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أ
وثائق الجزء الول
 بيان من داخل السجن المركزي بالقنيطرة ـ إلى الشباب المغربي و ال أراي العام الديمقراطي
المشتري بلعباس ـ عبدا المنصوريري
أ
 حول بعض التاملت النقد الذاتية الولية لسنة  1979ـ أابراهام السرفاتي
 حول بيان المرتدين ـ النتهازية ر و الكذب في خدمة الرتداد عن طريق اللورة المغربية ـ مناةل
أ
ملحق الجزء الول
أ
تعميم داخلي ـ تنبيه ـ المنظمة الماركسية اللينينية المغربية "إلى المام"
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أ
أ
بمناسبة الذكرى الرابعة و الربعين لنعقاد الندوة الوطنيـة الولـى للمنظمــة الماركسـية  -اللينينيــة المغربيـة
أ
"إلــى المــام" الــتي انعقــدت فــي فاتــح ينــاير  1972بالربــاط ،و الــتي شــكلت حلقــة أاساســية ،ســاهمت فــي إطلق
ديناميــة فكريــة و سياســية و تنظيميــة ،أادت إلــى الوةــوح السياســي و التنظيمــي ،الــذي بلــورته وثيقــة "عشــرة
أ
أ
أاشــهر مــن كـفــاح التنظيــم ،نقــد و نقــد ذاتــي" ،و بعــد إصــداره للجــزء الول مــن "الوثــائق الساســية للمنظمــة
أ
الماركسـ ـ ــية اللينيني ـ ـ ــة المغربي ـ ـ ــة "إل ـ ـ ــى الم ـ ـ ــام" 1970 :ـ  1980الخ ـ ـ ــط الل ـ ـ ــوري ) أانظـ ـ ــر الرابـ ـ ــط الت ـ ـ ــالي:
أ
،( http://www.30aout.info/media/00/01/4199322645.pdfـ يصدر موقع " 30غشـت" الجـزء الول
أ
"مــن وثـائق الصـراع داخـل المنظمـة الماركسـية اللينينيـة المغربيـة "إلـى المــام" " ،و هـو "اليميـن الجديـد :مـن
أ
الصــلحية إلــى خــط الــردة" ،و ذلــك مســاهمة فــي تســهيل مهــام الطلع علــى تاريــخ منظمــة "إلــى المــام" مــن
خلل وثائـقها.
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تقديم
أ
الوثيقة الولى في هذا الجزء ،هي البيان الذي صــدر بتاريــخ  22فـبراير ) 1980توقيـع :المشـتري بلعبـاس ،المنصــوري
أ
عبدا ،(...و هي تؤرخ للحظة حاسمة في تاريخ التيار اليميني الصلحي داخل منظمة "إلى المام" ،لحظــة انتقــال هــذا
الخــط مــن الصــلحية إلــى خــط الــردة عــن المنظمــة؛ و عــن الحركــة الماركســية اللينينيــة المغربيــة ككــل ،و تحــوله ،بعــد
أ
أ
هزيمته و طرده من المنظمة في  12نونبر  ،1979إلى تيار رجعــي شــعاره المركــزي هـو الهجـوم علــى الطروحــات التاسيســية
أ
للحركــة الماركســية اللينينيــة المغربيــة ،و علــى الخصــوص ،هجــومه الشــرس علــى منظمــة "إلــى المــام" بهــدف تصــفية كــل
رصيدها الكـفاحي اللوري ،و زرع إيديولوجية التشكيك في المشروع التاريخي اللوري للبرولتاريا.
أ
تبلــورت الجــذور الفكريــة و السياســية لهــذا التيــار اليمينــي الصــلحي بعــد اعتقــالت  1974إلــى حــدود مــارس  ،1976إل ان
هجــومه الفعلــي علــى الخــط الكـفــاحي اللــوري للمنظمــة ابتـ أـدا خريــف  ،1976بعــد أان رفضــت مجموعــة ) 61عيــن برجــة(،
بقيادة زعيمي هذا التيار ،زعماء الهزيمة و النهيار ،المشاركة إلى جــانب مجموعـة  26ـ م 79.و م ،66 .فـي معركـة الشـهيد
عبداللطيف زروال بتاريخ  14نونبر  ،1976تحت شعار "المحاكمة أاو إطلق السراح" .هذه المعركة البطولية التي فرةت
علــى النظــام الرةــوخ لمطلــب المحاكمــة ) 3ينــاير  ( 1977و إطلق س ـراح  105مــن المناةــلين ،شــكلت انــدحارا للخــط
أ
اليميني و تحطم كل مبرراته النهزامية الداعية إلى عدم طرح و الدفاع عن المواقف اللورية للمنظمة تجنبا لحكام النظــام
القاســية ،ملتقيــا بــذلك مــع مواقــف حــزب التحــاد الشــتراكي الداعيــة إلــى التخلــي عــن المواقــف اللوريــة مقابــل تخفيــف
أ
الحكام.
بعــد المحاكمــة ســيتم توقيــف زعيمــي الخــط اليمينــي ةــمن ق ـرارات يونيــو  1977الــتي أاصــدرتها القيــادة اللوريــة للمنظمــة
أ
بالسجن المركزي بــالقنيطرة ،و الـتي بموجبهــا تــم تجميـد و توقيـف كـل مـن تواطــا مـع القمـع خلل حملـة العتقــالت .تلـك
القرارات رفضاها زعيمي الخط اليميني ،كما رفضا تقديم أاي نقد ذاتي .في هذه الفترة بالــذات ،فــترة  77ـ  ، 78قامــا ببلــورة
أ
اطروحاتهما اليمينية في تحليل سياسي وزع سرا في البداية ،ليستغل بعد ذلـك ،توزيــع النظـام الكومــبرادوري للمعتقليـن
علــى العديــد مــن المعتقلت إثــر العلن عــن معركــة المطالبــة بســن قــانون المعتقــل السياســي )معركــة فــبراير  ،(1978مــن
أاجل نشر و الدعاية لمواقفهما اليمينية التي دعمها أاغلب من جمدت عضويته إبان قرار المنظمة في يونيو .1977
أ
و يبق ــى النج ــاز اله ــم ال ــذي حقق ــه ه ــذا الخ ــط اليمين ــي الص ــلحي ه ــو التح ــاق ابراه ــام الس ــرفاتي ب ــه ،و تبني ــه الكام ــل
أ
لطروحــاته بعــد مجيئــه مــن ســجن "غبيلــة" بالــدار البيضــاء ينــاير ،1979ـ حيــث قضــى فــترة هنــاك امتــدت مــن مــارس 1977
أ
)تاريــخ صــدور الحكــام مــن طــرف محكمــة الســتئناف بالــدار البيضــاء( ،ليتشــكل مــا أاطلــق عليــه حينهــا باللــالوث اليمينــي
أ
الذي خاض حربا شرسة ةد منظمة "إلى المام" و خطها الماركسي – اللينيني اللوري ،بهدف بسط خط إصلحي يميني
و ذيلــي للتحــاد الشــتراكي للقــوات الشــعبية ،تحــت شــعار محاربــة النتهازيــة اليســارية و الــدفاع عــن مــا ســمي ب "جبهــة
القــوى الديمقراطيــة و اللوريــة" كطريــق جديــد لبنــاء الحــزب اللــوري بــدل الشــبيبة المدرســية كعبــارة إلــى الطبقــة العاملــة .و
لعطاء أاطروحاتهم طابعا راديكاليا وةعوا شعار "إسقاط النظام" كشعار مركزي للفترة.
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لقد اســتطاع هـذا اللـالوث اليمينــي أان يفــرض علـى المنظمـة فـي الســجن المركـزي برنــامجه النتقــالي الــذي فيـه لعــب أابراهــام
السرفاتي دورا مركزيا مستغل وجوده في "اللجنة القيادية" للتنظيم المركزي المحلي بالسجن المركزي ،حيــث أاصــبح فيهــا
آ
الناطق الرسمي لهذا الخط ،في الوقت الذي فيه عمل اللنائي الخر على تصعيد الضغط تنظيميــا و سياســيا علــى "اللجنــة
القيادية" للفرع .هكذا إذن فـرض علـى المنظمـة برنامجــا يتضـمن ثلث محــاور 1 :ـ مميـزات الوةـع السياسـي ،الـذي حــاول
تمريــر أالطروح ــات اليمينيــة مــن خلل جع ــل "التحلي ــل السياســي" المقــدم مــن طــرف المش ــتري بلعب ــاس و المنص ــوري
أ
عبدا أارةية للنقاش السياسي 2 .ـ إعادة البناء ،و التي لم تخرج عن إطار الطروحة اليمينية في الصطفاف وراء "جبهة
القوى الديمقراطية و اللوريــة" بقيـادة التحـاد الشـتراكي ،لفتــح طريـق بنـاء حـزب الطبقـة العاملـة 3 .ـ تقييــم تجربـة  1977ـ
) 1978تجربــة الســجن المركــزي( الــتي لــم يكــن الهــدف السياســي و التنظيمــي منهــا ســوى إســقاط ق ـرارات التجميــد الــتي
أاصدرتها القيادة اللورية في يونيو  ،77و عودة اليمين إلى مواقعه في قيادة المنظمة و عزل العناصر اللوريةـ
فــي هــذا الســياق ســتعرف المنظمــة أاقــوى معركــة سياســية و إيديولوجيــة بيــن اللــالوث اليمينــي الصــلحي و مناةــلي الخــط
أ
اللوري ،معركـة حملــت اسـم "معركـة أابريــل  ،"1979و الـتي انـدحر فيهـا الخــط اليمينـي و دفعــت باحــد أاعمـدته ـ الســرفاتي ـ
إلى صياغة وثيقة تهجمية و "بولميكية" ةد مناةلي الخط اللوري ) أانظــر "اعترافــات" ابراهــام الســرفاتي فـي وثيقتــه "حــول
أ
أ
أ
بعض التاملت النقد الذاتية الولية لسنة  ،" 1979الوثيقة اللانية في هذا الجزء الول( ،حيث عمل على توزيعها داخــل
السجن ،ليستغلها اليمين فـي مضــاعفة حملتـه المســعورة ةـد المنظمـة الـتي بلغــت حـد اتهــام اللـالوث اليمينـي لهـا بسـرقة
مبلغ  18مليون ،و التي تم تفنيدها و تعرية كذبها حين توصل المعتقلون السياسيون بالسجن المركزي برسالة توةيحية
من طرف "لجنة مناهضـة القمـع بــالمغرب" المتواجـدة بفرنســا .اتخـذت هـذه الحملـة العدائيـة للمنظمـة و لخطهـا الماركسـي
اللينينــي اللــوري أاشــكال متنوعــة و أاســاليب منحطــة حيــن هــدفت للمــس بســمعة و شــرف الرفــاق اللــوريين ملل ،أاو حيــن
اتهــام أابراهــام الســرفاتي للجميــع بالســتالينية و وةــع صــور يوخــارين و وصــيته فــي كــل مكــان ،فــي إشــارة إلــى محاكمــات
موسكو .أاو حين التواطؤ مع العناصر التصفوية و جر العديد من المناةلين إلى التوقيع على "بيــان التجميــد للعضــوية" )
 52توقيع(.
بعد عودة أابراهام السرفاتي إلى خط و قيادة المنظمة ،شتنبر  ،1979مدعيا تبني أاطروحتها اللورية ،في الوقت الذي فيه
أ
عمــل سـرا علــى الدعايــة للطروحــات اليمينيــة و الــدفاع عــن مــن شــملهم قـرار التجميــد ليونيــو  . 1977انطلقــت المنظمــة فــي
محاولت للنقاش السياسي مع أاقطاب الخط اليميني و غيرهم ،أاصدرت بعدها المنظمة ما يعرف بقـرارات  12نونــبر 1979
أاعلنت فيها طردهم من المنظمة ،ليصدر زعيمي خط الردة و القطع بيانهم في  22فبراير ،1980مركزين فيه الهجوم علــى
أ
أ
أ
أ
الطروح ــات التاسيس ــية للحركــة الماركس ــية اللينينيــة المغربي ــة ،و عل ــى الخصــوص ،الطروح ــة الساســية لمنظمــة "إلــى
أ
المــام" و الــتي شــكلت خــط القطــع و النفصــال عــن الحــزب التحريفــي  " :إن الطاقــات اللوريــة للجمــاهير تنمــو و تتصــاعد،
متجاوزة الخط النتهازي الصلحي للقوى السياسية البرجوازية ،و أان واجب اللــوريين مــن أاجــل بلــورة هــذه الطاقــات هـو
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أ
بنــاء الحــزب اللــوري ،تلــك هــي مهمــة الســاعة بالنســبة لللــوريين" ،هــذه الطروحــة "مســتمدة مــن الموةــوعة الماركســية
اللينينية حول بناء الحزب اللوري ،ذلك البناء الـذي يتــم فـي خضــم الكـفــاح اللــوري الجمـاهيري و تبلــوره عــبر هـذا الكـفــاح
كطليعة ثورية ،بالسير على أراس هذه الكـفاحات و قيادتها و استخلص الدروس منها" ) أانظر "تقرير  20نونـبر ـ نقــد و نقـد
أ
ذاتــي" و الــذي بالمناســبة ،قــد أاشــار لوجــود هــذا النــوع مــن التصــورات اليمينيــة منــذ مرحلــة التاســيس حيــث يقــول بوجــود
"طرف إصلحي ذو تصور منشفي لللورة و يضخم من دور "الكـتلة الوطنية" بل يدعو إلى التحالف معها"(.
أ
بعــد انفضــاح ال هــداف التدميريــة و التصــفوية لخــط اليميــن الجديــد فــي بيــانه الــذي عمــل التحــاد الشــتراكي بقيــادة بوعبيــد
أ
على طبعه و نشره على أاوسع نطاق و ةمن خطة محكمة تستهدف الجهــاز علـى منظمــة "إلــى المــام" )شــارك فيهــا كـذلك
الحــزب التحريفــي للتقــدم و الشــتراكية ـ أانظــر هــوامش "البيــان"( ،و فــي أاقــل مــن شــهر ،تحديــدا  17مــارس  ، 1980اةــطر
أاحــد أاعمــدة اللــالوث اليمينــي ،و الــذي انتقــل بيــن الخطيــن حينــا و عمــل س ـرا فــي كــل أاطــوار الص ـراع ،علــى دعــم الخــط
أ
أ
اليمينــي ،ابراهــام الســرفاتي ،إلــى صــياغة وثيقتــه المعنونــة ب "حــول بعــض التــاملت النقــد الذاتيــة الوليــة لســنة 1979
أ
أ
ـ)الخطـاء اليمينيــة لبراهـام الســرفاتي و تحــالفه مــع اليميــن( ،هـي محاولــة للتملــص مــن مســؤولياته ،بجــانب ثنــائي الــردة و
الهزيمة ،في العمل على تصفية الرصيد الكـفاحي اللوري للمنظمة من داخلها ،و محاولة إلحاقها ذيليا بقاطرة الصــلحية
و المساومة.
الوثيقــة اللاللــة فــي هــذا الجــزء ،و هــي وثيقــة "حــول بيــان المرتــدين" ـ الــتي حملــت توقيــع "مناةــل" ،و الــتي صــدرت بعــد
أ
أ
ص ــدور وثيق ــة "ح ــول بع ــض الت ــاملت النق ــد الذاتي ــة الولي ــة لس ــنة  ) " 1979أابراه ــام الس ــرفاتي ـ م ــارس  1980ف ــي نق ــده
أ
لطروحــات اليميــن و تحــالفه معــه ـ ( ابت أـدات بجـرد " أاهــم أاطروحــات البيـان" )بيــان الــردة( ،ثــم "الــرد" عليهـا ،و الــذي جــاء
أ
أ
للطروحــة المركزيــة لليميــن و إق ـراره بســدادة الخــط السياســي اللــوري
حــتى دون مســتوى "تــاملت الســرفاتي" فــي نقــده
أ
للمنظمة .حيث اعتمد هذا الرد و تقبل بعد تحديده لطبيعة التناقض الرئيسي للمرحلة غافل كليا التناقض الساسـي )هـذا
النوع من تحديد التناقضات هو من طبيعة النتهازية اليمينية( ،أاهــم المضـامين الـتي ارتكــز عليهــا بيــان اليميــن التخريــبي
أ
في تهجمه و ةربه للسس اليديولوجية؛ السياسية و التنظيمية للمنظمــةي ســجلت وثيقــة "حــول بيــان المرتــدين" موقفــا
سياسيا ـ إيديولوجيا ازدواجيا في جوهره ،هو في حقيقته "موقف توفيقي" بين الموقفين ) أاي بين موقف الخط الكـفــاحي
اللوري و بين خط اليمين التخريـبي( ،عـبرت عنـه مجموعـة مـن الـردود المزدوجــة و اللنائيــة فـي ذاتهـا و المفصـولة مـن أاي
رابط في ما بينها ،هشة و مهــزوزة حيــن سـعت إلـى أان تكـون نظـرة توفيقيـة فـي تعاطيهــا للقضـايا الـتي شـن اليميـن هجـومه
التخريبي عليها.
فحــول الصــلحية ملل ،و الــتي اعتبرهــا بيــان الــردة " قــوى وطنيــة تقدميــة" و أان النفصــال عنهــا كــان اختيــارا ل "طريــق
العزلة و التهميـش ،و البتعـاد عــن المسـاهمة فـي تطـوير الصـراع اليـديولوجي و السياسـي داخـل القـوى التقدميـة" ،يقـول
أ
فيها رد "حـول بيـان المرتــدين" " :محاربــة كـل الوهـام الصـلحية و المفـاهيم البرجوازيــة حـول الديمقراطيــة مـن جهـة ،و
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الستفادة من كل المكانيات التي تتيحها اللعبة الديمقراطية من جهـة أاخــرى" ،و هـي إيديولوجيـة حملهــا معـه هـذا الخــط
التوفيقي منذ تبلوره حتى يومنا ،لكن هذه المرة بدعوى "انفتاح ثغرة في جدار القمع".
أ
و حــول العمــل الســري للمنظمــة ملل ،الــتي اعتبرهــا بيــان الــردة باســلوب تهجمــي رجعــي" تمــارس عشــقها للعمــل الســري و
أ
ترفض بشكل مبدئي العمل العلنـي و المكانيـات الـتي يوفرهـا فـي المجتمـع" ،و أان تعامــل المنظمـة مـع مسـالة التنظيــم و
الســرية هــو مــن "ممي ـزات التنظيمــات المغــامرة و الرهابيــة" ،جــاء رد صــاحب "حــول بيــان المرتــدين" الــذي كــان وفيــا
أ
لمنطــق ازدواجيتــه فــي رده حــول الصــلحية" :و الخطــا المرتكــب فــي قضــايا النضــال الســري ...هــو عــدم إتقــان أاســاليب
العمل السري و عدم إتقان الستعمال المــتزامن للسـرية و العلنيــة و للعمــل الشــرعي مـع العمـل اللشــرعي" ،و فـي الــوقت
ذاتــه يحمــل هــذا الــرد "بــروز ممارســات سياســية ثوريــة ،ملــل الســرية" " لمســؤولية النظــام الملكــي الــدكـتاتوري بشــكل
خاص".
أ
فجوهر الطروحات السياســية اليمينيـة الــتي حملهـا بيـان الــردة ،أاو الهفـوات السياســية للمنظمـة مــن قبيــل شـعار "الجبهــة
العريض ــة لع ــزل النظ ــام" ) وثيق ــة "الخط ــة التكـتيكي ــة المش ــتركة" أاكـت ــوبر  1974ـ نش ــرة الوح ــدة ـ نش ــرة داخلي ــة خاص ــة
بالمنظمتين( ،أاو شعار عزل "النواة الفاشـية" ) وثيقـة البرنامــج الـديمقراطي ل  ،( 1976هـي اليـوم جـوهر الخـط السياسـي
لهذا الذي تبلور على هامش الصراع و حاول تقديم أاطروحته اليمينيــة الجــوهر بغطــاء إيــديولوجي ثــوري مـع الطمــس الكلــي
للصـراع المريــر الــذي خاةــه ،منــذ تفجــره العملــي غــداة معركــة الشــهيد عبــداللطيف زروال )خريــف  ،(1976الخــط اللــوري
الماركس ــي اللينين ــي للمنظم ــة ة ــد الخ ــط اليمين ــي التخري ــبي ،مح ــاول النقض ــاض عل ــى موق ــع ،و لي ــس أاطروح ــة ،الخ ــط
الكـفاحي اللوري ،و هو اتجاه ،يقول صاحب "حول بيـان المرتــدين" " :يتشــبث بــالجوانب الســديدة البروليتاريــا فـي خــط
أ
"إل ــى الم ــام" ،و برص ــيدها النض ــالي" ،ش ــعار إي ــديولوجي تعكس ــه ك ــذلك ،من ــذ س ــنوات ،إيديولوجي ــة "الج ــوهر الح ــي
للماركسية".
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بيان من داخل السجن المركزي بالقنيطرة
1
إلى الشباب المغربي وال أراي العام الديمقراطي
أ
إننا باعتبارنا مسؤولين و أاعضاء سابقين في منظمة "إلى المام" ،ساهمنا في صــنع تجربتهــا القصــيرة ،و قضــينا جــزءا
مــن تاريخنــا النضــالي ،إلــى أان أاحــدثت القطيعــة السياســية و التنظيميــة بيننــا و بينهــا منــذ نهايــة  ،21976نعتــبر أانفســنا
أ
ملزمين أامام ال أراي العام الديموقراطي بإعلن موقفنا من تلك المنظمة ،و من تجربتها السياسية و التنظيمية ،و السباب
التي دفعتنا إلى القدام على القطيعة النهائية معهاي
أ
و إن تبليــغ موقفنــا هــذا إلــى الـ أراي الــديموقراطي ،اصــبحت تفرةــه الظــروف باعتبــار محــاولت التعــتيم و التشــويه الــتي
آ
تستهدف موقفنا و ارائنا ،و لقناعتنــا بضــرورة تعميــم وجهـة نظرنـا فـي تجربــة نعتبرهـا نموذجـا للفكـر النتهــازي اليســاري فـي
أ
البلد ،تجربة ،قد تجد في الواقع الموةوعي من العوامل ،ما يساعد على إعادة تكرارها ،و لربما باشكال أاكـلر طفوليةي
أ
أ
 -1ظروف نشاة منظمة إلى المام
أ
أ
أ
لقد ظلت "إلى المام" منذ تاسيسها في صــيف ) غشــت(  ،1970تعيــش ازمــة سياســية مســتمرة ،لــم تســتطع تجاوزهــا
باعتباره ــا أازم ــة بنيوي ــة ،ل ترتب ــط فق ــط بالتوجه ــات اليديولوجي ــة و السياس ــية ال ــتي س ــارت عليه ــا ،ب ــل و ترتب ــط ك ــذلك
بوجودها كمنظمة ،و بطبيعة المشروع السياسي الذي طرحته على نفسها منذ قيامهاي
أ
و إن الصراع الذي تفجر منذ سنة  1976داخل مختلف المجموعات اليسارية بما فيها "إلى المام" ،و لــم يبــق صـراعا
مح ــدودا ف ــي قض ــايا تتعل ــق بالتوجه ــات اليديولوجي ــة و التنظيمي ــة له ــذه المجموع ــات ،ب ــل ش ــمل مختل ــف الش ــكالت
المرتبطة بوجودها و تاريخها و ظاهرة بروزها في المجتمعي و طـبيعي أان يكــون التاريــخ موةــوع صـراع حـاد ،لمـا يرتبــط بـه
أ
آ
آ
من اراء حـول التاريــخ الجتمـاعي و السياسـي للمجتمـع بـاكمله ،و لمـا توظــف فـي إطــاره هـذه الراء مـن دفـاع عــن تصــورات
آ
سياسية حول الوةع الحالي للبلد ،بما في ذلك وةع تلك المجموعات و افاق مستقبلهاي
أ
 1ـ صدرت هذه الوثيقة بتاريخ  22فبراير  ،1980و هي تملل قمة ما وصل إليه التيار اليميني الصلحي داخل منظمة "إلى المام" ،في إطـار حربــه
أ
أ
و صـراعه ةــد الخــط اللــوري الماركســي – اللينينــي داخــل منظمــة "إلــى المــام" ،إنهــا وثيقــة تــؤرخ للحظــة تاريخيــة ادت بالتيــار اليمينــي الصــلحي ،بعــد
أ
هزيمتــه و طــرده مــن المنظمــة فــي  12نونــبر  ،1979بالنتقــال إلــى خــط الــردة و العــداء للحركــة الماركســية – اللينينيــة و لمنظمــة "إلــى المــام" ،و قــد قــام
أ
التحـاد الشـتراكي للقـوات الشــعبية بقيـادة عبـد الرحيــم بوعبيــد ،بطبـع الوثيقـة و نشــرها و توزيعهـا علـى نطـاق واســع ،مـن اجـل ةــرب عصـفورين بحجــر
واحد :مواجهة التيار المناةل داخل التحاد الشتراكي للقوات الشعبية ،و الجهاز على منظمة "إلى أالمام" الماركسية – اللينينية إسوة بحــزب التحــرر
أ
آ
و الشتراكية الذي كان انذاك يشن حملت واسعة إديولوجية و سياسية ةد منظمة "إلى المام"ي و يقول عبد الرحيم بوعبيد في هذا الصدد:
أ أ
"لقــد وصــلتني فــي الحــزب رســالة مــن بعــض إخواننــا ،الــذين ل زالــوا فــي الســجون ،و نامــل ان تشــملهم قـرارات الفـراج الــتي شــملت غيرهــم ييي هــؤلء
أ
أ
أ
أ
كانوا يعتــبرون انفسـهم متياســرين ،و مــن حـق كـل واحـد ان يســير فـي التجـاه الـذي يقتنــع بــه ،إلـى ان نلتقـي مــرة اخــرى فـي المســيرة الطويلــة الحقيقيــة
أ أ
أ
أ
التي تميز المناةلين عن غيرهمي هؤلء الخوان ،قاموا بفضل نزاهتهــم الفكريــة و جراتهــم ،بممارســة نقــد ذاتــي ،و ارســلوا لنـا وثيقــة ،اعتــبر ان علــى كـل
أ أ
أ
أ
أ
أ
مناةل منا ان يطلع عليها ،لن المر يتعلق بشــباب ادركـوا خطـر النتهازيـة السياســية ،سـواء كـانت صـادرة عـن البرجوازيـة او البيروقراطيــة او التياسـري
أ
أ أ
أ
أ
لهذا ايها الخـوان ،ايهـا الخــوات ،فإننـا اليـوم نطمئـن علـى مســيرتنا النضـالية الـتي جـاءت بنتائــج منـذ ان قررنـا سـنة  1972بـان نرفـع الحجــر الــبيروقراطي
أ
علينا كحزب") من محاةرة لعبد الرحيم بوعبيد بالقنيطرة بعد توصله بالوثيقة و القيام بنشرها و توزيعها على اوسع نطاق(ي
أ
أ
 2ـ إن الحديث عن القطيعة السياسية و التنظيمية في سنة  ،1976مجرد كذب مفضوح لن القطيعة لم تحصل إل بعد ابريل  ،1979و خاصة بعد
طرد مجموعة اليمين بعد صدور قرارات  12نونبر 1979
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إن الفكـر التــبريري يصــعب عليــه الصـمود ،عنــدما يوةـع وجهــا لـوجه أامـام وقــائع التاريــخ ،و الحقــائق الموةـوعية ،و
عندما توةع هذه ،منطلقا للجدال النظري و السياسي ،و لوي عنق التاريخ من أاجــل الــدفاع عــن فكـر ،اختــبر فـي الواقــع
و أاثبــت فشــله التــام ،و عجــزه عــن حــل أايــة مشــكلة عمليــة ،لــن تكــون نتائجهــا أاحســن مــن تلــك الــتي أادى إليهــاي ذلــك مــا
أ
أ
سنحاول تبيانه من خلل عرض وجهة نظرنا في نشاة "إلى المام" والظروف التي أاحاطت بهاي
أ
فلقد نشات كغيرها من مجموعات الشباب ،في إطار الظروف الجتماعية و السياسية التي مر بها المجتمع المغربــي،
خلل سنوات  ،1973-1970و التي تميزت باحتداد التناقضــات السياســية فــي البلد ،تلــك التناقضــات الــتي كــانت نفســها
وليــدة ص ـراع طبقــي دام حــوالي  15ســنة ،تعــددت أاشــكاله و تميــزت بــالعنف و الحــدة فــي عــدة مراحــل عاشــها المجتمــع
المغربــي ككــل ،بمختلــف طبقــاته و فئته الجتماعيــة و قــواه السياســية ،تمحــور حــول الختيــارات و التوجهــات الطبقيــة
أ
المتناقضة ،التي أ
بدات تتضح أاكـلر فاكـلر ،بعد تراجع الستعمار عن احتلل البلدي
إذا كانت قوى التقدم قد خسرت معركة ما بعد الستقلل ،و في خسارتها هاته ،خســرت الجمــاهير الشــعبية ،أامــال و
أا حلمـا عريضـة ،تولـدت لـديها خلل مرحلـة النضــال الـوطني ،فـإن نتائــج ذلـك شـاملة ،سياسـيا و اقتصــاديا و اجتماعيـا و
ثقافي ــا ،إذ ت ــم ة ــرب ك ــل المكـتس ــبات الديمقراطي ــة ال ــتي فرة ــتها الجم ــاهير ،فس ــاد القم ــع و الة ــطهاد عل ــى مختل ــف
أ
المستويات ،و عانت الحزاب الوطنية التقدمية من ذلك منذ  1963بالخصوص ،و بات النهب و الســتغلل ل يعـرف إل
تصــاعدا ،و اتســعت أاطمــاع الطبقــات و الفئت البرجوازيــة الطفيليــة و القطاعيــة ،و تزايــدت أامــام فـراغ كــل مجــال يغــادره
المستعمر ،أاو تولـده حاجــة جديـدة فـي المجتمـع ،و إذا كـان هـذا التـوجه لــم يمـر الـى حيـز التطـبيق دون مقاومـة ،إل انهــا
كانت جزئية و محددة و مشتتةي
و جاءت سنوات  ،1973-1970سنوات تزايد الحقد الشعبي ةد السياسة التي سلكها الحكم ،خلل المـدة السـابقة،
و التي كان من نتائجها بروز تناقضات في صفوق السلطة الحاكمة ،حول الختيارات و التوجهات السياسية ،عــبرت عنهــا
المحاولت النقلبية في  10يوليوز  1971و  16غشت .1972
كمــا شــهدت تلــك الســنوات أاحــداث سياســية هامــة ،منهــا تميــز اتجــاه  30يوليــوز ،فــي إطــار التحــاد الــوطني للقــوات
الشــعبية فــي ســنة  ،31972الــذي ســيتخذ لــه فيمــا بعــد اســم التحــاد الشــتراكي للقــوات الشــعبية ،كمــا عــاد حــزب التحــرر و
الشتراكية 4للعمل في إطار الشرعية ،و في مارس  1973انطلقت حوادث  3مارسي
أ
أ
و وســط هــذه الوةــاع الحافلــة بالحــداث و الظــواهر السياســية ،شــهدت الجامعــة ميلد المجموعــات اليســارية و مــن
أ
بينها مجموعة "إلى المام"ي
أ
أ
آ
و مــن الراء الــتي ســادت داخــل "إلــى المــام" فــي الســنوات الخيــرة ،أراي يعتــبر أان بروزهــا ارتبــط بمرحلــة "مــد ثــوري"
أ
عرفه المجتمـع المغربــي خلل سـنوات  ،1970-69و عــبرت عنــه الجمــاهير  -علـى حــد زعمهــا  -ب "تجــاوز" مزعــوم للحـزاب
أ
أ
الوطنية التقدمية ،و"طرحت" البديل اللـوري ،و بالتــالي ،فتاسـيس منظمــتي "إلــى المـام" و" 23مـارس" و النفصــال عــن
أ
أ
الحزاب جاء تعبيرا عن ذلـك التحـول ،و اسـتجابة لـه ،و عليـه ،فـإن النفصــال و تاسـيس تلـك التنظيمـات ،يعـد فـي نظـر
أ
أاصحاب هذا ال أراي موقفا ثوريا ،و مكسبا للجماهير و نواة لداتها اللوريةي
 3ـ "التحاد الوطني للقوات الشعبية" هو السم الذي كان يحمله تيار التقدم الذي انشق عن حزب الستقلل سنة 1959ي و عرف هذا الحزب بدوره
أ
أ
أ
أ
انشقاقا ادى إلى تا سيس "التحاد الشتراكي للقوات الشعبية" خلل المؤتمر الستلنائي لسنة 1975ي و تشكل قرارات  30يوليوز  ،1972الرةية الولى
أ
الممهدة لتاسيس "التحاد الشتراكي للقوات الشعبية"ي
 4ـ "حزب التحرر والشتراكية" هو السم الذي حمله الحزب الشيوعي التحريفي المغربي ،بعد صفقة مع النظام سنة .1968
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إن هذا ال أراي يريد تقديم تلك المجموعات ،باعتبارها النتاج الرئيسـي للتطــورات السياسـية و الجتماعيـة الـتي عاشـتها
آ
البلد انذاك ،و "محورها" اللــوري الوحيــدي إل أان التاريــخ الفعلـي لــبروز المجموعـات اليســارية ،يفنـد ذلـك الدعــاء ،إذ أان
انشــقاقها عــن الحـزاب الوطنيــة التقدميــة ،كــان نتيجــة مباشــرة لمواقــف بــرزت بشــكل رئيســي ،مــن وةــع القطــاع الطلبــي
الـذي كـان يعـرف بعــض المشــاكل النقابيـة و السياسـيةي و انطلقـا مـن الخلفـات الـتي بــرزت داخـل الحركـة الطلبيـة حـول
تل ــك المش ــاكل ،ب ـ أـدات بع ــض المجموع ــات الطلبي ــة المرتبط ــة بحزب ــي التح ــاد ال ــوطني للق ــوات الش ــعبية و التح ــرر و
الشــتراكية ،تحــاول إعطــاء تلــك الخلفــات أابعــادا تتجــاوز القطــاع الطلبــي و المشــاكل المحيطــة بــهي و فــي هــذا الطــار ،و
أ
أ
إلتجاءا إلى السلوب التعميمي نادت "إلى المام" لمشروع نظري سياسي ،بتشكيل "بديل ثــوري" مزعــوم للقــوى الوطنيــة
التقدمية" ،يقود" الطبقات و الفئت الشعبية نحو اللورةي
مجموعــة مــن الطلبــة بلــورت أاراءا حــول بعــض المشــاكل النقابيــة و السياســية ،الــتي كــانت مطروحــة داخــل القطــاع
الطلبي ،و انطلقا من الصراع الدائر داخله ،و على أارةــية تلـك المشــاكل ،طرحــت علـى نفســها "قيـادة" الشــعب و بنـاء
حزب ثوري  ،و إنجاز اللورة في البلدي
و قبل الدخول في مناقشة هذا الطرح ،ل بد من تسجيل بعض الحقائق الملموسة بهذا الصدد:
أ
أ
ا  -إن المجموعــة الــتي طرحــت علــى نفســها خلــق "بــديل" للحـزاب الوطنيــة التقدميــة ،كــانت و منــذ ظهورهــا مجموعــة
معزولــة فــي المجتمــع ،و ليســت لهــا علقــات اجتماعيــة و سياســية ،إل بالطلبــة ،بحيــث بــرزت كإحــدى تعــبيرات الص ـراع
أ
السياسي و النقابي داخلهم ،و لم تبرز كـتعبير شامل في إطار المجتمع ككل ،أاو داخــل طبقــاته و فئته الساسـية ،و مــن
أ
تمة فإن طرحها للمشروع المتملل في تشكيل بديل للقوى الوطنية التقدمية ،طرح مغلوط من الساس ،إذ كيــف يمكــن
إنجــاز "بـديل" فـي العــدم؟ إن البــديل ليتحقــق انطلقـا مــن رغبــة إراديــة مجـردة ،بــل إنـه تعــبير عــن قــوانين موةـوعية ،و
أ
عن مستوى للصراع الطبقي و السياسيي إنه ياتي نتيجــة للقــوانين الموةـوعية للصـراع الطبقــي ،و ليــس نتيجــة لرغبــة أافـراد
أ
كيفما كانت ثوريتهم و إخلصهم الشخصيي و أان طرح مهمة تشكيل "بديل" للحزاب الوطنيــة التقدميــة ،يعنــي أان هـذه
أ
أ
الحزاب لم يعد لها أاي دور في الصراع الطبقي و السياسي و الديولوجي في المجتمع ،أاو أان هـذا الخيـر لـم يعـد يفتــح لهــا
أ
المجال إل لدوار ثانوية و هامشيةي و الواقع  -كما سنفصل في ذلك فيما بعد  -عكس ما يدعونه تماماي
أ
ب -إن النفصــال عــن الحـزاب الوطنيــة التقدميـة ،بــدعوى تشــكيل "بــديل ثــوري" مزعــوم ،أادى مــن الناحيــة العمليــة
إلى تشكيل تنظيمات طلبية فكرا و ممارسة ،و هذا شيء منطقـي و طــبيعي و منسـجم تمامـا مـع وةـع المجموعـات ،الـتي
شــكلت تلــك التنظيمــات ،و ارتباطاتهــا السياســية و الجتماعيــةي و كــان تشــكيل "الجبهــة الموحــدة للطلبــة التقــدميين" و
النفراد بقيادة أاوطم في المؤتمر  15سـنة  ،1972قمـة مـا وصــلت إليـه تلـك المجموعـات الطلبيـة ،بإعتبارهــا تملـل اتجاهــا
أ
فكريا و سياسيا و نقابيا داخل الطلبةي و كان من المســتحيل علـى تلـك المجموعـات المعزولــة ،أان تشــكل بــديل للحـزاب
أ
أ
الوطنية التقدمية داخل القطاع الطلبــي نفسـه ،رغــم قـابليته للتــاثر السـريع بالنزعــات المتطرفـة ،فــاحرى أان تطــال مواقـع
أ
أ
تواجدها القطاعات الجماهيرية الخرى و خاصة الساسية منهاي
أ
ج -لقد كانت هذه المجموعات غير راةية عن الواقع الذي كانت تعيشــه فـي تلـك الفـترة ،الحـزاب التقدميـة ،بحكــم
التفكــك التنظيمــي و السياســي الــذي عرفتــه مــا بعــد 1965ي و هــذا شــيء عــادي تمامــاي لكــن الموقــف العملــي الــذي إتخــدته -
أ
النفصال -جعلها في وةع ل يؤهلها للمساهمة في تغيير الواقع ،إذ أان فهمها لوةعية الحزاب بمعزل عن واقع المجتمع
أ
و الصراع الطبقي ككـل ،قادهـا إلـى اعتبــار السـبب الرئيسـي فـي تلـك الوةـعية ،يرجــع الـى موقــف ذاتـي للحـزاب الوطنيــة
أ
التقدمية ،لكونها في تقييم "إلـى المـام" اختــارت طريـق "الخيانــة" المزعومـة و"التحــالف مـع القـوى الرجعيــة" و بإســقاطها
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أ
أ
لتقييمهــا الــذاتي ،هــذا علــى الجمــاهير ،اعتبرتهــا "تجــاوزت" الح ـزاب ،و بــاتت مســالة إيجــاد "البــديل اللــوري" المزعــوم
لتتعلق إل بقرار إرادي للعلن عنهي
أ
و باتخاذها لموقف النفصال عــن الحـزاب فـي تلـك الظـروف ،اختــارت المجموعــات اليســارية بمـا فيهــا مجموعـة "إلـى
أ
ال مــام" لنفســها طريــق العزلــة و التهميــش ،و البتعــاد عــن المســاهمة فــي تطــوير الصـراع الصـراع اليــديولوجي و السياســي
أ
داخــل القــوى التقدميــة ،لتجــاوز الوةــاع الــتي كــانت تعيشــهاي هكــذا ابتعــدت عــن المواقــع الفعليــة للتغييــر ،و طرحــت
إشــكال مغلوطــا مــن أا ساســه ،يتملــل فــي المراهنــة علــى تحقيــق "بــديل" مزعــوم مــن لشــيء ،و بالعتمــاد فقــط علــى الرادة
الذاتيــة ،و بــذلك وةــعت نفســها فــي مــدار مغلــق ،فــاتجهت تبحــث عــن كيفيــة تجــاوز أازمتهــا البنيويــة فــي النتائــج ل فــي
أ
أ
الصــل ،و بعناصــر مــن ذات الزمــة نفســها ،الشــيء الــذي لــم يولــد بالنســبة لهــا غيــر تظــافر عوامــل التفكــك و النحلل و
الهامشيةي
أ
 -2فترات تطور" إلى المام":
أ
أ
مرت "إلى المام" منذ تاسيسها في صيف  1970إلى حين انفجارها في  ،1979بللث فترات متميزة بعض الشيء:
أ
أ
الفــترة الولــى :تمتــد مــن  1970إلــى  ،1972و هــي فــترة نشــاة المجموعــات اليســارية فــي الجامعــةي و لقــد عرفــت "إلــى
أ
المــام" كغيرهــا مــن المجموعــات اليســارية خلل هــذه الفــترة ،نوعــا ممــا يمكــن تســميته مجــازا "بالزدهــار" ،بالمقارنــة مــع
وةــعيتها لمــا بعــد ســنة 1972ي و القبــال النســبي علــى التجاهــات اليســارية بصــفة عامــة ،خلل هــذه الفــترة يجــد أاسســه و
أ
أاسبابه الموةوعية ،في الوةاع التي عرفتها الجامعة و اللانويــات ،و الـتي تميــزت بإةـرابات طويلـة ،و مظــاهرات وصــلت
إلى حد استعمال العنفي
أ
أ
آ
و كان من الطبيعي ،و وسط هـذا الجـو الطلبــي ،و تــاثير بـاقي الحــداث السياســية الـتي شـهدتها البلد انــذاك عليـه،
أان تظهر نزعات التطرف اليســاري ،و تـؤدي فـي تلـك الظـروف إلـى بــروز المجموعـات اليســارية ،الـتي أاثـرت بــدورها فـي هـذا
الواقع ،عن طريق نشر الفكر المتطرف و المغامر وســط شـباب المـدارس و الكليـات ،و وجـدت فيـه مـا يـدعم وجودهـا ،و
أ
يمنحها القدرة على الحياة و لو إلى حين ،إل أان التاثير السياسي للمجموعات اليسارية خلل هذه الفترة ،يجب أان ننظر
أ أ
إليــه فــي إطــار الوةــع العــام لكــل التيــارات السياســية داخــل الحركــة الطلبيــة ،إذ أان تــاثير الحـزاب التقدميــة تزايــد بشــكل
ملحوظ ،و أاصبحت تعبر عن اتجاهات فكرية و سياسية واسعة داخل القطاع الطلبيي
الفــترة اللانيــة  :و تبتــدئ مــع نهايــة ســنة  1972و تســتمر إلــى ســنة  ،1977و هــي فــترة التقهقــر و العزلــة و التهميــش
أ
بالنســبة للمجموعــات اليســارية – ،بمــا فيهــا "إلــى المــام" داخــل الشــبيبة التعليميــة نفســها – و هــذه العزلــة ترجــع إلــى
أ
المواقــف المتطرفــة الــتي اتخــذتها كــل مــن "إلــى المــام" و منظمــة '' 23مــارس'' خلل النضــالت الــتي خاةــها التلميــذ و
الطلبة في السنة الدراسية  ،1972 - 1971و في مقدمة هذه المواقف رفــض الوداديـات ،بعــد أان انـتزع التلميـذ بالنضــال،
و الدعوة الى استمرار الةـراب ،و مقاطعــة امتحانــات نهايـة السـنة الدراسـية ،بمـا فـي ذلـك امتحانـات الباكالوريــا فـي نفـس
أ
5
الوقت الذي تم فيه العلن عن تاسيس ما سمي ب "النقابة الوطنية للتلميذ"ي
أ
هكــذا ،عــاش تلميــذ اللــانوي أاول تجربــة مــع "الجبهــة" المكونــة مــن "إلــى المــام" و '' 23مــارس''ي و جربــوا مواقفهمــا
النتهازيــة اليســارية ،الــتي أادت بهــم إلـى ةـياع السـنة الدراســية ،و مــا ترتــب عنهــا مــن انعكاســات ،ملــل الطـرد يي و نتيجــة
أ
 5ـ كل الوقائع التاريخية تلبت كذب اصحاب الوثيقة ،و حتى منظرو الــردة المشــتري بلعبــاس الـذي قـام بصــياغة الوثيقــة ،عـاد و تراجــع عـن ذلـك،
أ
أ
أ
معتــبرا ان فــترة  1974 – 1972شـكلت قمـة ازدهــار و تطـور منظمــة "إلـى المــام" )انظــر اســتجواب مــع بلعبــاس المشــتري ةــمن سلســلة "اقصـى اليســار"
أ
أ
التي اصدرتها جريدة "الحداث المغربية"(ي
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أ
للطريق المسدود الذي ساهمت "إلى المام" إلى جانب" 23مـارس" فـي دفـع التلميـذ إليـه ،فقـد تقلــص تاثيرهــا السياسـي
بشكل كبير جدا وسطهم ،و إبتعد عنها العديد من العاطفين و المنتميني
أ
أامــا داخــل الطلبــة فــإن ممارســات المنظمــتين ،و بعــد انفرادهــا بقيــادة التحــاد الــوطني لطلبــة المغــرب"ا وط م" فــي
المــؤتمر الــوطني الخــامس عشــر ،أادخلــت الطلبــة فــي طريــق مســدود ،اتضــح جيــدا بعــد حظــر المنظمــة الطلبيــة فــي ينــاير
 ،1973أ
فابتدات مسيرة العزلة و التهميش داخل الطلبةي و لقد ساهمت العتقـالت الواسـعة الـتي تعرةــت لهـا فـي 1972
أ
أ
أ
كل من "إلى المام" و"  23مارس" في تعميق هاته الوةعية التي تــازمت فـي نهايــة السـنة فــاعطت الشـلل و العجـز التـام
عن أادنى تحرك سياسيي
و جاءت التطورات التي عرفتها البلد مع انطلق حوادث مارس  ،1973و اتســاع موجــة القمــع و الرهــاب ،لتزيــد مــن
أ
أ
خنــق و عزلــة "إلــى المــام" الــتي أاصــبح عــدد أاعضــائها يعــد علــى رؤوس الصــابع ،و حــاولت طيلــة الســنوات 1977-1973
الخروج من وةعية العزلة و التهميش ،و لكــن بـدون نتيجـة ،و لــم يعـرف خــط تطورهـا إل انحــدارا فـي انحــدار ،و عزلــة فـي
عزلــة ،خاصــة بعــد سـنة  ،1974مـع بــروز قضــية الصــحراء كمشــكلة جديــدة فــي الوةــع السياســي ذات حساســية كــبيرة ،و
لقــد اســتغل الحكــم عزلتهــا الخانقــة ،و وةــعية التهميــش الــتي كــانت تعيشــها ،و الــتي تعمقــت مــع تعمــق النهــج النتهــازي
أ
اليســاري ،الــذي تــدعم بالتعامــل الخــاطئ مــع مســالة الصــحراء ،فــوجه لهــا ةــربات قاةــية فــي ســنوات – 1975 – 1974
أ
 1977- 1976على التواليي و مع بداية سنة  ،1977لم يبق ل "إلى المام" أاي تواجد سياسي كمنظمة ،و غابت عمليا مــن
الساحة الوطنيةي
أ
أ
و بعد  1977عرف ما تبقـى مــن منظمـة "إلـى المـام" صـراعات سياسـية قويـة ،ادت بهـا إلـى نهايتهــا الطبيعيـة :التشــتت
التنظيمي و السياسي و اليديولوجيي
أ
أ
تلك هي الفترات التاريخية التي مرت بها "إلى المام" منذ نشــاتها ،و النهايــة الـتي وصــلت إليهــا بعــد سـبع ســنوات مــن
مصارعة المـوت ،و تشــبتا بالرغبــة فـي الحيـاة ،هـذا علـى الرغـم مـن الواقــع و قـوانينه الموةـوعية ،فكــانت النتيجــة انتصــار
القوانين المادية للتاريخ ،و انتصارها لـم يكــن دون تمزقــات و جــروح غــائرة علــى المسـتوى الجمــاعي و الفـردي ،تعمقــت و
أاعطت تضحيات غالية ،بسبب الصرار على معاكسة الواقع و محاولة إثبات الذات ةدا عليهي
أ
 -3طبيعة الفكر الديولوجي و السياسي لمنظمة "إلى المام"ي
أ
أ
لكن هذه النهاية التي وصلت إليها منظمة "إلى المام" ،بعدما كــانت تطمــح منـذ تاسيســها ،لتصــبح حزبــا ثوريــا يقـود
الطبقة العاملـة و الفلحيـن نحـو تحقيــق اللـورة ،تطـرح تسـاؤلت كـبيرة حـول أاسـباب الفشـل فـي تحقيــق المشــروع ،الـذي
أ
وظفت كل مجهوداتها الفكرية و السياسية من أاجل تجسـيده فـي الواقـع ،هـل أان المـر يتعلــق بخلـل أاو انحـراف فـي إطــار
أ
المشروع نفسه؟ أام أان المر يتجاوز هذا الحد إلى جوهر المشروع نفسه ،الــذي تشــكل هـذه المنظمــة جـزءا ل يتجـ أزا منـه؟
أ
أ
و ما هي طبيعة الزمة التي عاشتها مع باقي المجموعات اليسارية الخرى؟
ذلــك مــا ســنتطرق لــه مــن خلل معالجتنــا الشــكالت النظريــة و السياســية الرئيســية ،الــتي بــرزت بارتبــاط مــع وجــود
أ
"إلــى المــام" ،و مــن خلل مواقفهــا و ممارســتها السياســية ،بـ أـدات تطــرح منــذ  ،1976و فــي إطــار النقــاش و الصـراع الــذي
أ
فجرته النتكاسات المتواليـة لتلـك المنظمـة و لبـاقي المجموعـات اليســارية الخـرى ،و الـذي اتخــذ كعنـوان لـه مـا سـمي ب
أ
أ
أ"ازمة الحركة الماركسية"ي و إذا كان الوعي بالزمة قد جاء متــاخرا ،فـإن أازمــة هـذه المجموعــات ،و كمـا سـبقت الشــارة إلــى
أ
ذلك قديمة ،نشات معها و ارتبطت بالمشروع ذاته ،مشـروع تحويــل مجموعـات طلبيـة إلـى حــزب ثــوري ،و النتقــال مـن
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التعــبير الفكــري و السياســي عــن فئت طلبيــة ،إلــى محاولــة التمليــل الطبقــي و السياســي و الديولــوجي للطبقــة العاملــة و
الفلحين ،و التعبير عن مصالحهما الطبقية و إنجاز اللورةي
أ
أ
و إن التســاؤل حــول جــوهر هــذا المشــروع فــي حــد ذاتــه ،مســالة ظلــت "إلــى المــام" ترفضــها ،محاولــة بــذلك حصــر و
أ
أ
توجيه النقاش عـن الزمــة فـي إطــار المشـروع ذاتــهي و هـذا الموقــف يجسـد وعيـا ناقصـا بالزمــة ،وعيـا غيـر ناةـج ،يظـل فـي
أ
حدود البحث في النتائج و ل يتجاوزها إلى البحث في السبابي
أ
و لقــد ولــد هــذا ال ـ أراي لــدى العديــد مــن مناة ــلي"إلى المــام" ،الــذين عاشــوا إنتكاســاتها و هزائمهــا المتتاليــة ،مراهنــة
مهــزوزة علــى إمكانيــة تصــحيح مســيرتها عــن طريــق تصــحيح بعــض مواقفهــا و ممارســتها ،و أاشــكال علقاتهــا الداخليــة ،و
المراهنــة علــى تغييرهــا مــن الــداخل ،موقــف ل يخــرج عــن جــوهر البنيــة الفكريــة و السياســية لمختلــف مجموعــات الشــباب
أ
أ
الملقف ،التي تعتقد بقدرتها على خلق "البديل اللوري" المزعــوم ،و تفســر انتكاســاتها و المــازق الــذي تــتردى فيــه باخطــاء
جزئية ل تمس جوهر المشروع ،لهذا أ
بدا تصنيف كلمي يطرح التساؤل عن طبيعة المشروع السياسي نفسه ،بتصــنيفات
أاخلقية ،من نوع "النهزام" و "العجز" عــن "الســتمرار"ييي و هـي تصــنيفات تحــاول حصـر هـذا التجــاه الـذي لــن يعـرف إل
التعمــق وســط تلــك المجموعــات ،أامــام تزايــد عزلتهــا و هامشــيتها و تراكــم إنتكاســاتها السياســية ،رغــم جميــع المحــاولت
الراميــة إلــى إعــادة العتبــار الــذاتي و الفكــري لمشــروعها ،القــائم علــى إشــكاليات مغلوطــة ،بــرزت علــى حقيقتهــا فــي الواقــع
الملموس ،من خلل الرتطام بالجدران و معاكسة القوانين الموةوعية للرغبات الذاتية و المجردةي
أ
و أان التساؤل حول مشروع خلق "البديل" المزعوم الذي طرحتــه المجموعــات اليســارية ،بمــا فيهــا "إلــى المــام" ،إذا
كان يستهدف من طرفنا البحث في أاسباب فشـلها ،مــن منطلـق يتجــاوز محيــط الـدائرة المغلقــة ،الـتي ظلــت تــدور وســطها
أ
منــذ نشــاتها ،و يتجــاوز بنيتهــا الفكريــة و السياســية الــتي تحــولت إلــى "مبــادئ مقدســة" ،تلعــب بالنســبة لهــا دورا تبريريــا
للواقع ،ككل الديولوجيات المتبالية السائدة في المجتمــع ،فــإنه  -أاي التســاؤل  -يســتند إلــى تشــبتنا بالنضــال و بالمنهــج
أ
المــادي الجـدلي و التـاريخي فـي تحليــل و فهــم الواقـع الملمـوس ،مــن أاجـل تغييـره باهـداف و وســائل تســتجيب لمتطلبـات
أ
الواقــع و قــوانينه الموةــوعية ،و بمــا يخــدم اتجــاه التقــدم التــاريخي و الجتمــاعي للبلد ،بعيــدا عــن الحلم الطفوليــة و
الســقاطات الذاتيــة و الملاليــة ،الــتي ل تلتجــئ إلــى الواقــع و الصـراع الطبقــي ،إل للتقــاط مــا يــبرر فكرهــا الجامــد ،و يــدعم
جمــوده باســم "المبدئيــة" المجــردة ،الــتي تتعامــل مــع الماركســية كمــا تتعامــل مــع "الكـتــاب المقــدس" ،مــن المســائل
أ
أ
النظرية المعقدة التي تطرح بحدة بالنسبة للباحث في تجربة "إلى المام" ،هو مسالة "الرتباط الجمــاهيري" ،أاو محاولــة
تحقيق الحلم المرتقب ،أاي القفزة النوعية من تنظيم طلبي إلى تنظيم عمالي فلحيي
لقد طرحت تلك المنظمة هذه المهمة على نفسها منذ أان وجدت ،و تزايدت حدة طرحها مــع تزايــد عزلتهــا و هامشــيتها
خاصــة فــي  ،1972بعــد أاول صــدمة تعرةــت لهــا ،حطمــت بنياتهــا التنظيميــة ،و أاصــابتها بالشــلل السياســيي و لقــد ظلــت
مقتنعــة نظري ــا و سياســيا ،بإمكاني ــة إنج ــاز تلــك المهمــة و بق ــدرتها علــى تحقيقه ــا ،فس ــعت نحــو هــذا اله ــدف لم ــدة س ــبع
أ
سنوات ،إل أان النتيجة كانت الفشل التام ،و العجز عن تجاوز تاثيرهـا السياسـي بعـض اللانويـات و الكليــاتي فلمـاذا إذن
لم تستطع تحقيق هذه الرغبة المنشودة ؟
أ
إن "إلــى المــام" ظهــرت كـتيــار طلبــي ل غيــر ،فــي ظــروف تاريخيــة محــددة ســبقت الشــارة إليهــا ،و ظهورهــا فــي هــذا
الوســط ،ارتبــط بوةــع نقــابي و سياســي داخــل الحركــة الطلبيــة ،و لــم تكــن إل اتجاهــا مــن بيــن اتجاهــات طلبيــة بــرزت
خلل تلك الفترة ،حاول كـل منهـا بهـذا القــدر أاو ذاك ،التعـبير عــن مصـالح الشـبيبة التعليميـة المباشـرة ،و عــن النزعــات
أ
آ
اليديولوجية التمردية بمختلف أاشكالها ،التي برزت داخلها انذاك ،و من هـذا المنطلـق ،حــاول كـل اتجــاه توسـيع تـاثيره
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أ
السياســي و تواجــده التنظيمــي و بســط هيمنتــه عليهــاي هكــذا كــانت مجموعــة "إلــى المــام" مرتبطــة اجتماعيــا و سياســيا و
أ
إيديولوجيا و تنظيميا بالطلبة و التلميذ ،و إن انطلقها من هذا الموقـع ،و محاولـة نقــل تاثيرهــا السياسـي و اليـديولوجي
أ
و تواجــدها التنظيمــي وســط الطبقــة العاملــة و الفلحيــن ،كــانت محاولــة يائســة ،ذلــك لنهــا محاولــة قائمــة علــى إشــكالية
مغلوطة ل تنفصل عن جوهر الفكر المغامر و الفوةوي ،الذي يعتمد على الرادية في كل شيء بما في ذلك في النضالي
أ
أ
أ
فرغم أان "إلى المـام" إعتقـدت منـذ تاسيســها بـان دعوتهــا اليديولوجيـة ،سـتدفع الجمـاهير تلقائيــا إلـى اللـورة ،إل انهــا
اعتــبرت نفســها منــد الوهلــة الولــى ،محــور النضــال و التغيــر فــي المجتمــع ،و بــذلك طرحــت علــى نفســها مهمــة تزعــم عمليــة
أ
التغيير ،و هي بذلك تقف مع التيارات اليسارية المغامرة الخرى ،الــتي ظهــرت مــا بيــن ســنوات  ،1973- 1969علـى نفــس
أ
الرةية الفكرية مع وجود بعض التمايزات و الختلفات فيما بينهاي
أ
أ
آ
و إن مســالة تزعــم الطبقــات اللوريــة فــي المجتمــع ،الــتي امنــت بهــا "إلــى المــام" إيمــان العجــائز ،معتــبرة نفســها حجــر
الزاوية و أاحد المحاور الرئيسية ،إن لم يكن المحور الوحيد لنجاز اللورة ،تطرح في الحقيقــة إشــكال مزدوجــا ،فمــن عزلــة
أاصحابها عن الواقع "الجتماعي" و السياسي ،إلى ابتعادهم عن الجماهير الكادحةي
أ
و لم تخرج "إلى المام" كما عبرت عن ذلك من خلل مواقفها السياسـية ،و تعاملهــا مـع الواقـع ،عـن إحــدى الميـزات
أ
الساسية للشبيبة بشكل عام ،و الشـبيبة التعليميـة بشــكل خـاص ،و هـي الرفــض المطلـق ،رفــض كـل شـيء مـن منطلـق
التمرد على المجتمع ،و رفضه جملة و تفصيل من منطلـق الســخط ،ل يــؤدي دائمــا إلــى مواقــف ثوريــة ،بــل قـد يــؤدي الـى
مواقف و ممارسات رجعية ،و لنا في بعض الجماعات المشعوذة ببلدنا الملال الحي و القريب ،فالصرار علـى رفــض كــل
شيء ،و طلب التغيير الفوري و العاجل ،يــؤدي الـى إختصــار جميـع التناقضــات فــي واحــد ،الفاصـل بيــن طرفيــه الموقــف
من التغيير الفوري ،كما يقود هذا الموقف ،الى المغامرة و التطرف السياسي ،و تصبح عملية اللورة عملية إرادية ،يقـوم
بها مناةلون معزولون في المجتمع ،و الحاسم فيها هو العامل الذاتي ،المجرد عن كــل القــوانين الموةــوعية الـتي تحــرك
الواقعي
أ
و الكلم عــن الفكــر النتهــازي اليســاري لمنظمــة "إلــى المــام" ســيكون ناقصــا ،إذا لــم نتطــرق لمواقفهــا و تعاملهــا مــع
أ
مسـالة العمـل الســري و العمــل العلنـي ،ذلـك أان مواقفهـا مـن هـاتين القضــيتين ،تعتـبر أاساسـية فـي فكرهـا السياسـي ،إذ
أ
أ
أانهــا لعبــت دورا هامــا فــي تجربتهــا ،فلقــد اعتــبرت أان مــن بيــن العوامــل الساســية الــتي أادت الـى "إفلس" مزعـوم للحـزاب
الوطنية التقدمية ،هو لجوؤها إلى العمل العلني بدل العمل السري ،و بذلك اتخدت منذ المنطلـق العمــل الســري كمب أـدا
أاساسي يحدد وجودها ،و اعتــبرته مـن المبــادئ الرئيســية فـي العمــل اللــوري ،غيـر قابــل للنقــاش ،بــل هـو يميـز فـي نظرهــا
أ
أ
التنظيـم اللــوري مـن الصـلحي ،و لهـذا ،كــانت فـي نقـدها للحـزاب الوطنيــة التقدميـة ،تصــفها ب"الحـزاب الشـرعية" ،و
أ
هذا في نظرنا كاف لثبات "إفلس" مزعوم لتلك الحزابي
و نفــس الموقــف اتخــدته مــن النقابــات العلنيــة ،إذ اعتبرتهــا "غيــر فاعلــة" ،بــل و مــن غيــر الممكــن أان تكــون وســيلة
أ
تــاطير و قيــادة النضــالت النقابيــة ،فــدعت لتجــاوز الطــارات النقابيــة العلنيــة و تكــوين نقابــات ســرية ،فــي هــذا الطــار،
رفضــت الوداديــات داخــل التلميــذ و رفضــت العمــل فيهــا ،بــل هاجمتهــا فــي اللانويــات الــتي تشــكلت فيهــا ،و اتهمتهــا
أ
أ
بالعمالــة ،فاسســت "النقابــة الوطنيــة للللميــذ" 6الــتي لــم يكــن لهــا فــي حقيقــة المــر أايــة علقــة بالنقابــة غيــر الســم ،الــذي
أ
أ أ
 6ـ إن الدعــاءات المزعومــة لصــحاب الوثيقــة حــول "النقابــة الوطنيــة للتلميــذ" خاليــة مــن كــل حقيقــة ،خاصــة و ان اصــحابها يفتقــدون المعرفــة
أ
أ
الملموسة بتاريخها و ارةيتها التاسيسيةي
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اتخــد غطــاءا لنشــاط منظمــتي ''إلــى المــام'' و'' 23مــارس'' فــي اللانويــات ،و لــم يكــن يــدخلها إل مــن تبنــى إيديولوجيــة و
مواقف هاتين المنظمتين ،فكان مصير هاته "النقابة" المزعومة الفشل التامي
أ
و بعــد حــل التحــاد الــوطني لطلبــة المغــرب فــي ينــاير  ،1973رفعــت الجبهــة المكونــة مــن "إلــى المــام" و" 23مــارس"
شــعار بنــاء نقابــة طلبيــة ســرية ،رغــم رفــض المناةــلين "التحــاديين" و "التحررييــن" لهــذا الشــعار ،اســتمرت المحــاولت
لتكوين إطارات تابعة ل"الجبهة" في الطلبة و اعتبارها إطارات نقابية ،إلى أان الدعوة لبناء نقابة سرية في الطلبــة - ،كمــا
أ
هو الشان في الللميــذ -لــم يكــن لهـا أاي صـدى ،و اصـطدمت برفــض الجمـاهير الطلبيـة لهـا ،و رغــم ذلـك ،اسـتمرت "إلـى
أ
7
المام" تعتقد بصحة موقفها ،إذ استمرت تتشبت به حتى بعد رفع الحظر عن أاو ط م في نوفمبر .1978
أ
و لقد كانت دعوة "إلى المام" لتشــكيل "اللجـان العماليـة السـرية" داخـل الطبقـة العاملـة تسـير فـي نفــس التجـاه ،و
كانت هاته الدعوة مقرونة بالتهجم على"التحاد المغربي للشغل" ،و ظلت تتحكــم فــي تفكيرهــا السياســي ،و فــي المناشــر
التي كانت توجهها إلى العمال إلى حدود سنة .81974
أ
أ
لماذا عشقت منظمة إ"لى المام" السـرية إلـى هـذا الحـد ،و ظلــت تتهجــم علـى الحـزاب الوطنيــة التقدميـة ،و ترفــض
العمل في النقابات العلنية و تحتقره؟
أ
أ
إن "إلى المام" ،في إطار تقييمها لتجربة القـوى الوطنيـة التقدميـة بـالبلد ،اعتــبرت ان عـدم التجائهــا إلـى السـرية فـي
التنظيم و في النشـاط السياسـي ،يعـد سـببا رئيســيا فـي القمـع الـذي لحـق بهـا ،و عـدم إنجازهــا لللـورة ،و أان طريـق العمـل
العلنــي لــن يــؤدي فــي نظرهــا إل إلــى الفلس السياســي و التنظيمــي ،و هــو طريــق "إصــلحي" ،و لقــد كــان لليــديولوجيات
المغــامرة الرهابيــة الــتي ذاع صــيتها فــي العــالم بعــد  ،1968دورا ليســتهان بــه فــي تعميــق هــذه النظــرة الطفوليــة للعمــل
السياسي.9
أ
و بهذا اجتهدت في التنظير للسرية ،إلى أان أاصبحت بالنسبة لهــا منـذ المراحــل الولــى مــن وجودهــا ،حــدا فاصــل فــي
مواجهة الحكم و في مواجهة القمع ،و شرطا حاسما لسـتمرارها كمنظمـة ،ممـا جعلهـا تراهــن علـى السـرية كـليرا فـي عملهـا
أ
اليــوميي هكــذا شــكلت الســرية إحــدى مرتكـزات وجودهــا السياســي و التنظيمــي ،و كــان تاثيرهــا كــبيرا فــي بنيتهــا الفكريــة،
فكرست جزءا كبيرا مــن وقتهــا و نشــاطها مــن أاجــل ةـبط التنظيـم و تطـوير تقنيــاته ،فسـادت الشــبكية و البيروقراطيــة فــي
أ
العلقات الداخلية بين أافرادها ،و أاصبح همها الساسي عند توزيع منشور أاو وقوع اعتقال ،و في كل نشاط سياسي ،هـو
أ
دراســة تقنيــات التنظيــم و الســرية و محاولــة تلفــي نتائــج حتميــة ،لموقــف سياســي خــاطئ باســاليب تقنيــة ،و التعامــل مــع
أ
 7ـ بناء النقابة السرية داخل الحركة الطلبية ،موقف انفردت به منظمة "إلى المام" و دافعت عنه في ظروف قمع شرس للحركة الطلبية و الحركة
أ
الجماهيرية ،و هو موقف مســتوحى ا ساسـا مـن تجربــة الحركـة الطلبيــة اليونانيــة إبـان حكـم نظـام الكولــونيلت الفاشـيي و بعـد رفـع الحظـر عـن "التحـاد
الــوطني لطلبــة المغــرب" تــم التخلــي عــن ذلــك ،و ل يعــود هــذا إلــى رفــض الجمــاهير الطلبيــة ،بقــدر مــا يعــود إلــى الضــعف الــذي مــس المنظمــة علــى إثــر
اعتقالت .1977 -1976
أ
أ
 8ـ يقـوم اصــحاب الوثيقـة بخلــط مقصـود بيــن موقـف  1971حـول اللجــان العماليــة الســرية و اســلوب المناشــير المرتبــط بــه ،و موقــف المنظمــة الـذي
أ
تجاوزه بعد صيف  ،1972ا ما رفض العمل في النقابات ،و الهجوم على "التحاد المغربي للشغل" فمجرد افتراء ليس إلي و هــو يقـوم بخلـط مقصـود بيــن
أ
نقد القيادة البيروقراطية ل "التحاد المغربي للشـغل" و الهجـوم علـى هـذا الخيــر ،و هـذا ينســحب علـى مجمـوع النـص عنـد كـل تطــرق لموقـف المنظمــة
من النقاباتي
أ
أ
 9ـ ل يمكن اختزال تقييم الحركة الماركسية – اللينينية المغربية ،و منظمة "إلى المام" للحزاب الصلحية في موقفهـا مــن العمــل الســريي )انظــر
أ
أ
وثائق منظمة "إلى ال مام" و كذلك مقالة "التحاد الوطني للقوات الشعبية" الصادرة بمجلة "انفاس" بالعربية السلسلة الجديدة سنة .(1972
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التنظيــم و الســرية بهــذا الشــكل ،هــو مــن ممي ـزات التنظيمــات المغــامرة و الرهابيــة ،الــتي تســتبدل الجمــاهير بــالتنظيم
آ
الشبكي ،و لتقيم وزنا للرتباط بها ،و معرفة ارائها و قيادة نضالتها ،بل تسعى إلى إما النيابة عن الجمــاهير أاو إعطاءهــا
الملال من أاجل أان تقتدي بهي
أ
هكــذا كــانت "إلــى المــام" تمــارس عشــقها للعمــل الســري ،و ترفــض بشــكل مبــدئي العمــل العلنــي و المكانيــات الــتي
يوفرهــا فــي المجتمــع ،و موقفهــا هــذا ،و إلــى جــانب المواقــف الــتي أاش ـرنا إليهــا ســابقا ،لــم تتميــز عــن التيــارات النتهازيــة
آ
اليسارية التي برزت في العالم مند عهد لينين حتى الني
أ
إن اللــوريين لــم يؤلهــوا فــي جميــع المراحــل التاريخيــة العمــل الســري ،أاو اعتــبروه الطريــق الوحــد الــذي عليهــم أان
يسلكوه ،من أاجل تغيير المجتمع و الحفاظ على "الطهارة" اللوريةي إن تحديد موقف نظــري و سياســي فــي العمــل الســري
أا و العلني ،يستند إلى معطيات الواقع و متطلبات النضـال ،و ليـس إلـى مبـادئ جامـدة مسـطرة فـي كـتـاب "مقـدس" ،كمـا
أ
أان حماية و استمرار تنظيـم ثــوري مـا ،ليتعلــق بمب أـدا مجـرد يتبعـه كـل مـن أاراد النجـاة ،بـل المـر يتعلـق بفهـم الواقـع عـن
أ
طريق التحليل العلمي ،و تحديد الساليب الملئمة للفعل فيه في اتجاه التغييري
أ
و ةمن خـط الرفــض الشـامل ،رفضــت "إلـى المـام" البرلمـان بشــكل "مبـدئي" ،معتـبرة إيـاه لعبـة "رجعيــة" ،الهـدف
منها ترويع الجماهير و تحريف وعيها و صدها عن اللورة ،و هذا الموقف جـزء مـن رفضـها للديمقراطيــة البرلمانيـة ،معتـبرة
أان محاربتها ،تعد من المهمات الرئيسية لللوريين ،في مجتمع متخلف اقتصاديا و اجتماعيا و سياسيا و حضارياي
أ
و التنظيرات التي حاولت بها تبرير موقفها هذا جد هزيلة ،بل و تبدو مضحكة في بعض الحيان ،ففي تقييمها لواقع
أ
البلد و مســتوى وعــي الجمــاهير ،تعتــبر أان مســالة الديمقراطيــة البرلمانيــة قــد تــم تجاوزهــا ،و مرفوةــة بشــكل واعــي مــن
طــرف الجمــاهير ،و مــن الطــبيعي فــي إطــار هــذا التفكيــر الملــالي الــذي هيمــن عليهــا و علــى كــل المتطرفيــن ،أان تعتــبر
أ
مساهمة فئت هامة من الجماهير الشعبية في النتخابات مجرد ديماغوجية ،أاو أان الدافع الساسي لها هو القمعي
مــن هــذا المنطلــق ،هــاجمت القــوى السياســية الوطنيــة و التقدميــة ،الــتي شــاركت فــي النتخابــات و اعتبرتهــا ذيليــة
للحكــم ،و"خادمــة" للمخططــات الرجعيــة ،بــل و اعتــبرت أان دفــع الجمــاهير للمســاهمة فــي النتخابــات البرلمانيــة بصــفة
عامة موقف رجعيي
أ
و في إطار تشبتها "المبدئي" برفض الديمقراطية البرلمانية ،رفعت "إلى المام" شعار إفشالها كلما تقــرر الـدخول فـي
أ
التجربة ،دون تكليف نفسها عناء التقييم الجدي لكل تجربة ،في إطار الظروف التي تاتي فيها :مــاهي ايجابياتهــا و مــا هــي
سلبياتها ،و تحديد موقف على ةوء الواقع الملموسي
أ
و ل ينفصــل موقــف إ"لــى المــام" مــن الديمقراطيــة البرلمانيــة عــن موقفهــا مــن الصــلحات الجتماعيــة و السياســية،
فموقفهــا نهــائي و قــاطع ،إنهــا ةــد أاي إصــلح و ةــد مــن يطــالب بــه فــي ظــل الواقــع الــذي يعيشــه المجتمــع المغربــي فــي
الظروف الراهنة ،ففي نظرها أان الصلحات الجتماعية و السياسية غير ممكنة التحقيق في الوةع الحالي للبلد ،و مــن
هن ــا اجته ــدت لتع ــتيم الوة ــع و إب ـرازه بش ــكل ظلم ــي ،و رفض ــت البح ــث ف ــي التط ــورات ال ــتي يعرفه ــا الص ـراع الطبق ــي و
السياسي ،و الواقع بالنسبة لها إما أابيض أاو أاسودي و ما دامت اللورة لم تنجز ،فالسائد في نظرها في المجتمــع هــو الظلم
ال ــدامس ،أام ــا أان تس ــتطيع الجم ــاهير الش ــعبية و الق ــوى الوطني ــة التقدمي ــة ف ــي ظ ــل ظ ــروف معين ــة ،أان تف ــرض بع ــض
الصــلحات الجتماعيــة و السياســية ،و ةــمنها مؤسســات تمليليــة وطنيــة و محليــة ،فــذلك شــيئ ملــالي فــي نظرهــا ،و إذا
وجدت أاشـياء مــن هـذا القبيــل فـي الواقـع ،فهـي عنـدها ل تخـرج عــن إطــار الديماغوجيــة و المنــاورة الـتي يقـوم بهــا الحكــم أاو
يشترك فيها مع القوى الوطنية التقدمية ،التي تصبح في هذه الحالة عبارة عن بيادق تحركها السلطة كيف شاءتي
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أ
تلك هي الخلفية اليديولوجية و السياسية ،التي تستند عليها "إلى المام" لوصف القوى الوطنية التقدمية فــي البلد
أ
ب "الحزاب الصلحية"ي
أ
و بهــذه المواقــف كــانت مخلصــة فــي إلتزامهــا بــالفكر النتهــازي اليســاري ،و بــابرز مظــاهره المتخلفــة ،و ليــس ترديــدها
أ
المتواصل لبعض الكلمات و الجمل الماركسية الرنانة ،إل تجســيدا لهــم مميـزات النزعـة النتهازيــة اليســارية ،الـتي تختــار
بشكل دوغمائي ما يدعم بنيتها الفكرية و السياسية الجامدةي
أ
إن التعامــل مــع الماركســية كشــعارات و جمــل معزولــة ،تســتخدم باشــكال ديماغوجيــة كوصــفات جــاهزة ،هــو مــا يميــز
أ
مجموعات الشباب المتعلم ،التي ظهرت منذ سنة  1970بما فيها مجموعة "إلى المام" ،و رصيدها على المستوى اللقافي
ل يتجاوز هذا الحدي
فكم هي مبتذلة و مغرقة في التخلف ،تلك المواقف التي تتعامل مع المجتمــع و الصـراع الطبقــي ،بمقــولت جامــدة و
شعارات مطلقة ،يكـفي الستشهاد بها لثبات صحة موقف ماي إن الماركسية نظرية مادية ثورية ترتبط بالواقع الحــي ،مــن
خلل تتبع دينـاميته و أاشـكاله المتغيـرة ،و اسـتخدام المنهـج المـادي الجـدلي لتحليــل معطيـاته ،فـي كـل فـترة مـن فـترات
الصـراع الطبقــي ،مــن أاجــل الربــط بيــن مختلــف عناصــره ،و فهمــه و تحديــد اتجــاهه الموةــوعي ،و مــن تمــة بلــورة أاشــكال
أ
النضال الملئمة للفصل فيه بشكل إيجابي ،و بما يخدم اتجاه التقدم التاريخي في المجتمــعي و إن اســتعمال كــل اشــكال
النضال  -بما فيها البرلمان -مـن أاجــل رفــع مســتوى وعـي الجمـاهير و تطـوير فعاليتهـا النضــالية بشـكل واعـي ،و بمـا يخـدم
مصــالحها ،بالــدور المنــوط بهــا فــي عمليــة تغييــر و تقــدم المجتمــع ،انطلقــا مــن الواقــع الموةــوعي المعــاش ،و متطلبــات
الصـراع الطبقــي اقتصــاديا و اجتماعيــا و سياســيا و ثقافيــا ،شــيء ةــروري ،و هــو مــن صــميم النهــج الــديمقراطي اللــوري ،و
ليتعــارض إل مــع التحجــر و الجمــود و الدوغمائيــة و الراديــة ،ذلــك أان تحديــد أاشــكال النضــال و أاســاليبه ،ليســت عمليــة
قبليــة تتــم بشــكل مســبق ،فــي غيــاب دراســة التطــورات الملموســة للواقــع ،بــل تخضــع للواقــع الملمــوس ،و مــن خلل
تحليلــه ماديــا بمنهــج جــدلي ،يصــبح فــي المكــان تحديــد طبيعــة أاشــكال النضــال ،الــتي تتطلبهــا الظــروف و تخــدم تقــدم
المجتمع ،إذ أان المعرفة العلمية بالقوانين الموةوعية للواقع ،شرط حاسم للفعل فيه بشكل واعي و هادفي
 4ـ الموقف من الحزاب الوطنية التقدمية
أ
أ
يكـتســي الموقــف مــن القــوى الوطنيــة التقدميــة اهميــة بالغــة ،ســواء علــى المســتوى النظــري العــام ،او علــى المســتوى
أ أ
العملي الملموس ،بالنسبة لية هياة سياسية أاو نقابية تـدعى لنفســها التقدميـة أاو اللوريــة ،فهـو يشــكل محــورا أاساسـيا فـي
الموقــف النظــري مــن تحديــد التناقضـات فـي المجتمـع بشــكل عـام ،و التمييـز بشــكل خــاص بيــن مــا ينتمـي للشـعب ،و مــا
ينتمي إلى صفوف أاعداء التقــدم ،و أان خلــط نظــري علــى هـذا المسـتوى ،ينعكــس علــى الممارســات و المواقــف السياسـية،
التي قد تقود أاصحابها عمليا إلى صب الماء في طاحونة المواقف الرجعية ،و إحتلل موقع في الواقع الموةوعي معارض
للتجاه التقدمي للتاريخ ،هذا بغض النظر عن وعي أاو غياب وعي المنظرين و المدافعين عــن ملــل هـذه المواقــف ،و هنــا
ل مج ــال للرغب ــات و حس ــن الني ــات ،فطري ــق التجاه ــات الفوة ــوية و المغ ــامرة و الرهابي ــة ،ق ــد يك ــون مبلط ــا بالني ــات
أ
الحسنة ،لكن تاريخ الشعوب تحكمه الوقائع و الحداث ل النياتي
لــذلك ،فــإن الموقــف مــن القــوى الوطنيــة التقدميــة ليــس ثانويــا أاو جزئيــا ،بــل هــو منظــور سياســي يتجســد مــن خل لــه
أ
التوجه اليـديولوجي و السياسـي العـام ،ليـة قـوة أاو هيئـة سياسـية فـي البلد ،خاصـة عنـدما يصـبح ذلـك المنظـور يمــارس
أ
أ
كمنهج ثــابتي مــن هنـا ،فتقييــم مواقـف مجموعـة "إلـى المـام" مـن الحـزاب الوطنيــة التقدميـة ،يسـاهم و بشــكل كـبير فـي
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الكشف عن جـوهر فكرهــا العـام ،و اختياراتهــا السياســية ،و الموقــع الموةـوعي الـذي احتلتـه خلل مرحلـة تواجـدها علـى
الساحة الوطنيةي
أ
أ
لقــد قــامت "إلــى المــام" كغيرهــا مــن مجموعــات الشــباب فــي نهايــة الســتينات ،علــى رفــض كلــي للح ـزاب الوطنيــة
التقدمية في البلد ،مصنفة إياها بجانب القوى الرجعية ،و لقد عبر الشعار الـذي رفعتــه "ل إصـلح لرجعيــة" 10عـن ذلـك
أ
و بشــكل بــارز ،و مــن تمــة انطلقــت تــدين تلــك الح ـزاب ،معتــبرة إياهــا تتحمــل المســؤولية الرئيســية فــي التطــورات الــتي
عرفتهــا البلد ،واصــفة إياهــا ب"الخيانــة" المزعومــة ،إلــى غيــر ذلــك مــن التصــنيفات السياســية و غيــر السياســية فــي أاغلــب
أ
الحيــان ،و اعتبرتهــا ليســت لهــا أايــة تمليليــة طبقيــة ،بــل عبــارة عــن مجموعــات مــن "محــترفي السياســة" ل تحركهــم إل
أ
المصالح الشخصية ،و هذا الموقف يجــد أاسسـه فــي البنيــة الفكريــة ل"إلـى المـام" ،الــتي اعتــبرت جميــع القـوى السياسـية
أ
فــي البلد ،مــن الحكــم إلــى الح ـزاب الوطنيــة التقدميــة ،مجموعــات طفيليــة معزولــة عــن الطبقــات الجتماعيــة ،فالنظــام
السياسي في البلد  -حسب زعمها  -عبارة عن "كمشة حاكمة" ،تستمد وجودها من خدمة المبريالية ،و ليملل مصــالح
طبقية كطبقة ،أاو "طبقات" اجتماعيـة ،و البورجوازيــة الصــغيرة و المتوسـطة ،ل وجــود لمـن يعــبر عــن مصــالحها الطبقيــة
أ
أ
بيــن الح ـزاب السياســية ،11و بمقابــل هــذا كلــه ،منحــت مجموعــة "إلــى المــام" نفســها أاحقيــة طوباويــة فــي التعــبير عــن
12
المصالح الطبقية لمختلف الطبقات الشعبية
أ
أ
و كنتيجة لموقفها العدائي من الحزاب الوطنية التقدمية ،ناهضت "إلى المام" الحزبية و التحــزب ،و بــذلك وجــدت
نفسها و من حيث ل تحتسب ،تصب الماء في طاحونـة نزعــة إيديولوجيــة رجعيــة ،نمـت لـدى بعـض فئت الشـباب ،كـرد
أ
أ
فعــل ســلبي علــى الوةــاع الــتي عرفتهــا البلد بعــد مــارس  ،1965تــدعو إلــى معــاداة الحـزاب الوطنيــة التقدميــة ،و البتعــاد
عنها بل و البتعاد عن السياسية و السياسيين ،تضع قوى التقدم و قوى التخلف فـي البلد فـي صـف واحــد ،و أامـام هـذا
أ
الموقــف المتخلــف ،الــذي ســقطت فيــه "إلــى المــام" ،انطلقــت تنظــر إلــى العفويــة و الفوةــوية و المغــامرة ،و مــن منطلــق
أ
رفض أاي تعامل ديموقراطي مع الحزاب الوطنية التقدمية – و ما كان لها أان تمارس غير ذلك ،في شروط سيطرة الجهل
أ
أ
و المنظور الظلمي للواقع  -حاولت "إلى المام" إلى جانب " 23مارس" تعويض تواجـد الحـزاب وسـط الطلبـة و النفـراد
أ
بالنقابة الطلبية أا و ط م ،و نفس المنطلقات و الهداف كانت تحركها وسط التلميذ ،مما أادى بها الى خلق نقابة ســرية
تابعة لها سياسيا و تنظيميا ،في حين اعتبرت العدو الرئيسي المباشر داخل الطبقة العاملة ،هو النقابة العماليــة التحــاد
المغربي للشغل ،13و حاولت إسـقاط فكرهـا علـى الطبقـة العاملـة لظهارهــا خلفـا للواقـع ،علـى أانهـا تجــاوزت إ م ش ،و لـم
تكــن "اللجــان العماليــة الســرية" الــتي دعــت إليهــا إل بــديل فوةــويا ل ا م ش ،و كــانت النتيجــة المنطقيــة لموقفهــا هــذا
أ
 10ـ اخــتزال هـذا الشـعار فـي شـقه ال ول لـه دل لـة كـبيرة فـي منطـق تشــويه الحقـائق و لـوي عنـق التاريـخي و الشـعار الـذي رفعتـه الحركـة الماركســية –
اللينينية ابتداءا من  ،1970في إطار الدفاع عن خطها اللوري هو" :ل إصلح ل رجعية ،قيادة ثورية"ي
أ
أ
 11ـ هـذا الخلــط بيــن فــترة  ،1972 - 1970ومــا بعـد  1972مقصـود كــذلك ،و يـروم التشــويه ،و يكـفـي ان يقـارن القــارئ بيــن وثيقــة "سـقطت القنعــة،
أ
أ
أ
فلنفتــح الطريــق اللــوري" ) 30غشــت  (1970و وثيقــة "الوةــع الراهــن والمهــام العاجلــة للحركــة الماركســية -اللينينيــة" )ابريــل  (1973ليتاكـد مــن اكــاذيب
منظر الردة وحوارييهي
أ
 12ـ افتراء ل اساس له في وثائق المنظمة خاصة بعد .1970
أ
 13ـ هناك مرة اخرى خلط مقصود بين "التحاد المغربي للشغل" كنقابة جماهيرية وبين القيادة البيروقراطية لهذه النقابة ،و الهدف تمرير موقــف
أ
عداء منظمة "إلى المام" المزعوم للتحاد المغربي للشغلي
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أ
)اعتبــار ا م ش بملابــة التنــاقض الرئيســي وســط الطبقــة العاملــة و الــدخول فــي مواجهــاته بشــكل كلــي( ،هــو عزلــة الف ـراد
الــذين دافعــوا عــن هــذا الموقــف ،و لفظهــم مــن صــفوف العمــال ،و نفــس التعامــل العــدائي ســيتم مــع النقابــة الجديــدة
أ
"الكونفدرالية الديمقراطية للشغل" ،فور نشاتها كما يدل على ذلك بيان  17أابريل .141979
و مــا كــان لهــذا النهــج فــي التعامــل مــع القــوى الوطنيــة التقدميــة ،أان يجــد لــه مرتك ـزات اجتماعيــة وســط الجمــاهير
أ
أ
الش ــعبية عام ــة ،و الطبق ــة العاملــة خاص ــة ،لن تل ــك النقاب ــات و الح ـزاب له ــا ارتباط ــات تاريخي ــة و سياس ــية بالجم ــاهير
الشــعبية ،ل يمكــن فصــمها بنــاء علــى دعــوات إيديولوجيــة تبشــيرية ،ل ترتبــط بالمصــالح الطبقيــة لتلــك الجمــاهير ،و ل
تعتمد على فهم موةوعي للواقع ،بل تحركهـا رغبــات ذاتيـة ،تظــل إراديــة كيفمـا كـانت مظاهرهــا الكلميــة اللوريــة ،و لهـذا
فقــد عاشــت تلــك الــدعوات علــى هــامش نضــال الجمــاهير ،و لــم تجــد لهــا صــدى وســطها ،و غــابت مــع تشــتت أاصــحابها ،و
أ
أ
بقيت الحزاب الوطنية التي ازداد تاثيرها السياسي ،و ارتباطها النضالي بالجماهير ،رغم القمع الذي ظلت تعاني منــه ،و
أ
أ
لقد تكلف الواقع نفسه بإبراز مدى ملالية و ذاتية مواقف مجموعة "إلى المام" من الحزابي
أ
أ
و إن غيــاب النظــرة الموةــوعية للواقــع ،أاســقط "إلــى المــام" و بــاقي المجموعــات اليســارية فــي التضــخيم مــن مســالة
الخطاء المزعومة التي ارتكبتها القوى الوطنيـة التقدميـة ،و التعامـل معهــا مـن منطلـق انتهــازي يســاري ،ممـا حجــب عنهـا
إدراك الدور الفعلي الذي تقوم به تلك القوى في الصراع الطبقي ،و هو في اعتقادنا دور تقدمي ملموس و بارز فــي الواقــع،
أ
أ
و ل بد من التاكيد هنا على أان الخطاء التي وقعــت فيهــا تلـك القـوى – ل كمـا يقــدمها النتهــازيون اليســاريون و لكــن هـي
أ
فــي الواقــع  -أاخطــاء ارتكبــت وســط النضــال ل خــارجه ،و أان الحـزاب المعنيــة ،طرحتهــا و تعــاملت معهــا بشــكل نضــالي،
مم ــا عق ــد مهم ــة التجاه ــات النتهازي ــة اليس ــارية ،ال ــتي تتحي ــن الفرص ــة للتق ــاط م ــا يمك ــن أان تجع ــل من ــه م ــادة لتروي ــج
أ
بضاعتها ،و التهجم على الحزاب و الحزبيةي
أ
و عنــدما طرحــت قضــية الصــحراء ،و رغــم الحجــم الــذي اتخــدته فــي الوةــع فــي البلد ،لــم تكلــف "إلــى المــام" نفســها
أ
عن ــاء البح ــث الج ــدي و الدراس ــة العلمي ــة للمش ــكلة ،ب ــل زعم ــت أان الم ــر يتعل ــق بمن ــاورة حبك ــت خيوطه ــا م ــن ط ــرف
أ
أ
المبريالية و الحكــم و الحـزاب ،فاتخــدت مــن القضــية حصـان طــروادة للطعــن فـي نضـالية الحـزاب الوطنيــة التقدميـة ،و
اتهامها بالعمالة و الذيلية السياسية للحكم ،و انطلقت تزكي إيديولوجية النتهازية اليســارية وسـط الشـبيبة التعليميـة ،و
أاصــبح همهــا الرئيســي هــو ترديــد شــعار "تقريــر المصــير" بمناســبة أاو بغيــر مناســبة ،و وجــدتها فرصــة جديــدة لل كـلــار مــن
المناشــير ،معتقــدة أانهــا بممارســتها الفوقيــة هــاته ،ستتوصــل إلــى إقنــاع الجمــاهير بموقفهــا ،و تــوفر لنفســها شــروط الخــروج
أ
من العزلة الخانقة التي أاوصلها إليها الطريق المسدود الذي سلكـته منذ تاسيسهاي
أ
و ل ــم تق ــف عن ــد ه ــذا الح ــد ،ب ــل اتخ ــدت م ــن مس ــالة الص ــحراء و ان ــدلع الح ــرب ف ــي المنطق ــة ،منطلق ــا لتنظيـ ـرات
أ
اسـتراتيجية وهميـة جديـدة ،أاعـادت مــن خللهـا صـياغة و تطـوير فكرهـا النتهــازي اليسـاري ،الـذي مـن مكونــاته الساسـية
أ
أ
اللاثر السطحي و السريع بالحداث البراقة و المبهرةي هكذا تخيلت فـي بدايــة ســنة  1977نظريــة إســتراتيجية جديــدة  -و مـا
أ
أاكـلر النظريــات السـتراتيجية الخياليــة الـتي تبنتهــا "إلـى المـام" فـي حياتهــا القصـيرة  -أاطلقــت عليهـا إسـم نظريـة اللـورة فـي
أ
الغــرب العربــي "تحتــل فيهــا مســالة قيــام "الجمهوريــة الصــحراوية "موقعــا محوريــا ،و هــي حســب هــذه النظريــة  -الخطــوة
أ
الولــى نحــو اللــورة فــي المنطقــة  -هكــذا رفعــت شــعار الــتركيز علــى العمــل السياســي و التنظيمــي فــي الجنــوب المغربــي،
أ
 14ـ موقــف منظمــة "إلــى المــام" كــان موقفــا مبــدئيا ،ينطلــق مــن ةــرورة الــدفاع عــن وحــدة الطبقــة العاملــة ،و التصــدي لمحــاولت البرجوازيــة و
أ
البرجوازي ــة الصــغيرة تقســيمها لفائــدة مصــالحها السياســية و الطبقيــة ،و ل علقــة لــه بموقــف عــدائي مــن "التحــاد المغرب ــي للش ــغل" او "الكنفدرالي ــة
الديموقراطية للشغل"ي
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تحضــيرا لمباشــرة العمــل المســلح هنــاك ،مــن أاجــل ةــرب القواعــد الخلفيــة للحكــم و المســاهمة فــي إنجــاح "الجمهوريــة
الصحراوية"ي
أ
أ
هكــذا كــانت مجموعــة "إلــى المــام" ،و منــذ ان انــدلعت الحــرب ،تــذكي الحمــاس للتطــاحن و القتتــال بيــن شــعوب
المغرب العربي في الصحراء ،معتقدة أان موقفها هذا يخدم التطــور الحضــاري و الجتمــاعي و السياســي لشــعوب المنطقــة،
أ
أ
و يخدم كذلك تقدم الصراع الطبقي في المغـرب ،لكــن المـر عكـس ذلـك تمامـا ،إذ أان تاييـد الحــرب الـدائرة فـي الصـحراء،
يصب الماء في طاحونة قوى التخلف ،و يفتــح البــاب واســعا لتصــبح المنطقـة مرتعــا خصـبا للقـوى العظمـى ،الــتي تــتربص
بشعوب المغرب العربي ،محاولــة إنـزال قبضــتها علـى خيراتهــا و طاقاتهــا القتصـادية و البشـرية ،و الســتيلء علـى مواقعهــا
الستراتيجية الهامة ،كما أان إذكاء الحرب ،و الشادة بــالخراب و الســتنزاف المــادي و البشــري ،و بــالويلت العديــدة الــتي
أ
تفرةــها علــى شـعوب المنطقـة )كمــا فعلــت مجموعـة "إلــى المـام" فـي بيانهــا المــؤرخ ب  17أابريــل  ،151979ل يمكــن تــبريره
مطلقــا فـي نظرنـا ،بحجــة تلبيـة المطامـح السـتقللية للصــحراويين ،و ل بحجـة تحقيـق مشـروع "ثــوري" وهمـي ل وجـود لـه
علــى أارةــية الواقــع ،مل ــل"اللورة فــي المنطقــة" أاو "اســتراتيجية اللــورة فــي الغــرب العربــي" ،أاو غيــر ذلــك مــن التنظيـرات
المجددةي
آ
فهذا التعامل الصبياني مع الحرب الدائرة ،و التغاةي اللمسؤول عما تفرةه علـى شـعوب المغــرب العربـي ،مـن الم
آ
و خس ــائر و تض ــحيات رهيب ــة ،ل يخ ــدم ف ــي ش ــيء اف ــاق الوح ــدة المنش ــودة بينه ــا ،ب ــل عل ــى العك ــس م ــن ذل ــك ،يعم ــق
أ
التناقضات و الجروح ال ليمة ،و يزيد من تدمير العلقات التاريخية و النضــالية المشـتركة ،و بــذلك يســاهم أانصــار الحــرب
أ
في مجموعة "إلى المام" ،من حيث ليحتسبون ،في صب الماء في طاحونة الشــوفينية و العــداء بيــن شــعوب المنطقــة،
أ
و ل يغيــر فــي المــر شــيئ ،ادعــاؤهم محاربــة التعصــب و الشــوفينية ،و علوة علــى ذلــك فــإن إذكــاء نــار الحــرب و القتتــال
بمــبرر اللــورة فـي الغـرب العربـي ،أاو مسـاندة الجمهوريــة الصــحراوية ،رغــم مظهــره اللــوري الــبراق ،ففـي جـوهره لـه جــوانب
أ
رجعية تماما ،لنه يوفر شروط تعمق تدخل القوى العظمى و بيادقها في المشكل ،مع ما يمكن أان يترتب عن ذلك من
أ
ويلت على حريـة شـعوب المغـرب العربـي و إسـتقللها ،و لنـه موقـف مضـاد لطمـوح هـذه الشـعوب فـي الوحـدة ،و مضـاد
للتطور الحضاري و الجتماعي و السياسي الذي تسعى إليه و تناةل من أاجلهي
أ
أ
لذلك ،و أامام الوةاع التي تعيشها المنطقة و الخطار التي أاصــبحت محدقـة بشــعوبها ،مــن جـراء اســتمرار التطــاحن
أ
آ
حول مسالة الصحراء ،فإننا نعتبر أان اللجـوء إلـى حـل سياسـي للنـزاع ،بمـا يخـدم مصـلحة شـعوب المغـرب العربـي و افـاق
وحــدتها المنشــودة ،و يفتــح عهــدا جديــدا فــي العلقــات فيمــا بينهــا ،موقــف أاصــبحت تفرةــه الظــروف أاكـلر مــن أاي وقــت
مضى ،و نعتقد أان الحل السياسي السلمي يستجيب في الظروف الراهنة ،لشعوب المغرب العربي فــي الوحــدة ،و يحــول
دون دفع المنطقة للسقوط فريسة للقوى العظمىي
أ
 :5تعامل "إلى المام" مع تناقضاتها الداخلية
أ
مــن بيــن النقــط المحوريــة الــتي إســتندت عليهــا مجموعــة "إلــى المــام" فـي انفصــالها عــن حــزب التحــرر و الشــتراكية فــي
أ
آ
صيف  ،1970مسالة الديمقراطية داخل الحزب ،و إذا كانت" المركزية الديمقراطية" بالمضمون الذي مورســت بــه انـذاك
أ
من طرف الحزب ،تحتاج الى تقييم نقدي ،يشمل بنيته السياسية و التنظيمية ،فل بــد مــن تســليط الةـواء عــن الكيفيــة
أ
أ
 15ـ بيان سياسي اصدرته قيادة منظمة "إلى المام" بالسجن المركزيي
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أ
الــتي كــانت تطــرح بهــا مــن طــرف مجموعــة الطلبــة ،الــذين شــكلوا "إلــى المــام" فيمــا بعــد ،16فلقــد عــالجت هــذه المجموعــة
أ
مسالة الديمقراطية داخل حزب التحرر و الشتراكية ،من نفس المنطق الذي تعاملت به مع باقي القضايا السياســية الــتي
طرحت حين ذاك ،الحماس و العاطفة اللورية ،و غياب النضج السياسي المرتبط بغياب التجربة السياسية ،إذ لم يكن
يحركهــا فــي طـرح شــعار تطـبيق الديمقراطيــة فـي الحــزب هـدف جـدي ،مــن أاجــل تــوفير شــروط أاكـلر ملئمـة لتطـوير الصـراع
أ
أ
الديلــوجي و السياســي الــديموقراطي وســطه ،و لن فكــرة النشــقاق ،و تجــاوز الحــزب فــي إطــار شــعار تجــاوز الح ـزاب،
أ
أ
تطورت و هيمنت داخل طلبة الحزب بالرباط ،و على قاعدة هذه الرةية ،اتخدت مسالة الديمقراطية بعدا حادا ،ارتبط
بهدف إزاحة القيادة نهائيا عن طريق عقد مؤتمر وطنيي
و انســجاما مــع فكــر هــذه المجموعــة ،و مــع طبيعــة القطــاع الــذي كــانت تتواجــد فيــه )الطلبــة( ،بحيــث كــان ينقصــها
أ
طول النفس و النظرة الرحبة الفق و التعامل العقلني مع المشــاكل ،ســعت إلـى الحلـول السـهلة و السـريعة ،بعيــدا عــن
تقديم وجهة نظر إيديولوجية و سياسية و جدية حول القضية موةوع الصراعي
أ
أ
أ
أ
و بعــد النفصــال ،اصــطدمت "إلــى المــام" فــي الشــهر الولــى مــن تاسيســها ،بمشــكلة التعامــل مــع التناقضــات الــتي
أ
برزت وسطها ،فوجدت نفسها لول مرة أامام اختبار مدى إستعدادها لممارسة الديمقراطيــة فـي علقاتهــا الداخليـة ،و رغــم
أ
أ
ان المعارةــة جــاءت مــن طــرف واحــد ،17مــن الــذين لعبــوا دورا هامــا فــي النشــقاق ،و عضــو فــي القيــادة ،و انهــا كــانت
جزئية ،و لم تخرج عن دائرة الفكر اليديولوجي و السياسي العام للمجموعة ،إل أانهــا مـع ذلـك لفظتــه مــن صـفوفها ،دون
ان تفتح مجال النقد و ممارسة الصراع الديمقراطي داخلهاي
18
و فــي نهايــة ســنة  ،1971تكــرر نفــس التعامــل مــع عضــو مســؤول فــي القيــادة  ،عنــدما طــرح وجهــة نظــر مخالفــة للفكــر
الس ــائد ،بص ــدد الواق ــع القتص ــادي و الجتم ــاعي و السياس ــي للبلد ،فتم ــت محاص ــرة وجه ــة نظ ــره ،و م ــورس الجه ــاز
أ
السياسي و التنظيمي في حقه ،و انتهى المر بإبعاده من المسؤوليةي
أ
أ
و بعد سنة  ،1972و مع العزلة الخانقة ،و تصاعد حدة الزمة التي كانت تعيشها"إلى المام" ،لــم يســتمر فــي ال لــتزام
أ
معها ،أاو الرتباط بها إل أاعداد قليلة جدا من العضاء و العاطفين ،و خاصة المتبنين منهــم ،و المســتعدين لتبنــي نهجهــا
السياســي العــام ،الــذي تبلــور خلل  ،1972 – 1970و الــذين فــرض عليهــم القمــع الســتمرار فــي الرتبــاط بهــاي و خلل
سنوات  ،1974-1972لم تظهـر داخلهــا إل اختلفـات بسـيطة ،و ل تتعــارض و الفكـر العـام السـائد ،لمـا عرفتـه هـاته الفـترة
أ
أ
أ
أ
أ
أ
 16ـ مــن خلل النــص نق ـرا باســتمرار ،ان الطلبــة هــم مــن اسســوا منظمــة "إلــى المــام" ،و الحــال ان هــذا التاســيس ســاهم فيــه إلــى جــانب الطلبــة
أ
مناةلون نقابيون واساتذة و مهندسون و تلميذ و حتى بعض الفلحين و العمالي
أ
أ أ
أ
أ
أ
 17ـ يتعلق المــر بالسـيد حسـن بنعـدي ،الــذي ،و إن سـاهم فـي التاســيس ،فمـا لبـث ان تخلـى و تراجــع عـن مــواقفه ،و اصــبح بعـد ذلـك احـد الطـر
أ
الساســية و البــارزة لبيروقراطيــة "التحــاد المغربــي للشــغل" ،و للمزيــد مــن المعلومــات علــى الشــخص فــي تلــك الحادثــة يمكــن الرجــوع إلــى اســتجواب
أ
أ
أ
آ
أ
للمعني بإحدى الذاعات المغربية ،حيث اكد على وعيه انذاك بخطإ الطروحات التي تبناهاي و من المعلوم ان السيد حسن بنعدي كــان احــد مؤسســي
أ
أ
حزب "الصالة و المعاصرة" الذي احتل فيه موقعا قياديا ،قبل ان ينسحب منه فيما بعدي
أ
أ
أ
أ
 18ـ يتعلق المر هنا بالسيد ريموند بنعيم ،الذي قاد اول محاولة سياسية يمينية و إصلحية داخــل منظمــة "إلــى المـام" ،امــا ســبب عزلتــه فيرجــع
أ
أ أ
إلى ثلثة امور ،ا ولهما مواقفه السياسية ،و ثانيهما ،اتصافه بالخوف و الجبن كلما تعلق المر بإنجاز مهام نضالية كلف بها ،و كملـال علـى ذلـك تحـول
بيتــه إلـى مخــزن للمنشــورات لـم يقـم بتوزيعهــا ،و ثاللهمــا ،انهيــاره النفســي و السياسـي بعـد انطلق حملــة اعتقــالت  ،1972حيــث هــدد المنظمــة بإفشــاء
أ
أ
اسـرارها إذا هــي لــم تقــم بتــوفير شــروط تهريبــه إلــى الخــارج ،و هــذا النمــوذج اللــاني لمــا اســماه منظــر الــردة وحواريــوه بضــحايا غيــاب الديموقراطيــة داخــل
أ
منظمة "إلى المام"ي
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مــن جمــود فــي وةــعيتها السياســية و التنظيميــة ،19و اســتمرار تقلــص هيكلهــا التنظيمــي و قاعــدتها الجتماعيــة ،و خاصــة
وسط القطاع الطلبي ،الذي عاش القمع و الركود خلل هاتين السنتيني و من النعكاسات البارزة لهــذا الواقــع علــى "إلــى
أ
المام" ،النسحابات التي أاصبحت ظاهرة واسعة قياسا لحجمهاي و كانت تجربة العزلة السياسية الخانقة التي عــانت منهـا
أ
بع ــد  ،1974و حملت القم ــع ال ــتي تعرة ــت له ــا م ــابين  ،1976-1974و ال ــتي أادت بالغلبي ــة الس ــاحقة م ــن أاعض ــائها إل ــى
دخول السجون و المعتقلت ،عامل حاسما في ظهور خلفات عميقة و جوهريـة داخلهـا ،اتســعت لتشـمل مجمـل البنيـة
أ
الفكرية و التوجهات السياسية ،فاعطت إتجاهين رئيسيين :اتجاه يرى ةرورة إعادة النظر في مجمل الفكــر اليــديولوجي
أ
و السياســي و التنظيمــي ل"إلــى المــام" ،و بــاقي المجموعــات اليســارية ،منطلقــا مــن التجربــة و معتمــدا عليهــا ،كممارســة
أابــرزت الطريــق المســدود الــذي ســلكـته تلــك المجموعــات ،و هــذا التجــاه عــبر عنــه عــدد قليــل جــدا مــن المناةــلين ،أامــا
أ
التجــاه اللــاني ،فــاعتبر أان الخــط السياسـي الــذي بلــورته "إلــى المــام" ،و مارســت علــى هـداه صــحيح تمامــا ،و أان التصــفية
أ
السياسية و التنظيمية التي تعرةت لهــا شـيء عــابر ،و يرتبــط باخطـاء فرديــة ،أامـا الخــط السياسـي فهــو بــرئ ،و يعتــبر هـذا
أ
التجــاه ،أان كــل متشــكك فــي التــوجه الفكــري و السياســي و التنظيمــي ل"إلــى المــام" ل يســعى إل لتبرئــة أاخطــائه ،هكــذا
رفض المعبرون عن هذا ال أراي ،أاي نقاش أاو تساءل عن جوهر الفكر اليـديولوجي و السياسـي لتلــك المنظمـة ،بــل رفعــوه
أ
إلى مستوى التقديس ل ياتيه الباطــل مــن بيــن يـديه و ل مـن خلفـه ،و لـم يقفــوا عنـد حـد التشــبت بـه كـامل ،بــل اجتهـدوا
لتطــويره ،فصــاغوا مــا ســموه بنظريــة "اللــورة فــي الغــرب العربــي" الــتي تعتــبر ،دون منــازع ،قمــة مــا وصــل إليــه الفكــر
النتهازي اليساري للمجموعات اليساريةي
و كــانت المحاكمـة فــي ينــاير  ،1977أاول مناسـبة للصــطدام بيــن التجـاهين ،سـواء فيمــا يخــص التـوجه العــام ،الـذي
أ
ينبغي علـى المناةـلين المعتقليــن اختيــاره فـي المحاكمـة ،أاو فيمـا يخـص الموقــف مـن مسـالة الصـحراء ،و كيفيـة التعامـل
أ
معها ،إةافة للخلف حـول تــوقيت المحاكمـة ،إذ كـان التجـاه الول يـرى أان المطالبـة بتعجيلهـا ،و الـدخول فـي إةـراب
أ
آ
عــن الطعــام مــن أاجــل ذلــك موقــف خــاطئ ،نظـرا لمعطيــات الوةــاع العامــة الــتي كــانت تعيشــها البلد انــذاك ،و التــوجه
الفكــري العــام الــذي ســار عليــه أاصــحاب التجــاه اللــاني ،و حــاولوا فرةــه علــى مجمــوع المعتقليــن فــي نفــس القضــية ،مــن
أ
خلل فــرض التعجيــل بالمحاكمـة ،لهــذه العتبــارات رفــض أاصــحاب التجــاه الول إةـراب نونــبر  ،1976الــذي كــان شــعاره
"المحاكمة أاو إطلق السراح"ي و لقد طرح أاصحاب هذا التجاه اللاني ،ةرورة الدفاع فـي المحكمـة عــن نظريـة "اللــورة فــي
أ
الغ ــرب العربــي" ،ال ــتي تجع ــل م ــن الص ــحراء نقط ــة مركزيــة ف ــي برنام ــج "إلــى المــام" ،و ال ــدفاع كــذلك ع ــن "الجمهوري ــة
أ
الصــحراوية" ،إل أان أاصــحاب التجــاه الول رفضــوا هــذا الموقــف جملــة و تفصــيل ،معتــبرين أان مــا يجــب الــتركيز عليــه هــو
أ
أ
المشاكل الداخلية للبلد ،لكن الموقف بشكل عام حسم فـي قاعـة المحكمــة لصــالح الــتركيز علـى مســالة الصـحراء ،المـر
الذي سمح بإنزال أاحكام جائرة بالغة القساوة على المناةلين المعتقليني
و لقد عجل هذا الصراع بالقطيعة التامة السياسية و التنظيمية بيننا ،باعتبارنا أاصحاب وجهة النظر المعارةة و بيــن
أ
مجموعة "إلى المام" ،ذلك أان ال أرايين المتصارعين كانا على طرفي نقيض ،و الخلفات كانت شاملة و عميقةي
أ
و بعد المحاكمة مباشرة ،أ
بدات مجموعة "إلى المام" تبذل كـل المجهـودات مــن أاجــل تطويــق و عــزل أاصــحاب وجهــة
أ
النظــر المعارةــة ،و اســتعملت كــل الســاليب للوصــول الــى أاهــدافها ،فســعت فــي البدايــة إلــى طمــس الطــابع السياســي
أ
للص ـراع ،و تقــديمه و كــانه ص ـراع أاشــخاص تحركهــم ح ـزازات ذاتيــة ،فبـ أـدات تــروج دعايــات مغرةــة عــن المعارةــين لهــا،
أ
أ
 19ـ في تصريح لكاتب الوثيقة ،صدر بسلسلة "اقصى اليسار" جريدة "الحداث المغربية" ،يكذب نفسه بنفسه بالنسبة لهاته الفترةي
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أ
مختلقــة التهــم الدنيئــة و المنحطــة فــي الص ـراع ،و اتهمتهــم بالتفســخ الخلقــي و النه ـزام السياســي ،إلــى غيــر ذلــك مــن
النعوت البديئة و الكاذبة ،التي تجسد مستوى تخلف أاصحابها ،الذين لم يــترددوا فـي اســتعمال أاســاليب رجعيــة إرهابيــة
أ
في الصراع ،و لقد وجدت هاته الممارسات في البنية الفكرية و السياسية التي كانت سائدة وسط مجموعة "إلى المــام" و
أ
العــاطفين عليهــا ،مرتعــا خصــبا للزدهــار ،فــبرزت الفكــار الفاشــية الــتي تــدعو إلــى تصــعيد الةــطهاد و عــزل المعارةــين،
أ
علــى مســتوى المعتقليــن السياســين و عــائلتهم ،و هــذا مــا مــورس فعل و باشــكال بشــعة خلل نهايــة ســنة  ،1977حيــث
أ
وصل مستوى انحطاط الصراع إلى المقاطعة الكلمية ،و حجــز الخبــار السياســية عليهــم ،و تفــتيش أامتعتهــم و زنــازنهم و
أ
اســتفزازهم بشــكل مســتمر ،إلــى غيــر ذلــك مــن الســاليب الــتي تكشــف عــن أاشــكال الةــطهاد الــتي اســتعملت فــي هــذا
أ
الص ـراع ،و غيــاب أابســط ممارســة ديموقراطيــة مــن طــرف مجموعــة "إلــى المــام" ،بــل أان حيــاة بعــض المعارةــين كــانت
مهـددة ،و ذلـك مـا صـرح بـه أاحـد أاعضـاء تلـك المجموعـة أامـام المعتقليـن السياســيين قــائل "لـو وجـدنا فـي ظـروف ملئمـة
لتصفيتهم جسديا ،لما ترددنا في ذلك"ي
أ
أ
أ
و لم يكن في مستطاع مجموعة"إلى المام" ،ان تواجه المعارةــين لفكرهـا و خطهــا السياسـي بغيــر هـذه السـاليب،
ذلك أان الخواء الفكري و السياسي هو ما يميزها ،و لهذا فهـي تتخــوف أاشــد مــا تتخــوف مــن النقــاش و الصـراع السياســي ،و
أ
أ
لقــد كــانت تعتقــد انهــا بممارســاتها المتخلفــة الرهابيــة ةــد المخــالفين لهــا فــي ال ـراي ،ســتعيد العتبــار الزائــل لفكرهــا ،و
أ
وجودهــا السياســي و التنظيمــي ،و ســتتمكن مــن إقبــار الفكــار المعارةــة ،و الحيلولــة دون امتــدادها إلــى صــفوفها مــن
أ
أ
آ
جديد ،إل أان الواقع عنيد ،وعلــى صــخرته تفتــت "إلـى المــام" باحلمهــا و امالهـا المهــزوزة ،ذلـك أان الصـراع انفجــر داخلهـا
مــن جديــد ،بعــد مــرور مــا يقــرب مــن ثلت ســنوات ،و بــرز نفــس ال ـ أراي الــذي أاعتقــدت أانهــا تحصــنت ةــده ،و أان أاســباب
آ
وجوده داخلها قد انعدمت بقطيعة أاصحابه معها ،كما برزت اراء أاخــرى عديـدة تتعــارض و التجــاه السـائد ،و مـا أان انفجــر
الصراع من جديد ،و أ
بدات المطالبة بممارسة الديمقراطيــة ،حــتى جــاء جـواب المســؤولين فيهــا كمـا كـان منتظـرا ،فطــردوا
أ
جميع المعارةين ،و باتخاذ قرار الطرد الجماعي ،الذي سبقته انسحابات كبيرة ،تكون مجموعة "إلى المــام" قــد عرفــت
النهايــة المنطقيــة ،و المنســجمة مــع فكرهــا السياســي و اليــديولوجي و التنظيمــي ،الــذي مــا كــان لــه أان يــؤدي بهــا إل إلــى
الطريق المسدودي
أ
هكــذا تبخــرت كــل ادعــاءات مجموعــة "إلــى المــام" حــول الديمقراطيــة ،و ظهــرت علــى حقيقتهــا ،كمجموعــة طفيليــة
تعيــش علــى هــامش الصـراع الطبقــي و السياســي فــي البلد ،تكــن عــداءا للديمقراطيــة فــي صــفوفها ،و فــي المجتمــع ،و إذا
أ
كانت الوهام حول إمكانية ممارســة الديمقراطيــة مــن طـرف تلـك المجموعـة ،قـد ظلــت تشـد إليهــا العديـد مـن المناةــلين
أ
أ
في السنوات الخيرة ،فلقــد عــانوا المـرارة نتيجــة أاوهـامهم ،و تاكـدوا بـالملموس مـن خلل تجربتهــم الخاصــة مــن معاداتهــا
التامة للديمقراطيةي
أ
أ
و إذا كانت "إلى المام" ،قد حرصت منذ تاسيســها علـى طـرد التناقضــات مـن بيــن صـفوفها ،محاولـة فـرض انســجام و
خضوع أاعضائها و المرتبطين بها ،للفكر السائد داخلهـا ،و لــم تــتردد فـي ممارسـة الةـطهاد السياسـي و التعامــل الرجعــي
مع المعارةين لفكرها و خطها السياسي ،فإن من النتائــج الطبيعيـة لهــذا النهــج ،أان تصــل إلـى النهايــة الـتي وصــلت إليهــا
بخسائر و تضحيات أاكبري
و كونها انتهت إلى الفشل التام و التشتت ،ل يجعل مــن التضــحيات الغاليـة الـتي قــدمها المناةـلون ،الــذين ارتبطــوا
بهــا تاريخيــا ،و انتهــوا إلــى القطيعــة التامــة معهــا ،تــذهب ســدى ،بــل هــي جــزء مــن تضــحيات شــعبنا ،علــى طريــق صــنع
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مس ــتقبله المش ــرق ،و دروس ــها غني ــة ج ــدا ،و مكس ــب لت ــدعيم النض ــال ال ــديمقراطي ف ــي البلد ،و البتع ــاد ع ــن الم ـ آـازق
الخطيرة التي قد ينساق إليها المناةلون بدون وعيي
أ
إن النزعــات الطفوليــة المغــامرة ،قــد تجــد مــا يغــذيها فــي المجتمــع فــي الظــروف الحاليــة ،خاصــة فــي اوســاط الشــباب
التعليمي ،و أان مسايرة هذه النزعات لن يؤدي ،كما أاثبتت التجربة ذلك ،إل إلى هدر طاقات نضالية هامة فــي الفـراغ ،و
آ
تقديم تضحيات غالية بشكل مجاني ،و الســير نحــو انتكاســات ،شـعبنا فـي غنـى عنهـا ،و إننــا إذ نطــرح هـذه الراء النقديــة
أ
الصــريحة حــول مجموعــة "إلــى المــام" ،و مواقفهــا السياســية أامــام كــل المناةــلين التقــدميين المغاربــة ،باعتبارنــا أاعضــاء
سابقين في هذه المجموعـة ،سـاهمنا فـي تجربتهــا خلل فـترة مـن تاريخنــا النضـالي ،نعلــن بـذات الـوقت ،تب أرانــا التـام مـن
جميع ممارساتها السياسية و المواقف التي عبرت عنها منذ سنة .201976
أ
و انسجاما مع المواقــف الــتي عبرنــا عنهــا أاعله ،و أامـام المســار الموةـوعي الـذي ســارت فيـه مجموعـة ''إلـى المــام'' ،و
كافة المجموعــات اليســارية أالخــرى ،منـذ نشـ أـاتها إلــى آالن  ،و الـذي ارتبــط لــديها بالنغمــاس المتزايــد فـي النهــج النتهــازي
اليســاري ،و فــي المواقــف الطفوليــة اللمســؤولة دون أادنــى عــبرة مــن التاريــخ ،أاو اســتفادة مــن تجربــة ســنوات طويلــة مــن
النتكاسات المتتالية ،فإننا نعلن أامام ال أراي العام الديمقراطي ،قطيعتنا السياســية و التنظيميـة التامـة مــع مجموعــة "إلــى
أ
أ
أ
أ
المام" ،و نعتبر ان المواقف التي قد يتم التعبير عنها باسمها ،ل تعنينا من قريب او من بعيد ،و ل تعبر عن راينا بتاتاي
انتهى في 22/02/1980
توقيع :
أ
أ
أ
المشــتري بلعبــاس  -عبــد ا المنصــوري – عبــد العزيــز الطريبــق – امنــاي إبراهيــم – مشــبال محمــد اميــن – احمــد
بوراس – أاحمد بوغابة – عزوز لعريش – جمال بن عمر – يونس مجاهد ي
أ
ت ـن ـب ـيـه :كل الهوامش الواردة في الوثيقة هي موةوعة من طرف موقع "  30غشـت" بهـدف تصــحيح بعــض ال كــاذيب
أ
و المغالطــات و الفــتراءات علــى التاريــخ ،دون تــدخل فــي الطروحــات الــتي تجســد قمــة مــا وصــل إليــه فكــر الــردة لــدى
المجموعة اليمينية التي تزعمها كل من المشتري بلعباس و عبد ا المنصوريي

أ
أ
 20ـ ك ــان عل ــى منظ ــري ال ــردة و ص ــحبه ،ان يعلن ــوا منطقي ــا ت ــبرؤهم م ــن تجرب ــة المنظم ــة الماركس ــية – اللينيني ــة المغربي ــة "إل ــى الم ــام" والحرك ــة
أ
أ
أ أ
الماركسية – اللينينية المغربية عموما ،وذلك منذ التاسيس سنة  ،1970ما داموا قد اعتبروا ان اطروحات تاسيسها كانت خاطئةي
www.30aout.info

25

أ
أ
من وثائق الصراع داخل المنظمة الماركسية اللينينية المغربية "إلى المام" ـ الجزء الول :اليمين الجديد :من الصلحية إلى خط الردة

www.30aout.info

26

أ
أ
من وثائق الصراع داخل المنظمة الماركسية اللينينية المغربية "إلى المام" ـ الجزء الول :اليمين الجديد :من الصلحية إلى خط الردة

أ
أ
حول بعض التاملت النقد الذاتية الولية لسنة 1979

'1

) أابراهام السرفاتي ،السجن المركزي بالقنيطرة 17 ،مارس (1980
أ
آ
يلزمنــي بدايــة ،تفســير كــوني لــم أاقــدم لحــد الن نقــذا ذاتيــا علــى الخطــاء الــتي ارتكبتهــا هنــا ســنة  ، 1979نقــذا ذاتيــا
ةروريا ،نظرا ،و في نفس الوقت ،لخطورة أاخطائي ،و لحدة المشاكل و التوترات الحالية بالسجن خلل هذه السنة.
و يعــود هــذا أاول إلــى ســبب ذاتــي ،مقبــول أاو غيــر مقبــول ،و لكنــه فعلــي :حــدة التناقضــات و الصــطدامات الــتي عاشــتها
المنظمة المحلية ،2و بلغت ،خاصة في الربيع ،مستوى  -كان لي فيه دور كبير – وةعني ،في شــتنبر ،3و ابتــداءا ،مــن
أ
الوقت الذي أ
بدات أاشارك فيه اللجنة الوطنية نشاطها بشكل عادي ،في استحالة تجاوز سلسـلة مــن الوةـاع الذاتيــة إزاء
أ
أ
' ـ تنبيه :كل الهوامش المرقمة في هذا النص موةوعة من طرف موقع " 30غشت" ،اما الهوامش الصلية لصاحب النص فهي تحمل رمز نجمة.
أ
أ
أ
1ـ ـ وثيقة "حول بعض التاملت النقـد الذاتيـة الوليــة لســنة  " 1979كـتبهـا ابراهـام الســرفاتي فـي  17مـارس  ،1980شـهرا بعـد صـدور وثيقــة "بيـان مـن
أ أ
أ
داخل السجن المركزي بالقنيطرة إلى الشباب المغربي و الراي العام الديموقراطي" الصادرة في  22فبراير  . 1980و من المعلــوم ان ابراهــام الســرفاتي قـد
وصل إلى السجن المركزي في ينــاير  1979قادمـا مــن الســجن المـدني "غبيلــة" بالـدار البيضــاء ،حيــث قضـى فـترة هنــاك امتـدت مـن مـارس  ،1977تاريـخ
أ
صدور الحكام من طرف محكمة الستئناف بالدار البيضاء ،إلى حدود يناير .1977
و بعد وصوله إلى السجن المركـزي التحـق باللنــائي المنصـوري و المشــتري ،ليشـكلون اللـالوث اليمينــي الـذي خـاض حربــا ةروسـا ةـد منظمــة "إلـى
أ
أ
المــام" و خطهــا الماركســي – اللينينــي اللــوري ،مــن ا جــل بســط خــط إصــلحي يمينــي و ذيلــي للتحــاد الشــتراكي للقــوات الشــعبية ،تحــت شـعار محاربــة
النتهازية اليسارية ،و الدفاع عما سمي بجبهة القوى الديموقراطية و اللورية لسقاط النظام بقيادة التحاد الشتراكي للقوات الشعبية.
أ
ا -من حيث التكـتيك السياسي ،اسـتغل الللثــي اليمينــي الهفـوات القائمـة داخــل الخـط السياسـي للمنظمــة ،مـن قبيـل "الشــبيبة المدرســية مقدمــة
أ
تكـتيكية" و شعار "الجبهة العريضة لعزل النظام" التي تضمنتها وثيقة "الخطة التكـتيكية المشتركة" الــتي اصـدرتها "لجنــة التنســيق" بيــن منظمــة "إلــى
أ
أ
أ
المـام" و منظمــة " 23مـارس" فـي اكـتــوبر  1974و الـتي اصـدرتها نشــرة "الوحـدة" )النشــرة الداخليــة الخاصــة بــالمنظمتين( ،و كـذلك شـعار "عـزل النـواة
أ
أ
الفاشــية" الــذي جــاءت بــه وثيقــة البرنامــج الــديموقراطي لســنة  ،1976مــن اجــل تقــديم غطــاء يســاري لطروحــات يمينيــة ،و ذلــك عــبر تقــديم تصــورات
أ
سياســية تقــوم مــن خلل نقــدها لمقولــة "الشــبيبة المدرســية مقدمــة تكـتيكيــة" ،و مــن خلل نقــد الوثــائق الســابقة باعتبارهــا لــم تطــرح مســالة الســلطة
أ
كشعار مركزي ،و اكـتفت بطرح عزل النظام او النواة الفاشــية .هكـذا قـدم اليمينيــون الللثــة شـعار"جبهـة القـوى الديموقراطيــة و اللوريـة" كطريـق جديـد
أ
إلى بناء الحزب اللوري بدل الشبيبة المدرسية كعبارة إلى الطبقـة العاملـة .و لعطـاء اطروحــاتهم طابعـا راديكاليــا وةــع اليمينيــون الللثــة شـعار "إسـقاط
النظام" كشعار مركزي للفترة.
هكذا بالصطفاف وراء "جبهــة القـوى الديموقراطيــة و اللوريـة" بقيـادة التحـاد الشــتراكي ،سـيتم التجـذر وسـط الطبقـة العاملــة و تفتـح الطريـق نحـو
بناء حزب الطبقة العاملــة .و بطبيعــة الحـال اتهـم اليمينيــون الللثــة الخـط السـابق للمنظمــة بالنتهازيـة اليســارية و بالحلقيـة تجـاه القـوى الصــلحية ،و
من تمة المسؤولية عن كل الضربات التي تعرةت لها المنظمة.
أ
فـي مــارس  ،1979اســتطاع الللثــي اليمينــي ان يفــرض علــى المنظمــة فـي الســجن المركــزي برنامجــا انتقاليــا ثلثــي المحــاور تضــمن ثلث نقــط :مهمــات
أ
الوةع السياسي ،إعادة البنــاء ،تقييـم تجربــة  . 1978 - 1977و سيشـكل هـذا البرنامــج النتقــالي ،وعـاءا يحتضــن جــوهر الطروحــات اليمينيــة الصــلحية
أ
أ
أ
لللالوث المذكور اعله ،و قد سعى هؤلء لفرض البرنامج بكل الوسائل .فالبرنامج عموما ،من خلل النقطة الولـى حـاول تمريــر الطروحــات اليمينيــة،
أ
مــن خلل جعــل "التحليــل السياســي" المقــدم مــن طــرف المشــتري بلعبــاس و عبــد ا المنصــوري ارةــية للنقــاش السياســي ،بينمــا كــان رفضــهم لشــعار
أ
التقييــم الشــامل لتجربــة المنظمــة ،و اكـتفــاؤهم بمناقشــة ســنتين مــن تجربــة الســجن المركــزي ،يعنــي إســقاط ق ـرارات يوليــوز  ،1977و عــودة اصــحاب
أ
الطروحــات اليمينيــة إلــى مــواقعهم التنظيميــة الســابقة ،و فــي نفــس الــوقت عــزل العناصــر اللوريــة داخــل المنظمــة  .امــا المهمــات المرتبطــة بإعــادة البنــاء
أ
فتدور في فلك الطروحات اليمينية حول "جبهة القوى الديموقراطية واللورية" و غيرها.
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أاغلبية رفاق المنظمة المركزية المحلية .4و لقد بـ أـدات أافهــم تــدريجيا ،مــن جهــة ،جــذور المفــاهيم السياسـية و الديولوجيــة
أ
أ
أ
الخاطئ ــة ال ــتي ق ــادتني إل ــى الخط ــاء السياس ــية المعروف ــة – و ال ــتي س ــاعود إليه ــا – و الس ــس الديولوجي ــة و الطبقي ــة
أ
للجراءات التنظيمية التي قادتني إلـى اصـطدامات كهـذه ،و مــن جهـة أاخـرى ،و بـالموازاة مـع ذلـك ،أان أانتبــه إلـى السـس
أ
الخاطئــة لهــذه الوةــاع الذاتيــة إزاء هــؤلء الرفــاق ،و تجاوزهــا فكريــا و ذاتيــا ،و أاتمنــى ذلــك ،أان أاتخــذ إزاء هــؤلء الرفــاق
أ
وةعا سليما و أاخويــا .صــحيح أان صـدمة نونــبر 5قــد بلــورت هـذه الســيرورة و قـادتني إلـى تعميــق هـذه التــاملت .إذ أانهــا ) أاي
الســيرورة( تقــود بالضــرورة إلــى تجــاوز الذاتيــة الســابقة إزاء هــؤلء الرفــاق الــذين شــكلوا آانــذاك ،6مــع كــل التنظيــم المركــزي
المحلي ،و حول اللجنة الوطنية ،النواة الصلبة لمنظمتنا خلل هذه الصدمة.
أ
ب -من حيث التكـتيك التنظيمي ،استغل ابراهام الســرفاتي وجـوده داخـل "اللجنــة القياديـة" للتنظيـم المركـزي المحلـي بالســجن المركـزي للضـغط
آ
أ
بكــل الوســائل مــن اجــل تمريــر مواقــف اليميــن ،بحيــث تحــول إلــى نــاطق رســمي لــه ،بينمــا قــام اللنــائي الخــر بتصــعيد حملت الضــغط علــى "اللجنــة
أ
القياديــة" للفــرع ،و إغ ـراق رفاقهــا فــي مهــام تنظيميــة ل تنتهــي حــتى يتســنى لهــم النف ـراد بمجموعــة مــن المناةــلين و الرفــاق و جرهــم إلــى الطروحــات
أ
اليمينية ،مستغلين في ذلك الشتات الذي تعرةــت لـه مجموعــة المعتقليــن السياســيين بالســجن المركــزي ،علـى إثــر إةـراب فــبراير  . 1978هكـذا اصــبح
أ
أ
أ
اللــالوث داخــل الســجن المركــزي يتحكــم فــي اغلبيــة اصــبحت تابعــة لــه ،بينمــا تحــول الجنــاح اللــوري الماركســي – اللينينــي اللــوري إلــى اقليــة  .و فــي هــذا
أ
أ
الس ــياق تــم فــرض مــا ســمي ب "البرنامــج النتقــالي" .و خلل شــهر ابريــل  ،1979عــرف الص ـراع بيــن الطرفي ــن اوج ــه ،و دارت معرك ــة حاســمة انتهــت
أ
أ
بالنتصار الول للجناح اللوري ،و توج هذا النتصار صدور البيان السياسي ل  17ابريل  ،1979الذي اغاض اليمين.
أ أ
و فــي ســياق هــذه الهزيمــة اصــدر ابراهــام الســرفاتي هجومــا بوليميكيــا ةــد المنظمــة المركزيــة المحليــة برمتهــا .و اســتغل رفيقــاه فــي هــذا اللــالوث غيــر
أ
أ
المقدس ذلك لطلق اكبر حملة من ال كاذيب و الفتراءات ةـد المنظمــة و ةـد رفاقهـا اللــوريين ،مــن قبيــل اتهـام المنظمــة بســرقة  18مليـون سـنتيم،
فــانقلب الس ــحر علــى الســاحر ،عنــدما توصــل المعتقلــون السياســيون بالس ــجن المركــزي برســالة توة ــيحية موجه ــة م ــن ط ــرف "لجن ــة مناهض ــة القمــع
آ
أ
بــالمغرب" الــتي كــانت توجــد بفرنســا ،و قــد اصــيب اللــالوث بالخيبــة و الخــذلن لمــا فشــلت عمليــة التشــويه علــى م ـراى و مســمع مــن جميــع المعتقليــن
أ
أ
السياسيين خلل جمع عام تاريخي ،فحاول ابراهام السرفاتي تبرئة نفسه من ذلك ،فتصدى له اصحابه مكـذبين لـه ومؤكـدين علـى انخراطــه فـي عمليــة
أ
التشويه ،حيث جابهوه بالحقائق التي لم يستطع امامها نكرانا.
أ
لقد انخرط ا براهام السرفاتي في الحملة العدائية للمنظمة و لرفاقها بحمـاس شـديد ،حيــث اتهـم الجميــع بالســتالينية ،و قـام بوةـع صـور بوخـارين و
أ
أ
وصيته في كل مكان ،في إشارة إلى محاكمات موسكو الشهيرة مقتبسا اقواله مـن الحملت المعاديـة للشــيوعية .بينمــا اطلـق رفـاقه فـي اللـالوث حملت
أ
أ
أ
واسعة من ال كاذيب المغرةة بهدف المساس بســمعة و شـرف الرفــاق اللــوريين .و اسـتطاع هـذا اللـالوث ان يجــر العديـد مـن المناةــلين الـذين اصـابهم
الحباط بسبب حملت التشكيك اليمينية ،و ذلك بتواطؤ من مجموعة من العناصر التصفوية ،إلى توقيع بيان التجميد للعضوية داخل منظمــة "إلـى
أ
أ
المام" ،الذي وقعه  52مناةل ،إل ا ن هذا التحالف لم يستمر طويل ،إذ سـرعان مــا اكـتشـف العديـد مـن المناةــلين حقيقــة اليميــن الصــلحي ،بينمــا
أ
اةطر التصفويون إلى إصدار "بيان تصحيحي" يشرحون فيه مواقفهم المختلفة عن اليمين الصلحي ،و اصبح هذا اليمين يعيش عزلة قاتلة.
أ
خلل هــذه الحقبــة ،ولــدعم اللــالوث اليمينــي قــام ابراهــام الســرفاتي ،ابتــداءا مــن مــاي  1979بتجميــد عضــويته التنظيميــة داخــل المنظمــة المركزيــة
أ
المحلية ،مختلقا ما اسماه بضرورة التمييز بين التوجيه و التسيير ،و ذلـك حـتى يتســنى لـه اسـتغلل صــفته كعضـو فـي الكـتابـة الوطنيــة ،لـدعم اليميــن
الصلحي ،مما دفـع باللجنــة القياديــة للفــرع بـالرد الصـارم ،و تـوقيفه تنظيميــا .و مـن مـاي  1979إلـى تاريـخ صـدور بيـان المرتــدين فـي  22فــبراير ،1980
أ
أ
أ
ظل ابراهام السرفاتي يزاوج بين التفـاق رســميا علـى مواقـف المنظمــة )بيـان  17ابريــل  ،1979الموقـف مـن المجمــدين ،بيــان الـذكرى التاسـعة لتاســيس
المنظمة  (...بل و المساهمة في بعضها ،و الدفاع سرا عن أالطروحات اليمينيــة ،و عـن مضـمون بيـان التجميــد الـذي لـم يـوقعه .و حقـق التجـاه اللـوري
انتصــاره اللــاني بصــدور ق ـرارات  12نونــبر  ،1979الــتي ،و بعــد اســتنفاذ كــل شــروط النقــاش السياســي مــع المجمــدين ،اعتــبرت إيــاهم منســحبين مــن
أ
المنظمة ،الشيئ الذي لم يتفق عليه السرفاتي إل على مضض .و لم يمض وقت طويل حتى اصدر قطبا اليمين الصلحي بيــان الــردة الشــهير الـذي قـام
أ
أ أ
بنشــره و تــوزيعه حــزب "التحــاد الشــتراكي للقــوات الشــعبية" ،فشــكل ذلــك ةــربة قاســية لحلم ابراهــام الســرفاتي الصــلحية ،و امــام انــدحار الجنــاح
أ
اليميني و افتضاحه ،اةطر السرفاتي من اجل تبييض وجهه و الحفاظ علـى مـا تبقـى لـه مـن النـزر القليــل مـن المصــداقية ،إلـى كـتابـة نقـده الـذاتي تحــت
أ
أ
أ
أ
عنــوان "حــول بعــض التــاملت النقــد الذاتيــة الوليــة" ،و الــذي يــؤرخ للعديــد مــن اخطــائه اليمينيــة الــتي ل تملــل إل النــزر القليــل مــن حجــم الخطــاء
الجسيمة التي ارتكبها ،إلى جانب صاحبيه في اللالوث اليميني ،و التي لعبت دورا كبيرا في تخريب المنظمة.
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أ
أاكيد ،أان هناك جذور سياسية و إديولوجية أاعمق ،فالخطاء التي ارتكبتها سنة  ،1979كانت لها جــذور ،مــن جهــتي،
فــي المفــاهيم السياســية الــتي طورتهــا منظمتنــا منــذ  ،1974و الــتي شــاركت فــي وةــعها ،و مــن جهــة أاخــرى ،فــي المســارات
الديولوجيــة و الطبقيــة الــتي ترس ــخت لــدي خلل مــدة طويلــة مــن الفكــر و الممارســة التحريفيي ــن ،7و الــتي نقلتهــا ) أاي
المسارات( معي طوال حياة منظمتنا ،إلى حين أالزمتني أازمة هذه الســنة ) ( 1979النظـر إليهــا وجهــا لـوجه ،و العمــل علـى
أ
أ
أ
تجاوزهــا .و أاةــيف ،معتقــدا أانــه درس يجــب استخلصــه بشــكل عــام ،و المــر يتعلــق بازمــة مــن هــذا القــدر ،بــان موقــف
أ
اللجنــة الوطنيــة ،المتملــل فــي عــدم وةــع مســالة النقــد الــذاتي كشــرط مســبق ،8بالنســبة لهــذا أاو ذاك ،و إنمــا بالســماح
أ
بنضجه في إطار ممارسة جديدة ،إن هذا الموقــف قـد أاثبــت صـحته فـي نظـري ،الشـيء الـذي ل يعنـي بتاتــا بـان كـل الـذين
ارتكبوا أاخطاءا ،و أانا في مقدمتهم ،لم يعد لهم من حساب يقدمونه.
أ
أ
أ
إن هــذه التــاملت النقــد الذاتيــة الوليــة ،ســتتركز علــى محاولــة تحليــل الخطــاء السياســية و الديولوجيــة اليمينيــة 9الــتي
أ
ارتكبتهــا ســنة  ،1979و ســاذكر مــع ذلــك بعــض العوامــل المرتبطــة بالممارســة التنظيميــة الخاطئــة ،لكــن دون أان أاتوقــف
آ
عندها الن.
عنــدما جئــت إلــى الســجن المركــزي فــي ينــاير 1979 10كنــت مــا زلــت أاعتقــد أان خــط منظمتنــا لســنوات  1974 - 1972كــان
أ
أ
أ
صحيحا في اساسـه .وحـدها ،بعــض الخطـاء التقنيــة المرتبطـة بيقظـة غيـر كافيـة ،هـو مـا قـاد إلـى اعتقـالت اواخـر  1974و
بداية  ،1975بالةافة إلى ذلك ،احتفظت بتصور ملالي عن وحدة تنظيمنا ،التي ســادت خلل هــذه الســنوات الســابقة.
إذا لــم يكــن مــن الممكــن هنــا تحليــل هــذا التصــور ،فــإني أاســطر مــع ذلــك ،أانــه يســتند علــى فكــرة أان هــذا الخــط مــا دام
أ
صــحيحا ،فمــن الممكــن دائمــا تحقيــق "وحــدة الفكــار ،و الرادة ،و الممارســات التنظيميــة ،تحــت إشـراف قيادتهــا ،الــتي
أ
تشكل مركـز تهيئـة هـذا الخـط ،و هـذا كاسـاس ل"المركزيـة الديموقراطيــة" .انضـاف إلـى هـذا ،و بصـفة ةـمنية ،و بطبيعـة
أ
أ
أ
إن هـذا النقـد الـذاتي المزعـوم ،مـا فـتئ صــاحبه بعـد وقـت قصــير ان تخلـى عنـه لصـالح اطروحــات اكـلر يمينيــة و تحريفيــة ،و ليــس هـذا موةـوع هـذه
المقدمة
 2ـ المعني هنا التنظيم المركزي و المناةلين المحيطين به بالسجن المركزي بالقنيطرة.
 3ـ شتنبر :هو تاريخ عودة السرفاتي إلى اللجنة الوطنية ،بعدما وةع شروطا لذلك.
أ
أ
 4ـ رفاق المنظمة المركزية المحلية إةافة إلى اللجنة القيادية المحلية اعضاء التنظيم المركزي ،و يعنى بذلك من تصدوا لللالوث اليميني و انصاره
أ
أ أ
في احد اشرس المعارك السياسية و الديولوجية التي عرفتها منظمة "إلى المام".
أ
أ
أ
أ
 5ـ ـ صدمة نونبر :يقصد بها صدور قرارات  12نونبر  ،1979التي وةعت حدا لقطاب اليمين و انصارهم ،و القطاب التصفويين و انصارهم.
أ
أ آ
 6ـ المعني بالرفاق الربعــة ،جــزء مـن الرفـاق الـذين تصـدوا لليميــن و للتصـفويين و منهـم إدريــس الزايـدي ،احمــد ايـت بناصــر ،عبـد الرحمــان النوةــة و
فؤاد الهللي.
أ
 7ـ انتمى ابراهام السرفاتي إلى الحزب الشيوعي التحريفي المغربي ابتداءا من سنة  ،1944و اســتمر كـذلك إلـى سـنة  ،1970و تخللــت هـذه المرحلــة فـترة
الدراسة و المنفى بفرنسا في الخمسينات حيث كان منتميا للحزب الشيوعي الفرنسي التحريفي.
أ
أ
أ
 8ـ لم تشترط اللجنة الوطنية على مجموعة من الرفاق ،من اجل العودة إليها او اللتحاق بها اي نقد ذاتي كشرط لذلك.
أ
 9ـ يعني تبنيه للطروحات اليمينية للمنصوري و المشتري.
 10ـ في يناير  1979التحق السرفاتي بالسجن المركزي قادما من السجن المدني "غبيلة" بالدار البيضاء.
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أ
الحــال ،محــاولتي الشخصــية المرتبطــة بماةـيــي كملقــف بورجــوازي صــغير ،تكــون وســط ممارســات الحـزاب التحريفيــة،
حيــث تســمو شخصــية القائــد ،وحــدها فــترة الــوعي بخطــورة أاخطــائي فــي هــذه الســنة ،بالمقارنــة مــع المواقــف الســديدة و
أ
آ
الحاسمة – بالنسبة للساسي – لدى رفاق اخرين 11ممن تصادمت معهم ،هذا ،هو الذي أادى بـي إلـى إدراك و وعـي هـذا
أ
التصرف ،في الشهور الخيرة لسنة  . 1979هذه التصورات التي أاشرت إليها هنــا بعجالــة ،هـي منبـع – حســب مـا أاتصــور –
أ
أ
أ
أ
الخطاء التنظيمية التي ارتكبتها فـي الللث الشـهر الولـى مــن مجيئـي هنـا .تلـك الخطـاء الـتي قـادت إلـى مصـادمات شـهر
أابريل داخل التنظيم المركزي المحلي ،و من هنا ،اتخاذي خلل ربيع  ،1979مواقف يمينية حول مجموعة من القضايا
أ
الساســية .غيــر أانــه ،ليــس مــن الممكــن فهــم هــذه المواقــف ،بتفســير بســيط مرتبــط بالظرفيــة) ،تلــك الصـراعات الداخليــة
داخل التنظيم المركزي المحلي( ،فمن الواةح أان لها أاسباب سياسية و إديولوجية عميقة يجب تحليلها ،و هذا ما يفســر
أ
مسبقا قلة حرصي و حــذري اتجــاه اليميــن الجديــد داخـل التنظيـم المحلــي ،خلل المرحلـة الولـى فيمــا يخــص النقاشـات،
أ
الــتي أادت بــي إلــى تبنــي "البرنامــج النتقــالي" ،12ســاحرص إذن ،علــى التــذكير بســرعة ،بالمســار الــذي أادى إلــى مصــادمات
أ
أ
شهر أابريل ،و الخطاء الرئيسية التي ارتكبتها خلل هذه الفترة الولية .هناك واقعتان رئيسيتان أاثارتا انتباهي منذ بداية
وصولي إلى السجن المركزي:
أ
 1ـ الواقعة الولى :خلل سنتين ،فــالتنظيم المركـزي المحلـي القــوي بعــدد مـن الرفـاق المتمرسـين ،فــإنه مــع ذلـك ،لـم
تكن له أاية مساهمة في إعادة البناء على المستوى الوطني.13
أ
 2ـ الواقعــة اللانيــة :خطــورة الخطــاء المرتكبــة فيمــا يتعلــق بالممارســات داخــل التنظيــم المحلــي فــي ســنة ،1978
المرتبطــة بــالتهم الموجهــة ةــد المشــتري بلعبــاس و المنصــوري عبــد ا ،و الــتي ل تبررهــا مواقفهمــا اليمينيــة ،الــتي كنــت
أ
أ
أاعرفها منذ يناير  . 1977و على هذا الساس ،فقناعاتي تبلورت على الفور ،و كـان يجــب و بــدون تــاخير ،تصــحيح الوةــعية
حــول هــاتين النقطــتين ،فكــل تصــرفي بــالنظر إلــى تبنــي البرنامــج النتقــالي و دفــاعي اللحــق عنــه ،كــان قــد تمحــور حــول
هاتين النقطتين.
أ
أ
أ
انطلقا مـن التصـورات الللثـة الخاطئـة )حســب كــاتب النـص( الـتي ذكرتهـا اعله ،ارتكبــت ايضــا الخطـاء التاليـة )الـتي
أ
أ
آ
آ
لــن أاذكــر منهــا الن إل بعــض الخطــاء البــارزة و الواةــحة وةــوح الشــمس خلل هــذه الفــترة الولــى( ،لــن اخــذ بالحســبان
آ
ســنتين مــن القطيعــة التامــة عــن الحيــاة السياســية الوطنيــة و الدوليــة و النشــاط التنظيمــي ،فلــم اخــذ أاي أاجــل لكــي أادرس
هذه الحياة السياسية ،و بالتحديد صراع الطبقات في البلد ،أاو محاولة فهم عمق المشاكل ،كما تطورت داخل التنظيم
أ
أ
أ
المحلــي ،بمــا فــي ذلــك الســجون الخــرى ،و لــم أابــذل أاي مجهــود لحــاول فهــم الصــوات النــادرة الــتي تعــالت ةــد مشــروع
البرنامج النتقالي ،و بصفة خاصـة صـوت )ب( ،14و بدرجــة أاقـل أاسـس النقــد الــذي قـام بـه هـذا الرفيــق ةــد الخــط الســابق
الذكر.
 11ـ يعني الرفاق الذين دافعوا عن الخط اللوري ،و هو اعتراف ةمني بوجود جناح ثوري الذي ينكر وجوده العديد من التحريفيين الجدد.
 12ـ البرنامج النتقالي هو البرنامج الذي فرةه اللالوث اليمينــي علـى المنظمــة فـي مــارس  ،1979و تضــمن ثلث نقــط  :مهمــات الوةــع السياســي ،إعـادة
البناء ،تقييم تجربة .1978 -1977
أ
أ
 13ـ تظهر هذه النقطة تجاهله للمجهودات التي اقيمت من اجل ربط التصال بمناةلي الداخل.
أ
أ
أ آ
 14ـ يقصــد هنــا بالصــوات النــادرة ،الرفــاق الــذين تصــدوا للخــط اليمينــي ،و منهــم ،احمــد ايــت بــن ناصــر ،إدريــس الزايــدي  ...امــا الرفيــق "ب" فهــو عبــد
الرحمان النوةة.
www.30aout.info

30

أ
أ
من وثائق الصراع داخل المنظمة الماركسية اللينينية المغربية "إلى المام" ـ الجزء الول :اليمين الجديد :من الصلحية إلى خط الردة

أ
و بعزلي الخطاء المرتكبة سنة  1978تجاه المشتري بلعباس و المنصــوري عبـد ا ،فـي محاولـة " أاخلقيـة" بورجوازيــة
أ
صغيرة ،كنت أارفض أان أارى – أاواخر مارس – أان النقــد الضــروري لهـذه الخطــاء ،لــم يكــن ليفصــل عــن التحليــل النقــدي
للخــط اليمينــي المقــدم مــن طــرف المشــتري بلعبــاس و المنصــوري عبــدا ،منــذ الســجن المــدني بالدارالبيضــاء ،15و ل عــن
الحــذر الضــروري اتجــاه منــاوراتهم النتهازيــة ،و طموحــاتهم كملقفيــن وصــوليين ،ملــل مــا كشــف عنــه "التجميــد" .16هكــذا
أ
إذن ،لــم أاتقبــل فــي تصــوري "كـقائــد أاســمى" ،أان أاكــون مــن القليــة فــي صــفوف التنظيــم المركــزي المحلــي ،فقمــت بنشــر
أ
بوليميــك عنيــف وســط مجمــوع التنظيــم المحلــي ،مــوجه بالســماء ةــد ثلث رفــاق 17اتهمتهــم ب "التكـتــل بــدون مبــادئ"
أ
أ
لنــه فــي العمــق ،و لســبب وجيــه ،كــانوا متفقيــن علــى هــذه النقطــة الخيــرة الــتي أاتيــت علــى التــذكير بهــا  .لقــد تــدحرج هــذا
أ
البوليميــك فــي أابريــل و مــاي ،و الــذي أاتحمــل فيــه المســؤولية الساســية ،فلــم يســاهم فــي إةــعاف ثقــة عــدد مــن الرفــاق
داخل التنظيم المحلي فقط ،بل ساهم في إةعافها بصــفة عامـة .و هـذا مــا اسـتغله علــى نطــاق واسـع كــل مــن المشــتري و
المنصوري في يونيو ،لجر عدد من الرفاق للمشاركة في بيـان التجميــد ،18و يضـاف إلــى كـل هـذا ،النـزلق المســجل حــول
المواقف اليمينية التي اتخذتها في هذه الفترة.
قبل ذلك ،في شهر فـبراير ،لـم أارى اعتراةــا كـبيرا علـى مشــروع التحليــل السياسـي للرفيقيــن ،19الـذي تنــاول فـي الواقـع
أ
أ
أ
أ
الطروحات الساسية بلعباس المشتري و عبد ا المنصوري ،لتقديمها كارةية اولية لمناقشــة التحليــل السياســي خلل
البرنامج النتقالي ،فقد كـتبت سابقا في جـوابي علـى مناةـل فـي  80-2-6المعنـون ب "بصـدد بيـان التجميـد" ،يشـير إلـى
أ
بعض النقط الساسية التي يمكن أان تسمح بفهم لماذا التحليل السياسي للمشـتري و المنصــوري لســنة  ،1978يمكــن أان
أ
يجد لـه تــاثيرا علـى العديـد مـن رفـاق و مناةـلي تنظيمنـا ،انطلقـا مـن النـزلق اليمينـي الـذي قـام بـه تنظيمنـا فـي ،197420
الشــيئ الــذي يمكــن مــن ربــط نقــد أاطروحــات المشــتري و المنصــوري لســنة  ،1978بنقــدنا الــذاتي ،ولــن أاعــود هنــا لهــذه
النقط ،و لكن أاريد مع ذلك التركيز على نقطتين منها ،حيث أاظن أان لهما أاهميتهما في مواقفي اليمينية لربيع .1979
أ
 - 1النقطــة الولــى ،تهــم تحليــل الطاقــات اللوريــة للبورجوازيــة الصــغيرة ،ويجــب هنــا أان أاحــدد أاول ،أانــه علــى عكــس مــا
يكون أاحد الرفاق قد فهم من نصي في يناير  ،1980حول التحولت السياسية لسنوات السبعينات ،21ل في هذا النــص و
أ
 15ـ يعني بذلك اطروحاته حول المحاكمة ،الةراب عن الطعام و قضية الصحراء.
 16ـ يعني التحاقهم بموقعي بيان التجميد في يونيو .1979
أ
أ
 17ـ في الواقع لم يكن هناك ا ي اتفاق ،و قد كان السرفاتي مملل لليمين من داخل اللجنة القيادية ،و كان يخبر اصدقاءه بكل شيئ ،فمارس الضغط
أ
أ
أ
من الداخل و من العلى بينما كان حلفاؤه يمارسون ذلك بوسائل خسيسة من تحت ،اما الخلف فقد كان جوهريــا ،و مـا كـان للسـرفاتي ان يربــط نقـد
أ
أ
أ
أ
بعض الممارسات تجاه المشتري  -المنصوري بنقد اطروحاتهم اليمينية ،ذلك انـه قـد تبناهــا كاملــة ،و هـو امـر نجـده حـتى عنـد اصـدقائه اللحقيــن ممــن
ساهم في ما سمي ب "إعادة البناء".
 18ـ بيان التجميد هو البيان الذي وقعه  52مناةــل فـي يونيــو  ،1979معلنيــن تجميـد عضـويتهم داخــل المنظمــة ،و هــو عبـارة عـن التقـاء موةـوعي بيــن
التيار اليميني و التيار العفوي التصفوي ،و قد دعم السرفاتي ذلك البيان دون توقيعه ،تارة في السر و تارة في العلن.
أ
 19ـ يعني التحليل السياسي الذي انجزه المشتري بلعباس و عبد ا المنصوري في سنة .1978
أ
أ
أ
 20ـ يعني إصدار وثيقة " :الخطة التكـتيكية المشتركة" التي اصدرتها منظمة "إلى المام" و منظمة " 23مارس" في اكـتوبر .1974
أ
 21ـ الوثيقــة المعنيــة هنــا هــي" :تحــولت البنيــة الطبقيــة للنظــام فــي ســنوات الســبعين" )الجــزء اللــاني " :الشــكال السياســية" ،ينــاير  ،(1980ســيقوم
الموقع بنشرها لحقا.
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ل في نفس السنة الماةية ،فكرت أاو كـتبت أان البورجوازية الصـغيرة و المتوسـطة البيروقراطيــة ،الـتي تتناســب اليـوم ،و
أ
هنا إجمال ،مع ما يسمى في بلدان أاخرى ب "النتلجانسيا" ،لها كـفئة اجتماعية طاقة ثورية ،الشيئ الذي ل يمنــع بعــض
أ
أ
الملقفين كافراد أان يصبحوا ملقفين ثوريين ،فانا أاظن العكس ،و قد كـتبت ذلك ،أاي أان هذه الفئة الجتماعية ،و التي
في الشروط المادية الواقعية )الملموسة( لصـراع الطبقــات الحـالي ،هـي بالتحديــد الخميـرة الديولوجيـة للصـلحية ،الـتي
بالرتكــاز علــى جمــاهير البورجوازيــة الصــغيرة ،تتقــدم مرشــحة نفســها كبــديل ،فــي إطــار بورجوازيــة الدولــة ،لكنــه بــديل
لتبعية صارخة من طرف البورجوازية الكومبرادورية ،لتبعية أاكـلر حذاقة من طرف نظام بورجوازية الدولة.
لقــد عــبر عنهــا فتــح ا ولعلــو بوةــوح كــبير فــي كـتــابه "المبرياليــة و المرحلــة اللاللــة للســيطرة" ،حــتى ل نحتــاج إلــى
أ
التاكيــد علــى ذلــك .بالمقابــل أاظــن ،و قــد ظننــت ذلــك مــن قبــل فــي ربيــع  ،1979أان أاكــبر عــدد مــن جمــاهير البورجوازيــة
الصــغيرة ليــس عنــدها مــن مخــرج موةــوعي مــن وةــعية الةــطهاد الــتي تعرفهــا حاليــا ،إل اللــورة الوطنيــة الديموقراطيــة
أ
أ
الشعبية .هذا هو الساس الموةوعي للتيارات الجذرية و اللورية ،التي تتكون من هـذه الجـزاء الواسـعة مـن البورجوازيــة
الصــغيرة )فلحــون متوســطون ،حرفيــون ،تجــار صــغار ،الشــباب المتمــدرس ،مســتخدمون و موظفــون صــغار( .لكــن ،و
أ
لننـي لـم أافهـم هـذا ،هنـا توجــد بشــكل واةــح جـدا حســب مـا أارى ،واحــدة مــن جــذور أاخطــائي اليمينيــة لربيــع  ،1979إن
أ
أ
فئت البورجوازية الصغيرة هذه ،ل يمكن ان تصل إلى استقللية سياســية ،إديولوجيــة و تنظيميـة اتجــاه "النتلجانســيا"
الحاليــة ،إنهــا غيــر قــادرة علــى الفلت مــن الهيمنــة الديولوجيــة ،و أايضــا السياســية و التنظيميــة الــتي تمــارس عليهــا مــن
طرفهــا ،إل إذا تشــكل قطــب ثــوري برولتــاري ،و الــذي بنقــده ،دون تنــازل للصــلحية  ،و بــدوره فــي تنظيــم النضــالت
الملموســة للطبقــة العاملــة و الجمــاهير أالساســية للفلحيــن ،سـ أ
ـيبدا فــي بلــورة البــديل ،الــذي حــوله يمكــن أان تلتــف هــذه
الفئت الجذريــة للبورجوازيــة الصــغيرة ،و القــوى السياســية الــتي تنبلــق عنهــا ،و فــي غيــاب هــذا القطــب ،ل يمكــن لهــاته
أ
الشرائح من البورجوازيــة الصــغيرة باعتبارهــا كـذلك ،أان تفلــت مــن الهيمنــة الديولوجيـة "للنتلجانســيا" الحاليــة .و القــوى
آ
أ
السياســية الــتي تنبلــق عنهــا علــى القــل عفويــا ،ســقطت فــي مــازق ســبق و أان أادت إلــى عــدد مــن المحــاولت الــتي كــانت
محكــوم عليهــا مســبقا بالفشــل .و هــذا نتيجــة للســبب التــالي :إن فئت البورجوازيــة الصــغيرة ل يمكنهــا بنفســها )ذاتيــا( أان
تؤس ــس مش ــروعا ثوريـ ــا* .و أاوة ــح ،م ــع وج ــود احتمـ ــال أان أاك ــون ثقيل – أاق ــول قطب ــا ثوريـ ــا بروليتاريـ ــا و لي ــس ح ــزب
أ
أ
أ
البروليتاريــا ،و لن بنــاء هــذا الحــزب هــو ســيرورة طويلــة ،تتكــون خللهــا الشــكال الولــى للنضــالت اللوريــة الجماعيــة ،و
أ
أ
أ
انطلقــا مــن هــذه النضــالت فــي القاعــدة ،الشــكال الولــى لجبهــة القــوى اللوريــة ،لكــن المــر ل يتعلــق بصــيغة جديــدة و
غريبــة لشــكالية "البيضــة و الدجاجــة" .فــالقطب اللــوري البروليتــاري مكــون عــبر الســيرورة نفســها لنــدماجات التنظيمــات
اللوريــة الماركســية – اللينينيــة مــع الطليعــة المناةــلة للطبقــة العاملــة .فعــبر هــذه الســيرورة ،إذن و بمجهــود النغ ـراس
أ
داخــل الطبقــة العاملــة و الجمــاهير الساســية ،يجــب أان تكــون البدايــة .و مجهــود النغـراس هــذا ،هــو مــا ســيخلق الظــروف
لتشــكيل جبهــة ثوريــة مــع القــوى المســتجيبة لشــروط محــددة ،و تــم تحديــدها .كــان يظهــر لــي أان نــص ينــاير  221980كــان
أ
أ
أ
واةحا ،و ليس به غموض حول هذا المر ،أاقول النتلجانسيا الحالية و أاسطر على الحاليــة ،لن هـذا المصـطلح ليـس لـه
أ
* ـ إن تاريــخ الحركـات الشــعبوية ،الــتي اسـتطاعت الوصــول إلـى السـلطة فـي امريكــا اللتينيــة ،غنــي بالــدروس ،حيــث يفشــلون ،كمــا هــو الحـال بالنســبة
أ
أ
أ
لكــولرت فــي البرازيــل ،او يستســلمون امــام المبرياليــة ،كمــا هــو الحــال بالنســبة ل"الحركــة الوطنيــة اللوريــة" ،لســنوات الخمســينات فــي بوليفيــا ،او
أ
أ
يرتمــون فـي احضـان الوصــاية الســوفياتية كمــا هــو الحـال بالنســبة لفيـديل كاســترو .لكـن يجــب ايضـا دراســة مــا لـم يتـم إنجـازه حــتى اليـوم مــن وجهـة نظــر
أ
أ
ماركسية ،و اقرب حالة إلينا هنا ،التجربة الشعبوية للجزائر تحت رئسة بن بل ،خلل  ،1965 -1962و كذا اسباب فشله النهائي.
أ
أ
 22ـ اي النص اعله.
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مــن قيمــة إل إذا كــانت ملموســة .فــي الممارســة هــؤلء المســمون "ملقفيــن" حاليــا :أاســاتذة جــامعيون ،أاطبــاء ،محــامون،
مهندســون الــخ ...الــذين يشــكلون الفئــة العليــا للبورجوازيــة الصــغيرة و البورجوازيــة المتوســطة البيروقراطيــة ،هــم جــزء ل
يتجـ أزا مـن النظـام الكومــبرادوري ،و فـي أاحسـن الحـالت ل يتميـزون عنـه إل بمواقــف إصـلحية .و فـي المسـتقبل ،ملقفـون
ثوريــون حقيقيــون ،بعضــهم انبلــق مــن البرولتاريــا ،قــادرون علــى إنتــاج ثقافــة ثوريــة – فكــم عــددهم اليــوم ؟  -ســيعرفون
تحــت قيــادة حــزب البروليتاريــا كيفيــة المشــاركة فــي النضــال اللــوري ،كــذلك علــى الجبهــة اللقافيــة و الديولوجيــة  .إن عــدم
إدراكــي فـي ربيــع  ،1979لسـتحالة وجـود القـدرة لـدى الفئت الـتي أاسـميها "جذريـة" مــن البورجوازيــة الصـغيرة ،علـى بنـاء
أ
مشروع ثوري مستقل* ،و بالتالي الفلت بنفسها من هيمنة النتلجانسيا الصلحية الحالية ،أادى بي بالتالي ،إلــى الظــن
أ
بــا ن هــذه الفئت الطبقيــة و القــوى السياســية المنبلقــة عنهــا ،تكــون قــادرة علــى الطاحــة بهــذه الهيمنــة الصــلحية ،حــتى
داخل الحزب الرئيسي للبرجوازية الصغيرة :التحاد الشتراكي للقوات الشعبية.
أاظــن ،أانــه هنــا ،يكــون الســبب المباشــر للمواقــف الــتي اتخــدتها فــي ربيــع  1979حــول التحــاد الشــتراكي ،و كــذا النقــد
أ
الخاطئ الذي قمت به في هذا الصدد بالنسبة لبيـان  18أابريــل ،23إنـه و بـدون شـك ،فلهـذه الخطـاء جـذور أاكـلر عمقـا ،و
أ
التي ساحاول فيما بعد توةيحها .في السابق ،و انطلقا من البداية ،يجب علي فحص أاسس الموقف الخاطئ الذي كــان
يقضي بدعم شعار "إسقاط النظام".
أ
 ( 2لمــاذا شــعار "إســقاط النظــام" كشــعار مركــزي للمرحلــة الحاليــة هــو خــاطئ ،و يــؤدي فــي نهايــة المــر إلــى مواقــف
يمينية؟
أ
أ
قبــل الجابــة عــن هــذا الســؤال ،يجــب اول فهــم لمــاذا هــذا الشــعار قــد يظهــر كخطــوة إلــى المــام ،بالنســبة "للخطــة
أ
التكـتيكي ــة المش ــتركة" ل كـت ــوبر  ،241974و للبرنام ــج ال ــديموقراطي ل ــدجنبر  251976بالنس ــبة للق ــوى المس ــماة "وطني ــة و
ديموقراطية" ،أاي القوى الصلحية.
آ
في هذا الطار ،فإن البرامج التكـتيكية انذاك ،كانت أاكـلر إصلحية خصوصـا و أانهــا انــدرجت فـي إطــار مشــروع "جبهــة
أ
القوى المعارةة للنظام الحالي" ) ،* (1974أاو في طرح هدف عزل "النواة الفاشية" ). 26(1976و لنه لم يتم فهم هذا من
طرفي في بداية  ،1976فقـد كنـت كـذلك حساسـا للنقـد  -مـن اليســار ظاهريـا – لملـل هـذه البرامــج الـتي كــانت إصـلحية،
أ
لنها ل تطرح مشكل السلطة .من هنا ،على ما يظهر ،كـان واقـع وةـع إسـقاط النظـام كشــعار تكـتيكي مركـزي ،يظهـر كمـا
* ـ المش ــروع لي ــس خط ــة ،إن ــه مش ــروع ث ــوري لمجتم ــع متح ــرر م ــن التبعي ــة ،و المش ــروع الوحي ــد الممك ــن ،ه ــو المش ــروع البرولت ــاري للل ــورة الوطني ــة
الديموقراطية الشعبية.
أ
أ
أ
أ
 23ـ المعني هنا ،هو البيان السياسي الذي اصدرته اللجنة الوطنية في  17ابريل  ،1980و ليس في  18ابريــل كمـا ورد فـي النـص ،و قـد اعلـن الســرفاتي
أ
اتفاقه عليه ،ثم ما لبث ان حاربه في السر.
 24ـ المعني هنا وثيقة "الخطة التكـتيكية المشتركة".
أ
 25ـ المعنــي هنــا وثيقــة "البرنامــج الــديموقراطي" صــدرت بالســجن المــدني "غبيلــة" بالـدار البيضــاء ،خريــف  ،1976و هــي إلــى جــانب وثــائق اخــرى ،مــن
أ
إصدار منظمة "إلى المام".
أ
أ أ
* ـ هذا التعبير "النظام الحالي" فـي الســياق المحـدد للطروحــات ،المنتســبة للفــترة ،لـم يكـن يعنـي ابـدا اكـلر مــن "الطغمـة الحاكمــة" بعناصــرها الللثــة
أ
أ
أ
)الحسن -عبـد ا – الـدليمي( المفـترض انهـا تملــل عقبـة كـبرى امـام تقـدم ديمــوقراطي ،يفـترض فيـه ان يكـون ممكنــا ،ل يختلــف فـي العمــق عـن صــيغة
"النواة الفاشية" لسنة .1976
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لو أانه صــحيح ،و يعطــي هكـذا طلءا براقــا و جــذريا لتحليــل المشــتري و المنصــوري لسـنة  . 1978و بالتدريــج ،خلل ربيــع
 ،1979كنــت ملزمــا بوةــع تمييــز داخــل البورجوازيــة الصــغيرة ،بيــن قــوى و فئت طبقيــة إصــلحية و قــوى و فئت طبقيــة
أ
جذرية ،لكن مع الخطا المشار إليـه أاعله )انظــر رســالتي لنهايــة يونيـو 1979إلــى عضـو القيــادة( ،27هـذه الوةـعية جعلتنـي
أافهـم ،أاجــل ،بـ أـدات فـي فهــم مظهـر مـن المواقــف اليمينيــة للتحليــل السياسـي للمشــتري و المنصــوري ،28بمـوازاة مـع واقــع
ممارستهم ،التي أ
بدات منذ نهاية ماي ،بعد مشاركـتهم فـي عمليــة  18مليـون .29لكــن كمـا لحــظ ذلـك أاحــد الرفـاق مـؤخرا،
أ
آ
لــم أافعــل إذن ســوى اســتبدال موقــف يمينــي محبــوك بموقــف يمينــي اخــر أاكـلر حبكــة) .الخطــا الــذي اقــترفه مــع ذلــك هــذا
الرفيق ،هو أان يظن أان هذا الموقف ما زال موقفي(.
في الواقع ،في عمق أاطروحاتي لهذه الفترة ) يونيو – شتنبر  ،(1979كنت أاظن فيها أانه يمكننا أان نرتبط حاليــا بجبهــة
أ
القــوى اللوريــة – الشــيئ الــذي هــو بالســاس بورجــوازي صــغير – لهــا كهــدف رئيســي ،إســقاط النظــام عــن طريــق العنــف
اللــوري للجمــاهير ،مــع احتمــال تهييــئ وســط هــذه الجمــاهير مســتقبل ،شــروط تجــاوز قيــادة البورجوازيــة الصــغيرة لهــذه
أ
أ
الجبهــة ،إلــى قيــادة البرولتاريــا الــتي ســيتم بناؤهــا .كــان الخطــا الرئيســي هــو الخــذ بتكــوين جبهــة القــوى اللوريــة 30كطريــق
لبناء الحزب البرولتاري ،مستبدل في الواقع ،كما لـوحظ ذلـك ســابقا و بحـق ،المــرور عـبر الشـبيبة المدرسـية بــالمرور عـبر
جبهــة القــوى اللوريــة ،عــوض النخـراط مباشــرة فــي العمــل الطويــل و الصــعب ،للنغـراس فــي الطبقــة العاملــة و الجمــاهير
أ
الساسية ،بقصد بناء حزب البرولتاريا ،هذا العمل الذي يخلق إذن الشروط لتكوين ملل هذه الجبهة ،في إطار ســيرورة
أ
أ
أ
بناء حزب البروليتاريا .ساسعى لحقا ،ابتداءا من فهم هذا الخطا الرئيسي ،إلى الرجوع للجذور الرئيسية لهذه الخطاء.
لكن ،لماذا كان ملل هذا الموقف في العمق موقفا يمينيا ؟
أ
تحديــدا للســبب المــذكور أاعله ،حــول الحــدود الموةــوعية للفئت الجذريــة للبورجوازيــة الصــغيرة ،لن ملــل هــذه
الفئت ل يمكــن لوحــدها بنــاء مشــروع ثــوري منســجم ،لهــدف سياســي مركــزي متعلــق بســلطة مرتكــزة علــى قــوى سياســية
منبلقة من هاته الشرائح ،كنتيجة للنضال اللوري للجماهير من أاجل إسقاط النظام.
أ
إن هــذا الموقــف )الموقــف الســابق( يــؤدي إلــى المســاهمة فــي زرع الوهــام فــي صــفوف الجمــاهير ،و بيــن المناةــلين
آ
آ
أ
الماركسيين اللينينيين ،الذين تضــعهم تلـك الوهــام ،منـذ الن ،أامـام المــازق الــتي ل يمكــن تجنبهــا لملـل هـاته الســلطة،
مســاهمين لحقــا ،هكــذا ،فــي خلــق شــروط هزيمــة خطيــرة للجمــاهير الشــعبية ،و الــتي ســتمكن بقــوة مــن عــودة النظــام
الكمبرادوري بشكل معلن ،أاو تكوين نظام بورجوازية الدولة ،الذي لن يكون إذن سوى شكل أاكـلر استقرارا للتبعية.
 26ـ في خريــف  ،1976و مـن خلل وثيقــة "لنسـتعد" تـم تغييــر تعــبير "عـزل النظـام" الـذي جـاء فـي "الخطـة التكـتيكيـة المشــتركة" بتعــبير "عـزل النـواة
أ
الفاشية" ،و قد كـانت مسـتوحاة مـن التجربــة البرتغاليــة و اليونانيـة )انظـر كـتـاب "ازمــة الـدكـتاتوريات" نيكـولس بولنـتزاس( ،و مــن التجربــة الفيتناميــة
)انظر كـتاب"على خطى كارل ماركس" تريونغ شينغ(.
أ أ
 27ـ المعني هنا احد اعضاء اللجنة الوطنية )رسالة السرفاتي في نهاية يونيو .(1979
أ
 28ـ يعني اطروحات اللالوث اليميني حول "جبهة القوى الديموقراطية و اللورية ،و إسقاط النظام".
 29ـ عمليــة  18مليــون ســنتيم هــي الكذبــة الــتي اختلقهــا اللــالوث اليمينــي ةــد المنظمــة و كــانت تقصــد تحطيــم ســمعة و مصــداقية المنظمــة و رفاقهــا
أ
أ
أ
اللوريين ،و لما اراد السرفاتي التملص من مسؤوليته في ذلك ،قام اصحابه بفضحه علنا امام جمع عام للمعتقلين السياسيين بالسجن المركزي.
أ
أ
 30ـ المعنــي هنــا اطروحــة "جبهــة القــوى الديموقراطيــة و اللوريــة" الــتي كــانت تــرى ان التجــدر داخــل الطبقــة العاملــة ســيتم عــن طريــق هــذه الجبهــة ،و
بطبيعة الحال تحت قيادة البرجوازية الصغيرة و حزبها الرئيسي "التحاد الشتراكي للقوات الشعبية".
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أ
أاكـلر من ذلك ،فهو موقــف يمينـي ،لنـه ،و هـو الـذي ل يضــع ثقـة كافيـة فـي القـوى العميقـة للطبقـة العاملـة ،و للغريـزة
الطبقي ــة )ال ــوعي الحس ــي( لطليعته ــا المناة ــلة ،الش ــيئ ال ــذي ي ــؤدي إل ــى التقلي ــل م ــن إمكاني ــة المناة ــلين الل ــوريين
الماركســيين اللينينييــن فــي تشــكيل نــواة حــزب البروليتاريــا ،مــن خلل عمــل طويــل و صــبور ،و لكــن مباشــر ،داخــل
القلعــات البروليتاريــة الرئيســية ،عــن طريــق النصــهار مـع العناصــر المتقدمـة مــن الطبقــة العاملــة ،و هــذا باســتقلل كامــل
عن البورجوازية الصغيرة ،بما في ذلك القـوى اللوريــة المنبلقـة عــن الشـرائح الراديكاليــة مــن البورجوازيــة الصــغيرة .و لقـد
قــادني هــذا ،بــذات الــوقت ،لوةــع مصــداقية مبــالغ فيهــا ،لمكانيــات هــذه القــوى المنبلقــة مــن البورجوازي ــة الصــغيرة
الجذرية في ةمان القيادة الفعلية لنضالت هذه القطاعـات الطليعيـة للطبقـة العاملـة ،و إلـى المبالغـة بـذات الـوقت ،فـي
تقدير المكانيات النضالية ل ك .د.ش  c.d.t31الشيئ الذي ل يعني طبعا تجاهلها.
إن ه ــذا ل يعن ــي م ــع ذل ــك الس ــقوط ف ــي النحـ ـراف المع ــاكس ،الن ــازع إل ــى تجاه ــل ه ــذه الشـ ـرائح الجذري ــة للطبق ــة
البورجوازيــة الصــغيرة و القــوى اللوريــة المنبلقــة منهــا ،بــل بــالعكس ،فبقــدر مــا يتطــور العمــل المباشـر للتجــدر فــي الطبقــة
العامل ــة و الجماهير أالساس ــية ،بق ــدر م ــا يص ــبح ممكن ــا و ة ــروريا كس ــب هــذه الق ــوى للمب ــادئ أالساس ــية للعن ــف الل ــوري
أ
أ
الجماهيري ،و للهداف الساسية ل ث.و.د.ش.
أ
و من هنا ،الموقف الوحيد الصحيح الموةوع من طرف اغلبية اللجنة الوطنية فـي نـص  30غشـت : 32تـذكير الجمـاهير
أ
بــدون ملــل ،بــان المخــرج الوحيــد مــن الســتغلل الــذي تعــاني منــه ،هــو الطريــق الطويــل و الشــاق الــذي ســيقود إلــى
ث.و.د.ش بقيادة حزب البروليتاريا ،و تبيان أان الشــعارات التكـتيكيــة ليـس لهـا كهـدف سـوى ةـمان شـروط ةــرورية دنيــا
لبقاء هذه الجماهير المناةلة ،و لتوسيع وسائل نضالها من أاجل تحقيق الهدف أاعله.
و هك ــذا ،ف ــإن ه ــذه الش ــعارات التكـتيكي ــة الموة ــوعة كمع ــالم لله ــدف الس ــتراتيجي للل ــورة الوطني ــة الديموقراطي ــة
أ
الشــعبية ،ســتنفلت مــن الصــلحية ،فــي حيــن أانهــا أاي الشــعارات لــن تخــدم – و هــي مفصــولة بطريقــة أاو بــاخرى عــن هــذا
الهــدف – ســوى الصــلحية ،و المفــاهيم اليمينيــة القديمــة و الجديــدة .و علــى أاســاس هــذا الموقــف ،فــإن المهــام العاجلــة
أ
لمنظمتنا ،و المحللة في مشروع دجنبر ،تاخذ تماسكها ،و ل أارى ةرورة للرجوع إلى ذلك.
أ
أ
و يبقى علي ،و بعد عرةي هذا ،و لفهم أاسس هذه الخطاء السياسية ،أان أاشــير و لـو أاوليــا لجــذورها الساســية ،لكــن
أ
أ
قبل ذلك ساشير بذات الوقت – و ل يمكن السكوت عن هذا – إلى خطــاين مضــبوطين ،و لكــن خطيريــن يتطلبــان و ل
شك من بعد ،تحليل و نقذا ذاتيا عميقين.
أ
أ
أ
33
الول ،هو تصريحي بمكان الزيارة ) ،( parloirغداة مناقشة "بيان  "52في ماي  ،1979لمناةــلين طلبــة ،اكيــد ان
أ
أ
الحجج ،التي أاثرتهــا فـي هـذه المرحلــة لتـبرير عـدم احــترام – فاةــح  -لبســط المفــاهيم الوليــة للمركزيــة الديموقراطيــة ،لــم
أ
تكن إل حججا سكولستيكية .إن عمق المشكل ،هو أانني لم أاكن مقتنعا ،و للسباب السياسية المــذكورة أاعله ،بصــحة
أ
أ
 31ـ المعني هنا ،هو الكنفدرالية الديموقراطية للشغل ،التي تاسست سنة  ،1979و قـد وافـق تاريـخ تاسيســها فـترة مـن ازدهـار النضـالت الجماهيريــة و
أ
خاصة العمالية ،مما ساهم في انتشار مجموعة من الوهام الصلحية.
أ
أ
أ
 32ـ يعني البيان السياسي الداخلي الذي صدر بمناسبة الذكرى التاسـعة لتاســيس منظمــة "إلـى المـام" ،و قـد قـام الموقـع بنشــره .كـان ابراهـام السـرفاتي
أ
يعلن اتفاقه مع البيان ظاهريا و يحارب افكاره سرا.
 33ـ كان السرفاتي يعلـن اتفـاقه علـى مضـمون نقـد بيـان التجميــد الـذي قـامت بـه المنظمــة بعـد صـدور البيـان المـذكور ،و لكـن كـان يعــبر فـي الخفـاء علـى
اتفاقه مع مضمون بيان التجميد ،في خرق سافر لمبادئ المركزية الديموقراطية ،و هنا اعتراف صريح بذلك في هذا النص.
www.30aout.info

35

أ
أ
من وثائق الصراع داخل المنظمة الماركسية اللينينية المغربية "إلى المام" ـ الجزء الول :اليمين الجديد :من الصلحية إلى خط الردة

موقفنا في التنظيم المركزي المحلي ،و الذي دافعت عنه بنفسي في التجمع العام .لهذا ،تضاف أاسباب ذاتية غير مبررة،
ل أاقـ ــل و ل أاكـلر :انتهازيـ ــة إزاء محـ ــاوري ،مرتبطـ ــة بسـ ــلوك بورج ـ ــوازي محـ ــض ،أال هـ ــو الحفـ ــاظ علـ ــى مـ ــوطئ قـ ــدم فـ ــي
أ
المعسكرين ،34و رد فعل و تحدي تجاه)ب( 35الذي كان حاةرا ،و الــذي اصـطدمت بـه بــالمس :رفــض تـوجيه متعلــق ب
آ
أا.و.ط.م ،صادر عن أاعضاء اخرين من اللجنة الوطنية ،و الذي لم أاشارك في وةعه.
ثانيـا ،هــو انســحابي مــن المنظمــة المركزيــة المحليــة بدايــة يوليــوز .أادقــق بســرعة ،إن حججــي بخصــوص التمييــز مــا بيــن
"التــوجيه و التســيير" لــم تكــن ســوى تطبيقــا بيزنطيــا علــى تنظيــم ماركســي لينينــي لممارســات مؤسســات أراســمالية ،لكــن
ينبغــي علــي فــي هــذه النقطــة ،كمــا فــي نقــط أاخــرى ،أان أاتســاءل عــن بقايــا ســنين طويلــة مــن ممارســة كهــذه .إن الســبب
آ
المباشــر ،الغيــر مقبــول ،هــو أاننــي لــم أاكــن أاريــد النفصــال عــن بقيــة "المجمــدين" 36الــذين كنــت أاشــاركهم انــذاك عــدد مــن
وجهــات النظــر السياســية – و ليــس وجهــة نظــر "التجميــد" ،و ممارســة الصـراع الجمــاهيري المفتــوح ،الــذي لــم يكــن أابــدا
أ
ص ـراعا سياســيا – و الســلوكات الذاتيــة فــي أابريــل إزاء "الرفــاق الربعــة" 37الــذين عــادوا إلــى التنظيــم المركــزي المحلــي ،و
آ
كانت تصور لي رجــوعهم إلـى المنظمـة المركزيـة المحليــة ،كاليــة حربيــة ةـد "المجمـدين" فــي الــوقت الـذي كـان فيـه همـي
الوحيــد هــو العمــل علــى عــودة أاغلــبيتهم )لهــذا صــرحت بدايــة شــتنبر ،أاننــي علــى اســتعداد للرجــوع إلــى المنظمــة المركزيــة
أ
أ
المحلية ،بمجرد ما تاخذ هذه الخيرة قرار فتح نقاش موسع مع المجمدين(.
أ
لكن المر كـان يتعلـق ،مـع ذلـك ،بالنســحاب مــن الموقـع .و مهمـا كــانت الصـعوبات الحقيقيــة أاو /و المزعومـة ،فــإنه
كــان علــي أان أاتــابع العمــل داخــل المنظمــة المركزيــة المحليــة .لكــن لشــك أان أانــانيتي ك "قائــد أاعلــى" ،كــانت تجعــل هــي
أ
أايضا من الصعب علي تقبل وجودي ةمن القلية.
أ
أ
أ
 و لنات إلى الجــذور الساسـية ،و الـتي أاعتقـد أاننـي أادركـتهـا فـي أاصـل هـذه الخطـاء .و لـدي هنـا بعــض مـا أاقـوله حـولسيرورة هذا الدراك :عنـدما تكـون بعــض المسـلكيات متجـدرة فـي العمـق ،مغروسـة خلل عشـرات الســنين مـن الممارسـة
البورجوازيــة الصـغيرة ،فإنهــا ل تكــون صـعبة القتلع فقـط ،و إنمــا هـي مسـتحيلة الدراك بمجــرد التفكيــر .إننــا بحاجــة إلــى
هـزات عنيفــة ،و أاكيــد أان التفكيــر حــول مــا يمكــن أان تزهــره هــذه الهـزات ،سيســمح باســتخلص دروس مقبولــة و دائمــة و
آ
مساعدة على تصحيح السلوكات .و لقد كانت الهزات ،هزات نونـبر ،و أادقـق أانــه فـي ظـل الحالـة الـتي وصــلنا إليهـا انـذاك،
كــان ق ـرار  12نونــبر  ،1979الوحيــد القــادر علــى ةــمان حمايــة المنظمــة .لكــن ،لــم نــر هكــذا ،ذهــاب العديــد مــن رفــاق
أ
النضال - ،بدون مرارة – ،ل أاتكلم بالطبع عن مجموعـة المشــتري و المنصـوري ،و عــن المنحطيــن ،و لكــن عــن الغلبيـة
أ
الــتي ظلــت إمــا ثوريــة ،كاولئــك الــذين توصــلوا إلــى تبنــي أاطروحــات عفويــة فــي النظريــة ،تصــفوية فــي الممارســة ،أاو الــذين
أ
أ
انحرفـوا كـليرا بســبب العديـد مـن التارجحــات خلل هـذه السـنة ،و بـدون رحمـة ،لدرجـة لـم يتشـبتوا فيهــا بــاي نظريـة .إن
أ
أ
 34ـ فـي حقيقـة ال مــر ،كـان السـرفاتي يعمــل مـن الـداخل لصـالح حلفـائه الـذين يشــاطرهم اتفـاقه علـى بيـان التجميــد ،و فـي نفــس الـوقت كـان يخشــى ان
أ
يفقد موقعه داخل اللجنة الوطنية ،خاصة و انه كان ممن يتشبتون بالكراسي و يقدسونها.
آ
أ
أ
 35ـ المعني هنا ،هو عبد الرحمان النوةة ،و كانت علقته بالسرفاتي يغلب عليها الصراعات الذاتية ،ما ان يعلــن احــدهم موقفـا حــتى يعلـن الخــر عـن
موقف مضاد ،و يعود هذا الصراع إلى فترة ما قبل العتقال.
أ
أ
 36ـ المعني هنا هو نظرية "التوجيه و التسيير"  ،التي ابتدعها السرفاتي ،بهدف انفراده بتمليل تنظيمي و سياسي للمنظمة خارج اطرها التنظيمية ،اي
أ
أ
أ
انه كان يريد ان يكون ،كما اعترف بذلك ،قائدا فوق التنظيم ،يسمح له بخدمة الطروحات اليمينية.
أ
أ
 37ـ يعني الرفاق الذين عادوا من المستشفى ،او ممن التحقوا بحي "ا" بالسجن المركزي من مجموعة .1972
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أ
هذه المرارة ،ما كان لها أان تضعف المل الذي يمكن أان نحتفظ به ليوم رؤية البعض يعودون ،أاو اللتقــاء بهــم فــي نفــس
طريق بناء حزب البرولتاريا ،هذا الطريق الصعب و الملتوي.
لكــن هــل يمكــن غســل اليــد عــن موصــل نونــبر ،بــالعلن عــن "موةــوعيته"؟ إننــا "لــم نعــرف معالجــة الــداء لنقــاذ
النسان" إن قبضة سلوكاتنا البرجوازية الصغيرة و اصطداماتنا الذاتية ،و فردانيتنا ،كل هـذا ،فــي هـذا المكـان المغلـق،
أ
الســجن ،جعــل أان السياســة لــم تتطــور بصــفة صــحية .و فــي هــذا الجــو ،فــإن أاعــداء منظمتنــا ،و بالدرجــة الولــى مجموعــة
المشتري و المنصوري و المنحطين ،قد عملوا و هم مرتاحون ،على تحطيم المعنويات و فك التعبئة و زرع الشك.
أ
أ
فكم من باب أاغلقناه باخطائنا ،بســبب عــدم تفاهمنــا ،كـم مــن شــكوك زرعناهــا بســبب أاخطائنــا و تمزقاتنــا ؟ ل اتكلــم
أ
عن المجهودات الخيرة في أاكـتوبر ،و بدايـة نونـبر ،بــل عــن تراكـم أاخطـاء هـذه السـنوات ،عــن انفجارهــا سـنة  ،1979عـن
أ
هــذا النفجــار الــذي ســاهمت فيــه كـليرا باخطــائي ،ليــس فقــط السياســية ،و إنمــا بتذبــذباتي ،بفردانيــتي ،باصــطداماتي مــع
أاحسن الرفاق.
أ
يجــب عندئــذ ،مراجعــة أانفســنا ،إن المــر ل يتعلــق بنزعــة أاخلقويــة ،و إنمــا بحقيقــة عميقــة أاوليــة لللــورة البرولتاريــة،
تلــك الــتي ذكــر بهــا مــاو تســي تونــغ تلمــذة بكيــن فــي فجــر اللــورة اللقافيــة يــوم  30يوليــوز  ،1966مهنئ إيــاهم علــى روحهــم
آ
أ
النقدية إزاء الكوادر المخطئة ،موصيهم انذاك بمساعدة هؤلء الكوادر على تصحيح اخطائهم مضيفا" :لقد علمنــا مـاركس
أ
أ
بانه ل يمكن للبروليتاريا أان تتحرر بنفســها إل بتحريــر كـل النسـانية ،و إنـي لناشـدكم أايهــا الرفـاق أان تعيــروا اهتمامـا كـبيرا
لهذه الحقيقة".
أ
أ
أ
هــذا مــالم نكــن )فــي التنظيــم المحلــي( ،و لــم اكــن انــا كــذلك قــادرا عليــه .فلنــذهب إلــى العمــق ،و إلــى العمــق .فبعــد
أ
أ
أ
العتقالت و التعذيب ،و سـنوات العزلـة ،و استشـهاد زروال و سـعيدة ،يمكــن علـى القـل هنـا ،أان نفكـر بالسـاس ،بــانه
هكذا كان مصيرنا.
آ
أ
أ
أ
أ
أ
لكن هنا ،الن ،اعـرف ،و ليـس فقـط كـترديـد شـفوي ،او مــن بنـات افكـاري ،ان هـذا الطريــق لـن اكـون فيـه – و هـذا
شــيئ كـلير -ســوى مجــرد معبــد بســيط )بكســر البــاء( لطريــق طويلــة قيــد البنــاء ،أاعــرف أانــه ليهــم كــوني لــن أارى اللحظــات
أ
آ
المشرقة التي نتجه إليها ،بل و لحتى إشراقاتها الولى ،أاعرف أان اخرين سيكونون هناك ،خير مني ،صــقلتهم الســنوات
المظلمة .من أاجل بناء هـذا الطريـق ،أاعـرف أانـه ل بـد مـن اللتصـاق و التشـبت بهـذه الجـوانب الحـادة مــن الجبـل ،الـذي
نبدا إذن ،بفهم جذور فقداننا للصبر ،و أانانيتنا و فردانيتنا ،و يمكن أان أ
علينا تسلقه .يمكن أان أ
نبدا بتجاوزها.
أ
آ
هنــا و الن ،ل يمكننــي التطــرق لتحليــل منطقــي ،بــالمعنى الكامــل ،لهــاته المســلكيات ،لن ذلــك يعنــي العــودة إلــى
أ
أ
الــوراء بالنســبة للعشــر ســنوات الماةــية مــن النضــال ،علــى القــل .و هــذا مــا ســاحاول فعلــه لحقــا .و سيســاعدني النقــاش
الجماعي للتجربة الماةية للمنظمة من أاجل تعميقه ،و نفس الشيئ بالنسبة لجميع الرفاق و المنظمــة باعتبارهــا كــذلك،
من أاجل النتقال إلى مرحلة عليا من النضال و العمل.
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حول بيان المرتدين
'1
النتهازية ...والكذب في خدمة الرتداد عن طريق اللورة المغربية
∙

تقديم:
أ
اطلعنا علــى "بيـان مـوجه للشـباب المغربــي والـراي العـام "...روجــه التحـاد الشــتراكي للقـوات الشــعبية )ا.ش.ق.ش( فـي
مناطق عدة ،و في القطاع الطلبي علـى الخصـوص ،و أاثنـى عليـه عبـد الرحيــم بوعبيـد ،زعيــم التجـاه اليمينـي داخلـه ،فـي
محاةـرة بــالقنيطرة ،فـي إطــار مواجهــة التجاهــات الديموقراطيــة اللوريــة ،سـواء داخــل الحــزب أاو خــارجه ،و دعــا مناةــلي
الحزب لقراءته و التعاظ به ! .
أ
والبيان صادر بتاريخ  22فبراير  ،1980موقع من طرف المشتري والمنصوري ،وهذين الخيرين كانا عضوين  -سابقا –
أ
آ
في منظمـة "إلـى المـام" ،و لقـد وقعـه فيمـا بعـد ثمانيــة اخـرون اختــاروا نفـس الطريـق .والواقـع أان هـذا البيـان ليـس موجهــا
أ
ةـد "إلـى المــام" والحركــة الماركســية اللينينيـة المغربيــة )ح .م  .ل .م ( فقــط ،بــل ةـد عمـوم الحركـة اللوريــة المغربيــة ،و
التجاهات المناةلة المتقدمة داخل ا .ش  .ق  .ش وحزب التقدم والشتراكية . 2إنه يدخل في إطار تصعيد هجوم القــوى
الرجعية والصلحية على الحركة اللورية في الظرف الراهن.
*

' ـ تنبيه  :كل الهوامش المرقمة من وةع موقع " 30غشت" ،بينما الهامش الذي يحمل نجمة فهو من وةع صاحب النص.
أ
 1ـ صدرت هذه المقالة بمجلة "إلى المام" المغربية ،السلسلة الجديدة ،عدد  ،4غشت  ،1980و هي تحمل توقيع  :مناةل .و ملل هذا التوقيع
أ
أ أ
أ
أ
يعني في ادبيات تلك الفترة ،ان المقالة ليست وثيقة مركزية ،او ان صاحبها من الناحية التنظيمية يحتل موقع مناةل و بالتالي ليس رفيقا ،اي ليس
أ أ
أ
أ
عضوا في المنظمة المركزية ،و في الحالة اللانية ،حين تكون النصوص جماهيرية ،اي مقالت او غيرها صادرة في مجلة "إلى المام" او ما يشابهها،
أ
أ
فيكون اللجوء إلى اسم مستعار ا و التوقيع بكلمة مناةل ،وهو الحال كذلك بالنسبة لوجهة نظر خاصة ،تصدر بالجريدة الجماهيرية او ما يشابهها .و
أ
أ
أ
أ
الحقيقة ان اللجوء إلى التوقيع بكلمة مناةل تعني ان وجهة النظر تلك ،لم تكن بعد قد اصبحت مركزية او رسمية.
أ
أ
أ
آ
أ
و من المعلوم ،ان اللجنة الوطنية الجديدة انذاك ،كانت قد بدات تصدر مجلة "إلى المام" السلسلة الجديدة ،في سياق منظورها لما اسمته
أ
ب"إعادة البناء" ،الذي انفردت به ،كما انفردت بإصدار الجريدة دون مراعاة ابسط قواعد المركزية الديموقراطية ،بل عملت على تهميش وجهة النظر
المخالفة.
إن المقالة التي تنتمي إلى فترة انتقالية في تاريخ المنظمة )النتقال من المرحلة اللورية إلى المرحلة التحريفية الجديدة( ،والتي كانت تروم
أ
أ
أ
التصدي لطروحات خط الردة اليميني ،جاءت مليئة بتناقضات عدة ،جعلها دون مستوى الرد الحازم على اطروحات الردة رغم الدعاء .و قد اشرنا
أ
أ
بدات تعلن عن نفسها ،و إن لم ترق
من خلل بعض الهوامش إلى تلك التناقضات ،بل و إلى بعض الطروحات التحريفية الجديدة التي كانت قد
بعد إلى خط سياسي وإديلوجي متكاملي
أ
* ـ جاء في محاةرة القاها عبد الرحيم بوعبيد في القنيطرة ما يلي:
أ أ
"لقد وصلتني في الحزب رسالة من بعض إخواننا ،الذين ل زالوا في السجون ونامل ان تشــملهم قـرارات الفـراج الـتي شــملت غيرهــم  ...هــؤلء كـانوا
أ
أ
أ
أ
يعتــبرون انفســهم متياســرين ،ومــن حــق كــل واحــد ان يســير فــي التجــاه يقتنــع بــه ،إلــى ان نلتقــي مــرة اخــرى فــي المســيرة الطويلــة الحقيقيــة ،الــتي تميــز
أ
أ أ
أ
أ
المناةلين عن غيرهم .هؤلء الخوان قاموا بفضل نزاهتهم الفكرية ،وجراتهم بممارسة نقد ذاتــي ،وارســلوا لنـا وثيقــة اعتــبر ان علــى كـل مناةــل منــا ان
أ أ
أ
أ
أ
أ
يطلــع عليهــا ،لن المــر يتعلــق بشــباب ادركــوا خطــر النتهازيــة السياســية ،ســواء كــانت صــادرة عــن البرجوازيــة او البيروقراطيــة او التياســر .لهــذا ايهــا
أ
أ
أ
أ
الخوان ،ايتها الخوات ،فإننا اليوم نطمئن على مسيرتنا النضالية ،التي جاءت بنتائج إيجابية،منذ ان قررنـا سـنة  1972بـان نرفــع الحجــر الــبيروقراطي
علينا كحزب" .المحرر 7ـ 8ـ 1980
 2ـ خلفــا لمــا جــاء فــي النــص ،فإبــان هــذه الفــترة كــان حــزب "التقــدم والشــتراكية" مــن خلل جريــدته الصــفراء "البيــان" ،يخــوض حربــا بل هــوادة ةــد
أ
أ أ
الحركة الماركسية اللينينية المغربية ومنظمة "إلى المام" خصوصا ،و لم يظهر في الفق اي اتجاه يمكن اعتباره مناةل.
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أ
إنه من غير المجدي الجواب على أاطنان ال كاذيب و التشويهات و الفتراءات ،التي يكـتظ بها بيان هـؤلء المرتـدين ،و
أ
ذلــك نظ ـرا لســخافتها .لكــن ل بــد مــن تســجيل التنــاقض الصــارخ بيــن زعمهــم ،أانهــم انســحبوا مــن "إلــى المــام" فــي نهايــة
 ،1976و كونهم أاصدروا بيانا في يونيو  1979يعلنون فيه تجميد عضويتهم من هذه المنظمة .3إل أان الحقيقة تقول ،أانهم
أ
سجلوا إفلسهم مع بداية  ،1976في إطار الحملة القمعية الشرسة التي تعرةــت لهــا "إلــى المـام" ،و ذلـك بــانهزامهم أامـام
أ
العــدو .و منــذ ذلــك الحيــن ،و هــم يحــاولون فــرض بضــاعتهم النهزاميــة الصــلحية علــى "إلــى المــام" و "ح  .م  .ل  .م" ،و
أ
أ
بشــتى الســاليب الخبيلــة فــي الص ـراع .و مــع انهزامهــم فــي هــذا الص ـراع ،لــم يجــدوا لنفســهم مــن غيــر القــوى الصــلحية و
أ
اتجاهاتها اليمينية وال كـلر إصلحية ملجئ و نصيرا.
إن هؤلء المرتدين يحاكمون مشــروع ح  .م .ل .م و تجربتهــا ،انطلقــا مــن مشــروعهم المغــرق فــي الصـلحية واليمينيــة
)هذا المشروع الـذي ل يتجــرؤون علـى طرحـه بشـكل واةـح ،ويغلفــونه بســيل مـن الجمـل الطنانـة و العبــارات البراقـة ( ،و
أ
مــن حقــدهم علــى الحملــم و"إلــى المــام" و الحركــة اللوريــة عمومــا .و هــذا مــا أاعمــى أابصــارهم فجعلهــم يعتــبرون تجربــة "إلــى
أ
المــام" كـتجربــة فاشــلة جملــة و تفصــيل ،بــل و قــد أادى بهــم الغــرور بــالنفس ،إلــى مســتوى إطلق أاحكــام قاطعــة و نهائيــة
أ
علــى ماةــي و حاةــر و مســتقبل الص ـراع الطبقــي فــي البلد ،فمنحــوا الح ـزاب الصــلحية أاحقيــة أازليــة لتمليــل الجمــاهير
أ
الشــعبية ،و نزعــوا كــل شــرعية علــى الحملــم و الحركــة اللوريــة ،معتــبرين ان اللــورة الوطنيــة الديموقراطيــة الشــعبية مجــرد
" مشروع وهمي".
و خلفــا للمرتــدين الــذين يشــطبون بجــرة قلــم ،تجربــة عشــر ســنوات مــن الكـفــاح و التضــحيات ،و المواقــف المتشــبتة
بقضــايا الجمــاهير الشــعبية ،و يريــدون محوهــا مــن ذاكــرة شــعبنا .نعتــبر أان الحركــة اللوريــة و الحملــم تعيــش ،فــي الظــرف
أ
الراهــن ،مخاةــا عســيرا ،كانعكــاس للص ـراع الطبقــي الــذي يخــترق المجتمــع المغربــي ،مخاةــا تفــرز مــن خل لــه النويــة
اللورية ،و تتقهقر العناصر و التجاهات النتهازية ،و يقذف بها في مزبلة التاريخ.
و خلفا لمنهج المرتدين التبريري و لتعاملهم الذاتي و لمنطلقاتهم الصلحية ،سننطلق في تعاملنا مع تجربــة الحملــم
أ
و"إلــى المــام" ،مــن الرغبــة فــي تقــويم أاخطائهــا ،و تنميــة و تعزيــز مكـتســباتها ،و تصــحيح و تلــوير ممارســتها ،لتســاهم فــي
المسيرة الشاقة للقوى اللورية ،نحو إنجاز النصر على الرجعية و المبريالية.
أ أ
| ـ عرض مركز لهم اطروحات البيان:
أ
 1ـ يعتبر المرتدون أان تشكيل حملم كبديل ثوري ماركسي – لينيني للحزاب الصلحية ،مشــروع وهمــي ل يرتكــز علــى
أ
الواقع ،و لكن فقط على رغبات مجموعات من الطلبة وذلك للسباب التالية:
أ
أ
أ
 إن النفصال عن الحزاب موقف خاطئ ،لن هذه الحزاب هي "المواقع الفعلية للتغيير" ،و الكلم عن تجاوزها منطــرف الجمــاهير كلم فــارغ .كمــا أان هــذا النفصــال جــاء نتيجــة لمشــاكل نقابيــة و سياســية بــرزت بشــكل رئيســي فــي الطلبــة
والتلميذ.
أ
أ
أ
 إن تنظيمــات الحملــم ،تشــكلت كـتنظيمــات طلبيــة ،و ظلــت تعيــش ازمــة منــذ نشــاتها تتعلــق بمشــروعها ،حيــث "انالنتقــال مــن التعــبير الفكــري والسياســي للطلبــة ،إلــى محاولــة التمليــل الطبقــي السياســي و الديولــوجي للطبقــة العاملــة و
أ
الفلحيــن ،إشــكالية مغلوطــة" ،تنطلــق مــن"إيمانيــة عميــاء تطــابق بيــن بــروز "إلــى المــام" و ظهــور الــوعي اللــوري لــدى
أ
أ
أ
الجماهير" ،مما ادى ب "إلى المام" إلى "إعطاء نفسها اهمية تاريخية لزعامة اللورة".
 3ـ المعني هنا ،هو "بيان التجميد للعضوية" الصادر في يونيو .1979
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أ
 2ـ كما أان الساليب والتكـتيكات المستعملة لنجاز المشروع كانت خاطئة من وجهة نظرهم
أ
 ال ــذهاب إل ــى العم ــال وتردي ــد أاطروح ــات وص ــيغ ماركس ــية ،و العتق ــاد ب ــان الجم ــاهير س ــتتبناها ،اللج ــوء للدعاي ــة والمناشير والتحريض لنشر "الدعوة".
أ
 موقــف خــاطئ مــن العمــل العلنــي و العمــل الســري :كــانت "إلــى المــام" ،حســب زعمهــم ،تعشــق الســرية وترفــض"مبدئيا" و بشكل مسبق المكانات العلنية و الشرعية.
أ
 موقف من الصلحات والبرلمان :رفض و احتقار كل إصلح و محاربـة كـل مـن يناةــل مـن اجــل انـتزاع الصـلحات.أ
رفض البرلمان بشكل "مبدئي" لنه لعبة رجعية ،الهدف منها تدويخ الجماهير وتحريف وعيها.
 تقديس العنف ونقل نماذج جاهزة من اللورات ) اللورة البلشفية واللورة الصينية(.أ
أ
آ
 معاداة الحزاب الصلحية واعتبارها خائنة ،و تحميلها مسؤولية ما الــت إليـه الوةـاع فــي البلد .معـاداة المنظمــاتالجماهيرية و تشكيل بدائل سرية لها.
أ
 اســتغلل قضــية الصــحراء لتصــعيد العــداء للح ـزاب الصــلحية ،و إذكــاء الحمــاس للقتتــال بيــن الشــعوب ،و نســجنظريات خيالية حول اللورة في الغرب العربي.
أ
 3ـ إن هــذا المشــروع و هــذه الســاليب و التكـتيكــات ترتكــز علــى فكــر رفضــوي إرهــابي و فوةــوي مغــامر ،لشــباب متمــرد
أ
علــى الوةــاع ،و تنــم عــن جهــل تــام لقــوانين الص ـراع الطبقــي فــي البلد ،و يســتبدل معرفــة الواقــع بالمعرفــة الكـتبيــة و
بالرادية مما يؤدي إلى تحاليل ذاتية.
أ
أ
 4ـ هذه أاهم أاطروحات البيان .لن نتطرق هنا لما طرحه المرتـدون مـن اكــاذيب حــول تعامـل "إلـى المـام"مـع تناقضــاتها
أ
أ
أ
الداخليــة ،لننــا نعتــبر أان الــرد علــى ملــل هــذه ال كــاذيب ،ل يمكــن أان يســتفيد منــه ســوى البــوليس والعــداء الطبقييــن،
أ
الــذين يحــاول المرتــدون إقنــاعهم بــانهم تراجعــوا عــن كــل القناعــات واللتزامــات اللوريــة ،أوانهــم أاهــل لللتحــاق بجوقــة
"الجماع الوطني".
أ
|| ـ مشروعية النضال اللوري ام مشروعية إصلح النظام الرجعي القائم؟
أ
إن المرتــدين يرســمون صــورة قاتمــة جــدا ل"مشــروع" و أاســاليب عمــل و تكـتيكــات "إلــى المــام" والحملــم ،صــورة كلهــا
أ
أ
ظلم فــي ظلم ،بينمــا تاريــخ الحـزاب الصــلحية يصــبح عنــدهم ،تاريــخ مشــرق تتخللــه بعــض الخطــاء اللانويــة ارتكبتهــا
أ
هذه الحزاب في النضال ،و تعاملت معها نضاليا حسب زعمهم.
إن منهجهم التضـليلي ينطلـق مــن نظـرة مشـوهة لتاريــخ الصـراع الطبقـي فـي بلدنـا ،نظـرة تنتقــي مـن الواقـع مـا يتلءم و
أ
رغبتهــم فــي الرتمــاء فــي أاحضــان الصــلحية ،و مــا يــبرر حكمهــم علــى "إلــى المــام" و الحملــم بــالفلس ،فــي نفــس الــوقت
الــذي تطمــس فيــه هــذه النظــرة أاو تحتقــر حركــة الجمــاهير ،لتصــبح فــي منظــورهم مجــرد انتفــاض لبعــض القبائــل أاو تمــرد
لشباب طائش.
أ
أ
وإذا كان الساس النظري الضـمني وغيـر المعلــن عنـه صـراحة ،ل"تقييــم" المرتــدين لتجربـة "إلـى المـام" والحملـم ،هـو
الــتراجع التـام عــن الماركسـية اللينينيــة ،فإننــا علـى عكــس ذلــك ،ســننطلق مـن هـذه المبــادئ نفســها لمحاكمـة تجربـة "إلــى
أ
أ
المام" والحملم ،و لبراز مدى ارتداد اصحاب البيان عن الماركسية اللينينية وعن طريق اللورة.
أ
إن التناقض الرئيسي الذي يعيشه المجتمع المغربي ،يتملل في التنــاقض التنــاحري بيــن الكمــبرادور و مل كــي الراةــي
الكبار وسيدتهم المبريالية من جهة ،وبين مجموع الجماهير الشعبية من جهة أاخرى .و في وةع بلد تبعي للمبريالية،
يتوفر على طبقة عاملة مستقلة المصالح ،و على جمـاهير واسـعة مـن الفلحيــن المهــددين بــالتفقير والبلـترة ،فـإن الحســم
:
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النه ــائي له ــذا التن ــاقض لص ــالح الجم ــاهير الش ــعبية ل يمك ــن أان يت ــم بقي ــادة البرجوازي ــة الوطني ــة ،أاو ح ــتى البرجوازي ــة
الصغيرة ،بل إن الطبقة العاملة هي المؤهلة لقيادة اللورة ،بفضل حزبهــا و عـبر تحالفهــا مـع الفلحيـن) ،الــذين يشـكلون
حليفها الموثوق بـه( و مـع مختلــف الطبقـات والفئت الوطنيــة .إن حســم التنــاقض الرئيســي فـي المجتمــع لصــالح الجمـاهير
الش ــعبية ،يتطل ــب إنج ــاز الل ــورة الوطني ــة الديموقراطي ــة الش ــعبية )ث .و .د.ش( بقي ــادة البرولتاري ــا ،وه ــذا م ــا يس ــتوجب
النضــال الــدؤوب ،مــن أاجــل بنــاء الحــزب المســتقل للطبقــة العاملــة ،الحــزب الشــيوعي المغربــي ،وبنــاء الجبهــة الوطنيــة
الديموقراطيــة الشــعبية ،الــتي تملــل مختلــف الطبقــات والفئت الشــعبية ،و بنــاء التحــالف العمــالي الفلحــي الــذي يشــكل
العمود الفقري لهذه الجبهة .إن إنجاز اللــورة الوطنيـة واللــورة الشــتراكية ،و إرســاء دكـتاتوريــة البرولتاريــا ،يشــكل الطريــق
الحتمي نحو انتصار الشتراكية و بناء المجتمع الشيوعي.
أ
إن المرتــدين قــد تراجعــوا تمامــا عــن ةــرورة اللــورة الوطنيــة كخطــوة اساســية ،نحــو انعتــاق الجمــاهير مــن الســتغلل
والةطهاد ،وعن ةرورة بناء حزب البرولتاريا قائد هذه اللورة ،وعن بناء التحــالف العمـالي – الفلحـي ،واســتبدلوا ذلــك
بمفهــوم غــامض هــو "التغييــر" ) أاو التغييــر الجــدري(  ،و اســتبدلوا )رغــم تبجحهــم بالتشــبت بالماديــة التاريخيــة( التحليــل
المادي – التاريخي للتناقضات ،بمفهوم غامض حول "قوى التقــدم و قــوى التخلــف" ،دون تحديـد هـذه القــوى ،و كـذلك
طمسوا الطبيعة الدكـتاتورية الرجعية للنظام القائم ،و سكـتوا تماما عن الهيمنة المبريالية.
فل غرابــة أان يــؤدي بهــم هــذا الرتــداد و هــذه النتهازيــة ،إلــى مســتنقع الصــلحية ،و إلــى اعتبــار اللــورة الوطنيــة مجــرد
"مشــروع وهمــي" ،ل علقــة لــه بالصـراع الطبقــي ،بينمــا مــا تقــدمه الصــلحية مــن مشــاريع "للتغييــر" هــي الــتي تنطلــق مــن
متطلبات الصراع الطبقي.
أ
و إننــا إذ نعتــبر أان الطريــق الوحيــد لنعتــاق الجمــاهير الشــعبية هــو إنجــاز اللــورة الوطنيــة ،لبــد لنــا ان نتســاءل ،هــل
أ
بإمكان الحزاب الصلحية أان تنجزهذه المهام الجسيمة؟
أ
إن ه ــذه الح ـزاب ل يمكنه ــا بتات ــا أان تق ــوم به ــذه المه ــام ،فه ــي تمل ــل مص ــالح فئت م ــن البرجوازي ــة الص ــغيرة ،و م ــن
البرجوازيــة الوطنيــة ،و تعمــل علــى بســط هيمنتهــا علــى الجمــاهير الشــعبية ،و خطهــا السياســي خــط إصــلحي انتظــاري،
يهدف رغم كل التغليفات و كل الطمس الديولوجي ،إلى محاولة إصلح النظام القــائم ،بــدل القضــاء عليـه ،و ممارســاتها
السياســية غنيــة بالتخــاذلت و المنــاورات و الخيانــات لمصــالح الجمــاهير الشــعبية ،وليــس مــن قبيــل الصــدفة ،أان يمــر
المرتــدون مــر الك ـرام علــى فــترات عصــيبة مــن تاريــخ شــعبنا :فــترة  ،1963 – 1956الــتي عرفــت خللهــا الجمــاهير و قواهــا
المناةــلة أاقســى الهزائــم ،و خاصــة فــي ظــل الحكومــات الوطنيــة) ،تصــفية جيــش التحريــر و المقاومــة المســلحة ،مجــزرة
أ
الريف ،منع الحزب الشيوعي المغربي( ،انتفاةة  23مارس  ،1965و تهافت الحزاب علـى التفــاوض مـع الحسـن ،و دمـاء
الجماهير التي سقطت في البيضاء لم تجف بعد.
أ
أ
و قد تكلفت الحداث التي وقعت في السبعينات) ،التحالف مع الرجعية فـي مسـالة الصــحراء ،و مــا صــاحب ذلـك مــن
أ
مشاركة فـي "المسلسـل الـديموقراطي" و مـن تخــاذل فـي الـدفاع عـن قضـايا الجمـاهير( بتبيـان مـدى انغمــاس هـذه الحـزاب
في الصلحية.
أ
إن انســحاب المناةــلين الــذين شــكلوا تنظيمــات الحملــم ،مــن الح ـزاب الصــلحية ،لــم يكــن وليــد بعــض المشــاكل
أ
النقابيــة والسياســية الــتي بــرزت فــي الطلبــة ،كمــا يزعــم ذلــك المرتــدون ،بــل جــاء نتيجــة لتقييــم طبيعــة هــذه الح ـزاب
4

أ
أ
 4ـ لقد اصبح دعاة "إعادة البناء" ،و من سخرية التاريخ ،من اشد الناس استعمال لمصطلح "التغيير الجدري".
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الطبقيــة ،و خطهــا و ممارســتها السياســية ،و العلقــات البيروقراطيــة الــتي كــانت تتحكــم داخلهــا ،ممــا كــان يــؤدي إلــى
استحالة إحداث تغييرات داخلها.
أ
إن واقــع الصـراع الطبقــي فــي نهايــة الســبعينات) ،و ليســت رغبــة بعــض الطلبــة المتمرديــن علــى الوةــاع( كــان يطــرح و
بإلحــاح ةــرورة انطلق مســيرة بنــاء حــزب البرولتاريــا ،وبنــاء أادوات اللــورة الوطنيــة الديموقراطيــة الشــعبية .إن النســحاب
أ
مــن الحـزاب الصــلحية ،و بنــاء تنظيمــات ماركســية لينينيــة ،يســتمد شــرعيته مــن الطمــوح إلــى المســاهمة فــي إنجــاز هــذه
المهــام الجســيمة ،والفعــل فــي الصـراع الطبقــي فــي اتجــاه ثــوري بــدل انتظــار أازمــات النظــام للتفــاوض معــه ،أاو انتظــار مــد
نضالي جماهيري للركوب عليه ،لخدمة بعض المصالح الطبقية للبرجوازية الوطنية والصغيرة.
أ
إن "إلــى المــام" تســتمد شــرعيتها مــن شــرعية و ةــرورة اللــورة الوطنيــة الديموقراطيــة الشــعبية ،و شــرعية و ةــرورة بنــاء
حزب البرولتاريا ،و من ةرورة و شرعية مسـاهمة المناةـلين الماركسـيين اللينينييــن فـي هـذه المسـيرة الشـاقة والعســيرة.
إن هــذه الضــرورات ،هــي مــا يســميها الصــلحيون القــدامى والجــدد" ،إيمانيــة عميــاء" تــارة و"إراديــة" أاو "مغــامرة" تــارات
أ
ا خرى.
أ
إن النفصال عن الحزاب الصلحية ،لم يكن مقتصـرا علـى المناةــلين الـذين يتواجـدون فـي القطـاع الطلبـي و قطـاع
أ أ
التلميذ فقط ،بل شمل كذلك بعض القطاعات العماليـة والفلحيــة و الملقفيـن ،مـع ان الغلبيـة فعل كــانت تتكـون مــن
أ
الطلبــة و التلميــذ و الملقفيــن ،وهــذا ليــس بالطامــة الكــبرى ،اللهــم بالنســبة لمــن يــؤمن بالخطيئــة الصــلية .إن الشــباب
أ
الملقــف قــد لعــب دورا هامــا جــدا ،فــي الحركــات الــتي أادت إلــى إنشــاء العديــد مــن الح ـزاب الشــيوعية )الحــزب الشــيوعي
أ
الص ــيني ،ال لب ــاني ،الفتنـ ــامي  ،(...و إذا كـ ــانت القاعـ ــدة الجتماعي ــة للحمل ــم ،تتشـ ــكل أاساسـ ــا مـ ــن الطلب ــة والتلميـ ــذ
والملقفيــن حاليــا ،فإنهــا طرحــت علــى عاتقهــا ةــرورة التجــدر وســط الطبقــة العاملــة والفلحيــن ،كمهمــة حيويــة مــن أاجــل
أ
أ
أ
إنجاز انصهار الماركسية اللينينية بالحركة العمالية ،و من اجل بناء النوية الولى للحزب البرولتاري.
و ل شك أان التقييم النقدي الصارم و الصريح لتجربتها ،و من منطلـق مصـلحة البرولتاريــا ،و بالرتكــاز علـى الماركسـية
اللينينية ،سيساعدها على إنجاز هذه المهمة التاريخية.
إن ما يطرحه المرتدون حول استحالة "النتقال من التعبير السياسي والفكري عن فئت طلبية ،إلى محاولـة التمليـل
الطبقي السياسي والديولوجي للطبقــة العاملـة والفلحيــن" ،زيــادة علـى المغالطــات الـتي أاوةــحناها أاعله ،إنمـا يعـبر فـي
العمــق عــن تراجعهــم عــن النضــال الشــاق والتضــحيات الجســام ،الــتي تفرةــها مســيرة بلــترة منظمــة مشــكلة أاساســا مــن
أ
أ
الملقفين ،وعن تهافتهم على اللتحاق بالبراج العالية لساتذتهم الصلحيين.
أ
 IIIـ خط و تجربة "إلى المام" بين التقييم الموةوعي و تضليلت المرتدين:
أ
 1ـ إن المرتــدين يعتــبرون أان فكــر "إلــى المــام" السياســي فكــر رفضــوي ،مغــامر ،إرهــابي ،فوةــوي ،إلــى غيــر ذلــك مــن
أ
النعوتات ،وانها تجهل القوانين الموةوعية للصراع الطبقي و تستبدل معرفة الواقع بمعرفة كـتبية ...
أ
إننــا نعتــبر أان خــط "إلــى المــام" السياســي والديولــوجي خــط متنــاقض ،فيــه مــا هــو ســديد و مــا هــو خــاطئ .و مــن هــذا
أ
المنطلق ،أاي من منطلق أان المعرفة لم تنزل من السماء دفعة واحدة على منظمة "إلى المام" ،و بالتــالي ليســت منزهــة
أ
أ
عــن الخطــا ،ل نعتــبر أان كونهــا فــي بعــض الحيــان بلــورت مواقــف ذاتيــة ،و اســتقت نمــاذج مــن تجــارب ثوريــة ،و قــدمت
أ
5
تحاليل مهزوزة ،يشكل فشل نهائيا و وصمة عار ل تنمحي ،ما دامت "إلى المام" تعمل على تقييم خطها وتجربتها .
أ
أ
 5ـ إن الفقــرة مــن بــدايتها "إننــا نعتــبر ان خــط "...إلــى "و تجربتهــا" تقــدم نموذجــا مخــتزل لمــا سيســمى مــن بعــد ب "تقييــم التجربــة" ،و الحــال ال وجــود
لتقييم و ل هم يحزنون ،و ملل هاته التقييمات التي ل تخلو مــن منهجيــة "مانويــة" ل علقـة لهـا بالـديالكـتيك .إن بملــل هكـذا طــرح ،يقـدم المقـال هديـة
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أ
إن "إلى المام" ل تدعي المعرفــة المطلقـة ،و ل تــؤمن بالمعرفــة المسـبقة الــتي يتبجــح بهــا المرتـدون ،و تعتــبر أان معرفــة
أ
أ
أ
الواقع و قوانينه الموةوعية سيرورة ،و ان هذه المعرفة لــن تتــاتى إل مــن خلل النــدماج بحركـة الواقــع مــن اجــل تغييــره.
إن اكـتســاب معرفــة متقدمــة لقــوانين الص ـراع الطبقــي تمــر عــبر التجــدر وســط الجمــاهير الشــعبية ،و فــي مقــدمتها الطبقــة
أ
العاملة والفلحين .أامــا أاطنـان النعوتــات مـن أاملــال الفوةـوية والرهابيــة والشــبكية ر فــإن تجربــة "إلـى المــام" و صـراعها
ةــد مختلــف النزعــات الرهابيــة والفوةــوية والمغــامرة ،كافيــة لــدحض ادعــاءات الصــلحيين الجــدد ،و يكـفــي الرجــوع
أ
أ
أ
6
لدبيات "إلى المام" للتاكد من تفاهة هذه المزاعم .
أ
 2ـ مسالة التجدر وسط الطبقة العاملة و الفلحين:
أ
إذا ك ــان المرت ــدون يعت ــبرون أان تج ــدرالمنظمات الماركس ــية اللينيني ــة وس ــط الجم ــاهير الش ــعبية مس ــالة مغلوط ــة م ــن
أ
الساس ،فإنهم "اجتهدوا" للبحث عن أاسباب فشل هذه المنظمات ،في تجربتهم السابقة في التجدر في الطبقــة العاملـة
والفلحي ــن ف ــي أاس ــاليب عمله ــا" :ال ــذهاب إل ــى العم ــال و تردي ــد أاطروح ــات و ص ــيغ ماركس ــية ،و العتق ــاد أانه ــا تس ــتطيع
أ
أ
أ
قيــادتهم" .إن ملــل هــذا التقييــم ســطحي ،و ل ينفــذ لســباب فشــل الحملــم فــي التجــدر .إن مســالة فشــل "إلــى المــام" فــي
أ
التجدر وسط الطبقـة العاملـة و الفلحيـن ،ل يمكــن التخلــص منهـا باعتبارهــا "مسـالة مغلوطــة" ،كمـا يفعــل المرتـدون ،أاو
أ
أ
أ
بإرجاعها إلى اخطاء في اساليب العمل .إن المسالة تطرح طبيعة التوجه السياسي العــام .ففــي فــترة  ،1972 – 1970و فــي
أ
ظ ــل الوة ــاع المتمي ــزة بانفج ــار التناقض ــات داخ ــل النظ ــام ،و بدينامي ــة الحرك ــة الجماهيري ــة ،و بالخص ــوص الش ــبيبة
أ
التعليمية ،و بضعف القوى اللورية و من ةمنها الحملم و"إلى المـام" علــى المسـتوى السياسـي والتنظيمـي ،كـان الــتركيز
على نضالت الشبيبة التعليمية و الدفع بها إلى أاقصاها ،لتلعب دور المفجر للتناقضات الطبقية ،و ذلك فــي ظــل ســيادة
أ
أ
أ
مفهــوم اللــورة علــى البــواب ،و قــد ســاعدت هــذه الوةــاع علــى الســقوط فــي انحـراف سياســي ،نظــر لــه فيمــا بعــد باطروحــة
"الشبيبة التعليمية مقدمة تكـتيكية للحركة الجماهيرية".
أ
أ
و قد استمر هذا التوجه و تعمـق خلل فـترة  ،1974 – 1972رغــم ان حركـة الشـبيبة التعليميـة بـدات تعـرف جــزرا كـبيرا.
أ
هكــذا فــإن فشــل "إلــى المــام" فــي التجــدر وســط الطبقــة العاملــة والفلحيــن ،يجــد أاساســه فــي التــوجه للشــبيبة التعليميــة
والـتركيز عليهــا )الـتركيز علـى العمـل فـي أاوط م ،ثـم محاولـة بنــائه سـريا بعـد الحظـر ،بنـاء النقابــة الوطنيـة للتلميـذ(  .و قـد
أ
ظلــت العلقــة بيــن المنظمــة و الطبقــة العاملــة ،تتميــز بالســاس ،بعلقــات التصــال بيــن مناةــلين ملقفيــن و بيــن بعــض
العم ــال ،و ل ــم ت ــرق ه ــذه العلق ــات إل ــى مس ــتوى ان ــدماج المناة ــلين الماركس ــيين اللينينيي ــن بالطبق ــة العامل ــة .كم ــا أان
أ
المكانيات القليلة المتوفرة في الطبقة العاملة ،كان التعامل معها في كـلير مـن الحيـان بشــكل ملقفـي ،و كـانت دعايتنــا
كـليرا ما تتميز بالفوقية.
7

أ
أ
أ
مجانيــة للصــلحيين ،دون ان يســتطيع دحــض اطروحــاتهم .إن ملــل هــذه البكائيــات تنتمــي إلــى الخــط الجديــد الــذي بــدا يتبلــور علــى يــد التحريفييــن
أ
أ
الجدد ،و إن كان المر لم يتبلور بعد إلى مستوى خط سياسي وإديولوجي كامل ،إنما اشر على بدايته.
أ
 6ـ لقد عاد التحريفيون الجدد فيما بعد ،ليتهموا خط منظمة "إلى المام" التنظيمي بالشبكية.
أ
أ
أ
 7ـ هــذه عمومــا هــي الطروحــات الــتي يقــدمها التحريفيــون الجــدد ،علــى انهــا تقييــم للتجربــة ،كمــا لــو ان بنــاء منظمــة جماهيريــة ســرية ،يحمــل فــي طيــاته
أ
أ
أ
جدور الخطا ،وبشكل اوتوماتيكي ،والحال ان التجـارب التاريخيــة ،تكـذب ذلـك )تجربــة اللجـان العماليـة الســرية فـي اســبانيا ،تجربــة الحركـة الطلبيــة
أ
أ
أ
في اليونان ،تجربة المنظمــات الجماهيريــة الســرية فـي امريكــا اللتينيــة )الــبيرو ،الرجنــتين،الروغواي ،المكســيك  .(...هـذا فقـط لرفـض تحويــل حركــة
أ
الشبيبة المدرسية إلى مشجب يعلقون عليه اخطاءهم الديولوجية والسياسية.
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إن التوجه السياسي الخاطئ نحو التركيز على الشبيبة التعليمية ،إذا ارتكز على عوامل موةوعية في الظــرف السياســي
آ
انذاك) ،نمو حركة الشبيبة التعليمية( فإنه وجد فـي الـتركيز الطبقـي الــبرجوازي الصـغير للتنظيمـات الماركسـية اللينينيـة،
أ
آ
قاعــدة ماديــة لــه ،تســاعد علــى اســتمراره و إعــادة إنتــاجه باشــكال أاخــرى .و يمكننــا الن أان نفهــم لمــاذا لــم يســتطع بعــض
المناةلين المخلصين المستعدين للنتحار الطبقي ،التجدر وسط الطبقة العاملة والفلحين رغم محاولتهم.
إن هــذه الرغبــة و هــذا الطمــوح اللــذين كــانت تعــبر عنهمــا وثــائق المنظمــات ،ارتطمــا بــالتوجه السياســي الخــاطئ ،الــذي
لعــب الــتركيب الطبقــي الــبرجوازي الصــغير للمنظمــات ،دورا هامــا فــي ظــل ظــروف موةــوعية محــددة فــي اســتمراره وإعــادة
إنتاجه.
أ
أ
أ
إل أان مســالة الــتركيب الطبقــي الــبرجوازي الصــغير ،ل يجــب النظــر إليــه بشــكل ميكــانيكي ،انطلقــا مــن اصــل الفـراد
أ
الذين تتشكل منهم المنظمات الماركسية اللينينية ،أاو من أاهميتهم العددية داخل هذه المنظمة أاو تلك ،لن ملل هذه
أ
النظــرة تقفــز علــى التحــولت الكــبيرة الــتي تعرفهــا هــذه المنظمــات ،بفعــل الفــرز المتواصــل الــذي تشــهده منــذ نشــاتها،
أ
كانعكــاس لحتــداد الص ـراع الطبقــي ،و تتــابع و شراســة حملت القمــع بالســاس .إن هــذا الفــرز يشــمل و بشــكل مــترابط و
معقــد و متفــاوت ،كل مــن الــتركيب الطبقــي و الممارســات و الخطــوط السياســية و الهياكــل التنظيميــة لمختلــف فصــائل
الحملم.
أ
و إذا كانت هذه العملية ما زالت مستمرة ،فإنها تؤدي بشكل ملتو إلى بروز اتجاهان اساسيان:
أ
 اتجاه يعتبر أان خط "إلى المام" خط متناقض ،و أان بناء خط سديد ليســت عمليــة ملقفيــة يمكــن إنجازهــا بعيــدا عــننــار الصـراع الطبقــي ،و بالنســحاب مــن ســاحة النضــال اللــوري ةــد العــدو الطبقــي ،كمــا يفعــل المرتــدون ،بــل هــو مســيرة
أ
نض ــالية ش ــاقة و طويل ــة .إن ه ــذا التج ــاه ،يتش ــبت ب ــالجوانب الس ــديدة البرولتاري ــة ف ــي خ ــط "إل ــى الم ــام" ،و برص ــيدها
أ
النضالي ،و ينطلق من ذلك لتقييم التجربة و تصحيح الخطاء .هكذا و عـبر هـذا المسـار النضـالي المعقـد ،تنضــج شـروط
تبلتر المنظمة ،و تجدرها وسط العمال والفلحين ،و مساهمتها في عملية بناء حزب البرولتاريا المغربي.
أ
أ
 اتجاه ينطلق من بعض الخطاء أاو الفشلت المؤقتة ،للحكم النهـائي والقــاطع علـى "إلـى المـام" والحملــم .بالفشــل ولتبريرارتداده و تخليه التام عن طريق اللورة.
أ
 3ـ مسالة السرية:
أ
مــن أابــرز التحاليــل الســطحية الــتي يقــدمها المرتــدون تلــك الفكــرة الــتي مفادهــا أان الســرية بالنســبة ل"إلــى المــام" كــانت
نوعــا مــن العشــق تمارســه هروبــا مــن الواقــع ،و كــرد فعــل يســاري و طفــولي طــائش علــى "النضــال الشــرعي" الــذي تخوةــه
أ
أ
الحزاب الصلحية ،و كذلك بسبب التاثر بإيديولوجيات يصفونها بالرهابية واليسارية والمغامرة.
أ
إن ما يحاول المرتدون تغطيته بملل هذه الدعاءات ،هو أان الحملم كانت أاول حركــة سياسـية مغربيــة طرحــت مسـالة
أ
العمل السري على أاسس سديدة ،فخلفا لنزعة الشرعية النتهازية للحزاب الصلحية ،و لنظرة التجــاه الــديموقراطي –
اللوري ،الذي كان يحصر العمل السري في تشكيل شبكات مسلحة معزولة تماما عن الجماهير ،تنوب عنهــا فــي ممارســة
أ
العنف ،فإن الحملم طرحت مسالة السرية فـي جـدليتها مـع العمــل العلنــي السياســي ،و اعتــبرت أان التنظيمــات يجــب أان
تكون سرية على العدو و ليس على الجماهير.
إن ادعاء المرتدين ،ل يعــد فقــط تجنيــا علـى كــل العناصــر و القـوى الديموقراطيــة اللوريــة ،و الماركســية اللينينيـة ،الــتي
أ
مارســت أانشــطتها اللوريــة الســرية ،و وقفــت فــي أاقســى الظــروف بجــانب الجمــاهير ،و لكنــه إخلل حــتى بابســط مقومــات
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تحليل موةوعي للعوامل الجتماعية والسياسية ،التي فرةت بروز ممارســات سياســية ثوريــة ،ملـل السـرية و لمسـؤولية
النظام الملكي الدكـتاتوري بشكل خاص.
إن الحركة الماركسية -اللينينية المغربية ،لم تختر طريق السرية والعمل "خارج القانون" السـائد ،بمحــض المتعـة فـي
معاكســة تلــك "القــوانين الموةــوعية" العجيبــة ،الــتي يلــوح بهــا المرتــدون فــي تحليلهــم ،ملــل عصــا ســحرية ،و ل إمعــان
أ
بالتيــان بمـا ينــاقض الحـزاب لمجــرد مناهضـة الصــلحية .إن الحملـم حركـة ثوريــة و تحمــل جنيــن بــديل برولتــاري للوةــع
القائم ،مما يضعها في صلب الصدام التناحري مع النظام القــائم و مـع ترسـانته القمعيـة ،لـذلك فـإن مزاوجـة الحملـم بيــن
مهمــتي بنــاء تنظيماتهــا الســرية و خــوض النضــال الجمــاهيري فــي عمليــة جدليــة واحــدة ،يشــكل قفــزة هامــة فــي تج ــاوز
الصلحية و نزعة المشروعية النتهازية .ففي الوقت الذي كانت ترسي هياكلها بســرية تامــة عــن أاجهــزة العــدو ،اســتعملت
واجهــة صــحيفة علنيــة وعملــت ،بــل تحمــل أاعضــاؤها مســؤوليات فــي بعــض التحــادات المحليــة لتحــاد المغربــي للشــغل
)ا.م.ش( و فــي أا.و.ط.م والتحــاد الــوطني للمهندســين واللجنــة الوطنيــة لمناهضــة القمــع ،والعديــد مــن الجمعيــات اللقافيــة
والجتماعية.
أان التعامل مع قضية السرية من وجهة نظر التصور اللوري الماركسي اللينيني للتغيير ،يدحض تحامل المرتــدين علــى
أ
السرية .إن الخطاء التي ارتكبتها الحملم في ممارستها اللورية ل تمس جوهر مشروعها كمـا يـدعي الصـلحيون الجـدد ،و
أ
الخطا المرتكب في قضايا النضال السري ليس هو "تقديس" السرية ،و التخلي عــن كـل مـا عـداها ،و لكــن هـو عـدم إتقـان
أاساليب العمل السري وعدم إتقان الستعمال المتزامن للسرية مع العلنية ،و للعمل الشرعي مع العمــل اللشــرعي .لكــن
ذلك ليس وحيا يسقط من السماء ،بل إنه يكـتشف من خلل النضال اللوري الشاق.
 4ـ الموقف من الصلحية:
أ
أ
إن المرتــدين يكــذبون ،حيــن يــدعون ان الحملــم كــانت ترفــض مطلقــا كــل إصــلح ،فرغــم ان نصــوص مختلــف فصــائل
الحملــم و كـتاباتهــا النظريــة ،لــم تتوســع فــي معالجتهــا لهــذا الموةــوع ،فــإن الحملــم قــد انخرطــت فــي الممارســة السياســية
اليوميــة فــي عــدة نضــالت جماهيريــة مطلبيــة هامــة ،أواســهمت فيهــا بطــرح خطــط نضــالية و شــعارات تســتهدف تجنيــد
الجمـاهير ،حــول مطــالب محــددة ،ومــن أاجــل صــيانة أاو انـتزاع مكاســب و إصــلحات معينــة .إل أانـه يجــب القـرار أان "إلــى
أ
المــام" قــد تعــاملت أاحيانــا بشــكل ذاتــي مــع بعــض التنــازلت الــتي فرةــتها الجمــاهير بنضــالها علــى الحكــم) ،ملل رفــض
الوداديات التي اةطر الحكم إلى إعطائها بضغط من النضالت البطوليـة للتلميـذ(  .إن الحملـم لـم تكــن ترفــض الصـلح
أ
أ
في حـد ذاتـه و بمعــزل عــن الوةـاع والهـداف الـتي يرتبــط بهـا ،إنهــا كـانت ترفضــه كلمـا اسـتعمل كسـلح لنســف المصـالح
أ
أ
الحقيقية للجماهير ،و كلما استعمل كاداة للتنفيس عن ازمات الحكم الرجعي و تقوية دعائمه.
8

أ
أ
أ
أ
 8ـ تاريخيا ،تاسست النقابة الوطنية للتلميذ في  22ابريل  ،1972بمبادرة من مناةلي التنظيمين "ا" و"ب" اللذين اصبحا فيما بعد تحت اسم "إلـى
أ
أ
أ
المــام" و" 23مــارس" ،مــن  1970إلــى تاســيس النقابــة الوطنيــة للتلميــذ فــي ابريــل  ،1972دافعــت الحرك ــة التلميذي ــة بقيــادة المناة ــلين التلمي ــذ
الماركسيين اللينينيين عن "الحق النقابي للتلميذ" ،و في طرحهـا لـذلك ،كـانت قـد تجـاوزت فـي وعيهـا و ممارسـتها مطلـب "اسـتعادة الوداديـات" الـتي
أ
كــانت تتميــز إلــى حــدود تصــفيتها فــي منتصــف الســتينات ،بتبعيتهــا ل و ط م .و لــم تكــن الوداديــات بحكــم طابعهــا المحلــي الضــيق )ل تتعــدى إطــار
المؤسسة المدرسية ،ترقى إلى مسـتوى الحـق النقـابي الـذي يتجــاوز حـدود المحلــي )بمعنـاه القطـاعي والجغرافـي ،إلـى الـوطني( و مـن تمـة فهـذا المطلــب
أ
ينتمــي إلــى مســتوى المطــالب الديموقراطيــة الجماهيريــة .و فــي قلــب معمعــان النضــال ،و تتويجــا لــذلك ،اعلنــت الحركــة التلميذيــة بقيــادة مناةــليها
أ
أ
أ
الطليعيين عن تاسيس نقابتها الوطنية للتلميذ ،و بقيت اطروحة العمل بالوداديات اطروحة من الماةي بالنسبة للحركة التلميذية ،و لذلك رفضـتها
آ
و لم تعرف المواقف الخذة بذلك )ملل موقف فصيل "لنخدم الشعب"( سوى بعض التجارب المحدودة جدا ،ملال ثانوية الحسن اللاني بالرباط.
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إن الصــلحية هــي الســتراتيجية الوهميــة للتغييــر ،المبنيــة علــى مراكمــة الصــلحات الجزئيــة ،للوصــول ســلميا إلــى
التغيير ،الذي يخدم مصالح البرجوازية الوطنية و بعض فئت البرجوازية الصــغيرة ،بــدون المــس بجــوهر الســتغلل .إن
الحكم يستفيد من هذه النزعة الصــلحية لــدى القــوى البرجوازيــة والبرجوازيــة الصــغيرة ،لتحريــف نضــالت الجمــاهير ،و
أ
منع اي بديل ثوري من التبلور و الرسوخ.
أاما حول إمكانية أاو عدم إمكانية تحقق و قيام مؤسسات ديموقراطية برلمانية ،في إطار النظـام السياسـي القــائم ،فإننــا
أ
أ
نعتق ــد أان تحالي ــل و مواق ــف منظم ــة "إل ــى الم ــام" س ــديدة و ثوري ــة ف ــي جوهره ــا ،لنه ــا أاكــدت دوم ــا عل ــى اس ــتحالة قي ــام
ديموقراطية برلمانية برجوازية في أاوةاع بلدنا الراهنة ،و على أانه يستحيل حتى في حالة أاخذ النظام ببعض سياسات و
تقنيــات اللعبــة الديموقراطي ــة البرلمانيــة ،أان تشــكل هــذه التجربــة ةــمانة أاو قنطــرة لحقــاق الديموقراطيــة القتصــادية
والجتماعية.
أ
إن أاهــم الصــلحات القتصــادية والجتماعيــة والسياســية الــتي حققتهــا ،و طبــل لهــا النظــام خلل ازيــد مــن عشــرين
ســنة ،قــد اســتخدمت كواجهــات تســتر و تمــوه حقيقــة "التنميــة" القتصــادية المبرياليــة الكمبرادوريــة ،الــتي تهيكلــت فــي
إطارهــا و توطــدت دعــائم الطبقــات الســائدة ،واقــترفت أافظــع النتهاكــات و الطعــون فــي حــق الطموحــات و المكـتســبات
الشعبية.
أ
أ
إننا ل نعني من تسطيرنا لهذه الصورة القاتمة للوةاع المتردية ،التي اجتازتها الجماهير و قواها اللورية الحقيقيــة ،ان
هــذه التجــارب كلهــا لــم تفــرز لحظــات وإمكانيــات ،تفــرض فيهــا القــوى التقدميــة والجمــاهير بعضــا مــن حقوقهــا .إن هــذه
المكانيات موجـودة ،لكـن توظيفهــا الخلق واللــوري مرهـون بمـدى قــدرات اللــوريين علـى اسـتيعاب متطلبـات الكـفاحــات
أ
الجماهيرية ،و صياغة الهداف اللورية الملموسة التي يتوجب تحقيقها في الظروف الملموسة المحددة.
أ
إن التطبيل الهائل الذي يقام حاليا للديموقراطية اللبرالية وللبرلمانية ،يطرح علينا مهمة مزدوجة :محاربة كل الوهام
الصــلحية والمفــاهيم البرجوازيــة حــول الديموقراطيــة مــن جهــة ،والســتفادة مــن كــل المكانيــات الــتي تتيحهــا اللعبــة
أ
الديموقراطية من جهة اخرى.
 5ـ العنف اللوري:
أ
أ
لقــد تغاةــى المرتــدون ،و ســيرا علــى منهجهــم التضــليلي ،عــن تبنــي "إلــى المــام" والحملــم للمبــدا الماركســي اللينينــي:
أ
العنف اللوري الجمـاهيري  ،فــي مواجهــة النزعــات الرهابيــة والشــبكية ،و كاسـلوب حاســم للقضــاء علـى هيمنـة المبرياليــة
والرجعيــة علــى بلدنــا .كمــا خــانتهم الج ـ أراة علــى التخلــي الصــريح عــن هــذا المبـ أـدا الســديد) ،رغــم تخليهــم الضــمني عنــه(،
أ
فاجتهدوا في الجهاز على تعامل الحركة اللورية والحملم مع مبدا العنف :الطابع الفوقي والشبكي للحركــة المســلحة فــي 3
أ
مارس  ،1973وفرة التفاصيل والتخطيطات والستراتيجية والملاليـة أاحيانــا فيمـا يتعلــق بمواقـف "إلـى المـام" ،النتفاةـة
أ
ثــم الحــرب الشــعبية الطويلــة المــد ،المنــاطق المحــررة ،منــاطق الصــدام  (...كمــا أانهــم سـكـتوا عــن قصــد عــن المجهــودات
أ
أ
النظرية التي قامت بها "إلى المام" منذ بداية نشاتها ،مــن أاجــل توةــيح أاسـس مختلــف أاشــكال العنــف اللـوري ،و إبرازهــا
آ
لوجهــة النظــر الماركســية بصــددها ،و تقــديم تحاليــل نقديــة للنمــاذج الســائدة انــذاك ،و الــتي عرفــت رواجــا كــبيرا أامريكــا
أ
اللتينية )الغفارية وكل انواع الشبكية والنقلبية(.
أ
لقــد حــاولت "إلــى المــام" منــذ  ،1972أان تبلــور رؤيــة اســتراتيجية لســير وإنجــاز اللــورة الوطنيــة الديموقراطيــة الشــعبية،
تتلءم مع الشروط الموةوعية لبلدنا و مع مسلسل تبلور و نضوج القوى الذاتية للجماهير العمالية والفلحية .و العيب
أ
في كـل مـا بلــورته المنظمـة مــن تحاليــل فـي هـذا الشـان ،ل يكمـن -كمـا يـدعي المرتـدون – فـي مبـدإ العنــف اللــوري أاو عـدم
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أ
ملءمتــه مــع الواقــع ،أاو فــي خطــا إثــارته و الدعايــة لــه و تبيــان أاهميتــه القصــوى بالنســبة لبلدنــا .إن المبــادئ الماركســية
أ
أ
اللينينيــة و الهــداف اللوريــة الــتي اعتمــدتها "إلــى المــام" فــي مجهودهــا مــن أاجــل بلــورة رؤيــة اســتراتيجية صــحيحة تمامــا .و
أ
لكــن "إلــى المــام" قــد أاســرفت كـليرا فــي البحــث عــن تفاصــيل العمليــة اللوريــة ،و البــث فــي أاشــكال و أاســاليب مدققــة ،ل
يمك ــن أان تنبل ــق ،و تتح ــدد إل ف ــي خض ــم الممارس ــة اللوري ــة للجم ــاهير العمالي ــة والفلحي ــة نفس ــها ،و بقي ــادة ح ــزب
9
البرولتاريا .
أ
 6ـ الموقف من الحزاب الصلحية:
أ
أ
إن المرت ــدين يعت ــبرون أان "إل ــى الم ــام" ك ــانت تك ــن الع ــداء للح ـزاب الوطني ــة التقدميــة ،و تعتبره ــا خائن ــة و تحمله ــا
أ
آ
أ
مسؤولية ما الت إليه الوةاع في البلد ،و تعتبر انها مجموعة من محترفي السياسية و ليست لها تمليلية طبقية.
أ
إن الموقــف اللــوري مــن الح ـزاب الصــلحية ،ليــس هــو تزكيــة ممارســتها  -كمــا يفعــل المرتــدون – بــل هــو انتقــاد كــل
ممارساتها التخاذلية والنتهازية واللديموقراطية ،والعمل على جرها إلى مواقف و ممارسات نضالية ،و هـذا يعنــي صـراعا
سياســيا و إديولوجيــا ةــد خططهــا و أاســاليبها و مواقفهــا ،و فــي نفــس الــوقت اســتغلل كــل إمكانيــات العمــل النضــالي
أ
المشترك .إن مهادنة الحزاب الصلحية النتهازية ،هو تراجع عن أاحد أاهم واجبــات اللــوريين .و علـى عكـس ذلـك ،فـإن
أ
ممارســة الص ـراع السياســي والديولــوجي و طــرح البــديل اللــوري الماركســي اللينينــي للح ـزاب الصــلحية ،و لمواقفهــا و
ممارساتها ،ةرورة تفرةها مصالح الشعب المغربي بطبقاته وفئته الوطنية.
أ
أ
لقــد تميــز تعامــل "إلــى المــام" و الحركــة الماركســية اللينينيــة مــع القــوى الصــلحية ،خلل الفــترة الولــى مــن نشــاطهما
ببعض الممارسات الحلقية ،حيث لم تكن تســتعمل كـل إمكانيـات العمـل النضـالي المشـترك ،و ذلـك انطلقـا مـن نظـرة
احتقاريــة لهــذه القــوى و لمواقفهــا النتظاريــة علــى العمــوم ،و كــرد فعــل علــى أاســاليب الص ـراع العدائيــة و الخطيــرة ،الــتي
أ
أ
كانت تمارسها ةد الحملم في كـلير من الحيان ،و كان على من يتغنى بالموةوعية أان يشير علــى القــل إلــى الممارســات
أ
العدائيــة العنيفــة الــتي اس ــتعملت فيهــا السلســل ،والــتي كــانت تلجــا إليهــا بعــض هــذه القــوى الصــلحية حيــن تنهــزم
أ
جماهيريا ،او عندما تريد فرض هيمنتها على الجماهير الشعبية.
أ
أ
وفــي  1974ســقطت "إلــى المــام" فــي خطــا سياســي ،حيــث دعــت القــوى الصــلحية إلــى تكــوين"جبهــة معارةــة النظــام
أ
أ
القائم" ،في الوقت الذي كانت فيه هـذه القـوى تضــع اللمسـات الخيـرة لتحالفهــا مـع الحكــم فـي مسـالة الصــحراء 10كمـا أان
أ
أ
أاحد أاخطاء "إلى المـام" فـي التعامـل مـع الحـزاب الصـلحية ،كـان يكمـن فـي عـدم فهــم التناقضـات داخلهـا ،و عـدم نهــج
أ
سياسة سديدة تجاه التيارات اللورية او المناةلة بصفة عامة.
أ
آ
إن تجربة شعبنا تبين بما ل يـدع مجــال للشـك ،جســامة المسـؤولية الـتي تتحملهــا الحـزاب الصـلحية ،فيمـا الــت إليـه
آ
أ
أ
الوة ــاع ف ــي البلد بع ــد الس ــتقلل الش ــكلي .كم ــا ت ــبين أان ه ــذه الح ـزاب خ ــانت المطام ــح و الم ــال التحرري ــة العميق ــة
لشعبنا ،بتهافتها للتفاوض على ظهر كل حركـة جماهيريـة ،و بتزكيتهـا أاو ســكوتها علـى تصـفية جيـش التحريـر والمقاومـة و
أ
 9ـ لعل صاحب المقالة ،يوحي هنا بضرورة ال كـتفاء بصــيغة العنـف الجمــاهيري المنظـم ،الـتي لـم تكـن لـدى التحريفييــن الجـدد سـوى البتعـاد عـن اي
استراتيجية ثورية ،و هو ما حصل فعل ،لما تبنوا الصيغة في ندوة في فبراير .1983
أ
أ
 10ـ عموما ،فالقوى الصلحية والتيارات داخلها كانت تجرفها الحملت الشوفينية للنظام ،حتى انها كانت ترى العدو فـي كـل مـن يخـالف اطروحتهــا،
أ
أ
و ل فــرق بيــن قضــية الصــحراء و القضــايا الخــرى ،امــا الكلم عــن وجــود قــوى مناةــلة داخــل حــزب "التقــدم والشــتراكية" فهــو ةــرب مــن الخيــال .لقــد
أ
ارتكبت المنظمة اخطاءا تكـتيكية في الفترة الممتدة بين نونبر  1974ومارس  ،1976و في هذه الفــترة ،تشــكلت جــدور التيـار اليمينــي الصــلحي ،بعـد
فترة تردد و تذبذب ،بين النقد اللذع و المغازلة بدون مبادئ
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أ
قمع انتفاةة الريف  ...كما أان هذه الحزاب التي تـدعي أانهــا تريـد بنــاء الشـتراكية ،و الــتي تطـرح علــى نفســها فــي برامجهــا و
خططه ــا أاه ــداف س ــامية ،مل ــل التح ــرر ال ــوطني الفعل ــي والديموقراطي ــة والش ــتراكية ،تخ ــون ف ــي العدي ــد م ــن مواقفه ــا و
أ
ممارساتها الملموسة هذه الهداف النبيلة التي تستعملها لتغليط الجماهير و الهيمنة عليها .11إل أان هذه الخيانات تتحمل
مسؤوليتها التجاهات اليمينية داخل التحاد الشتراكي للقوات الشعبية ،بينما ظلــت التجاهــات اللوريــة داخلــه ،تكافــح
أ
12
و تناةل بجانب الجماهير في احلك شروط القمع والرهاب .
أ
أ
إن واقــع الح ـزاب الصــلحية بعــد ) ،1965التجــاوز العفــوي للح ـزاب الــذي عــبرت عنــه انتفاةــة مــارس  ،1965ركــود
أ
أ
نشــاطها فــي فــترة حالــة الســتلناء  (...قــد دفــع "إلــى المــام" عنــد نشــاتها ،إلــى احتقــار دور الطبقــات الوســطية فــي اللــورة،
أ
وكــذلك إلــى اعتبــا أران الحـزاب الصــلحية قــد أافلســت ،و تحــولت إلــى مجموعــات مــن محــترفي السياســة ،حيــث طرحــت
كشعار استراتيجي ،الدكـتاتورية الديموقراطية للعمال والفلحين الفقراء ،هذا الشــعار الـذي ينفـي دور الطبقـات الوسـطية
أ
أ
أ
في اللورة ،كما ان اعتبار الحزاب كمجموعات محترفي السياسة موقف خاطئ ،لنه يقفز على تمليليتها الطبقية.
لكن هذه المواقف تطورت في اتجاه تحديد القاعدة الجتماعية ألحزاب الصــلحية ،و تمليليتهــا الطبقيــة و تحديــد دور
الطبقات الوسطية في اللورة .و هذا ما عبر عنه مفهوم اللــورة الوطنيــة الديموقراطيــة الشــعبية و مفهــوم جمهوريــة المجــالس
أ
أ
أ
الشــعبية تحــت قيــادة حــزب البرولتاريــا ،كمــا بــدات "إلــى المــام" تبلــور نهجــا ســديدا للتعامــل مــع الح ـزاب الصــلحية و
التجاهات داخلها.
 7ـ الموقف من المنظمات الجماهيرية:
أ
أ
لع ــل م ــن أاس ــخف ال ك ــاذيب ال ــتي نس ــجها خي ــال المرت ــدين ،ذل ــك الف ــتراء القائ ــل بمع ــاداة "إل ــى الم ــام" للمنظم ــات
أ
الجماهيريــة ،ورغبتهــا فــي تشــكيل بــدائل ســرية لهــا.إن "إلــى المــام" والحملــم دافعتــا بكــل حــزم و تفــان عــن أا.و.ط.م ،و
اعتبرتــا إياهــا مكســبا لجمــاهير الطلبــة يجــب صــيانته و تعزيــزه .و فــي أاحلــك ظــروف القمــع و فــي ظــل حظــر النظــام لهــذه
أ
المنظمة الطلبية ،ظلت "إلى المام" تكافح من أاجل استمرارها و الحفاظ علــى رصــيدها ،و مــن أاجــل بنائهــا فــي السـرية،
أ
وتناةــل بجــانب جمــاهير الطلبــة دفاعــا عــن مصــالحهم الماديــة و المعنويــة و عــن حقهــم النقــابي .كمــا أان "إلــى المــام" و
الحملــم اســتطاعتا خلل ســنتي  ،1972 – 1971قيــادة حركــة التلميــذ المناةــلة مــن أاجــل حقهــا النقــابي .و قــد كــان هــذا
أ
العمــل إيجابيــا ،لنــه ســاهم فــي إةــعاف العــدو و إفشــال التــوجه الصــلحي نحــو المســاومة ،و فــي رفــع وعــي و نضــالية
جم ــاهير التلمي ــذ .إل أان بن ــاء النقاب ــة الوطني ــة للتلمي ــذ و أا.و.ط.م ف ــي الس ــرية ،يجم ــد طاق ــات هائل ــة وس ــط الش ــبيبة
13
التعليمية ،طاقات كان من الضروري توظيفها للتجدر وسط الطبقة العاملة والفلحين )وجـود تنــاقض مـع فقـرة سـابقة(.
أ
أ
أاما بالنسبة ل"ا.م.ش" ،فإن موقف "إلى المام" كان واةحا و ثابتا ،و هو العمل داخلها باعتبارهــا النقابــة ال كـلر تمليليــة
آ
للعمــال و المــوظفين والمســتخدمين ،و بصــفتها النقابــة المناةــلة انــذاك ،حيــث أان أاغلبيــة النضــالت كــانت تخــاض فــي
أ
إطارها .و لقد كانت "إلى المام" تنتقد البيروقراطيــة النقابيــة ،و تطـرح ةــرورة عزلهــا مــن طــرف العمــال .و قـد اعتــبرت "إلــى
أ
أ
المــام" أانهــا ارتكبــت خطــا بــالتركيز علــى التحريــض الفــوقي ةــد البيروقراطيــة النقابيــة ،و طرحــت كبــديل ةــرورة العمــل
أ
أ
أ
 11ـ الحقيق ــة ان الواق ــع ل علق ــة ل ــه بم ــا ي ــدعيه الك ــاتب ،ف ــالقراءة البس ــيطة لوث ــائق ه ــذه الحـ ـزاب ،تظه ــر ان ل علق ــة له ــا ،ل ب ــالتحرر ال ــوطني و ل
بالشتراكية ،إل إذا سمينا بعض الصلحات القتصادية ،اشتراكية.
أ
أ
أ
 12ـ الواقــع ان الخلف بيــن التجــاهين ،ل يعــود إلــى مضــمون البرنامــج و ل إلــى الهــداف ،بــل هنــاك تبــادل للدوار حســب الفــترات والمراحــل ،فيمــا
أ
يخــص الوســائل ،لكــن ةــمن نفــس البرنامــج التــواق إلــى الديموقراطيــة البرجوازيــة ،الــتي تغــذيها الوهــام البرجوازيــة الصــغيرة .و للمزيــد مــن اليضــاح،
الرجوع إلى وثيقة "التحاد الوطني للقوات الشعبية بعد  13سنة" التي تم نشرها على موقع " 30غشت".
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القاعدي داخل "ا.م.ش" ،و بناء اللجان العمالية السرية كلجان ثوريــة ،لتجـدير العمـل النقــابي فـي إطــار ا.م.ش .و للعمـل
أ
14
السياســي داخــل الطبقــة العاملــة ،و ليــس كبــديل للتنظيــم النقــابي ا.م.ش.كمــا يــدعي المرتــدون  .و رغــم وعــي "إلــى المــام"
بطبيعة القيادة البيروقراطيــة المتعفنـة المتسـلطة علـى ا.م.ش ،.فإنهـا لـم تفكــر قطعـا ،و خلفــا لمـا يطرحـه المرتـدون ،فـي
خلق نقابات موازية ،و ذلك إيمانا و وعيا منها بضرورة الحفــاظ علـى وحــدة الحركـة العماليـة .و مــن هـذا المنطلــق بالضــبط
أ
ك ــان انتق ــاد "إل ــى الم ــام" للعم ــل التقس ــيمي ال ــذي ق ــام ب ــه التح ــاد الش ــتراكي للق ــوات الش ــعبية ،بإنش ــائه للكنفدرالي ــة
الديموقراطية للشغل ،هذا التقسيم الذي يباركه المرتدون لمجرد أان ا.ش.ق.ش هو المســؤول عنـه .و مـع تنديــدنا بالعمــل
التقســيمي الــذي قــام بــه ا.ش.ق.ش لبــد مــن تســجيل ،أان ك.د.ش أاصــبحت أام ـرا واقعــا ،و أان الحركــة العماليــة النقابيــة
أاصبحت تتوفر على مركزيتين نقابيتين مناةلتين ،رغم إصلحية و بيروقراطية قيادتيهمــا ،و أاننــا نعتــبر أانــه يجــب العمــل
أ
فــي كــل مــن ك.د.ش و ا.م.ش ،و خصوصــا فــي النقابــات ال كـلر تمليليــة .فهــل هــذا موقــف عــدائي مــن ك.د.ش و ا.م.ش؟ و
هل انتقاد العمل التقسيمي الذي ارتكبه ا.ش.ق.ش.يمكن اعتباره عداءا لك.د.ش؟
 8ـ الموقف من قضية الصحراء الغربية:
أ
أ أ
أ
إن مــا يحــاول المرتــدون طمســه تحــت اطنــان مــن التشــويهات ،هــو ان الساســي فــي موقــف "إلــى المــام" مــن قضــية
الصــحراء الغربيــة ســديد تمامــا .فبالنســبة لهــم ،إن هــذا الموقــف لــم يكــن وليــد البحــث الجــدي ،و قــد تعــاملت معــه "إلــى
أ
أ
المام" بشكل ل مسؤول ،و استعملته لتصعيد العداء للحـزاب الصــلحية ،و إذكــاء الحمــاس للقتتــال بيــن الشــعوب .و
أ
الحقيق ــة أان موق ــف "إل ــى الم ــام" م ــن قض ــية الص ــحراء الغربي ــة موق ــف برولت ــاري س ــديد ،و يخ ــدم – خلف ــا لم ــا ي ــدعيه
المرتــدون ،الــذين يهولــون مــن تــدخل القــوى العظمــى فــي المنطقــة ،متناســين الســيطرة المبرياليــة علــى بلدنــا – قضــية
انعتاق شعوب المنطقة من سيطرة المبريالية والرجعية ،و يخدم كذلك وحدتهم الفعلية ،التي تستجيب لمصالحهم ،و
أ
ليــس الوحــدة القســرية الــتي يحــاول نظــام مل كــي الراةــي الكبــار والكمــبرادور و ســيدته المبرياليــة فرةــها علــى الشــعب
أ
أ
أ
الصــحراوي ،و تتحمــس لهــا الح ـزاب الص ــلحية الشــوفينية .إن ص ـراع "إلــى المــام" ةــد شــوفينية الح ـزاب وعمالتهــا و
أ
ذيليتها للحكم ،في هذه المسالة ،و فضح مناورات النظام و مخططات المبريالية الجهنمية ةد شعوب المنطقــة واجــب
أ
ثــوري ،و ل يمكــن أان يعتــبره تصــعيدا للعــداء ةــد الح ـزاب الصــلحية ،إل مــن غــرق بــدوره فــي مســتنقع الشــوفينية و
أ
آ
أ أ
 13ـ إن ملــل هــذا الطــرح ،يلبــت ان اصــحابه انــذاك لــم يكونــوا يــدركون عمــق "شــعار التجــدر وســط الطبقــة العاملــة" ،فقــد اختلــط عليهــم المــر حينمــا
آ
اشــترطوا لنجــاز التجــدر وســط الطبقــة العاملــة التخلــي عــن العمــل فــي الشــبيبة المدرســية ،المنبــع الرئيســي للشــبيبة اللوريــة انــذاك .و قــد كــان الســؤال
أ
الحقيقي :ماذا نفعل بعملنا داخل الشبيبة المدرسية؟ و ليس وةع جـدار صــيني بيــن الطبقـة العاملــة و الشــبيبة اللوريـة .و قـد اثبـت التاريـخ فشـل هـذه
أ
النظرة ،التي كانت المسؤول الرئيسي عن تراجع الحركة الطلبية في جوانب مـن مســارها النضـالي ،ممـا سـمح بـتراكم الخطـاء و انتشــار الفكـر الظلمــي
داخل الجامعة ،و استئساده فيما بعد.
آ
 14ـ إن ما قام به المرتدون ،كان خلطا مقصودا حول مفهوم"اللجان العمالية السرية" كما تبلور سنة  ،1971في ظل خط العفوية السائد انذاك داخــل
أ
المنظمــة الماركســية اللينينيــة المغربيــة "إلــى المــام" ) خلل هــذه الفــترة كــان رفــاق المنظمــة و رفيقاتهــا يتوجهــون فــي مــواكب جماعيــة إلــى المعامــل
أ
والمؤسسات النتاجية ،لتوزيع المناشير التي تدعو إلـى تشــكيل "اللجــان العماليــة الســرية" ،باعتبارهــا الشــكل النســب لتجــاوز البيروقراطيــة ،و لقيـادة
أ
النضــالت العماليــة ،و هــو حــال تجربــة الــدار البيضــاء ســنة  ،1971لمــا تــوجه العشـرات مــن مناةــلي "إلــى المــام" مــن مدينــة الربــاط إلـى الــدار البيضــاء،
أ
أ
حيــث كــان فــي انتظــارهم مجموعــة اخــرى مــن الرفــاق ،فتوجهــوا جميعــا إلــى اكبرالمؤسســات الصــناعية ،و إلــى المكـتــب الــوطني للكهربــاء و الســكك
أ
أ أ
الحديدية ،و ذلك لتوزيع منشور يدعو إلى تاسـيس "اللجـان العماليــة الســرية" ،و هـذه احـد اكـبر العمليــات الـتي قـامت بهـا المنظمــة فـي هـذا التجـاه ،و
بين المفهوم نفسه كما تبلور بعد صدور وثيقة " 20نونبر" و خاصة في وثيقة "الوةع الراهن والمهام العاجلة للحركة الماركسية اللينينية المغربية.
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الص ــلحية .إن مس ــاندة كـف ــاح الش ــعب الص ــحراوي م ــن أاج ــل تقري ــر مص ــيره عل ــى كام ــل ت ـراب الس ــاقية الحم ـراء و وادي
الذهب ،تحت قيادة ممللـه الشـرعي و الوحيــد الجبهـة الشـعبية لتحريـر السـاقية الحمـراء و وادي الـذهب ،يعـد ،فـي عـرف
أ
الصلحيين الجدد ،إذكاءا للحرب بين الشعوب .أاما أان تطبل الحزاب و تزمر مــن أاجــل تســعير الشـوفينية و العـداء بيــن
أ
الشعبين المغربي و الجزائري ،فذلك تعبير عن "نضــاليتها" و "وطنيتهــا" و"تقــدميتها" بالنســبة للمرتــدين .إن "إلــى المـام"
آ
ل تؤيــد الحــرب مــن أاجــل الحــرب ،كمــا يزعــم المرتــدون ،و إنهــا واعيــة تمــام الــوعي بجميــع ال لم والتضــحيات الجســام الــتي
تفرةها الحرب على شعوب المغرب العربي ،لكنها تحمل مسؤولية الحــرب و بكــل وةــوح – و خلفــا للمرتــدين – للحكــم
آ
الرجعي و المبريالية .إن المرتدين يتباكون على ال لم التي تلحق بشعوب المنطقة بفعل الحرب ،دون تحديــد أان النظــام
أ
الملكي التوسعي ،هو الذي يشن حربا ظالمة على شعب يدافع عن قضـيته الوطنيــة العادلـة .و إذا كــانت "إلـى المــام" قـد
أ
ارتكبــت بعــض الخطــاء فــي تعاملهــا مــع قضــية الصــحراء الغربيــة ،فــإن المرتــدين يتناســون ،لحاجــة فــي نفــس يعقــوب،
أ
الموقف الول للحملم ،الذي يتكلم عن حق جماهير الصحراء في تقريــر مصــيرها ،و إعــادة بنــاء الوحــدة مــع المغــرب علــى
أاســس وطنيــة ديموقراطيــة بــدل العــتراف الواةــح للشــعب الصــحراوي بحقــه فــي تقريــر مصــيره ،علــى كامــل تـراب الســاقية
أ
الحمراء و وادي الـذهب .و يكـتفـي المرتـدون بتـوجيه انتقــاداتهم إلـى نظريـة اللـورة فـي الغـرب العربـي ،و إلـى اعتبــار مسـالة
أ
أ
إنجــاح اللــورة فــي الصــحراء هــي المهمــة المركزيــة لللــوريين الماركســيين اللينينييــن المغاربــة .إل ان هــذه الخطــاء ل تمــس
أ
أ
جــوهر موقــف "إلــى المــام" الممــي البرولتــاري – كمــا يريــد المرتــدون اليحــاء بــذلك – هــذا الموقــف الــذي دافعــت عنــه فــي
أاقســى ظــروف القمــع ،و فــي وجــه الهجــوم المســعور للقــوى الصــلحية والرجعيــة الشــوفينية .إن المرتــدين ل يتكلمــون عــن
حــق الشــعب الصــحراوي فــي تقريــر مصــيره ،ويطرحــون شــعار "الحــل السياســي الســلمي" )دون توةــيح أاي حلــم ســلمي
يقصدون :هل حـل سياسـي سـلمي علـى أاسـاس احـترام حـق الشـعب الصــحراوي فـي تقريـر مصـيره أام حــل سياسـي تصــفوي
أ
لكـفاح هذا الشعب؟( و يجهزون على مواقف "إلى المام" و من ةمنها حق تقرير المصير نفسه ،الذي يعتــبرونه متســرعا.
و هذا موقف انتهازي و تراجعي ةمني عن مساندة قضية الشعب الصحراوي العادلة.
مناةل
أ
صدرت الوثيقة في مجلة "إلى المام"
السلسلة الجديدة – عدد  – 4غشت 1980

www.30aout.info

51

أ
أ
من وثائق الصراع داخل المنظمة الماركسية اللينينية المغربية "إلى المام" ـ الجزء الول :اليمين الجديد :من الصلحية إلى خط الردة

ملحق الملف اللاني

النظمة الاركسيية ـ اللينينية الغربية
"الل ا ألمام"
'

تعميم داخلي
تـنـبـيـه

أاقدم المدعوان المشتري و المنصـوري مـؤخرا ،علـى إصـدار نـص "بيـان سياسـي" ،مـؤرخ فـي فـبراير  ،1980أاشـرف "التحـاد
الشتراكي للقوات الشعبية" ،على طبعه و توزيعه بشكل واسع.
أ
و هذا "البيان" عبارة عن تهجم مليئ بال كاذيب و الفتراءات ،موجهة ةد منظمتنـا و مجمـوع الحركـة الماركسـية اللينينيـة
و الحركة اللورية المغربية.
أامــام هــذا ،نــرى أانــه مــن الضــروري التــذكير ،و لــو بصــفة مــوجزة ،ببعــض المعــالم البــارزة فــي تطــور هــذين العنصــرين منــذ
اعتقالهما في .1976
لقد كان المشــتري عضـوا فـي اللجنـة الوطنيـة المنبلقـة عـن النـدوة الوطنيـة الـتي انعقـدت فـي  1و  2ينـاير  ، 1972كمـا كـان
2أ
4
3
عضوا في كـتابة المنظمة  .ا ما المنصوري فقد كان مسؤول في منطقتي فاس و الشمال خلل حقبة معينة .
أ
و عن ــد اعتقالهم ــا ،و ع ــوض الص ــمود و مقاوم ــة التع ــذيب ،التجئ إل ــى طري ــق التف ــاهم م ــع الب ــوليس ،و الع ــتراف باس ـرار
المنظمة ،مساهمين بذلك في تفكيكها في الداخل ،خلل فترة فبراير /مارس .1976
و فــي ســجن عيــن البرجــة بالــدار البيضــاء ،5عمــدا خلل فــترة ســبتمبر /دجنــبر ،6إلــى العمــل التكـتلــي ،لمنــع الرفــاق الــذين
ينتقدونهما و يفضحون مسـؤوليتهما فـي العتقـالت ،و المتشـبتين بالمبـادئ اللوريــة لمنظمتنـا ،مـن التعــبير عـن مـواقفهم
بشكل ديموقراطي.
1

' ـ تنبيه :كل الهوامش الواردة في النص موةوعة من طرف مدونة" 30غشت".
أ
 1ـ الصحيح هو  31دجنبر /1971فاتح يناير  .1972إن التاريخ الوارد في النص خطا شائع.
 2ـ يعني الكـتابة الوطنية.
أ
أ
أ
أ
أ أ
 3ـ عبد ا المنصوري ،من العضاء المؤسسين لمنظمة "إلى المام" ،و احد اعضاء "لجنة التنسيق الوطني" ،القيادة الولى لمنظمة "إلى المام" إلــى
حدود "الندوة الوطنية أالولى" ،و تحمل مسؤوليات تنظيميــة مختلفــة ،آاخرهــا مســؤوليته عـن مدينــة طنجــة و تطـوان .و يعتــبر السـاعد أاليمـن للمشــتري
خلل فترة نونبر  /1974دجنبر .1975
 4ـ المقصود هنا بالشمال مدينتي طنجة و تطوان.
 5ـ المقصود هنا السجن المدني "عين برجة" بالدار البيضاء.
 6ـ المقصود سنة .1976
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و فــي ســجن القنيطــرة الــذي انتقلنــا إليــه ،مــع بــاقي المعتقليــن منــذ مــارس  ،1977مـع بعــض شــركائهما فــي البيــان المــذكور،
عمل مــن أاجــل العــتراض علــى تطـبيق مب أـدا المحاســبة علـى النهـزام أامــام العـدو ،الــوارد فــي النظـام الــداخلي لمنظمتنــا ،إل
أانهما سرعان ما انفضحا و انعزل سياسيا ،وإثر ذلك اتخذت المنظمة قرار توقيفهما ،ةــمن مجموعــة العناصـرالتي ارتكبــت
أاخطـاء مماثلـة )فـي يوليــوز  ( 1977و بــالرغم مـن ذلـك ،فقـد اسـتمرا فـي أاعمالهمـا التخريبيـة ةـد المنظمـة ،ممـا أاثــار سـخط
أ
جميــع مناةــلي منظمتنــا عليهمــا ،و رغــم التجــاوزات و الخطــاء الــتي رافقــت ذلــك الســخط خلل ســنة  ،1978فقــد أاتيحــت
لهمــا كــل الظــروف للمســاهمة فــي النقاشــات السياســية ،الــتي جــرت فــي صــفوف المنظمــة ،ابتــداءا مــن النصــف اللــاني مــن
أ
أ
السنة المذكورة ،غير انهما حاول مرة اخرى استغلل هذه المكانية لنفس السلوك النتهازي و التخريبي.
و هكـذا ،ســعيا إلـى السـتفادة مـن جـو البلبلـة الـذي كـان سـائدا لـدى عـدد مـن المناةـلين ،لجلــب توقيعــاتهم علـى البيـان
المعروف "بيان التجميد" ،في يونيو . .1979و لقد استطاعا أان يساهما فــي نســف مجهــودات مناةــلي منظمتنــا ،الــذين لــم
يدخروا جهدا لقامة حوار بناء مع الرفاق الذي جمـدوا عضـويتهم ،و لكـن لـم يمـض وقــت طويـل ،حـتى اتضــح مـن خلل
أ أ
الصراعات السياسية ،ان اهدافهما الحقيقية ،إنما كانت التهجم على المنظمة وتخريبها.
هكــذا ،و بعــد اســتنفاذ كــل إمكانيــات العمــل معهمــا علــى أاســس مبدئيــة ،تــم اعتبارهمــا منســحبين ،و أاعلــن عــن ذلــك فــي
أ
تعميــم داخلــي صــدر عــن المنظمــة فــي  12نونــبر  ،1979و بــذلك تــم وةــع حــد لحلمهمــا فــي التســلط مــن جديــد علــى
منظمتن ــا ،و جره ــا إل ــى مس ــتنقعات الص ــلحية ،فظهـ ـرا عل ــى حقيقتهم ــا البئيس ــة حالي ــا ،كإص ــلحيين و وص ــوليين ،ل
أ
يترددون في نشر ال كاذيب  ،و اعتماد التشهير لتدنيس الرصيد النضالي لمنظمتنا ،و لمجموع الحركة اللورية المغربية.
نظرا لكل مـا سـبق ،فـإنه يتحتــم علـى منظمتنـا ،أان تــدخل فـي اعتبارهــا ،أان العنصــرين المــذكورين ،قـد أاصــبحا يتصـرفان
كعدوين للمنظمة ،و الحركة الماركسية اللينينية المغربية ،و الحركة اللورية ،و أان نستخلص الدروس و النتائج الداخلية
أ
اللزمة من ذلك ،هذا إلى جانب الرد السياسي الصارم الذي ينبغي تقديمه لدحض اطروحتهما اليمينية التصفوية.
إن هذا الموقف و الجراءات المستخلصة منه ،تنطبق كلها على العناصر التي وقعت معهما "البيان السياسي" المــذكور و
هم:
أ
العريش -الطريبق– امناي– بوراس– بوغابة – بنعمر -المجاهد.
7

المنظمة الماركسية اللينينية المغربية
أ
"إلى المام"
شتنبر 1980

 7ـ المقصود هنا "بيان التجميد للعضوية" الذي وقعه  52مناةل.
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