك النعBBرة الشBBوفينية لBBدى بعBBض
 الBBذي يشBBارك فيBBه زعمBBاء المBBلحية إلBBى" مجلBBس المBBن الBBوطني"الفئات من الشع ، و إنشBBاء 

 جBBان  زعمBBاء الرجعيBBة برئاسBBة الحسBBن، و كBBانت المنBBاورة الرابعBBة، هBBي الزيBBادة الهزيلBBة فBBي بعBBض
 الجور التي أعلن عنها قبل أزمة فاتح ماي، و التي لم تمر بضعة شهور حBBتى تكBBون قBBد تBBآكلت

. بفعل التضخم المالي المستمر

 و أمBBام الفشBBل. هذا هو جان  المناورة في سياسة الحكم الهادفة إلBBى فBBرض السBBلم الجتمBBاعي
 النسBBبي لهBBذه المنBBاورة فBBي توقيBBف المBBد الجمBBاهيري، فقBBد لجBBأ الحكBBم إلBBى القمBBع   الBBذي كBBان
 يصBBاح  المنBBاورة   و الBBذي كBBان حاسBBما فBBي التوقيBBف المBBؤقت للمBBد الجمBBاهيري الBBذي عرفتBBه

 و هكذا تعرضت العشرات من الثانويات في جميع المدن الكBBبيرة لهجومBBات. بلدنا هذه السنة
 قBBوات القمBBع الBBتي انهBBالت بالعصBBى الغليظBBة علBBى المضBBربين مخلفBBة المئBBات مBBن الجرحBBى مBBن

 فالعنف الرجعBBي الBBذي تعرضBBت لBBه حركBBة التلميBBذ هBBذه السBBنة، لBBم. التلميذ و العديد من القتلى
 كمBBا تعBBرض المئBBات و المئBBات مBBن العمBBال و. المجيBBدة 65يعرف له مثيBBل منBBذ انتفاضBBة مBBارس 

 رجال التعليم و الصحة للطرد مBBن العمBBل و العتقBBالت و التعBBذي  و المحاكمBBات الصBBورية، ل
 و هكBBBذا امتلت السBBBجون بمئBBBات. لشBBBيئ إل لنهBBBم مارسBBBوا حقBBBا مشBBBروعا هBBBو حBBBق الضBBBراب

 المعتقلين النقابيين، انضافت إلى مئBBات المعتقليBBن السياسBBيين، ل زال زهBBاء مئBBة منهBBم، ينتظBBرون
 منذ أزيد من سBBنتين بسBBجن مكنBBاس محBBاكمتهم الصBBورية، ناهيBBك عBBن مئBBات الجنBBود الفBBارين مBBن

 جBBان . حرب الصحراء، و الذين يفضلون غياه  السBBجون علBBى المBBوت فBBي حBBرب غيBBر عادلBBة
 آخرمن القمع، و هو انكباب الحكم حاليا على تهييئ مشروع قانون هدفه ضرب حق الضراب
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 و خرقBBه لدسBBتوره الممنBBوح نفسBBه، و هBBذا إن دل علBBى شBBيئ فإنمBBا يBBدل علBBى زيBBف الديموقراطيBBة
 التي يتغنى بها الحكم و حلفاؤه، و علBBى أن المسلسBBل الBBديموقراطي لBBم يكBBن، و لBBن يكBBون فBBي
 ظBBل هيمنBBة المبرياليBBة و الكمBBبرادور و ملكBBي الراضBBي الكبBBار، سBBوى الطلء الBBذي يغطBBي بBBه

.الحكم و جهه البشع وجهه الدكتاتوري

 لم يكن للحكم أن ينجح بمناوراته و قمعه في توقيف مد الحركة الجماهيرية التي عرفتهBBا بلدنBBا
 طيلBBBBة اربعBBBBة أشBBBBهر، لBBBBول تخBBBBاذل التجاهBBBBات اليمينيBBBBة المهيمنBBBBة داخBBBBل الحBBBBزاب المBBBBلحية
 المتشدقة بالشتراكية، و لول غياب الداة الثورية القادرة على إحباط مناورة الحكBBم و التصBBدي

.للقمع و شل تذبذب الملحية

 إن قيBBادات الحBBزاب المBBلحية، و المتواجBBدة فيمBBا يسBBمى بمجلBBس المBBن الBBوطني، و بعBBد أن
 تبBBاكت علBBى خBBرق الحكBBم للديموقراطيBBة و حقBBوق النسBBان، قBBد انتهBBزت فرمBBة القمBBع المسBBلط
 على الجماهير و على القواعد المناضلة داخل هذه الحزاب نفسBBها لمطالبتهBBا بالتعقBBل، و عBBدم
 تجBBBاوز الحBBBدود، متهمBBBة قواعBBBدها المناضBBBلة بالمغBBBامرة، و محملBBBة إياهBBBا مسBBBؤولية مBBBا آلBBBت إليBBBه

 إن التجاهات اليمينية المهيمنة داخل الحزاب الملحية، لBBم و لBBن تسBBاند. الوضعية من قمع
 الحركة الجماهيرية إل في حدود مصالحها الطبقية، و هي مBBن جديBBد، و بعBBد التطBBورات الخيBBرة
 فBBBي المنطقBBBة، تطمBBBس مشBBBاكل الجمBBBاهير و تعطBBBي الولويBBBة لتBBBدعيم الجبهBBBة الداخليBBBة بالوحBBBدة
 الوطنيBBة المقدسBBة و السBBلم الجتمBBاعي، و خيBBر دليBBل علBBى ذلBBك، تصBBريح عبBBد الرحيBBم بوعبيBBد

 و مهمBBا يكBBن مBBن أمBBر، فالولويBBة...المشBBاكل الداخليBBة ؟ الجزائBBر نفسBBها لهBBا مشBBاكل : "الخيBBر
!!!".قبل كل شيئ لحماية الدار

1616



www.30aout.infowww.30aout.info

 ليBBس مBBن الغريBB  أن نسBBمع هBBذه التصBBريحات الBBتي تحتقBBر المشBBاكل الجوهريBBة للجمBBاهير مBBن
 بوعبيد، و هو الذي يجلس إلى جان  الحسن في مجلس القمع الوطني، الذي ل يخطط فقBBBط
 للعBBدوان الخBBارجي، بBBل كBBذلك للعBBدوان الBBداخلي، باسBBم تBBدعيم الجبهBBة الداخليBBة، و ليBBس مBBن

 "حكومBBة وحBBدة وطنيBBة"الغري  مع مثل هذه المواقف، أن يكثر الحديث في هBBذه السBBابيع عBBن 
.تضم زعماء الرجعية و الملحية تحت مظلة عرش الحسن

 إن الوضBBاع المعاشBBية و مصBBالح جميBBع فئBBات الشBBع  تتBBدهور و تتضBBرر باسBBتمرار بفعBBل الزمBBة
 إن القهBBر و. إن الجماهير تفقد اللف من أبنائها بسب  حرب الصBBحراء العدوانيBBة. القتصادية

 إن جميBBBع هBBBذه العوامBBBل تBBBدفع. الضBBBطهاد و القمBBBع أمBBBبح الخBBBبز اليBBBومي للجمBBBاهير الشBBBعبية
.بالشع  إلى النضال من أجل تحقيق مطامحه في العيش الكريم و الحرية و الكرامة

 ، وعيا منها، بأن السخط الشعبي غير كاف لبلوغ الشع  لهدافه، وعيا"إلى المام"ن منظمتنا إ
 منها بأسالي  الحكم المتنوعة لجهاض نضالت شعبنا، وعيا منها بتخBBاذل التجاهBBات اليمينيBBة
 المهيمنBBBBة فBBBBي الحBBBBزاب المBBBBلحية المتشBBBBدقة بالشBBBBتراكية، و وعيBBBBا منهBBBBا بBBBBأن الBBBBدفع بحركBBBBة
 الجماهير إلى المام يشكل السبيل الوحيد لنتزاع الجماهير للمكاس  القتصBBادية و السياسBBية
 و الجتماعية التي تطمح إليها راهنBBا ،فBBإن منظمتنBBا تBBدعو كافBBة القBBوى الثوريBBة و التقدميBBة، كيفمBBا
 كBBان موقعهBBا السياسBBي إلBBى تشBBكيل جبهBBة نضBBالية، و فBBي سBBاحة النضBBال، و ذلBBك علBBى أسBBاس

:البرنامج النضالي المرحلي الذي تتلخص بنوده الساسية في

 تحرير سبتة و مليلية و الجزر الشمالية من قبضة الستعمار السباني، و القضBBاء علBBى مBBا -1-
.تبقى من تواجد عسكري أجنبي في بلدنا
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: انتزاع الحريات اليموقراطية الساسية  -2-

 إطلق سراح المعتقلين النقابيين، و إطلق سراح كافة المعتقلين السياسيين مدنيين و عسBBBكريين، و --أأ--
.عودة المغتربين، و رفع المتابعات البوليسية ضد المناضلين في الداخل و الخارج

 ضمان الحريات النقابية، و بالخصوص حق التنظيم النقابي للتلميذ، و حق مBBوظفي و مسBBتخدمي --بب--
 الدولBBة فBBي التنظيBBم النقBBابي و الضBBراب، و إلغBBاء جميBBع التشBBريعات الBBتي تمBBس بحBBق الضBBراب كالتشBBريع

.الخاص بحرية العمل المزعومة

 ضمان الحريات الساسية، و خامة حق تشBBكيل المنظمBBات السياسBBية بBBدون قيBBد، و ضBBمان حريBBة --جج--
.التجمع و التظاهر

.ضمان حرية الصحافة و النشر --دد--

.ضمان حرية العقيدة و الرأي و التعبير و التنقل  --هه--

...) الجهزة البوليسية السرية ، الدرك ( حل جميع الجهزة القمعية الجرامية  --وو--

 :تحسين الوضاع المعاشية للجماهير، و ذلك بفرض الجراءات التالية –3-

.الزيادة في الجور، بما يناس  غلء المعيشة، و تحقيق القانون المتحرك للجور ←←

.وضع حد لرتفاع الثمان و خامة منها أثمان المواد الغذائية و الكراء و الدوية ←←

.وضع حد للبطالة و الطرد الجماعي و منح تعويضات للعاطلين ←←

 تعميم التشريعات الخامة بالضمان الجتماعي على العمال الزراعيين و الزيادة في التعويضات ←←
.العائلية
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 مساندة الكفاح العادل للفلحين من أجل استرجاع أراضيهم المغتصبة و ضد تعسفات الملكين ←←
.العقاريين و أجهزة الدولة القمعية و القتصادية

.مساندة كفاح المرأة المغربية من أجل انتزاع حقوقها الديموقراطية و من أجل المساواة مع الرجل ←←

 مساندة نضالت الطلبة و التلميذ من أجل تحسين أوضاعهم المادية و من أجل تحسين شروط ←←
.الدراسة و من أجل تعليم وطني جماهيري و علمي

 مناهضBBة حBBرب الصBBحراء، و النضBBال مBBن اجBBل السBBلم الفBBوري فBBي الصBBحراء، و مناهضBBة -4-
 الشوفينية الهادفة إلى استعداء الشع  المغربي ضد الشع  الجزائري، و مناهضة خطر الحرب

.و القتتال بين المغرب و الجزائر

 مسBBBاندة كفBBBاح الشBBBع  الفلسBBBطيني مBBBن أجBBBل العBBBودة و تقريBBBر المصBBBير و تشBBBكيل دولتBBBه -5-
.الفلسطينية الديموقراطية فوق كامل تراب فلسطين و مناهضة الحلول الستسلمية التصفوية

 التضBBBامن مBBBع جميBBBع فصBBBائل حركBBBة التحBBBرر العربيBBBة، و مBBBع جميBBBع الحركBBBات المناهضBBBة -6-
.للمبريالية في العالم

 إن منظمتنا تحيي الذكرى التاسBBعة لتأسيسBBها فBBي ظBBروف مBBعبة علBBى الصBBعيد الBBذاتي، إذ أنهBBا لBBم
 كمBBا أن مختلBBف الفBBروع تعBBاني مBBن. تسBBتطع بعBBد تجBBاوز مخلفBBات القمBBع علBBى الصBBعيد الBBوطني

 التفكBBك ممBBا يهBBدد وحBBدتها، و إننBBا إذ نسBBجل هBBذا الواقBBع نBBوجه نBBداءا حBBارا إلBBى جميBBع أعضBBاء
 المنظمBBBة مBBBن أجBBBل التشBBBبت بوحBBBدة المنظمBBBة، و مBBBن أجBBBل المسBBBاهمة الفعالBBBة فBBBي إعBBBادة بنائهBBBا

.كمنظمة ماركسية   لينينية ملبة و راسخة جماهيريا
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 سنوات، و ستسير في 9إن منظمتنا الصامدة، ستوامل المسيرة النضالية التي دخلت فيها منذ 
 طريBBBق الصBBBمود و التضBBBحية علBBBى درب زروال و سBBBعيدة، مسBBBتفيدة مBBBن الخفاقBBBات و مدعمBBBة

.برميدها النضالي

 إن منظمتنBBا، سBBتبقى رغBBم كBBل العراقيBBل، وفيBBة لهBBدافها الثوريBBة، و ستناضBBل إلBBى جBBان 
 الفصBBBائل الماركسBBBية   اللينينيBBBة مBBBن أجBBBل توحيBBBد الحركBBBة الماركسBBBية   اللينينيBBBة و بنBBBاء
 منظمBBة ماركسBBية   لينينيBBة موحBBدة، كخطBBوة أساسBBية علBBى طريBBق بنBBاء الحBBزب الشBBيوعي

.الماركسي اللينيني المغربي

اللجنة الوطنية 
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