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من وثئق الصاع داخل النظمة الاركسيية اللينينية الغربية "الل الأمام"من وثئق الصاع داخل النظمة الاركسيية اللينينية الغربية "الل الأمام"

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

∙∙حول بيان المرتدينحول بيان المرتدين

1النتهازية... والكذب في خدمة الرتداد عن طريق الثورة المغربية

تقديم:تقديم:

 اطلعنا على "بيان م�وجه للش��باب المغرب�ي وال��رأي الع��ام..." روج��ه التح�اد الش�تراكي للق��وات
 الشعبية (ا.ش.ق.ش) في مناطق عدة، و في القطاع الطلبي على الخصوص، و أثنى عليه عبد
 الرحي��م بوعبي��د، زعي��م التج��اه اليمين��ي داخل��ه، ف��ي محاض��رة ب��القنيطرة، ف��ي إط��ار مواجه��ة

  غشت"، بينما الهامش الذي يحمل نجمة فهو من وضع صاحب30 تنبيه : كل الهوامش المرقمة من وضع موقع "ـ  ∙
النص.

 ، و ه�ي تحم�ل توقي�ع : مناض�ل. و1980، غشت 4 ـ صدرت هذه المقالة بمجلة "إلى المام" المغربية، السلسلة الجديدة، عدد 1
 مث�ل ه�ذا التوقي�ع يعن��ي ف�ي أدبي�ات تل�ك الف�ترة، أن المقال�ة ليس�ت وثيق�ة مركزي�ة، أو أن ص�احبها م��ن الناحي�ة التنظيمي�ة يحت�ل موق�ع
 مناض�ل و بالت�الي لي�س رفيق�ا، أي لي�س عض�وا ف�ي المنظم�ة المركزي�ة، و ف�ي الحال�ة الثاني�ة، حي�ن تك�ون النص�وص جماهيري�ة، أي
 مقالت أو غيرها صادرة في مجلة "إلى المام" أو ما يشابهها، فيكون اللجوء إلى اسم مستعار أو التوقيع بكلمة مناضل، وهو الح��ال
 كذلك بالنسبة لوجهة نظر خاصة، تصدر بالجريدة الجماهيرية أو ما يشابهها. والحقيقة أن اللجوء إلى التوقيع بكلمة مناضل تعن��ي أن

وجهة النظر تلك، لم تكن بعد قد أصبحت مركزية أو رسمية.
 و من المعلوم، أن اللجنة الوطنية الجديدة آنذاك، كانت قد بدأت تصدر مجلة "إل�ى الم�ام" السلس�لة الجدي�دة، ف�ي س�ياق منظوره�ا لم�ا
 أسمته ب"إعادة البناء"، الذي انفردت به، كما انفردت بإصدار الجريدة دون مراعاة أبسط قواعد المركزية الديموقراطية، ب��ل عمل��ت

على تهميش وجهة النظر المخالفة.
 إن المقالة التي تنتمي إلى فترة انتقالية في تاريخ المنظمة (النتقال من المرحلة الثورية إلى المرحلة التحريفية الجديدة)، والتي كانت
 تروم التصدي لطروحات خط الردة اليميني، جاءت مليئة بتناقضات عدة، جعله�ا دون مس�توى ال�رد الح�ازم عل��ى أطروح�ات ال�ردة
 رغم الدعاء. و قد أشرنا من خلل بعض الهوامش إلى تلك التناقضات، بل و إلى بعض الطروحات التحريفية الجدي��دة ال��تي ك��انت

قد بدأت تعلن عن نفسها، و إن لم ترق بعد إلى خط سياسي وإديلوجي متكامل.
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 التجاه��ات الديموقراطي��ة الثوري��ة، س��واء داخ��ل الح��زب أو خ��ارجه، و دع��ا مناض��لي الح��زب

.*!لقراءته و التعاظ به 

 ، موق��ع م��ن ط��رف المش��تري والمنص��وري، وه��ذين1980 ف��براير 22والبي��ان ص��ادر بتاري��خ 
 الخيرين كانا عضوين - سابقا – في منظمة "إلى المام"، و لقد وقع��ه فيم��ا بع��د ثماني��ة آخ��رون

اختاروا نفس الطريق.

 والواقع أن هذا البيان ليس موجها ضد "إلى المام" والحرك��ة الماركس��ية اللينيني��ة المغربي��ة (ح.
 م . ل. م ) فقط، بل ضد عموم الحركة الثورية المغربية، و التجاهات المناضلة المتقدمة داخ��ل

  . إنه يدخل في إطار تصعيد هج��وم الق��وى الرجعي��ة2ا. ش . ق . ش وحزب التقدم والشتراكية
والصلحية على الحركة الثورية في الظرف الراهن.

 إنه من غير المجدي الجواب على أطنان الك��اذيب و التش��ويهات و الف��تراءات، ال�تي يكت�ظ به��ا
 بي��ان ه��ؤلء المرت��دين، و ذل��ك نظ��را لس��خافتها. لك��ن ل ب��د م��ن تس��جيل التن��اقض الص��ارخ بي��ن

 ، وك��ونهم أص��دروا بيان��ا ف��ي يوني��و1976زعمه��م، أنه��م انس��حبوا م��ن "إل��ى الم��ام" ف��ي نهاي��ة 
 . إل أن الحقيق��ة تق��ول، أنه��م س��جلوا3 يعلن��ون في��ه تجمي��د عض��ويتهم م��ن ه��ذه المنظم��ة1979

 ، في إطار الحملة القمعية الشرسة ال�تي تعرض�ت له��ا "إل�ى الم�ام"، و1976إفلسهم مع بداية 
 ذل��ك ب��انهزامهم أم��ام الع��دو. و من��ذ ذل��ك الحي��ن، و ه��م يح��اولون ف��رض بض��اعتهم النهزامي��ة
 الصلحية على "إلى المام" و "ح . م . ل . م"، و بشتى الساليب الخبيثة في الصراع. و م��ع
 انهزامهم في هذا الصراع، ل�م يج�دوا لنفس�هم م�ن غي�ر الق�وى الص�لحية و اتجاهاته�ا اليميني�ة

والكثر إصلحية ملجئا و نصيرا.

 ـ جاء في محاضرة ألقاها عبد الرحيم بوعبيد في القنيطرة ما يلي:*
 "لقد وصلتني في الحزب رسالة من بعض إخواننا، ال�ذين ل زال�وا ف�ي الس�جون ونأم�ل أن تش��ملهم ق�رارات الف�راج ال�تي ش�ملت
 غيرهم ... هؤلء كانوا يعتبرون  أنفسهم متياسرين، ومن حق كل واحد أن يسير في التجاه يقتنع به، إل��ى أن نلتق��ي م�رة أخ�رى ف��ي
 المسيرة الطويلة الحقيقية، التي تميز المناضلين عن غيرهم. هؤلء الخ��وان ق��اموا بفض��ل نزاهته��م الفكري��ة، وجرأته��م بممارس��ة نق��د
 ذاتي، وأرسلوا لنا وثيقة أعتبر أن على كل مناضل منا أن يطلع عليها، لن المر يتعل��ق بش��باب أدرك��وا خط��ر النتهازي��ة السياس��ية،
 سواء كانت صادرة عن البرجوازية أو البيروقراطية أو التياسر. لهذا أيها الخوان، أيتها الخوات، فإننا اليوم نطمئ��ن عل��ى مس��يرتنا

 1980ـ8ـ7المحرر  بأن نرفع الحجر البيروقراطي علينا كحزب". 1972النضالية، التي جاءت بنتائج إيجابية،منذ أن قررنا سنة 

  ـ خلفا لما جاء في النص، فإبان ه�ذه الف�ترة ك�ان ح�زب "التق�دم والش�تراكية" م�ن خلل جري�دته الص�فراء "البي�ان"، يخ�وض2
 حربا بل ه�وادة ض�د الحرك�ة الماركس�ية اللينيني�ة المغربي�ة ومنظم�ة "إل�ى الم�ام" خصوص�ا، و ل�م يظه�ر ف�ي الف�ق أي اتج�اه يمك�ن

اعتباره مناضل.

.1979 ـ المعني هنا، هو "بيان التجميد للعضوية" الصادر في يونيو 3
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 إن هؤلء المرتدين يحاكمون مشروع ح . م. ل. م و تجربته��ا، انطلق��ا م�ن مش�روعهم المغ��رق
 في الصلحية واليمينية (هذا المشروع الذي ل يتجرؤون على طرحه بشكل واض��ح، ويغلف��ونه
 بس��يل م��ن الجم��ل الطنان��ة و العب��ارات البراق��ة )، و م��ن حق��دهم عل��ى الحمل��م و"إل��ى الم��ام" و
 الحركة الثورية عموما. و هذا ما أعمى أبصارهم فجعلهم يعتبرون تجربة "إلى المام" كتجرب��ة
 فاشلة جملة و تفصيل، بل و ق��د أدى به��م الغ��رور ب��النفس، إل��ى مس��توى إطلق أحك��ام قاطع��ة و
 نهائي���ة عل���ى ماض���ي و حاض���ر و مس���تقبل الص���راع الطبق���ي ف���ي البلد، فمنح���وا الح���زاب
 الصلحية أحقية أزلية لتمثيل الجماهير الشعبية، و نزع��وا ك��ل ش��رعية عل��ى الحمل��م و الحرك��ة

الثورية، معتبرين أن الثورة الوطنية الديموقراطية الشعبية مجرد "مشروع وهمي". 

 و خلفا للمرتدين الذين يش��طبون بج��رة قل��م، تجرب��ة عش�ر س��نوات م�ن الكف��اح و التض��حيات، و
 المواق��ف المتش��بتة بقض��ايا الجم��اهير الش��عبية، و يري��دون محوه��ا م��ن ذاك��رة ش��عبنا. نعت��بر أن
 الحرك��ة الثوري��ة و الحمل��م تعي��ش، ف��ي الظ��رف الراه��ن، مخاض��ا عس��يرا، كانعك��اس للص��راع
 الطبق��ي ال��ذي يخ��ترق المجتم��ع المغرب��ي، مخاض��ا تف��رز م��ن خلل��ه النوي��ة الثوري��ة، و تتقهق��ر

العناصر و التجاهات النتهازية، و يقذف بها في مزبلة التاريخ.

 و خلف��ا لمنه��ج المرت��دين الت��بريري و لتع��املهم ال��ذاتي و لمنطلق��اتهم الص��لحية، س��ننطلق ف��ي
 تعاملن��ا م��ع تجرب��ة الحمل��م و"إل��ى الم��ام"، م��ن الرغب��ة ف��ي تق��ويم أخطائه��ا، و تنمي��ة و تعزي��ز
 مكتسباتها، و تصحيح و تثوير ممارستها، لتساهم في المسيرة الشاقة للقوى الثورية، نحو إنج��از

النصر على الرجعية و المبريالية.

عرض مركز لهم أطروحات البيان:عرض مركز لهم أطروحات البيان:  | ـ| ـ

 يعت��بر المرت��دون أن تش��كيل حمل��م كب��ديل ث��وري ماركس��ي – لينين��ي لمح��زاب الص��لحية،  ـ ـ11
 مشروع وهم��ي ل يرتك��ز عل��ى الواق��ع، و لك��ن فق��ط عل��ى رغب��ات مجموع��ات م�ن الطلب��ة وذل��ك

لمسباب التالية:

 - إن النفصال عن الحزاب موقف خاطئ، لن هذه الحزاب هي "المواقع الفعلية للتغيي��ر"، و
 الكلم عن تجاوزها من طرف الجماهير كلم فارغ. كما أن ه��ذا النفص��ال ج��اء نتيج��ة لمش��اكل

نقابية و سياسية برزت بشكل رئيسي في الطلبة والتلميذ.

 - إن تنظيم��ات الحمل��م، تش��كلت كتنظيم��ات طلبي��ة، و ظل��ت تعي��ش أزم��ة من��ذ نش��أتها تتعل��ق
 بمشروعها، حيث "أن النتقال من التعبير الفكري والسياسي للطلبة، إلى محاولة التمثيل الطبقي
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 السياسي و الديولوجي للطبقة العاملة و الفلحين، إشكالية مغلوطة، "تنطلق م���ن"إيمانية عمي��اء
 تط��ابق بي��ن ب��روز "إل��ى الم��ام" و ظه��ور ال��وعي الث��وري ل��دى الجم��اهير"، مم��ا أدى ب "إل��ى

المام" إلى "إعطاء نفسها أهمية تاريخية لزعامة الثورة".

 كما أن الساليب والتكتيكات المستعملة لنجاز المشروع كانت خاطئة من وجهة نظرهم: ـ ـ22

 - الذهاب إلى العمال وتردي��د أطروح��ات وص��يغ ماركس��ية، و العتق��اد ب��أن الجم��اهير س��تتبناها،
اللجوء للدعاية و المناشير والتحريض لنشر "الدعوة".

 - موقف خاطئ من العمل العلني و العم�ل الس�ري: ك�انت "إل�ى الم�ام"، حس�ب زعمه�م، تعش�ق
السرية وترفض "مبدئيا" و بشكل مسبق المكانات العلنية و الشرعية.

 - موقف من الصلحات والبرلمان: رفض و احتقار كل إصلح و محاربة كل من يناض�ل م�ن
 أجل انتزاع الصلحات. رفض البرلمان بشكل "مبدئي" لنه لعبة رجعي��ة، اله��دف منه��ا تدوي��خ

الجماهير وتحريف وعيها.

- تقديس العنف ونقل نماذج جاهزة من الثورات (الثورة البلشفية والثورة الصينية).

 - معاداة الحزاب الصلحية واعتبارها خائنة، و تحميلها مس�ؤولية م�ا آل�ت إلي�ه الوض�اع ف�ي
البلد. معاداة المنظمات الجماهيرية و تشكيل بدائل سرية لها.

 - استغلل قضية الصحراء لتصعيد العداء لمحزاب الصلحية، و إذكاء الحماس للقتت��ال بي��ن
الشعوب، و نسج نظريات خيالية حول الثورة في الغرب العربي.

  إن ه���ذا المش���روع و ه���ذه الس���اليب و التكتيك���ات ترتك���ز عل���ى فك���ر رفض���وي إره���ابي و ـ ـ33
 فوضوي مغامر، لشباب متمرد على الوضاع، و تنم عن جهل تام لقوانين الصراع الطبقي ف��ي

البلد، و يستبدل معرفة الواقع بالمعرفة الكتبية و بالرادية مما يؤدي إلى تحاليل ذاتية.

  هذه أهم أطروحات البي��ان. ل��ن نتط��رق هن��ا لم��ا طرح��ه المرت��دون م��ن أك��اذيب ح��ول تعام��ل ـ ـ44
 "إلى المام"م�ع تناقض�اتها الداخلي�ة، لنن�ا نعت�بر أن ال�رد عل�ى مث�ل ه�ذه الك�اذيب، ل يمك�ن أن
 يستفيد منه سوى البوليس والعداء الطبقيين، الذين يحاول المرتدون إقناعهم بأنهم تراجعوا ع�ن

كل القناعات واللتزامات الثورية، وأنهم أهل لللتحاق بجوقة "الجماع الوطني".
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مشروعية النضال الثوري أم مشروعية إصلح النظام الرجعي القائم؟مشروعية النضال الثوري أم مشروعية إصلح النظام الرجعي القائم؟    || ـ|| ـ

 إن المرتدين يرسمون ص�ورة قاتم�ة ج��دا ل"مش�روع" و أس��اليب عم�ل و تكتيك�ات "إل�ى الم�ام"
 والحملم، صورة كلها ظلم في ظلم، بينم��ا تاري�خ الح��زاب الص��لحية يص�بح عن��دهم، تاري�خ
 مش��رق تتخلل��ه بع��ض الخط��اء الثانوي��ة ارتكبته��ا ه��ذه الح��زاب ف��ي النض��ال، و تع��املت معه��ا

نضاليا حسب زعمهم.

 إن منهجهم التضليلي ينطلق من نظرة مشوهة لتاريخ الص��راع الطبق��ي ف��ي بلدن��ا، نظ��رة تنتق��ي
 من الواقع ما يتلءم و رغبتهم ف��ي الرتم��اء ف��ي أحض��ان الص��لحية، و م�ا ي��برر حكمه��م عل�ى
 "إلى المام" و الحملم بالفلس، في نفس الوقت الذي تطم�س في�ه ه�ذه النظ�رة أو تحتق��ر حرك�ة

الجماهير، لتصبح في منظورهم مجرد انتفاض لبعض القبائل أو تمرد لشباب طائش.

 وإذا كان الساس النظري الضمني وغير المعلن عنه صراحة، ل"تقييم" المرتدين لتجرب��ة "إل��ى
 المام" والحملم، هو التراجع التام عن الماركسية اللينينية، فإنن��ا عل��ى عك��س ذل��ك، س��ننطلق م��ن
 هذه المبادئ نفسها لمحاكمة تجربة "إلى المام" والحملم، و لبراز مدى ارت��داد أص��حاب البي��ان

عن الماركسية اللينينية وعن طريق الثورة.

 إن التن���اقض الرئيس���ي ال���ذي يعيش���ه المجتم���ع المغرب���ي، يتمث���ل ف���ي التن���اقض التن���احري بي���ن
 الكمبرادور و ملكي الراضي الكب��ار وس�يدتهم المبريالي��ة م��ن جه��ة، وبي�ن مجم��وع الجم��اهير
 الش�عبية م�ن جه�ة أخ�رى. و ف�ي وض�ع بل�د تبع�ي للمبريالي�ة، يت�وفر عل�ى طبق�ة عامل�ة مس�تقلة
 المصالح، و على جماهير واسعة م��ن الفلحي��ن المه��ددين ب��التفقير والبل��ترة، ف��إن الحس��م النه��ائي
 له��ذا التن��اقض لص��الح الجم��اهير الش��عبية ل يمك��ن أن يت��م بقي��ادة البرجوازي��ة الوطني��ة، أو ح��تى
 البرجوازية الص��غيرة، ب�ل إن الطبق�ة العامل�ة ه�ي المؤهل�ة لقي�ادة الث�ورة، بفض�ل حزبه��ا و ع�بر
 تحالفه��ا م��ع الفلحي��ن، (ال��ذين يش��كلون حليفه��ا الموث��وق ب��ه) و م��ع مختل��ف الطبق��ات والفئ��ات
 الوطنية. إن حسم التناقض الرئيسي في المجتمع لصالح الجماهير الشعبية، يتطلب إنجاز الث��ورة
 الوطني��ة الديموقراطي��ة الش��عبية (ث. و. د.ش) بقي��ادة البرولتاري��ا، وه��ذا م��ا يس��توجب النض��ال
 الدؤوب، من أجل بناء الحزب المستقل للطبقة العاملة، الحزب الشيوعي المغربي، وبناء الجبهة
 الوطني�ة الديموقراطي�ة الش�عبية، ال�تي تمث�ل مختل��ف الطبق��ات والفئ��ات الش�عبية، و بن�اء التح��الف
 العم��الي الفلح��ي ال��ذي يش��كل العم��ود الفق��ري له��ذه الجبه��ة. إن إنج��از الث��ورة الوطني��ة والث��ورة
 الشتراكية، و إرساء دكتاتورية البرولتاريا، يشكل الطريق الحتم��ي نح��و انتص��ار الش��تراكية و

بناء المجتمع الشيوعي.
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 إن المرت��دين ق��د تراجع��وا تمام��ا ع��ن ض��رورة الث��ورة الوطني��ة كخط��وة أساس��ية، نح��و انعت��اق
 الجماهير من الستغلل والض��طهاد، وع��ن ض��رورة بن��اء ح��زب البرولتاري��ا قائ��د ه��ذه الث��ورة،
 وعن بناء التحالف العمالي – الفلحي، واستبدلوا ذلك بمفهوم غامض هو "التغيير" (أو التغيي��ر

 ، و استبدلوا (رغم تبجحهم بالتش��بت بالمادي��ة التاريخي��ة) التحلي��ل الم��ادي – الت��اريخي4الجدري)
 للتناقضات، بمفهوم غامض حول "قوى التقدم و قوى التخلف"، دون تحديد هذه القوى، و كذلك

طمسوا الطبيعة الدكتاتورية الرجعية للنظام القائم، و سكتوا تماما عن الهيمنة المبريالية.

 فل غرابة أن يؤدي بهم هذا الرتداد و هذه النتهازي�ة، إل�ى مس�تنقع الص�لحية، و إل�ى اعتب�ار
 الث���ورة الوطني��ة مج���رد "مش��روع وهم��ي"، ل علق��ة ل��ه بالص���راع الطبق���ي، بينم��ا م���ا تق��دمه

الصلحية من مشاريع "للتغيير" هي التي تنطلق من متطلبات الصراع الطبقي.

 و إننا إذ نعتبر أن الطريق الوحيد لنعتاق الجماهير الشعبية هو إنجاز الث��ورة الوطني��ة، لب��د لن��ا
أن نتساءل، هل بإمكان الحزاب الصلحية أن تنجزهذه المهام الجسيمة؟

 إن هذه الحزاب ل يمكنها بتاتا أن تقوم به�ذه المه��ام، فه�ي تمث�ل مص��الح فئ�ات م�ن البرجوازي�ة
 الص��غيرة، و م�ن البرجوازي��ة الوطني��ة، و تعم��ل عل�ى بس��ط هيمنته��ا عل�ى الجم��اهير الش��عبية، و
 خطها السياسي خط إصلحي انتظاري، يهدف رغ�م ك�ل التغليف��ات و ك�ل الطم�س الديول�وجي،
 إلى محاولة إصلح النظام القائم، بدل القضاء عليه، و ممارس��اتها السياس�ية غني��ة بالتخ��اذلت و
 المناورات و الخيانات لمصالح الجماهير الش��عبية، ولي��س م��ن قبي��ل الص��دفة، أن يم��ر المرت��دون

– 1956مر الكرام على فترات عصيبة من تاريخ شعبنا: ف��ترة   ، ال��تي عرف��ت خلله��ا1963 
 الجماهير و قواها المناضلة أقسى الهزائم، و خاصة في ظل الحكومات الوطنية، (تصفية جي��ش

 23التحرير و المقاومة المس�لحة، مج�زرة الري�ف، من�ع الح��زب الش�يوعي المغرب��ي)، انتفاض�ة 
 ، و تهافت الحزاب على التفاوض مع الحسن، و دماء الجماهير التي سقطت في1965مارس 

البيضاء لم تجف بعد.

 و قد تكلفت الحداث التي وقعت في السبعينات، (التحالف مع الرجعي�ة ف�ي مس�ألة الص��حراء، و
 ما صاحب ذلك من مشاركة ف��ي "المسلس��ل ال�ديموقراطي" و م�ن تخ��اذل ف�ي ال��دفاع ع�ن قض��ايا

الجماهير) بتبيان مدى انغماس هذه الحزاب في الصلحية.

 ـ لقد أصبح دعاة "إعادة البناء"، و من سخرية التاريخ، من أشد الناس استعمال لمصطلح "التغيير الجدري".4
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 إن انسحاب المناضلين ال��ذين ش��كلوا تنظيم��ات الحمل��م، م�ن الح��زاب الص��لحية، ل��م يك��ن ولي�د
 بعض المشاكل النقابية والسياس�ية ال��تي ب��رزت ف�ي الطلب��ة، كم�ا يزع�م ذل��ك المرت��دون، ب�ل ج��اء
 نتيج���ة لتقيي���م طبيع���ة ه���ذه الح���زاب الطبقي���ة، و خطه���ا و ممارس���تها السياس���ية، و العلق���ات

البيروقراطية التي كانت تتحكم داخلها، مما كان يؤدي إلى استحالة إحداث تغييرات داخلها. 

 إن واقع الصراع الطبق��ي ف�ي نهاي�ة الس��بعينات، (و ليس��ت رغب�ة بع�ض الطلب�ة المتمردي�ن عل�ى
 الوضاع) كان يطرح و بإلحاح ض��رورة انطلق مس��يرة بن��اء ح��زب البرولتاري��ا، وبن��اء أدوات
 الثورة الوطنية الديموقراطية الشعبية. إن النسحاب من الحزاب الص��لحية، و بن��اء تنظيم��ات
 ماركس��ية لينيني��ة، يس��تمد ش�رعيته م��ن الطم��وح إل��ى المس��اهمة ف��ي إنج��از ه��ذه المه��ام الجس��يمة،
 والفعل في الصراع الطبقي في اتجاه ثوري بدل انتظار أزمات النظام للتفاوض معه، أو انتظار
 م��د نض��الي جم��اهيري للرك��وب علي��ه، لخدم��ة بع��ض المص��الح الطبقي��ة للبرجوازي��ة الوطني��ة

والصغيرة.

 إن "إلى المام" تستمد شرعيتها من شرعية  و ضرورة الثورة الوطني��ة الديموقراطي��ة الش��عبية،
 و ش��رعية و ض��رورة بن��اء ح��زب البرولتاري��ا، و م��ن ض��رورة و ش��رعية مس��اهمة المناض��لين
 الماركسيين اللينينيين ف�ي ه�ذه المس�يرة الش�اقة والعس�يرة. إن ه�ذه الض��رورات، ه��ي م�ا يس�ميها

الصلحيون القدامى والجدد، "إيمانية عمياء" تارة و"إرادية" أو "مغامرة" تارات أخرى.

 إن النفصال عن الحزاب الصلحية، ل��م يك��ن مقتص��را عل��ى المناض��لين ال��ذين يتواج��دون ف��ي
 القط��اع الطلب�ي و قط�اع التلمي�ذ فق��ط، ب�ل ش�مل ك�ذلك بع�ض القطاع��ات العمالي��ة والفلحي�ة و
 المثقفي��ن، م��ع أن الغلبي��ة فعل ك��انت تتك��ون م��ن الطلب��ة  و التلمي��ذ  و المثقفي��ن، وه��ذا لي��س
 بالطامة الكبرى، اللهم بالنسبة لم��ن ي��ؤمن بالخطيئ��ة الص��لية. إن الش��باب المثق��ف ق�د لع��ب دورا
 هاما جدا، في الحركات التي أدت إلى إنش��اء العدي�د م�ن الح��زاب الش�يوعية (الح��زب الش��يوعي
 الص��يني، اللب��اني، الفتن��امي ...)، و إذا ك��انت القاع��دة الجتماعي��ة للحمل��م، تتش��كل أساس��ا م��ن
 الطلبة والتلميذ والمثقفين حاليا، فإنها طرحت على عاتقها ضرورة التجدر وسط الطبقة العاملة
 والفلحين، كمهمة حيوية من أجل إنج��از انص��هار الماركس�ية اللينيني�ة بالحرك��ة العمالي��ة، و م�ن

أجل بناء النوية الولى للحزب البرولتاري.

 و ل شك أن التقييم النقدي الصارم  و الصريح لتجربتها، و م�ن منطل��ق مص��لحة البرولتاري��ا، و
بالرتكاز على الماركسية اللينينية، سيساعدها على إنجاز هذه المهمة التاريخية.
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 إن م��ا يطرح��ه المرت��دون ح��ول اس��تحالة "النتق��ال م��ن التع��بير السياس��ي والفك��ري ع��ن فئ��ات
 طلبية، إلى محاول��ة التمثي��ل الطبق��ي السياس��ي والديول��وجي للطبق��ة العامل��ة والفلحي��ن"، زي��ادة
 على المغالطات التي أوضحناها أعله، إنما يع��بر ف��ي العم��ق ع��ن تراجعه��م ع��ن النض��ال الش��اق
 والتضحيات الجسام، التي تفرضها مسيرة بلترة منظمة مشكلة أساسا من المثقفين، وعن تهافتهم

على اللتحاق بالبراج العالية لساتذتهم الصلحيين.

IIIIII خط و تجربة "إلى المام" بين التقييم الموضوعي و تضليلت المرتدين:خط و تجربة "إلى المام" بين التقييم الموضوعي و تضليلت المرتدين:    ـ ـ

  إن المرت��دين يعت��برون أن فك��ر "إل��ى الم��ام" السياس��ي فك��ر رفض��وي، مغ��امر، إره��ابي، ـ ـ11
 فوض��وي، إل�ى غي�ر ذل�ك م�ن النعوت��ات، وأنه�ا تجه�ل الق�وانين الموض�وعية للص�راع الطبق�ي و

تستبدل معرفة الواقع بمعرفة كتبية ... 

 إننا نعتبر أن خط "إلى المام" السياسي والديولوجي خط متن�اقض، في�ه م�ا ه�و س�ديد و م�ا ه�و
 خاطئ. و من هذا المنطلق، أي م�ن منطل��ق أن المعرف�ة ل�م تن��زل م�ن الس��ماء دفع�ة واح��دة عل��ى
 منظمة "إلى المام"، و بالتالي ليست منزهة عن الخط��أ، ل نعت��بر أن كونه��ا ف��ي بع��ض الحي��ان
 بلورت مواقف ذاتية، و استقت نماذج من تجارب ثورية، و قدمت تحاليل مهزوزة، يشكل فش��ل

.5نهائيا و وصمة عار ل تنمحي، ما دامت "إلى المام" تعمل على تقييم خطها وتجربتها

 إن "إل���ى الم��ام" ل ت��دعي المعرف���ة المطلق���ة، و ل ت��ؤمن بالمعرف��ة المس���بقة ال���تي يتبج��ح به���ا
 المرت��دون، و تعت��بر أن معرف��ة الواق��ع و ق��وانينه الموض��وعية س��يرورة، و أن ه��ذه المعرف��ة ل��ن
 تتأتى إل من خلل الندماج بحركة الواقع من أج��ل تغيي��ره. إن اكتس��اب معرف�ة متقدم�ة لق��وانين
 الص��راع الطبق��ي تم��ر ع��بر التج��در وس��ط الجم��اهير الش��عبية، و ف��ي مق��دمتها الطبق��ة العامل��ة
 والفلحين. أما أطنان النعوتات من أمثال الفوض�وية والرهابي�ة والش�بكية ي ف�إن تجرب�ة "إل�ى
 الم��ام" و ص��راعها ض��د مختل��ف النزع��ات الرهابي��ة والفوض��وية والمغ��امرة، كافي��ة ل��دحض
 ادع��اءات الص��لحيين الج��دد، و يكف��ي الرج��وع لدبي��ات "إل��ى الم��ام" للتأك��د م��ن تفاه��ة ه��ذه

.6المزاعم

  ـ إن الفقرة من بدايتها "إننا نعتبر أن خط..." إلى "و تجربتها" تقدم نموذجا مختزل لما سيسمى من بعد ب "تقييم التجرب��ة"، و5
 الحال أل وجود لتقييم و ل هم يحزنون، و مثل هاته التقييمات التي ل تخلو من منهجية "مانوي�ة" ل علق�ة له��ا بال��ديالكتيك. إن بمث��ل
 هكذا ط�رح، يق�دم المق�ال هدي�ة مجاني�ة للص�لحيين، دون أن يس�تطيع دح�ض أطروح�اتهم. إن مث�ل ه�ذه البكائي�ات تنتم�ي إل�ى الخ�ط
 الجديد الذي بدأ يتبلور على يد التحريفيين الجدد، و إن ك�ان الم�ر ل�م يتبل�ور بع�د إل�ى مس�توى خ�ط  سياس�ي وإديول�وجي كام�ل، إنم�ا

أشر على بدايته.
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 ـ مسألة التجدر وسط الطبقة العاملة والفلحين: ـ مسألة التجدر وسط الطبقة العاملة والفلحين:22

 إذا كان المرتدون يعتبرون أن تجدرالمنظمات الماركسية اللينينية وسط الجماهير الشعبية مسألة
 مغلوطة م��ن الس��اس، ف��إنهم "اجته��دوا" للبح��ث ع��ن أس��باب فش��ل ه�ذه المنظم��ات، ف��ي تجربته�م
 السابقة في التجدر في الطبقة العاملة والفلحين في أساليب عملها: "الذهاب إلى العمال و تردي��د
 أطروحات و صيغ ماركسية، و العتقاد أنها تستطيع قيادتهم". إن مثل هذا التقييم سطحي، و ل
 ينف��ذ لس��باب فش��ل الحمل��م ف��ي التج��در. إن مس��ألة فش��ل "إل��ى الم��ام" ف��ي التج��در وس��ط الطبق��ة
 العاملة و الفلحين، ل يمكن التخلص منها باعتبارها "مسألة مغلوطة"، كما يفعل المرت��دون، أو
 بإرجاعها إلى أخطاء في أساليب العمل. إن المس��ألة تط��رح طبيع��ة الت��وجه السياس��ي الع��ام. فف��ي

– 1970ف��ترة   ، و ف��ي ظ��ل الوض��اع المتمي��زة بانفج��ار التناقض��ات داخ��ل النظ��ام، و1972 
 بدينامية الحركة الجماهيرية، و بالخصوص الش��بيبة التعليمي��ة، و بض��عف الق��وى الثوري��ة و م��ن
 ضمنها الحملم و"إلى المام" عل��ى المس��توى السياس��ي والتنظيم��ي، ك��ان ال��تركيز عل��ى نض��الت
 الشبيبة التعليمية و ال��دفع به��ا إل��ى أقص��اها، لتلع��ب دور المفج��ر للتناقض��ات الطبقي��ة، و ذل��ك ف�ي
 ظل سيادة مفهوم الثورة على البواب، و قد س��اعدت ه�ذه الوض��اع عل�ى الس�قوط ف��ي انح��راف

سياسي، نظر له فيما بعد بأطروحة "الشبيبة التعليمية مقدمة تكتيكية للحركة الجماهيرية".

 ، رغم أن حركة الشبيبة التعليمية1974 – 1972و قد استمر هذا التوجه و تعمق خلل فترة 
 ب��دأت تع��رف ج��زرا ك��بيرا. هك��ذا ف��إن فش��ل "إل��ى الم��ام" ف��ي التج��در وس��ط الطبق��ة العامل��ة
 والفلحين، يجد أساس�ه ف��ي الت�وجه للش��بيبة التعليمي�ة وال��تركيز عليه��ا (ال��تركيز عل��ى العم��ل ف�ي

 . و قد ظلت العلقة بي��ن7أوط م، ثم محاولة بنائه سريا بعد الحظر، بناء النقابة الوطنية للتلميذ)
 المنظمة و الطبقة العاملة، تتميز بالساس، بعلقات التصال بين مناضلين مثقفين و بي��ن بع��ض
 العمال، و لم ترق ه�ذه العلق��ات إل��ى مس��توى ان��دماج المناض��لين الماركس��يين اللينينيي�ن بالطبق��ة
 العاملة. كما أن المكانيات القليلة المتوفرة في الطبقة العامل��ة، ك��ان التعام��ل معه��ا ف��ي ك��ثير م��ن

الحيان بشكل مثقفي، و كانت دعايتنا كثيرا ما تتميز بالفوقية.

 ـ لقد عاد التحريفيون الجدد فيما بعد، ليتهموا خط منظمة "إلى المام" التنظيمي بالشبكية.6

  ـ هذه عموما هي الطروحات التي يقدمها التحريفيون الجدد، على أنها تقييم للتجربة، كما لو أن بناء منظمة جماهيرية سرية،7
 يحمل في طياته جدور الخطأ، وبشكل أوتوم�اتيكي، والح�ال أن التج�ارب التاريخي�ة، تك�ذب ذل�ك (تجرب�ة اللج�ان العمالي�ة الس�رية ف�ي
 اس����بانيا، تجرب����ة الحرك�����ة الطلبي����ة ف�����ي اليون�����ان، تجرب����ة المنظم�����ات الجماهيري����ة الس����رية ف�����ي أمريك�����ا اللتيني����ة (ال����بيرو،
 الرجنتين،الروغ����واي، المكس��يك ...). ه��ذا فق��ط لرف��ض تحوي��ل حرك��ة الش��بيبة المدرس��ية إل��ى مش��جب يعلق��ون علي��ه أخط��اءهم

الديولوجية والسياسية.
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 إن الت��وجه السياس��ي الخ��اطئ نح��و ال��تركيز عل��ى الش��بيبة التعليمي��ة، إذا ارتك��ز عل��ى عوام��ل
 موضوعية ف�ي الظ�رف السياس�ي آن�ذاك، (نم�و حرك�ة الش�بيبة التعليمي�ة) ف�إنه وج�د ف�ي ال�تركيز
 الطبق��ي ال��برجوازي الص��غير للتنظيم��ات الماركس��ية اللينيني��ة، قاع��دة مادي��ة ل��ه، تس��اعد عل��ى
 اس���تمراره و إع���ادة إنت���اجه بأش���كال أخ���رى. و يمكنن���ا الن أن نفه���م لم���اذا ل���م يس���تطع بع���ض
 المناضلين المخلصين المستعدين للنتحار الطبقي، التجدر وسط الطبقة العامل��ة والفلحي��ن رغ��م

محاولتهم.

 إن ه��ذه الرغب��ة و ه��ذا الطم��وح الل��ذين ك��انت تع��بر عنهم��ا وث��ائق المنظم��ات، ارتطم��ا ب��التوجه
 السياسي الخاطئ، الذي لع�ب ال�تركيب الطبق�ي ال�برجوازي الص�غير للمنظم��ات، دورا هام�ا ف�ي

ظل ظروف موضوعية محددة في استمراره وإعادة إنتاجه.

 إل أن مسألة التركيب الطبقي البرجوازي الصغير، ل يجب النظر إليه بشكل ميكانيكي، انطلقا
 من أصل الفراد الذين تتشكل منهم المنظمات الماركسية اللينينية، أو من أهميتهم العددي�ة داخ��ل
 ه��ذه المنظم��ة أو تل��ك، لن مث��ل ه��ذه النظ��رة تقف��ز عل��ى التح��ولت الك��بيرة ال��تي تعرفه��ا ه��ذه
 المنظمات، بفعل الفرز المتواصل الذي تشهده منذ نش��أتها، كانعك��اس لحت��داد الص��راع الطبق��ي،
 و تت��ابع و شراس��ة حملت القم��ع بالس��اس. إن ه��ذا الف��رز يش��مل و بش��كل م��ترابط و معق��د و
 متف��اوت، كل م��ن ال��تركيب الطبق��ي و الممارس��ات و الخط��وط السياس��ية و الهياك��ل التنظيمي��ة

لمختلف فصائل الحملم.

و إذا كانت هذه العملية ما زالت مستمرة، فإنها تؤدي بشكل ملتو إلى بروز اتجاهان أساسيان:

 - اتجاه يعتبر أن خط "إلى المام" خط متناقض، و أن بناء خط سديد ليست عملية مثقفي��ة يمك��ن
 إنجازها بعيدا ع�ن ن��ار الص��راع الطبق��ي، و بالنس��حاب م��ن س��احة النض��ال الث��وري ض��د الع��دو
 الطبق��ي، كم��ا يفع��ل المرت��دون، ب�ل ه�و مس�يرة نض��الية ش��اقة و طويل��ة. إن ه��ذا التج��اه، يتش��بت
 بالجوانب السديدة البرولتارية ف��ي خ�ط "إل��ى الم�ام"، و برص��يدها النض��الي، و ينطل�ق م�ن ذل��ك
 لتقيي��م التجرب�ة و تص��حيح الخط��اء. هك�ذا و ع�بر ه�ذا المس��ار النض��الي المعق��د، تنض�ج ش�روط
 تبلتر المنظمة، و تجدرها وسط العمال والفلحين، و مساهمتها في عملية بناء حزب البرولتاريا

المغربي.

 - اتج��اه ينطل��ق م��ن بع��ض الخط��اء أو الفش��لت المؤقت��ة،  للحك��م النه��ائي والق��اطع عل��ى "إل��ى
المام" والحملم. بالفشل و لتبريرارتداده و تخليه التام عن طريق الثورة.
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 ـ مسألة السرية: ـ مسألة السرية:33

 من أبرز التحالي��ل الس�طحية ال��تي يق��دمها المرت�دون تل��ك الفك��رة ال��تي مفاده��ا أن الس��رية بالنس��بة
 ل"إلى المام" كانت نوعا من العشق تمارسه هروبا م�ن الواق��ع، و ك��رد فع��ل يس��اري و طف�ولي
 ط��ائش عل��ى "النض��ال الش��رعي" ال��ذي تخوض��ه الح��زاب الص��لحية، و ك��ذلك بس��بب الت��أثر

بإيديولوجيات يصفونها بالرهابية واليسارية والمغامرة.

 إن ما يحاول المرتدون تغطيته بمث��ل ه�ذه الدع��اءات، ه�و أن الحمل��م ك��انت أول حرك�ة سياس��ية
 مغربي��ة طرح��ت مس��ألة العم��ل الس��ري عل��ى أس��س س��ديدة، فخلف��ا لنزع��ة الش��رعية النتهازي��ة
 لمح��زاب الص��لحية، و لنظ��رة التج��اه ال��ديموقراطي – الث��وري، ال��ذي ك��ان يحص��ر العم��ل
 السري في تشكيل شبكات مسلحة معزولة تماما عن الجماهير، تنوب عنها في ممارس��ة العن��ف،
 ف��إن الحمل��م طرح��ت مس��ألة الس��رية ف��ي ج��دليتها م��ع العم��ل العلن��ي السياس��ي، و اعت��برت أن

التنظيمات يجب أن تكون سرية على العدو و ليس على الجماهير.

 إن ادع��اء المرت��دين، ل يع��د فق��ط تجني��ا عل��ى ك��ل العناص��ر و الق��وى الديموقراطي��ة الثوري��ة، و
 الماركسية اللينينية، التي مارست أنشطتها الثورية السرية، و وقفت ف��ي أقس��ى الظ��روف بج��انب
 الجماهير، و لكنه إخلل حتى بأبسط مقومات تحليل موضوعي للعوامل الجتماعية والسياس��ية،
 ال���تي فرض���ت ب���روز ممارس���ات سياس���ية ثوري���ة، مث���ل الس���رية و لمس���ؤولية النظ���ام الملك���ي

الدكتاتوري بشكل خاص.

 إن الحرك��ة الماركس��ية- اللينيني��ة المغربي��ة، ل��م تخ��تر طري��ق الس��رية والعم��ل "خ��ارج الق��انون"
 الس��ائد، بمح��ض المتع��ة ف��ي معاكس��ة تل��ك "الق��وانين الموض��وعية" العجيب���ة، ال��تي يل��وح به��ا
 المرت��دون ف��ي تحليله��م، مث��ل عص��ا س��حرية، و ل إمع��ان بالتي��ان بم��ا ين��اقض الح��زاب لمج��رد
 مناهضة الصلحية. إن الحملم حركة ثورية و تحمل جنين بديل برولتاري للوض��ع الق��ائم، مم��ا
 يضعها في صلب الصدام التناحري مع النظام القائم و م�ع ترس�انته القمعي�ة، ل��ذلك ف��إن مزاوج�ة
 الحملم بين مهمتي بناء تنظيماتها السرية و خوض النضال الجماهيري في عملية جدلي��ة واح��دة،
 يشكل قفزة هامة في تجاوز الصلحية و نزعة المشروعية النتهازية. فف�ي ال��وقت ال�ذي ك�انت
 ترسي هياكلها بسرية تامة عن أجهزة العدو، استعملت واجهة صحيفة علنية وعملت، بل تحم��ل
 أعض��اؤها مس��ؤوليات ف��ي بع��ض التح��ادات المحلي��ة لتح��اد المغرب��ي للش��غل (ا.م.ش) و ف��ي
 أ.و.ط.م والتحاد ال�وطني للمهندس��ين واللجن��ة الوطني�ة لمناهض�ة القم��ع، والعدي�د م�ن الجمعي��ات

الثقافية والجتماعية.

11



www.30aout.infowww.30aout.info

 أن التعام��ل م��ع قض��ية الس��رية م��ن وجه��ة نظ��ر التص��ور الث��وري الماركس��ي اللينين��ي للتغيي��ر،
 يدحض تحامل المرتدين على السرية. إن الخطاء ال��تي ارتكبته�ا الحمل��م ف�ي ممارس�تها الثوري�ة
 ل تمس جوهر مشروعها كما يدعي الصلحيون الجدد، و الخطأ المرتكب ف��ي قض��ايا النض��ال
 السري ليس هو "تقديس" السرية، و التخل��ي ع��ن ك��ل م��ا ع��داها، و لك��ن ه��و ع�دم إتق��ان أس��اليب
 العمل السري وعدم إتقان الستعمال المتزامن للسرية م�ع العلني�ة، و للعم�ل الش�رعي م�ع العم�ل
 اللشرعي. لكن ذلك لي�س وحي�ا يس�قط م�ن الس��ماء، ب�ل إن�ه يكتش�ف م�ن خلل النض��ال الث�وري

الشاق.

 ـ الموقف من الصلحية: ـ الموقف من الصلحية:44

 إن المرت��دين يك��ذبون، حي��ن ي��دعون أن الحمل��م ك��انت ترف��ض مطلق��ا ك��ل إص��لح، فرغ��م أن
 نصوص مختلف فصائل الحملم و كتاباتها النظرية، لم تتوسع في معالجتها لهذا الموضوع، ف��إن
 الحملم قد انخرطت في الممارسة السياس�ية اليومي�ة ف�ي ع�دة نض��الت جماهيري�ة مطلبي�ة هام�ة،
 وأسهمت فيها بطرح خطط نضالية و شعارات تستهدف تجنيد الجماهير، ح��ول مط��الب مح��ددة،
 ومن أجل صيانة أو انتزاع مكاسب و إصلحات معين��ة. إل أن��ه يج��ب الق��رار أن "إل��ى الم��ام"
 قد تعاملت أحيانا بشكل ذاتي مع بعض التنازلت التي فرضتها الجم��اهير بنض��الها عل�ى الحك��م،
 (مثل رف���ض الودادي���ات ال���تي اض���طر الحك���م إل���ى إعطائه���ا بض���غط م���ن النض���الت البطولي���ة

 . إن الحملم لم تكن ترفض الصلح ف�ي ح�د ذات�ه و بمع�زل ع�ن الوض��اع واله�داف8للتلميذ)
 التي يرتبط بها، إنها كانت ترفضه كلما اس�تعمل كس�لح لنس�ف المص��الح الحقيقي�ة للجم��اهير، و

كلما استعمل كأداة للتنفيس عن أزمات الحكم الرجعي و تقوية دعائمه.

 إن الصلحية هي الس��تراتيجية الوهمي��ة للتغيي��ر، المبني��ة عل��ى مراكم��ة الص��لحات الجزئي��ة،
 للوصول سلميا إلى التغيير، الذي يخدم مصالح البرجوازية الوطني��ة و بع��ض فئ��ات البرجوازي��ة

 ، بمب�ادرة م��ن مناض��لي التنظيمي�ن "أ" و"ب"  الل�ذين أص�بحا1972 أبري�ل 22 ـ تاريخيا، تأسست النقابة الوطنية للتلميذ ف�ي 8
 ، دافع�ت الحرك�ة1972 إلى تأس�يس النقاب�ة الوطني�ة للتلمي�ذ ف�ي أبري�ل 1970 مارس"، من 23فيما بعد تحت اسم "إلى المام" و"

 التلميذية بقيادة المناضلين التلميذ الماركسيين اللينينيين ع�ن "الح�ق النق�ابي للتلمي�ذ"، و ف�ي طرحه�ا ل�ذلك، ك�انت ق�د تج�اوزت ف�ي
 وعيها و ممارستها مطلب "استعادة الوداديات" التي كانت تتميز إلى حدود تصفيتها ف�ي منتص�ف الس�تينات، بتبعيته�ا ل و ط م. و ل�م
 تكن الوداديات بحكم طابعها المحلي الضيق (ل تتعدى إطار المؤسسة المدرسية، ترقى إلى مستوى الحق النقابي الذي يتجاوز ح��دود
 المحلي (بمعناه القطاعي والجغرافي، إلى الوطني) و من تمة فهذا المطلب ينتمي إلى مستوى المطالب الديموقراطي��ة الجماهيري��ة. و
 في قلب معمعان النضال، و تتويجا لذلك، أعلنت الحركة التلميذية بقيادة مناضليها الطليعيين عن تأسيس نقابتها الوطنية للتلمي��ذ، و
 بقيت أطروحة العمل بالوداديات أطروحة من الماضي بالنسبة للحركة التلميذية، و لذلك رفضتها و لم تعرف المواقف الخذة ب��ذلك

(مثل موقف فصيل "لنخدم الشعب") سوى بعض التجارب المحدودة جدا، مثال ثانوية الحسن الثاني بالرباط.

12



www.30aout.infowww.30aout.info

 الص�غيرة، ب�دون الم�س بج�وهر الس�تغلل. إن الحك�م يس�تفيد م�ن ه�ذه النزع�ة الص�لحية ل�دى
 القوى البرجوازية والبرجوازية الصغيرة، لتحريف نضالت الجم��اهير، و من��ع أي ب��ديل ث��وري

من التبلور و الرسوخ.

 أما حول إمكانية أو عدم إمكانية تحقق و قيام مؤسسات ديموقراطي�ة برلماني��ة، ف�ي إط��ار النظ�ام
 السياس��ي الق��ائم، فإنن��ا نعتق��د أن تحالي��ل و مواق��ف منظم��ة "إل��ى الم��ام" س��ديدة و ثوري��ة ف��ي
 جوهرها، لنها أكدت دوما على استحالة قيام ديموقراطية برلمانية برجوازية في أوضاع بلدنا
 الراهن��ة، و عل��ى أن��ه يس��تحيل ح��تى ف��ي حال��ة أخ��ذ النظ��ام ببع��ض سياس��ات و تقني��ات اللعب��ة
 الديموقراطي���ة البرلماني���ة، أن تش���كل ه���ذه التجرب���ة ض���مانة أو قنط���رة لحق���اق الديموقراطي���ة

القتصادية والجتماعية.

 إن أهم الصلحات القتص�ادية والجتماعي�ة والسياس�ية ال�تي حققته��ا، و طب�ل له�ا النظ��ام خلل
 أزي��د م��ن عش��رين س��نة، ق��د اس��تخدمت كواجه��ات تس��تر و تم��وه حقيق��ة "التنمي��ة" القتص��ادية
 المبريالية الكمبرادورية، التي تهيكلت في إطارها و توطدت دعائم الطبق��ات الس��ائدة، واق��ترفت

أفظع النتهاكات و الطعون في حق الطموحات و المكتسبات الشعبية.

 إننا ل نعني من تسطيرنا له�ذه الص�ورة القاتم�ة لموض�اع المتردي�ة، ال�تي اجتازته�ا الجم��اهير و
 قواها الثورية الحقيقية، أن هذه التجارب كلها ل��م تف��رز لحظ��ات وإمكاني��ات، تف��رض فيه��ا الق��وى
 التقدمي��ة والجم��اهير بعض��ا م��ن حقوقه��ا. إن ه��ذه المكاني��ات موج��ودة، لك��ن توظيفه��ا الخلق
 والث��وري مره��ون بم��دى ق��درات الث��وريين عل��ى اس��تيعاب متطلب��ات الكفاح��ات الجماهيري��ة، و

صياغة الهداف الثورية الملموسة التي يتوجب تحقيقها في الظروف الملموسة المحددة.

 إن التطبي��ل الهائ��ل ال��ذي يق��ام حالي��ا للديموقراطي��ة اللبرالي��ة وللبرلماني��ة، يط��رح علين��ا مهم��ة
 مزدوجة: محاربة كل الوهام الصلحية والمف��اهيم البرجوازي��ة ح��ول الديموقراطي��ة م�ن جه��ة،

والستفادة من كل المكانيات التي تتيحها اللعبة الديموقراطية من جهة أخرى.

 ـ العنف الثوري: ـ العنف الثوري:55

 لقد تغاضى المرتدون، و سيرا عل�ى منهجه�م التض��ليلي، ع�ن تبن�ي "إل�ى الم�ام" والحمل�م للمب�دأ
 الماركسي اللينيني: العن�ف الث�وري الجم�اهيري ، ف�ي مواجه�ة النزع�ات الرهابي�ة والش��بكية، و
 كأسلوب حاسم للقضاء على هيمنة المبريالي��ة والرجعي��ة عل��ى بلدن��ا. كم��ا خ��انتهم الج��رأة عل��ى
 التخلي الصريح عن هذا المبدأ السديد، (رغم تخليهم الضمني عنه)، فاجتهدوا في الجهاز عل��ى
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 3تعامل الحركة الثورية والحملم مع مبدأ العنف: الطابع الفوقي والش�بكي للحرك�ة المس�لحة ف�ي 
 ، وفرة التفاصيل والتخطيطات والستراتيجية والمثالية أحيانا فيما يتعلق بمواق��ف1973مارس 

 "إل���ى الم���ام"، النتفاض���ة ث���م الح���رب الش���عبية الطويل���ة الم���د، المن���اطق المح���ررة، من���اطق
 الصدام ...) كما أنهم سكتوا عن قصد عن المجهودات النظرية التي قامت بها "إل�ى الم�ام" من�ذ
 بداية نشأتها، من أج�ل توض�يح أس�س مختل�ف أش�كال العن�ف الث�وري، و إبرازه�ا لوجه�ة النظ�ر
 الماركسية بصددها، و تق�ديم تحالي��ل نقدي�ة للنم��اذج الس�ائدة آن��ذاك، و ال�تي عرف��ت رواج��ا ك�بيرا

أمريكا اللتينية (الغفارية وكل أنواع الشبكية والنقلبية).

 ، أن تبل�ور رؤي�ة اس�تراتيجية لس�ير وإنج�از الث�ورة الوطني�ة1972لقد حاولت "إلى المام" منذ 
 الديموقراطية الش��عبية، تتلءم م��ع الش��روط الموض��وعية لبلدن��ا و م��ع مسلس��ل تبل��ور و نض��وج
 القوى الذاتية للجماهير العمالية والفلحية. و العيب في ك��ل م��ا بل��ورته المنظم��ة م��ن تحالي��ل ف��ي
 هذا الشأن، ل يكمن- كما يدعي المرتدون – في مبدإ العنف الثوري أو عدم ملءمته مع الواقع،
 أو في خطأ إثارته و الدعاية له و تبيان أهميته القص��وى بالنس��بة لبلدن��ا. إن المب��ادئ الماركس��ية
 اللينيني��ة و اله��داف الثوري��ة ال��تي اعتم��دتها "إل��ى الم��ام" ف��ي مجهوده��ا م��ن أج��ل بل��ورة رؤي��ة
 اس��تراتيجية ص��حيحة تمام��ا. و لك��ن "إل��ى الم��ام"  ق��د أس��رفت ك��ثيرا ف��ي البح��ث ع��ن تفاص��يل
 العملية الثورية، و البث في أشكال و أساليب مدقق��ة، ل يمك��ن أن تنبث��ق، و تتح��دد إل ف��ي خض��م

.9الممارسة الثورية للجماهير العمالية والفلحية نفسها، و بقيادة حزب البرولتاريا

 ـ الموقف من الحزاب الصلحية: ـ الموقف من الحزاب الصلحية:66

 إن المرتدين يعتبرون أن "إلى المام" كانت تكن الع��داء لمح��زاب الوطني��ة التقدمي��ة، و تعتبره��ا
 خائنة و تحملها مسؤولية ما آلت إليه الوض�اع ف�ي البلد، و تعت�بر أنه�ا مجموع�ة م�ن مح�ترفي

السياسية و ليست لها تمثيلية طبقية.

 إن الموقف الثوري من الحزاب الصلحية، ليس ه�و تزكي�ة ممارس�تها - كم�ا يفع��ل المرت�دون
 – بل هو انتقاد كل ممارساتها التخاذلية والنتهازية واللديموقراطي��ة، والعم��ل عل��ى جره��ا إل��ى
 مواقف و ممارسات نضالية، و هذا يعني صراعا سياسيا و إديولوجيا ضد خططها و أساليبها و
 مواقفها، و في نفس الوقت استغلل كل إمكانيات العمل النضالي المشترك. إن مهادنة الح�زاب
 الص��لحية النتهازي��ة، ه��و تراج��ع ع��ن أح��د أه��م واجب��ات الث��وريين. و عل��ى عك��س ذل��ك، ف��إن

  ـ لعل صاحب المقالة، ي�وحي هن�ا بض�رورة الكتف�اء بص�يغة العن�ف الجم�اهيري المنظ�م، ال�تي ل�م تك�ن ل�دى التحريفيي�ن الج�دد9
.1983سوى البتعاد عن أي استراتيجية ثورية، و هو ما حصل فعل، لما تبنوا الصيغة في ندوة في فبراير 
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 ممارسة الص��راع السياس�ي والديول�وجي و ط�رح الب�ديل الث�وري الماركس�ي اللينين�ي لمح�زاب
 الصلحية، و لمواقفها و ممارساتها، ضرورة تفرضها مصالح الشعب المغربي بطبقاته وفئاته

الوطنية.

 لقد تميز تعامل "إلى المام" و الحركة الماركس��ية اللينيني��ة م��ع الق��وى الص��لحية، خلل الف��ترة
 الول��ى م��ن نش��اطهما ببع��ض الممارس��ات الحلقي��ة، حي��ث ل��م تك��ن تس��تعمل ك��ل إمكاني��ات العم��ل
 النضالي المشترك، و ذلك انطلقا م��ن نظ��رة احتقاري��ة له��ذه الق��وى و لمواقفه��ا النتظاري��ة عل��ى
 العموم، و كرد فعل على أساليب الصراع العدائية و الخطيرة، التي كانت تمارس��ها ض��د الحمل��م
 في كثير من الحيان، و كان على من يتغنى بالموضوعية أن يشير على الق��ل إل��ى الممارس��ات
 العدائي���ة العنيف���ة ال���تي اس���تعملت فيه���ا السلس���ل، وال���تي ك���انت تلج���أ إليه���ا بع���ض ه���ذه الق���وى

الصلحية حين تنهزم جماهيريا، أو عندما تريد فرض هيمنتها على الجماهير الشعبية.

  س���قطت "إل���ى الم���ام" ف���ي خط���أ سياس���ي، حي���ث دع���ت الق���وى الص���لحية إل���ى1974وف���ي 
 تك���وين"جبهة معارض��ة النظ��ام الق��ائم"، ف��ي ال��وقت ال��ذي ك��انت في��ه ه��ذه الق��وى تض��ع اللمس��ات

  كم��ا أن أح�د أخط��اء "إل�ى الم��ام" ف�ي التعام��ل10الخيرة لتحالفها مع الحكم في مسألة الصحراء
 مع الحزاب الصلحية، كان يكمن في عدم فهم التناقضات داخلها، و ع��دم نه��ج سياس��ة س��ديدة

تجاه التيارات الثورية أو المناضلة بصفة عامة.

 إن تجرب��ة ش��عبنا ت��بين بم��ا ل ي��دع مج��ال للش��ك، جس��امة المس��ؤولية ال��تي تتحمله��ا الح��زاب
 الصلحية، فيما آلت إليه الوضاع في البلد بعد الستقلل الشكلي. كما تبين أن هذه الح��زاب
 خ��انت المطام��ح و الم��ال التحرري��ة العميق��ة لش��عبنا، بتهافته��ا للتف��اوض عل��ى ظه��ر ك��ل حرك��ة
 جماهيري���ة، و بتزكيته���ا أو س���كوتها عل���ى تص���فية جي���ش التحري���ر والمقاوم���ة و قم���ع انتفاض���ة
 الريف ... كما أن هذه الحزاب التي تدعي أنها تريد بناء الشتراكية، و التي تطرح على نفسها
 في برامجها و خططها أهداف سامية، مثل التحرر الوطني الفعلي والديموقراطية والش��تراكية،
 تخون في العديد من مواقفها و ممارساتها الملموسة ه��ذه اله��داف النبيل��ة ال��تي تس��تعملها لتغلي��ط

 . إل أن ه�ذه الخيان��ات تتحم��ل مس�ؤوليتها التجاه��ات اليميني�ة داخ��ل11الجماهير و الهيمن�ة عليه�ا

  ـ عموما، فالقوى الصلحية والتيارات داخلها كانت تجرفها الحملت الشوفينية للنظام، حتى أنها كانت ت��رى الع��دو ف��ي ك��ل10
 من يخالف أطروحتها، و ل فرق بين قضية الصحراء و القضايا الخ�رى، أم�ا الكلم ع�ن وج�ود ق�وى مناض�لة داخ�ل ح�زب "التق�دم

 ، و1976 وم�ارس 1974والشتراكية" فهو ضرب من الخيال. لقد ارتكبت المنظمة أخطاءا تكتيكية في الف�ترة الممت�دة بي�ن نون�بر 
في هذه الفترة، تشكلت جدور التيار اليميني الصلحي، بعد فترة تردد و تذبذب، بين النقد اللذع و المغازلة بدون مبادئ.
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 التح��اد الش��تراكي للق��وات الش��عبية، بينم��ا ظل��ت التجاه��ات الثوري��ة داخل��ه، تكاف��ح و تناض��ل
. 12بجانب الجماهير في أحلك شروط القمع والرهاب

 ، (التج��اوز العف��وي لمح���زاب ال��ذي ع��برت عن��ه1965إن واق��ع الح��زاب الص��لحية بع��د 
 ، ركود نشاطها ف�ي ف��ترة حال��ة الس��تثناء ...) ق�د دف�ع "إل��ى الم�ام" عن�د1965انتفاضة مارس 

 نش���أتها، إل���ى احتق���ار دور الطبق���ات الوس���طية ف���ي الث���ورة، وك���ذلك إل���ى اعتب���ارأن الح���زاب
 الصلحية قد أفلست، و تحولت إل��ى مجموع��ات م�ن مح��ترفي السياس��ة، حي��ث طرح��ت كش��عار
 استراتيجي، الدكتاتوري�ة الديموقراطي�ة للعم��ال والفلحي��ن الفق��راء، ه�ذا الش��عار ال��ذي ينف��ي دور
 الطبق��ات الوس��طية ف��ي الث��ورة، كم��ا أن اعتب��ار الح��زاب كمجموع��ات مح��ترفي السياس��ة موق��ف

خاطئ، لنه يقفز على تمثيليتها الطبقية.

 لكن هذه المواقف تطورت في اتجاه تحديد القاعدة الجتماعية لح��زاب الص��لحية، و تمثيليته��ا
 الطبقية و تحديد دور الطبقات الوسطية ف��ي الث�ورة. و ه�ذا م��ا ع�بر عن�ه مفه��وم الث��ورة الوطني�ة
 الديموقراطية الشعبية و مفهوم جمهوري�ة المج�الس الش�عبية تح�ت قي�ادة ح�زب البرولتاري��ا، كم�ا

بدأت "إلى المام" تبلور نهجا سديدا للتعامل مع الحزاب الصلحية و التجاهات داخلها.

 ـ الموقف من المنظمات الجماهيرية: ـ الموقف من المنظمات الجماهيرية:77

 لعل من أسخف الكاذيب التي نسجها خيال المرتدين، ذلك الفتراء القائ��ل بمع��اداة "إل��ى الم��ام"
 للمنظمات الجماهيرية، ورغبتها في تشكيل بدائل سرية لها.إن "إلى المام" والحمل��م دافعت��ا بك��ل
 حزم و تفان عن أ.و.ط.م، و اعتبرتا إياها مكسبا لجماهير الطلبة يجب صيانته و تعزيزه. و في
 أحلك ظروف القمع و في ظل حظر النظام لهذه المنظمة الطلبية، ظلت "إلى المام" تكافح من
 أجل استمرارها و الحفاظ على رصيدها، و من أجل بنائها في السرية، وتناضل بجانب جماهير
 الطلب��ة دفاع��ا ع��ن مص��الحهم المادي��ة و المعنوي��ة و ع��ن حقه��م النق��ابي. كم��ا أن "إل��ى الم��ام" و

– 1971الحملم استطاعتا خلل سنتي   ، قيادة حركة التلميذ المناض��لة م�ن أج��ل حقه��ا1972 
 النقابي. و قد كان هذا العمل إيجابيا، لنه ساهم في إض��عاف الع��دو و إفش��ال الت��وجه الص��لحي

  ـ الحقيقة أن الواقع ل علقة له بما يدعيه الكاتب، فالقراءة البسيطة لوثائق هذه الحزاب، تظهر أن ل علقة لها، ل بالتحرر11
الوطني و ل بالشتراكية، إل إذا سمينا بعض الصلحات القتصادية، اشتراكية.

  ـ الواق��ع أن الخلف بي��ن التج��اهين، ل يع��ود إل��ى مض��مون البرنام��ج و ل إل��ى اله��داف، ب��ل هن��اك تب��ادل لمدوار حس��ب12
 الف��ترات والمراح��ل، فيم��ا يخ��ص الوس��ائل، لك��ن ض��من نف��س البرنام��ج الت��واق إل��ى الديموقراطي��ة البرجوازي��ة، ال��تي تغ��ذيها الوه��ام

  سنة" التي تم نشرها عل��ى13البرجوازية الصغيرة. و للمزيد من اليضاح، الرجوع إلى وثيقة "التحاد الوطني للقوات الشعبية بعد 
 غشت".30موقع "
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 نح�����������و المس�����������اومة، و ف�����������ي رف�����������ع وع�����������ي و نض�����������الية جم�����������اهير التلمي�����������ذ.
 إل أن بن��اء النقاب��ة الوطني��ة للتلمي��ذ و أ.و.ط.م ف��ي الس��رية، يجم��د طاق��ات هائل��ة وس��ط الش��بيبة

  (وج��ود13التعليمية، طاقات كان من الضروري توظيفها للتجدر وسط الطبقة العامل��ة والفلحي��ن
 تناقض مع فقرة سابقة). أما بالنسبة ل"ا.م.ش"، فإن موقف "إلى المام" كان واضحا و ثابت��ا، و
 هو العمل داخلها باعتبارها النقابة الكثر تمثيلي��ة للعم��ال و الم��وظفين والمس��تخدمين، و بص��فتها
 النقابة المناضلة آنذاك، حيث أن أغلبية النضالت كانت تخ��اض ف��ي إطاره��ا. و لق��د ك��انت "إل��ى
 المام" تنتقد البيروقراطية النقابية، و تطرح ضرورة عزله��ا م��ن ط��رف العم��ال. و ق��د اعت��برت
 "إلى المام" أنها ارتكبت خط��أ ب��التركيز عل��ى التحري��ض الف��وقي ض��د البيروقراطي��ة النقابي��ة، و
 طرحت كبديل ضرورة العم��ل القاع��دي داخ��ل "ا.م.ش"، و بن��اء اللج��ان العمالي��ة الس��رية كلج��ان
 ثورية، لتجدير العمل النقابي في إطار ا.م.ش. و للعم��ل السياس��ي داخ��ل الطبق��ة العامل��ة، و لي��س

 . و رغ�م وع�ي "إل��ى الم��ام" بطبيع�ة القي��ادة14كبديل للتنظيم النقابي ا.م.ش.كما يدعي المرت�دون
 البيروقراطي���ة المتعفن���ة المتس���لطة عل��ى ا.م.ش.، فإنه���ا ل���م تفك���ر قطع���ا، و خلف���ا لم���ا يطرح��ه
 المرت��دون، ف��ي خل��ق نقاب��ات موازي��ة، و ذل��ك إيمان��ا و وعي��ا منه��ا بض��رورة الحف��اظ عل��ى وح��دة
 الحركة العمالية. و من هذا المنطلق بالضبط كان انتقاد "إل��ى الم��ام" للعم��ل التقس��يمي ال��ذي ق��ام
 ب��ه التح��اد الش��تراكي للق��وات الش��عبية، بإنش��ائه للكنفدرالي��ة الديموقراطي��ة للش��غل، ه��ذا التقس��يم
 الذي يباركه المرتدون لمجرد أن ا.ش.ق.ش هو المسؤول عن��ه. و م��ع تندي��دنا بالعم��ل التقس��يمي
 الذي قام به ا.ش.ق.ش لبد من تسجيل، أن ك.د.ش أصبحت أمرا واقعا، و أن الحرك�ة العمالي��ة
 النقابي��ة أص��بحت تت��وفر عل��ى مركزي��تين نق��ابيتين مناض��لتين، رغ��م إص��لحية و بيروقراطي��ة

  ـ إن مثل ه�ذا الط�رح، يثب�ت أن أص�حابه آن�ذاك ل�م يكون�وا ي�دركون عم�ق "ش�عار التج�در وس�ط الطبق�ة العامل�ة"، فق�د اختل�ط13
 عليهم المر حينما اشترطوا لنج�از التج�در وس�ط الطبق�ة العامل�ة التخل�ي ع�ن العم�ل ف�ي الش�بيبة المدرس�ية، المنب�ع الرئيس�ي للش�بيبة
 الثورية آنذاك. و قد كان السؤال الحقيقي: ماذا نفعل بعملنا داخل الشبيبة المدرسية؟ و ليس وضع جدار ص�يني بي�ن الطبق�ة العامل�ة و
 الشبيبة الثورية. و قد أثب�ت التاري�خ فش�ل ه�ذه النظ�رة، ال�تي ك�انت المس�ؤول الرئيس�ي ع�ن تراج�ع الحرك�ة الطلبي�ة ف�ي ج�وانب م�ن

مسارها النضالي، مما سمح بتراكم الخطاء و انتشار الفكر الظلمي داخل الجامعة، و استئساده فيما بعد.

 ، ف�ي ظ�ل خ�ط1971 ـ إن ما قام به المرت��دون، ك�ان خلط�ا مقص�ودا ح�ول مفه��وم"اللجان العمالي�ة الس�رية" كم�ا تبل�ور س�نة 14
 العفوي��ة الس��ائد آن��ذاك داخ��ل المنظم��ة الماركس��ية اللينيني��ة المغربي��ة "إل��ى الم��ام" (خلل ه��ذه الف��ترة ك��ان رف��اق المنظم��ة و رفيقاته��ا
 يتوجهون في مواكب جماعية إلى المعامل والمؤسسات النتاجية، لتوزيع المناشير التي تدعو إلى تش��كيل "اللج��ان العمالي�ة الس��رية"،

 ، لما ت��وجه1971باعتبارها الشكل النسب لتجاوز البيروقراطية، و لقيادة النضالت العمالية، و هو حال تجربة الدار البيضاء سنة 
 العش�رات م�ن مناض�لي "إل�ى الم�ام" م�ن مدين�ة الرب�اط إل�ى ال�دار البيض�اء، حي�ث ك�ان ف�ي انتظ�ارهم مجموع�ة أخ�رى م�ن الرف�اق،
 فتوجهوا جميعا إلى أكبرالمؤسسات الصناعية، و إلى المكتب الوطني للكهرباء و السكك الحديدية، و ذل�ك لتوزي�ع منش�ور ي�دعو إل�ى
 تأسيس "اللجان العمالية السرية"، و هذه أحد أكبر العمليات التي قامت بها المنظمة في ه�ذا التج��اه، و بي�ن المفه��وم نفس�ه كم�ا تبل�ور

 نونبر" و خاصة في وثيقة "الوضع الراهن والمهام العاجلة للحركة الماركسية اللينينية المغربية.20بعد صدور وثيقة "
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 قيادتيهما، و أننا نعتبر أنه يجب العمل في  كل م�ن ك.د.ش و ا.م.ش، و خصوص��ا ف�ي النقاب��ات
 الكثر تمثيلية. فهل هذا موقف عدائي من ك.د.ش و ا.م.ش؟ و هل انتقاد العم��ل التقس��يمي ال��ذي

ارتكبه ا.ش.ق.ش.يمكن اعتباره عداءا لك.د.ش؟ 

 ـ الموقف من قضية الصحراء الغربية: ـ الموقف من قضية الصحراء الغربية:88

 إن ما يحاول المرتدون طمس�ه تح��ت أطن��ان م�ن التش��ويهات، ه�و أن الساس�ي ف��ي موق��ف "إل��ى
 الم��ام" م��ن قض��ية الص��حراء الغربي��ة س�ديد تمام��ا. فبالنس��بة له��م، إن ه��ذا الموق��ف ل��م يك�ن ولي��د
 البح��ث الج��دي، و ق�د تع��املت مع�ه "إل��ى الم�ام" بش��كل ل مس��ؤول، و اس�تعملته لتص�عيد الع��داء
 لمحزاب الصلحية، و إذكاء الحماس للقتتال بين الشعوب. و الحقيقة أن موقف "إل�ى الم�ام"
 م�ن قض��ية الص��حراء الغربي�ة موق��ف برولت��اري س��ديد، و يخ��دم – خلف��ا لم��ا ي�دعيه المرت�دون،
 الذين يهولون من تدخل القوى العظمى في المنطقة، متناسين السيطرة المبريالية على بلدن��ا –
 قضية انعتاق شعوب المنطقة من سيطرة المبريالية والرجعي��ة، و يخ��دم ك��ذلك وح�دتهم الفعلي��ة،
 ال��تي تس�تجيب لمص��الحهم، و لي�س الوح�دة القس��رية ال�تي يح��اول نظ�ام ملك�ي الراض�ي الكب��ار
 والكم��برادور و س��يدته المبريالي��ة فرض��ها عل��ى الش��عب الص��حراوي، و تتحم��س له��ا الح��زاب
 الصلحية الشوفينية. إن صراع "إلى المام" ضد شوفينية الحزاب وعمالتها و ذيليتها للحك��م،
 ف��ي ه��ذه المس��ألة، و فض��ح من��اورات النظ��ام  و مخطط��ات المبريالي��ة الجهنمي��ة ض��د ش��عوب
 المنطقة واجب ثوري، و ل يمكن أن يعتبره تصعيدا للع��داء ض��د الح��زاب الص��لحية، إل م��ن
 غرق بدوره في مستنقع الشوفينية و الصلحية. إن مساندة كفاح الش��عب الص��حراوي م��ن أج��ل
 تقرير مصيره على كامل تراب الساقية الحمراء و وادي ال��ذهب، تح��ت قي��ادة ممثل��ه الش��رعي و
 الوحيد الجبهة الش�عبية لتحري��ر الس��اقية الحم��راء و وادي ال��ذهب، يع��د، ف�ي ع�رف الص��لحيين
 الجدد، إذكاءا للحرب بين الشعوب. أما أن تطبل الحزاب و تزمر من أجل تس��عير الش��وفينية و
 العداء بين الشعبين المغربي و الجزائري، فذلك تعبير عن "نضاليتها" و "وطنيتها" و"تق��دميتها"
 بالنسبة للمرتدين. إن "إلى المام" ل تؤيد الحرب من أجل الحرب، كما يزعم المرتدون، و إنه��ا
 واعية تمام الوعي بجميع اللم والتضحيات الجسام التي تفرضها الحرب على شعوب المغ��رب
 العربي، لكنها تحمل مسؤولية الحرب و بكل وضوح – و خلف��ا للمرت��دين – للحك��م الرجع��ي و
 المبريالي�ة. إن المرت��دين يتب�اكون عل�ى اللم ال��تي تلح�ق بش�عوب المنطق�ة بفع��ل الح��رب، دون
 تحدي��د أن النظ��ام الملك��ي التوس��عي، ه��و ال��ذي يش��ن حرب��ا ظالم��ة عل��ى ش��عب ي��دافع ع��ن قض��يته
 الوطني��ة العادل��ة. و إذا ك��انت "إل��ى الم��ام" ق��د ارتكب��ت بع��ض الخط��اء ف��ي تعامله��ا م��ع قض��ية
 الصحراء الغربية، فإن المرتدين يتناسون، لحاجة في نفس يعقوب، الموقف الول للحملم، ال��ذي

18



www.30aout.infowww.30aout.info

 يتكلم عن حق جماهير الص��حراء ف�ي تقري�ر مص��يرها، و إع��ادة بن��اء الوح��دة م�ع المغ��رب عل�ى
 أسس وطنية ديموقراطية بدل العتراف الواضح للشعب الصحراوي بحق��ه ف��ي تقري��ر مص��يره،
 عل��ى كام��ل ت��راب الس��اقية الحم��راء و وادي ال��ذهب. و يكتف��ي المرت��دون بت��وجيه انتق��اداتهم إل��ى
 نظرية الثورة في الغرب العربي، و إلى اعتبار مسألة إنج��اح الث��ورة ف��ي الص��حراء ه��ي المهم�ة
 المركزية للثوريين الماركسيين اللينينيين المغارب��ة. إل أن ه��ذه الخط��اء ل تم��س ج��وهر موق��ف
 "إل��ى الم��ام" المم��ي  البرولت��اري – كم��ا يري��د المرت��دون اليح��اء ب��ذلك – ه��ذا الموق��ف ال��ذي
 دافعت عنه في أقسى ظروف القمع، و في وجه الهج��وم المس��عور للق��وى الص��لحية والرجعي��ة
 الشوفينية. إن المرتدين ل يتكلمون عن حق الشعب الصحراوي في تقري��ر مص��يره، ويطرح��ون
 شعار "الحل السياسي السلمي" (دون توضيح أي حل��م س�لمي يقص�دون: ه�ل ح�ل سياس�ي س�لمي
 على أساس احترام حق الش��عب الص��حراوي ف��ي تقري��ر مص��يره أم ح��ل سياس��ي تص��فوي لكف��اح
 هذا الشعب؟) و يجهزون عل��ى مواق��ف "إل��ى الم��ام" و م��ن ض��منها ح��ق تقري��ر المص��ير نفس��ه،
 الذي يعتبرونه متس��رعا. و ه��ذا موق��ف انته��ازي و تراجع��ي ض��مني ع��ن مس��اندة قض��ية الش��عب

الصحراوي العادلة.

مناضلمناضل                                                                   

صدرت الوثيقة في مجلة "إلى المام"صدرت الوثيقة في مجلة "إلى المام"
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