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مام"
أ
من وثائق "إلى ال

 1994 ــ 1980المرحلة الثانية: 
الخط التحريفي

1994 ــ 1985: الثانيالطور 

ين لتأسيس منظمة إل المام 1بيان الذكرى الرابعة والعشن

ة س..نة بع..د أخ..رى،1994بحل..ول غش..ت  ين، مع..بر ، تخل..د منظمتن..ا ذكراه..ا الرابع..ة والعشن..

ف..
ع..ن ص..مودها واس..تمراريتها رغ..م المص..اعب الذاتي..ة والموض..وعية ومؤك..دة عل عزمه..ا ف 

ف.. الكف..اح م.ن أج..ل انعت..اق ش..عبنا بج..انب ك..ل الق..وى والفعالي..ات
ف السهام ف 

ف قدما ف 
المض 

ف.. وطنن...ا، وف..اءا لمص..لحة الك..ادحيي  ولمبادئه..ا وأه..دافها وتجربته...ا
فاء ف  التقدمي..ة وك..ل الشن..

ف
ف تخضعها باستمرار للنقد والتطوير تبعا لتطور الواقع الموضوعف والذاتت .النضالية التت

ف ظرف يتمبي  بشكل رئيسف بما يلف
:تحل هذه الذكرى ف 

ف... ك...ونه آخ...ر بي...ان أص...درته غش...ت30هذا اله...امش ه...و م...ن وض...ع موق...ع .  1
: إن قيم...ة ه...ذا البي...ان تتمث...ل ف 

عل 1985، وعل الصح ما تبقت منه..ا بالخ..ارج، بع..دما أت..ت اعتق..الت خري..ف "إل المام"منظمة 
وم...ن اللف...ت للنتب...اه أن البي...ان ج...اء ص...دوره بع...د الق...رار العملف... لح...ل. آخ...ر م...ا تبقت... منه...ا بال...داخل

، وهك...ذا تم...ت ص...ياغة ه...ذا البي...ان، كم...ا ل...و أن المنظم...ة ل زال...ت قائم...ة، وه...ذا1994المنظم...ة س...نة 
بة خري..ف " إعادة البن..اء"وعموما، دأب قادة ما سمف ب . لعمري قمة التضليل عل 1985من..ذ ض ..

16إص...دار البيان..ات بمناس..بة ذك...رى تأس...يس المنظم...ة، ويعت..بر ه...ذا البي...ان إل ج...انب بي..ان ال..ذكرى 
ف تم إص..دارها إل ح..دود  22والذكرى ، بم..ا تكش..فه م..ن قض..ايا1994هما الهم من كل البيانات التت

، وبطبيع..ة"تجدي..د خ..ط المنظم..ة"تحت شعار م..ا يس..م ب " إعادة البناء"وأفكار تبناها دعاة خط 
ك..انت"(منظم..ة إل الم..ام"الحال، كما هو الحال بالنسبة لك..ل بيان..ات المرحل..ة، ت..م توقي..ع البي..ان ب 

ف... مرحل...ة خطه...ا الث...وري توق...ع بياناته...ا ب: المنظم...ة الماركس...ية ن اللينيني...ة المةربي...ة 
إل"المنظم...ة ف 

ى عل التح....ول ال....ذي عرفت....ه المنظم....ة عل ي....د ق....ادة ") الم....ام ف.... ذل....ك دلل....ة ك....بر
"إع....ادة البن....اء"وف 

.الفاشل
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:عل الصعيد الدولف- 

س..ة بقي..ادة الولي..ات المتح..دة المريكي..ة به..دف إخض.اع-  يالي..ة الشن استمرار الهجم..ة المبر
ف.. الحف..اظ

ر الك..اذب المتمث..ل ف  ية، ت..ارة، تح..ت الم..بر الشعوب ونهب ثرواتها المادية والبشن
ف العالم 

، وتارة أخ..رى، تح..ت قن..اع المس..اعدة)حرب الخليج مثل(عل المن والستقرار ف 
، موظف...ة ل...ذلك ك...ل أدواته...ا القمعي...ة والسياس...ية واليديولوجي...ة)مث...ال إفريقي...ا(النس...انية 

عية عل وآلته....ا العلمي....ة الخطبوطي.....ة ومس.....تةلة منظم.....ة الم....م المتح.....دة لض....فاء الشن....
.تدخلتها العدوانية

ف-  :عل الصعيد العرتر

يالي....ة والص....هيونية-  ان الق...وى لص...الح المبر ف.... مبي ....
ف.... اختلل ص....ارخا ف  يش...هد الوض....ع العرتر

ي الع..ام، ف والفك..ر التق..دمف والنض..ال الجم..اهبي والرجعي..ة أم..ام تراج..ع حرك..ة التح...رر ال..وطت 
ي....الف الظ....الم ض....د الش....عبيي  ، اس....تمرار الحص....ار المبر ء ال....ذي يع....بر عن....ه، بش....كل جلف.... ف....

السن
ف ومنظم........ة التحري........ر

ف والتس........ويات الجاري........ة حالي........ا بيي ........ الكي........ان الص........هيوت  ف........ واللي........تر
العرافت

ف ل تخ..دم الطموح..ات العميق..ة للش..عوب الفلسطينية ومجموعة من النظمة العربية والتت

ف ف... مق...دمتها الش...عب الفلس...طيت 
ب...ة. العربي...ة، وف  ف... ت...وفبي البت

دي ف  وس...اهم ه...ذا الواق...ع الم...بت
وز وانتش...ار ع...دة نزع...ات وظ...واهر س...لبية  ف المس...لح، انتش...ار(الخص...بة ل...بر التعص...ب ال...ديت 

ه......ا، م......ن أش......كال ، الطائفي......ة، النع......رات العرقي......ة والقليمي......ة الض......يقة، وغبي الفك......ر الظلمف......

) التفكك الجتماعف

ف-  :عل الصعيد الوطت 

إن نض...الت الجم...اهبي الش...عبية وقواه...ا الحي...ة ن رغ...م أنه...ا ش...هدت بع...ل الفت...ور خلل- 
ف... مج...ال

ع م...ن النظ...ام بع...ل المكتس...بات المهم...ة ف  ه...ذه الس...نة ن ق...د اس...تطاعت أن تن...بت 
الحري..ات العام..ة وحق..وق النس..ان بفض..ل مس..اندة ال..رأي الع..ام ال..ديموقراطف والمنظم..ات

ف الخارج 
"تعديلت مدونة الحوال الشخصية رغم محدوديتها، إلةاء ظهبي... (الحقوقية ف 

ي ال....ذكر، الف....راج ع....ن ع....دد مه....م م....ن المعتقليي .... السياس....ييي ..." ك....ل م....ا م....ن ش....أنه  الس....تي
ف التلف..زة...84و 81ومعتقلف أحداث 

ف واستعمالها ف 
، تدريس اللةات المازيةية بالبتداتي
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ف.....). 
ف.. الطبيع..ة الطبقي..ة للنظ..ام المخزت 

إن هذه المكتس..بات اليجابي..ة ل يمكنه..ا أن تخق 
، بل تتعمق، كما يعبر عن ذلك رفضه تلبية مطالب الشةيلة  ف لم تتةبي جم..ود الج..ور،( التت

ف الرتف..اع، إل اس..تمرار مسلس..ل ط..رد
ف.. الجه..از عل...)بينما تستمر السعار ف 

، و إمع..انه ف 
، و تعم..ق تبعيت..ه...)التعلي..م ، الص..حة ، الس..كن، النق..ل ، التش..ةيل ( المراف..ق الجتماعي..ة 

يالي.....ة  مث.....ل استض.....افته لم.....ؤتمر الة.....ات، و انص.....ياعه بحم.....اس لك.....ل( للمراك.....ز المالي.....ة المبر
، المزي..د ف اتيجر ف تط..ال مؤسس..ات عمومي..ة ذات ط..ابع اس..بت مقرراته ، توسع الخوصصة ال..تت

...)من تقليص النفقات الجتماعية 

ف فرض..ها نض..ال ش..عبنا وق..واه التقدمي..ة، واس..تةلل ويح..اول النظ..ام توظي..ف التن..ازلت ال..تت
ف"الهج......وم المس......لح عل فن......دق  ، والتط......ور ال......ذي تعرف......ه قض......ية الص......حراء"أطل......س إس......ت 

لماني..ة، بع..دما م..رر انتخاب..ات الةربية، لبناء إجماع سياسف.. ح..وله يض.م ق..وى المعارض..ة البر
يعية م....زورة، وأرس مؤسس....ات ش....كلية ومزيف....ة عل أس....اس دس....تور ممن....وح محلي.....ة وتشن....

ة الح..رب الطبقي..ة" س..لم اجتم..اعف"ك..ل ذل..ك به..دف ف..رض . ومف..روض يةطف.. تص..عيد وتبي..
وس ضد الوضاع المعيشية للجماهبي الشعبية وما تبقت من مكتسباتها .الض 

إن ه....ذا الوض....ع، ل يمك....ن فص....له ع....ن واق....ع الق....وى التقدمي....ة المناض....لة وض....منها اليس....ار
ه بالس.......اس التش.......تت والتخب.......ط وتعم.......ق التناقض.......ات والخلف.......ات الجدي.......د، وال.......ذي يمبي .......
ء ال......ذي يط......رح عل المناض......ليي  ف......

ه......ا، السن وض......عف الرتب......اط بالجم......اهبي الكادح......ة وتأطبي

ف
ف مقدمتهم مناضلف منظمتنا، المساهمة ف 

، وف  : التقدمييي 

ف..- 
ي..ة، وف  توحيد اليسار الجديد عل أسس نضالية، وبارتباط مع توسيع ج..ذوره الجماهبي

ظل سيادة علقات ديموقراطية، م..ن خلل بل..ورة أداة سياس..ية تنص..هر فيه..ا ك..ل الطاق..ات
ف بلدنا

ف فتح آفاق التةيبي الجذري ف 
.المناضلة عل قاعدة برنامج حد أدت  يساهم ف 

إرس..اء علق..ات وحدوي..ة ديموقراطي..ة بيي .. جمي..ع الفعالي..ات التقدمي..ة م..ن خلل الح..وار- 

ك ونبذ الحلقية والتعصب السياسف .الخوي والنضال المشبت

اللتحام بالجماهبي الكادح.ة ونض..التها ع..بر الط..ارات الموج.ودة، وإب..داع أش.كال جدي..دة- 
ف مختلف مواقع تواجدها

.للتواصل مع أوسع الفئات الشعبية ف 
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مش..ؤوم،" س..لم اجتم..اعف"تكتيل كل القوى المناضلة لمواجه..ة مح..اولت النظ..ام ف..رض - 
اع مكاس....ب عل دي الم....روع ال....ذي تعرف....ه الوض....اع المعيش....ية لش.....عبنا، وان....بت  ولوق....ف ال....بت

.المستوى الجتماعف بشكل خاص

إطلق مب.....ادرات نض.....الية وحدوي.....ة، وتنمي.....ة روح المب.....ادرة والجته.....اد عل المس.....تويات- 
ف...... البل......ورة الجماعي......ة

النظري......ة والعملي......ة، السياس......ية واليديولوجي......ة، وذل......ك للمس......اهمة ف 

.للجوبة الملئمة عل تحديات ومعضلت الوضع الحالف

ف.. بلدن..ا،- 
يالي..ة والص..هيونية والرجعي..ة ف  تط..وير النض..ال ض..د مخطط..ات وسياس..ات المبر

ف ف العالم العرتر
.وف 

دع.....م نض.....الت الش.....عوب وحركاته.....ا المكافح.....ة ض.....د الس.....تةلل والض.....طهاد، وم.....ن أج.....ل
.الديموقراطية والتحرر

منظمة إل المام 

1994غشت  30
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