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:تقديم
ي�� ص��يغة مل��ف " غش���ت 30"يض���ع موق��ع 

، بع��د إع��دادها فف ف��� ف والق���راء والمهتميم ف��� ي��دي المناض���ليم ها"ب د ف"بيم ي س���بق وأن نشر��
، الدراس���ة ال���تت

ورات،": إل الم�������ام"مسلس�������ل تص�������فية المنظم�������ة الماركس�������ية س اللة ة ي�������ة المغ اي�������ة "الموق�������ع ع�������بر حلق�������ات، تح�������ت عن�������وان  الح�������داث، الس�������بم
". الطروحات، الملبسات والنتائج

ف الموق��ع عل النته�اء م�ن نشر� وث�ائق المنظم��ة الماركس��ية س اللة ة ي��ة المغ اي�ة  ي ه�ذا ال شر� بع�دما أشر�
ها من�ذ"إل الم�ام"ي�أتت م ب شر�� ف ي ال�بت

، ال�تت
. 2015غشت 

، م�ن حي��ث ي
س تان إذن انقض�ت من�ذ إص�دار أول وثيق�ة، تطلب��ت م�ن الموق��ع تض��حيات جس�ام، نظ��را لم�ا تطلب�ه ذل�ك العم�ل م�ن مجه�ود مض�تف

جم����ع الوث����ائق وفرزه����ا وكتابته����ا وت����دقيقها وتص����حيحها وإغنائه����ا ب����الهوامش، ح����تت يس����هل عل الق����ارئ الس����تفادة منه����ا، م����ن خلل تعرف����ه عل
.السياقات والسماء والماكن والمراحل

، س���عت إل إب���راز الطروح���ات"إل الم���ام"وت���وج الموق���ع ه���ذا العم���ل بإص���دار دراس���ة ح���ول تص���فية المنظم���ة الماركس���ية س اللة ة ي���ة المغ اي���ة 
ي عرفته���ا الخط���وط والتوجه���ات والمواق���ف المتص���ارعة من��ذ ال ش���أة س���نة 

ورات المختلف���ة، ال���تت ف��� ح���ل المنظم���ة 1970والمراح���ل والس���بم إل حيم
.1994سنة 

ف عل تلك التج اة الغنية بتجارا��ها اليجابية والسلبية، والستجابة لمطل�ب لقد كان الهدف من هذا العمل هو إطلع عموم القراء والمناضليم
ي� الطلع عل تل�ك التج ا�ة

وا مرارا ع�ن رغبته�م فف ، الذين عبر ف ف و. لطالما راود العديد من المناضليم وه�ا ق�د ق��ام الموق�ع ب�واجبه تج��اه المناض�ليم
.وفف بوعده بفك ألغاز هذه التج اة وجعلها ق يبة من الفهم ما أمكن

، فمعرف���ة التاري����خ خبم�� م��ن جهل��ه، ف ي�� كلت���ا الح���التيم
وق��د استحس��ن البع��ض ه��ذا العم���ل، بينم���ا عارض��ه البع��ض الخ��ر م��ن منطلق��ات مختلف��ة، وفف
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ف" الحقيقة دائما ثورية"و ، "من يجهل التاري����خ محكوم عليه بإعادة إنتاجه"وعل حد تعببم ماركس  .كما يقول لةنيم

ي
وع ث�وري، يه�دف إل إزال�ة ك��ل المغالط�ات والتح يف�ات ال�تت ي� مشر�

إن هذا المجهود لم يخف وجهه من�ذ البداي�ة، عن�دما اعت��بر نفس�ه منخرط�ا فف
ي�� النهاي��ة إل ح��ل" إل الم��ام"أح��اطت تج ا��ة المنظم��ة الماركس��ية س اللة ة ي��ة المغ اي��ة 

ي أدت فف
ب��دخان ك��ثيف م��ن الطروح��ات التح يفي��ة، ال��تت

ول يس�����تطةع الماركس����ةون س اللة ة ة�����ون الحقيقة����ون المغارا����ة، القف����ز عل تل����ك التج ا����ة والس����تفادة م����ن رص����يدها الث����وري، لغن����اء. المنظم�����ة
تجارا��هم الخاصة، واستخلص دروس التج اة الس��لبية لص��الح دع�م معركته�م اليديولوجي��ة والسياس�ية ض�د التح يفي�ة الجدي�دة، وذل�ك عل

ي والممي��(ط ي��ق بن��اء هوي��ة ماركس��ية س لة ة ي��ة ثوري��ة حقيقي��ة،  س��تلهم التاري����خ 
ي�� ق��دما نح��و إنج��از مهمته��ا التاريخي��ة، م��ن أج��ل) ال��وطتف

وتمضف
اكية ، وتحقةق الثورة الوطنية الديموقراطية الشعبية عل ط يق بناء اللبت ي ي المغرتر

ولةتاريا الماركسي س اللة ةتف .بناء حزب البر

ف������ ف س اللة ة ةيم ف الماركس������ةيم ، فعل جمة������ع المناض������ليم ف ووف������اء لش������هداء الحرك������ة الماركس������ية س اللة ة ي������ة المغ اي������ة، وقادته������ا ومناض������لةها الث������ورييم
ي هذا العمل الجبار، ومن يكرم الشهيد يتبع خطاه

ف أن ينخرطوا فف .المخلصيم

"غشت 30"موقع 

2018 ـــ 1 ـــ 23
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بعض المعطيات حول هذه الدراسة:

ي�� ص��ياغة المس���ودة الول له��ذه ت��م
ف�� ،2014 غش���ت 20 الدراس���ة ص��باح ي��وم الب��دء فف عل 2015 أب ي���ل 20 وت��م النته��اء م��ن ذل��ك ي��وم الثنيم

الس����اعة الرابع����ة والنص����ف زوال، وت����م عل 2015 يونة����و 3 طباع����ة الن����ص الول دون تص����حةح ي����وم الس����اعة الرابع����ة والنص����ف زوال، وانته����ت

.2015 لتنبر 1 عل الساعة الثالثة زوال من يوم الثلثاء" الوورد"من التصحةح الول للطبعة بصيغة  النتهاء

الم����ادة والتأك����د منه����ا وتمحيص����ها أك����بر م���ن س����نة، يض����اف إلي����ه ع����دة س����نوات م����ن تجمة����ع تطل����ب المجه����ود م����ن أج����ل إنج����از ه����ذه الدراس����ة لق����د

وع ث��م تركةبه��ا قب��ل اعتماده��ا، وق��د ت��أخر نشر�� وت��دقيقها، ي�� وض��ع اله��وامش ه��ذه الدراس��ة لع��دة اعتب���ارات، منه��ا الشر��
ي��- فف

-مئ��ات اله���وامش نعتف

ف والقراء المراجع من أجل التوثةق للفكار الواردة وتحديد ي النص، و سهيل للمناضليم
ي�� والق�ارئ الغبم� المتم��رس وخاص��ة( فف عل) الق�ارئ العرتر

ي الدراسة استيعاب الفكار والحداث واللخاص
لةتم 2016 لتنبر 8 استمر وضع الهوامش من يولةوز إل وقد .والملبسات الوارد ذكرها فف

ي�� التص��حةح الخبم�� لن��ص
ف ال��دخول بع�د ذل��ك فف ي نق�دمها بك��ل تواض��ع للمناض��ليم

لط��ول الدراس��ة، فق�د ونظ��را. والق��راء عل ح��د س��واء الدراس��ة ال��تت

ات م���ن ه المعتم���د، واض���طررنا إل ح���ذف فص���ل نظ���ري ع���ن المقتطف���ات، واكتفةن���ا بالل���ارة إل المرج���ع ح���ذفنا العشر��� التح يفي���ة س���نقوم ب شر���

.للدراسة لما يتوفر الوقت لذلك لحقا كملحق
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الجزء الول

القسم الول

ن الخيانة المتعمدة كبير جدا من المنظور الشخصي"  ن الخيانة نتيجة الضعف وبير أما من المنظور السياسي . الفرق بير

ن  ، لن هذه المليير ، ولن يختلف هذا المصير ن ي الحقيقة مصير المليير
فل يوجد فارق أبدا، لن السياسة تقرر فن

ن ضحايا خيانة الضعف أو الخيانة المدروسة ". من العمال والفلحير

ف ، : لةنيم اير 14ملحظات ناشر )فرنسي (30، المجلد 1920 فبر
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مقدمات عامة

توطئة
ي��� غض���ون س���نة 

وع ق���رار يتعل���ق بح���ل منظم���ة) لعل���ه راة���ع تل���ك الس���نة (1994فف "إل الم���ام"انعق���د بمدين���ة ب���اريس اجتم���اع ه���ام لمناقش���ة مشر���
ي�� علةه��ا) 

ي�� مرحل��ة م��ا بع��د م��ا س��مي ب "إع��ادة البن��اء" وهيمن��ة الخ��ط التح يفف
ي ك��انت(المقص��ود هن��ا منظم��ة "إل الم��ام" فف

وتوقي��ف مجلته��ا ال��تت
.تصدر بنفس السم

، وعب��د الم��ومن الش��باري، الم��دير ي الس��ابق للنه��ج ال��ديموقراطي
ج��اء ه��ذا الجتم��اع، عل إث��ر وص��ول ك��ل م��ن عب��د ا الح ي��ف، الك��اتب ال��وطتف

ف �� حس�����ب الس�����ابق لج ي�����دة النه�����ج ال�����ديموقراطي وعض�����و الكتاب�����ة الوطني�����ة للنه�����ج ال�����ديموقراطي إل ح�����دود وف�����اته، إل مدين�����ة ب�����اريس، مبع�����وثيم
ي��� إط���ار م���ا س���مي ب  1تصيحهما �� م���ن ط���رف لجن���ة التجمة���ع

ف المف��� ج عنه���م فف ف��� السياس���ةيم ي ك���انت مهتم���ة آن���ذاك بتجمة����ع المعتقليم
العف���و"ال���تت

ي" السياسي
.بداية  سعة يات القرن الماضف

ف إقناع ف ع منظمة  ة، وتوقي�ف إص�دار مجلته�ا " إل الم�ام"كانت مهمة المبعوثيم ي ك�ان ي�رأس" إل الم�ام"بالخ�ارج، ب�إعلن ح�ل ه�ذه الخبم�
ال��تت

ي
.هةئة تح يرها آنذاك أبراهام الشفاتت

وعهما، اعتباران أساسيان وهما ير دعوتهما لحل المنظمة، ودون أية مصاحبة بتحليل سياسي لمشر :قدم المبعوثان لتبر
ي� إص�دار مجلته��ا "إل الم��ام"أن اس��تمرار وج��ود منظم��ة ����� 1

ي  س�ع إل خل��ق إط��ار" لجن�ة التجمة��ع"، يعة��ق عم��ل "إل الم��ام"، والس��تمرار فف
ال��تت

وعية، كما أنه يشوش عل مجلة  ي إطار المشر
ي يعمل فف

ي كانت تصدرها اللجنة آن�ذاك، ويعق�د إمكاني�ة إص�دار ج ي�دة2"الفق"سياسي علتف
، التت

ف�� س�ابقا لم�ا ك�ان يس�م ب �� 1 ، المنتميم ف ف� السياس��ةيم ي� بداي��ة التس��عةنات، عل إث�ر إطلق شاح آخ��ر ف�وج م�ن المعتقليم
، وق��د"اليس�ار الجدي�د"لجن��ة التجمة��ع، إط�ار  ش��كل فف

ي��� إط���ار"اليس���ار الجدي��د"ض��مت اللجن���ة ممثلي��� اتجاه���ات مختلف���ة ذات ص���لة بتج���ارب مختلف���ة ل 
وط وح���دة ه��ذه التي���ارات، فف ي��� شر��� ، وك��ان ه���دف اللجن���ة، العم��ل عل تهتم

ي ومستقل
ف�� س�ابقا إل منظم�ة . تنظيم سياسي علتف ،"إل الم��ام"وكان ممثلو التيارات غبم المتشبثة بتج ا�ة الحرك�ة الماركس��ية �� اللة ة ي��ة المغ اي��ة ي�دعون زملءه��م المنتميم

".إل المام"بتوضةح انتمائهم، وهو المر الذي استجاب له هؤلء، حةنما عقدوا اجتماعهم بفرنسا، من أجل حل منظمة 
ي بداية التسعةنات، وكان يديرها عمر أزغار، وهي مجلة كانت ذات صلة بأجواء ما سمي ب " الفق"مجلة �� 2

".التجمةع"كانت تصدر فف
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.علنية مستقبل باسم هذا الطار السياسي
ف مع الحركة الماركسية �� اللة ة ي��ة المغ اي��ة، ل ����� 2 ف المتعاطفيم ف سابقا إل المنظمة، وعدد من الديموقراطةيم ف المنتميم أن العديد من المناضليم

وع ي ومشر
ي العمل السياسي والتنظيمي خارج إطار علتف

.يرغبون فف
ف الل��ذين ج��اءا م��ن ال��داخل  ي�� ه��ذا الجتم��اع إل ج��انب المبع���وثيم

، مجموع��ة م��ن أعض��اء المنظم���ة)عب��د ا الح ي��ف وم��ومن الش��باري(ل��ارك فف

، سمبم بن سعيد، محمد منفق، عزيز حمدان، علل علول وعبد العزيز لمنبهي ي
.بف ع فرنسا وهم: أبراهام الشفاتت

ي وسمبم بن سعيد ومحمد منفق وعزيز حم��دان عل طل�ب الح��ل ال��ذي ق��دمه المبعوث��ان،
بعد مناقشة الموضوع، وافق كل من أبراهام الشفاتت

أي ق���رار يتعل���ق ب���العلن ع���ن ح���ل المنظم���ة، أو تجمي���د نش���اط 3بينم���ا امتن���ع علل عل���ول ع���ن إب���داء وجه���ة نظ���ره، وع���ارض عب���د العزي���ز لمنبهي���
".إل المام"فرعها بالخارج، أو توقيف مجلة 
وع ومن معه��م، ك��انوا ق�د عق��دوا �� لم يعلن رسميا عن تنفيذ القرار ي الجتماع، لكن أصحاب المشر

ف فف قرار حل منظمة إل المام �� أمام المشاركيم
ف�� اجتماع��ات خلي��ة ف�� ع فرنس��ا، وت��وقفت"إل الم��ام"الع��زم عل تنفي�ذ الق��رار، واتخ��ذوا قراره��م العملي�� بح��ل منظم��ة  ، وت��وقفت من�ذ ذل�ك الحيم

.المجلة عن الصدور
ي ذلك الجتماع 

"إل الم��ام"، تم وضع حد لتج ا��ة منظم��ة 1994الذي انعقد بمدينة باريس الفرنسية حوالي أب يل �� ماي " الشهبم"هكذا، وفف
ي دامت 

، الول امت�دت م�ن  24التت ف ف مختلف�تيم ورتيم ، أم�ا الثاني�ة1980غش�ت  30إل ح�دود  1970غش�ت  30سنة تق يبا، مرت خللها بسبم
.1994إل حدود أب يل �� ماي  1980غشت  30فواكبت مرحلة انطلقت من 

ي عرف���ت ب���روز خ���ط
و م���ن الملف���ت للنظ���ر، و قب���ل التط���رق إل خص���ائص التح���ول ال���ذي عرفت���ه المنظم���ة خاص���ة بال س���بة للمرحل���ة الثاني���ة، ال���تت

ي جدي��د مختل��ف ع��ن إرثه��ا الث��وري، ال��ذي امت��د لعشر�� س��نوات  ي)1980غش��ت ��30  1970غش��ت  30(سياسي�� و إي��ديولوجر
، تل��ك الرس��الة ال��تت

ي�� تأس��يس المنظم��ة الماركس��ية �� اللة ة ي���ة المغ اي��ة �� 3
ف فف ي لطلب��ة المغ��رب"إل الم��ام"عب��د العزي��ز لمنبهي�� ه��و أح��د المس��اهميم

المنظم��ة" (، وك��ان رئيس��ا ل " التح���اد ال��وطتف
ي�� 1973للتح��اد، وق��د ت��م اعتق��اله س��نة  15من��ذ انعق��اد الم��ؤتمر ) الطلبي��ة المغ اي��ة

، واع��د خروج��ه م��ن1973ين��اير  24، بع��د ح��ل المنظم��ة الطلبي��ة م��ن ط��رف النظ��ام فف
ي الجتماع المذكور أعله

وا ولاركوا فف ي استقر فةها، وكان أحد العضاء القدام الذين حصف
.السجن غادر المغرب إل المنفف نحو فرنسا التت
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، أرغمت��ه الظ��روف، بع�د فش��ل م�ا يس�م ي
ف عل قرار الحل و ي تمي إل الجي��ل الث�اتف ي اجتماع باريس، و كان من الموافقيم

ف فف وجهها أحد المشاركيم
ي بفرنس��ا)1985-1980" (إع��ادة بن��اء المنظم��ة"ب 

، حي��ث عم��ل بف�� ع المنظم��ة بفرنس��ا، و لم��ا التح��ق أبراه��ام الشفاتت ، عل اللج��وء إل المنفف��
ي���� إص����دار مجل����ة 4بع����د نفي����ه إلةه����ا

ف لخط����ه، و س����اهم إل���� ج����انبه فف ف���� إلي����ه و أح����د المخلص����يم و الس����هر عل" إل الم����ام"، ك����ان م����ن أق����رب المق ايم
.استمرارها

ي هي��
ف�� العق��ل بال س��بة ل" الحقيق��ة الثوري��ة"ك��ان الرج��ل نزي��ه��ا و مخلص��ا، و اعتق��د لم��دة ل ب��أس به��ا، أن مواق��ف الشفاتت الث��ورة"بعةنه��ا، ب��ل عيم

ي� "المغ اية
، خاص�ة بع�د ح�ل المنظم��ة فف ي

ي� مواق�ف أبره�ام الشفاتت
ي عرفها التغبم� فف

، جعلت��ه يعي�د1994، لكن صاحبنا الذي فاجأته الشعة التت
ي قارنه�ا بم�واقفه الجدي�دة، ب�ل

، ال�تت ، و من أطروحاته الجديدة، انطلقا من المواق�ف الس�ابقة له�ذا الخبم� ي
ي مواقفه من أبراهام الشفاتت

النظر فف
ف بالمس����ائل الدس����تورية، لك����ن ظ����ل ع����اجزا ع����ن س����بر غ����ور ه����ذه ف و الكت����اب و المختص����يم اعتم����د عل م����ا يناقض����ها ل����دى مجموع����ة م����ن الص����حفةيم
ف مم���ن اقتنع���وا بأطروح���ات ي��� ه���ذا الم���ر، ب���ل إن العدي���د م���ن المناض���ليم

المواق���ف التح يفي���ة الص���لحية الجدي���دة، و ل���م يك���ن ص���احبنا الوحي���د فف
ي دون س�ابق إن�ذار بع�د ح�ل المنظم��ة، و منه�م 5"إعادة البناء"

و ما تلها، قد أذهلهم المر، فمنهم من وجد نفسه ي تقل إل تنظيم جديد علتف
ي و أتباعه، فتوقف عن النضال نهائيا أو رفض اللتحاق بالطار الجديد

ي المواقف لدى أبراهام الشفاتت
.من أذهله هول التحولت فف

ي س����نة 
، المتعلق����ة بتش����كيل حكوم����ة عب����د الرحم����ان الةوس����فف ي

ي أطل����ق علةه����ا  (1998ردا عل تصيحات أبراه����ام الشفاتت
حكوم����ة"الحكوم����ة ال����تت

ي
ي س�����ماها 6")التن�����اوب الت�����واففت

ي إل دع�����م ه�����ذه الحكوم�����ة ال�����تت
ي دع�����ا خلله�����ا الشفاتت

ي����� ل�����عار"اليس�����ار �� حكوم�����ة وس�����ط"، وال�����تت
، مرك�����زا م����وقفه فف

ي�� 4
ي من السجن المركزي بالقنيطرة فف

، وتم نفيه فورا نحو فرنسا باعتباره ليس مغ ايا بل برازيليا حسب زعم النظام1991لتنبر من سنة  13أطلق شاح أبراهام الشفاتت
ي للتح يفي��ة المغ اي��ة

ي�� . وأب��واقه، وتظه��ر مجموع�ة م�ن الوث�ائق الص��ادرة ب�المغرب، أن الم��ر ك�ان بإيع��از م�ن علي� يعت��ة، الزعي��م الت��اريخف
ي إل المغ�رب فف

ل��تنبر 30ع��اد الشفاتت
وط اتف��ق علةه��ا مس��بقا، وهي�� ثلث 1999 ، ض��من شر�� ي

، الص��حراء":مقدس��ات"، بع��د مفاوض��ات م��ع النظ��ام بواس��طة أن��دري أزولي مستش��ار الحس��ن الث��اتف  النظ��ام الملكي��
.والسلم

ي بلورته��ا القي���ادة الجدي��دة لمنظم��ة �� 5
ي��� مجموع��ة م��ن- نهاي��ة الس���بعةنات" إل الم���ام"المقص���ود هن��ا، المواق��ف الجدي��دة ال��تت

ت ع��ن نفس��ها فف ي ع��بر
بداي���ة الثمانين���ات، و ال��تت

ي أسست لما سمي مسلسل إعادة بناء المنظمة، و سيتطرق نص الدراسة إل تفاصيل ذلك
.الوثائق، التت

ي"حكوم��ة �� 6
، زعي��م ح��زب "التن��اوب الت��واففت ي

ي قب��ل وف��اته، وأوك��ل رئاس��تها إل عب��د الرحم��ان الةوس��فف
اكي للق��وات الش��عبية"،"، حكوم��ة ل��كلها الحس��ن الث��اتف التح��اد الل��بت
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ي أو الفوضف��"
، ي��ذكره فةه��ا بم��واقفه القديم��ة ويقارنه��ا19988م��ايو 4، كت��ب س��مبم ب س��عيد بتاري����خ 7"الةوس��فف ، رس��الة توض��يحية إل ه��ذا الخبم��

.بمواقفه الجديدة
، ع�����ارض به�����ا التصيحات والمواق�����ف1998 إل 1986وق�����د اعتم�����د ك�����اتب الرس�����الة عل نص�����وص وكتاب�����ات ومق�����الت واس�����تجوابات تمت�����د م�����ن 

ي
.الجديدة لبراهام الشفاتت

اق" الديموقراتوري�������ة"عموم�������ا، ه�������ذه النص�������وص تطرق�������ت إل مواق�������ف مختلف�������ة، تعلق�������ت بالملكي�������ة ودول�������ة الق�������انون والديموقراطي�������ة و والخ�������بت
...الديموقراطي 

ي 
ي(ويظه�ر م�ن ن�ص الرس�الة، أن الموق�ف الشفاتت

ي أفاض�ت الك�أس ل�دى) نس�بة إل الشفاتت
، ك�ان النقط�ة ال�تت ي

م�ن حكوم�ة عب�د الرحم�ان الةوس�فف
.صاحب الرسالة

:يقول صاحب الرسالة مفتتحا إياها بما يلي
ة،" ي���� ه����ذه الس����نوات الخبم����

ت تحليلت����ك فف ف���� ي مبم
ي���� قي����ل، وه����ذا وح����ده يكث����ف ع����دم التماس����كات كله����ا ال����تت

من����ذ الفق����رة الول م����ن نص����ك، ك����ل سر
ورة الديموقراطي��ة ب��المغرب"واالس��اس مواقف��ك المرتبط��ة ب  ي�� منص��ب وزي��ر" الس��بم

ي فف
ف�� الس��يد عب��د الرحم��ان الةوس��فف ي اكتمل��ت م��ع تعةيم

ال��تت
ي بما يلي" المناقضة"واعد استعراض كل المواقف السابقة . "أول

اجعات والتنازلت السياسية لبراهام الشفاتت :يلخص الكاتب مجمل البت
ي مررن��ا إل ملكي��ة ب��دون إدري��س البصي، ذل��ك ال��ذي كن��ت  س��ميه ول��م تم��ر عل ذل��ك بض��ع س��نوات بالحس��ن" 

م��ن ملكي��ة ب��دون الحس��ن الث��اتف
" ي

ي جلد تازمامارت، أص�بح "ص�احب الجلل�ة الحس��ن الث��اتف
ع�ن ط ي�ق 1976الخ�ائن ال�ذي دل�ن الح��رب ض�د الش�عب الص��حراوي س�نة . الثاتف

ي���� الس����اقية الحم����راء، أص����بح فج����أة ذل����ك ال����ذي يعال����ج المس����ألة الص����حراوية ب 
ف فف ف م����دنةيم نظ����رة سياس����ية"القص����ف بالناب����الم س����كانا ص����حراوييم

.مضمون هذا القسم لزال مجهول لحد الن). (بعدما ألزم هذا الخبم بأداء القسم

ف بم��ا فةه��م "اليس��ار الجدي��د" إل دع��م م��ا س��مي بحكوم��ة "التن���اوب�� 7 ي م��ن خلل مجموع��ة م��ن المن��ابر العلمي��ة، داعي��ا في��ه اليس��ارييم
ه��ذا الش��عار أطلق��ه أبراه���ام الشفاتت

. ي
" برئاسة عبد الرحمان الةوسفف ي

التواففت

 .انظر رسالة سمبم ب سعيد سواء فيما يتعلق بالهوامش الصلية للرسالة، أو ما يتعلق بالمقتطفات المستعملة�� 8
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"."وحنونة
ي خلل ن���دوة ص���حفية بتاري����خ 

ي��� إل���ارة إل تصي����ح لبراه���ام الشفاتت
ي ق���دمها لمحم���د الخ���امس س���نة،��� 19979نون���بر  9و فف

ذك���ر في���ه بالبيع���ة ال���تت
ي محاولة لتأكيد مغ ايته1958

10، و ذلك فف
ي الرسالة ما يلي

:، جاء فف
خ��ارج الط��ابع. 1958يرج�ع تاريخه�ا إل س�نة  11تنازلت بعد تنازلت، ها أنت تبتعث بيع�ة قديم�ة ودائم�ة لص�احب الجلل�ة محم�د الخ�امس" 

ي�� بك��ل بس��اطة
ي�� أن تق��دم البيع��ة للملكي��ة، لن ه��ذا يعتف

السياسي�� للعلن، ف��إن م��ا ه��و أخط��ر ه��و أن تجع��ل الن��اس يظن��ون أن تك��ون مغ اي��ا يعتف
عنة نظام المخزن والملكية  14 ل" إعادة العتبار" ي بالمغرب وأيضا شر

).التعببم السياسي للمخزن(قرنا من التاري����خ المخزتف
ي كما نعلم، لم يسبق له أن غفر للحركة الثورية 

عية") إل المام"واالخصوص لمنظمة(إن الحسن الثاتف ي� ه�ذا التاري����خ وم�ن ثم��ة شر��
 ش��كيكها فف

ي والملكية
".النظام المخزتف

ي
ف ال���ذين تبن���وا لم���دة طويل���ة طروح���ات أبراه���ام الشفاتت لق���د أوردن���ا ه���ذه الفق���رات المقتطف���ة م���ن تل���ك الرس���الة �� الش���هادة و هي��� لح���د المناض���ليم

ي���� بالن����ا الل����ارة إل م����ا آل����ت إلي����ه حال����ة العدي����د م����ن
ة م����ا قبي����ل ع����ودته إل المغ����رب، و فف التح يفي����ة، و فوجئ����وا بتقلب����اته السياس����ية الشيعة لف����بت

ف داخل ما تبفت من منظمة ورة انخرط�وا فةه�ا بص�دق و حس��ن" إل المام"المناضليم آنذاك، هؤلء الذين وجدوا أنفس��هم محاصين ب تائ��ج س�بم
ي�� الجدي�د و ط��بيعته،

وع التح يفف ي انبن��ت علةه��ا، و يكش��ف ج��وهر المشر�
ي إل أن يعري الوهام التت

نية و أحيانا بسذاجة، و ما كان للواقع التاريخف
.تحت قيادة جديدة للمنظمة" خط إعادة البناء"أنصار ما سمي ب 1980منذ " إل المام"الذي قاده من داخل منظمة

ي��� كت���اب 
ة "الرأس���مال"ولن المنهجي���ة التاريخي���ة العلمي���ة كم���ا س���طرها م���اركس فف كيب العض���وي للنس���ان ه���و"، حي���ث أطل���ق عب���ارته الش���هبم ال���بت

كيب العض���وي للق���رد 12"مفت���اح ال���بت
ي
ورة ال���تت ي��� الس���بم

ي��� حالتن���ا، الت���ذكبم بنقط���ة النهاي���ة فف
ي��� تطبيقه���ا فف

، و يعتف ي��� مس���تقبله يع���رف الحاصف���
، أي أن فف

ت التصي����ح ج يدة �� 9 ي"نشر
.1997نونبر  27الفرنسية بتاري����خ " لومانةتت

ي إل فرنسا بحجة واهية، تدعي أن ج سيته برازيلية.�� 10
ي قد نفف أبراهام الشفاتت

كان الحسن الثاتف

ي سنة �� 11
، وقد توفف ي

.1961محمد الخامس هو أب الحسن الثاتف
.لكارل ماركس" الرأسمال"انظر مقدمة الكتاب الول ل�� 12
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ي س����نة 1985، و انته����ت إل الفش����ل س����نة 1980ابت����دأت س����نة 
ورة ب 1994، قب����ل الفلس النه����اتي خ����ط إع����ادة"، لم����ا س����مي خلل ه����ذه الس����بم

ي يتبعه�ا البع�ض ال�ذي ل يج�رؤ! و لم�ا ل ج�دا، "برولةتاري��ا"، ال�ذي ادع البع�ض أن�ه ك��ان خط��ا "البن��اء
وه�ذا من�اقض تمام�ا للمنهجي��ة المثالي��ة ال��تت

ي��� 
ي" أم���ان"عل تج���اوز منتص���ف الط ي���ق خوف���ا م���ن النعراج���ات المعاكس���ة لطروح���اته، مفض���ل البق���اء فف

الوث���ائق المعزول���ة ع���ن س���ياقها الت���اريخف

ي
.الكفيل بكشف جوهرها التح يفف

و المراجع����ات التح يفي����ة للخ����ط" خ����ط إع����ادة البن����اء"لق����د ج����اء إفلس  م����دويا عل ي����د أح����د أب����رز مهندس����يه، ال����ذي ك����ان بالفع����ل قائ����د ومايس����بت
ي لمنظم��ة اتيخر ي والسياسي�� والس��بت ي أدت بمنظم��ة"إل الم��ام"الي��ديولوجر

ي أسس��ت للتح يفي��ة الجدي��دة ب��المغرب، وال��تت
، تل��ك المراجع��ات ال��تت

ي انطلق����ت س����نة. إل نهايته����ا المحتوم����ة" إل الم����ام"
ي���� فش����ل المحاول����ة الثاني����ة ال����تت

وا����ذلك تحم����ل التح يفة����ون الج����دد المس����ؤولية التاريخي����ة فف
ي للطبقة العاملة المغ اية �� ، من أجل بناء الحزب الماركسي1970

.13اللة ةتف
ء ال��ذي ي��

ي لحقب���ة نهاي��ة الس��بعةنات وم��ا بع��دها، ه���و الس��بم بأطروح���اته التح يفي��ة ح��تت نهايته��ا المنطقي��ة، السر
ف�� فك��ر أبراه���ام الشفاتت إن م��ا يمبم

ي�ة، لخف��اء تح يفةته��م ف وراء ف��ذلكات مجازي�ة وتعببم عجز عنه تلمذته الذين، وإن تبنوا أطروحاته اليدلوجي��ة والسياس��ية، فق�د ظل�وا مخت��بئيم
، ومنتظ ين إلارة المرور إل الشعة القصوى ف ي تفقأ العيم

.14وإصلحةتهم التت
اب م��ن الج��وهر ال�ذي ي دون الق��بت

ي تقديم بعض النتق�ادات الجزئي��ة والس��طحية لمواق�ف أبراه��ام الشفاتت
ي انتظار ذلك ل يجدون غضاضة فف

فف
.15تبنوه كامل

ي� داخ��ل �� 13
ين، وأدت إل س��يادة الخ�ط التح يفف "الح�زب الش�ةوعي"عرف المغرب المحاولة الول لبناء الحزب الثوري للطبق��ة العامل�ة، ابت��داء م�ن ثلثين��ات الق�رن العشر�

ي .المغرتر

ي أدت إل)1985 – 1980(المقص��ود هن��ا، أولئ��ك ال��ذين تبن��وا الطروح��ات المنبثق��ة عم��ا يس��م بمسلس��ل إع��ادة البن��اء �� 14
وع، وال��تت ي تل��ت فش��ل المشر��

، والمراجع��ات ال��تت
ي عن الطروحات الماركسية �� اللة ة ية للمنظمة، وعل رأسها التخلي عن الماركس��ية �� اللة ة ي��ة لص��الح ماركس��ية فضفاض�ة وغامض�ة، وانته��اء بتأس��يس تنظي��م

التخلي النهاتي
ي " النهج الديموقراطي"

وع ما سمي ب 1995اب يل سنة  15فف ".التجمةع"، بعد فشل مشر
ي �� 15

ي وأصدقائه فف
ف أبراهام الشفاتت ي كانت تظهر بيم

، هو أحد أسباب التوترات التت ".النهج الديموقراطي"هذا النقد السطخي
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، ال��ذين ظل�وا يعتق�دون بوج��ود مواق�ف ل وج��ود ف ي� تض��بيب الرؤي��ة ل�دى العدي�د م�ن المناض��ليم
ي�� والس��طخي ه�و م�ا يس�اهم فف

إن ه�ذا النق�د الجزتي
له��ا، فق��ط لن البع��ض قضف�� س��نوات بالس��جن أو تع��رض للتع��ذيب، وم��ن ت��م بن��وا ح��وله قلع��ات وأس��وار عالي��ة واعتق��دوا بعص��مة ه��ذا البع��ض

.16الذي نزهوه عن التح يفية والصلحية
يق التح يفي����ة ف ال����ذين انخ����دعوا ب����بر ي���� مض����مونها نموذج����ا لواق����ع الح����ال ل����دى العدي����د م����ن المناض����ليم

نا إلةه����ا أعله، تعت����بر فف ي أشر����
إن الرس����الة ال����تت

ف ببعض النق�د السياسي� له�ذا الموق�ف أو ذاك أو له�ذا الش�خص أو ذاك، ي انتقاداتهم ل يتجاوزون حدودا معةنة، مكتفيم
المزيف، و ظلوا حتت فف

ف� ل�ه ي� ع�ن المنتميم
ي� ذات��ه ل ينفف

ي التح يفف ي� ذات الن، و أن النتم��اء للخ�ط الي�ديولوجر
ي و سياسي� فف دون أن يدركوا أن التح يفية خط إي��ديولوجر

ي����� بع�����ض المواق�����ف السياس�����ية الجزئي�����ة، ب�����ل إن التج ا�����ة التاريخي�����ة للحرك�����ة الش�����ةوعية العالمي�����ة تثب�����ت أن التح يفي�����ة ق�����د تتمظه�����ر
الختلف فف

ي هذا المجال(، بل منها من كان يحمل السلح "يشاوية"بلبوسات يمة ية أو 
...).مثال أم يكا اللتينية فف

اجعات الشفاتية قد انطلق منذ  .، بل قبل ذلك بسنوات1980إن ما غاب عن ذهن كاتب الرسالة المشار إلةها أعله، هو أول، كون قطار البت
اب ع�ن الطع��ام  ي� خ�رق س��افر) 1977نون��بر(فخلل الصف

ابه ع��ن الطع�ام فف ي إصف��
، أوق�ف أبراه��ام الشفاتت ال�ذي استش��هدت في�ه س�عيدة لمنبهي�

ف ع�ن ايم ي ل�كلها النظ��ام، بغ��رض الض��غط عل المصف��
لماني��ة ال��تت ، لما جاء مص��احبا للجن�ة البر ي لقرارات المنظمة، بل قبل بلعب دور رجل المطافف

اب، لكنه أخذ درس�ا ل ي س��اه لم�ا تص�دى ل�ه الرف�اق بق�وة، ودع�وه إل الع�ودة م�ن حي�ث أتت� ي خ�اوي. الطعام من أجل توقيف الصف
ع�اد الشفاتت

.17الوفاض بعد محاولته الفاللة، فقامت إدارة السجن المركزي بالقنيطرة بنقله من جديد إل سجنه بالدار البيضاء

ف ال��ذين ل زال��وا يعتق��دون أن ق��ادة �� 16 تنظي��م ماركسي�� ��" مناض��لون ماركس��ةون �� لة ة ة��ون، وأن "النه��ج ال��ديموقراطي" النه��ج ال��ديموقراطي"ه��ذا ح��ال العدي��د م��ن المناض��ليم
ف ون أنفسهم ماركسةيم ، بل يعتبر ي

ي هي مناقضة لهذا الدعاء- لة ةتف
ي وثائقه الرسمية، التت

ي يعبر عنها هذا الخبم فف
، رغم كل الطروحات التت ف .لة ة ةيم

ي �� 17
ي يقيم آن��ذاك بالس�جن الم�دتف

اير " غبيل��ة"كان الشفاتت ي� ف�بر
، ال�ذين حوكم��وا فف ف�� ف �� اللة ة ةيم ف الماركس��ةيم ي� 1977بال�دار البيض��اء خلف�ا لغلبي��ة المناض��ليم

7، وت�م نقله��م فف
ين م�ن ط�رف" غبيلة"وسجن . إل السجن المركزي بالقنيطرة 1977مارس  ينات القرن العشر� ي عشر

ي بالدار البيضاء، تم بناؤه فف
هو السم الذي كان يطلق عل سجن مدتف

ي جي كان يحيط بالمدينة الوراية، ولزال إل يومنا ويدع 
".درب السلطان"السلطات الستعمارية بالمغرب، وذلك فف

ي بال�دار البيض��اء ك�ان يطل�ق علي��ه اس��م 
ف� برج�ة"ويدور الحديث خلل هذه الدراسة عن هذا السجن كما سجون أخرى مثل السجن المدتف ي��"عيم

، وه�ذا الخبم�� ك�ان فف
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ي�� ل��هبم ل��ه تح��ت عن��وان
ي�� نق��د ذاتت

ف ب��ذلك فف ي تع��ود إل أق��دم م��ن ذل��ك، وق��د س��بق ل��ه أن اع��بت
ح��ول:"إن ج��ذور التح يفي��ة ل��دى أبراه��ام الشفاتت

.18"1979بعض التأملت النقد الذاتية الولية لسنة 
ورية ة، وك��ان علي��ه أن يزي�د م�ن الشعة الصف�� ي إل محطته ما قبل الخبم��

إن ما التقطه صاحب الرسالة، ليس سوى وصول قطار أبراهام الشفاتت
ا ب  ي م��ن م��دار الس���نوات الس��ابقة، وي��دخل محط���ة المغ��رب، مبشر��

القي��ادة الجدي��دة للملكي���ة لدول��ة الح��ق والق��انون ومجتم��ع"للخ��روج النه���اتي
ي"، داعيا إل الصطفاف وراء الملك لبناء "الديموقراطية والحداثة

".المغرب العصي والحداتر
ع ع من���ذ بداي���ة الثمانين����ات، أدى بأص���حاب إن م���ا ل���م يس����تطع ص���احب الرس���الة إدراك����ه آن����ذاك، أن���ه ه���و الخ����ر ك���ان ق���د  ش���بع بفك���ر ق���د ب���دأ ي���بت

وع إع����ادة البن����اء" ي���� ماركس����ية فضفاض����ة، فاق����دة لي روح ثوري����ة، ومص����احبة بفك����ر حق����وق" مشر����
إل التخلي���� ع����ن الماركس����ية �� اللة ة ي����ة، و تبتف

وع الث���ورة المغ اي���ة ال���ذي تبنت���ه منظم���ة  ي ع���ن مشر���
ي والتخلي��� النه���اتي

و الحرك���ة الماركس���ية �� اللة ة ي���ة" إل الم���ام"النس���ان ودور المجتم���ع الم���دتف
ي ح��دود م��ا يس��مح ب��ه الفك��ر ال��ديموقراطي البورج��وازي،1970المغ اي��ة من��ذ تأسيس��ها س��نة 

، ول��ذلك ل��م يتج��اوز نق��ده لمواق��ف أبراه��ام الشفاتت
.وإن ا سم بنوع من الراديكالية تجاه النظام السياسي القائم بالمغرب

الذي ساهم فيه أيضا صاحب الرسالة، كان بمثابة تحصيل حاصل لحقيق��ة تاريخي�ة، تتمث��ل" إل المام"لمنظمة " غبم المعلن"إن قرار الحل 
وع  ي الساحة السياس��ية من�ذ فش��ل مشر�

ة وغائبة، ل وجود لها فف ي أن المنظمة كانت محتصف
أم�ا إص�دار بيان��ات ك��ل. 1985س��نة " إع��ادة البن��اء"فف

.سنة بمناسبة ذكرى تأسيسها، وإصدار مجلة بالخارج، لم يكن سوى محاولت يائسة لتغطية الشمس بالغ اال
ف ف�� المغارا�ة مهم��ة التص�دي له�ا، باعتباره�ا �� لقد أصدر التاري����خ حكمه عل التح يفية الجديدة ب��المغرب، وأص�بح عل ع�اتق الماركس��ةيم اللة ة ةيم

.عرقلة رئيسية لبناء الحزب الثوري للطبقة العاملة المغ اية

ال�ذي ك�ان دائ��م الكتظ�اظ، ل�ذلك ك�ان يس��تقبل داخل��ه م�ن" غبيل��ة"الصل عبارة عن ثكنة عسك ية تم تحويلها م�ن ط�رف الس��لطات الفرنس��ية إل متنف��س بال س��بة لس�جن 
ي��� حقه���م

وهن���اك س���جون أخ���رى يت���م ذكره���ا، وأهمه���ا الس���جن المرك���زي بمدين���ة القنيط���رة ال���ذي يعت���بر أك���بر س���جن ب���المغرب وم���ن أك���بر س���جون. ت���م تأكي���د الحك���ام الص���ادرة فف
.اف يقيا، ب ته السلطات الستعمارية الفرنسية

ي �� 18
" فف ي

ي ل "أبراهام الشفاتت
".غشت 30"، وهو م شور عل موقع 1980مارس  17صدر هذا النقد الذاتت
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ي ض����دها دورا يعت����بر التن����اقض م����ع التح يفي����ة تناقض����ا رئيس����يا عل مس����توى الجبه����ة اليديولوجي����ة والفك ي����ة، ل����ذلك يحت����ل الصاع الي����ديولوجر
ورية للتغل����ب علةه����ا سياس����يا، واقتلع ج����ذورها الس����امة أساس����يا م����ن أج����ل هزمه����ا، إذ أن الهزيم����ة اليديولوجي����ة للتح يفي����ة،  ش����كل مقدم����ة صف����

يا، وفتح الفق الثوري بالمغرب .جماهبم
ف ب���ه(ص���حةح أن بع��ض المجه��ودات الفردي��ة أو الجماعي���ة عل قلته��ا، ق��د ح���اولت ذل��ك النق��د  ، لك���ن ولكي��)ونح���ن نعت���بر ذل��ك رص���يدا مهم��ا نع���بت

ي الثوري ناجعا وفعال، فلبد له أن يتسم بالشمولية والجذرية �� يكون النقد الماركسي
.اللة ةتف

ي تكتن��ف
ي تعت��بر مهم��ة جس��يمة، أوله��ا ولي��س آخره��ا، تل��ك الض��بابية الكثيف��ة ال��تت

ل ل��ك أن ص��عواات جم��ة تق��ف أم��ام إنج��از ه��ذه المهم��ة ال��تت
اه �� تاري����خ الحرك������ة الماركس������ية اللة ة ي������ة المغ اي������ة، وخاص������ة تاري����خ الصاعات اليديولوجي������ة والسياس������ية داخله������ا، نتيج������ة الحص������ار ال������ذي صف������

، يخت��ارون م��ا ل��اء ي
عية له��ا، كم��ا أخض��عوا تاريخه��ا للمنه��ج النتق��اتي الص��لحةون والتح يفة��ون الج��دد علةه��ا، وتنص��يب أنفس��هم كاس��تمرارية شر��

.لهم أن يختاروا، خدمة لغراضهم ومواقفهم الصلحية والتح يفية
إن النقد الثوري ل يكون ثوريا، إل إذا استوعب جدليا مادة وموض��وع نق��ده، ع��ن ط ي��ق اللم��ام بك��ل جوانبهم��ا ودراس��تهما وتحليلهم�ا وتركةبهم��ا

ي المرتب��ط أل�د الرتب��اط بالنظ ي��ة الثوري��ة الماركس��ية ��. تركةبا جدليا، بعيدا عن كل انتقائية وتوفيقية وعدمية
فالمنهج المادي الجدلي والتاريخف

وع اللة ة ي��ة، ه��و الس��لح الك��بر جذري��ة للكش��ف ع��ن ج��وهر التح يفي��ة، وتبي��ان طبيعته��ا الطبقي��ة واليديولوجي��ة والسياس��ية، المعادي��ة للمشر��
ي للطبقة العاملة

.التاريخف

ي الصاع ضد التح يفية، من أجل بناء الحزب الماركسي
ي بالمغرب حلقة متقدمة فف

ي�� �� لقد لكلت سنوات السبعةنات من القرن الماضف
اللة ةتف

.للطبقة العاملة المغ اية
ي�� داخ��ل الحرك��ة الماركس��ية �� اللة ة ي��ة المغ اي��ة 

عموم��ا، ومنظم��ة) الحمل��م(ومن��ذ انته��اء ه��ذه المعرك��ة بهزيم��ة الخ��ط الث��وري الماركسي�� �� اللة ةتف
عل وجه الخص�وص، والمناض��لون الثوري�ون يخوض�ون صاعا م ي�را ض�د التح يفي�ة، يتأج�ج ت�ارة ويض�عف ت�ارة أخ�رى، إل أن�ه ظ�ل" إل المام"

ي كانت التح يفية والتيارات الصلحية المستفيدة الول منها
.مستمرا، رغم ظروف القمع والحصار، وكذلك الخطاء المختلفة التت

اة الحاس��مة للتح يفي��ة م��ن أج��ل القض��اء علةه��ا، وتعبي�د إن الوقوف عند المعارك واستخلص دروسها مهمة عاجلة، إن هم أرادوا توجيه الصف
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ي المغرب
ي الثوري فف

.الط يق لوحدتهم الم شودة، من أجل بناء الحزب الماركسي �� اللة ةتف
ولن هذا الطور من الصاع ضد التح يفية يختلف ع�ن س�ابقه، م�ن حي��ث الس�ياق الع��ام ال�ذي ت�دور في�ه المعرك��ة، ف�إن ك��ون التح يفي�ة ظ�اهرة
عالمية تتجدد باستمرار من خلل صاعها الدائم ضد الحركة الشةوعية العالمية، بحيث  ستفيد أحيانا من أخطائها لتجميل وج��ه التح يفي��ة

اكي بنجاحاته�ا. القبةح، وتروي����ج أطروحاته��ا المتعفن�ة ف�� المغارا�ة القي�ام بمجه�ود ك�ببم لدراس�ة تج�ارب البن�اء الل�بت ف �� اللة ة ةيم إن عل الماركس��ةيم
ي الصاع ضد التح يفية

.وإخفاقاتها، واستخلص دروسها فف
ي تع�رف اص�طفافات متع�ددة

ف�� مختل�ف التي�ارات داخ�ل الحرك�ة الش��ةوعية العالمي��ة، ال�تت وإذا كان تقةي�م ه�ذه التج�ارب ه�و الة�وم م�ادة خلف بيم
ف�� المغارا��ة بك��ل ف �� اللة ة ةيم ف� الماركس��ةيم ي بيم

وراء هذا الخط أو ذاك، فل يجب أن يكون هذا عامل إحب��اط، ب�ل ع�امل محف��زا لخ�وض نق�اش رف�افت
.تياراتهم، وصول إل وحدة الفكر والرادة والممارسة الثورية

ي بالنظ ي����ة الماركس����ية
اللة ة ي����ة، و اعتم����اد التحلي����ل الموض����وعي للوق����ائع التاريخي����ة، ب����دل �� إن نب����ذ أس����اليب الصاع الخاطئ����ة و التش����بث المب����دتي

اكية الثوري���ة  ي ول���دتها التج���ارب الل���بت
ورات التاريخي���ة، ال���تت ي للنص���وص و القف���ز عل الس���بم

، س���واء)بنجاحاته���ا و إخفاقاته���ا(الس���تعمال ال���دغماتي
ء ي��

اكية إل الش��ةوعية و تح��ولت إل نقيض��ها، السر ورة النتق��ال م��ن الل��بت كمنظم��ات ثوري��ة تح��ولت إل التح يفي��ة، أو كدول��ة ت��وقفت فةه��ا س��بم
اكي لصالح الرأسمالية بخصوصيات محددة حس��ب ك��ل بل�د الذي أدى إل عودة الرأسمالية و انتصار الخطوط التح يفية، و انهيار البناء اللبت

.و تج اته
ي نفس الوقت، إغناء للنظ ية الماركسية �� اللة ة ية وللتج اة الثورية المخاضة تحت لوائها

ي الصاع ضد التح يفية، هو فف
.إن التقدم فف

، والوق�وف عل أرض�يته، واس��تعمال الس�لح الث�وري للمادي�ة الجدلي�ة والتاريخي��ة، والتش��بث بأس�لوب النق�د ي
إن إعمال الفكر الماركسي �� اللة ةتف

ي المعركة التاريخية ضد التح يفية
ي إعداد مقومات النجاح فف

، كلها عناص ستساعد ول لك، فف ي
.والنقد الذاتت

،  س����تحق ه���ذا المجه����ود وه���ذا العن����اء، لتغذي����ة"إل الم����ام"إن معرك����ة امتلك الرث الث����وري للحرك����ة الماركس����ية �� اللة ة ي����ة المغ اي����ة ولمنظم����ة
ف ف الماركس�����ةيم ف����� المغارا�����ة ب�����دروس التج�����ارب الثوري�����ة، ومنه�����ا اللم�����ام بخص�����ائص التح يفي�����ة القديم�����ة منه�����ا �� الحاصف����� النض�����الي للث�����ورييم اللة ة ةيم

ي��
ي�� بن��اء الخ��ط السياسي�� الث��وري للث��ورة المغ اي��ة فف

والجدي��دة ب��المغرب، وذل��ك م��ن أج��ل اجتث��اث ج��ذورها اليديولوجي��ة والسياس��ية، والتق��دم فف
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.مرحلتها الراهنة
، ومن�ذ الب�دء، وج�ود أض�داد)1980إل  1970م�ن (، تثب��ت م�ن داخ�ل تج اته�ا "إل الم�ام"إن الحصيلة النظ ي�ة والسياس��ية للحمل�م ولمنظم��ة

ي���� خطه����ا وممارس����تها، ست ش����طر أم����ام مح����ك الحرك����ة التاريخي����ة، ل����طر يخ����دم معس����كر الث����ورة، ول����طر آخ����ر يخ����دم الث����ورة
وعناص متناقض����ة فف

ي  شكل التح يفية الجديدة مظهرها الرئيسي
.المضادة التت

ي �� إن كل المعس��ك ين، الماركسي��
ي اس��تمرار للش��طر الث��اتف

ي�� هم��ا امت��داد له��اته التج ا��ة، الول اس��تمرار للش��طر الول، والث��اتف
ي�� والتح يفف

إن. اللة ةتف
ي�� إط��ار جدلي��ة 

ورة الثوري��ة ب��ل م��ن داخله��ا، فف ف��"التح يفي��ة ل تول��د م��ن خ��ارج رح��م الس��بم ول توج��د حقيق��ة ب��المعتف..." الواح��د ي ش��طر إل اثنيم
.الماركسي خارج وحدة النظ ية والممارسة، بل من داخلها

لق���د أص��در التاري����خ حكم���ه عل التح يفي���ة ببلدن���ا، وعل الجم���اهبم القي���ام بتنفي���ذه، ولج���ل ذل��ك، ل ب��د م��ن تأس���يس حزا��ه���ا الث��وري الماركسي��� ��
ي ال���ذي ي تظ���ر أن يق���وم ب���ه الماركس���ةون �� اللة ة ة���ون المغارا���ة، لطي��� مرحل���ة وفت���ح أخ���رى،

، وهن���ا ي تص���ب بش���موخ ذل���ك ال���دور الت���اريخف ي���
اللة ةتف

ي قائد الثورة المغ اية
ي مقدمتها الحزب الماركسي �� اللة ةتف

، نحو بناء أدوات الثورة المغ اية، وفف ف ون فةها بإرادة ل تقهر وعزيمة ل تليم .يسبم
ف والقراء، خطوة عل ط ي�ق ه�ذا اله�دف الم ش��ود ف��. ويشكل هذا العمل المتواضع الذي نقدمه للمناضليم ك��ل م��ن يخسر��: "ولنت�ذكر قول�ة لةنيم

".المجهود يحرم نفسه من إمكانية الوصول إل الحقيقة
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الفصل الول

:1979منعطف عام  

خصوص��ا، منعطف�ا" إل الم�ام"، ومنظم��ة 19بال س��بة للعق�د الول م�ن تاري����خ الحرك�ة الماركس��ية �� اللة ة ي��ة المغ اي��ة عموم�ا 1979ل��كلت س��نة 
ت بانفج��ار تناقض��ات ح��ادة داخ��ل المنظم��ة الماركس��ية �� اللة ة ي��ة المغ اي��ة ف�� ة تمبم ا ع��ن"إل الم��ام"تاريخي��ا، ب��ل نقط��ة عقدي��ة لف��بت ، وك��انت تع��ببم

ي كانت تتقاطع فيما بينها حد الندماج أحيانا، والنفجار أو النشطار أحيانا أخرى، إل أن تصل إل نهايتها
ورات، التت .مجموعة من السبم

ي������ وع������المي حاس������م بال س������بة للخط������وط تل������ك، والختي������ارات السياس������ية
ك������ان الم������ر هن������ا يتعل������ق بصاع للخط������وط ذي ص������لة قوي������ة بس������ياق وطتف

ي تعرضت لها الحملم خلل سنوات 
اات التت ي كانت تتطور، عل خلفية الصف

من القرن 76 ���� 75 ���� 74واليديولوجية للطراف المتصارعة، التت

ي
.الماضف

ي�� ذل��ك لحق��ا(عموم��ا 
ي تص��ارعت داخ��ل منظم��ة، )سنفص��ل فف

ال التي��ارات ال��تت ف ي " إل الم��ام"يمك��ن اخ��بت
ي�� هن��ا(خلل ه��ذا المنعط��ف الت��اريخف

نعتف
ي ثلث تيارات أو اتجاهات)  بالمعتف الذي حددناه أعله1979سنة 

:فف

".إل المام"التجاه الثوري المدافع عن الرث الثوري للحملم، وعن الخط الثوري لمنظمة  ــــ أ

ي ــــ ب
.التجاه النتهازي التصفوي اليمينن

ي�
ي� الج�وهر اتفق�ا عل التخلي� عل م�ا ه��و أه�م فف

 شكل هذا التجاه من تي�ارين كلهم��ا غ�ذى الخ��ر، وإن ظه��رت خلف��ات بينهم�ا، ظرفي��ة، لك�ن فف

ي�� ص��فوفها خلل المرحل���ة الول م��ن تاريخه��ا، الممت��دة م��ن ) الحمل���م(ض��مت الحرك��ة الماركس���ية �� اللة ة ي���ة المغ اي���ة �� 19
23"منظم��ة : ، ثلث فص��ائل1980إل  1970فف

".لنخدم الشعب"ومنظمة " إل المام"، منظمة "مارس
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ف�� الل��خاص ورة الفك��ار وتمظهره��ا خلل. التج ا��ة الثوري��ة للحمل��م ومنظم��ة "إل الم��ام"، ح��تت وإن ظه��رت ع��داوات بيم إن اله��م هن��ا ه��و س��بم

ي
ي والتاريخف

ورة تاريخية، حيث جدلية المنطفت ي فهم الحداث التاريخية 20المراحل المختلفة من سبم
.فف

ي الداعي إل العودة إل الحزاب الصلحية ـــــ 1
.التيار الصلحي ــــ التصفوي اليمينن

عية التاريخي�ة للحمل�م ومنظم��ة "إل الم�ام"، وأدى ب�ه م�وقفه إل ال�دعوة لللتح�اق ب��الحزاب الص��لحية خاص�ة ي� الشر��
أعاد هذا التيار النظ�ر فف

اكي للقوات الشعبية( .21"إل المام"، والرتداد عن تاري����خ بكامله للحملم ومنظمة )التحاد اللبت

ي ـــــ 2
ي التحريفن

.التيار النتهازي اليمينن

ي عن خط منظمة  ي تحولت نهائيا إل تح يفية، بعد التخلي التدريخر
ي للنتهازية اليمة ية التت

،ث��م القي��ام"إل الم��ام"لكل هذا التيار الوجه الثاتف
ي لمنظم��ة  ي� ماركس�ية فضفاض�ة فاق�دة لي�ة روح ثوري�ة، و"إل الم�ام"بمجموعة من المراجعات، انتهت ب�التخلي ع�ن الخ�ط الي��ديولوجر

، و تبتف
دكتاتوري�ة( ، بع�د م�ا ه�اجموا اللة ة ي��ة و تخل�وا ع�ن أطروحاته��ا الساس�ية "الج��وهر الخي� للماركس�ية"هو ما أطلق عليه أصحاب هذا الط ح ب 

اكية يالي���ة و الث���ورات الل���بت ي��� عص المبر
ي��� للث���ورة فف

، المفه���وم اللة ةتف ي���
ولةتاري���ا، الح���زب اللة ةتف ، كم���ا ق���اموا بمراجع���ة موق���ف المنظم���ة م���ن...)البر

اكية المطبقة"التح يفية العالمية باستعمال صةغ جديدة، من قبيل  ه�ا، و ص�فقوا لقي�ادة غوراا ش�وف قب�ل المراجع��ة التح يفي�ة" اللبت و غبم

، فالمقص��ود شد الح��داث أو اس��تعادة له�ا كم�ا�� 20 ي
ي تجم�ع الح��داث أو المواق�ف، واال س��بة للت�اريخف

، المقصود ب�ذلك، البح��ث ع�ن الرواب��ط الداخلي��ة ال�تت ي
بال سبة للمنطفت

.وقعت بالفعل

ي�� منظم��ة �� 21
ي بلعب��اس وعب��د ا المنص��وري، وهم��ا قيادي��ان س��ابقا فف ، تح��ت عن��وان"إل الم��ام"يع��رف ه��ذا التج��اه، باس��م المش��بت :، وهم��ا م��ن قام��ا بص��ياغة بي��ان ل��هبم

ي���� وال����رأي الع�����ام ال����ديموقراطي" اير  22وذل�����ك بتاري����خ " بي����ان م����ن داخ�����ل الس����جن المرك����زي ب����القنيطرة إل الش�����باب المغرتر ا له�����م1980ف����بر ف���� ، وق�����د ل����كل ه����ذا البي�����ان تركبم
ي الجديد"انظر كراسة (غشت" أن نشر الوثيقة  30"الطروحات الصلحية التح يفية لهذا التيار، وقد سبق لموقع 

").من الصلحية إل خط الردة: الخط اليمةتف
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اكي .لكل تجارب البناء اللبت
اتيجية الثورية لمنظمة اق الديموقراطي"، وتبنوا "إل المام"وعل هذا المقاس، تخلوا كذلك عن السبت اتيجية الخبت خط النضال"، ثم "اسبت

،"الس���لمي ي والسياسي���� والتنظيمي��� اتيخر ي��� عل المس����توى الس����بت
، وتم���ت مص���احبة ذل���ك بالعدي���د م���ن المص����طلحات المؤسس����ة للخ���ط التح يفف

ي ومفهوم " الديموقراتورية"كمفهوم 
" ...النوية الثورية"ودور المجتمع المدتف

ي  ش���كلت س���نة " خ���ط إع���ادة البن���اء"مث���ل ه���ذا التج���اه جماع���ة 
ي��� القي���ادة الجدي���دة للمنظم���ة، ال���تت

ي��� ذل���ك، عل1979المتمث���ل فف
، وم���ن تبعه���ا فف

.مستوى ما تبفت من المنظمة بالداخل والخارج

"اليساري"التجاه النتهازي  ـــــ ج

ف�� تي��ارين خاض��ا صاعا عنيف��ا 1979ع��رف ه��ذا التج��اه انتعال��ا، خاص��ة خلل س��نة  ف�� هن��ا بيم ي��(، ويمك��ن التمةبم
إل"ض��د منظم��ة ) ب��المعتف اللفطف

ي أصدرها تحت عنوان". المام
ي ق�امت مجل�ة  22"الح�د الفاص�ل بينن��ا"أحد هذين التيارين سيعرف باسم الوثيقة التت

ي ك�انت، 23"آف��اق"وال�تت
ال��تت

ها ة، وم��ن. تص��در بفرنس��ا ب شر�� ف�� ه��ذا التي��ار ب��دعوته إل ح��ل المنظم��ات الماركس��ية �� اللة ة ي��ة المغ اي��ة، باعتباره��ا تنظيم��ات برجوازي��ة ص��غبم تمبم
ي العفوية والتصفوية، وأبرز ممثلي��ه هم��ا عب�د ا زع�زاع

تم دعا إل الذهاب إل الطبقة العاملة خارج أي أداة ثورية، مما أدى به إل السقوط فف

ي
.وعبد الفتاح الفاكهاتف

ي بلعب���اس وعب���د ا المنص���وري، ذل���ك التح���الف ال���ذي ت���وج بص���دور بي���ان وق���د ل���كل ه���ذا التي���ار أغلبي���ة التح���الف ال���ذي أبرم���ه م���ع تي���ار المش���بت

ي منظمة 1980قام بإصدار هذه الوثيقة، عبد ا زعزاع وذلك سنة �� 22
ي�� يونة��و "إل المام"، وعبد ا زعزاع قيادي سابق فف

، بع��دما تبت��ث1977، قبل أن يت��م ت�وقيفه فف
ي�� اعتق�ال ك�ل م�ن الرف�اق

ة فف ي حقه ممارسات قد أدت إل إفشاء عدد من أشار المنظمة ومسؤولةته المباشر�
، عب�د ا الح ي�ف، مص�طفف: فف ادري��س ب�ن زك�ري، ف�ؤاد الهللي�

ي 
 ...التمسماتف

ف ع�ن منظم�ة �� 23 ة م�ن الم ش��قيم ي� الهج�وم عل المنظم�ة، وص�در منه�ا بع��ض الع��داد، ث�م ت�وقفت" إل الم��ام"مجلة كانت تصدرها مجموعة ص�غبم
بفرنس��ا، وتخصص�ت فف

.عن الصدور
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.24لخصا 52الذي وقعه " 1979بيان يونةو "المعروف ب " إل المام"تجميد العضوية من منظمة 
ة ع���رف انش���طارا أدى بتي���ار عب���د ا زع���زاع إل إص���دار بي���ان جدي���د اعت���بر م���ن ط���رف أص���حابه ة قص���بم ل���م يعم���ر ه���ذا التح���الف ط���ويل، فبع���د ف���بت

.1979تصحيحا لبيان يونةو 
اير  ي� ف��بر

ة فف ي والمنصوري إل إص�دار وثيقت�ه الش�هبم بي�ان م�ن داخ�ل الس��جن المرك�زي ب��القنيطرة إل (1980بعد ذلك، وادوره، لجأ تيار المشبت
ي والرأي العام الديموقراطي  ).��1980  ��2  22الشباب المغرتر

ف�� ه��ذا ي المنتمي إل هذا التجاه، فقد  شكل من داخل المنظمة المركزية لمنظمة "إل المام" بالسجن المرك��زي ب��القنيطرة، وتمبم
أما التيار الثاتف

، ال��ذي اس��تهدف إس��قاطها بخ��وض صاع بل ه��وادة ض��دها، ع��بر لخص��نة الصاعات125التي��ار بهج��ومه العني��ف ض��د اللجن��ة القيادي��ة بخي�� أ 
الت والكول�ونيلت أح�د الرف�اق(للرف�اق " الخط��اء الشخص��ية"والقي�ام بإحص�اء ... وإطلق النعوت والمسميات، م�ن قبي�ل نع�ت رفاقه�ا ب�الجبف

ي وثيقة مشهورة!!) خطأ 77حسب ممثلي هذا التجاه أحضي له 
.وقد تمت صياغة ذلك فف

لقد تعدى الهجوم حدودا غبم مس�بوقة، حي�ث ط�ال أف�راد الع�ائلت أيض�ا، إض�افة إل ك�ل ه�ذا ل�م تتع�دى مط�الب ه�ذا التج�اه ح�دود المطالب�ة
ء، وتحت لعار الديموقراطية والمساواة المجردة، قام بإفشاء العديد من الشار ي

.26بمواقع تنظيمية، ولجل ذلك سخر كل سر
ي���� الص����لجي 

ي���� الصاع، خدم����ة للتي����ار اليمةتف
ي(ق����دمت أس����اليب ه����ذا التي����ار فف

ي، المنص����وري والشفاتت ة أول ) اتج����اه المش����بت ي���� ف����بت
أب ي����ل ���يناير(فف

ي����� " إع�����ادة البن�����اء"ودعام�����ة لخ�����ط ) 1979
ة (التح يفف ي ال�����ذي انس�����حب م�����ن)����1985  1979ف�����بت

ة الثاني�����ة محم�����د الشيفف ي م�����ن الف�����بت
، ونس�����تثتف

ف��� �� 24 ال���ذي ق���ام بتوقي���ف أو تجمي���د أو ط���رد مجموع���ة م���ن مناض���لي أو أط���ر المنظم���ة، نتيج���ة س���لوكاتهم داخ����ل المعتق���ل الشي" 1977بي���ان يونة���و "ل يج���ب الخل���ط بيم
يف"المع��روف باس��م  ف�� "درب م��ولي الشر�� ف "1979بي��ان "، وايم عل تجمي��د عض��ويتهم داخ��ل) بم��ا فةه��م مجم��دون أو موقوف��ون(، ال��ذي أق��دم في��ه مجموع��ة م��ن المناض��ليم

ي بلعباس وعبد ا المنصوري"إل المام"منظمة  ، إل جانب المشبت ف ي قد دعم هذا التحالف، باعتباره أحد قادة اليميم
. ، ومن المعروف أن أبراهام الشفاتت

ي�� الس�جن المرك�زي ب��القنيطرة، ال��ذي يض��م جي�  1جي� أ (1اللجن��ة القيادي��ة بخي�� أ �� 25
ف) ...) د(وجي�� ) ج(وجي�� ) ب(ه��و أح��د الحي��اء الرئيس��ية فف ي ك��انت  شر��

هي�� اللجن��ة ال�تت
.بالسجن المركزي بالقنيطرة 2وأ  1عل قيادة المنظمة، بخي أ 

ي وثيقة مشهورة تحت عنوان �� 26
ف لقشقة اللسان وضعف الذاكرة.الرفةق ن"تصدى أحد رفاق اللجنة القيادية لتلك الممارسات، فف ".ع، بيم
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.المجموعة، وقام بفضح أسالةبها وأهدافها، قبل أن يأخذ اتجاها آخرا
، وق���د تحل���ق ح���ول"مجموع���ة الثلث���ة"ع���رف ه���ذا التي���ار ب  ي

، وق���د ض���مت كل م���ن عب���د الرحم���ان النوض���ة، أحم���د آي���ت بناص ومحم���د الشيفف
ية ف إل التنظيمات الثورية لبه الجماهبم ف المنتميم .27هؤلء، بعض المناضليم

،"اللج�ان الساس��ية"و " اللج�ان"تنظيمات تتشكل أساسا من مناضلي �� 27 ف�� ف �� لة ة ةيم ي�ة، وأص��بحوا ماركس�ةيم ف ال�ذين انبثق��وا م�ن داخ��ل الحرك�ة الجماهبم ، وتض��م المناض��ليم
ف  ف ث��ورييم فيم ف مح��بت ي�� ه��ذا الص���دد وثيق���ة (ول��م يلتحق��وا بع��د ب���التنظيم المرك��زي للمنظم��ة، ال��ذي يض��م أعض��اء الخلي��ا الش���ةوعية، م��ن أط��ر وقي��ادييم

النظ���ام ال���داخلي"انظ��ر فف
ي أصدرها موقع " " إل المام"لمنظمة 

".غشت 30"التت
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ي 
:الفصل الثانن

ن الغموض والحقائق  1979تجربة  "المقدسة"بير

بتناقضاتها 1979، لكلت سنة "إل المام"بال سبة للعديد ممن انتموا إل الجيل الول للحركة الماركسية �� اللة ة ية المغ اية، ومنها منظمة 
ف�� العدي��د منه��م، ل��كلت ب��ؤرة مع��ارك ل��م ي��دركوا جوهره��ا، وغ��ابت ي هب��ت رياحه��ا بشعة فائق��ة أم��ام أعيم

وصاعاتها وتمزقاته��ا، واالعواص��ف ال��تت
ف� إي��ديولوجيا وسياس�يا لجتي�از. ع�ن أذه�انهم مق�دماتها ونتائجه�ا، رغ�م أن أغلبه�م انتم إل ه�ذا التج�اه أو ذاك والحقيق�ة أنه�م ك�انوا غبم�� مهةئيم

ي���� تط����بةق الخ����ط السياسي���� للمنظم����ة 
ة الص����عبة بأق����ل الخس����ائر الممكن����ة، كم����ا أن بع����ض النحراف����ات فف ي���� (ه����ذه الف����بت

ة") إل الم����ام"نعتف ي���� الف����بت
فف

ف نظ��رة خاطئ��ة ع��ن وح��دة المنظم��ة، ظل��ت مثالي��ة وفوقي��ة،1976إل ح��دود م��ارس  1972نون��بر  20الممت��دة م��ن  ، ق��د كرس��ت ل��دى المناض��ليم
، عل تص����دير"م����ارس 23"وق����د س����اعدت الخلف����ات السياس����ية واليديولوجي����ة والصاعات م����ع منظم����ة . تض����منها م����ن ف����وق قي����ادة المنظم����ة

التناقض���ات الداخلي���ة وطمس���ها لص���الح وح���دة فوقي���ة، ب���دل بن���اء تل���ك الوح���دة عل قاع���دة تط���بةق س���ليم للمركزي���ة الديموقراطي���ة،  س���اهم في���ه
ي بناء وترس��ةخ تل�ك الوح��دة

وقراطي. قواعد المنظمة فف ي ال��ببم
وق�د فق�دت المنظم��ة. وتتحم��ل قي��ادة المنظم��ة آن�ذاك مس�ؤولية ه�ذا النه�ج الف�وفت

ف�� هب��ت عواص��ف س��نة   وجعلته��م يفق��دون البوص��لة1979العدي��د م��ن أطره��ا ومناض��لةها، ال��ذين ل يمك��ن نعته�م بالت��آمر والع�داء للمنظم��ة، حيم
قت بهم السبل قبل أن ي سحبوا نهائيا من الميدان ة جدا والثمن غاليا. ويخبطون خبط عشواء، فافبت .لقد كانت الخسارة كببم

ف  ي من المناضليم
فقد ورث كل العةوب السابقة لحد تحويلها إل حقائق مقدسة، فالقول م��ا ق��الته) جيل ما يسم بإعادة البناء(أما الجيل الثاتف

ة تح��ت الجش، وم��ع ذل��ك ظل��ت النظ��رة إل أح��داث س��نة. ، وك��ل ق��ول غبم�� ذل��ك مح��رم ول يعت��د ب��ه"القي��ادة" ف�� ج��رت مي��اه ك��ثبم من��ذ ذل��ك الحيم
1979 ، ي

ي� بك��ل المع��اتف
ا، لص��الح خ��ط تح يفف وا من أطروحاتهم اليدلوجي��ة والسياس��ية ك��ثبم جامدة ل تتحرك، رغم أن أصحاب هذه النظرة غبم

ي أدت به�م إل ال��دخول فيم��ا أطلق�وا علي�ه 
ي تلك السنة، وال�تت

ي جرت فف
ف بنفس النظرة للحداث التت ، والة�وم"إع�ادة البن��اء"فإنهم ظلوا محتفظيم

ي إذا طل��ع علةن��ا أح��دهم بمقال��ة تق��ول بانتص��ار خ��ط برولةت��اري س��نة  ي�� ب��ه خ��ط إع��ادة البن��اء1979ل نف��اجر
ى لحق��ا كي��ف ك��ان ه��ذا. ، ويعتف و س��بف

" !!.بحق"الخط برولةتاريا 
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:الفصل الثالث
ي  1979صاعات  ن الجهل بالحقائق والتأطير اليديولوحج "المجرد"بير

ف��� ف �� اللة ة ةيم ف الماركس���ةيم ي الص���عواات بال س���بة للجي���ال الجدي���دة م���ن المناض���ليم
وع ال���ذي نطرح���ه هن���ا، ه���و أن���ه م���ن أي���ن ت���أتت لع���ل الس���ؤال المشر���

ي�� التق��اط الخي��ط الم��وجه لتل��ك الح��داث والصاعات وال��ذي يس��اعد عل فه��م م��ا ج��رى
المغارا��ة، وح��تت بال س��بة للعدي��د م��ن الق��دام منه��م، فف

وإدراك كنهه؟
خصوص�ا، إل تع�تيم ل�ديد ول�وي لعن�ق الحق�ائق التاريخي�ة، لص�الح التي�ارات الص��لحية" إل الم�ام"خضعت تج اة الحمل�م عموم�ا ومنظم��ة 

ي مثلته��ا سياس��يا وتنظيمي��ا، وم��رة أخ��رى ت��م الح��ديث ع��ن التج ا��ة بلغ��ة م��ن حرف��وا المس��ار الث��وري للحمل��م ولمنظم��ة
والتح يفي��ة والقي��ادات ال��تت

ف للحمل���م، منظم���ة "إل الم���ام" ف الرئيس���يتيم ي��� داخ���ل المنظم���تيم
ي��� ثمانين���ات الق���رن الماضف

ي انتصت فف
ي��� ب���ذلك هن���ا، تل���ك الخط���وط ال���تت

إل"، نعتف
".مارس 23"ومنظمة " المام

جوازي���ة)الص���لحية والتح يفي���ة توأم���ان(هك���ذا وظ���ف الص���لحةون الج���دد والتح يفة���ون الج���دد  ، ك���ل أس���لحتهم اليديولوجي���ة ومن���اهجهم البر
عةتهم  ة لتش���ويه التج ا���ة، وإفراغه���ا م���ن مض���مونها الث���وري، لةؤسس���وا ب���ذلك شر��� خدم���ة لمس����ارات سياس���ية" النض���الية"و " التاريخي���ة"الص���غبم

ي
.28جديدة، دلنوا بها العمل منذ مطلع الثمانينات من القرن الماضف

ي�� كتاب��ات ه��ؤلء وأولئ��ك، مم��ن انته��وا إل ه��اته التجاه��ات الص��لحية والتح يفي��ة
ا فف ي هن��ا، دورا ك��ببم فل��وي عن��ق. لق��د لع��ب العام��ل الي��ديولوجر

ي�� ال��ذات، واس��تعمال مق��ص
الحق��ائق أو الس��كوت عنه��ا وطمس��ها، ق��د ص��احبته النتقائي��ة والعمومي��ات وفص��ل النص��وص ع��ن س��ياقها والنف��خ فف

تجاه اللخاص والفكار المزعجة، حتت أن القراءة المتأنية لبعض كتاباتهم تجعل القارئ غبم العارف بتج اة المنظمة، يعتقد ا29بروكسةوس

ي الثمانينات " مارس 23"أسس يمة ةو �� 28
ي"فف ي ضمت عناص ملتفة ح�ول ج ي�دة "منظمة العمل الديموقراطي الشعتر

ي أص�درها تح يفة�و "أن�وال"، التت
"م�ارس 23"، ال�تت

، بينما أسس تح يفةو منظمة  ي
ي بداية الثمانينات من القرن الماضف

ال�ذي يع�رف بج ي�دته تح�ت نف�س" النه�ج ال�ديموقراطي"تنظيم�ا تح�ت اس��م  1995سنة " إل المام"فف
.إل اندثاره 1977فقد أدت اعتقالت " لنخدم الشعب"السم، أما تنظيم 

له حي��ث يوج��د شيران، أح��دهما: أسطورة بروكوست�� 29 ف ض ط يق المساف ين ويأخذهم إل مبف أسطورة يونانية قديمة تحكي عن قاطع ط يق يدع بروكوست، كان يعبت
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ي  30أن هناك لخصان أو ثلثة
ء، البافت ي

اف بهم(هم من كان يحرك كل سر .مجرد كومبارس) هذا إذا تم العبت
اته�ا،) مق�الت أساس�ا و بع�ض الكت�ب(إن العدي�د م�ن الكتاب�ات  ة م�ن فبت س�واء تعل�ق موض�وعها بمحاول�ة مس�ح عم�وم التج ا�ة، أو التص�دي لف�بت

ي�� النظ��رة الحادي��ة الج��انب، ك��ل
ت بذاتي��ة مفرط��ة، و باس��تخفافها بالمعطي��ات و ب��النظرة التبس��يطية للم��ور، ح��د البت��ذال و الس��قوط فف ف�� ق��د تمبم

ي يج�ود به�ا أه��ل 
ادوري و الموج��ات المعادي�ة للش��ةوعية و ص�عود التي��ارات" الح��ل و العق�د"ه�ذا خدم��ة للحاج��ات ال��تت يالي�ة و نظ��ام كم��بر م�ن امبر

عات المعادية للستالة ية، و تأثبم من أطلق علةهم ب  ف "أرخبي��ل الك��ولغ"و كت��اب " الفلسفة الج��دد"الصلحية، و اختلط هذا الكشكول بالبف
، إضافة إل  ف اندية و الغوراا شوفية" الورولةوعية"لصاحبه سولجنتسيم .31و المةبت

اكية والماركس������ية �� اللة ة ي������ة يالي������ة ض������د الل������بت ي ك������انت تفرض������ها أب������واق الدعاي������ة المبر
لق������د تغ������دت بع������ض الكتاب������ات، م������ن حاج������ات ال������وقت ال������تت

ف  يالية" أبطال"والستالة ية، بحثا عن مكان يحتلونه بيم .معاداة الشةوعية من كتاب وكلب حراسة المبر

و القامة إذا ق��ل ط��ولهم ي��ها، فيضع طويلةها عل الشير الخاص بهم فإذا تجاوز طول قامتهم الشير قطع الطرف الزائد من الرجل، أما قصبم لطويلي القامة و الخر لقصبم
ي�� الق��الب ال��ذي. ع��ن ط��ول الشير فيق��وم بتمطي��ط ق��امتهم ح��تت  س��توي م��ع ط��ول الشير

الس��طورة تع��بر ع��ن ك��ل محاول��ة يق��وم به��ا ص��احبها م��ن أج��ل ح��ذف م��ا ل ي��دخل فف
.يتبناه أو نموذج لديه فيشوه الحقائق ويزيف الصل

بمنهجها الهولةودي حول البطل و الكومبارس، و الرفةق السوارمان، العقل المدبر، إل غبم ذلك من النع��وت،" إل المام" ستوقفنا مرارا بعض الكتابات عن منظمة �� 30
ف��  ي ) العق��ل الم��دبر(م��ع أن أص��حابها ي��دعون الماركس��ية، هك��ذا ت��رد م��رارا أس��ماء مث��ل عب��د الحمي��د أميم

، و الح��ال أن عب��د)المفك��ر ال��ذي ل تنض��ب أفك��اره(أو أبراه��ام الشفاتت
ف لم يلتحق بالمنظمة إل سنة  ي�� م��اي 1971الحميد أميم

ا حي��ث اعتق�ل فف ، بحك��م خصوص��يته الذاتي��ة، ل��م يك�ن1972، و لم يقض فةها إل وقتا قص�بم ي
، بينم�ا أبراه��ام الشفاتت

ي��ة، و ه��ذه النقيص��ة ي تحملته��ا الط��ر الش��ةوعية المنبثق��ة م��ن الحرك��ة الجماهبم
ي�� معمع��ان النض��الت الثوري��ة، و ل أن يتحم��ل المس��ؤوليات التنظيمي��ة الجس��ام ال��تت

لةنخ��رط فف
، و ل��ول الش��هيد عب��د اللطي��ف زروال، ال��ذي ك��ان ي��دفع ب��ه باس��تمرار نح��و ف ف�� متناقض��يم ف�� طرفيم دد و التقل��ب، و الرق��ص بيم ي جعل��ت فك��ره دائ��م ال��بت

، هي�� ال��تت ي
بال س��بة للشفاتت

ي متاهات ل نهاية لها
.تثبيت المواقف بشكل سليم، لسقط الرجل مبكرا فف

ي الجدي��د : "انظر مثل الكتب التالية�� 31 -، مطبع�ة دار تينم�ل للطباع�ة و ال شر��1993، مص�طفف ب�وعزيز، الطبع�ة الول)"1979-1965) (ال ش��أة والمس�ار(اليسار المغرتر
ق��ل، الطبع��ة الول "تج ا��ة الحل���م والغب��ار"مراك���ش، و

ل
، إع���داد و تق���ديم"ال ش���أة، التط��ور، المت���داد: منظم��ة إل الم��ام"، و1992، عب��د الق���ادر الش���اوي، م ش���ورات عل ال

، الطبع����ة الثاني����ة  ورة إع����ادة بن����اء منظم����ة إل الم����ام "وك����ذلك . 2003حس����ن الص����عيب و عب����د الم����ومن الش����باري، م ش����ورات الف����ق ال����ديموقراطي جدلي����ة القطيع����ة- س����بم
، الطبعة الول - " والستمرار .2011الجزء الول، حسن الصعيب، م شورات الفق الديموقراطي

25



ورات، الطروحات، الملبسات والنتائج": إل المام"مسلسل تصفية المنظمة الماركسية ــــ اللينينية المغربية  الحداث، السير

ادوري والقوى الصلحية باعتبارهم، يالية والنظام الكمبر لقد لفقوا من أجل ذلك الكاذيب، واصطنعوا اللاعات، ليقدموا أنفسهم إل المبر
ي هذا المجال نجد كتاب (ضحايا الستالة ية 

").للة لافية"من أحسن النماذج فف
عنة وج��ود تي��ارات تح يفي��ة وتق��ديمها وكأنه��ا  ي�� محاول��ة لشر��

عية"هن��اك فئ��ة أخ��رى مم��ن تص��دوا للكتاب��ة ع��ن التج ا��ة، فف لعم��وم" اس��تمرارية شر��
ك هنا جانبا مفهوم " (إل المام"الحملم ولمنظمة  ).الذي يحمل لبسا وغموضا حول ماهية هذه الستمرارية" الستمرارية"نبت

ي����� الكلم ع�����ن تج اته�����ا الخاص�����ة، س�����توظف الكتاب�����ة لتوزي����ع المرات�����ب
ه�����اته الفئ�����ة م�����ن كت�����اب المق�����الت والخ�����واطر بمناس�����بة أو ب�����دونها، واتلفف

ف والوس���مة لص���نع أبط���ال ف���وق التاري����خ، وجعله���ا لخوص���ا مرموق���ة مقدس���ة، لن  تخ��� ج م���ن أفواهه���ا كم���ا تخ��� ج" الحقيق���ة الثوري���ة "والنيال���يم
فا من رأس جواةبت .32منبم

، الول  ف ف الذين يحظون بالرضف إل طائفتيم ويلق�ب ك��ل ف�رد) وهي قليلة ج��دا لن التاري����خ ين��ذر أن يج�ود به��ا دائم��ا(هكذا يتم تقسيم المناضليم
أم��ا الثاني��ة فليس��ت س��وى أداة منف��ذة ومج��رد كومب��ارس مص��احبة. نح��ن هن��ا أم��ام مفه��وم هولة��ودي للتاري����خ... منه��ا بال��دينامو أو العق��ل الم��دبر

ي�� الفلم الهولةودي��ة حي��ث هن��اك بط��ل وهن��اك كومب��ارس ي��ؤدي أدوارا ثانوي��ة(
إن. وطبع��ا، فالبط��ل ق��ادر عل ه��زم جة��وش بكامله��ا) تمام��ا كم��ا فف

ي� هن�ا(الموزع��ة لج�وائز الوس�كار عل الط يق�ة الم يكي�ة، تلع�ب لعبته�ا بوج��ود جمه�ور مس�تعد نفس�يا ومس�تلب  33هذه الص��بيانية المانوي��ة
نعتف

ة نموذج��ا للنتص��ارات الوهمي��ة. ، ي تظ��ر أن تق��دم ل��ه انتص��ارات وهمي��ة ل وج��ود له��ا عل أرض الواق��ع)ق��ارئ مس��تلب تمث��ل أفلم رامب��و الش��هبم
ي�� الفةتن��ام 

يالي��ة الم يكي��ة فف ي�� من��ه وجي��اب، أول هزيم��ة) س��ينمائيا(للمبر
ف م��ن أمث��ال هوسر بع��دما لقنه��ا الش��عب الفةتن��امي البط��ل وق��ادته الث��ورييم

ي تاريخها
.عسك ية فف

ي مخيلة أصحابه وكذا حواريةهم من جمهور مستلب ومن قواع�د فاق�دة للبوص�لة، تل�ك
إن هذا الصنف من الكتابة ل زال موجودا، وتعشش فف

فا و جواةبت�� 32 ، أبوه�ا ه��و الل��ه الك��بر جواة��بت و أمه��ا: منبم اتيجية و الذكاء و الداب و الفنون و الموس��يفت ي المةثولوجيا الرومانية هي ألهة الحرب و الحكمة والسبت
فا فف منبم

ي عليه، فقام جواةبت بابتلع زوجته، لكن بعد ذل��ك أص��يب ب��ألم. هي مةتيس
ف سيقضف لقد كان جواةبت يخسر أن تلد له زوجته وهي حامل مولودا ذكرا، لنه حسب العرافيم

فا من رأس جواةبت إله السماء والرض، مسلحة، جاهزة ي رأسه، فطلب من فولكاين أحد أعوانه أن يشق له رأسه ففعل، فخرجت منبم
....لديد فف

ار، أبيض وأسود: المانوية�� 33 ، أخيار وأشر .مذهب يقوم عل تقسيم العالم إل خبم وشر
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.34النظرة الصبيانية للتاري����خ
ة مق��ال تح��ت عن��وان ة الخبم�� ي�� الف��بت

ا، ط��ل علةن��ا فف ولةت��اري؟ س خ��ط إع��ادة بن��اء منظم��ة:" وأخبم�� س��نة" إل الم��ام"تح يفي��ة أم انتص��ار الخ��ط البر
ي1979

.35-، سليم الحارتر
ولةت��اري ل ي�� ه��ذا المق��ال أن يق��دم لن��ا طبق��ا جدي��دا، يح��اول م��ن خلل��ه ال��دفاع عم��ا أس��ماه الط��ابع البر

".خ��ط إع��ادة البن��اء"فق��د ح��اول الك��اتب فف
ي معرض حديثه عما أسماه 

تمام��ا كم��ا تؤخ��ذ العص��ا م��ن(تناول صاحب المقال تج اة المنظمة م�ن الوس��ط ، "مسلسل إعادة البناء"وهكذا، وفف
ة )الوس��ط ة ���1985  1979، بحي�ث ح�اول تغطي��ة ف��بت ة الس�ابقة ع�ن ذل�ك، وتمت�د ه�ذه الخبم�� دون س�واها، وأغف�ل أو تغاف�ل الح�ديث ع�ن الف�بت

ي نفس التجاه، توقف مسلسله )����1979  1970(إل  سع سنوات 
أما أي�ن انته ه�ذا المسلس��ل، ونح�ن. 1985عند سنة " لعادة البناء"، وفف

ه�����و الخ�����ر انتص�����ارا للخ�����ط 1994س�����نة " إل الم�����ام"، فه�����ل ك�����ان ح�����ل منظم�����ة )����1994  1985(أم�����ام مرحل�����ة بكامله�����ا امت�����دت  س�����ع س�����نوات 
ولةتاري انته عند  ولةتاري؟ أم أن الخط البر .36؟1985البر

ي أتحفن�ا به�ا ص�احبها ودعان�ا م�ن خلله��ا إل ق��راءة مجموع�ة
ي انتظ��ار تحلي�ل مق�الته نق�ديا، تل�ك المقال�ة ال�تت

ل نجد أجواة عند كاتب المقال، وفف
م����ن الفق�����رات الم�����أخوذة م�����ن مجموع����ة م����ن النص����وص المعزول�����ة ع�����ن س����ياقها، لثب�����ات برولةتاري�����ة خ����ط إع�����ادة البن�����اء، وك�����أنه يق�����ول، أورك�����ا لق����د

ف بتاري����خ المنظمة37وجدتها ، لقد كنا خطا برولةتاريا وليس تح يفيا كما ادع بعض الجهلة، ومرددو الجمل الجوفاء غبم العارفيم !، فتأملوا معي
ي� نظ��رة مثالي�ة للتاري����خ دون أن يعي� ذل�ك، كم��ا ق��ام

ي النقاش التفصيلي للمقالة، بأن ص�احبها ق�د س�قط فف
يمكن الجزم منذ الن، وقبل الدخول فف

ف مم�ن ل زال�وا ي تم�ون إل �� 34 ي يبثه�ا بع�ض ق�دام المناض��ليم
وني��ة ال�تت "، كم�ا تع�ج به�ا مجموع�ة"نجد هذا النوع من الكتابات لدى بع�ض المواق�ع اللكبت النه�ج ال��ديموقراطي

.من الحوارات والستجوابات أصدرتها صحف وجرائد مختلفة

ي ج يدة �� 35
اير 154العدد " النهج الديموقراطي"صدر هذا المقال فف .2012، فبر

ي�� خ ي��ف �� 36
اة قوي��ة، بع��د اعتق��ال أغل��ب أطره��ا ومناض��لةها، ال��ذين انخرط��وا فيم��ا يس��م بمسلس��ل إع��ادة البن��اء، وك��انت س��نة" إل الم��ام"، تعرض��ت منظم��ة 1985فف لصف��

".إعادة البناء"نهاية لذلك المسلسل المسم  1985
ا، فلح�ظ ت�أثبم وزن�ه عل مس�توى الم��اء، فصخ فرح�ا لق��د وج�دتها: أوريكا�� 37 ي� ذهن��ه إل��كالية علمي��ة ل�غلت ب�اله ك��ثبم

ي الشهبم باس��م "أرل��ميد" يأخ�ذ حمام�ا وفف
كان الةوناتف

ي ستحمل اسمه" الدفعة"، فاكتشف قانون ما سمي ب "أوريكا"
.التت
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ولةتارية جدا .بممارسة غش وتزوير للتاري����خ لخدمة أطروحته البر

:لقد غاب عن صاحبنا ثلثة أمور أساسية وهي
.جهل كببم بالحقائق التاريخية، واعتماده نظرة أحادية لتاري����خ الصاع داخل المنظمة ����� 1
ف التوجهات العامة و الخط الفعلي ����� 2 ، ومن تمة عدم التف يق بيم .جهل، وعدم إلمام بما يعنيه خط سياسي
ي الكتابة التاريخية ����� 3

ي قام بالتأسيس لها ك��ل م�ن ك��ارل م�اركس وفردري��ك انجل��زتجاهله للمنهجية الماركسية فف
حس��ب ه��اته المنهجي�ة. 38، والتت

ي��� مس���تقبله، بمعتف��� آخ���ر كم���ا يق���ول ك���ارل م���اركس 
كيب العض���وي للق���رد "يع��رف الحاصف��� فف كيب العض���وي للنس���ان ه���و مفت���اح ال��بت مقدم���ة" (ال���بت

").الرأسمال"كتاب 
ول�م يب��دأ م��ن الق��رون) ب يطانيا هي النموذج لهذا التط��ور(لقد درس كارل ماركس نمط النتاج الرأسمالي انطلقا من أعل درجات تطوره آنذاك 

).انظر كتاب "الرأسمال" لكارل ماركس... (الول ل شأة الرأسمالية 
)مسلس��ل إع��ادة البن��اء(، وكان عليه أن يبدأ من حيث انته تط��ور المسلس��ل 1985وعند صاحب المقالة أعله، فقد توقف التطور عند سنة 

ي عرفته���ا المنظم���ة بع���د . 1994س���نة 
ي��� 85فه���ل ي���ا ت���رى تفتق���ت تل���ك المراجع���ات ال���تت

اه فف م���ن ف���راغ؟ أم أن وراء الكم���ة م���ا وراءه���ا؟ ه���ذا م���ا س���بف
.فصول لحقة

ي هذا المجال مقدمة كتاب �� 38
ي نقد القتصاد السياسي"و " الرأسمال"انظر فف

.لكارل ماركس" مساهمة فف
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: الفصل الرابع
".إل المام"إشكالية الخط السياسي وصعوبة التحديدات الزمكانية للصاعات داخل منظمة 

ي
ف وح���تت بع���ض الق���دام منه���م، ص���عواات جم���ة للمس���اك ب���الخيط الم���وجه لتل���ك الح���داث ال���تت ت تص���ب أم���ام الجي���ال الجدي���دة م���ن المناض���ليم

ي�� داخ��ل الحمل�م ومنظم��ة 
ت ب��انطلق صاعات قوي�ة وح��ادة داخ��ل"إل الم�ام"انفجرت خلل نهاية عق�د الس��بعةنات م�ن الق��رن الماضف ف�� ، وتمبم

.والحملم" إل المام"منظمة 
ي�  ش��ويش الرؤي�ة وتض��بةبها بال س��بة لتج ا�ة 

ل�دى العدي�د" إل الم�ام"هناك مجموعة من السباب والعوامل الموضوعية والذاتية، ساهمت فف

الها فيما يلي ف ، ويمكن اخبت ف :من المناضليم

، بمعتف�� آخ��ر م��ا ����� 1 ي تط ح سؤال منهجيا حول ماهية هذا الخبم
عند كل محاولة لفهم التج اة أو تناولها ت تصب إلكالية الخط السياسي التت

؟ هو خط سياسي
، فالط ح النظري هو خارج اهتمامنا هنا ي للخط السياسي

.لن نتناول هنا الط ح الماركسي �� اللة ةتف
وك��ل التج��ارب الش��بةهة به��ا، ف��المطلوب الت��دقةق فيم��ا" إل الم��ام"لك��ن، وعل العك��س، فعن��دما يتعل��ق الم��ر بتج ا��ة سياس��ية كتج ا��ة منظم��ة 

.نعنيه بالخط السياسي
ا م���ا يلج���ؤون للنص���وص المج���ردة المفص���ولة ع���ن س���ياقها، للحك���م عل تج ا���ة ين مم���ن يكتب���ون ع���ن التج���ارب السياس���ية الثوري���ة، ك���ثبم إن الك���ثبم

.برمتها، كما لو أن النصوص كانت تحركها يد خفية ل يمكن رؤيتها
ييف، ح��تت ب�دون إرادة أحيان�ا ف ي� التش�ويش وال�بت

.فمن الطبيعي أن ت تج مث�ل ه�ذه المح�اولت، تص�ورا مثالي�ا لوق�ائع تاريخي�ة ملموس�ة، فتس��اهم فف
ف ولن تل�ك الرؤي�ة ل  س��مح له�م باس��تخلص ال�دروس �����ويص��بح الم�ر خطبم�� ج�دا ����� لنن��ا لس��نا أم��ام أبح��اث أكاديمية ف الث�ورييم بال س��بة للمناض��ليم

.والعبر من التجارب السابقة، وهو ما يرهن المستقبل بأوهام تم تبنةها نتيجة تلك النظرة الخاطئة
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ف�� خ��ط ف�� بيم ف�� يتعل��ق الم��ر بتقةي��م خ��ط سياسي�� ث��وري، ل ب��د م��ن التمةبم ي تص��درها الهةئ��ات القيادي��ة 39، والتوجه��ات المبدئي��ة العام��ة فعلي��حيم
ال��تت

؟. لمنظمة ثورية أو حزب ثوري، حتت ولو كان ممركزا فبما يرتبط الخط السياسي الفعلي
:إن الخط السياسي الفعلي مرتبط جدا بالعناص التالية

، وم��ن هن��ا ل يواف��ق ����� 1 ي�� الخ��ط السياسي��
ي تب��ث الحي��اة فف

ي�� ب��ذلك، الطبق��ات الجتماعي��ة، أو الفئ��ات الجتماعي��ة، ال��تت
الق��وى الجتماعي��ة، ونعتف

ي يعلن عن تبنةها من طرف المنظمة الثورية أو الحزب الثوري
.الخط الفعلي إل جزئيا، تلك التوجهات المبدئية العامة التت

ي يرتبط بها، ذلك أن هاته الق��وى الجتماعي��ة، له�ا تص��وراتها فيم��ا
ا بالطموحات والمصالح الخاصة لتلك القوى الجتماعية التت يتأثر الخط كثبم

ي نظام العلقات الجتماعية" المصالح الجماعية"يخص 
عل قاع�دة ه�ذا الط� ح، يمك��ن الق��ول ب ش��وء ف��ارق أو. وذات ارتباط وثةق بموقعها فف

، وال��ذي يجس��د ي تعطي���ه مض���مونه ال���واقعي
، والخ���ط السياسي��� الفعلي��� المرتب���ط ب��القوى الجتماعي���ة، ال��تت ي

ف��� الخ���ط السياسي��� المب���دتي تن��اقض، بيم
.مصالحها وطموحاتها وتصوراتها

ورة ي����� س�����بم
ي وسياسي����� للمنظم�����ة الثوري�����ة أو الح�����زب الث�����وري، فف هك�����ذا ن�����رى إذن، أن الخ�����ط السياسي����� ه�����و حص�����يلة انخ�����راط وت�����دخل إي�����ديولوجر

ف الطبقات ي تفرضها علقات القوى بيم
ي ظل الحدود التت

ي مسارها، لكن دائما فف
.موضوعية يؤثر فةها وفف

ي ي تع����بت
ى، لفه����م التح����ولت ال����تت ، بارتب����اط م����ع الق����وى الجتماعي����ة الفعلي����ة، يعت����بر ذا قيم����ة ك����بر إن فه����م ه����ذا التن����اقض داخ����ل الخ����ط السياسي����

.الخطوط السياسية للتنظيمات الثورية أو الحزاب الثورية، ونقصد منها هنا، الماركسية �� اللة ة ية

ف ما بعد موت ماو"انظر كتاب �� 39 و، " حول بعض المسائل لصيم .1978لشارل بيتلهايم، م شورات ماسببم
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:الفصل الخامس
ن المنظمة الثورية الماركسية ــ اللينينية وقاعدتها الجتماعية .نوعية العلقة بير

ف المنظمة السياسية الثورية وقاعدتها الجتماعية الفعلية .أو الممكنة هناك علقة جدلية بيم
ي����� ه�����ذا المج�����ال، وتظ�����ل أطروح�����ات كت�����ابه 

ف����� نظ ي�����ة متكامل�����ة فف ى" م�����ا العم�����ل؟"لق�����د ق�����دم لةنيم وم�����ا يهمن�����ا هن�����ا، لي�����س ع�����رض. ذات راهني�����ة ك�����بر
ع��ة الميكانيكي��ة، ف ي� البف

الطروحات اللة ة ية، بقدر ما يهمنا  سجيل بعض الملحظات المنهجية حول هاته اللكالية، فغالبا ما يتم السقوط فف
، عند الحكم عل تج اة منظمة ثورية ماركسية �� لة ة ية ي

ي والموقف الطبفت
ف الصل الطبفت ف يتم تحديد العلقة بيم .حيم

ف صغار، بل منظمة غبم قادرة عل الرتقاء فوق المث��ل،:"يقول كارل ماركس ا، لكونه يتشكل من برجوازييم ل يعتبر حزب، حزاا بورجوازيا صغبم
مة ف ة الموجودة أو الملبت جوازية الصغبم .40"التصورات، الفكار الجاهزة للبر

ي� 
ف" التبس��يطية"إن الس�قوط فف ات الس��نيم ي� العفوي�ة والع�ودة بالتج ا�ة عشر��

ع�ة الميكانيكي��ة، أدى ببع�ض التي��ارات التص�فوية إل الس��قوط فف ف والبف
ات الحرك��ة الش��ةوعية العالمي��ة ل ب��د أن" إل الم��ام"ف��الحكم عل التج ا��ة التاريخي��ة للحمل��م ومنظم��ة. إل ال��وراء، دون العت��داد ب��دروس وخ��بر

ف��� العتب���ار ت���وفر ي انخرط���ت فةه���ا، ول���ذلك لب���د أن يؤخ���ذ بعيم
ورة الثوري���ة ال���تت ف��� العتب���ار ع���دة عناص مركب���ة ومتداخل���ة، ض���من الس���بم يأخ���ذ بعيم

اتيجية ثوري��ة، ،)الماركسية �� اللة ة ية(المنظمة الماركسية �� اللة ة ية عل مجموعة من الهداف والوسائل، كالتوفر عل إيديولوجيا ثورية  اسبت
، برنام����ج ث����وري وتنظي����م أو نظ����ام تنظيمي���� يعم����ل وف����ق ه����ذه ف ولةتاري����ا والك����ادحيم اس����تعداد وعم����ل م����ن أج����ل تعبئ����ة وتنظي����م وتمثي����ل مص����الح البر

.الهداف
ي تطرقن��ا إلةه��ا" إل الم��ام"إن تج ا��ة الحمل��م ومنظم��ة

وع ث��وري يت��وفر به�ذا الق��در أو ذاك عل مجموع��ة م��ن العناص ال��تت ظل��ت تحم��ل ل��واء مشر��
وري .أعله، لكن مع تدقةق صف

ة محددة، اعتم��ادا عل المنه�ج الم��ادي18انظر كتاب كارل ماركس "� 40 للويس بونابارت"، حيث قام ماركس بتحليلت دقيقة للتشكيلة الجتماعية الفرنسية لفبت  برومبم
. ي

التاريخف
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ي���� " إل الم����ام"تأسس����ت منظم����ة  (1980عل ه����ذا المنخ إل ح����دود " إل الم����ام"فق���د ح����افظت منظم����ة 
بينم����ا عرف����ت) 1970غش����ت  30فف

فض���ه 1975تط���ورا مختلف���ا، أدى إل تخلي��� قيادته���ا س���نة " م���ارس 23"منظم���ة  ي��� سبت
ي��� إص���لجي وتح يفف

ع���ن ه���ذا التج���اه، لص���الح ت���وجه يمةتف
 هذا التجاه الث�وري من��ذ ذل�كمثلحيث برز تيار ثوري، وقد  1976العديد من أطرها ومناضلةها بداخل السجن وخارجه، خاصة خلل سنة 

.الشهيد جبةهة رحال 1979الوقت وإل حدود أكتوار
ي ابت����داء م����ن س����نة َ" إل الم����ام"وعرف����ت منظم����ة  اتيخر ي والس����بت ي���� خطه����ا السياسي���� والي����ديولوجر

ي����1980ب����دورها تح����ول فف
، أدى إل الس����قوط فف

.التح يفية والتخلي عن المسار الثوري

:الفصل السادس
مسار الصاعات المنعرج والوجه المقنع للتحريفية

ي عالت أطوارها منظمة 
، تص��ارعت خلل��ه مختل��ف)خطي��ا(، لم تأخذ مسارا مس��تقيما "إل المام"إن الصاعات السياسية واليديولوجية التت

ي�� اتجاه���ا آخ���ر، وم��ن هن���ا ص���عواة تحدي��د الخ���ط الث���وري ال��ذي ك���ان
التي���ارات وجه���ا ل���وجه وا��دون تعقي���دات، ب���ل غالب���ا م��ا ك���ان وج���ود اتج���اه يخفف

ي�� المواق��ف حس��ب
ي�� ذل��ك م��ن تقلب��ات فف

ي ك��انت تت��م م��ن ه��ذا التج��اه إل آخ���ر، وم��ا يعتف
موج��ودا بالفع��ل، بحك��م، ك��ذلك، حرك��ة النتق��الت ال��تت

ات الصاع ، س��واء فيم��ا يتعل��ق بتحدي��د المواق��ف أو أمكن��ة وأزمن��ة الصاعات. ف��بت ف ي�� تعقي��د الفه��م ل��دى العدي��د م��ن المناض��ليم
وق��د س��اهم ه��ذا فف

ي���� جبه����ا عل أك����بر م����ن قن����اع،
، فالتح يفي����ة ل تق����دم وجهه����ا بش����كل مكش����وف، وتت����وفر فف والتي����ارات، وه����و أم����ر يس����تغله التح يفة����ون ب����دهاء ك����ببم

.41الذي  ستطةع أن تتخفف به لمحاراة التجاهات الثورية" اليسارية"و" الثورية"وأخطرها قناع 
، أي أنه��ا دارت خ��ارج العلق��ة ف�� مختل��ف الخط��وط م��ن داخ��ل فض��اءات مغلق��ة، ل��كل فةه��ا الس��جن مي��دانها الرئيسي�� لق��د خيض��ت الصاعات بيم

ف ، وإن وص��لت بع��ض المواق��ف إل مجموع��ة م��ن المناض��ليم ي��ة، ك��ان ل��ه الث��ر الك��ببم عل مج��رى. م��ع الجم��اهبم إن ه��ذا الغي��اب للحرك��ة الجماهبم

41 �� : ف "الماركسية والتح يفية"انظر كراس لةنيم
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، لك�ن م�ع ذل�ك انتقل�ت بع�ض الفك��ار الثوري��ة إل ف الصاع ونتائجه، وأدى إل انتصار التح يفية داخل حلقات معزولة ومحدودة م��ن المناض��ليم

ي
.الجامعة، وادأت تتشكل المعالم الول لمواجهة الخط التح يفف

 

ي
القسم الثانن

الفصل السابع
ن الخطوط داخل منظمة   "إل المام"جدلية التناقض والصاع بير

ي تقةيم ذل��ك �����1970اللة ة ية المغ اية، الذي يعود إل سنة  �� بالعودة إل تاري����خ نشوء الحركة الماركسية
، تتفق كل الكتابات ����� و إن اختلفت فف

ورة" الحمل�م"حول تأثبم عوامل متفاعلة فيما بينها تاريخي�ا و ج�دليا، أدت إل تبل��ور ي و سياسي� ث�وري، ط� ح عل نفس��ه صف�� وع إي��ديولوجر كمشر��
ي�� المغ��رب، و ذل�ك عل

ي أفق قيادة الث��ورة الوطني��ة الديموقراطي��ة الش��عبية فف
ي للطبقة العاملة المغ اية، فف

بناء الحزب الثوري الماركسي �� اللة ةتف

ي��
اكي وص��ول إل المجتم��ع اللطبفت ي أممي�� مع��اد للتح يفي��ة: ط ي��ق بن��اء المجتم��ع الل��بت اتيخر ، و ك��ل ه��ذا ض��من منظ��ور اس��بت المجتم��ع الش��ةوعي

ي و حزب العم��ل
ي خط الثورة العالمية الذي دافعت عنه آنذاك الثورة الصينية و اللبانية بقيادة الحزب الشةوعي الصةتف

العالمية، و منخرط فف

ي
ي كش�فت1967يونة�و  5ولقد كان لهذا الخط الممي انعكاسا قويا عل الفصائل الثوري�ة الع اي�ة والمغاراي��ة خصوص�ا بع�د هزيم�ة . اللباتف

، ال�تت
ة للنظمة  ي� الح�رب، وك�ذا الطبيع�ة الص��لحية والتح يفي�ة للح��زاب الش�ةوعية الع اي�ة" الوطنية"عن الطبيعة البورجوازية الصغبم

المش��اركة فف
ي دورا مهم��ا، فك��ان طبيعي��ا أن يدم��ج. القائم��ة آن��ذاك

هك��ذا ب��دأت مع��الم خ��ط جدي��د للث��ورة الع اي��ة تتبل��ور لع��ب في��ه اليس��ار الث��وري الفلس��طةتف
وع الثورة الع اية الجديد ي أفق الثورة المغ اية بمشر ي المغرتر

.اليسار الماركسي �� اللة ةتف
، ي��� ي��� المغرتر

إن ه��ذا التح���ول ج���اء عل خلفي���ة الصاعات الطبقي���ة ب���المغرب، وانفض���اح طبيع���ة الح���زاب الص���لحية والح���زب الش���ةوعي التح يفف
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ي للطبقة العاملة المغ اية طليعة كفاحات الجماهبم الشعبية
وط تاريخية جديدة لبناء الحزب الثوري الماركسي �� اللة ةتف .ونشوء شر

اته�ا المتبادل�ة واخصوص�ياتها وكونيته��ا اته��ا واتأثبم ورات ثلث متناقضة وجدلي�ة بانش��طاراتها ومتغبم .إن العوامل الثلث يجب النظر إلةها كسبم
ورات الصاعات الطبقية عالميا و وطنيا  ...ل يتعلق المر هنا بأحداث معزولة وخاضعة لصدفة المكان والزمان، بل خاضعة جدليا لصف

ي مرحلة الص�عود بال س��بة للحرك��ة الماركس��ية
ي نشأة و تبلور الخطوط الثورية، فف

ها الموضوعي فف  ��بناء عليه، فإن كان لتلك العوامل الثلث تأثبم
ت عموم�ا)1980-1970(اللة ة ية المغ اية ،خلل العقد الول لوجودها  ف� ي� أط�وار جدي�دة م�ن تطوره�ا، تمبم

ي دخل�ت فف
ورات ال�تت ، فنفس الس�بم

يالي�ة و الرجعي�ة و التح يفي�ة الص�ينية و بتواط��ؤ م�ع التح يفي�ة العالمي�ة  ي منيت به�ا عل ي�د المبر
اجع الثورة العالمية نتيجة الهزائم التت دول(ببت

ي لتحل آخر فصائلها نفسها سنة )و أحزابا
.199442، كان لها تأثبم كببم عل نفس الحركة، مما أدخلها مرحلة النحدار و التلسر

ي محاولة لسقاط نعت التح يفية عنهم
ها التح يفةون الجدد، فف ي ي شر

ف عندما يقرأون بعض الوثائق التت ا ما يلتبس المر عل المناضليم .كثبم
ع���ة  ف ي الملم���وس، فيس���هل" النص���ية"واطبيع���ة الح���ال يعتم���دون عل مناه���ج بورجوازي���ة تق���وم عل النتقائي���ة والبف

والفص���ل ع���ن الس���ياق الت���اريخف
ات ء نفس��ه بال س��بة لتحدي��د الف��بت ي��

ي�� ق��راءة الوق��ائع واس��تنباط جوهره��ا، والسر
ف ك��ذلك يج��دون ص��عواة فف تأويله��ا كم��ا يحل��و له��م، نف��س المناض��ليم

ف� ي� ص�ميم ج��وهر الل��ياء: "والمراحل. والحال كما قال لةنيم
، ه�و دراس�ة التن��اقض فف أن ق�انون"ونعل�م جي�دا  . 43"إن ال�دياليكتيك بمعن��اه الص�لي

ي الدياليكتيك المادي
ي اللياء، أي قانون وحدة الضدين، هو القانون الساسي الول فف

. 44كما يقول ماو" التناقض فف
ي��� حرك���ة دائم���ة، واعتب���ار

ي توج���د فف
إن تط���بةق المنه���ج الم���ادي الج���دلي عل الوق���ائع المادي���ة، والنطلق م���ن ك���ون الفك���ر ه���و انعك���اس للم���ادة ال���تت

ي يعتم����دها الماركس����ةون �� اللة ة ة����ون م����ن أج����ل فه����م الظ����واهر المادي����ة ����ق����انون التن����اقض 
ل����ب ال����دياليكتيك ���� قانون����ا كوني����ا، يح����دد المنهجي����ة ال����تت

ي��� وح���دة
ف��� الع���ام والخ���اص فف ي تجم���ع بيم

ي ت ت���ج عنه���ا كانعك���اس ج���دلي له���ا، ل يس���تقيم إل إذا انطل���ق م���ن تطبيق���ات ه���ذا المنه���ج ال���تت
والفك���ار ال���تت

ي
:هاته الطروحات هي. جدلية، وتنطلق من خمس قضايا أو أطروحات أساسية تخضع لقانون التناقض كقانون كوتف

ي علةها نهاية �� 42
ي واعد هيمنة الخط التح يفف

.1994، انته بها إل حلها سنة 1979يتعلق المر هنا بمنظمة "إل المام" التت

ف" دفاتر فلسفية"انظر �� 43 .لةنيم

ي التناقض"انظر كراسة �� 44
.لماو  سي تونغ" فف
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ورة ����� 1 .اعتبار كل واقع بمثابة سبم
ورة تتضمن نظاما من التناقضات ����� 2 .كل سبم
ورة هناك تناقض رئيسي وتناقضات ثانوية تتبادل التأثبم والتحديد فيما بينها ����� 3 .من داخل كل سبم
ف�� أح��دهما ����� 4 ي�� وج��ود طرفيم

ي�� التن��اقض ه��و المس��يطر عل الحرك��ة الش��مولية للتن��اقض، بم��ا يعتف
ك��ل تن��اقض ه��و غبم�� متس��اوق، أي أن أح��د طرفف

.رئيسي والخر ثانوي
ف�� ����� 5 ف يمكن القيام به هن�ا، ه�و التمةبم ورة، يستدعي إيجاد حلول مختلفة لتلك التناقضات، وأهم تمةبم إن وجود تناقضات مختلفة داخل السبم

، بما يسمح لنا بفهم التحول الذي قد يحص��ل لكلةهم��ا، فتتح��ول ف التناقضات العدائية والتناقضات غبم العدائية منظور إلةهما بشكل جدلي بيم
.45الول إل الثانية والعكس

ورة بمعن���اه الماركسي�� ي��� وتط��بيقه عل تاري����خ الصاعات السياس���ية واليديولوجي���ة داخ���ل منظم���ة  �� إن اعتم��اد مفه��وم الس��بم
،"إل الم��ام"اللة ةتف

ة الحاس���مة ( ف��� مختل���ف التي���ارات، وذل���ك لم���ا ي���وفره م���ن)�����1979  1976خاص���ة الف���بت ي دارت بيم
، يس���اعد عل فه���م طبيع���ة تل���ك الصاعات ال���تت

ف� مختل�ف التناقض�ات وتب�ادل المواق��ع فيم��ا بينه��ا، مقولت أساسية كالوح��دة والتن�اقض، التن�اقض الرئيسي�� والتن�اقض الث�انوي، تب�ادل الت��أثبم بيم
ي تكون غبم عدائية

ي أصبحت عدائية وتلك التت
ف التناقضات التت ف بيم ....والتمةبم

ي��� نف���س"إل الم���ام"إن الحرك���ة الماركس���ية �� اللة ة ي���ة المغ اي���ة وض���منها منظم���ة 
ي��� المغ���رب، ت���أثرت به���ا، وفف

، ك���انت نتاج���ا للصاعات الطبقي���ة فف
ورة وح���دتها  )ظه���ور اتجاه���ات وتي���ارات داخله���ا(وتناقض���اتها ) وح���دة ك���ل فص���يل ك���ذلك(ال���وقت ح���اولت الت���أثبم فةه���ا، وينطب���ق ذل���ك عل س���بم

ت عنها تاريخيا ي عبر
ي العلقة بالخطوط التت

.كذلك، كل هذا عل قاعدة الب ية الجتماعية لفصائلها، منظور إلةها جدليا فف
ات مختلف�ة ومح�ددة، ق�امت ب�التعببم ي� ف��بت

يتعلق المر هنا بصاعات سياسية وإيديولوجية ج��رت عل أرض�ية الصاعات الطبقي�ة ب��المغرب، فف
وه�ذا الفه�م يس�اعد عل تج�اوز. عن مكوناته داخل المنظمة السياسية الواحدة أو داخل الحملم بكاملها، عناص وتيارات واتجاه��ات مختلف�ة

.نفس المرجع السابق�� 45
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اة قاتل�����ة ل  ي����� ت�����وجيه صف�����
المنظ�����ور البوليسي�����"و " نظ ي�����ة الم�����ؤامرة"تل�����ك الق�����راءات التبس�����يطية والميكانيكي�����ة لتج ا�����ة الحمل�����م، كم�����ا يس�����اهم فف

ي��� خ���وض(، تل��ك التص���ورات التافه��ة لفه��م الح���داث التاريخي���ة "للتاري����خ
ي�� بع��ض الحي���ان إل أس���لوب الت���آمر فف

وإن ك���ان ه��ذا التي���ار أو ذاك يلج��أ فف
جوازيون الصغار)الصاع ا ما يعشقها المثقفون البر ي كثبم

.، والتت
ة"إل الم�����ام"إن موض�����وع ه�����ذا الن�����ص يتعل�����ق بدراس�����ة الصاعات السياس�����ية واليديولوجي�����ة داخ�����ل منظم�����ة  ، وعل الخص�����وص بال س�����بة للف�����بت

ي� التح يفي�ة1980إل  1976الممت��دة م�ن 
ي� الثمانين��ات إل الس�قوط فف

ي أدت به�ا فف
ات ال�تت ، ث�م بع�د ذل�ك يت��وجه لدراس�ة أه�م التح�ولت والتغبم�

.1994والوصول إل نهايتها سنة 
:بناء عل نظرتنا أعله فإننا ننظر إل تلك الصاعات باعتبارها

ي نفس المكان بل أيضا باختلف المكنة والزمنة- 1
ي نفس الوقت وفف

ي فف ورات كانت تتطور بشكل غبم متكافف .مجموعة من السبم
ي�� أوض��اع مختلف��ة

ورة تواج��د ف��اعلون مختلف��ون وفف ي�� ك��ل س��بم
، ال��داخل، الخ��ارج : هك��ذا وفف ي

،)المك��ان(الس��جون، المن��افف ، النع��زال ع��ن الجم��اهبم
ة مح�ددة أو مرحل��ة ي� ف��بت

ي فف
ات الفك��ار عل الص��عيد الع��المي أو ال�وطتف تجارب مختلفة ومستويات مختلفة من الوعي والممارسة، النتم��اء، ت��أثبم

).عامل الزمان(محددة 

ات الصاعات الطبقي����ة ب����المغرب، و ش����كلت عل إث����ر ذل����ك ردود فع����ل ومواق����ف نس����بية لك����ل تي����ار، وه����ذا م����ا ي����ؤطر- 2 بكونه����ا خض����عت لت����أثبم
ي تم التعببم عنها من طرف التجاهات المختلفة

.موضوعيا تلك الصاعات وتلك المواقف الطبقية التت

ي��- 3
ي أفرزته��ا، ك��انت تتح��رك وتتب��ادل المواق��ع وأحيان��ا يخفف

ورة، س��نجد أن التناقض��ات وم��ن ثم��ة التجاه��ات أو التي��ارات ال��تت ض��من نف��س الس��بم
.وجود تيار أو اتجاه وجود تيار أو اتجاه آخر، تماما كما يقول ماو

ي وحدة متناقضة جديدة ،أو ت شطر م��ن جدي�د لتخ��وض الصاع- 4
ف التجاهات تتكون الفكار فتتوحد ، أو تلتحق ببعضها فف خلل الصاع بيم
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ة عن ه�ذا(فيما بينها  ي� يونة�و " إل الم�ام"ص�دور بي�ان تجمي�د العض�وية م�ن منظم�ة : أمثلة كثبم
ال�ذي 47"بي�ان التص�حةح "، ث�م بع�ده 197946فف

ي وقعت بيان يونةو 
بيان من داخ�ل الس��جن المرك�زي"، نجد كذلك مثال موقف أصحاب 79أصدرته مجموعة من داخل نفس المجموعة التت

ي والرأي العام الديموقراطي ي م�ن التح��الف م�ع1979ال�ذين وقع�وا بي�ان يونة��و  48"بالقنيطرة إل الشباب المغرتر
، و مث��ال انتق��ال أبراه��ام الشفاتت

ي و المنصوري إل النضمام لمجموعة  .49"...)خط إعادة البناء"المشبت

ك انطباع���ا بع���دم الكتم���ال، مم���ا يفت���ح المج���ال دائم���ا- 5 ، ب���ل ت���بت ي��� مس���ار ط���بيعي
ل تأخ���ذ الصاعات السياس���ية واليديولوجي���ة دائم���ا مجراه���ا فف

ف��� التي���ارات أو التجاه���ات لعودته���ا م���ن جدي���د بلبوس���ات مختلف���ة، م���ع الحف���اظ عل جوهره���ا، ويع���ود ه���ذا الم���ر إل ك���ون الخط���وط الفاص���لة بيم
ي تتط���ور فةه���ا تل���ك المواق���ف، فإم���ا أن

تك���ون ض���بابية أحيان���ا و واض���حة أحيان���ا أخ���رى، وذل���ك ب���اختلف الظرفي���ة السياس���ية و اليديولوجي���ة ال���تت
ة، أو منفجرة، ضمن صاع حاد عل خلفية صاعات طبقية تمر بها الساحة السياسية والجتماعية .50تخبو، أو تكون مستبت

ف هذه الصاعات أنه�ا ك�انت تج�ري عموم�ا  ي��ة أي بالعزل�ة عنه�ا، مم�ا) م�ع اس��تثناءات بال س�بة للحرك�ة الطلبي��ة(إن ما يمبم خ��ارج الحرك�ة الجماهبم
ي يجدها المناضلون خارج السجون م��ن الجي��ل

كان ل يسمح بوجود أرضية صلبة لتصيفها والحتكام إلةها، من هنا ت تصب تلك الصعواة التت

ي بلعب����اس وعب����د ا 52ال����ذي وقع����ه " إل الم����ام"م����ن منظم����ة " بي����ان تجمي����د العض����وية"يتعل����ق الم����ر ب �� 46 ف���� وهم����ا، تي����ار المش����بت مناض����ل ي تم����ون إل تي����ارين مختلفيم
ي من جهة أخرى

.المنصوري من جهة، وتيار عبد ا زعزاع وعبد الفتاح فاكهاتف

، بعد انش��طار المجموع�ة الموقع�ة عل بي�ان يونة�و �� 47 ي
ي هنا هو البيان الذي أصدره عبد ا زعزاع ���� فاكهاتف

، وس�مي ه�ذا البي��ان م�ن ط�رف أص�حابه ب "بي�ان1979المعتف
ع��ة العمالي��ة القتص��ادوية إل التص��فوية والفوض��وية والعدمي��ة"، م ش��ورات ف التص��حةح"، وللمزي��د م��ن المعلوم��ات انظ��ر كراس��ة "الخ��ط اليشاوي العف��وي الجدي��د، م��ن البف

.2016 غشت" مارس 30موقع "

.انظر هامش سابق حول الموضوع�� 48

ي إل قيادة المنظمة واللتحاق بخط � 49
ي نهاي��ة ص�يف " إعادة البناء"يتعلق المر هنا بعودة أبراهام الشفاتت

ي �����1979فف ي�� ع�ن علقت��ه بتي�ار المش��بت
، وق��ام بتق��ديم نق��د ذاتت

.المنصوري
ية، وخاصة الطبقة العاملة، وكان لذلك أثر كببم عل المواقف المتصارعة داخل المنظمة 1979عرفت سنة �� 50 .نموا هاما للحركة الجماهبم
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ي فهم ما جرى وإدراك الساسي منه
هما فف ي والثالث وغبم

.الثاتف

ي�� ف��ك تل��ك الخة��وط وإيج��اد- 6
ي�� ظ��ل أوض��اع كه��اته، وخاص���ة عن��د احت��داد التناقض���ات وتطوره��ا و ش��ابكها، س��يجد الخ��ط الث��وري ص��عواة فف

فف

ي
.السلوب السليم لفرض نفسه وضمان انتصاره النهاتي

ي�� م��ارس ) تاري����خ التأس��يس (1970غش��ت  30وخلل المرحل��ة الممت��دة م��ن " إل الم��ام"بال س��بة لمنظم��ة
،1976إل ح��دود آخ��ر العتق��الت فف
ي��� خطه���ا السياسي��� بال س���بة للحقب���ة الممت���دة م���ن نون���بر 

إل ح���دود 1974ظ���ل الخ���ط الث���وري للمنظم���ة س���ائدا، وإن ظه���رت إرهاص���ات يمة ي���ة فف
...عرفت تعزيزا نسبيا للخط الثوري 1978إل بداية  1976، لكن الحقبة الممتدة من يناير 197651مارس 

ي تغطي���� تق يب����ا ثلث س����نوات
ة الس����جنية ال����تت -1976(، ع����رف الخ����ط الث����وري مس����ارا متناقض����ا، فم����ن النتص����ار 1979- 1976- واال س����بة للف����بت

ي تخللته�ا أل��واط مختلف��ة ومتعاقب�ة، تع��اقبت)79إل حدود يناير  78ابتداء من مارس(إل توازن القوى ) 1978
ة الثالث�ة ال�تت ، ث��م ج��اءت الف��بت

ي داخل المنظمة 1980إل حدود نهاية  1979الواحدة تلو الخرى، من يناير 
").إعادة البناء"خط(، وانتهت بانتصار الخط التح يفف

ة الثالثة كما يلي :ويمكن تحقيب ألواط الفبت
ي���� أب ي����ل  1979ل����وط أول امت����د م����ن ين����اير - 1

ي بلعب����اس، عب����د ا1979وانته فف ي���� المش����بت
ف���� الص����لجي بقي����ادة الثلتر ف���� بص����عود اليميم ، وتمبم

ي�� تح��الف مق��دس ض��د الخ��ط الث��وري ون��واته الثوري��ة المش��كلة م��ن مجموع��ة م��ن الرف��اق
، وذل��ك فف ي

، وق��د اس��تفاد52المنص��وري وأبراه��ام الشفاتت

، ومجموع�ة 1975وين�اير  1974عرف نون�بر �� 51 ي
ي ومحم�د الشيفف

ف�� عب�د اللطي��ف زروال وأبراه��ام الشفاتت ف� المعتقليم مجموع�ة م�ن العتق��الت، مس�ت المنظم�ة، وم�ن بيم
ة فة للمنظمة، وقد كان لذلك انعكاسات عل هياكلها القيادية، مما ساعد عل انتشار مجموعة من الطروحات اليمة ية خلل هذه الفبت .من الطر المحبت

ي تص��دت للهج��وم الخطبم��2وأ ��1 ك��انت ه��ذه الن��واة تتش��كل م��ن مجموع��ة م��ن الط��ر الثوري��ة، وم��ن بينه��ا رف��اق اللجن��ة القيادي��ة للمنظم��ة بالس��جن المرك��زي بخي�� أ52
، ال��تت

ي 
ي بلعباس وعبد ا المنصوري وأبراهام الشفاتت ي الذي لكله كل من المشبت

ي اليمةتف
ي المذكور بعد وصوله السجن المرك��زي(الذي قام به الثلتر

التحق هذا الخبم بالثناتي
ي يناير 

ة يناير ). 1979فف ت فبت ف ف ع�ن الس�جن المرك�زي، أن 1979أب يل  1979وقد تمبم ي�� ظ�ل غي�اب أغلبي��ة الرف�اق والمناض��ليم
، وال��ذي اس��تطاع فف ف�� بالصعود الهجومي لليميم

، والهادف إل العودة إل المنظمة والستيلء عل قيادتها  .يفرض برنامجه المسم انتقالي
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ف بع��د انطلق معرك��ة  ف�� السياس��ةيم ادوري عل المعتقليم ا��ها النظ��ام الكم��بر ي صف��
ي" س��ن ق��انون المعتق��ل السياسي��"ه��ذا التج��اه م��ن العزل��ة ال��تت

ال��تت
اير  ي فبر

ي� داخ�ل الس�جن المرك�زي ب��القنيطرة، لك�ون غالبي�ة قواع�د التي�ار. 197853انطلقت فف
ي� ص��الح التج��اه اليمةتف

ك��ان ه�ذا المعط الجدي�د فف

ي�
ي� معرك�ة غبم� متكافئ�ة ع�دديا، مس�تفيدا فف

الثوري كانت موزعة عل السجون الخرى، وق�د اس�تطاع التي�ار الص��لجي محاصة التج�اه الث�وري فف
ي إل التي��ار الص��لجي وتبني��ه لطروح��اته، لك��ن مقاوم��ة الن��واة الثوري��ة للمنظم��ة داخ��ل الس��جن المرك��زي رغ��م

ذل��ك م��ن انض��مام أبراه��ام الشفاتت

ي الصلجي
.أقلةتها العددية، قد أفشل محاولة الستيلء عل قيادة المنظمة من طرف التجاه اليمةتف

ي ودام من أب يل - 2
واة عل. 197954إل حدود يونةو  1979لوط ثاتف ي خاصة بعد فك العزلة المصف

ف هذا الشوط بهزيمة التجاه اليمةتف تمبم
الس���جون، بع���ودة المبع���دين إل الس���جن المرك���زي، مم���ا أف���اد التي���ار الث���وري ال���ذي ك���ان يحطف��� بش���عبية واس���عة داخ���ل تل���ك القواع���د العائ���دة إل

.السجن المركزي
إن هذا النتصار الذي حققه التجاه الثوري بقي��ادة ن�واته الثوري��ة، دف��ع التج��اه الص��لجي إل تنظي��م هج��وم مض�اد، مس��تفيدا م�ن ظه��ور اتج��اه
ة، وق����د اس����تطاع ه����ذا التج����اه، وتح����ت تص����فوي ي����دعو إل ح����ل فص����ائل الحرك����ة الماركس����ية �� اللة ة ي����ة المغ اي����ة، ب����دعوى أنه����ا برجوازي����ة ص����غبم

ي" براقة"لعارات 
اق العديد من قواعد التيار الثوري، وتزعم هذا التجاه كل م�ن عب�د ا زع�زاع وعب�د الفت�اح الفاكه��اتف هك�ذا ق��ام تح�الف. اخبت

ف الصلجي والتصفوي ف التجاهيم ي بيم
اة قوية للتي��ار الث��وري، لك��ن" 1979بيان يونةو "أدى إل صدور  55سياسي انتهازي ظرفف والذي لكل صف

ف التجاه��ان العف�وي �� التص�فوي والص��لجي المتحالف�ان ليص�بح انش��طارا نهائي�ا بع�د ص�دور  م�ن" بي�ان تص��حيخي"شعان ما انفجر التناقض بيم
.التجاه الول

ف" إل الم����ام"ل����وط ث����الث خ����اض غم����اره التج����اه الث����وري لمنظم�����ة - 3 دفاع����ا ع����ن الرث الث����وري للحمل����م وللمنظم�����ة، وذل����ك ض����د التج����اهيم

ي�� الس��جن المرك��زي، أم��ا المجموع��ات�� 53
ف عل مجموع��ة م��ن الس��جون، مجموع��ة ظل��ت فف ف�� السياس���ةيم اب ع��ن الطع���ام، ق��ام النظ���ام بتش���تيت المعتقليم عل إث��ر ه��ذا الصف���

ف مومن بنواجي سطات والشاون والدار البيضاء وفاس .الخرى فتم توزيعها عل سجون تازة وعيم

ي يونةو �� 54
.مناضل 52الذي وقعه " إل المام"صدر بيان تجميد العضوية داخل منظمة  1979فف

.انظر هوامش سابقة�� 55
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ي� معركته�م ض�د المنظم�ة، بينم��ا ك�ان التج�اه الص��لجي يع�رف. 56التصفوي والصلجي
ة ك��ان التص�فويون ق�د انتقل�وا إل الواجه�ة فف ي ه�اته الف�بت

فف
ي�� الخبم�� إل هامش��ية قاتل��ة خاص��ة بع��د ص��دور 

ف�� ه��ذا الش��وط بالتح��اق بع��ض. 57"بي��انه م��ن داخ��ل الس��جن"تفكك��ا وتراجع��ا انته ب��ه الم��ر فف وتمبم
الذين عززوا نسبيا النواة الثورية، وإن كانت لهم مواقف أخ�رى س��تظهر عل الس��طح بمج�رد انته�اء المعرك�ة ض�د 197258الرفاق من مجموعة 

ي��� نون���بر 
ف فف ف والص���لحةيم ي بالمنظم���ة م���ن جدي���د قب���ل ص���دور تل���ك الق���رارات، بع���دما دع���م بي���ان. 197959التص���فوييم

كم���ا التح���ق أبراه���ام الشفاتت
. 60التجميد دون توقيعه

.1979نونبر  12إل  1979لقد دام هذا الشوط الثالث من يونةو 
ي� خ ي�ف  1979ل�وط راب�ع انطلق�ت أط��واره ابت��داء م�ن نون�بر - 4

ي� تحدي�د مس�ار منظم��ة . 1980وانته�ت فف
إل"لق�د ك�ان ه�ذا الش��وط حاس��ما فف

ي مرحلة جديدة من تاريخها، واه انتهت المرحلة الثورية الممتدة من " المام
.198061إل خ يف  1970غشت  30لنه أدخلها فف

ف�� م��ا تبفت�� م��ن التج��اه الث��وري ومجموع��ة جدي��دة متن��افرة ض��مت عناص م��ن اللجن��ة الوطني��ة للمنظم��ة  ف�� ه��ذا الش��وط بصاع ح��اد بيم عب��د(وتمبم
فكري ي وادريس ببف

، أبراهام الشفاتت ، علي فقبم ف ة قد تم ضمه إل"يشاوية متطرفة"أو " وسطية"وعناص ) الحميد أميم ، البعض من هذه الخبم
ي أص���بح يطل���ق علةه���ا 

، بينم���ا داف���ع الخ���ط الث���وري ع���ن مفه���وم"خ���ط إع���ادة البن���اء"وتع���رف ه���اته المجموع���ة ب " القي���ادة"اللجن���ة الوطني���ة ال���تت

ي�� 56
ي ���� المنصوري، واتجاه زعزاع ���� فاكهاتف .اتجاه المشبت

.البيان المذكور سابقا�� 57

ي�� غش��ت 1972يتعل��ق الم��ر بمجموع��ة م��ن الرف��اق، ك��انوا ق��د اعتقل��وا س��نة �� 58
ف�� نون��بر 1973، وحوكم��وا فف ي التحق��وا به��ا تعرض��ت للعتق��ال بيم

1974، بينم��ا المجموع��ة ال��تت
ي محاكمة 1976ومارس 

ي مارس  1977يناير  3، وحوكمت فف
.1977بالدار البيضاء، والتحقت بالسجن المركزي بالقنيطرة فف

ي �� 59
ي أصدرتها قيادة المنظمة فف

ف عل 1979نونبر  12يتعلق المر بالقرارات التت ي يونةو " بيان التجميد"، ومست جل الموقعيم
.1979الصادر فف

ي تح��ت عن��وان�� 60
ي�� لبراه��ام الشفاتت

ف�� الجدي��د"، ص��در بكراس��ة "1979ح��ول بع��ض الت��أملت النق��د الذاتي��ة لس��نة " انظ��ر نق��د ذاتت "،م��ن الص��لحية إل خ��ط ال��ردة: اليميم
.2016يناير " غشت 30"م شورات موقع 

ي جديد، كانت تمثله القيادة الجديدة للمنظمة 1980بعد صيف �� 61
.بدأت تتشكل ملمح خط تح يفف
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ورة " التقةي��م الش��امل"مخ��الف أك��د عل أهمي��ة  ي�� س��بم
ى لحق��ا تفاص��يل ذل��ك لتفني��د أطروح��ات . 62"إع��ادة البن��اء"فف ف�� الج��دد"وس��بف "التح يفةيم

ف لك�ل. حول هاته الحقبة ف مختلف�تيم تيم اجع عن الخط الثوري للمنظمة وانطلق مجموعة م�ن المراجع��ات ع�بر ف�بت ف هذا الشوط ببداية البت تمبم
ي� فص��ول لحق�ة(منهم�ا خصائص�ها 

ة أول ابت�دأت م�ن خ ي�ف )س�نعرض لتفاص�يلها فف ي� خ ي�ف  1979، ف�بت
ة الثاني��ة. 198563وانته�ت فف أم�ا الف�بت

ي��� راة���ع 1985فق���د انطلق���ت بع���د خ ي���ف 
ة ب���أهم المراجع���ات التح يفي���ة. 1994، واس���تمرت إل ح���دود ح���ل المنظم���ة فف ت ه���اته الف���بت ف��� وق���د تمبم

ي التح يفية إيديولوجيا والصلحية سياسيا
، والسقوط فف ي والسياسي .لخط المنظمة اليديولوجر

ي ظروف سياسية وإيديولوجية وتنظيمي��ة بالغ�ة التعقي�د
ي ع�بر عنه�ا. انته هذا الشوط بعزلة الخط الثوري وهزيمته فف

ورة الفك��ار ال�تت لك�ن س�بم
ف(ظلت حية، وإن انتقلت إل سياقات مختلفة سواء بالداخل  لق�د ك��ان). ف ع المنظمة ببلجيك��ا(أو بالخارج ) الجامعات، لدى بعض المناضليم

ي أخذ تلك الفكار خصوصيات معةنة أصبح من غبم الممكن التحكم فةها
ي وتباعد الماكن أثر كببم فف

.للبعد الجغرافف
ورة جدي����دة أطل����ق علةه����ا - 7 ف ل����م يس����تمروا م����ن " مسلس����ل إع����ادة البن����اء"إن النتق����ال إل س����بم ي���� أن بع����ض المناض����ليم

ي���� ط���� ح" ال����داخل"ل يعتف
فف

مجموعة من السئلة والقضايا حول الت��وجه الجدي�د للمنظم��ة، لك�ن تل�ك التس��اؤلت ل�م تج�د له�ا جواب�ا لنه�ا ك��انت تع�بر ع�ن نفس�ها م�ن داخ�ل
ورة جديدة كانت  سبم بخط متسارعة نحو التح يفية ي� ط� ح  س��اؤلتهم تل�ك إل ح��دود ن�دوة . سبم

ف فف "ال��داخل"لق�د اس��تمر ه�ؤلء المناض�ليم
ي انعق���دت أي���ام 

ي��� نهائي���ا. 198364ين���اير  30و 29و 28ال���تت
وعموم��ا. واع��د ذل��ك ب��دأت تتقل��ص وتت��وارى ت���دريجيا إل أن انتص الخ���ط التح يفف

ي� والنخ��راط السياسي��
وا عن تل�ك المواق�ف المعارض�ة أو المتحفظ�ة، ق�د انته به�م المط��اف إل قب��ول الخ��ط التح يفف فأغلب أولئك الذين عبر

ف�� الج���دد، ال��ذين سيكش��فون ت��دريجيا ع��ن رفض��هم لش��عار �� 62 ي�� مواجه��ة التح يفةيم
"التقةي���م الش��امل"التقةي���م الش��امل وإع��ادة البن���اء ه��و الش��عار المرك��زي للخ��ط الث��وري فف

".1979نونبر  12بيان "والكتفاء ببعض التقةيمات الجزئية، خدمة لخط جديد بدأت تتشكل معالمه الول بعد صدور 

ي قضت عل وجود منظمة 1985لكلت اعتقالت خ يف �� 63
".مسلسل إعادة البناء"بالداخل نهاية لما سمي ب " إل المام"، التت

اهم��ة، عب��د الم��ومن ل��باري، الص��عيب حس��ن وعب��د1983ن��دوة ين��اير �� 64 ها ممثل��و الخلي��ا بال��داخل، م��ن بينه��م مص��طفف البر ي انعق��دت بال��داخل، وحصف��
، هي�� الن��دوة ال��تت

."مسلسل إعادة البناء"اللطيف أكنوش، وعل إثرها تم القرار بالوثائق الرسمية لما سمي ب 
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.65والتنظيمي تحت لوائه أو البتعاد نهائيا عن أي عمل سياسي
ي ض��د التي��ارات الص��لحية و التص��فوية و التح يفي��ة، تؤك��د التج ا��ة التاريخي��ة للحرك��ة الش��ةوعية العالمي��ة و الحمل��م،

ي�� خض��م النض��ال المب��دتي
فف

ي  ش����كل عموم����ا دعام����ة للنتهازي����ة و التح يفي����ة بمختل����ف منوعاته����ا و
ص����حة المق����ولت اللة ة ي����ة ح����ول التجاه����ات الوس����طية و اليشاوية ال����تت

، فالوس���طةون عموم��ا يق��دمون متنفس��ا للتح يفي��ة ي��
ي�� هزيم��ة الخ��ط الث��وري و انتص��ار الخ��ط التح يفف

تلوينه��ا، و ق��د لعب��ت بالفع��ل دورا هام��ا فف
ي ضدها و يؤمنون بإمكانية التعايش و الوحدة معها، أما اليشاويون بشعاراتهم المجردة و الجوفاء واأسالةبهم

لكونهم يرفضون الصاع المبدتي
ة للتح يفية  ستطةع من خللها تقديم نفسها ك ي الصاع يقدمون خدمات كببم

.66"بديل ثوري"فف

:الفصل الثامن
ورات بناء الخط العام لمنظمة وحركة التناقضات" إل المام"سير

ورة بالصاعات الطبقي�����ة الملموس�����ة، واالصاعات ورة متناقض�����ة تت�����أثر بالصف����� إن عملي�����ة بن�����اء الخ�����ط الث�����وري لمنظم�����ة ماركس�����ية �� لة ة ي�����ة س�����بم
ة ع�ن مص�الح مختل�ف الطبق�ات، س��واء ك��انت طبق�ات س��ائدة أو مس�ودة، وتت�أثر الب ي��ة اليديولوجي��ة السياس��ية واليديولوجي��ة والفك ي��ة المع��بر

ي
نام��ج والب ي��ة الطبقي��ة ومجم��وع الممارس��ات الفعلي��ة للتنظي��م الماركسي�� بتل��ك الصاعات ال��تت ي والبر اتيخر والسياس��ية والتنظيمي��ة والط�� ح الس��بت

إن التحالي���ل المختلف���ة وصاع الفك���ار والتص���ورات، إض���افة إل. يش���كل التنظي���م الث���وري أح���د الدوات الساس���ية للت���دخل م���ن أج���ل الت���أثبم فةه���ا

ون مج�رى تطوره�ا، انس�حب العدي�د منه��م بع�د ذل��ك، فيم�ا ك�ان ف� ع ب��أكمله، وه�و ف� ع�� 65 المقصود هنا أولئك الذين اعتقدوا خطئا، أنهم ببقائهم داخل المنظم�ة، س��يغبم
ي لح���بيب، البك���راوي محم���د 

ف��� الس���ماء بالس���جن المرك���زي ادري���س ب���ن زك���ري، التة���تت وم���ن خ���ارج الس���جن... بلجيك���ا ق���د رف���ض المتث���ال للقي���ادة التح يفي���ة الجدي���دة. م���ن بيم
ي أدت إل انس��حاب ادري��س ب��ن زك��ري وانس��حاب العدي��د م��ن

ي�� انفج��ار الصاعات داخ��ل القي��ادة الجدي��دة وال��تت
، وق��د ظه��رت نتائ��ج ه��ذا الموق��ف فف ف مجموع��ة م��ن المناض��ليم

ي ط ح التساؤلت تلو التساؤلت إل أن وجد نفسه داخل النهج الديموقراطي
ف بالداخل والخارج واستمر البعض الخر فف وهؤلء وأولئ��ك ه��م م��ن أطلقن��ا علةه��م. المناضليم

ي
، فمواقفهم ساعدت عل انتصار الخط التح يفف ف  . سمية الوسطةيم

ي�� 66
ة من هذا القبيل، ساعدت عل انتصار الخط التح يفف ى بنماذج كثبم ولةتارية الكبر .تعج التج اة الصينية، وخاصة إبان الثورة الثقافية البر
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ورة متناقض�����ة صاع الق�����ديم والجدي�����د أل�����ياء ل يمك�����ن تجنبه�����ا، لن التنظي�����م السياسي����� ك�����ائن جي����� يش�����كل التن�����اقض مح�����رك تط�����وره ض�����من س�����بم
ورة ثوري��ة ص��اعدة أو تح��ول ورة، فجدلي��ة الوح��دة والتن��اقض م��ن أج��ل وح��دة جدي��دة، هي�� التع��ببم ع��ن خ��ط التط��ور إل الم��ام ض��من س��بم بالصف��

ورة مضادة  ...).إصلحية، تح يفية(نحو سبم
ي دورا أساس����يا ومهيمن����ا  ي���� قل����ب ه����ذا التط����ور المتن����اقض، يحت����ل الخ����ط الي����ديولوجر

ي (فف ي���� قي����ادة المنظم����ة الماركس����ية ��...) أولوي����ة الي����ديولوجر
فف

ي ل يمك����ن. اللة ة ي����ة نح����و تحقة����ق برنامجه����ا وأه����دافها المرس����ومة
إن الصاع النظ����ري ل����ذا أهمي����ة قص����وى لمواجه����ة النحراف����ات المختلف����ة ال����تت

ام المب���ادئ الماركس���ية �� اللة ة ي���ة للتنظي���م. تجنبه���ا إن ك���ل. فل ح���ل للتن���اقض بط���رد التن���اقض، ب���ل ب���إقرار أهمي���ة خ���وض صاع الخط���وط واح���بت
.67تناقض يطرد من الباب سيعود من النافذة والبوسات مختلفة

ف�� يعتق��دون بوج��ود خ��ط برولةت��اري خ��الي م��ن أي ف�� ينظ��رون أو حيم ، حيم ف�� ف �� اللة ة ةيم ف الماركس��ةيم هن��اك فك��رة خاطئ��ة ل��دى العدي��د م��ن المناض��ليم
ورة ثوري�ة متناقض�ة،. تناقض ولةت�اري ه��و نت�اج س�بم إن مثل هذه النظرة تتخل ببساطة عن الدياليكتيك، وتتناس أو ت س أن تكون الخ��ط البر

ي���� اس�����تمرار صاع الط����رف الخ����ر م����ن أج�����ل الس�����يطرة ض����من تل����ك الوح�����دة
ء ال����ذي ل ينفف ي����

أو لنق����ل وح����دة متناقض����ة يحكمه����ا ط����رف س����ائد السر
ي التناقض يتعرض هو الخر للنشطار بحكم قانون التن�اقض. المتناقضة

هك�ذا فك�ل خ�ط ث�وري أو. ويمكن القول كذلك أن كل طرف من طرفف
ورة ب��ذور انش��طاره والتح��ول إل نقيض��ه، إذا ل��م تت��م معالج��ة التن��اقض بش��كل س��ديد، وه��و م��ا ق��د يجع��ل ذل��ك التن��اقض برولةت��اري يحم��ل بالصف��

ي
ي��� البداي���ة يتح���ول إل تن���اقض ع���داتي

ي فف
ي��� يعت���بر وس���يلة. غبم��� الع���داتي

إن أس���لوب معالج���ة التناقض���ات داخ���ل التنظي���م الث���وري الماركسي��� �� اللة ةتف
ع�ة التوفيقي�ة والمواق�ف ف ي� البف

ي والسياسي�� دون الس�قوط فف ي� توض�ةح خط��ه الي��ديولوجر
ي� تحقة�ق القف�زات النوعي�ة للتنظي�م والتق�دم فف

حاس�مة فف
ي عل قاع��دة مب�دأ وح��دة"الوسطية"

ي- نق�د- ، وذلك ع�بر خ��وض الصاع المب�دتي
كيب الج�دلي للمواق�ف والفك��ار ال�تت وح��دة، واعتم�اد مفه�وم ال�بت

ف نموذجها ومثالها الرائع .68يعتبر لةنيم

ي هذا المجال�� 67
.التج اة السوفياتية والصينية غنية بالدروس فف

ي ذلك، نموذج لكيفية خوض الصاع داخل الحزب�� 68
ف فف ، ودور لةنيم ي

.نجاح المؤتمر العاشر للحزب الشةوعي البلشفف
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وحركة التناقضات داخلها" إل المام"منظمة ) 1

بمراح��ل" إل الم��ام"م��رت المنظم��ة الماركس��ية �� اللة ة ي��ة المغ اي��ة ) 1994راة��ع (إل لحظ��ة الح��ل ) 1970غش��ت  30(من��ذ لحظ��ة التأس��يس 
ي للمنظم��ة، واطبيع��ة اتيخر ي والسياسي� والتنظيمي� والس��بت اته�ا وأث��ره عل الخ�ط الي�ديولوجر ف ي تطورها، كان لك�ل منه�ا خصائص�ها وممبم

مختلفة فف
ات .الحال فكل مرحلة يمكن تقسيمها إل فبت

ف ف أساسيتيم :من وجهة نظر تاريخية يمكن تقسيم تاري����خ منظمة "إل المام" إل مرحلتيم

����1980  1970 دامت عشر سنوات ـــ: المرحلة الول- أ
ي��� وج���ه الخط���وط اليمة ي���ة الص���لحية منه���ا والتح يفي���ة، وه���ذا رغ���م

، ظ���ل ص���امدا فف ي���
ف��� ه���ذه المرحل���ة بس���يادة خ���ط ث���وري ماركسي��� �� لة ةتف تتمبم

س ال��ذي ك��انت ي�� المغ��رب ومراح��ل القم��ع الشر��
تناقض��اته الداخلي��ة وا��روز انحراف��ات يمة ي��ة أو يشاوية عل خلفي��ة الصاعات الطبقي��ة ال��دائرة فف

.تتعرض له المنظمة خلل هذه المرحلة

1994-1980: المرحلة الثانية- ب
ورة ، دل���ن من���ذ س���يطرته عل قي���ادة المنظم���ة س���بم ي��� إص���لجي

ورة الثوري���ة للمنظم���ة لص���الح خ���ط تح يفف ي��� الس���بم
ف��� ه���ذه المرحل���ة ب���انقلب فف تتمبم

ي��" مسلس��ل إع��ادة البن��اء"بع��د إفلس " مراجعات خط المنظمة"، ثم بعد ذلك ما أسماه ب"مسلسل إعادة البناء"جديدة أطلق علةها بداية 
فف

ي����� راة�����ع 198569خ ي�����ف 
ي بح�����ل المنظم�����ة فف

ثلث" مسلس�����ل إع�����ادة البن�����اء"، و ب�����ذلك تحم�����ل ق�����ادة 1994، و ذل�����ك عل ط ي�����ق الفلس النه�����اتي
ة : مسؤوليات تاريخية ي أدت إل اجتثاث المنظمة خلل فبت

اات التت وع197670-1974مسؤولية الصف ي� فش��ل مشر�
، ثم المسؤولية التاريخي�ة فف

ي داخل البلد"مسلسل إعادة البناء"، هي سنة سقوط تج اة ما يسم ب 1985سنة �� 69
ي فقدت إثرها تواجدها فف

ي وجهها النظام للمنظمة التت
اة التت .، بعد الصف

.1976مارس ���� 1975، و اعتقالت دجنبر 1975يناير  ���� 1974يتعلق المر باعتقالت نونبر �� 70
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اجعي��ة ع��ن خ��ط الث��ورة�����  1985خ ي��ف ����  1980خ ي��ف ��� إع��ادة بنائها ا مس��ؤولية القض��اء علةه��ا نهائي��ا م��ن خلل مسلس��ل المراجع��ات البت و أخبم��
ي والممي الذي انته بحل منظمة  اتيخر ي والسياسي والسبت .1994سنة " إل المام"المغ اية اليديولوجر

ئ- 2 ورات الصاع وترابطاتها، التناقضات وتطورها غير المتساوق واللمتكافن .سير

ف ي صميم جوهر اللياء: "يقول لةنيم
، هو دراسة التناقض فف .71"إن الدياليكتيك، بمعناه الصلي

، ق��انون التن��اقض وم��ا ي��وفره م��ن منهجي��ة علمي��ة رص��ينة ع��بر مجموع��ة م��ن المف��اهيم والمق��ولت وح��ده ال��دياليكتيك الم��ادي وق��انونه الساسي��
ي (

والتن��اقض) التن��احري(وح��دة الض��داد، التن��اقض الرئيسي�� والتن��اقض الث��انوي، الط��رف الرئيسي�� للتن��اقض والط��رف الث��انوي، التن��اقض الع��داتي

ي
ورة تطوره...) غبم العداتي .يستطةع التقاط حركة الواقع وتناقضاته من لحظة البداية حتت لحظة نهاية سبم

ف����"إن الس����تعمال الم س����جم لمب����دأ  ورات وتط����ور التناقض����ات داخله����ا، وتحدي����د نوعةته����ا" الواح����د ي ش����طر إل اثنيم ي���� فه����م ودراس����ة الس����بم
ث����م...فف

ورات  ورة تط����ور الظ����واهر السياس����ية داخ����ل التنظي����م السياسي���� الث����وري أو الح����زب)تب����ادل الفع����ل(استحض����ار تراب����ط الس����بم ، يس����مح بفه����م س����بم
ي� قل�ب الخ��ط الث�وري، وه�ذا م�ا يس��مح لن�ا بتفس��بم ظه�ور

ي الذي سيصبح فف
السياسي الثوري، وذلك لكونه يقوم بالرتقاء بمفهوم الصاع الطبفت

ي الروسي���� وتج ا����ة الح����زب الش����ةوعي
صاع الخط����وط داخ����ل التنظي����م الث����وري أو الح����زب الث����وري، وه����و م����ا  ش����هد علي����ه تج ا����ة الح����زب البلش����فف

ي
.الصةتف

ورة تط���ور المنظم���ة الثوري���ة ، كم���ا أن س���بم إن ق���انون تط���ور صاع الخط���وط داخ���ل التنظي���م الث���وري أو الح���زب الث���وري، يخض���ع للمنط���ق الج���دلي
ورة واح����دة، واحتلل أح����د ي���� التن����اقض ض����من س����بم

خلل المراح����ل المختلف����ة م����ن حياته����ا تخض����ع ب����دورها لق����انون التن����اقض وتط����ور صاع طرفف

ابطة فيما بينها، عل قاعدة انعكاس الصاعات الطبقي��ة. التناقضات الطابع الرئيسي ورات المبت ف مختلف السبم وهناك تبادل الفعل والتأثبم بيم
ات مختلف���ة داخ���ل المنظم���ة الثوري���ة، وا���ذلك س���نجد تل���ك الصاعات السياس���ية واليديولوجي���ة داخ���ل المنظم���ة تت���أثر ج���دليا ي��� مرحل���ة أو ف���بت

فف

ف" دفاتر فلسفية"انظر �� 71 .، لةنيم
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ة أخ���رى(بع���املي الزم���ان والمك���ان  ي��� ف���بت
ة مح���ددة م���ن الزم���ن أو فف ي��� ف���بت

، وتك���ون أحيان���ا...)داخ���ل الس���جن وخ���ارجه، داخ���ل المغ���رب أو خ���ارجه، فف
ي��� صاعها م���ع خط���وط أخ���رى داخ���ل فص���ائل الحرك���ة" خارجي���ة"داخلي���ة نابع���ة م���ن تناقض���ات داخ���ل المنظم���ة، وأحيان���ا أخ���رى 

كم���ا ه���و الح���ال فف
. 72الماركسية �� اللة ة ية المغ اية

ي ذل��ك ع��دم
ف الخطوط والفكار والتوجهات والتيارات يكون أحد التناقضات تناقضا رئيسيا، دون أن يعتف ورة تطور التناقضات، بيم وضمن سبم

ورات الخرى ي داخلها مجموعة من السبم
ورة واحدة، تحمل فف ي ظل سبم

ي تتحرك فف
ف مختلف التناقضات التت .تبادل التأثبم بيم

ات م��ن داخ��ل ك��ل 73حس��ب التقس��يم ال��ذي ح��ددناه أعله" إل الم��ام"اللة ة ي��ة المغ اي��ة  �� إن دراس��ة تاري����خ المنظم��ة الماركس��ية يق��ر بوج��ود ف��بت
ي حددناها أعله

.مرحلة ويؤكد تلك الخصائص التت

:الفصل التاسع

 "إل المام"خطاطة أولية لتطور الصاعات داخل منظمة 

:1980-1970:المرحلة الول - أ

ف فصائل الحركة الماركسية �� اللة ة ية المغ اية خلل حقبة �� 72 ي برزت بيم
ي هنا الخلفات التت

.1974 ���� 1972المعتف

ي��� تاري����خ منظم���ة �� 73
ف فف ف أساس���يتيم ورة الول للمنظم���ة " إل الم���ام"لق���د ح���ددنا وج���ود مرحل���تيم ورة ثاني���ة)1980 ���� 1970(باعتم���اد فاص���ل طبيع���ة الس���بم ، وتحوله���ا إل س���بم

ي 
).1994 ���� 1980(مناقضة، يحكمها خط تح يفف

46



ورات، الطروحات، الملبسات والنتائج": إل المام"مسلسل تصفية المنظمة الماركسية ــــ اللينينية المغربية  الحداث، السير

ة ـــــ  :1972نونيج 20-1970غشت  30فير

ة بتأس���يس منظم���ة  ت ه���ذه الف���بت ف��� ي��� " إل الم���ام"تمبم
س���قطت: "، حي���ث أص���درت وثيقته���ا التأسيس���ية الول تح���ت عن���وان1970غش���ت  30فف

.74"القنعة فلنفتح الط يق الثوري
ي�� وتح��ديات المه��ام المطروح��ة

ة واع��د دخ��ول المنظم��ة تج اته��ا السياس��ية الول، وأم��ام تح��ديات القم��ع وتط��ور الصاع الطبفت خلل ه��ذه الف��بت
علةها، ظهرت تناقضات وصاعات إيديولوجية داخل المنظم��ة، خاص�ة أن الوثيق�ة التأسيس��ية ل�م تج�ب بش�كل دقة�ق ع��ن العدي�د م�ن القض�ايا

ة ي طرحت عل عاتق المنظمة خلل هذه الفبت
.السياسية والتنظيمية التت

ي محاولت للخروج منه، تصارعت ثلث خطوط متناقضة
ة، وفف :عل أرضية خط العفوية الذي كان سائدا خلل هذه الفبت

ي�� ح��تت  س��تطةع* 
ي والتح يضف

ي��ة، والتقلي��ص م��ن العم��ل ال��دعاتي ي للمنظم��ة، والبتع��اد ع��ن النض��الت الجماهبم
خ��ط ك��ان ي��دعو إل البن��اء ال��ذاتت

ي س�تقود الث�ورة
ي� ال�دعوة إل التعام�ل م�ع الق�وى السياس��ية والص��لحية. المنظمة بناء الطر الثورية التت

وك�ان له�ذا الط� ح وج��ه سياسي� يتمث�ل فف
.75، وعرف هذا التجاه باتجاه رايموند بنعيم)أحزاب الكتلة الوطنية أنداك(

ك��ان ه��ذا التج��اه.76خ��ط غيف��اري، ك��ان ي��دعو إل ح��رب العص��ابات كط ي��ق للث��ورة المغ اي��ة، ك��ان ه��ذا الخ��ط مت��أثرا بتج��ارب أم يك��ا اللتيني��ة* 

الخ��ط الث��وري، الج��زء الول"، م ش��ورات: 1980 ��� 1970، "إل الم��ام"الوث��ائق الساس��ية للمنظم��ة الماركس��ية �� اللة ة ي��ة المغ اي��ة "للطلع عل الوثيق��ة انظ��ر كراس��ة �� 74
.2016يناير " غشت 30"موقع 

ي���"إل الم���ام"ريمون���د بنعي���م ه���و أح���د مؤسسي��� منظم���ة �� 75
ي" ، وعض���و س���ابق فف

ة "لجن���ة الت س���ةق ال���وطتف ي��� ف���بت
، س���يعرف فف بمجموع���ة م���ن 1972 ���� 1971، أس���تاذ ج���امعي

.أيقونتهم التاريخية 1976الطروحات اليمة ية، وسيجعله الصلحةون الجدد ابتداء من 

ازيلي �� 76 ة(ك��ان ه��ذا الخ��ط مت��أثرا بأطروح��ات ك��ارلوس م��ارغيل ال��بر ي") م��وجز ح��رب العص��ابات المدي ي��ة: "انظ��ر كراس��ته الش��هبم
اتيجية وتكتي��ك حرك��ة التح��رر ال��وطتف وااس��بت

ي الروغواي، وكذلك بأطروحات " التوااماروس"
ولةتاري"فف .بفرنسا، حيث عايش ممثل هذا الخط جزءا من تجاراه، لما كان طالبا هناك" اليسار البر
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ك��ان بلخصف� جم��ال ه�و زعي�م. 77يرفض فكرة بناء الحزب الثوري، كمقدمة لنج�از الث�ورة المغ اي��ة، ويؤك�د عل مفه�وم بن�اء جبه�ة ثوري�ة ل��عبية
ي هذا المجال(هذا التجاه 

ي العشاب الطبية، أصبح ذو لهرة عالمية فف
).دكتور صيدلة وصيدلي واختصاضي فف

، كان متأثرا بالثورة الثقافية الصينية، وإسهامات وفكر ماو  سي تونغ، ومدافعا عن خط حرب التح ير الشعبية،*  ي
خط ثوري ماركسي �� لة ةتف

، وم��ن أب��رز ممثلي�� ه��ذا التج��اه أبراه��ام"القواع��د الحم��راء المتحرك��ة"وخ��ط الجم��اهبم كم��ا ح��دده م��او  سي�� تون��غ، وعموم��ا يمك��ن  س��مةته بخ��ط 

ي
.78الشفاتت

ة، أن الصاع ك��ان داخلي��ا، ق��اده رف��اق م��ن داخ��ل المنظم��ة ي�� ه��اته الف��بت
ف�� صاع الخط��وط فف ي. إن م��ا يمبم

وق��د ل��كل الصاع ض��د الخ��ط الول والث��اتف
ي للمنظم���ة، اتيخر ي انته���ت ببن���اء خ���ط سياسي��� وتنظيمي��� واس���بت

ة ال���تت ورة بن���اء الخ���ط الث���وري للمنظم���ة خلل ه���ذه الف���بت إح���دى مراح���ل تط���ور س���بم
ت عنه مجموعة من الوثائق منها  اتيجية الثورية"عبر ة ألهر من كفاح التنظيم"و وثيقة  79"مسودة السبت ي: عشر

.80"نقد ونقد ذاتت
اير ، ال�ذي كش�ف القم��ع1972وقد وضعت اعتقالت يناير�� فبر ي

ي استمرت إل حدود لهر ماي من تلك السنة، ح��دا لوج�ود الخ��ط الث��اتف
، والتت

عن وجود عمل تكتلي كان يقوم به أصحاب هذا التجاه من داخل المنظمة، حيث لكلوا تنظيما داخل التنظيم، وكانوا وراء تأس��يس م�ا س�مي
".وكالة النباء الشعبية"ب

ي أي دور للحزب الثوري الماركسي��� 77
، فهذه الجبهة هنا، تقوم عل نفف ف ف �� اللة ة ةيم ل علقة لمفهوم الجبهة الشعبية الثورية عند هذا التجاه، بمنظورها عند الماركسةيم

ي�� وتقي��م ب�دله ن��واة عس�ك ية مدي ي��ة أو ريفي��ة، حس��ب الخصوص��يات، وللم�ر ص��لة بنظ ي�ة 
ي ق�ام الفرنسي� ريجي��س دوا�ري" الفوك��و"�� اللة ةتف

ة آن��ذاك، وال��تت ي ك��انت منتشر��
ال�تت

ي الثورة"انظر كتاب (بالتنظبم لها 
).الثورة فف

فوا عل�� 78 ي�� ل��ؤون الطاق��ة، أح��د ال��ذين أشر��
ف بال ا��اط، خ��ببم فف ، مهن��دس، خ ي����ج مدرس��ة المع��ادن بفرنس��ا، أس��تاذ ج��امعي بالمدرس��ة المحمدي��ة للمهندس��يم ي

أبراه��ام الشفاتت
، وهو أحد مؤسسي منظمة " أنفاس"مجلة  ي ".إل المام"المغ اية، إل جانب عبد اللطيف اللعتر

الخ�ط الث��وري، الج�زء الول"، م ش��ورات: 1980 – 1970" إل الم�ام"الوث�ائق الساس��ية للمنظم��ة الماركس��ية �� اللة ة ي��ة المغ اي�ة "للطلع عل الوثيق��ة انظ�ر كراس��ة �� 79
.2016يناير " غشت 30"موقع 

.للطلع عل الوثيقة انظر نفس المرجع السابق�� 80
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ي تعرضت لها منظمة 
اة التت ي الصف

، قد ساهم بشكل كببم فف .1972سنة " إل المام"إن هذا العمل التكتلي
ي ت�م هزم�ه فةه�ا عل ي�د عناص الخ�ط الث�وري

ي� ح�دود م�اي ��� يونة�و. أما الخط الول، فقد استمر يصارع ح��تت بع�د الن��دوة الوطني��ة الول ال�تت
وفف

ط علةه��ا إخراج��ه م�ن72 ة، عن��دما ال��بت از هذه الخبم ف ي كان يتعرض لها رفاق المنظمة، قام زعيم هذا التجاه باببت
، وتحت ضغط المتابعات التت

ي يعرفه��ا ع��ن المنظم��ة إذا م��ا ت��م اعتق��اله، وك��ان ذل��ك بمثاب��ة نه��ايته السياس��ية، بينم��ا اس��تمر
ي�� ك��ل الشار ال��تت

المغ��رب بك��ل الوس��ائل، وإل سيفسر
ي�� المواجه��ة إل ح��دود منتص��ف 

وق��ام ه��ذا التج��اه بعم��ل تكتلي�� بع��د الن��دوة الوطني��ة الول عل مس��توى ف�� ع ال ا��اط،. 1973بع��ض أتب��اعه فف
.81انفجرت عل إثره صاعات قوية مع هذا التجاه

ف الخط الصلجي  ة، تناقض�ا رئيس�يا، بينم��ا ل��كل التن�اقض م�ع الخ�ط) خط بنعيم(عموما يمكن اعتبار التناقض بيم ي هذه الفبت
والخط الثوري فف

ف الخطوط الثلثة)خط بلخصف(اليشاوي الغيفاري تناقضا ثانويا  ي نفس الوقت بيم
.، وإن دار الصاع أحيانا، وفف

ورة بناء الخط الثوري الجديد، قد تمت عل قاعدة النشطار داخل الخ��ط الول التأسيسي�� ة كذلك، أن سبم ف هذه الفبت ي�� 82إن ما يمبم
وك��ذلك فف

ة انته�����ت بانتص�����ار الخ�����ط الث�����وري ال�����ذي تع�����بر وثيق�����ة. تفاع�����ل م�����ع الخط�����وط الخ�����رى أل�����هر م�����ن كف�����اح 10: " وم�����ن المع�����روف أن ه�����ذه الف�����بت
.عن أهم خلصاته الجديدة 83..."التنظيم

ي نهاية دجن��بر �� 81
ي�� عض��ويته داخ��ل قي��ادة المنظم�ة، وك��رد فع�ل لنص�اره،1972بداي��ة ين�اير  ����� 1971بعد انعقاد الندوة الوطنية الول للمنظمة فف

، فق�د ه�ذا التج��اه اليمةتف
.1973قام هؤلء برفض ممثلي القيادة الجديدة لدى الف ع، ونجم عن هذا الوضع ازدواجية سياسية وتنظيمية، وصاعات استمرت إل حدود منتصف 

اتيجية الثورية�� 82 ي مجموعة من النقط، من بينها السبت
ي هنا، ظهور ثلث تيارات متصارعة خاصة و أن الوثيقة التأسيسية لم تكن واضحة فف

.المعتف

.للطلع عل الوثيقة انظر هامش سابق�� 83
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ة ـــــ  :1974نونيج ����  1972نونيج 20فير

ة، هي���� دخ����ول منظم����ة  ات ه����اته الف����بت ف���� ف م����ن نض����الها، تل����ك" إل الم����ام"لع����ل أه����م ممبم ي���� إع����ادة بن����اء ذاته����ا بن����اء عل خلص����ات تج ا����ة س���� تيم
فف

ي حددت خطوطها الع يضة وثيقة 
ة ألهر من كفاح التنظيم"الخلصات التت ي: عشر

كان عل. 1972نونبر  20الصادرة بتاري����خ " نقد ونقد ذاتت
جم تل���ك الخلص���ات إل مه���ام سياس���ية وتنظيمي���ة يكثفه���ا ل���عار  ي���ا"المنظم���ة أن ت���بت ".م���ن أج���ل بن���اء منظم���ة طليعي���ة، ص���لبة وراس���خة جماهبم

ي اتيخر ي خطها السياسي والتنظيمي والسبت
ف عرفت المنظمة تطورا هاما فف . وعل مدى س تيم

ادوري، بع�د المحاول��ة النقلبي��ة اتها الهجوم الذي دلنه النظ��ام الكم��بر ف ي ظل أوضاع سياسية داخل المغرب، من أبرز ممبم
حصل هذا التطور فف

ي� محاول�ة1972غشت  16الفاللة لةوم 
ية و القوى الديموقراطية و الثورية و الحركة الماركسية �� اللة ة ية المغ اية، فف ، عل الحركة الجماهبم

ي� إح�دى الس�مات الرئيس��ية
ادوري ال�ذي تع�رض له�زات قوي�ة، فك�ان القم�ع الفاسر ف� نظ�امه الكم��بر لعادة ترميم قاعدته السياسية المه��زوزة و تركبم

ف ب��دخول قض��ية الص��حراء عل الخ��ط، وقبله��ا انفج��ار حرك��ة  ي س��تتمبم
ة، ال��تت ي فجرته��ا مجموع��ات مس��لحة تابع��ة 3له��ذه الف��بت

م��ارس الثوري��ة ال��تت
ي الثوري داخل 

ي للقوات الشعبية"للخط الوطتف
ي واجهتها الحمل�م، ب��رزت تحالي��ل مختلف�ة للوض�ع. 84"التحاد الوطتف

ي سياق التحديات التت
وفف

ف���� منظم����ة . السياسي���� الع����ام ب����البلد وللمه����ام الملق����اة عل تل����ك الحرك����ة ف أن"م����ارس 23"ومنظم����ة " إل الم����ام"واع����د نقال����ات أولي����ة بيم ، ت����بيم
ي��ا ومفتوح��ا ف وأخ��ذ طابع��ا جماهبم ف�� الفص��يليم ة وجوه ي��ة، ف��انفجر الصاع بيم "م��ارس 23"انطل��ق الخلف بع��د إص��دار منظم��ة . الخلف��ات ك��ببم

ي الملق���ب ب "خط���ة عم���ل داخ���ل الطبق���ة العامل���ة"لوثيق���ة 
ي ق���ام محم���د الكرف���اتت

ي. بص���ياغتها" حمي���د"، تل���ك الوثيق���ة ال���تت
ويعت���بر محم���د الكرف���اتت

ي داخل تلك المنظمة
ي صفحات سابقة، لم تكن الوثيقة مجرد خطة عمل، ب��ل تحليل. آنذاك ممثل وقائدا للتيار اليمةتف

وكما سبق أن أوردنا فف
ي�ة، متكامل يعرض لمجموعة من الطروحات تتناول تحديدا لطبيع�ة النظ�ام، تقةي�م المرحل�ة السياس�ية، تحلي�ل وتقةي�م واق�ع الحرك��ة الجماهبم

اتيجية الثوري�ة ، نظ ي��ة الط�ر وان�اء الح�زب الث�وري، وبش��كل غبم�� مباشر� ج�وانب م�ن الس�بت ف�� فيم�ا يخ�ص الط� ح المتكام��ل. الموقف م�ن الفلحيم
ي يوم �� 84

ي الثوري داخل 1973مارس  3فف
ي للق��وات الش��عبية"، انطلقت مجموعات مسلحة، بعضها دخل من الحدود الجزائ ية، ت تمي إل التيار الوطتف

" ����التحاد الوطتف
ي� المغ�رب منه�ا خنيف��رة، م��ولي ب�وعزة، كلمي��م 

ي� العدي�د م�ن الم��اكن فف
وق��د اس�تطاعت ق�وات النظ��ام محاصة المجموع��ات... اتجاه ال ااط ���� فحاولت تفجبم عمل مسلح فف
.المسلحة واعتقال وتصفية أغلب عناصها
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ي���� ين����اير 
اتيجية فق����د ت����م تق����ديمه فف ي م����ع منظم����ة 1974للس����بت

، بمناس����بة اجتم����اع ت س����يفت ي
، ويتلخ����ص"إل الم����ام"، م����ن ط����رف محم����د الكرف����اتت

ة لنتفاض��ة  ي�� تص��ور احتم��ال قي��ام انتفاض��ة بمناس��بة ال��ذكرى العاشر��
ك��ان التص��ور يق��وم عل فك��رة إطلق. م��ارس بال��دار البيض��اء 23مض��مونها فف

.الحركة التلميذية بالدار البيضاء لنتفاضة تجر معها الطبقة العاملة بالمدينة
، خاض الخط الثوري لمنظم��ة  1974يونةو  22، وإل حدود صدور بيان 73ابتداء من أب يل  ف صاعا" إل الم�ام"الموقع من طرف المنظمتيم

ي�� داخ��ل منظم��ة 
اجع"، ذل��ك الخ��ط ال��ذي أطلق��ت علي��ه المنظم��ة "م��ارس 23"م ي��را ض��د الخ��ط اليمةتف خ��ط ال��ردة داخ��ل الحرك��ة"أو " خ��ط ال��بت

ي���ة ي��� مجموع���ة م���ن الوث���ائق أهمه���ا "الجماهبم
الوض���ع الراه���ن والمه���ام العاجل���ة للحرك���ة الماركس���ية ��"، وق���د ترك���زت وجه���ة نظ���ر الخ���ط الث���وري فف

.197385أب يل " اللة ة ية
ي لمنظمة 

:كان آنذاك يتشكل من تيارين" مارس 23"ولمزيد من التدقةق، فالخط اليمةتف
ي وكان يحطف حةنها بالغلبية داخل اللجنة المركزية لمنظم��ة - 

ت ع�ن م�واقفه وثيق�ة" م�ارس 23"تيار محمد الكرفاتت بال��داخل، ه�ذا التي��ار ع�بر
".خطة عمل داخل الطبقة العاملة"
ي�(تيار عب�د الس��لم الم�ؤذن - 

ي� بع�ض القض�ايا كقض�ية الص�حراء )تي�ار القلي��ة داخ�ل التج�اه اليمةتف
ال�دفاع ع�ن(، وك��انت ل�ه خلف��ات م�ع الول فف

اتيجية، فيم�ا يش�به التخلي� ع�ن" الوتوقراطي��ة"، والتأكيد عل الط�ابع ال�ديموقراطي المن�اهض ل )مغ اية الصحراء فيم�ا يخ�ص المرحل�ة الس�بت
، مقابل الدعوة إل انتفاضة من أجل إسقاط الملكية ي اتيخر .مفهوم الثورة الوطنية الديموقراطية الشعبية كط ح اسبت

ف أثر كببم عل تطور الخط السياسي لمنظمة  ف المنظمتيم ، حي��ث س��يتوج بظه��ور تي�ار جدي�د س��يعرف"م��ارس 23"كان لهذا الصاع السياسي بيم
ي"لحق���ا ب  واالفع���ل ت���م تك ي���س ه���ذا الواق���ع الجدي���د بع���د انعق���اد الن���دوة الوطني���ة". إل الم���ام"ال���ذي ك���ان ق يب���ا م���ن منظم���ة " التج���اه اليج���اتر
ي�� أب ي��ل   " م��ارس 23"لمنظم��ة 

ي انتخب��ت لجن��ة وطني��ة جدي��دة، تتش��كل م��ن 1974فف
ي�� فةه��ا  13 ال��تت

ي"عض��وا حطف بالغلبي��ة،" التج��اه اليج��اتر
"م�ارس 23"وأق�امت منظم��ة . بثلثة أعضاء هم عبد السلم المؤذن وعبد العالي ب شقرون وعلل الزهر" مغ اية الصحراء"بينما لارك تيار 

الج�زء الول، م ش��ورات" الخ�ط الث��وري: 1980 – 1970" إل الم�ام"الوث�ائق الساس��ية للمنظم��ة الماركس��ية �� اللة ة ي��ة المغ اي�ة "للطلع عل الوثيق��ة، انظ�ر كراس��ة �� 85
.2016يناير " غشت 30"موقع 
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ي لتنبر 
ي الموقف من قضية الصحراء 1974ندوة أخرى فف

.للحسم فف
ف بصدور  ف المنظمتيم ي العلقة بيم

الخط��ة"و- 1974ل��تنبر "- ط يق�ان لتح ي��ر الص��حراء"، وك��راس"1974بيان يونة��و "لقد تجسد هذا التطور فف
كة ).74أكتوار(إل ممارسة مهامها  86"لجنة التوحيد"، وعودة - 74أكتوار" - التكتيكية المشبت

ف الم��ذكورين ف�� الفص��يليم ة، واع��د ل��هور م��ن انفج��ار الخلف بيم ي�� نف��س الف��بت
ف�� منظم��ة  فف والفص��يل الث��الث،" إل الم��ام"أعله، انطل��ق النق��اش بيم

.87"لنخدم الشعب"الذي سيعرف فيما بعد ب 
ف داخلي�����ا، وم�����ر بمجموع�����ة م�����ن الط�����وار  ف����� المنظم�����تيم ت�����وجت بفت�����ح نق�����اش ديم�����وقراطي يس�����اهم في�����ه أعض�����اء) تب�����ادل الوث�����ائق(ظ�����ل النق�����اش بيم

، م���ع الح���رص عل شية ذل���ك ف��� ي��� فص���يل . التنظيميم
"لنخ���دم الش���عب"وق���د أظه���ر النق���اش آن���ذاك وج���ود العدي���د م���ن الخلف���ات، تع���ود إل تبتف

ي��� الب���وادي وت���أثبم ذل���ك عل الطبيع���ة الطبقي���ة للح���زب الث���وري
ي والسياسي��� عل إعط���اء الولوي���ة للعم���ل فف اتيخر لطروح���ات يق���وم عماده���ا الس���بت

ي ل . والط���ر الثوري���ة والموق���ف م���ن الطبق���ة العامل���ة اتيخر ف��� الط��� ح الس���بت ي��� فك���رة إطلق العن���ف الث���وري الف���ردي" لنخ���دم الش���عب"كم���ا تمبم
بتبتف

ي أدبيات هذا الفصيل ب 
. 88"المبادرة الثاقبة"و ب "العمليات ذات صدى"المباشر دون انتظار، وهو ما كان يطلق عليه فف

ة المح���ددة أعله، ك���ان انعكاس���ا لتط���ور الصاعات الطبقي���ة والتح���ولت الب ةوي���ة السياس���ية إن تط���ور التناقض���ات داخ���ل الحمل���م بال س���بة للف���بت
ي دخلتها التشكيلة الجتماعية والقتصادية المغ اية آنذاك

ا ع��ن. والقتصادية التت واقدر ما كانت انعكاسا لذلك الواقع فقد كانت كذلك تع��ببم
ي ذلك الواقع من طرف المنظمات الماركسية �� اللة ة ية

اتيجية للتدخل والتأثبم فف .محاولت ليجاد الصةغ السياسية والتنظيمية وحتت السبت

ك، يض�م بالتس��اوي أعض�اء م�ن الكتاب��ة الوطني��ة لمنظم�ة "لجنة التوحيد"�� 86 ، وق��د  ش�كل"م�ارس 23"، وآخ��رون م�ن المكت�ب السياسي�� لمنظم�ة "إل الم��ام"، إطار مش��بت
ي�� أكت��وار " بي��ان التوحي��د"ه��ذا الط��ار لول م��رة، عل إث��ر ص��دور 

ف عل إص��دار ج ي��دة 1972فف ي�� م��ارس"إل الم��ام"، وك��ان يشر��
ف�� فف ف�� التنظيميم ، إل ح��دود انفج��ار الصاع بيم

ي أكتوار " لجنة التوحيد"، فتوقفت 1973
.1974عن العمل، لتعاود الظهور فف

ع��ات الماوي�ة"لنخدم الشعب"، ليصبح فيما بعد تنظيما قائما بذاته تحت اسم 1971نهاية " مارس 23"انشق هذا التيار عن منظمة �� 87 ف ، وك��ان ه��ذا الفص��يل مت�أثرا بالبف
ي فرنسا

ة خارج المغرب، وخاصة فف ي تلك الفبت
ة فف .المنتشر

ي أصدرتها منظمة �� 88
ي"تحت عنوان " إل المام"للمزيد من التفاصيل، انظر الوثيقة التت ولةتاريا المغرتر ي لحزب البر

وتوجد الوثيق��ة ض�من"، من أجل خط ماركسي �� لة ةتف
.2016يناير " غشت 30"الجزء الول، م شورات موقع " الخط الثوري: 1980 – 1970" إل المام"الوثائق الساسية للمنظمة الماركسية �� اللة ة ية المغ اية "كراسة 
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ورات متناقضة :عموما ما يهمنا هنا، أن تلك المحاولت تطورت ضمن سبم
ف� الخ�ط الث�وري لمنظم��ة -  ورة الول كان يحركه�ا التن�اقض بيم ي�� الس�ائد داخ��ل منظم��ة " إل الم�ام"السبم

، وك��ان ه�ذا"م�ارس 23"والخ�ط اليمةتف
ف وانعك���س عل أس���اليب الصاع م���ع منظم���ة  ف��� المنظم���تيم ي��� تفجبم��� الصاع بيم

فك���ان" م���ارس23"بمثاب���ة تن���اقض رئيسي��� داخ���ل الحمل���م، س���اهم فف
ف ف قواعد التنظيميم كة بيم يا ومفتوحا، لكنه لم يتحول إل العدائية، نتيجة العلقات التاريخية المشبت .الصاع جماهبم

ف�� الخ��ط الث��وري لمنظم��ة -  ي�� نف��س ال��وقت تق يب��ا، ك��ان محركه��ا التن��اقض بيم
ي ك��انت تج��ري فف

ورة الثاني��ة، ال��تت "الم��اوي"والخ��ط "إل الم��ام"الس��بم
المقص����ود هن����ا بالماوي����ة المعتف���� ال����ذي ك����ان يعط له����ذا المفه����وم داخ����ل بع����ض الفص����ائل اليس����ارية العالمي����ة، الفرنس����ية منه����ا(لنخ����دم الش����عب "

ين ي أخذها ابتداء من ثمانينات القرن العشر
ي الجديدة التت

).خصوصا، ويختلف عن المعاتف
ي�� داخ��ل الحمل��م، وانعك��س ه��ذا

ي�� الوح��دة م��ن أج��ل ع��زل التي��ار اليمةتف
ف�� فف ي�� الصاع، انطلق��ا م��ن رغب��ة الطرفيم

احت��ل ه��ذا التن��اقض موقع��ا ثانوي��ا فف
ف ف المنظمتيم ي والهادئ والداخلي الذي ساد بيم

.التصور عل أسلوب النقاش الرفافت
لقد كان الطرفان ينطلقان من نفس التشخيص للتناقض الرئيسي داخل الحملم، ومن تم التفاق عل الخص��م الرئيسي�� ال��ذي وج��ب م��واجهته

ي السائد داخل منظمة 
".مارس 23"أي الخط اليمةتف

اتيجية هام�ة، ب�ل عل العك��س ت�م التص��دي له�ا بالنق��اش ال��ذي ي� ع�دم وج��ود خلف��ات إيديولوجي��ة وسياس�ية واس��بت
إن ه�ذا التف��اق ل�م يك��ن يعتف

.سمح بتحديد عناص التفاق وجوانب الخلف لتعمةق النقاش حولها
ف وتح��ول التناقض��ات وانتقاله��ا، ويمك��ن 1974لق��د ك��ان للقم��ع ال��ذي تعرض��ت ل��ه الحمل��م ابت��داء م��ن نون��بر  ورتيم انعك��اس ك��ببم عل مس��ار الس��بم

ورات"إل المام"القول أن الخط الثوري لمنظمة  ة كما  شهد عل ذلك وثائقها تحت تأثبم ثلث سبم ي هذه الفبت
:، قد تطور فف

ة المحددة أعله-  ي المغرب خلل الفبت
ورة الصاعات الطبقية فف .سبم

ي داخل منظمة - 
ورة الصاع ضد الخط اليمةتف .الذي احتل فيه التناقض الطابع الرئيسي من موقع الحملم ككل" مارس 23"سبم
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ورة التناقض مع خط منظمة -  .الذي كان ثانويا بال سبة للتناقض الول"لنخدم الشعب"سبم

ة الممت���دة م��ن  ت بتط���ور الخ���ط السياسي��� الع���ام ض��من تناقض���ات داخلي���ة للمنظم���ة1972غش���ت إل ح���دود نون���بر  30بخلف الف���بت ف��� ي تمبم
، ال���تت

ت بانتق�ال التن�اقض م�ن داخ�ل المنظم��ة إل خارجه�ا، ول��كل ه�ذا التح��ول محرك�ا أساس�يا ف� ة الثاني�ة تمبم كانت محركا ل�ذلك التط�ور، نج�د أن الف�بت
ورة الول طا أساسيا لتطور خط المنظمة بارتباط مع تطور السبم .أو شر

ي ك�ان
ة ب�دون تناقض��ات داخلي�ة كم��ا تع�بر ع�ن ذل�ك التس��اؤلت ال�تت ي أن المنظم��ة ك�انت تتط�ور خلل ه��اته الف��بت

إن هذا النتقال للتناقض، ل يعتف
يطرحه��ا الرف��اق خلل ن��دوات المنظم��ة، أو داخ��ل الخلي��ا القاعدي��ة للمنظم��ة، فق��د ك��انت اجتماع��ات تل��ك الط��ارات التنظيمي��ة مناس��بة تظه��ر
فةه���ا خلف���ات أو تقةيم���ات مختلف���ة ح���ول الوض���ع السياسي��� أو ح���ول طبيع���ة مه���ام المنظم���ة و أولوياته���ا، كم���ا يؤك���د ذل���ك ظه���ور مواق���ف داعي���ة

ف اك��بر عل العم��ل"1973م��ارس 3حرك��ة "لخوض الكفاح المسلح تحت ت��أثبم  كبم ي� الش��بةبة المدرس��ية و ال��بت
، أو ال�دعوات إل تقلي��ص التواج�د فف

ف��� وط الموض���وعية، بق���در م���ا ت���أثرت بالتن���اقض الرئيسي���. وس���ط الطبق���ة العامل���ة و الفلحيم لك���ن ه���ذه التناقض���ات، بق���در م���ا ك���انت انعكاس���ا للشر���
ي كانت تواجه بتأكيد قي��ادة المنظم��ة عل ص�حة الخ�ط السياسي�� 

وه�ذا ص�حةح إل(داخل الحملم الذي لعب دورا طاردا لتلك التناقضات، التت
ورة ا س��ام التنظي��م ب )ح��د م��ا ي�� طم��س التناقض��ات و طرده��ا م��ن التنظي��م ب��دون" وح��دة الفك��ر و الرادة و الممارس��ة"، و صف��

مم��ا ك��ان يس��اهم فف
، مم��ا جعل��ه حك��را عل. معالجته��ا و حله��ا سياس��يا و إي��ديولوجيا ي�� بن��اء الخ��ط السياسي��

وقراطي�� ل��دور القي��ادة فف وتول��د ع��ن ه��ذا الط�� ح تص��ور ببم
ة، وق��د نت��ج ه��ذا الفه��م ع��ن تأوي��ل خ��اطي لخلص��ات  ، وس��يكون له��ذا الط�� ح نتائ��ج س��لبية عل المنظم��ة"1972نون��بر  20تق ي��ر "ه��ذه الخبم��

ي ابتداء من نونبر 
.وما تلها 1974عندما ستهب عاصفة القمع الوحسر
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ة نونيج ــــ  :1976مارس  1974فير

ي تعرض������ت له������ا الحمل������م من������ذ نهاي������ة ص������يف 
اات المتتالي������ة ال������تت ي 1972بع������د الصف������

، أعل������ن النظ������ام197489و 1973، واس������تمرت خلل س������نتت
ي خ ي�ف 

ادوري فف ميم) 1974خط��اب أك�ادير  (1974الكمبر ي� س�ياق مح�اولته ل�بت
ي� اجتث��اث الحمل�م والحرك�ة الثوري�ة وذل�ك فف

ع�ن نيت�ه ورغبت�ه فف
ي يولةوز 

ف فف ف الفاللتيم ف النقلبيتيم 197290وغشت  1971وضعه الداخلي المهزوز بعد المحاولتيم

ادوري ي�� عص�ف بالعدي�د م�ن أط�ر ومناض�لي الحمل�م، فق�د دل�ن النظ�ام الكم�بر
واعد أسابةع م�ن ه�ذا الخط��اب المش�ؤوم، هب�ت ري�اح قم��ع وحسر

ي��� خ ي���ف 
ي��� قب���و المعتقلت1976أك���بر هجم���ة فال���ية عل الحمل���م اس���تمرت إل ح���دود م���ارس  74فف

ف فف ج بالمئ���ات م���ن المناض���ليم ف ، حي���ث س���بم
ي�� حقه��م أحك��ام قاس��ية

الشية المظلم��ة للنظ��ام، وسيتعرض��ون لبش��ع أن��واع التع��ذيب الجس��دي والنفسي�� خلل م��دد طويل��ة، قب��ل أن تص��در فف
ف .تعد بمئات السنيم

ادوري  ي��� خ ي���ف - لق���د اس���تطاعت أجه���زة القم���ع الفال���ية للنظ���ام الكم���بر
ي عل وج���ود منظم���ة - 1974فف

بال���داخل،" م���ارس 23"القض���اء النه���اتي
بتل�ك العتق�الت، حي�ث تع�رض العدي�د م�ن قادته�ا و أطره�ا للعتق�ال، مم�ا أض�عفها، لك�ن دون أن  س��تطةع أجه��زة" إل الم�ام"وتأثرت منظم��ة

ف�� النظ��ام إل ح��دود م��ارس  ،1976القمع القضاء علةها نهائيا بالداخل، حيث نجا مجموعة من قادتها و أطرها، فاستمرت المواجهة بينها و بيم
ي��ة التابع�ة(حي�ث اس�تطاع لول م�رة القض�اء عل وجوده��ا بال�داخل  نج�ا م�ن العتق�الت العدي�د م�ن مناض�لي التنظيم��ات الثوري�ة ل�به الجماهبم

).للمنظمة المركزية، بينما تعرضت المنظمة المركزية للجتثاث
ف�� فص��ائلها الثلث، 74كانت الحملم قبل هبوب عاصفة نونبر ي� العلق��ات بيم

منكبة عل ترتيب أوضاعها الداخلي��ة، اس�تعدادا لقف��زة جدي�دة فف

ة بالهجوم عل الحركة الطلبية، واعتقال قادتها ومناضلةها، وحل �� 89 ت هذه الفبت ف ي لطلبة المغرب"تمبم
"مارس 3"، وتصفية حركة 1973يناير  24يوم " التحاد الوطتف

ي�� م��ارس 
ف 1973الثوري��ة فف ف ال��ديموقراطةيم هيب المناض��ليم ي�� العدي��د منه��م، واس��تعمال الط��رود الملغوم��ة ل��بت

واعتق��ال العدي��د... ، واعتق��ال مناض��لةها، وتنفي��ذ حك��م الع��دام فف
) ...36مجموعة (من مناضلي الحملم والنقابة الوطنية للتلميذ 

ي �� 90
ف فف ف انقلبيتيم .، وقد فشلت المحاولتان وتم إعدام مدب ي��ها1972غشت  16و 1971يولةوز  10تعرض النظام لمحاولتيم
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كة"و) 1974ل��تنبر " ( ط يق��ان لتح ي��ر الص��حراء"و" 1974يونة��و  22بي��ان "خاص��ة بع��د ص��دور ،)1974اكت��وار " (الخط��ة التكتيكي��ة المش��بت
ف��� منظم���ة  ي��� تق ي���ب وجه���ات النظ���ر بيم

ة ع���ودة "م���ارس 23"و منظم���ة " إل الم���ام"وث���ائق س���اهمت فف "لجن���ة التوحي���د"، ك���ان م��ن نتائجه���ا مباشر���
كة بينهما لتعمل من جديد، فأصدرت  ة الوح��دة"المشبت ،91"نشر ف�� ف� التنظيميم ا ع��ن ع�ودة ال�روح الوحدوي�ة إل العلق��ات بيم ي جس��دت تع��ببم

، ال�تت
ة م���ن الصاعات السياس���ية بينهم���ا ف��� منظم���ة . بع���د ف���بت "لنخ���دم الش���عب"ومنظم���ة " إل الم���ام"وبش���كل م���واز قطع���ت العلق���ات الوحدوي���ة بيم

ي الذي دار بينهما والذي تلخصه وثيقة  اتيخر ي��- من أجل خط ماركسي��"ألواطا متقدمة، بعد الحوار السبت ولةتاري��ا المغرتر ي�� لح��زب البر
( "لة ةتف

).1974مارس  8
ادوري القمعي�����ة، ابت�����داء م�����ن خ ي�����ف  ف����� الفص�����ائل الثلث74قض�����ت حمل�����ة النظ�����ام الكم�����بر ورة الوحدوي�����ة بيم هك�����ذا وج�����دت. ، عل ه�����اته الس�����بم

يالي��ة" إل الم��ام"منظم��ة ادوري وترس��انته القمعي��ة المدعوم��ة والموجه��ة م��ن ط��رف المخ��ابرات المبر ي�� مواجه��ة النظ��ام الكم��بر
نفس��ها وحي��دة فف

.92وخاصة الفرنسية منها
ي�� ظ��روف سياس��ية بالغ��ة التعقي��د،

، فف ي��
، لق��د وض��ع القم��ع الفاسر ي م��ر منه��ا تاري����خ المنظم��ة النض��الي

ات ال��تت ة إح��دى أخط��ر الف��بت  ش��كل ه��اته الف��بت
.وجودها واستمراريتها الثورية عل المحك

ة  ادوري 15دام��ت ه��اته الف��بت هيب وانتش��ار الحملت الش��وفة ية عل ي��د أب��واق النظ��ام الكم��بر ت بتص��اعد غبم�� مس��بوق للقم��ع وال��بت ف�� ل��هرا، تمبم
ف� النظ��ام والح��زاب الص��لحية تح�ت ل��عارات زائف�ة. والقوى الصلحية وتعرضت المنظم��ة للحص�ار والتطوي�ق م�ن ط�رف التح�الف الق�ائم بيم

ي"و" الوح��دة الوطني��ة"من قبيل 
ي� الهج��وم عل المنظم��ة والتح ي��ض علةه�ا،". الجم��اع ال��وطتف

جوازي�ة الص��لحية فف وتفنن�ت أب�واق الح��زاب البر
ي ك��ان يبته��ا النظ��ام ح��ول الص��حراء

ي�� ذل��ك الحمل��ة الش��وفة ية ال��تت
جوازي��ة"الس��لم الجتم��اعي"واقبوله��ا لش��عار . 93مس��تغلة فف ، عارض��ت الق��وى البر

ة �� 91 ي أكتوار " الوحدة"أصدر التنظيمان نشر
ي أكتوار 1972لول مرة فف

ف توقفت لتستأنف صدورها فف ف التنظيميم .1974، واعد اندلع الخلف بيم

ف من خلل مذكرات أحد قادة المخابرات الفرنسية �� 92 ة مس�اعدات هام�ة، م�ن أج�ل مواجه��ة المجموع�ات"س. د. س"يتبيم ي هذه الفبت
ة قدمت للنظام فف ، أن هاته الخبم

ي��
ي ك��انت تج��ري فف

ة ك��ان يحطف�� باهتم��ام خ��اص ل��دى المخ��ابرات الفرنس��ية، والح��ال أن بع��ض جلس��ات التحقة��ق ال��تت ف تل��ك الم��ذكرات أن مغ��رب تل��ك الف��بت المعارض��ة، وت��بيم
ي توجيه التحقةق نحو أهداف محددة

ها أطر قمعية فرنسية، وغبم فرنسية،  شارك فف ، كان تحصف ف .الكهوف الشية للنظام مع المناضليم
ي"انظر افتتاحية �� 93 ي الغرب العرتر

اكي"الصادرة بج يدة " حكاية البؤرة الثورية فف .1975غشت " التحاد اللبت
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ي����ة، وق����امت م���ن أج����ل ذل���ك ب����الهجوم عل المنظم����ة والتح ي����ض علةه����ا وكش����ف مناض����لةها، وتعرض����ت الحرك����ة الص����لحية النض����الت الجماهبم
ي ازدادت س����وءا، لحملت واس����عة ك����انت ته����دف ب����ث الفك����ر

ي ك����ان س����خطها ي����زداد عل الوض����اع القتص����ادية والجتماعي����ة ال����تت
ي����ة ال����تت الجماهبم

ي داخلها و وأد كل روح نضالية لديها و إخضاعها لسياسة السلم الجتماعي المفروضة من طرف النظام و القوى الصلحية
.الشوفةتف

ي��ة ومناض��لي المنظم���ة وعموم��ا،. لق��د ل��كلت قض��ية الص���حراء غط��اء لحملت قم���ع وحش���ية ض��د مناض��لي الحرك��ة الطلبي��ة والحرك��ة الجماهبم
، وإقام���ة قاع����دة سياس����ية لحكم����ه الفاق���د لي ي��� مسلس����ل إع���ادة ترتي����ب وض����عه ال����داخلي

ة ب����دخول النظ����ام، مرحل����ة جدي���دة فف ت ه����اته الف����بت ف���� تمبم
عية، مس����تغل قض����ية الص����حراء لج����ر الق����وى الص����لحية لتح����الف جدي����د مع����ه عل قاع����دة ل����عارات مزيف����ة م����ن قبي����ل "الوح����دة الوطني����ة: "شر����

ي"و
" الخ"حول الصحراء و" الجماع الوطتف ...المسلسل الديموقراطي

وط الموضوعية، فكيف أثرت عل المنظمة؟ وكيف تعاملت معها؟ ، الشر ف كبم هذه ببت

:تنظيميا- 1
، ع�ددا هام�ا م�ن قادته�ا وأطره��ا الثوري�ة المج ا�ة، وك��ان ل�ذلك أث��ر ب�الغ عل اس��تمراريتها،1975ين��اير  1974فقدت المنظمة خلل حمل�ة نون�بر 

ي ظل غياب ت�ام لمنظم��ة 
ي� نون�بر " م�ارس 23"فف

اة قوي��ة فف ي تعرض�ت لصف�
ي� إض�عافها و وض�عاها أم��ام تح�د. 1974ال�تت

وس�اهم ه�ذان العنصان فف
.كببم لضمان استمراريتها

:سياسيا- 2
ي74كان الخط السياسي� للمنظم��ة إل ح�دود نون�بر 

ي ج��اءت به�ا مجموع�ة م�ن الوث�ائق، أهمه�ا وثيق�تت
الوض�ع: "، م�ؤطرا بالتحالي�ل السياس�ية ال�تت

ية"و ، )1973أب يل  6"(الراهن والمهام العاجلة للحركة الماركسية �� اللة ة ية وط قيادة النضال الدفاعي للحركة الجماهبم ي شر 20" (نحو تهةتم
.94)1973أكتوار

الج�زء الول، م ش��ورات" الخ�ط الث��وري: 1980 – 1970" إل الم�ام"الوث�ائق الساس��ية للمنظم��ة الماركس��ية �� اللة ة ي��ة المغ اي�ة "للطلع عل الوثيق��ة، انظ�ر كراس��ة �� 94
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ف�� التحالي��ل ، م��ع اعتب��ار المس��تجدات، وتحةيم ف ي�� الوثيق��تيم
ي�� إنج��از المه��ام المس��طرة فف

ة ك��انت ملزم��ة بالس��تمرار فف ي�� ه��اته الف��بت
إن قي��ادة المنظم��ة فف

اة نونبر  ي المهام التنظيمية خاصة بعد صف
.75يناير  – 74السياسية، والمزيد من التدقةق فف

ي س���طرتها وثيق���ة 
ة أل���هر م��ن كف��اح التنظي���م"لق��د ق���امت الوثيقت���ان المش���ار إلةهم��ا أعله، بت���دقةق المه���ام ال���تت ي��: عشر���

نون��بر 20" (نق��د ونق��د ذاتت
ي يلخصها لعار)1972

يا"، والتت ".من أجل بناء منظمة طليعية، صلبة وراسخة جماهبم
ي��ة، ي� العدي�د م�ن القض�ايا ذات ص�لة بأزم�ة النظ��ام، واق�ع الق�وى الص�لحية، الحرك�ة الجماهبم

ي� تط�وير خ�ط المنظم��ة فف
إن هذا الت�دقةق ك�ان يعتف

ة والمرحلة، وحدة الحملم الخ .طبيعة الفبت
ي���ة، ال���ذي يلخص���ه ل���عار  ي���ا، ل يمك���ن أن يت���م خ���ارج الرتب���اط بالحرك���ة الجماهبم الص���مود"ولن بن���اء منظم���ة طليعي���ة، ص���لبة وراس���خة جماهبم

ي��ة وريا لتحدي��د المه��ام وت��دقيقها، فك��ان"والرتب��اط بالحرك��ة الجماهبم ي��ة، ك��ان صف�� ي ك��انت تم��ر منه��ا الحرك��ة الجماهبم
ة ال��تت ، فتحدي��د طبيع��ة الف��بت

ية"لعار  وط قيادة النضال الدفاعي للحركة الجماهبم ي شر ".نحو تهتم

ية، كان يقوم عل خمس مرتكزات أساسية هي :إن قيادة النضال الدفاعي للحركة الجماهبم

ي تعيشها- 1
.مقاومة الجماهبم لهجوم النظام عل قاعدة الوضاع المادية المزرية التت

.اعتبار موازين القوى مختلة لصالح النظام - 2
، بالستناد إل مقاومة الجماهبم وصمودها- 3 ي

.بناء الحزب الماركسي �� اللة ةتف
4 - ف أوض���اعها المعيش���ية، وتحقة���ق بع���ض  سياس���يا، واالرتك���از إل ح���د أدتف��� م���ن مقاوم���ة الجم���اهبم وص���مودها، ل���ن النض���ال م���ن أج���ل تحس���يم

...الح يات الديموقراطية وتوقيف القمع والطرد والتوقيف
ات الجزر - 5 ف بناء الحزب الثوري خلل فبت ان العدو"انظر وثيقة (مراعاة قوانيم ف الحزب الثوري تحت نبم .95)1973صيف " (لنير

.2016يناير " غشت 30"موقع 

).94هامش (للطلع عل الوثيقة انظر الكراسة السابقة �� 95
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ي أص���درتها قي���ادة المنظم���ة 
ت التحالي���ل السياس���ية ال���تت ف��� ة، تمبم بتأكي���دها عل اس���تمرارية أزم���ة النظ���ام، ونم���و) أو م���ا تبفت��� منه���ا(خلل ه���اته الف���بت

ي��ة  وط "و..." الوض��ع الراه��ن "كم��ا ج��اءت به��ا الوثيقت��ان (الحرك��ة الجماهبم ي�� شر�� م��ع تحدي��د طبيع��ة النض��ال آن��ذاك باعتب��اره نض��ال..." نح��و تهتم
ة ديموقراطية(ديموقراطيا  ).الفبت

نام����ج وط التح����الف م����ع الق����وى الص����لحية، وق����د ص����در البر ، يراعي���� شر���� وعل أس����اس ه����ذا التحدي����د ق����امت القي����ادة ببل����ورة برنام����ج ديم����وقراطي
ي العدد 

.96"إل المام"من ج يدة  21الديموقراطي فف
ي تمت بلورتها من طرف أعضاء القيادة فقد كانت ترتكز عل محورين هما

:بال سبة للخطة الدعائية التت

.الرتباط بمشاكل الجماهبم والهتمام بها- 1
.وإعادة البناء عل أسس وطنية ديموقراطية"للجماهبم الصحراوية "الدفاع عن تق ير المصبم - 2

ي الرتباط بالجماهبم
.لقد كان الهدف من الخطة الدعائية فك العزلة والحصار الذي تتعرض له المنظمة عبر تصعيد الدعاية والتقدم فف

ي غشت 
ة الداخلية للمنظمة 1975فف ي�� نون��بر ) 75عدد صيف  (97"الشةوعي"، صدر بال شر

ي تعرض�ت له�ا المنظم��ة فف
74تقةيم للعتق�الت ال��تت

ي تعرض���ت له���ا المنظم���ة . 75وين���اير
اة ال���تت ي��� تقةي���م الصف���

اس���تعمال(وم���ن الملف���ت للنظ���ر، أن ه���ذا التقةي���م رك���ز اساس���ا عل الج���وانب التقني���ة فف
).المنازل، المفاتةح، المواعيد، التحركات

ة، و م���ن غبم��� ي ك���انت تم���ر منه���ا المنظم���ة خلل ه���اته الف���بت
يره ب���الظروف الص���عبة ال���تت ي��� إنج���از مهم���ة التقةي���م ل يمك���ن ت���بر

إن الت���أخبم الحاص���ل فف
ي��� فةه���ا التنظي���م

ي��� للعتق���الت، ف���التقةيم ع���ادة م���ا يك���ون لحظ���ة حاس���مة، يرتفت
المفه���وم ك���ذلك أن ل يتع���دى التقةي���م المنج���ز ح���دود تحلي���ل تقتف

ة و التق�دم نح�و ورة التث��وير و البل��بت ، الذي يكون حافزا للحماس و لحش�د الطاق��ات م��ن أج��ل تص�ليب التنظي��م، ع��بر س�بم الثوري بخطه السياسي

".إل المام"الج يدة المركزية أنداك للمنظمة الماركسية �� اللة ة ية المغ اية �� 96

ة الداخلية لمنظمة " الشةوعي"�� 97 ي دجنبر "إل المام"آنذاك هي ال شر
.1972، ول يطلع علةها إل أعضاء التنظيم المركزي، وقد صدرت لول مرة فف
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ا��ها، و يتحم���ل أعض���اء القي���ادة ي��� صف���
إنج���از المه���ام الساس���ية، و ه���ذا ل���م يحص���ل، مم���ا س���اعد عل خن���ق المنظم���ة و إنج���اح مخطط���ات النظ���ام فف

ي ذلك
ي تعرض��ت له�ا المنظم��ة ابت�داء م�ن. الذين نجوا من العتقالت مسؤولية جسيمة فف

اة ال��تت ى فيم��ا بع�د كي�ف تصف ه��ؤلء م�ع الصف�� وس��بف
.1976وصول إل مارس  1975دجنبر 

:التخبط السياسي للقيادة وتناقضات الواقع- 

ة وخط�����ة العم�����ل النابع�����ة منه�����ا أو الخاض�����عة لتحالي�����ل جدي�����دة عل إيق�����اع الصاعات الطبقي�����ة والسياس�����ات إن الوق�����وف عل وث�����ائق ه�����ذه الف�����بت
ي��� س����ياق إع����ادة بن���اء القاع����دة السياس����ية للنظ����ام، بع���د

ادوري أو الق���وى الص����لحية المتحالف����ة مع���ه، فف المرتبط����ة به����ا، س����واء ل���دى النظ����ام الكم����بر

ي��
ف�� فف ي تفج��رت م��ن داخ��ل النظ��ام نفس��ه عل ل��كل انقلبيم

ي��ة، والتناقض��ات ال��تت ي وجه��ت له��ا م��ن ط��رف نض��الت الحرك��ة الجماهبم
اات ال��تت الصف��

عةته المهزوزة1972وغشت  1971يولةوز  ي إطار خطة واسعة من أجل إعادة بناء شر
.، تظهر أن النظام كان يتحرك فف

ادوري ي��� مث���ل ه���ذه الظ���روف، وج���دت المنظم���ة نفس���ها محاصة ومطوق���ة م���ن ط���رف التح���الف الكم���بر
، واتخ���ذ ه���ذا الوض���ع بحك���م- فف الص���لجي

ي� نون�بر
ة خاص�ة بع�د الحمل��ة الول للعتق�الت فف ي أدت1975وين�اير  1974التطورات السياسية الجديدة، أبعادا خطبم��

، تل�ك العتق�الت ال�تت
واعتق��ال مجموع��ة م��ن ق��ادة المنظم��ة وأطره��ا المج ا��ة، و عل) م��ارس 23فص��يل (إل تص��فية فص��يل بك��امله م��ن الحرك��ة الماركس��ية �� اللة ة ي��ة 

.رأسهم الشهيد القائد عبد اللطيف زروال
ة ق��د فق��دت م��ع ذل��ك ن��واة أساس��ية ي�� نهائي��ا عل المنظم��ة، بحك��م ص��مود رفاقه��ا، ف��إن ه��اته الخبم��

إذا ك��انت الحمل��ة الول، ل��م  س��تطع أن تقضف
.من أطرها

ي� ظ�ل ه��اته الوض�اع، ح��اول م�ا تبفت�� م�ن الكتاب��ة الوطني�ة 
ي(فف

ي بلعب��اس وعب�د الفت�اح فاكةه��اتف ي(واللجن�ة الوطني��ة ) عض��وان وهم�ا المش��بت
الص�افف

ة، بالعتم��اد عل الوث��ائق. ، العم��ل م��ن أج��ل اس��تمرار المنظم��ة وال��دفاع ع��ن وجوده��ا)حم��ادي بطبيع��ة الح��ال ق��ام الت��وجه ال��ذي ق��اد ه��ذه الف��بت
ي تتخب��ط فةه��ا المنظم��ة،

ي�� محاول��ة للخ��روج م��ن الزم��ة ال��تت
الساس��ية للمنظم��ة أحيان��ا، واتق��ديم تحالي��ل جدي��دة أحيان��ا أخ��رى، بص��ياغة أجوا��ة فف
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ي طبعت ذلك التوجه الجديد من خلل التطرق لراعة محاور
ي تعرضت لها، وسنحاول تلمس التناقضات التت

اة التت :نتيجة الصف

.التكتيك المرحلي والجبهة العريضة لعزل النظام القائم) 1

ي�� تص��ورها للجبه��ة عل وثيق��ة 
كة "بطبيع��ة الح��ال، اعتم��دت القي��ادة فف ي بل��ورت فك��رة 98"الخط��ة التكتيكي��ة المش��بت

الجبه��ة الع يض��ة لع��زل"، ال��تت
نامج الديموقراطي"، عل قاعدة تصور ل "النظام ".البر

فكيف تقدمت القيادة بطرحها لطبيعة المرحلة ولتكتيك التحالفات؟
نام��ج ال��ديموقراطي"انظ���ر وثيق��ة (انطلق���ا م��ن  شخيص��ها لطبيع��ة المرحل���ة، ق��دمت القي���ادة برنامج��ا ديموقراطي���ا  ي�� ج ي��دة " البر

إل"الص��ادرة فف
).1975، 21العدد " المام

ة، بل��ورت القي��ادة تص��ورا جدي��دا للتح��الف م��ع الح��زاب الص��لحية، شعان م��ا س��يثبت الواق��ع الم��ادي تناقض��ه وته��افته، نظ��را خلل ه��اته الف��بت
ي�� ظرفي��ة طغ��ت فةه��ا عل الس��طح قض��ية الص��حراء، وم��ا ارتب��ط به��ا م��ن

ف م��ع النظ��ام، فف لك��ون الق��وى الص��لحية ك��انت عل تح��الف سياسي�� م��تيم
ي"و" الوحدة الوطنية"لعارات 

......الخ" السلم الجتماعي"و " المغرب الجديد"و " الجماع الوطتف
ادوري، كانت الق�وى الص��لحية  ي مخطط النظام الكمبر

، ح��زب الس�تقلل،(عل قاعدة هذا التحالف، و انطلقا من دورها فف اكي التح�اد الل��بت

ي�� ي�� المغرتر
اكية الح��زب الش��ةوعي التح يفف ي�� إط��ار ال��دور الموك��ول له��ا، تق��وم بحملت مس��عورة ول��وفة ية مقةت��ة ض��د)ح��زب التق��دم و الل��بت

، فف
ي� ج ي�دة " (إل الم�ام"منظم��ة 

اكي"انظ��ر مق�الت وافتتاحي�ات جرائ�د الح��زاب الص��لحية، وخاص��ة مق�ال ص�در فف تح�ت عن�وان" التح�اد الل��بت
ي�� �� غش��ت " ي�� الغ��رب العرتر

ي�� إط��ار تحالفه��ا م��ع النظ���ام، ك��انت ت��دافع ع��ن م��ا )1975حكاي��ة الب��ؤرة الثوري��ة فف
، بالض��افة إل ك��ون ه��ذه الق��وى، فف

ية" السلم الجتماعي" سميه  ي محاراة كل النضالت الجماهبم
.، بما يعتف

كة"وثيق��ة �� 98 ي�� أكت��وار " م��ارس 23"والمكت��ب السياسي�� لمنظم��ة " إل الم��ام"ص��ادقت علةه��ا الكتاب��ة الوطني��ة لمنظم��ة " الخط��ة التكتيكي��ة المش��بت
ة1974فف ، وق��امت نشر��

ي نفس الوقت" الوحدة"
ها فف .ب شر
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س عل المنظم��ة، ودام ه�ذا ي� وق�ت ك��انت تق��وم بهج�وم شر�
ي محاولة لمغازلتها، سكتت قيادة المنظمة ع�ن ه��ذه الق�وى الص��لحية، فف

هكذا وفف
، وتض����من مق����ال تح����ت)1975" (إل الم����ام"م����ن ج ي����دة  25، حةنم����ا أص����درت القي����ادة الع����دد 1975الس����كوت ل����به الكلي���� إل ح����دود غش����ت 

نامج الديموقراطي السابق" حول الحزاب الملكية: "عنوان .اعتبر تطويرا للبر
ي نفس الوقت قام بمحاولة لتطوير 

نامج الديموقراطي"وتضمن المقال هجوما عل الحزاب الصلحية، وفف .لمغازلتها" البر
ي�� له��ا ع��ن مفه��وم

ف�� الهج��وم عل الح��زاب الص��لحية، ومغازلته��ا بتق��ديم نق��د ذاتت ي�� العدي��د م��ن التناقض��ات، م��ا بيم
هك��ذا س��قط تص��ور القي��ادة فف

ي السياس��ة"
فف ف�� الخ��وف م��ن النعزالي��ة وفق��دان99"مح��بت ، ال��ذي ك��انت تنع��ت ب��ه المنظم��ة الق��وى الص��لحية، وك��ذا ع��ن الحلقي��ة اتجاهه��ا، م��ا بيم

.الستقللية
ي�� عج���ز ع��ن تقةي��م طبيع��ة

اكي للق��وات الش���عبية، والس��قوط فف ي�� مغازل��ة الق��وى الص���لحية خاص���ة التح��اد الل��بت
وعل العم��وم، ك��ان الس��قوط فف

.ونوعية تحالفها السياسي مع النظام من جهة، ومن جهة أخرى غياب القيام بتقدير صحةح للقوى الديموقراطية الثورية
ف�� اتيجية والمهام التكتيكية، بتغليب الثانية وفص��لها ع��ن الول، مم��ا تول�د عن��ه خل��ط بيم ف المهام السبت ي فصل إصلجي بيم

هكذا، تم السقوط فف

ي والجبهة الع يضة أو الجبهة النضالية كط ح تكتيكي اتيخر .الجبهة الثورية كط ح اسبت

.الواقع والتناقض: الخطة الدعائية- 2
ض نش����اطها، وق����امت عل دعام����ة ترتك����ز عل ي ك����انت تع����بت

ة بل����ورت قي����ادة المنظم����ة خط����ة دعائي����ة جواب����ا عل الل����كالت ال����تت خلل ه����ذه الف����بت
:محورين وهما

).النعزالية(الدعوة إل الرتباط بالجماهير جوابا عل خطر العزلة - أ

ي السياسة"مفهوم " إل المام"أطلقت منظمة �� 99
فف س��قطت القنع�ة، فلنفت�ح" عل الحزاب الصلحية المغ اي��ة، من�ذ وثيقته��ا التأسيس��ية الص�ادرة تح�ت عن�وان" محبت

ي " الط يق الثوري
.1980، وظل هذا المفهوم مثار نقالات داخلية، امتدت إل 1970غشت  30فف
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ف�� أن المنظم��ة أص��بحت الن- إن ال��دعوة إل ه��ذا الرتب��اط، ل��م تق��م عل تقةي��م ل��امل لتج ا��ة المنظم��ة، ب��ل ح��تت إدراك س وه��و ام��ر يفق��ع العيم
ي تقدير حركة الش��بةبة المدرس�ية

ة، حيث ظهر مفهوم خاطي فف لق�د ك��انت ال��دعوة. متقوقعة داخل الشبةبة المدرسية، خاصة خلل هذه الفبت
ات الخاطئ����ة ح����ول مفه����وم  المقدم����ة"إل الرتب����اط بالجم����اهبم مج����رد تغطي����ة ع����ن التقوق����ع داخ����ل الش����بةبة المدرس����ية، وق����د س����اهمت التنظبم����

ي توهيم الصورة واث الضبابية" التكتيكية
.فف

ي للمنظم��ة، فنب��ع ع��ن ذل��ك تص��ور هج��ومي
ي��ة الموض��وعي وللوض��ع ال��ذاتت ي�� لواق��ع الحرك��ة الجماهبم

وم��ن جه��ة أخ��رى ل��م يك��ن هن��اك تق��دير حقيفت
ادوري والقوى الصلحية، ا سم بطابع الرادوية والذاتية واليشاوية  ي المعركة مع النظام الكمبر

). اليشاويةالنتهازية(مفرط فف

".جماهير الصحراء"الدفاع عن مبدأ تقرير المصير ل - ب

ة ما جاء به بيان  ي هذه الفبت
إل"و من المعروف أنه خلل صياغة هذا البيان تخلت منظم��ة  1974100يونةو  22لم يتجاوز موقف المنظمة فف

، وه��و موق��ف انته��ازي تحمل��ت مس��ؤولةته الكتاب��ة"م��ارس 23"الص��حراوي لتحقة��ق تق��ارب م��ع منظم��ة" الش��عب"تكتيكي��ا ع��ن مفه��وم " الم��ام
قه����ا موقف����ان م����ن قض����ية الص����حراء، أح����دهما يتش����بث ب " م����ارس 23"، ومعل����وم أن منظم����ة "إل الم����ام"الوطني����ة لمنظم����ة  مغ اي����ة"ك����ان يخبت

ف" جماهبم الصحراء"، وصيغة تق ير المصبم ل "تق ير المصبم"، والخر يدعو إل تطبةق مبدأ "الصحراء ف الطرفيم ي بيم
.هو موقف توفيفت

اة نون���بر  ة بع���د صف��� ي للمنظم���ة م���ن قض���ية1975ين���اير- 1974هك���ذا، ل���م تق���م القي���ادة خلل ه���ذه الف���بت
، بتص���حةح و ت���دقةق الموق���ف المب���دتي

ي اكتوار من سنة 
ء الذي لن يتم إل فف ي

".هل يشكل سكان الصحراء الغ اية لعبا؟" بعد إصدار وثيقة ،1976الصحراء، السر

ك كل من قيادة منظمة 1974يونةو  22بيان  �� 100 ، أصدرته بشكل مشبت ".مارس 23"و منظمة " إل المام"، هو بيان سياسي
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ن عل الدعاية وغياب الهتمام بالتنظيم- ج كير ن الير .المنظمة بير

اة نون��بر  ، مم�ا وض�ع أهمي��ة الهتم��ام ب��الطر وسياس��ة بن��اء الط��ر عل 75وين�اير  74لق�د ع��انت المنظم��ة م�ن صف�� عل مس�توى الك��ادر التنظيمي��
ي إنجاز تقةيم تج اة المنظم��ة،

هن عل ذلك التأخر فف ة، ضعف هذا الهتمام، ومما يبر ت بها الفبت ف ي تمبم
جدول أعمالها، لكن من المفارقات التت

ي��� ص���يف 
ي 1975ال���ذي ل���م يص���در إل فف

– 74، ول���م يغ���ط س���وى س���نتت ، لن���ه اهت���م فق���ط بالعتق���الت، ول���م يق���دم س���وى تحليل تقني���ا لتلك���م75 
، عل ض��وء تج ا��ة...)  مش���كلة المفاتة���ح، ال��بةوت، المواعي���د (العتق���الت  ي�� إنج���از تط���وير لخطه��ا السياسي��

وا��ذلك ف��وتت المنظم���ة الفرص��ة فف

ي� بن�اء سياس�ة للط�ر بارتب�اط ج�دلي م�ع تط�ور الخ�ط السياسي��
ة، وا�ذلك حص��ل عج��ز فف ي�. السنوات الخبم�

واالمقاب�ل حص�ل ه�روب إل الم�ام فف
ي� معرك�ة غبم� متكافئ��ة م�ع النظ�ام والق�وى الص��لحية، س�اهم فةه�ا تحوي�ل

اتجاه التص�عيد السياسي�� م�ن خلل خط��ة دعائي��ة أدخل�ت المنظم��ة فف
ي�� تعام��ل مج��رد م��ع ل��عار

ادوري، وك��ذلك الس��قوط فف ي�� الصاع السياسي�� م��ع النظ��ام الكم��بر
تق ي��ر"قض��ية الص��حراء إل نقط��ة محوري��ة و وحي��دة فف

".المصبم

ادوري والق�وى الص��لحية المتحالف�ة مع�ه، ي ظل هذا الواقع المتناقض الذي كان يؤججه الحصار والتطويق الذي كان يقوم به النظ�ام الكم�بر
فف

ف والرف���اق تتناس���ل ح���ول مص���بم المنظم���ة وآفاقه���ا، ول��م تك���ن هن���اك م���ن أجوا���ة ل��ذلك م��ن ط���رف القي���ادة ك���انت التس���اؤلت م���ن ط���رف المناض���ليم
اجع���ات". وح���دة الفك���ر والرادة والممارس���ة"س���وى التأكي���د عل ل���عار ت المةوع���ة التنظيمي���ة، وا���دأت ظ���اهرة البت ي��� ظ���ل ه���ذا الغم���وض انتشر���

فف
ف م�ن أج�ل متابع�ة المه�ام الثوري�ة، ب�ل قبل�ة للعدي�د م�ن ف والرفاق المتابعيم تتسع إل حد أصبحت معه مدينة الدار البيضاء ليس قبلة للمناضليم

ف الذين أصبحوا  اجعيم ي  شكلها" جثتا"المبت
.صعب عل المنظمة التخلص منها، خوفا من المخاطر المنية التت
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.حدود الموقف وتناقض الواقع: قضية الصحراء- د

ة، ل��م يع��رف موق��ف المنظم��ة أي تط��ور جدي��د م��ن قض��ية الص��حراء، وظ��ل ح��بيس بي��ان  ط يق��ان"و  101"1974يونة��و  22"بال س��بة له��اته الف��بت
ي��� مواجه���ة المواق���ف الش����وفة ية للنظ���ام والق���وى102"لتح ي���ر الص����حراء 

ي��� وق���ت ك���ان في���ه وض���ع المنظم���ة يتطل���ب المزي���د م���ن الس���تقللية فف
، فف

ي ط ح موقف ثوري بديل
.الصلحية، والتقدم فف

ي�� خ��وض معرك��ة تتج��اوز ق��درات المنظم��ة
ي�� التح��الف م��ع الق��وى الص��لحية م��ن جه��ة، وفف

ات الرغب��ة فف ل��ذلك خض��ع الموق��ف بش��كل ع��ام لت��أثبم
ف عل نقطة وحيدة أي الصحراء، من خلل ط ح مجرد لمبدأ  كبم ".تق ير المصبم"الذاتية مع النظام والقوى الصلحية، بالبت

:الفصل العاشر

ة نونيج-  ي أهمية فير
:1976دجنيج – 1974فن

ي� فه��م
، وله��ذا ب��الغ الهمي��ة فف ة نظ��را لم�ا ك��انت تم��ر به�ا م��ن تناقض��ات داخ��ل تج ا��ة المنظم��ة وخطه��ا السياسي�� لق��د توقفن��ا ط��ويل عن��د ه��ذه الف��بت

ي انفج����رت واتخ����ذت ل����كل اتجاه����ات وتي����ارات ستتص����ارع فيم����ا بينه����ا، س����واء تعل����ق الم����ر
التناقض����ات اللحق����ة وإدراكه����ا، تلك����م التناقض����ات ال����تت

ي الذي سيسود خط المنظمة ابتداء من 
.1980بالتيارات الصلحية أو بالتجاه التح يفف

ة انش���طارا، نتيج���ة تع���ايش ن���واة ثوري���ة داخل���ه وأخ���رى إص���لحية، وذل���ك تح���ت وق���ع الصاعات واالفع���ل ع���رف خ���ط المنظم���ة خلل ه���ذه الف���بت
ة ي� ظ�ل ف�بت

ى لحق�ا كي�ف تط��ور ذل�ك فف ، وس�بف ورة تطور الخط الص��لجي اكم الكمي بال سبة لسبم ة أعله، فبدأ يحصل نوع من البت الطبقية للفبت

ف 1974يونةو  22بيان �� 101 ف المنظمتيم ك بيم .، وقد تطرق لقضية الصحراء"مارس 23"و" إل المام"، بيان مشبت

ي لتنبر " إل المام"كراسة أصدرتها منظمة " ط يقان لتح ير الصحراء"�� 102
.، وتتضمن مجموعة من الوثائق حول الصحراء1974فف
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ورة تطوره درجة عليا1979 – 1978 ف أعلن الخط الصلجي عن نفسه بشكل جلي حيث وصلت سبم .، حيم
ة  ، قد بدأ يتبلور كتيار انتهازي متناقض ظاه يا،)خاصة أعضاء الكتابة( إن هذا التجاه الصلجي الذي قادته قيادة المنظمة خلل هذه الفبت

ف ف�� النته��ازيتيم ، ومض��مون الجبه��ة: يمة ي��ة إص��لحية: حي��ث ك��ان يجم��ع بيم نام��ج ال��ديموقراطي كم��ا ع��بر ع��ن ذل��ك الموق��ف م��ن الص��لحية و البر
م���ن خلل تق���وقعه داخ���ل الش���بةبة المدرس���ية، والتنظبم��� ل���ذلك التقوق���ع وتحوي���ل قض���ية الص���حراء،: الع يض���ة لع���زل النظ���ام الق���ائم، ويشاوية 

ي
ي����� معرك�����ة هجومي�����ة خاشة ع�����بر القف�����ز عل الوض�����ع ال�����ذاتت

، ث�����م ال�����دخول فف نام�����ج ال�����ديموقراطي ي����� البر
ض�����من خط�����ة دعائي�����ة، إل نقط�����ة وحي�����دة فف

، ي
وط الموض�وعية وتغلي�ب العام�ل ال�ذاتت ي� الذاتي��ة والرادوي�ة المفرط�ة ب�القفز عل الشر�

ي� ال�ذات، والس��قوط فف
والستهانة بقوة العدو، والنفخ فف

ي ظل غياب لبه تام للمسألة التنظيمية 
، والعجز عن تطوير الخط السياسي من أجل إنجاز قفزة نوعي��ة)القيادة، الطر، الهياكل التنظيمية(فف

.للمنظمة
ة  ي فبت

.1979– 1978هكذا بدأت تتشكل معالم خط إصلجي سيعلن عن نفسه بجلء خاصة فف
، ل يمك���ن إدراك طبيع���ة الهج���وم ال���ذي ل��� ته التجاه���ات الص���لحية ة، خاص���ة عل مس���توى الخ���ط السياسي��� دون إدراك تناقض���ات ه���اته الف���بت
ي تعرض����ت له����ا المنظم����ة، وعل ه����ذا

اات ال����تت والتص����فوية والتح يفي����ة عل الخ����ط الث����وري للمنظم����ة، باعتب����اره خط����ا يشاويا مس����ؤول ع����ن الصف����
ي للمنظمة وللقيادة وللرفاق،

الساس رفضت جميعها مبدأ التقةيم الشامل للتج اة والمحاسبة الفردية والجماعية وتقديم النقد والنقد الذاتت

ي ته بارتباط مع البناء التنظيمي والسياسي واليديولوجر ورة ثورية من أجل إعادة بناء الخط السياسي للمنظمة وتثويره والبت ي سياق سبم
.فف

للحركة الطلبية، والنقابة الوطنية للتلميذ، ك�ان مش�جبا علق�ت علي�ه 15إن الهجوم عل الشبةبة المدرسية، من خلل الهجوم عل المؤتمر 
كمفه�وم مس��ؤول ع�ن أخط��اء التج ا�ة، والح��ال أن ه�ذا النق�د ل�م يك�ن ل�ه" نق�د المقدم�ة التكتيكي�ة"واتخذ هذا الهجوم ل�عار . أخطاءها القاتلة

ف�� ي� الع��داء للش��بةبة المدرس�ية، وهي� فئ��ة زاخ��رة بالطاق��ات الثوري�ة المنتمي��ة إل أبن��اء العم��ال والفلحيم
م�ن الثوري��ة إل الس�م، وشعان م�ا س�قط فف

ر الذهاب إل الطبقة العاملة ي بداية الثمانينات، وذلك تحت مبر
.الفقراء، لدرجة أن البعض اتخذ قرار مغادرته هذا القطاع فف

ال���ذهاب إل الطبق���ة العامل���ة" ق���د لع���ب ه���ذا ال���دور م���ن جه���ة، فق���د ل���كل ل���عار" الش���بةبة المدرس���ية مقدم���ة تكتيكي���ة"وإذا ك���ان نق���د مفه���وم 
كا ثاني��ا لك��ل التي��ارات النتهازي��ة، كم��ا تظه��ر ذل��ك التج ا��ة التاريخي��ة" والتج��ذر داخله��ا ي بلعب��اس وعب��د. مش��بت فالتج��اه الص��لجي بقي��ادة المش��بت
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كط ي��ق جدي�د" جبهة القوى الديموقراطية والثوري��ة"قد دعا إل بناء " الشبةبة المدرسية مقدمة تكتيكية"ا المنصوري، وتعويضا لمفهوم 
ي إل ح��ل الحرك��ة الماركس��ية �� اللة ة ي��ة،

للتجذر داخل الطبقة العاملة، بينما دعا التجاه التصفوي بقيادة عبد ا زعزاع وعبد الفتاح الفاكه��اتف
ة، وال���ذهاب ك���أفراد إل الطبق���ة العامل���ة، وق���د ك���ان ه���ذا مفهومهم���ا لتج���اوز  قب���ل أن يتح���ول إل" المقدم���ة التكتيكي���ة"باعتباره���ا برجوازي���ة ص���غبم

.103الفكر الديموقراطي للثورة الفرنسية
ي المعروف بخط 

، فقد أعلن عما أسماه الذهاب المباشر إل الطبقة العاملة و التخلي عن الشبةبة المدرسية،" إعادة البناء"أما التيار التح يفف
ي تبخيس الطاقة الثورية لدى الحركة الطلبية و التلميذية، و فتح بذلك الب��واب للق�وى الظلمي��ة لتأخ�ذ مكانه��ا داخ��ل

وقد ساهم هو الخر فف
دجن��بر – 74الجامع��ة و الحرك��ة التلميذي��ة، علم��ا أن ه��ذا التي��ار عج��ز عج��زا تام��ا ع��ن التج��ذر داخ��ل الطبق��ة العامل��ة، معي��دا إنت��اج تج ا��ة نون��بر 

، بغط�اء ماركسي� �� ، حيث انته به المآل إل السقوط والفشل و التخلي عن الفكر الماركسي76 ي
ي لص��الح الفك��ر ال��ديموقراطي والحق�وفت

اللة ةتف
.فضفاض فاقد للروح الثورية

ة نونبر  ي تطورت خلل فبت
وط1979، ثم ما تله��ا إل ح�دود 76دجنبر- 74دون إدراك لهذه التناقضات التت ، ل يس��تطةع الم��رء أن ي�درك الشر��

ي  ش��كلت عل أساس��ها، تل��ك الرض��ية السياس���ية المناهض���ة للحرك���ة الطلبي���ة وللش���بةبة المدرس���ية وللطبق��ة العامل���ة وللنظ ي���ة الماركس���ية
 ��ال���تت

.اللة ة ية
ة نونبر  ي� واض�حة النه�ار، كخط�وط76دجنبر - 74إن ما كان مضمرا من التناقضات خلل فبت

ات اللحقة ليعل�ن ع��ن نفس�ه فف ي الفبت
، سينفجر فف

.إصلحية، تصفوية وتح يفية
ورات(واتفاع����ل م����ع أل����ياء أخ����رى ) تناقض����اتها الداخلي����ة(إن النظ ي����ة المادي����ة الجدلي����ة للتط����ور، تعلمن����ا كي����ف تتط����ور الل����ياء بق����وة ذاته����ا  س����بم

.وكيف تتطور اللياء، وكيف يحصل النقطاع داخل التدرج) مختلفة

، يمك���ن الرج���وع إل كراس���ة �� 103 ع���ة العمالوي���ة ���� القتص���ادوية إل التص���فوية: الخ���ط اليشاوي العف���وي الجدي���د"للطلع عل إرهاص���ات ه���ذا الفك���ر ال���ديموقراطي ف م���ن البف
.2016مارس " غشت 30"، م شورات موقع "والفوضوية والعدمية
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ة يناير - 1977مارس  – 1976فير

ة، م��ن  ي��  1976104ين��اير  16تبت��دئ ه��ذه الف��بت
، وه��و الة��وم ال�ذي ت��م في��ه نق��ل معتقلي�� الحرك��ة الماركس��ية �� اللة ة ي��ة1977105م��ارس  7وت تهي�� فف

ي ال���دار البيض���اء 
ف��� برج���ة(م���ن س���جتف ي��� ح���ق المجموع���ة بكامله���ا والمعروف���ة) غبيل���ة وعيم

إل الس���جن المرك���زي ب���القنيطرة، بع���د ص���دور الحك���ام فف
.139بمجموعة 

ة، لعب����ت مجموع����ة  ي���� العلق����ة م����ع 26106خلل ه����اته الف����بت
ة داخ����ل س����جن غبيل����ة، و فف ي���� الح����داث المرتبط����ة به����ذه الف����بت

دورا مركزي����ا وأساس����يا فف
ف ت���م نقلهم����ا م���ن  ف الل����تيم يف"المجموع����تيم ف��� برج����ة " درب م���ولي الشر��� ف ت تمي����ان إل حمل���ة اعتق���الت دجن���بر(إل س���جن عيم ف المجموع����تيم ه����اتيم

)..1976مارس - 1975
ة بع��د خط��اب نون��بر  ة بتس��ارع الح��داث السياس��ية ب��المغرب، مباشر�� ت ه��اته الف��بت ف�� ة"للنظ��ام وإطلق م��ا س��مي ب  1975107عموم��ا، تمبم المس��بم

اء ف�� اس��بانيا والمغ�رب) المعروف��ة باتفاقي�ة مدري�د(، ثم دخول جيش النظام إل الصحراء الغ اي�ة، بع�د إب��رام التفاقي�ة الشية الثلثي�ة "الخصف بيم
ف��� جي���ش النظ���ام وق���وات البوليس���اريو، ف��� المغ���رب وموريطاني���ا، وانطلق المع���ارك بيم ي أعلن���ت ع���ن تقس���يم الص���حراء الغ اي���ة بيم

وموريطاني���ا، وال���تت
ة عن تأسيس  اير " الجمهورية الع اية الصحراوية الديموقراطية"وإعلن هاته الخبم ي نهاية فبر

.1976بالصحراء فف
، نتيج���ة السياس���ات اللوطني���ة، اللديموقراطي���ة، اللل���عبية للنظ���ام ي��� ي��� ظ���ل تعم���ق ت���ردي الوض���اع القتص���ادية والجتماعي���ة للش���عب المغرتر

فف

ة بتاري����خ �� 104 يف"من  26، وهو تاري����خ انتقال مجموعة 1976يناير  16لقد قمنا بتحديد بداية هذه الفبت ي " درب مولي الشر
بالدار البيض��اء،" غبيلة"إل السجن المدتف

".مارس 23"و" إل المام"ومن المعلوم أن هذه المجموعة ضمت عددا من قادة وأطر منظمة 

ي����� �� 105
ف فف ف����� السياس�����ةيم اير  3بع�����د إص�����دار محكم�����ة الس�����تئناف بال�����دار البيض�����اء الحك�����م عل المعتقليم ف إل الس�����جن المرك�����زي1977ف����بر ف����� السياس�����ةيم ، س�����يتم نق�����ل المعتقليم

.1977مارس  7بالقنيطرة، وكان ذلك يوم 

ي  26أطلق هذا السم عل المجموعة، لكون عددها كان يضم �� 106
".مارس 23"و" إل المام"معتقل سياسيا لمنظمتت

ي عن نيته تنظيم 1975خطاب نونبر �� 107
اء"، هو الخطاب الذي أعلن فيه الحسن الثاتف ة خصف .نحو الصحراء" مسبم
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ي� قض��ية
ف النظام والقوى الصلحية، عل قاعدة القبول بالسلم الجتماعي ودع�م مواق��ف النظ��ام فف ي سياق تحالف سياسي بيم

ادوري، وفف الكمبر
ي�� ه��ذه الج��واء المحموم��ة، ت��م نق��ل مجموع��ة 

ي 79109، وقبله��ا مجموع��ة 26108الص��حراء، فف
المنتمةت��ان لحمل��ة اعتق��الت 1976، ث��م مجموع��تت

ي بها مجموعة ، إل السجن1976مارس – 1975دجنبر
. 66 ومجموعة 61، ونعتف

نش����اطا سياس����يا مكثف����ا، نت����ج عن����ه مجموع����ة م����ن المواق����ف 26، واتفاع����ل م����ع الح����داث، عرف����ت مجموع����ة 1976ابت����داء م����ن منتص����ف ين����اير 
ي�� الص��حراء الغ اي��ة،

ي�� المغ��رب وفف
والتحالي��ل، ك��انت تع��بر إم��ا ع��ن مواق��ف سياس��ية مختلف��ة م�ن تل��ك الح��داث الجاري��ة عل الس��احة السياس��ية فف

ف  ا ع�ن مواق�ف تم�س القض�ايا الداخلي��ة للمنظم��تيم وم�ن الملحظ��ات. 110، أو تتعل�ق بقض�ايا خلفي�ة بينهم��ا"م�ارس 23"و " إل الم�ام"وإما تع�ببم
ف داخ��ل مجموع��ة  ي المنظم��تيم

ف� مجموع�تت ي يج�ب  س�جيلها، أن التص��ال بيم
ي�� ظ��ل نتائ��ج الجتث��اث الت��ام لمنظم��ة 26ال��تت

،"م�ارس 23"، ق�د ت��م فف

ي
ي محمد الكرفاتت

ي داخلها سقوطا مدويا نظرا لما تحمله الزعيم اليمةتف
.111وسقوط خط يمةتف

ي� 108
ي  1976يناير  16تم نقل هذه المجموعة فف

.بالدار البيضاء" غبيلة"إل السجن المدتف

ي غشت  79تم نقل مجموعة �� 109
ي  1975فف

ف " غبيلة"إل السجن المدتف ".مارس 23"و" إل المام"بالدار البيضاء، وقد ضمت العديد من مناضلي المنظمتيم

ي �� 110
ف�� منظم��تت ة صاعا ح��ادا بيم ي�� فرنس��ا، وك��انت تح��اول مراس��لة مناض��لي " م��ارس23"و" إل الم��ام"عرف��ت ه��ذه الف��بت

ي ك��انت تتواج��د فف
بالس��جن" م��ارس 23"اليمة ي��ة ال��تت

ي 
ي" غبيلة"المدتف

ي محاولة لستقطابهم إل خطها، بعدما رفضت أغلبية الطر خطها الصلجي الشوفةتف
.فف

، مهندس وثيقة �� 111 ي
ي صدرت سنة "خطة عمل داخل الطبقة العاملة"محمد الكرفاتت

، واناء الطر خارج 1973، و هي الوثيقة التت وقد دعت إل النعزال عن الجماهبم
عل تل����ك الوثيق����ة بوثيق����ة تح����ت عن����وان "الوض����ع الراه����ن والمه����ام العاجل����ة للحرك����ة الماركس����ية ��" إل الم����ام"معمع����ان النض����ال الث����وري، تلفي����ا للقم����ع، وق����د ردت منظم����ة 

الخ����ط الث����وري"، الج����زء الول،: 1980- 1970"إل الم����ام"الوث����ائق الساس����ية للمنظم����ة الماركس����ية �� اللة ة ي����ة المغ اي����ة "انظ����ر كراس����ة : للطلع عل الوثيق����ة" (اللة ة ي����ة
ي تعرض�ت له�ا منظم�ة )2016ين�اير " غش�ت 30"م ش��ورات موق�ع 

اة القاص�مة ال�تت ي� الصف�
ي مس��ؤولية تاريخي��ة فف

،1974، ابت��داء م�ن نون�بر "م�ارس 23"، وق�د تحم�ل الكرف�اتت
، لم يتعد حدود  ي زمن قياسي

ي أيدي القمع فف
ي جعلت قيادتها  سقط فف

"لقد لعب الرجل إل جانب قيادي آخ��ر س�ابق داخ��ل . ساعة عل أكبر تقدير 48ساعة أو  24والتت
ي�� ) يتعل��ق الم��ر برل��يد فك��اك" (م��ارس 23

ا فف يف"دورا خطبم�� ي ق��دور"درب م��ولي الشر��
ة إل ج��انب الةوس��فف فا مباشر�� ء ال��ذكر (، حةنم��ا أشر�� درب"جلد المعتق��ل الشي السي��

يف 23"وأعوانه عل التحقةق م��ع رف��اق ومناض��لي ") إل المام"بالدار البيضاء ���� الذي قام باغتيال الشهيد عبد اللطيف زروال، أحد القادة البارزين لمنظمة " مولي الشر
، ب�ل وص�لت بهم�ا الوقاح��ة ح�د التحقة��ق م�ع البع��ض منه�م و ه��م تح�ت التع�ذيب، و تج�اوز ح��دود التع�اون م�ع الجه��زة القمعي�ة ك�ل الح��دود، عن�دما قام�ا إل ج�انب"م�ارس
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ي� نقال�ات سياس�ية داخلي��ة،
ف� الرف�اق، انخرط�ت المنظم��ة فف بعد القرارات التنظيمية الول للمنظمة، واعد إبداع أس�اليب متع��ددة للتواص�ل بيم

اتيجية الثورية للمنظمة، المسألة المازيغية، الوحدة مع التيار الث��وري لمنظم��ة: تمحورت حول مجموعة من القضايا ، السبت الوضع السياسي
. 112"مارس 23"ومواجهة الطروحات اليمة ية داخل منظمة " مارس 23"

ي�� وعم��ودي
هذا الوضع الجديد، أدى و تحت تأثبم العتقالت و تقةي��م نتائجه�ا و تحدي�د المس��ؤوليات السياس��ية و التنظيمي��ة، إل انش��طار أففت

عةتها،: ، ظه��ر عل إث��ره تي��اران متص��ارعان"م��ارس23"داخ��ل منظم��ة اف بشر�� التي��ار الث��وري ال��ذي رف��ض ق��رارات القي��ادة الجدي��دة ورف��ض الع��بت
ي سيعرف بتيار 26وأبرز ممثلي هذا التيار داخل مجموعة 

ي إصلجي لوفةتف
، وكان يمثله"مغ اية الصحراء"، الشهيد جبةهة رحال، وتيار يمةتف

ي��" م��ارس 23"عب��د الس��لم الم��ؤذن وعب��د الع��الي ب ش��قرون وعلل الزه��ر، وك��انوا يمثل��ون تي��ار القلي��ة داخ��ل مجموع��ة  26داخ��ل مجموع��ة 
فف

.سجن غبيلة
، مجموع��ة م��ن الوث��ائق"م��ارس23"، واالعلقة مع التيار الثوري داخل منظمة "إل المام"لقد تولدت عن نقاش هذه القضايا، داخل منظمة 

ي�� المغ��رب" (ل س��تعد"ذات الص��لة، م��ن أهمه��ا وثيق��ة 
محاول��ة" (ه��ل يش��كل س��كان الص��حراء الغ اي��ة ل��عبا؟"، وثيق��ة )تحلي��ل سياسي�� للوض��ع فف

ي����"وثيق����ة ) م����ن الناحي����ة التاريخي����ة" ل����عب ص����حراوي"التأس����يس لمفه����وم  ي���� الغ����رب العرتر
ي��� الص����حراء، انطلق����ة الث����ورة فف

"الجمهوري����ة الع اي����ة فف

المق���رات، المواعي���د، أم���اكن(إل اللوجس���تيكية ) الط���ارات التنظيمي���ة(، و  شيب ك���ل م���ا يعرف���انه، م���ن الج���وانب التنظيمي���ة "إل الم���ام"آخ ي���ن ب���البلغ ع���ن رف���اق منظم���ة 
ي اتخذتها منظمة ....)الستقرار، وسائل التنقل، أوصاف الرفاق

ه�و 1976ين��اير 16عند الوصول إل الس�جن ي��وم " إل المام"، فلم يكن غ يبا، أن تكون أول القرارات التت
ي و رليد الفكاك و عنص ثالث خونة للحملم، و دعت إل مقاطعتهم و ع�دم التعام�ل معه��م، و ق�د ت��م العلن ع�ن ه��ذا الق��رار باس��م قي��ادة

اتخاذ قرار اعتبار محمد الكرفاتت
ي ق���د انته ب���ه" م���ارس 23"، و تبن���اه فيم���ا بع���د أط���ر و مناض���لو الخ���ط الث���وري داخ���ل منظم���ة "إل الم���ام"

بقي���ادة الش���هيد جبةه���ة رح���ال، و م���ن المعل���وم أن محم���د الكرف���اتت
ي نفس السياق اتخذت قيادة منظمة 

ي و ذلك أمام المحكمة، و فف
ي��" إل المام"المطاف بطلب العفو من الحسن الثاتف

ف من أطرها، أحدهما ك��ان عض��وا فف قرار تجميد رفيقيم
ي نظرا لتصفاتهما داخل المعتقل الشي 

ي مصطفف التمسماتف
يف"اللجنة الوطنية وهو عبد ا زعزاع، و الثاتف ".درب مولي الشر

ي قض�ت عل وج��ود منظم�ة 1974بع��د اعتق��الت نون�بر �� 112
ي�� خ ي��ف " م�ارس 23"، ال�تت

ي�� الخ�ارج، وذل��ك فف
ي�� ال��داخل،  ش��كلت قي��ادة جدي��دة للمنظم�ة فف

، وق�امت1975فف
ي��" المسلس��ل ال��ديموقراطي"م�ن ع�دة قض�ايا، منه�ا قض�ية الص��حراء، والموق�ف م�ن " م�ارس 23"ه�ذه القي��ادة بتغةبم� مواق�ف 

والتح�الف م�ع الق��وى الص��لحية والمش��اركة فف
ها من القضايا ذات الصلة ي العام للحركة الماركسية �� اللة ة ية وغبم اتيخر ي مراجعة الخط السبت

.النتخابات، بل بدأت فف
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ي��� أكت���وار ) (نقط���ة 13المعروف���ة ب (
" "، وثيق���ة )76ص���درت ه���اته الوث���ائق فف نام���ج ال���ديموقراطي نام���ج ال���ديموقراطي مس���تمد، م���ع(البر ط��� ح للبر

كة"بعض التطوير، من وثيقة  ي أكتوار " الخطة التكتيكية المشبت
.)74113الصادرة فف

114"المرحلوية أو الم شفية الجديدة"وثيقة 
.116، وثيقة حول المازيغية115"، وثيقة التناقض الساسي والتناقض الرئيسي

ة ، و أص��بح م�ن الممك��ن التواص��ل مباشر�� ف بعد مجموعة من المعارك خاضها المعتقلون السياسةون، اضطر النظام إل فك العزلة عن المعتقليم
ف  ف�� أط��ر المنظم��تيم ي نفس الوقت  شكل إطار تنظيمي موس��ع يجم��ع بيم

خ��ارج(فيما بينهم، مما أدى إل هيكلة تنظيمية بال سبة لكل فصيل، و فف

ف الصلجي ي الصحراء المغ اية، أو ما كان يسم باليميم
).ثلتر

، توح��دت ال��رؤى ف ف�� الفص��يليم ي�� الوح��دة بيم
ي�� س��ياق مناقش��ة الوث��ائق الم��ذكورة أعله، والحم��اس ال��ذي تول��د ع��ن ذل��ك لص��الح الرغب��ة فف

هك��ذا، وفف
ي المعارك النضالية داخل السجن

ورة جديدة للوحدة ترجمتها المواقف الموحدة فف .117والتصورات، وعل قاعدتها انطلقت سبم

نامج، طرحه لمفهوم �� 113 ف به هذا البر ة، ب�دل ل�عار " إسقاط النواة الفالية للنظام"أهم ما تمبم "ال��ذي تض��منته وثيق�ة " ع�زل النظ��ام الق��ائم"كشعار سياسي مركزي للفبت
كة ".الخطة التكتيكية المشبت

ي " إل الم����ام"ص����درت الوثيق����ة منظم����ة �� أ114
ي���� " غبيل����ة"بالس����جن الم����دتف

ي ونظ����ري1976نون����بر  30- 29بال����دار البيض����اء، وق����د كتب����ت فف ، وهي���� عب����ارة ع����ن نق����د إي����ديولوجر
".غشت 30"، وقد تم نشر الوثيقة عل موقع "مارس 23"للطروحات التح يفية الجديدة داخل منظمة 

ي " التناقض الساسي والتناقض الرئيسي"وثيقة �� 115
اتيجية، وقد كتبت فف .1976دجنبر  18وثيقة مكملة للسابقة، تتطرق لتمفصلت التناقضات خلل المراحل السبت

ي���� 116
ي للمنظم��ة، تم��ت ص��ياغتها فف

ي وال��دعاتي اتيخر ، وهي�� مفق��ودة، وق��د تطرق��ت لج��وهر القض��ية المازيغي��ة، وعلق��ة ذل��ك ب��الخط السياسي�� والس��بت ه��ذه الوثيق��ة ل��م ت شر��
، وقد تبناها آنذاك إد بلقاسم أحد أبرز قادة الحركة المازيغية بالمغرب، وكان آنذاك معتقل بسجن غبيلة بالدار البيضاء إل ج��انب درك��ال أح��د أط�ر منظم�ة1976صيف 

ي لطلبة المغرب" المام"إل 
ي إطار قضية مرتبطة بالتحاد الوطتف

.فف

ي نونبر �� 117
اب عن الطعام، الذي انطلق فف ، و ق��د اض��طر النظ��ام عل"المحاكمة أو إطلق الشاح"تحت لعار  1976معركة الشهيد عبد اللطيف زروال، هي ذلك الصف

ي ك��ان محاموه��ا يض��غطون عل
، بتحدي��د تاري����خ للمحاكم��ة، ال��ذي ك��ان يح��اول تمطيط��ه بمش��اركة م��ن الق��وى الص��لحية، ال��تت ف ف�� السياس��ةيم إثره��ا الخض��وع لمطل��ب المعتقليم

ي���� ين����اير
ف���� خلل محاكم����ة ال����دار البيض����اء فف اجعوا ع����ن ال����دفاع ع����ن المعتقليم ي���� المحاكم����ة، مقاب����ل أحك����ام مخفف����ة، قب����ل أن ي����بت

م����وكلةهم لكي���� ل يطرح����وا القض����ايا الساس����ية فف
اكي للق��وات الش��عبية"يتعلق المر هنا بحزب (1977 ي�� تل�ك المحاكم�ة، وه�و الموق�ف ال��ذي" التح��اد الل��بت

ف فف ف� السياس��ةيم ال��ذي دع�ا مح�اميه إل ع�دم ال�دفاع ع�ن المعتقليم
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ي��  ي ظ�ل ه�ذا الس�ياق، احت��ل الصاع ض�د اتج��اه يمةنتم
وقي�ادته، موقع�ا رئيس�يا، به�دف تع ي�ة طبيع�ة م�واقفه التح يفي�ة الجدي�دة،" م�ارس 23"فف

ة به���دف تحقة���ق وح���دة منظم���ة  ي��� نف���س ال���وقت التق���دم بخط���وات ك���ببم
عية" م���ارس 23"والتي���ار الث���وري لمنظم���ة " إل الم���ام"وفف الراف���ض لشر���

اير  – 1977وقد لكلت محاكمة يناير . القيادة الجديدة ف بشكل كببم داخل الحملم1977فبر ف متناقضيم ف توجهيم .، قمة هذا الصاع بيم
ورة الصاعات السياسية واليديولوجية داخل الحمل�م، واارتب�اط وثة�ق ب��التطورات السياس��ية داخ��ل البلد، ع��ن ولدة تن�اقض ت سبم هكذا عبر

ف الخط الثوري لمنظمة  ي البورجوازي الصغبم الذي استحوذ عل قي��ادة منظم��ة " إل المام"رئيسي بيم
ي الصلجي الشوفةتف

23"والخط اليمةتف
ورة تن��اقض جدي��د، ق��د". إل الم���ام"لق��د ك��ان تناقض���ا رئيس���يا م���ن داخ���ل الحمل���م، وخ���ارج منظم���ة ". م��ارس ي��� نف���س ال��وقت ك��انت هن���اك س���بم

وفف
ف��� الخ���ط الث���وري والخ���ط الص���لجي داخ���ل منظم���ة  ورة، بيم ي��� تل���ك"إل الم���ام"ب���دأت تتط���ور وتعل���ن ع���ن نفس���ها، جمع���ت ه���اته الس���بم

، إل أن���ه فف
وط الموضوعية والذاتية، ظل تناقضا ثانويا، تمحور حول بعض القضايا تتعلق بالموقف من المحاكمة .118الشر

ي ح�ددنا أه�م خصائص�ها، لك�ن لب�د م�ن الل�ارة إل أن الخ�ط الث�وري،
ة، ال��تت ي مرت منها المنظمة خلل هذه الفبت

تلكم، هي أهم التناقضات التت
ي للحمل���م"إل الم���ام"ال���ذي ح���افظ عل ج���وهر الطروح���ات الساس���ية لمنظم���ة  اتيخر ي والس���بت ، وداف���ع باس���تماتة ع���ن الخ���ط الع���ام الي���ديولوجر

ي��� مجموع���ة م���ن المواق���ف داخ���ل" إل الم���ام"ولمنظم���ة 
ي��� طي���اته ب��ذور مواق���ف إص���لحية، ت���م التع���ببم عنه���ا فف

ي��� نف���س ال���وقت، وفف
، ك���ان يحم���ل فف

ة أعله بشكل عام ك ي أنتجتها الفبت
كة"بعض الوثائق التت نام�ج"، "الجبهة الع يضة للنظ��ام الق�ائم"انظر مفهوم " ( الخطة التكتيكية المشبت البر

اكية"سارت عل نهجه القوى الصلحية الخرى، من بينها حزب  ي" التقدم واللبت
).أي الحزب الشةوعي التح يفف

ي��� معرك���ة نون���بر �� 118
ي��� المحاكم���ة، س����ةؤدي إل ع���زل1976رف���ض ممثل���و ه���ذا التج���اه ال���دخول فف

، لك���ونهم ك���انوا ي���رون أن الظرفي���ة السياس����ية غبم��� مناس���بة، وأن ال���دخول فف
اكي للق��وات الش��عبية"المنظمة و الحركة الماركسية �� اللة ة ية المغ اية، وسةؤدي إل إصدار أحكام مشددة، و كان هذا نفسه، موقف محامي حزب  ، ال�ذين"التحاد الل��بت

ي بلعب����اس و عب����د الفت����اح ي���� مواجه����ة م����ع النظ����ام خلل المحاكم����ة، ومث����ل ه����ذا التج����اه الص����لجي كل م����ن عب����د ا المنص����وري و المش����بت
ك����انوا ي����دعون إل ع����دم ال����دخول فف

اب نونبر ، الذين قاطعوا إصف ي
ي " إل المام"، إل أن أغلبية رفاق و مناضلي منظمة 1976فاكةهاتف

ي الس��جن الم�دتف
ف�� برج��ة"فف رفض��وا النص��ياع له��ذا الموق�ف، وتض��امنوا" عيم

ي�� الم��ذكور أعله، كم��ا عرف��ت أط��وار محاكم��ة ين��اير 1976م��ع الخ��ط الث��وري للمنظم��ة، ب��دخولهم معرك��ة نون��بر 
ف�� ممثلي�� التي��ار 1977، و أدى ذل��ك إل ع��زل الثلتر صاعا بيم

ي�� المحاكم��ة، و أعلن��وا ع�ن رفض�هم لمفه��وم 
، حةنم��ا رفض��وا ط� ح قض��ية الص��حراء فف مم�ا نم المزي�د م�ن عزلته��م، و التج��اه الث��وري الم�دافع" الش��عب الص��حراوي"الص��لجي

.عن خط المنظمة الثوري
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ة نون��بر  )76لكت��وار " ال���ديموقراطي ي�� نف��س ال��وقت اتجاه��ا1976دجن��بر – 1975، إض��افة إل مواق��ف أخ��رى موروث��ة ع��ن ف��بت
ي أف���رزت فف

،ال��تت
ي إطاراته��ا،

، تملي��ه قي��ادة المنظم��ة عل ب��افت ي
ي الممارسات التنظيمية داخل المنظمة، جسدها مفهوم لوح��دة المنظم��ة كتص��ور ف��وفت

وقراطيا فف ببم
ي��� غي���اب إطلق تقةي���م ل���امل لتج ا���ة المنظم���ة، ظ���ل الموق���ف الس���ائد يق���ول بص���حة خ���ط منظم���ة 

إل الم���ام، وم���ن تم���ة التأكي���د"وك���ذلك، وفف
.واال سبة لتقةيم التج اة، فقد تم تأجيلها إل ما بعد المحاكمة". وحدة الفكر و الرادة و الممارسة"المستمر عل لعار

ة مارس -  :1979أبريل  – 1977فير

ي�� ين��اير 
ي�� محاكم��ة ال��دار البيض��اء، فف

ي ح��وكمت فف
ة، بوص��ول مجموع��ة معتقلي�� الحمل��م ال��تت اير – 1977تبت��دئ ه��ذه الف��بت ، بع��د ص��دور1977ف��بر

ادوري، إل الس�جن المرك�زي ب��القنيطرة ، و بتوجيه مباشر من النظام الكمبر ف ي حقها، من طرف قضاة كراكبم
ي� أب ي�ل. الحكام القاسية فف

، فف وت تهي��
ف التجاه الثوري لمنظمة 1979 .والتجاه الصلجي أوجه" إل المام"، حيث وصل الصاع بيم

ة، بإص��دار منظم��ة  ت ه��ذه الف��بت ف�� ي�� يونة��و " إل الم��ام"تمبم
،1977بالس��جن المرك��زي ب��القنيطرة فف ، لق��رارات تنظيمي��ة، بن��اء عل نظامه��ا ال��داخلي

ي�� ذل��ك، فض��ل ع��ن
ي�� وج��ه القم��ع والتع��ذيب خاص��ة بال س���بة لقيادته��ا، وأطره��ا، واس��تندت فف

ي ك��انت تح��ث عل الص��مود فف
ومبادئه��ا الثوري��ة ال��تت

، إل معايبم مستمدة من وثائقها الداخلية، مثال وثيقة .119"كيف نتجاوز القمع"المعروفة ب " حول الصمود"نظامها الداخلي
ي� بال س��بة له�م الص�مود

ي� مواجه�ة التع�ذيب والعتق�الت، وتعتف
فة، فهؤلء يمثل��ون درج�ة أول فف هكذا، فبال سبة لعضاء القيادة والطر المحبت

ي��ة،. أو الم��وت ف��ة، ومناض��لي التنظيم��ات الثوري��ة ل��به الجماهبم ، وال��ذي يتش��كل م��ن أعض��اء المنظم��ة ال��ذين ليس��وا أط��را محبت ي
أم��ا بال س��بة للب��افت

ورة تحلةه���م بالص���مود، لك���ن دون إلزامه���م بنف���س المس���ؤولية، ونف���س الدرج���ة، كم���ا ه���و الح���ال بال س���بة للفئ���ة ي��� صف���
فيمثل���ون درج���ة ثاني���ة، وتعتف

.الول
ي لتنبر " حول الصمود"�� 119

ات مختلف��ة قب�ل1974وثيقة أصدرتها المنظمة فف ي يجب به�ا مواجه�ة الجلد عن��د العتق�ال، والوثيق��ة عرف�ت تغةبم��
، تحدد فةها الكيفية التت

ي لتنبر 
ي ك��انت مت�أثرة ج�دا بكت�اب " كيف نتجاوز القمع؟"، حيث كانت  سم بوثيقة 1974إقرارها نهائيا فف

ج،"م�ا يج�ب أن يعرف�ه ك�ل ث��وري ع�ن القم�ع"التت ، فيكت��ور س�بم
و .واعد نقالات معمقة، استطاعت المنظمة أن تقدم نصا مختلفا يحمل مضمونا ذا صلة بتج اتها. سلسلة ماسببم

73



ورات، الطروحات، الملبسات والنتائج": إل المام"مسلسل تصفية المنظمة الماركسية ــــ اللينينية المغربية  الحداث، السير

ي�� زم�انه ومك�انه، ق��رارات
ها بع��ض مم��ن س��تطبق علةه��م، أص�درت قي��ادة المنظم��ة فف ي  س��طبم

ي ساهم فف
عل قاعدة الحتكام إل هذه المبادئ، التت

ة ، عب�د ا� زع�زاع،120يونة�و الش��هبم ي
ي بلعب�اس، عب�د الفت�اح الفاكه��اتف ي جم�دت عض�وية مجموع�ة م�ن ق�ادة المنظم��ة وأطره�ا وه�م المش�بت

، وال�تت
، بويسف الركاب ي

ي حق مصطفف فزوان... عبد ا المنصوري، مصطفف التمسماتف
.كما أصدرت المنظمة قرار الطرد فف

ي� أم��ام أط�ر المنظم��ة و مناض�لةها
ي ت�م تجمي�د عض�ويتها، تق�ديم نق�د ذاتت

وق�د تف�اوتت ممارس�ات. وقد طالبت قيادة المنظمة من المجموعة ال�تت
ف�� م�ن ل�م يلحقه��م التع�ذيب، وقبل�وا التع��اون ف�� تع�رض بعض��هم للتع�ذيب قب��ل إفش��اء أشار تنظيمي��ة حساس��ة، وايم م�ن ت�م تجمي�د عض��ويتهم، بيم
ف ح��د ي�� التحقة��ق واس��تنطاق بع��ض المناض��ليم

ي بلعب��اس وعب��د ا المنص��وري، وك��ذلك م��ن س��اهموا فف بطواعي��ة م��ع أجه��زة القم��ع مث��ل المش��بت
ي حقهم الطرد بسبب التعامل المكشوف مع العدو

، وهذا مما استوجب فف ف ي اعتقال رفاق ومناضليم
.121الذهاب إل مواعيد للمشاركة فف

ف� رفض�ها، حس��ب طبيع�ة التجاه�ات، فالتج�اه ف�� قبوله�ا، و بيم ، بل وسال مداد غزير ح��ول ه�اته الق��رارات ، وتأرج��ح الموق�ف منه�ا بيم قيل الكثبم
ت التي��ارات التص��فوية و التح يفي��ة أيض��ا ، إل ح��د م��ا، ، بقي��ادة بلعب��اس و المنص��وري، رفض��ها رفض��ا قاطع��ا من��ذ البداي��ة، بينم��ا اعت��بر الص��لجي
اة ل تعود للصمود م�ن ع�دمه، و لك�ن لطبيع�ة الخ��ط السياسي� المس��ؤول عنه�ا، س�واء بش�كل كام�ل، تلك القرارات أخطاء، لكون مسؤولية الصف
ة ، و بالت���الي ل معتف��� لمس���ألة الص���مود ،أو ال���ذين ردوا ذل���ك إل وج���ود وا الحمل���م برجوازي���ة ص���غبم ، ال���ذين اعت���بر ف كم���ا ه���و الح���ال عن���د التص���فوييم
ر ع��دم الص��مود، ي�� الخ��ط السياسي�� ي��بر

ي الخط السياسي للمنظمة، فكل هؤلء تصفوا كما لو أن هذا الخط��أ أو ذاك فف
انتهازية يسارية أو يمة ية فف

ي�� ص��ياغة وثيق��ة . ب��ل تناس��وا أح��د الرك��ان الساس��ية لس��تمرار المنظم��ات الثوري��ة
ي�� الم��ر، أن بع��ض ه��ؤلء ك��ان مم��ن س��اهم فف

ح��ول"والغ ي��ب فف
ف ك����انوا122"الص����مود ، والغ����رب م����ن ذل����ك، أن التج ا����ة الملموس����ة عل الرض، ق����د أثبت����ت وج����ود ممارس����ات ثوري����ة ل����دى العدي����د م����ن المناض����ليم

ي هنا قرارات يونةو �� 120
ي تم عل إثرها توقيف مجموع�ة م�ن أط�ر ورف�اق منظم�ة 1977المعتف

ي بلعب��اس وعب�د ا المنص��وري وعب��د ا"إل الم��ام"، التت ، ومنه�م المش��بت
ي 

...زعزاع وعبد الفتاح فاكةهاتف

ي��� حق���ه، وي��ونس�� 121
اس���تعملت الجه���زة القمعي���ة بع���ض المنه��ارين، لص���طياد مجموع���ة م��ن الرف���اق، وم���ن ه���ؤلء ال��ذين اس���تعملتهم مص���طفف ف���زوان، وق���د ص���در الط���رد فف

ي إحدى لجان النضال
.مجاهد الذي كان عضوا فف

ي وهو الذي قام بصياغة وثيقة �� 122
ي هنا عبد الفتاح فاكةهاتف

".حول الصمود"نعتف
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ء ل��دى مجموع��ة م��ن أط��ر المنظم���ة غبم��� القيادي���ة، وه���ؤلء وأولئ���ك، رفع��وا راي���ة ي��
ي���ة، ونف��س السر ي تم���ون إل التنظيم���ات الثوري���ة ل��به الجماهبم

ية ف من التنظيمات الثورية لبه الجماهبم ف الذين كانوا دون مستوى مناضليم .المنظمة عاليا أمام جلدي النظام، بينما انفضح بعض القيادييم
ي� قي��ادة المنظم��ة،

ة، لدى أغلبية أطر ومناضلي المنظمة، هو هل يستمر مجموعة م�ن الط�ر فف لقد كان السؤال المركزي خلل بداية هذه الفبت
.بعدما تبث تعاملها المكشوف وتواطؤها مع الجهزة القمعية

ي���� ه����ذا التج����اه أو ذاك يح����دد مس����ار المنظم����ة، ويحك����م علةه����ا إم����ا بالس����تمرار أو بالنهي����ار
ي���� لحظ����ة عقدي����ة كه����اته، ك����ان الج����واب فف

لق����د ك����انت. فف
ي� نف��س الط�ار

ف فف ي وضع حساس نفسيا وسياسيا، فهل كان من المقبول أن يجتمع مناض��ل م�ن المناض��ليم
ف تحت الصفر، فف معنويات المناضليم

ي بلعباس، فزوان مصطفف  ، بل وتحت قيادة من قام باستنطاقه وساعد عل إفشاء أشاره مثال عبد ا المنصوري، المشبت  ...التنظيمي
و 1جي� أ(، ت�داولت اللجن�ة القيادي��ة بالس�جن المرك�زي ب��القنيطرة 1977إل ح�دود يونة��و  1977كانت اللحظة دقيقة ألد الدقة، فمن مارس 

ي الموضوع، واس��تمعت إل تق�ارير قواع�د المنظم��ة و أطره�ا، قب��ل أن تص�در ق��رارات يونة��و  ، حول الوضاع الذاتية للتنظيم123)2جي أ
،1977فف

ي�� رف��ع معنوي��اتهم، و ب��ذلك يمك��ن الق��ول، أن تل��ك
ف و الط��ر، س��اهم إل ح��د ك��ببم فف و ك��ان لص��دور ه��ذه الق��رارات ت��أثبم ك��ببم عل نفس��ية المناض��ليم

ة، و ب��ذلك اس��تطاعت اللجن��ة القيادي��ة، ب��دفاعها ع��ن الخ��ط الث��وري لمنظم��ة  ، ق��د أع��ادت"إل الم��ام"الق��رارات ك��انت ق��د حظي��ت بش��عبية ك��ببم
ي عرفه��ا الس��جن المرك��زي و

ي�� الظ��روف لخ��وض المع��ارك البطولي��ة المقبل��ة ال��تت اللحم��ة إل المنظم��ة و أك��دت مص��داقية عمله��ا الث��وري، مم��ا هتم
ي مقدمتها معركة 

، ك��أول ل�هيدة ام�رأة للحمل�م و لمنظم�ة 1977نونبر  7السجون الخرى، و فف ي س�قطت فةه�ا الرفيق�ة س��عيدة لمنبهي��
إل"، التت

.1977124دجنبر  11، و ذلك يوم "المام
ي�� معرك��ة نون��بر 

، وذل��ك انطلق��ا م��ن)2وجي��� أ 1جي�� أ(، ج��زءا م��ن خط��ة بلورته��ا قي���ادة المنظم���ة بالس���جن المرك��زي 1977لق��د ل��كل ال��دخول فف

ة بعد وصول معتقلي المنظمة إل السجن المركزي ب�القنيطرة ي�وم �� 123 ، وأيام�ا قليل�ة بع�د ذل�ك  ش��كل الط�ار م�ن رف�اق ك�انوا أك�بر1977م�ارس  7 شكل هذا الطار مباشر
، أحمد آيت بناص وإدريس الزايدي: لعبية وتقديرا من غالبية أعضاء وقواعد المنظمة بنوع من الستفتاء، وهؤلء هم ي

، محمد الشيفف .إدريس بن زكري، فؤاد الهيللي

ة حي���اة الش��هيدة س��عيدة لمنبهي�� عض��و المنظم��ة الماركس��ية �� اللة ة ي���ة المغ اي��ة �� 124 الم ش��ور"، الش��هداء الثوري���ون الثلث"انظ��ر كت���اب: " إل الم��ام"للطلع عل مس��بم
".الحوار المتمدن"وموقع " غشت 30"عل موقع 
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درب م�ولي"تحليل سياسي ع�ام، وتقةي�م للوض�اع الذاتي�ة، داخ��ل فص��ائل الحمل�م، المتول�دة ع�ن القم�ع، وتج ا�ة الم�رور م�ن المعتق�ل الشي 
يف ي تفاصيل هذه الوضاع" (الشر

:، وقد تضمنت هذه الخطة ثلثة محاور)لن ندخل هنا فف
.الستعداد لنجاز التقةيم الشامل لتج اة المنظمة والحملم- 
ف إل الفصائل الثلثة -  ف المنتميم ف �� اللة ة ةيم .125")لنخدم الشعب"و "  مارس23"، "إل المام("العمل عل تحقةق وحدة الماركسةيم
ي وحدة اندماجية(العمل عل إعادة بناء منظمة ماركسية �� لة ة ية موحدة - 

).تضم الفصائل الثلثة فف
ي��� معرك���ة نض���الية م���ن داخ���ل الس���جون كمهم���ة تعبوي���ة،  س���اعد م���ن جه���ة، عل1977بع���د إص���دار ق���رارات يونة���و 

، ت���م تحدي���د مهم���ة ال���دخول فف
ي�� داخ��ل منظم��ة 

ي ق��اد إلةه��ا الخ��ط اليمةتف
اة نون��بر "م��ارس 23"الخ��روج م��ن آث��ار النهزامي��ة ال��تت القاص��مة لظه��ر 74، وال��ذي ك��ان مس��ؤول ع��ن صف��

وط المناس��بة" إل المام"المنظمة، و كذلك لف منظمة  ي� الشر� حول خط نضالي ثوري يس�اعد عل إع�ادة اللحم�ة إلةه�ا، وم�ن جه�ة أخ�رى تهتم
ف �� ي الرضية اليديولوجية والسياسية والتنظيمية أيضا لوحدة الماركس��ةيم ي تهتم

لطلق نقاش واسع حول تج اة الحملم و المنظمة، يساهم فف
ف���� المغارا����ة ف����. اللة ة ةيم ي���� هن����ا تحقة����ق مجموع����ة م����ن المط����الب  س����اعد عل ف����ك العزل����ة الجتماعي����ة والسياس����ية المفروض����ة عل المعتقليم

نعتف
ف .السياسةيم

ي السجن المركزي 
ي سقطت فةها قيادة المنظمة فف

نامج، مستغل بعض الهفوات التت ب هذا البر ي صف
وجي 1جي أ(لقد ساهم التيار الصلجي فف

اير )2أ ي معركة فبر
.126"المعتقل السياسي"من أجل سن قانون  1978، لما تم اتخاذ قرار الدخول فف

ف  وقراطي�� اتخ��ذه أح��د المس��ؤوليم ي�� الحقيق��ة، ف��إن الق��رار ل��م يخض��ع لنق��اش معم��ق داخ��ل أط��ر المنظم��ة، ب��ل ج��اء ك��رد فع��ل متشع ببم
يتعل��ق- فف

ي حققه���ا- الم���ر ب���إدريس ب���ن زك���ري
اجع ع���ن المكتس���بات ال���تت ي��� ال���بت

ة عل رغب���ة ه���ذا الخبم��� فف ك���رد فع���ل ض��د تصيحات مس���ؤولي النظ���ام، المؤشر���

،1978كتب��ت س��نة " إل الم��ام"وهي�� إح��دى وث��ائق التج��اه الث��وري داخ��ل المنظم��ة الماركس��ية �� اللة ة ي��ة المغ اي��ة " إع��ادة البن��اء"للمزي��د م��ن التفاص��يل انظ��ر وثيق��ة �� 125
 .وستصدر لحقا

اير �� 126 ي معركة فبر
ي حقيقة المر، لم يحظ قرار الدخول فف

بنق��اش واف�ر، نظ��را لس��باب أمني�ة، وق�د انف��رد" م�ن أج�ل س�ن ق�انون المعتق��ل السياسي��"، تحت لعار 1978فف
.ادريس بن زكري، عضو اللجنة الوطنية للمنظمة بإصداره، مكتفيا بالتشاور مع بعض الرفاق
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اب نونبر  ف�� عل مجموع��ة م�ن الس��جون، مم��ا عق�د مهم��ة. 77إصف ادوري، بتش��تيت المعتقليم وقد كان من نتائج هذا القرار، أن قام النظام الكم��بر
ي�� داخ��ل منظم��ة 

ي اس��تغلها التج��اه اليمةتف
نام��ج الم�ذكور أعله، وك��انت تلك��م الغلط��ة ال��تت ي� تأجي��ل تط��بةق البر

إل"التواص��ل فيم��ا بينه��م، وس��اهم فف
ي�� هج��ومه عل الخ��ط الث��وري للمنظم��ة داخله��ا، مس��تغل حال��ة التش��تت، ونظ��م مجموع��ة م��ن التحالف��ات"الم��ام

، حي��ث دل��ن خط��ة جدي��دة فف

.لنجاح عمله الهجومي
ي����� ه������ذه اللحظ�����ة بالض�����بط، ظه�����رت إل الوج������ود الطروح������ات الص������لحية الك�����بر اكتم�����ال، نش�����بم هن������ا إل وثيق�����ة 

موض�����وعات ح������ول الوض�����ع"فف

.127"السياسي
حال��ة التش���تت بع��د توزي����ع- ، مس��تفيدا م���ن الوض��اع الجدي���دة داخ���ل الس���جون 1978لق��د ق���ام التج��اه الص���لجي بب��ث أطروح���اته خلل س���نة 

ف����� عل مجموع�����ة م�����ن الس�����جون روح"، وم�����ن  ش�����كل تح�����الف من�����اهض للمنظم�����ة، ك�����ان ق�����د أعل�����ن ع�����ن نفس�����ه م�����ن خلل م�����ا س�����مي ب -المعتقليم
.128"ال ااط

ي ك����ان يتض����منها الخ����ط السياسي���� للمنظم����ة 
ف���� ه����ؤلء، واس����تطاع التي����ار الص����لجي الس����تفادة م����ن الهف����وات ال����تت الخط����ة التكتيكي����ة(ت����م اللق����اء بيم

نامج الديموقراطي لسنة  كة، البر نامج الديموقراطي لسنة 1975المشبت ي� ه�ذا. ليقدم نفسه كتي�ار ث�وري، يص��حح خ��ط المنظم��ة...) 76، البر
وفف

عةته، انطلق����ا م����ن ق����راءة نقدي����ة مزعوم����ة لتج ا����ة المنظم����ة خلل س����نة  )م����اكرة(، وم����ن ت����م ق����ام بمن����اورة ذكي����ة 1975الس����ياق ح����اول تأكي����د شر����
ي تعرض�����ت له�����ا المنظم�����ة، ممه�����دا الط ي�����ق لس�����تعادة م�����واقعه"ب�����الهجوم عل م�����ا أس�����ماه ب "النح�����راف اليشاوي

اة ال�����تت ، المس�����ؤول ع�����ن الصف�����

، حي��ث تض��منت مجموع�ة م�ن الطروح��ات الص��لحية،�� 127 ي
ي بلعباس وعبد ا المنصوري، وتعتبر من أهم وثائق التجاه الصلجي اليمةتف أصدر هذه الوثيقة المشبت

ي�� ين�اير " وح��دة الق��وى الثوري�ة والديموقراطي��ة"من أهمها ما س�مي ب 
ي التج��اه الص�لجي ليش��كلوا ثلثي�ا 1979م�ن أج�ل إس�قاط النظ��ام، وفف ي بقي��ادتي

التح��ق أبراه��ام الشفاتت
.يمة يا
ي��� منتص���ف س���نة �� 128

ف��� مجموع���ة م���ن العناص المعادي���ة للمنظم���ة و خطه���ا، و ذل���ك بس���جن لعل���و بال ا���اط، ال���ذي ك���ان يمث���ل محط���ة انتقالي���ة نح���و1978فف ، ج���رى لق���اء بيم
، وعناص رافض����ة لق����رارات يونة����و1972المستش����فيات قص����د العلج، وض����م ه����ذا الكش����كول عناص مختلف����ة، منه����ا قي����اديون س����ابقون م���ن الفص����ائل الخ����رى اعتقل����وا س����نة 

ي و آخرون، وجرت هذه اللقاءات تح�ت ل��عارات مزيف�ة، م�ن قبي�ل مواجه��ة1977
، أو متبنية للطروحات الصلحية اليمة ية آنذاك مثل عبد ا زعزاع و محمد الشيفف

وقراطية و دغمائية منظمة  ي غمرة حماس هؤلء بعد لقاءاتهم، سموا ذلك الجو الذي ساد بينهم ب "إل المام"هيمنة و ببم
".روح ال ااط"، و فف
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يف"التنظيمي��ة المفق��ودة، عل إث��ر الممارس��ات المخزي��ة داخ��ل المعتق��ل الشي  ي تص��دت له��ا ق��رارات" درب م��ولي الشر��
بال��دار البيض��اء، وال��تت

.1977يونةو
ة، ف�� خلل ه�اته الف�بت ، تمبم ي� ظ�ل وض�ع سياسي� داخلي�

لقد عرف�ت الطروح��ات الص��لحية له�ذا التج��اه انتش��ارا واس�عا داخ�ل قواع�د المنظم��ة، فف

ي أدت إل تأس����يس الكنفدرالي����ة الديموقراطي����ة للش����غل، إض����افة إل تن����امي
اكي للق����وات الش����عبية، وال����تت بتل����ك الحركي����ة المح����دودة للتح����اد الل����بت

ء ال���ذي ت���م اس���تثماره بحذاق���ة لتق���ديم الطروح���ات الص���لحية كب���ديل جدي���د ي���
ي���ة، السر نض���الت الطبق���ة العامل���ة المغ اي���ة و الحرك���ة الجماهبم

ف الق��وى الثوري��ة"وحدة القوى الثورية و الديموقراطية من أجل إسقاط النظام"للخط الثوري للمنظمة، من خلل لعار ي خلط مقصود بيم
، فف

يرا لقب��ول قي��ادة الق��وى الص��لحية، ب��ل المطالب��ة ب��النخراط فةه��ا،. و الص��لحية داخ��ل الق��وى الديموقراطي��ة لق��د ق��دم ه��ذا الش��عار غط��اء وت��بر
.باعتبار ذلك مقدمة للتجذر داخل الطبقة العاملة

، من خلل هجومه المحموم عل الخط الثوري للمنظمة، مجموعة من الشعارات مث�ل م�ا س�مي ب  جبه��ة الق�وى"لقد بث التجاه الصلجي
والتخلي�� ع��ن مب��دأ" مناهض��ة الح��رب"، وال��دعوة لش��عار"النتهازي��ة اليشاوية هي�� المس��ؤولة ع��ن أخط��اء المنظم��ة"، و"الثوري��ة والديموقراطي��ة
، واعتب��ار  يالي��ة"أو أنه��ا " قض��ية الص��حراء قض��ية خارجي��ة ل تعنين��ا"تق ي��ر المص��بم اكية المبر يالي��ة والل��بت ف�� المبر اس��تعادة" (نت��اج صاع دولي�� بيم
اف الظاهري للتيار ب  ،)لنظ ية العوالم الثلثة ي��"انظ��ر" (مفهوم الشعب"رغم العبت ي� الغ�رب العرتر

وق�د حق��ق ه�ذا ). 129"نق�د نظ ي��ة الث�ورة فف
، ال���ذي وص���ل إل الس���جن المرك���زي ب���القنيطرة، قادم���ا م���ن س���جن ي

التي���ار نجاح���ا مهم���ا، عن���دما اس���تطاع أن يكس���ب إل ص���فوفه أبراه���ام الشفاتت
ي��� ين���اير 

ي��� . 1979غبيل���ة بال���دار البيض���اء فف
ي(وق���د ل���كل ه���ذا الثلتر

ي، المنص���وري والشفاتت ي��� مواجه���ة الن���واة الثوري���ة)المش���بت
، تحالف���ا مقدس���ا فف

ي�� الس��جن المرك��زي، حي��ث لع��ب أبراه��ام 1979ومث��ل ل��هر م��ارس . لع��دة ل��هور" إل الم��ام"لمنظم��ة 
قم��ة الهج��وم الص��لجي عل المنظم��ة فف

ي�� ه��ذه المواجه��ة واللع��ب عل
ي�� ه��ذا الهج��وم، مس��تغل م��وقعه داخ��ل اللجن��ة القيادي��ة، لفش���ال خط���ط الن���واة الثوري��ة فف

، دورا ف��اعل فف ي
الشفاتت

ي��� م���ن ف���رض م���ا س���مي ب 
، م���ن أج���ل تم ي���ر المواق���ف الص���لحية، وتمك���ن الثلتر ف��� نام���ج النتق���الي"الحبليم ي"البر

، ال���ذي يكث���ف خط���ة الهج���وم ال���تت

ي���"�� 129 ي��� الغ���رب العرتر
ي بلعب���اس س���نة "نق���د نظ ي���ة الث���ورة فف ي كتبه���ا المش���بت

ي���"وض���منها انتق���اداته ح���ول  1979، هي��� الوثيق���ة ال���تت ي��� الغ���رب العرتر
، وح���ول"نظ ي���ة الث���ورة فف

ي إطار الثورة المغ اية
ي للمنظمة، داعيا إل التقوقع فف اتيخر ي الط ح السبت

.الموقف من الصحراء، كما أعاد النظر فف
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ي���� الم����ذكور
ي���� ل����هر م����ارس . بلوره����ا الثلتر

ي���� أن يحق����ق انتص����ارا مؤقت����ا فف
، رغ����م المقاوم����ة المس����تمةتة للن����واة الثوري����ة1979واس����تطاع التي����ار اليمةتف

.130للمنظمة
،1979لكل لهر أب يل  ف ف�� السياس��ةيم ي كان قد وض��ع فةه��ا أغلبي��ة المعتقليم

ي هذا الشهر، العزلة التت
، بداية نهاية هذا التيار، حةنما فك النظام فف

، أدى إل س����قوطهم ف س���ةؤدي ه���ذا الوض���ع الجدي���د، إل قي����ام. فأع���اد الجمة����ع إل الس����جن المرك���زي، لةتش����كل تي���ار واس����ع من����اهض للص����لحةيم
ي������� المنظم�������ة المركزي�������ة بالس�������جن المرك�������زي 

ي بتجمي�������د عض�������ويته فف
نظ ي�������ة الت�������وجيه"، مبل�������ورا م�������ا س�������مي ب )2وجي������� أ 1جي������� أ(أبراه�������ام الشفاتت

ي دفعت اللجنة القيادية إل اتخاذ قرار توقيفه من المنظمة131"والتسةبم
.، التت

ي بلعب�����اس  ع ع داخ�����ل) مهن�����دس كه ا����اء(وعب����د ا المنص�����وري ) أس�����تاذ فلس�����فة(يع����د المش�����بت ، ال����ذي ب�����دأ ي�����بت مهندس����ا ه�����ذا الخ�����ط الص�����لجي
ة نون����بر  – 1974المنظم����ة، خلل ف����بت ، بمواقفهم����ا المخالف����ة لخ����ط. 1976م����ارس   ف���� ه����ذان العنصان، خلل مس����ار تطورهم����ا السياسي���� وتمبم

ي عرف��ت تصيحات ممج��دة للق��وى الص��لحية
ة التحقة��ق ال��تت ي ذكرناه��ا أعله خلل محاكم��ة ين��اير132المنظم��ة، خلل ف��بت

-، وك��ذا المواق��ف ال��تت
اير ف�� برج��ة بال��دار البيض��اء، و بع��د ذل��ك، رف��ض ق��رارات يونة��و1977ف��بر ، ث��م بل��ورة الطروح��ات1977، ث��م العم��ل التكتلي�� م��ن داخ��ل س��جن عيم

ي�� أب ي��ل . 1979، و محاول��ة فرض��ها خلل س��نة 1978133الص��لحية، بش��كل كام��ل خلل س��نة 
ي�� ب��ه ه��ذا التي��ار فف

،1979واع��د الفش��ل ال��ذي متف

ي فةه�ا، انظ�ر وثيق��ة �� 130
ة، ودور أبراه��ام الشفاتت ي�� " 1979ح�ول بع��ض الت�أملت النق��د الذاتي��ة الولي��ة لس��نة "للمزي�د م�ن المعطي��ات ح��ول ه�اته الف��بت

م�ارس 17الص�ادرة فف
ف1980 ي مواجهة الصلحةيم

ي بهذا الدور، وادور النواة الثورية فف
ف الشفاتت .، حيث يعبت

ي هن��ا التنظي��م المرك��زي لمنظم��ة �� 131
بالس�جن المرك�زي" إل الم��ام"للطلع عل مضمون هذه النظ ية، انظر المصدر السابق. أما فيما يتعلق بالمنظمة المركزية فالمعتف

ي�� التنظي��م
ي ك��انت تض��م مناض��لي المنظم��ة غبم�� العض��اء فف

ي تض��م العض��اء الك��املي العض��وية و تحي��ط به��ا مجموع��ة م��ن اللج��ان ال��تت
و يض��م أعض��اء مجموع��ة م��ن الخلي��ا ال��تت

اير 1977المرك���زي، و عل رأس ه���ذا المجم���وع ك���انت هن���اك لجن���ة قيادي���ة  ش���كلت من���ذ م���ارس  .1977، تاري����خ وص���ول الرف���اق إل الس���جن المرك���زي بع���د محاكم���ة ين���اير �� ف���بر
، أحم�د ي

ة أو تل��ك للجن��ة القيادي��ة كمحم�د الشيفف ي� ه��ذه الف�بت
وكانت اللجنة القيادية تضم كل من ادريس بن زكري و فؤاد الهللي و ادريس الزايدي و عناص أخرى انتم��ت فف

. آيت بناص، عبد الرحمان النوضة

ي التحقةق بالدار البيضاء�� 132
ي بلعباس أمام قاضف .يتعلق المر بتصي����ح المشبت

ي سنة �� 133
ف هم�ا 1978فف ف رئيس�يتيم ي�� وثيق�تيم

ي بلعب��اس وعب��د ا المنص�وري ق�ادة التج��اه الص�لجي أب�رز اطروح��اتهم اليمة ي��ة فف ي المش�بت
موض�وعات ح��ول: "صاغ الثناتي
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ي� يونة��و
واع�د فش��ل ه��ذا التح��الف نتيج��ة تناقض��اته. 1979س��يحاول التح��الف م�ع التي��ار اليشاوي التص�فوي، وذل�ك بت��وقيعه لبي��ان التجمي�د فف

ة  ي� وال�رأي الع�ام ال��ديموقراطي"الداخلية، أصدر التيار وثيقته الشهبم اير 22" بيان من داخل السجن المركزي بالقنيطرة إل الشباب المغرتر ف��بر
ي المسماة . 1980

.134!قد صدرت لهرا بعد ذلك؟..." حول بعض التأملت "ومن غرائب المور أن وثيقة الشفاتت
ي�� (انتق��ل الص��لحةون الج��دد م��ن خ��ط الص��لح إل خ��ط ال��ردة..." بي��ان م��ن داخ��ل الس��جن المرك��زي"واص��دور وثيق��ة 

س��نعود إل الموض��وع فف
).فصل مخصص لذلك

ة الممت��دة م��ن م��ارس  ف�� الخ��ط الث��وري والخ��ط الص��لجي1979إل أب ي��ل  1977عموم��ا، خلل ه��ذه الف��بت ، ل��كل التن��اقض داخ��ل المنظم��ة بيم
، تناقضا رئيسيا  جوازي الصغبم ي صيغتيه،")إل المام"تناقض من داخل (البر

مجموعة"، بينما لكل تناقض الخط الثوري والخط اليشاوي فف
.تناقضا ثانويا" الحد الفاصل بيننا"ومجموعة عبد ا زعزاع أصحاب وثيقة " الثلثة

ة أبريل  - 1979نونيج – 1979فير

ورة تطور ف سبم ، ي تمي��ان إل نف��س"التيار اليشاوي" تتمبم ف� ف مختلفيم ف� اتج��اهيم ف� بيم ورات الخرى، وهنا ل بد من التمةبم ق كل السبم ، بكونها تخبت
ف�� ، أو كمجموع��ة متكتل��ة، و بيم ف�� ي عباءة الخط الثوري، و كان يتحرك من داخله، سواء كأل��خاص معزوليم

ورة، اتجاه يشاوي ظل مختبئا فف السبم
اتجاه تقدم للصاع ضد الخط الثوري، بعد تجميد عضويته من المنظمة ، و  شكيل أرضية سياسية تعمم م�واقفه اليديولوجي��ة و السياس��ية

ي� اللجن�ة الوطني�ة للمنظم��ة"الحد الفاص�ل بينن��ا"الجديدة، و هذا التجاه عرف باتجاه وثيقة 
، و تزعم�ه ك�ل م�ن عب�د ا زع�زاع، عض�و س�ابق فف

ي يونة��و
ي ، عضو سابق بالكتابة الوطنية، صدرت قرارات تجميد عضويتهما من المنظمة فف

، بينم��ا أعلن��ا ع��ن تجمي�د1977و عبد الفتاح فاكهاتف
ي�� يونة���و

ي��� المنظم���ة فف
ي��� تح���الف يونة���و 1979عض���ويتهما فف

ال���ذي كان���ا" التج���اه التص���فوي"، ال��ذي ض���م كل م���ن1979، و ق��د لعب���ا دورا حاس���ما، فف

ي"و "، الوضع السياسي ي الغرب العرتر
).1979" (سنة نقد نظ ية الثورة فف

ي هوامش سابقة�� 134
.لقد تمت اللارة إل هذه الوثيقة فف
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، ال�ذي ل�م ي
ي بلعباس و عب�د ا المنص��وري، و ك��ان ي��دعمه م�ن وراء س��تار أبراه��م الشفاتت يمثلنه ، و التجاه الصلجي الذي كان يمثله المشبت

ي��� يونة���و " بي���ان تجمي���د العض���وية م���ن المنظم���ة"يوق���ع وثيق���ة 
ي ق���د1979فف

ي عل التاري����خ، نش���بم إل أن أبراه���ام الشفاتت
، و ح���تت ل نته���م ب���التجتف

ي وثيقة 
افاته فف ي اعبت

ف أنه كان يقوم بذلك بالفعل، كما جاء فف .135..."حول بعض التأملت النقد الذاتية"اعبت
ة، وأصدر دعوته بحلها ، الذي اعتبر كل الحملم، بيمةنها ويسارها برجوازية صغبم .136لقد عرف الخط التصفوي بموقفه الشهبم

ي" (مجموع���ة الثلث���ة"أم���ا تي���ار م���ا س���مي ب 
ف��� اليشاوية)أحم���د أي���ت بناص، عب���د الرحم���ان النوض���ة ومحم���د الشيفف ف��� أص���حابه بم���ا يمبم ، فق���د تمبم

:كقاعدة عامة
التلوي����ح ب����العلم الحم����ر، لمحارا����ة العل����م"رك����وب التي����ار الث���وري والخ����ط الث���وري ليس����هل مح����اراته م����ن ال����داخل، أو كم����ا يق����ول م����او  سي���� تون����غ - 

ف الصاع داخل الحزب" الحمر ة حول قوانيم ي قولته الشهبم
ي به كذلك، فف

:وهو ما يعتف
ي وراءه دائما تيارا آخر"

".إن وجود تيار ما يخفف
خ����وض الصاع بل ه����وادة، لي����س به����دف إنق����اذ الم ي����ض، ولك����ن به����دف الجه����از علي����ه، وذل����ك م����ن خلل لخص����نة الهجوم����ات عل الرف����اق- 

ف� ف والمعتقليم ي� ذل�ك إل ل�ن هجوم��ات عل ع�ائلت المناض�ليم
، بل تعدى المر فف ف ك��ان ه�ذا التي��ار ي�دعي النتم�اء إل الخ��ط الث�وري،. والمناضليم

عنة وج���وده ي��� محاول���ة لشر���
، م���ن. فف ، ال���ذي تمك���ن ب���ذكاء سياسي��� ف��� الص���لجي مفي���دة له���ذا الخبم��� ي��� الصاع ض���د اليميم

وم���ن ت���م ك���انت مش���اركته فف
.الركوب عل أخطاء هذا التيار، وتوجيه السهام السامة ضد الخط الثوري

ي- 
ا سام أصحابه بنظرة زعامتية، واحث مستمر عن المواقع، واستعمال الكاذيب والديماغوجية وتح يف الصاع وتمةيعه، عبر النخراط فف

ف عل ألخاصهم  كبم .137)لخصنة الصاع(تعداد أخطاء الرفاق والبت

.انظر هوامش سابقة حول الوثيقة�� 135

ي��� مواجه���ة العفوي���ة والفوض���وية"للمزي���د م���ن المعطي���ات، انظ���ر مق���ال �� 136
"غش���ت 30"، وق���د ق���ام موق���ع "إل الم���ام"، الص���ادرة بج ي���دة 1980خ ي���ف " إع���ادة البن���اء فف

ها، انظر كذلك كراسة  عة العمالوية القتصادوية إل التصفوية والفوضوية والعدمية: الخط اليشاوي العفوي الجديد"ب شر ف ين�اير" غش�ت 30"م شورات موق�ع " من البف
2016.

ي�� 137
ي تعداد أخطاء الرفاق لحد أنه أصدر وثيقة ع�د فةه�ا أخط��اء أبراه��ام الشفاتت

كان أحد رموز التجاه اليشاوي من داخل المنظمة، عبد الرحمان النوضة، متخصصا فف
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ي� التحالف�ات اللمبدئي�ة ،كم�ا يع�بر ع�ن ذل�ك  ش�كل المجموع�ة- 
ي المواقف، و النتقال من موق�ف إل آخ�ر، و م�ن ت�م الس��قوط فف

عدم الثبات فف
ي عملية النقلب عل الخ�ط الث�وري، ال�ذي دل�نه م�ا يس�م138نفسها

، وليس غ يبا أن أبرز عناصه قد التحقت بالقيادة الجديدة وساهمت فف
ف��� زعي���م ه���ذا التح���الف "مسلس���ل إع���ادة البن���اء"ب  بخوض���ه ح ا���ا بل ه���وادة ض���د التي���ار الث���وري، ال���ذي رف���ض )عب���د الرحم���ان نوض���ة(، وق���د تمبم

ي
وع إعادة البناء التح يفف ة م�ا يس�م ب 139مشر ،"إع��ادة البن��اء"، ولم تخل اجتماعات القيادة الجديدة م�ن ص��اعات م�ن نف��س الن��وع، خلل ف��بت

وعن��د فش��لها ق��ام ك��ل ط��رف م��ن داخله��ا بتلفة��ق تهم��ة المس��ؤولية ع��ن فش��لها للط��رف الخ��ر، قب��ل أن تع��رف ه��ذه القي��ادة الهش��ة، مجموع��ة م��ن
ف عبد الرحم�ان نوض�ة ال�ذي انس�حب م�ن المنظم��ة لحق�ا، وأص�در مجموع��ة م�ن المق�الت ستنص��ب النسحابات، وعل رأسها زعيم اليشاوييم

ي��� " الس���تالة ية"ح���ول الهج���وم عل التج ا���ة، عل الشية، عل العن���ف الث���وري، وعل 
ف فف ، وق���د"مسلس���ل إع���ادة البن���اء"وعل حلف���ائه الس���ابقيم

ي��� جرائ���د مث���ل ج ي���دة 
ي��� كت���اب أس���ماه " المس���ار ال���ديموقراطي"، و مجل���ة 1991، "الم���واطن"ص���درت تل���ك المق���الت فف

ي���" أخطاؤن���ا"وفف
ص���در فف

.1991يولةوز
ف ي�� صاع ق��وي م��ع التي��ارين اليشاوييم

ي�� التناقض��ات، بحي��ث دخ��ل الخ��ط الث��وري فف
ة تقاطع��ا فف 140عرف��ت ه��اته الف��بت

ي��
ي�� نف��س ال��وقت اس��تمر فف

، وفف

، كقم���ة للتح��الف الص���لجي س اليشاوي، ث��م النش���طار ال��ذي وق���ع داخ���ل1979، لك��ن بع��د ص��دور بي��ان يونة���و 141الصاع م��ع الخ���ط الص���لجي

ي وصلت إل 
ي 77التت

ي حد بلوغها الطابع العداتي
ف أبراهام الشفاتت ي تأجةج الصاعات الذاتية بينه وايم

.خطأ، لحد أن المر أضخ نكتة يتفكه بها المعتقلون، وساهمت فف

ي والمنصوري، وكذلك تصيحاته حول طبيعة هذا التحالف وما كان يخطط له �� 138 ي الذي كان أقرب إل مواقف المشبت
).بفتح الطاء(مثال محمد الشيفف

ي هذا الشأن وثيقة �� 139
تها مجلة " تعبأوا"انظر فف ي كتبها عبد الرحمان النوضة و نشر

ة الداخلية لصحاب "الشةوعي"التت وك"، تح��ت توقة��ع "إعادة البناء"، ال شر ، و"م��بر

ي��
ي لعب��د الرحم��ان النوض��ة أص���دقاءه فف

هي�� موجه��ة أساس��ا ض��د الرف��اق الراع��ة، بلغ��ت م��ن الح��دة و الع���داء، م��ا دف��ع بالعدي��د م��ن رف��اقه باس���تنكارها، وط��ال الس��لوب الع��داتي
ي��� ه��ذا الص���دد وثيق���ة " إع���ادة البن���اء"

ي التح���ق به���ا، انظ��ر فف
ي��� القي���ادة ال���تت

وك"جواب���ا عل ن��ص الرفة���ق " التخب���ط السياسي��� نتيج��ة حتمي���ة لمنه��ج الصاع ب���دون ه���وادة"فف "م��بر
.مكرر 5، السلسلة الجديدة العدد "الشةوعي"، رفةق قيادي، 1982نهاية ماي " نقاش نصوص القيادة المعدة للندوة"المعنون ب 

ي من جهة، واتجاه عبد الرحمان النوضة ���� احمد آيت بناص يتعلق المر باتجاه عبد ا زعزاع ������ 140
.عبد الفتاح فاكةهاتف

ي ���� المنصوري�� 141 ي هنا اتجاه المشبت
.المعتف
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م�ن التج��اه ال�داعي إل ح��ل الحمل�م، تح��ول الصاع م�ع التي�ار اليشاوي التص�فوي العف�وي إل تن�اقض" بيان تصحيخي "التحالف، بعد صدور 
ي تع�����رض له����ا، واحك����م تناقض�����اته الداخلي�����ة، و انته الصاع ض����د التي�����ارين

اات ال�����تت ، بينم�����ا أص�����بح التي�����ار الص�����لجي يتلسر����� بحك����م الصف����� رئيسي�����
ي��� إل ال���ردة"1979نون���بر  12"الص���لجي واليشاوي بص���دور ق����رارات 

ي ل���دعاة ح���ل الحمل���م إل���142، وتح���ول التج���اه اليمةتف ، والتح���ول الت���دريخر
، ينهل��ون م��ن فك��ر الث���ورة الفرنس���ية  ف ي ،!!ديم��وقراطةيم

، باس��تثناء محم��د الشيفف ي��
أم��ا اليشاويون داخ��ل المنظم���ة، فق��د التحق��وا بالتي���ار التح يفف

ي بلعباس ي التحق��ت به��ا أيض��ا. الذي كان ق يبا من أطروحات المشبت
ي المجموعة التح يفية الجديدة، التت

لقد تلسر التيار اليشاوي واندمج فف
، ي�

ي� انتص�ار الخ�ط التح يفف
ف�� عوام�ل أخ�رى، فف عناص وسطية توفيقية أو غبم م سجمة، كانت محس�واة عل الخ�ط الث�وري، مم�ا س�اهم، م�ن بيم

ي الجديد فيما يسم بعملية 
وع الخط التح يفف ي انتهت إل الفشل باعتقالت نونبر "إعادة البناء"وعزل الخط الثوري، وشر

.1985، التت

ة نونيج -  .1980شتنيج  – 1979فير

ي عدم وج��ود ت��داخل
ف التجاهات، ل يعتف ي تتولد من تطور تناقضات محددة بيم

ي لمجموع الحداث والوقائع التاريخية التت إن التقسيم المنهخر
ة ي نفس الوقت وبشكل متف�اوت، بعض�ها يص��بح رئيس�يا والخ�ر ثانوي�ا، ث�م بع�د ذل�ك وا��دخول ف��بت

ورات التناقض تتطور فف ات، لن سبم ف الفبت بيم
ي الصاع

.جديدة يتحول الثانوي إل رئيسي فف
ي� ل زال مج�رد إرهاص�ات

ة الس�ابقة، وإن ك�ان الخ�ط التح يفف ، ق�د ب�دأ من�ذ الف�بت ي�
ف� الخ�ط الث�وري والخ�ط التح يفف وقصارى الق��ول، فالتن�اقض بيم

ي مواقف مختلفة وظواهر تحجب جوهر تلك المواقف عن النظار، واالتالي كان يتم التعام�ل معه�ا كمج�رد
ومواقف جزئية، تعبر عن نفسها فف

ي كانت مهمة رئيسية
.أخطاء جزئية، أو ثانوية، أمام مواجهة الخط التصفوي التت

اير- عندما، فك النظام العزلة عن مجموعة محاكمة الدار البيضاء يناير ي1977فبر
ي كانت تقطن فف

، و عن مجموعة"2جي أ "و" 1جي أ" ، التت
ي ك���انت تقط���ن 73غش���ت -محاكم���ة ال���دار البيض���اء 

ف��� رف���اق منظم���ة "جي��� ج "، و ال���تت إل"، وكلهم����ا بالس���جن المرك���زي ب���القنيطرة، ت���م اللق���اء بيم

ي هوامش سابقة�� 142
ي ���� المنصوري الشهبم فف .انظر بيان المشبت
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ي���� الهيكل����ة التنظيمي����ة للمنظم����ة داخ����ل الس����جن المرك����زي، و ك����ان لك����ل" الم����ام
، وك����ان م����ن الط����بيعي أن يع����اد النظ����ر فف ف ف���� إل المجموع����تيم المنتميم

ف��� الرف���اق لمعالج���ة الموض���وع، وام���ا أن لك���ل. مجموع���ة م���ن الرف���اق تج ات���ه الخاص���ة داخ���ل الس���جن وم���ن أج���ل ذل���ك، س���ينعقد أول اجتم���اع بيم
تيب الوضع التنظيمي الجديد وريا، أن تجتمع القيادتان لبت .143مجموعة قيادتها فقد كان صف

انعقد هذا الجتماع ابتداء من التاس��عة ص�باحا واس�تمر إل ح�والي التاس�عة ليل، وك��ان ه�ذا الجتم�اع س�اخنا ج�دا، نتيج��ة ممارس�ة ق�ام به�ا رف�اق
ف��� وعلي��� فقبم��� وعب���د اللطي���ف"جي��� ج"الق���ادمون م���ن " إل الم���ام" وا ه���ذا الجتم���اع، وه���م عب���د الحمي���د اميم ، ويتحم���ل مس���ؤولةتها ثلث���ة حصف���

ي ف� العتب��ار موق�ف اللجن�ة. اللعتر لقد قام هؤلء بخرق سافر للمبادئ التنظيمي��ة للمنظم��ة، فيم��ا يش�به محاول�ة انقلبي��ة، وذل�ك دون الخ�ذ بعيم
ي إل ه�ذا الجتم�اع، وق�اموا. ، بالقفز عل الوضع التنظيمي داخل المجموعة"1جي أ "القيادية ب 

ي بإحضار أبراه��ام الشفاتت
لقد قام هذا الثلتر

ي� اللجن�ة القيادي�ة، ول�ول
ب أح�د الرف�اق فف ي بصف��

ف� الرف�اق وص�ل ح�د تهدي�د أبراه��ام الشفاتت بمحاولة فرضه عل الرفاق، مم�ا فج�ر صاعا ح�ادا بيم
إن س��بب ه��ذا النفج��ار يع��ود أساس��ا إل تجاه��ل الرف��اق الثلث��ة للوض��ع التنظيمي�� لبراه��ام. ت��دخل الرف��اق، لتح��ول الجتم��اع إل حلب��ة للمب��ارزة

، فق����اموا بمحاول����ة التقلي����ل م����ن أهمي����ة ذل����ك، والح����ال أن الق����رار الس����ابق للجن����ة القيادي����ة داخ����ل  ي
" 1جي���� أ "الشفاتت بتجمي����د عض����وية أبراه����ام 

ب المنظم���ة وتخ يبه���ا ي��� صف���
ي ك���انت  س���اهم فف

، وال���تت ي ارتكبه���ا ه���ذا الخبم���
ة ال���تت ، يرتك���ز عل العدي���د م���ن الحق���ائق والممارس���ات الخطبم��� ي

الشفاتت
:ومنها

عية عل مجموع��ة م��ن الك��اذيب ك��ان* ي�� إض��فاء الشر��
، حةنم��ا س��اهم فف ي�� تح��الف مق��دس م��ع التج��اه الص��لجي وص��ل إل ح��د خطبم��

انخراط��ه فف
ي� الس��جن بشقة ه�ذا المبل��غ 18يبثها الصلحةون ضد المنظمة، ومنها قض�ية 

ي اته�م فةه�ا الص��لحةون المنظم��ة فف
ة، ال��تت ملة�ون س� تيم الش�هبم

ف"لج��ان مناهض��ة القم��ع ب��المغرب"الم��الي الم��وجه حس��ب زعمه��م م��ن ط��رف  ف�� السياس��ةيم ، ذل��ك الط��ار ال��ذي ك��ان يوج��د بفرنس��ا، إل المعتقليم
ف تهم��ا بعي��دة ع��ن الخلق النض��الية، وذل��ك. وع��ائلتهم ، للقض��اء عل المنظم��ة، وتل��بيس مناض��لةها الث��ورييم وك��ان ه��ذا ج��زء م��ن مخط��ط خطبم��

، تمهي��دا للس��تيلء عل قي��ادة المنظم��ة ف ف الث��ورييم واالفع��ل فق��د ت��م القي��ام بحمل��ة ل��عواء معادي��ة، اس��تعملت. للح��د م��ن ت��أثبم ونف��وذ المناض��ليم

، وهي الزنزانة رقم ) 1(انعقد هذا الجتماع بخي أ �� 143 ، وق��د حصف�1979بالسجن المركزي ب�القنيطرة، ح��والي نهاي�ة أب ي�ل �� م�اي ) 1(بخي أ  1بزنزانة الرفةق فؤاد الهيللي
، ادريس الزايدي، ادريس بن زكري : هذا اللقاء كل من الرفاق ي ، عبد اللطيف اللعتر ي

، أبراهام الشفاتت ، فؤاد الهللي ، علي فقبم ف عبد الحميد أميم
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ء ال�ذي تص�دى ي�
ف� أطره�ا ورفاقه�ا، السر ف� اللجن�ة القيادي�ة وقواع�د المنظم��ة، وم�ا بيم فةها كل الحيل والكاذيب واللاعات، لخل�ق التناقض�ات بيم

، دفاعا عن تاري����خ المنظمة ومبادئها وخطها النضالي .144له الرفاق باستماتة منقطعة النظبم
ف���" بي���ان حقيق���ة " لجن���ة مناهض���ة القم���ع ب���المغرب"لم���ا انفض���حت المن���اورة وأرس���ل الس���يد فرانس���وا ديلس���ودا رئي���س  وعل���م مجم���وع المعتقليم

ف��� ب���دأ أبراه����ام ف وأذن���ابهم، حيم ف بالس���جن المرك���زي، فانفض���حت م���ؤامرة الص����لحةيم ف���� السياس����ةيم بمض���مونه، انعق���د جم���ع ع���ام حال���د للمعتقليم
ف�  ي ذل�ك، فج�ابهه مجموع�ة م�ن المعتقليم

ي محاولة للتهرب من مسؤولةته فف
ي يتلكأ، فف

بحقيق�ة إبلغ�ه له�م بوج��ود) منه�م ص�لح الودي�ع(الشفاتت
.سطو للمنظمة عل ذلك المبلغ المالي المشار إليه أعله، فظهر الرتباك عل الرجل وعجز عن الجواب

ة كانت تهدد وحدة المنظمة واستمرارها، وكان له�ا الت�أثبم الب�الغ عل التط�ور اللح�ق للمنظم��ة، يتعل�ق الم��ر هن�ا * سكوته عن ممارسات خطبم
اق المنظم�����ة م�����ن ال�����داخل، م�����ن ط�����رف عناص ترو س�����كية، وذل����ك بتق ي�����ر أرس�����له مس�����ؤولو المنظم�����ة بفرنس�����ا، يكش�����ف ع�����ن مخط�����ط دب�����ر لخ�����بت

ي لحق�ا، وامش��اركة إح�دى ص�ديقاتها وهي� فرنس�ية مقيم�ة ب�المغرب
ف جوف�ان زوج��ة أبراه��ام الشفاتت ي� ن�دوة أقامه�ا ف� ع. 145بمساعدة ك يستيم

وفف
و س���كية، مم���ا فج���ر نقال���ات ح���ادة داخ���ل تل���ك المنظم���ة بفرنس���ا، اكتش���فت الم���ؤامرة وأعلن���ت العناص المندس���ة ع���ن انتمائه���ا إل الحرك���ة البت

ف جوف��ان من�ذ  ، وك��انت تق�وم ب�ذلك تح�ت غط��اء1977الن��دوة، واع�د التحقة�ق توص��ل الرف�اق إل معرف�ة ال�دور ال�ذي ق��امت ب�ه الس��يدة ك يس��تيم

ي
ء ال�ذي. علقته�ا بأبراه��ام الشفاتت ي�

ف� ف� ع المنظم��ة بفرنس�ا وفرعه�ا ببلجيك��ا، السر ي� تخ ي�ب العلق�ة بيم
ة، فف كم��ا اكتش��ف الرف�اق، دور ه��ذه الخبم��

، والخس����يس، ك����ان ج����زءا م����ن مخط����ط واس����ع م����ن ط����رف الحرك����ة. أدى إل القطيع����ة والنفص����ال بينهم����ا ي وم����ن المعل����وم أن ه����ذا العم����ل التخ ي����تر
ي تعرض��ت له��ا المنظم��ة خلل مرحل��ة نون��بر 

اة ال��تت ي�� ذل��ك الصف��
ا��ها م��ن ال��داخل، مس��تغلة فف اق المنظم��ة، وصف�� و س��كية لخ��بت م��ارس – 1974البت

ي� المنظم��ة. 1977، وخاصة ابتداء من 1976
ف فف و س��كةون يكتب�ون وث�ائق أو بيان�ات وي س�بونها، ع�ن ط ي�ق توقيعه�ا، إل رف�اق قي�ادييم وك��ان البت

ونها لخل�ق البلبل�ة والغم�وض وتعبي�د الط ي��ق لطروح��اتهم النتهازي�ة وق�د ق�ام ل�خص يقط�ن بإس�بانيا، ويع�رف باس�م. أو إل المنظمة، ثم ي شر�
ي�� ه��ذا المخط��ط الجهنمي��. عزي��ز، بص��ياغة مجموع��ة م��ن الوث��ائق المزيف��ة وإرس��الها إل أم��اكن مختلف��ة

ف جوف��ان رئيس��يا فف لق��د ك��ان دور ك يس��تيم

ة جدا�� 144 ، وتجاهل أخرى ذات طبيعة خطبم ي
ي نقده الذاتت

ي بمجموعة من الممارسات فف
ف أبراهام الشفاتت ...اعبت

و سكي بالمغرب�� 145 .يتعلق المر بالسيدة لوسيل دوما، إحدى قادة التيار البت
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ي
ي الداخل وااسم أبراهام الشفاتت

، خاصة وأنها كانت تقدم نفسها، كناطق رسمي باسم المنظمة فف .الخطبم
اق  و س���كية ك���انت معروف���ة بأس���لوب الخ���بت ي عل ه���ذه التفاص���يل، لن الحرك���ة البت

يزم(م���ا ك���ان لن���ا لن���أتت اس���ةون أو انفل���بت ، ل���ول أن أبراه����ام)أنفلبت
، و هو عنص قيادي  ي

ي الكتابة الوطنية(الشفاتت
بالسجن المركزي و أخفاه عن المنظمة، وحتت ل ندع 1979قد توصل بالتق ير سنة ) عضو فف

ي������ الحقيق������ة كامل������ة و ل������هادة للتاري����خ، فق������د اس������تطاع أعض������اء اللجن������ة القيادي������ة بالس������جن
مج������ال للتش������كيك لنن������ا ل نتجتف������ عل أح������د، ب������ل نبعف

فك���ري،: ، و بمعي���ة رف���اق آخ ي���ن، التوص���ل ب���التق ير بوس���ائلهم الخاص���ة وقراءت���ه، وه���ؤلء ه���م "1جي��� أ "المرك���زي أحم���د آي���ت بناص، إدري���س ببف
، عبد الرحمان نوضة و آخرون .إدريس الزايدي، فؤاد الهيللي

ف�� ف� ع المنظم��ة ي� مجموع��ة م�ن النس�حابات، وأدت إل القطيع��ة التام�ة بيم
ي� تاري����خ المنظم��ة، س��اهمت فف

ة فف لقد لكل ه�ذا التق ي�ر لحظ��ة خطبم��
ي بلجيكا وفرنسا

.فف
ف��� الج���دد، بع���د تح���الفهم م���ع ي��� تاري����خ المنظم���ة، خاص���ة م���ن ط���رف التح يفةيم

لق���د ظ���ل ه���ذا التق ي���ر بالفع���ل، إح���دى اللغ���از المس���كوت عنه���ا فف
ة ي هذه الفبت

ي فف
، بعد نفيه إل فرنسا سنة . أبراهام الشفاتت ي

، مصافحة مجموعة م��ن الرف��اق، وم��ن1991وليس غ يبا أن يرفض أبراهام الشفاتت
ي� لنه�م مس�وا زوجت��ه، ولي��س غ يب�ا ك�ذلك، أن يغ�ازل

بينهم من صاغوا ذلك التق ير، بل وص�لت ب�ه الوقاح��ة إل ح�د مط�البتهم بتق�ديم نق�د ذاتت
ي نعتها ب 

و سكية العالمية، التت ي الحركة البت
.146"أولئك الذين كانوا عل بينة من المور منذ البداية"الشفاتت

ابه ع��ن الطع��ام، خلل معرك��ة نون��بر  * ، ولم��ا ل��م تم��ر س��وى أي��ام1977خرق��ه الس��افر لمب��ادئ المنظم��ة وللنض��باط الث��وري، عن��دما أوق��ف إصف��
ي��� ين���اير 

، ب���ل أك���بر م���ن ه���ذا، فبع���د انتق���اله إل الس���جن المرك���زي فف ، ق���ام بحمل���ة واس���عة ض���د مفه���وم1979قليل���ة عل استش���هاد س���عيدة لمنبهي���
ف��� اعت���بر الش���هادة مب���دأ ل علق���ة ل���ه بالماركس���ية ء إل الس���جن المرك���زي. الستش���هاد ومب���دئيته، حيم ي��� اب، قب���ل الرج���ل المخر و خلل نف���س الصف���

، ال�ذي ج��اء1977خلل لهر دجنبر  ي
ي� ذل�ك عل دور أبراه��ام الشفاتت

اب و ت�وقيفه، معتم�دا فف ب الصف�� ، بمعية لجن�ة ل�كلها النظ��ام به�دف صف��
ي ل��كلها المعتقل�ون السياس��ةون،

اب و تق�ديم الع�ون للجن�ة النظ��ام، و دع�ا بالفع�ل، خلل لق�اء بلجن�ة المفاوض�ات ال�تت ي توقي�ف الصف�
ليساهم فف

ي� ه��ذا المج�ال، انظ�ر كت��اب �� 146
ي فف

اكية أي مس��تقبل؟"للمزي�د م�ن الطلع عل تصيحات الشفاتت ، وه�و عب�ارة ع�ن ن�دوة ل��ارك فةه�ا ك�ل م�ن إرنس��ت من�ديل، أح�د"الل��بت
ي بلجيكا، والكتاب من م شورات ج يدة 

، أقيمت فف ي
".النهج الديموقراطي"زعماء الممية الرابعة آنذاك وأبراهام الشفاتت
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، اتخ��ذت ي�� لق��اء اس��تعجالي
ي�� ه��ذا التج��اه، إل أن اللجن��ة القيادي��ة للمنظم��ة، و فف

اب و ع��دم الس��تمرار في��ه، و ح��اول الض��غط فف إل توقي��ف الصف��
ي خالي الوفاض، خاسئا، يجر أذيال الخةبة و الهزيمة إل سجنه بال�دار

قرار التصدي له بل و طرده إذا اقتضف المر ذلك، و عاد أبراهام الشفاتت

ي
.البيضاء، ففشل مخطط النظام و معه الدور الموكول لبراهام الشفاتت

اته*  ي��� ذل���ك أيم���ا براع���ة، مس���تعمل خ���بر
ي��� المخط���ط الص���لجي و التص���فوي ض���د المنظم���ة، و ب��� ع فف

، رأس الرم���ح فف ي
لق���د ل���كل أبراه���ام الشفاتت

ي
ي التح يفف ، باس��تعمال قض��ية. التح يفية القديمة الموروثة عن الحزب الشةوعي المغرتر ي

ي�� تص��ديه للتي��ار الث�وري، ق��ام أبراه��ام الشفاتت
هكذا وفف

ي�� محاول��ة للتش���ويه والته���ام بم���ا ك���ان يس���ميه ب 148، وم��ا يس��م عموم��ا بمحاكم���ات موس���كو147بوخ���ارين
، فف ف ".الس���تالة ية"، ض��د الرف��اق الث��ورييم

ي� ك��ل مك�ان، و ذل�ك لتق�ديم نفس��ه و
ي يعلقه�ا فف

ة، و كان أبراهام الشفاتت ي ساحة السجن المركزي، صور بوخارين و وصيته الشهبم
هكذا ظهرت فف

ي� الديماغوجي��ة، بع�د أن ت�م هزم�ه سياس�يا داخ�ل المنظم��ة، و ه�ذه إح�دى
ي� ذل�ك ع�ن قم�ة فف

من معه كض�حية لممارس��ات س��تالة ية، و ق�د ع�بر فف

ي
ف الجدد، تلمذة أبراهام الشفاتت ب علةها جدار الصمت من طرف التح يفةيم ي تم السكوت عنها، وادل تقةيمها، صف

ها، التت .القضايا، كغبم
ي��� غض���ون أب ي���ل  *

ف ح���ول الخ���ط الث���وري، أخ��� ج أبراه����ام1979لم���ا انه���زم التي���ار الص����لجي فف ، ض���من التف���اف واس���ع لع���دد ك���ببم م���ن المناض����ليم
ي ورق�����ة جدي�����دة  س�����مح ل�����ه بالمن�����اورة السياس�����ية و التنظيمي�����ة، لم�����ا أعل�����ن ع�����ن نظ ي�����ة جدي�����دة عرف�����ت ب 

،"نظ ي�����ة الت�����وجيه والتس�����ةبم"الشفاتت
، أي ي ، باعتب��اره عض��و الكتاب��ة الوطني��ة للمنظم��ة فه��و مس��ؤول ع��ن الت��وجيه، ولي��س ملزم��ا بالتس��ةبم

ومض��مون ه��ذه النظ ي��ة، أن أبراه��ام الشفاتت
ي��� إط���ار تص���ور ل���بيه بمف���اهيم الت���وجيه والتس���ةبم داخ���ل

، وفف ي���
ي��� الس���جن المرك���زي، بم���ا يعتف

ي��� الط���ارات التنظيمي���ة لف��� ع المنظم���ة فف
المش���اركة فف

ام ب���المواقف الثوري���ة للمنظم����ة، و ف ي��� عملي���ا ع���دم الل����بت
ي��� ت���وجيه المنظم���ة كم���ا ي ي���د، وك����ان ه���ذا يعتف

ى، أن ل���ه الح���ق فف كات الرأس���مالية الك���بر الشر����
، ، تماما كما هو الحال بال سبة لمرلد عام داخل تنظيم إسلمي العلن عن مواقف إصلحية مقابل ذلك، انطلقا مما أسماه بدوره التوجةهي

ي يتص���ل بالفص���ائل الخ���رى داخ���ل الس���جن، ويبلغه���ا. أو كم���ا ه���و الح���ال بال س���بة لولي���ة الفقي���ه ل���دى ل���يعة إي���ران
واالفع���ل ك���ان أبراه���ام الشفاتت

ي�� حق��ه الحك��م بالع��دام، وق��ام بطب��ع وص��ية بوخ��ارين�� 147
ي وض��عه داخ��ل المنظم��ة بوض��عية نيك��ول بوخ��ارين، ال��ذي أص��درت المح��اكم الس��وفياتية فف

ل��به أبراه��ام الشفاتت
ف .وتوزيعها، بل وإلصاقها عل الجدران تنديدا بما يسميه بالستالة ية والرفاق الستالة ةيم

ي حق مجموعة من القادة البللفة القدام1938 – 1936جرت محاكمات موسكو خلل سنوات �� 148
.، وأصدرت فةها المحاكم السوفياتية أحكاما بالعدام فف
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لبراه���ام..." ح���ول بع���ض الت���أملت النق��د الذاتي���ة"للمزي��د م���ن المعطي���ات انظ���ر وثيق���ة (مواق���ف مناقض���ة لمواق���ف المنظم���ة بالس���جن المرك���زي 

ي
).الشفاتت

ي بتجمي��د عض��ويته بش��كل ط��وعي وإرادي، وا��إعلن ذل��ك عل رؤوس المل، إل أن اللجن��ة القيادي��ة، واع��د اجتم��اع له��ا،
لق��د ق��ام أبراه��ام الشفاتت

ي ال��ذي يق��وم ب��ه، ي�� الموض��وع وأعلن��ت قراره��ا بت��وقيفه م��ن المنظم��ة، اس��تنادا عل خرق��ه الس��افر لمبادئه��ا التنظيمي��ة ولل��دور التخ ي��تر
ت��داولت فف

ي�� بداي��ة م��اي 
ي�� المنظم��ة المركزي��ة بالس��جن المرك��زي ب��القنيطرة فف

ي عض��ويته فف
، وص��در ق��رار ت��وقيفه م��ن ط��رف اللجن��ة1979وق��د جم��د الشفاتت

. القيادية أسبوعا بعد ذلك
ة، وك���ان له��ا الث��ر الخطبم�� عل المنظم��ة واس��تمراريتها، * ي�� تل��ك الف��بت

ي فف
ي مارس��ها الشفاتت

ة ال��تت لي��س ص��عبا ج��رد المزي��د م��ن الممارس��ات الخطبم��
ي� الحقيق��ة هيجلي��ا

، وج��اء فةه�ا أن��ه ك�ان فف ف�� ، وأن خ��ط المنظم��ة ك��ان خاطئ��ا149فق�ط نش�بم هن��ا إل إح��دى التصيحات ل�ه أم��ام جم��ع م�ن المعتقليم
ي��� س���لوك. م���ن أساس���ه

، متلون���ا كالح ا���اء فف ي ي م���رارا م���واقفه، وكيفه���ا، حس���ب ظرفي���ات الصاع السياسي��� والي���ديولوجر
لق���د ص���وب أبراه���ام الشفاتت

ي��� اس���تغلل نق���ط
، ال���ذين برع���وا فف ف ف أو الص���لحةيم انته���ازي، م���ا أن يغبم��� م���وقفه ح���تت ينقل���ب علي���ه بشعة خارق���ة، اس���تجابة لمط���الب النته���ازييم

ض���عفه، وماركس���يته النتقائي���ة والمثقفي���ة، خلل ه���ذه الحقب���ة الحاس���مة م���ن تاري����خ المنظم���ة، وم���ا ك���ان ل��ذلك أن يم���ر دون أن يخل���ف أث���ره عل
ب أيضا مصداقية المنظمة والثقة فةها ي زعزعة قناعاتها، بل صف

.العديد من قواعد المنظمة، مما ساهم فف
ي إل ة، و هي�� أن الل�ذين ق��اموا بإحض��ار عب�د اللطي�ف اللع�تر و بالعودة إل ذلك الجتماع المذكور سابقا، فسيتم اكتشاف حقيقة تنظيمي��ة خطبم��
ي الرف�اق الوض�ع التنظيمي� له�ذا الخبم�� ، وق�د ك�انوا الدرى بأس�باب ت�وقيفه ع�ن المنظم��ة إل ح�دود مجةئ�ه إل

ذلك الجتماع، قد أخفوا ع�ن ب�افت
ي� تفاص�يل تل�ك الس�باب 1جي أ 

، فم�ا يهمن�ا هن�ا ، م�ا تكش�ف عن�ه م�ن طبيع�ة تآم ي�ة لل�ذين أق�دموا عل)س ش��بم إلةه�ا لحق�ا(، ولن ندخل هنا فف
ي قيادته�ا أي عب�د اللطي�ف

ف من المنظمة، وهو عضو سابق فف ي لذلك الجتماع، ودعموا موقفهم بإحضار أحد الموقوفيم
إحضار أبراهام الشفاتت

ي .اللعتر
ف�� م��ن تص��دوا رس��ميا ز مجموع��ة م��ن التناقض��ات، بيم ة جدي��دة، س��تتطور فةه��ا الوض��اع داخ��ل المنظم��ة، لت��بر ا عل بداي��ة ف��بت لق��د ك��ان ذل��ك مؤشر��

ي هيجل�� 149
.نسبة إل الفيلسوف المثالي اللماتف
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ي ك��انت تنم��و ت��دريجيا، وا��دأت تتمح��ور ح��ول قض��ايا
ي�� التناقض��ات البيني��ة داخله��م، وال��تت

، ذل��ك التص��دي ال��ذي ك��ان يخفف ف ف والعف��وييم للتص��فوييم
ف ، إض���افة إل��� كيفي���ة إدارة150مختلف���ة م���ن قبي���ل تقةي���م تج ا���ة الس���جن والموق���ف م���ن المجم���دين، و ح���ول الطروح���ات السياس���ية للص���لحةيم

ي 
، بحيث كانت تقدم لهم مجموعة من التنازلت، ح��ول م�ا س��مي بأخط��اء س��نتت ف ، و الس��تعداد1978 – 1977الصاع و النقاش مع التصفوييم

، ق��دموها، فيم��ا ك��ان يس��م آن��ذاك ب  ف ي�� نف��س ال��وقت مط��الب س��ابقة للص��لحةيم
نام��ج النتق��الي"لتقةيمه��ا، وهي�� فف ، ب��ل و بتق��ديم الوع��ود"البر

وقراطية لدى ما سيسم لحقا " ترقية"بتحقةق  ".بالقيادة الجديدة"تنظيمية لهؤلء، إضافة إل ظهور معالم ممارسات ببم

ي�� ال��وقت ال��ذي ك��ان يت��م في��ه التص��دي للتح��الف الص��لجي
، ك��ان تراك��م التناقض��ات داخ��ل التي��ار الث��وري ينم��و- هك��ذا وفف التص��فوي، كتح��د رئيسي��

ي ابتع����دت ع����ن المنظم����ة سياس����يا وإي����ديولوجيا1979نون����بر  12بالتدري����ج، إل أن ت����م إص����دار ق����رارات 
ي أعلن����ت ع����ن ط����رد ك����ل العناص ال����تت

، ال����تت
ي��� مرحل���ة جدي���دة، م���ن أج���ل إع���ادة بن���اء

ي��� نف���س ال���وقت، ك���انت الوثيق���ة، ق���د أعلن���ت ع���ن الس���تعداد لل���دخول فف
ورفض���ت النض���باط لمبادئه���ا، فف

المنظم��ة و تقةي��م تج اته��ا وفت��ح الب��اب ل��ذلك، إل أن القي��ادة الجدي��دة، م��ا لبث��ت أن أعلن��ت ع��ن نيته��ا الحقيقي��ة، فيم��ا  س��ميه بتقةي��م التج ا��ة
ورة إنج�از التقةي�م الش�امل لتج ا�ة المنظم��ة و را�ط ذل�ك بإع��ادة بنائه�ا، ، اتجاه يرى صف�� ف ف رئيسةيم ف اتجاهيم وإعادة البناء، لتتطور التناقضات بيم
ف�� اتج��اه يؤك��د عل إع��ادة البن��اء أساس��ا، و إنج��از بع��ض التقةيم��ات الولي��ة و الجزئي��ة ل��دعم ذل��ك البن��اء، وق��د أظه��رت المناول��ات الول أن وايم

.الخلف جوهري، ويمس العديد من القضايا اليديولوجية والسياسية والتنظيمية
وع إعادة بناء المنظمة، وظل مسار هذا التطور ينمو ي نظرتهما لمشر

ف فف ف مختلفيم ف اتجاهيم ، بيم عموما، تنامت التناقضات، بشكل صارخ وجلي
ي�� " إل عم��وم رف��اق المنظم��ة"إل أن أص��بح تناقض��ا رئيس��يا، ابت��داء م��ن ص��دور بي��ان 

، وال��ذي وقع��ه أراع��ة رف��اق م��ن1980151يونة��و  9الص��ادر فف

، يعل��ن وا��دون موارا��ة، ع��ن اتف��اقه م��ع وثيق��ة �� 150 ف ، أح��د القي��ادييم ف�� ي�� ه��ذه اللحظ��ة ك��ان عب��د الحمي��د أميم
موض��وعات ح��ول"المقص��ود هن��ا وثيق��ة " (التحلي��ل السياسي��"فف

ي بلعباس داخل السجن") الوضع السياسي ي كان قد وزعها عبد ا المنصوري والمشبت
.السابق ذكرها، التت

ي�� الجدي��د،�� 151
المقص��ود هن��ا، البي��ان ال��ذي وجه��ه التج��اه الث��وري داخ��ل المنظم��ة إل عم��وم رفاقه��ا ومناض��لةها، بع��دما فش��لت ك��ل مح��اولت النق��اش م��ع التج��اه التح يفف

، إدريس الزايدي، عبد الرحيم لبيض وكرطاط محمد. : الذي تمثله القيادة الجديدة، وقد وقعه أراعة رفاق من المنظمة، وهم فؤاد الهيللي

ي الجديد فكانت تضم كل من
، عبد الرحمان النوضة، ادريس بن زكري : والقيادة الجديدة للتجاه التح يفف ، علي فقبم ف ، عبد الحميد أميم ي

 ...أبراهام الشفاتت
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ي��
عت فف ف�� مس��تحيل، لن القي���ادة الجدي��دة ح��اولت ف���رض مواقفه��ا، ب��ل الخط���ر م��ن ذل��ك، أنه��ا شر�� ف�� الطرفيم المنظم���ة، بع��دما أص��بح النق��اش بيم

، بال س��بة لك�ل م�ن ين�اقش م�ن خ��ارج أطروحاته��ا"مسلسل إع�ادة البن�اء"إنجاز ما أسمته ب  وق�د س�بق أن. ، فأص��بح مع�ه النق�اش غبم� ذي معتف�
أم��ام ه��ذا الوض��ع الط��ارئ، ق��ام. قلن��ا، أن القي��ادة الجدي��دة ق��د طعم��ت بعناص، انتم��ت س��ابقا إل التج��اه اليشاوي أو عناص توفيقي��ة وس��طية

ف����� إل الخ�����ط الث�����وري، بتحم������ل مس�����ؤولةتهم التاريخي�����ة، وإرس������ال بي�����ان إل عم�����وم المنظم������ة بال�����داخل والخ�����ارج، مجموع������ة م�����ن الرف�����اق المنتميم
لك�ن مب�ادرتهم س�تواجه بالمزي�د م�ن التهمي��ش م�ن ط�رف القي�ادة الجدي�دة، واص��مت ول. وتحميله�م مس��ؤولية مواجه�ة ه�ذا النح�راف الخطبم��

عية القي�ادة الجدي�دة، كم�ا ج�واه موق�ف اف بشر� مبالة مناضلي الداخل والخارج، إل ما كان م�ن موق�ف ف� ع بلجيك�ا ال�ذي أعل�ن ع�ن ع�دم الع�بت
الرفاق بحملة واسعة من اللاعات، وتلفةق التهم لهم و شويه مواقفهم عل أوسع نطاق، بل أدى المر بمسؤولي م��ا س�مي بإع��ادة البن��اء، إل
ف ة، أدت إل ع��زل بع��ض المناض��ليم ي�� انتم��ائه أو تع��اطفه معه��م، وق��د وص��لت تل��ك الل��اعات والممارس��ات درج��ة خطبم��

ع��زل ك��ل م��ن ت��م الش��ك فف
ة لهم .152وتلفةق تهم خطبم

ة: "أمام هذه الحملة المسعورة، أصدر الرفاق الراع��ة، موقع�و البي�ان أعله، بيان�ا جدي�دا تح�ت عن�وان ،"بي�ان توض��يخي ح�ول الل�اعات الخبم�
ي 

.1980153لتنبر  16وقد صدر فف
وع ي�� للقي��ادة الجدي��دة، وهزيم��ة الخ��ط الث��وري وعزل��ه، وشر��

، بانتص��ار الخ��ط التح يفف ف ف�� التج��اهيم ة، بع��د صاع محت��دم بيم لق��د انته��ت ه��ذه الف��بت
ي الجديد فيما يسم بعملية 

ي انتهت بالفشل، باعتقالت نونبر " إعادة البناء"الخط التح يفف
ي قضت عل المنظمة بالداخل1985التت

.، التت

.من المثلة عن ذلك، الرفةق أحمد بن مسعود الذي لفقت له ادعاء وزعما تهمة التخابر مع البوليس من أجل تصفةته سياسيا�� 152

ي�� الجدي�د ض��د الرف��اق، وق�د اس��تعملت فةه�ا ك�ل�� 153
ي خاض��ها التج��اه التح يفف

ي أص��درها التج��اه الث��وري ردا عل الل��اعات وح��رب الل��اعات ال��تت
يتعل��ق الم�ر بالوثيق��ة ال��تت

ف ف�� التج��اهيم ، وس��يتم نشر�� ه��ذه: الوس��ائل بم��ا فةه��ا كاس��يطات دعائي��ة عدائي��ة،  ش��كل ه��اته الوثيق��ة م��ن الناحي��ة التاريخي��ة ح��دا فاص��ل بيم ي��
التج��اه الث��وري والتج��اه التح يفف

.الوثيقة لحقا
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1994-1980:ب – المرحلة الثانية- 

ة شتنيج -  1985نونيج  – 1980فير

ي��� تط���بةق أفكاره���ا ح���ول م���ا أس���مته ب 1980بع���د ص���يف 
،"مسلس���ل إع���ادة البن���اء"، انف���ردت القي���ادة الجدي���دة بالوض���ع، وس���ارت عل نهجه���ا فف

ي هذا المسلس��ل، وس��يتكرس ه��ذا المنخ بعق�د ن��دوة لف� ع ال��داخل
ي الدخول فف

وأصدرت من أجل ذلك مجموعة من الوراق، ستعتمد علةها فف
ي نهاية يناير 

ي� ال�داخل، حي��ث اجت��احت 1983فف
ي� التج��اه الع�ام لتل�ك التص��ورات والوراق، فب�دأ الع�د العكسي� لنهاي�ة المنظم��ة فف

ي ل�م تغبم� فف
ال��تت

لق��د انته مسلس��ل إع��ادة البن��اء بالفش��ل، وق��د. ج��ل رف��اق المنظم��ة بال��داخل، واض��عة ح��دا لوج��ود المنظم��ة بال��داخل 1985اعتق��الت نون��بر
اة ي تلك الصف

.تجلت مسؤولية القيادة الجديدة فف
ة أب ي���ل  – 1979هك���ذا، وإذا ك���انت ف���بت ة نون���بر1979نون���بر   ي��� ف���بت

، ق���د ل���هدت تنامي���ا للتن���اقض داخ���ل م���ن تص���دوا للتص���فوية والص���لحية، ففف
ة اللحقة1980لتنبر  – 1979 ي الفبت

ء الذي اتضح بشكل جلي فف ي
.، كشفت القيادة الجديدة، عن أول أطروحاتها التح يفية الجديدة، السر

ة نونيج -  1994ربيع  – 1985فير

ي تعرض لها ما يسم ب 
ة، واعد الهزيمة التت ي مراجعات جدي��دة،" المسلسل"، دخل قادة "مسلسل إعادة البناء"خلل هذه الفبت

وأتباعهم، فف
ي ت����م التنظبم���� له����ا بالش����كل والمض����مون، ال����ذي قط����ع نهائي����ا م����ع الرث الث����وري للمنظم�����ة والحرك����ة

عل إيق����اع الهزيم����ة واس�����تبطان الهزيم����ة، ال����تت
ي���� أت����ون التح يفي����ة

الش����ةوعية العالمي����ة، وأخ���� ج المنظم����ة م����ن دائ����رة النتم����اء إل الحرك����ة الماركس����ية �� اللة ة ي�����ة العالمي����ة والمحلي����ة، وزج به����ا فف
اة قاض���ية للخ���ط الث���وري لمنظم���ة  ول يس���تمد التح يفة���ون الج���دد،". إل الم���ام"العالمي���ة، ومتاه���ات الخط���وط الص���لحية، فش���كل ذل���ك صف���
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عةتهم " عةون، فبئس الرث وائس الورثة"استمراريتهم"و" شر ، فهم ورثته الشر ي
.، كما يدعون، إل من هذا الخط التح يفف

وط وظ����روف نش����أة تل����ك الطروح�����ات والمواق����ف والممارس����ات الص�����لحية والتح يفي����ة، إن مح����ور ه����ذه الدراس����ة، س�����يتمركز ح����ول تبي����ان شر����
وتمفصلها مع س�ياق تط�ور التح يفي�ة العالمي�ة، وت�أثبم ج�ذور التح يفي��ة المغ اي�ة تاريخي�ا، كم�ا س�يتم التط�رق إل مس�ار أب��رز قادته�ا، م�ع تحدي�د

.الطابع العام الذي تمثله التح يفية الشفاتية كخط عام للتح يفية الجديدة
ي� تطوره�ا" إل الم�ام"س تطرق من خلل هذه الدراسة، فيما يخ�ص التح يفي��ة الجدي�دة، داخ�ل منظم�ة 

ف فف ف أساس��يتيم تيم تمت�د الول م�ن: لف�بت
.1994إل راةع  1985، والثانية من نونبر 1985 إل نونبر 1980لتنبر 

ة النتقالي�����ة  ة أب ي�����ل )1985نون�����بر - 1980ل�����تنبر (عموم����ا، ل�����كلت الف�����بت ي ب�����دأت ملمحه�����ا الول تظه�����ر من����ذ ف�����بت
،1979نون�����بر ���  1979، ال�����تت

ف الجدد، ل�حذوا في��ه أس�لحتهم التح يفي�ة، واس�تعدوا للهج�وم الواس�ع عل الخ�ط الماركسي� �� ا للتح يفةيم ي تلتها، مختبر
ة التت وتعمقت مع الفبت

ء الذي سيتحقق لهم بعد فشل  ي
ي الثوري للمنظمة، السر

.1985نونبر " مسلسل إعادة البناء"اللة ةتف
ي� س�ياق م�ا

ف فف ة النتقالية، العديد من النسحابات من المنظمة بالداخل والخارج، كم��ا ت�م تجمة��ع ع�دد م�ن المناض�ليم وبشكل عام، عرفت الفبت
اة نونبر "إعادة البناء"يسم ب  .1985، شعان ما ظهرت هشالته للعيان بعد صف

ة، عرفت  انفجارا للتناقضات المحتدة داخلها، نتيج��ة تركةبته��ا المتناقض��ة والهش��ة، حي��ث نق��ل اليشاويون" القيادة الجديدة"خلل هذه الفبت
ي�� إيج��اد حل��ول ل��ذلك، و الحف��اظ عل�� وح��دة ه��ذه154إل داخله��ا أس��اليب صاعاتهم الشخص��ية

ي فف
، كم��ا فش��ل الخ��ط أو التي��ار الوس��طي الت��وفيفت

، وفضل آخرون، البتعاد عن أي دور قيادي، ابتداء من خروجهم م��ن الس��جن، كم��ا ص��احب ذل�ك، توقيع��ات مش��بوهة بع��دم الع�ودة155القيادة

ان 156إل أي عمل سياسي ي عن ط ي��ق دانيي��ل مة��بت
ي إحدى اللوائح المقدمة إل الحسن الثاتف

زوج��ة الرئي��س الس��ابق فرنس�وا( ، ولارك آخرون فف
ان امه، )مة���بت ف ف��� تراج���ع ع���ن ال���بت ي��� إح���دى ن���دواته الص���حفية إل ذل���ك، حيم

ي فف
به���دف إطلق الشاح و اللئح���ة معروف���ة، وق���د أل���ار الحس���ن الث���اتف

ي خ يف �� 154
. ممثل التجاه اليشاوي أحمد آيت بناص وعبد الرحمان النوضة بالقيادة الجديدةاالتحق 1979فف

، الذي أصبح انسحابه معلنا بعدما كان شيا�� 155 ي .انسحب من القيادة الجديدة كل من ادريس بن زكري وعبد الرحمان النوضة وعبد اللطيف اللعتر

ف وعلي فقبم�� 156 .يتعلق المر هنا بحالة عبد الحميد أميم
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إل ح��د الس��اعة ل��م يص��در ع��ن أعض��اء اللئح��ة أي تك��ذيب،(ب��إطلق شاح ه��ؤلء، ث��م دع��ا مخ��اطبيه بع��دم اللج��وء إل أص��دقائه لطل��ب العف��و 
اف ب�ذلك  ف قام البعض ب��العبت ي حيم

، فف ف ي تقدم بها مجموعة من المناضليم
واس��تمر 157)بويس�ف الرك��اب نموذج��ا و آخ��رون(رغم كل الطلبات التت

ف أح�د اللغ�از و الش�ار المس�كوت عنه�ا، وق�د ض�مت اللئح�ة ع�ددا م�ن دع�اة158الخرون عل صمتهم إل يومنا هذا ، و ظل ه�ذا العم�ل المش��يم
ي " إع����ادة البن�����اء"خ����ط 

عب����د ا زع����زاع، بويس����ف( و مجموع����ة م����ن العناص المنتمي�����ة إل مجموع����ات مختلف����ة ... م����ن بينه����م أبراه�����ام الشفاتت
ي� س�ياق الع�داد للعم�ل )الركاب

عي"، و كان ك��ل ذل�ك فف
، وق�د وض�ع القم��ع ح�دا"ل�به الشر� ي� إط�ار م�ا س�مي آن�ذاك، بوج��ود ه�امش ديم��وقراطي

، فف
.1984لذلك مع انطلق انتفاضة يناير 

اة نون���بر  ، ال���ذي س���يقوم تح���ت ل���عار م���ا يس���م ب 1985بع���د صف��� ي���
تجدي���د خ���ط"، انفتح���ت الب���واب عل مصاعةها، بال س���بة للخ���ط التح يفف

، لص����الح أطروح����ات تح يفي����ة"إل الم����ام" ، بمراجع����ات، أدت إل التخلي���� الج����وهري ع����ن الطروح����ات الثوري����ة الساس����ية لمنظم����ة "المنظم����ة
.واضحة

ي�� م��ن خلل مق��الته" ب��ؤس1984يتعلق المر بمن خرجوا سنة �� 157
، وقد اتهمهم البعض بذلك، ولم يقوموا بأي رد ... وآخر من قام بتوجيه هذا التهام هو أحمد حرزتف

جمة إل الع اية. ها مبت " ب شر اكي ف المغاراة"، انظر ج يدة "الصباح" بالفرنسية، نسخة أصلية قامت ج يدة "التحاد اللبت الثورييم

ان" زوج�ة الرئي�س، الص�ديقة�� 158 ، تقدمت "دانييل مةبت ي
ان" رئيس الجمهورية الفرنسية لحساب ضيفه الحسن الثاتف ي أقامها "فرانسوا مةبت

ي إحدى حفلت العشاء التت
فف

، بلئح�ة تض�م اس��م  ي
ف جوف��ان" زوج�ة أبراه��ام الشفاتت معتقل سياس��يا بالس�جن المرك�زي ب�القنيطرة، تطل��ب تم��تيعهم ب�إطلق الشاح، و ق�د أعط 15الحميم�ة ل"ك يس��تيم

ي�� الجدي��د منه��م
ي ض��مت رم��وزا للتي��ار التح يفف

، بع��دما اطل��ع عل اللئح��ة، ال��تت ي
ي اتف��اقه المب��دتي

فك��ري، أحم��د أي��ت بناص، عب��د ا: الحس��ن الث��اتف ، ادري��س ببف ي
أبراه��ام الشفاتت

وج�ا م�ن ام�رأة فرنس�ية، مث�ال بةوس��ف الرك�اب، وعب�د ا زع�زاع، وأس�ماء"إعادة البناء"الح يف وآخرون من قادة ما سمي ب ف ، إضافة إل عناص مختلف��ة، منه�ا م�ن ك�ان مبت
ي واع��د ع�ودته إل المغ�رب "لنخ�دم الش�عب"و " مارس 23"أخرى ت تمي إل 

نح�ن(، ك�ان أعض�اء ه�ذه اللئح�ة يلوح�ون ب�أن إطلق شاحهم ق ي�ب ج��دا، لك�ن الحس��ن الث��اتف
ي�� س��نة 

ي�� إح��دى ن��دواته)1984فف
ي فف

ان، وق��د أل��ار الحس��ن الث��اتف اجعه ع��ن الوع��د ال��ذي ق��دمه ل��دانييل مة��بت ي�� المغ��رب، فاج��أ أص��حاب اللئح��ة ب��بت
ي�� ظ��ل أوض��اع متفج��رة فف

، فف
امه ب�إطلق شاح ه��ؤلء، ث�م دع�ا مخ��اطبيه بع�دم اللج��وء إل أص�دقائه لطل�ب العف�و. وإل الن، و بع�د م�رور أك�بر م�ن  ف ف تراجع عن البت س��نة، ل�م 30الصحافية إل ذلك، حيم

ف أح�د اللغ�از والشار المس�كوت ، وظ�ل ه�ذا العم�ل المش��يم ف ف المخلص�يم ي حاصهم بها مجموعة من المناضليم
يصدر عن أعضاء اللئحة أي تكذيب، رغم كل الطلبات التت

ي�� إط��ار م��ا س��مي بوج��ود 
عي فف

ي�� س��ياق الع��داد للح��ل ل��به الشر��
اني��ة ك��انوا آن��ذاك فف ، لك��ن"ه��امش ديم��وقراطي"عنه��ا، وم��ن المعل��وم أن ج��زءا م��ن ال��ذين ض��متهم اللئح��ة المةبت

.المجيدة 1984النظام وضع حدا لحلمهم، مع انطلق انتفاضة 
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ي المرحلة النتقالي�ة 
ي توجهات تح يفية فف

، قد انخرط فف ي
، ف��إنه159تح�ت ل��عارات ماركس��ية �� لة ة ي��ة) 1985 – 1979(وإذا كان الخط التح يفف

ي أدت إل التخلي� ع�ن الماركس�ية �� اللة ة ي��ة، وع�ن الرث الث�وري لمنظم��ة 1985بعد 
إل"، سيتقدم بوجه مكشوف، م�ن خلل المراجع��ات ال�تت

، برجوازي صغبم"المام ، ديموقراطي .، لصالح خط إصلجي

ة �� 159 ، بال س���بة لف���بت ي���
اجع���اته وم���واقفه التح يفي���ة بغط���اء ماركسي��� �� لة ةتف ي��� الجدي���د، تغليف���ه لبت

ورة تط���ور الخ���ط التح يفف ف��� س���بم ء ال���ذي1985 ������ 1980م���ا يمبم ي���
، و ه���و السر

وط ي�� وق���ت غ��ابت في���ه ك��ل الشر���
ف  بإمكاني���ة التغةبم��� م��ن داخ���ل الهياك���ل التنظيمي���ة، فف ي��� فخ��ه، ومم��ا خل���ق ال���وهم ل���دى الوس���طةيم

ف فف ف المخلص��يم أس��قط العدي��د م��ن المناض���ليم
ي تل��ت 

ة الثاني��ة ال��تت ي�� تق��ديم الطروح���ات التح يفي��ة الجدي��دة بلبوس���ات ادع أص��حابها أنه��ا1985التنظيمي���ة والسياس���ية ل��ذلك. أم��ا الف��بت
ت بمزي��د م��ن الج��رأة فف ف�� ، فق��د تمبم

ي�� م�ا أس�موه
، برفض�هم للماركس�ية �� اللة ة ي��ة وتبتف ي اتيجةتها و خطه�ا الي�ديولوجر مج��ددة للماركس��ية و لخ�ط المنظم�ة، وس��يقطعون نهائي�ا م�ع الخ�ط الث��وري للمنظم�ة و اس��بت

".الجوهر الخي للماركسية"ب 
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ي
الجزء الثانن

القسم الول

ي تصفية المنظمة الماركسية ــ اللينينية المغربية 
".إل المام"دور الطروحات الصلحية فن

:الفصل الول

ادوري والبورجوازية الوطنية وظهور التجاهات الصلحية التحريفية داخل الحملم ي للنظام الكميج .الهجوم اليديولوحج
 

ي خ يف 
، عاودت التجاهات الصلحية، الظهور من جديد داخل الحملم، واستمر تطورها وانتشارها خلل السنوات اللحقة، عل1975فف

ي�
ف�� ص�عود ه�ذه التي�ارات التح يفي�ة الجدي�دة، اس�تهدافها للخ�ط الع�ام للحمل�م، وفف ي تعرضت لها فص�ائل الحمل�م، ومم�ا يمبم

اات التت خلفية الصف
، معلن���ة بش���كل س���افر أو ملت���و، ع���ن انطلق م���ا أس���مته بمس���ميات"الث���ورة الوطني���ة الديموقراطي���ة الش���عبية"مقدم���ة ذل���ك، هجومه���ا عل خ���ط 

ي ارتكبتها الحملم160"النضال الراديكالي" أو خط " خط النضال الديموقراطي"مختلفة 
ي ذلك من مجموعة من الخطاء التت

.، مستفيدة فف
ي� ص�فحات

ي س��بق أن ذكرن�ا به�ا فف
إن الطروحات الجديدة، أصبحت تمثل خطورة أكبر عل الحملم، لكونها أكبر تبلورا وان��اء م�ن س��ابقاتها، ال�تت

ي فجرتها اعتقالت " واقعي"سابقة، وهي بذلك ستقدم نفسها كبديل لتج اة سابقة وكحل 
.76 – 75 – 74لزمة الحملم التت

ي��� س���ياقها
ي تض���ع ه���ذه الطروح���ات فف

قب���ل التط���رق له���ذه الطروح���ات التح يفي���ة الجدي���دة، لب���د م���ن الت���ذكبم ببع���ض المعطي���ات التاريخي���ة، ال���تت

ي��
ة، وقي��ام مثقفف ادورية والبورجوازية الوطنية والصغبم ي المغرب آنذاك، ولما كان يمور داخل الطبقات الكمبر

العام، كانعكاس لصاع الطبقات فف

ي أص�درها الم�ؤتمر التأسيسي�� لح�زب "النض�ال ال�ديموقراطي"، أن وثيق��ة "خ��ط النض��ال ال�ديموقراطي"يعتبر جل من بدأوا يتبنون م�ا س�مي ب �� 160
اكي"، ال�تت التح��اد الل��بت

ي يناير " للقوات الشعبية
ي هذا المجال وثيقة مؤسسة لهذا النهج1975فف

.، تعتبر فف
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ي�� إع��ادة بن��اء قاع��دته
ادوري فف وع النظ��ام الكم��بر ا ع��ن تحالف��ات جدي��دة  س��تجيب لمشر�� ي�� ه��ذه الصاعات، تع��ببم

ه��ذه الطبق��ات ب��أدوار مح��ددة فف
ف ف النقلبي��تيم ي ه��زت أرك��انه 161السياس��ية والطبقي��ة بع��د المح��اولتيم

خصوص��ا(وس��نؤكد هن��ا عل بع��ض الج��وانب السياس��ية واليديولوجي��ة . ال��تت
ي) اليديولوجية

ة والمعروفة بما يكفف ك جانبا المعطيات القتصادية لهذه الفبت .ونبت

جوازية الوطنية- 1-  ادوري واليج ي للنظام الكميج الهجوم اليديولوحج
ي�� س��ياق إع��ادة ترتي��ب أوض��اعه

ي ال��ذي ق��ام ب��ه النظ��ام، فف ، قم��ة الهج��وم الي��ديولوجر ي��
لق��د ع��رف بالفع��ل، منتص��ف الس��بعةنات م��ن الق��رن الماضف

ف الس���ابق ذكره���ا، واع���د إرس���اء تح���الف سياسي��� م���ع أح����زاب البورجوازي���ة الوطني���ة  ف النقلبي���تيم ح���زب الس���تقلل(المه���زوزة عل إث���ر المح���اولتيم
اكي للق����وات الش����عبية ادوري، لطلق حملت)والتح����اد الل����بت ي ك����انت فرص����ة س����انحة للنظ����ام الكم����بر

ي���� ذل����ك قض����ية الص����حراء، ال����تت
، مس����تغل فف

ة،. لوفة ية ضد الجزائر، والدخول، بل واستمرار اجتثاث الحملم والق�وى الثوري�ة ي� ه�ذه الف�بت
ي تط��ورت فف

وإذا ك��انت الوض��اع القتص�ادية، ال�تت
ي�� التف��اقم إل ح��دود انتفاض��ة 

ي�� عنه��ا، 1981يونة��و  20واس��تمرت فف
معروف��ة، ف��إن بع�ض الج��وانب اليديولوجي��ة ظل��ت مجهول��ة، أو ت��م التغاضف

ي��� المغ���رب آن���ذاك، وانعكاس���اتها داخ���ل الحمل���م وداخ���ل منظم���ة 
ي��� فف

ي��� ه���ذا"إل الم���ام"مم���ا ل يق���دم الص���ورة كامل���ة لتط���ورات الصاع الطبفت
، وفف

عنته ي التغطية عل جرائم النظام، والقيام بالتنظبم لشر
.السياق برز مثقفو البورجوازية الوطنية كأدوات تم استعمالها فف

ي�� ه��ذا الس��ياق، احت���ل كت���اب 
ي�� تل��ك الحمل��ة"الجزائ���ر وقض��ية الص��حراء المغ اي��ة"عب��د ا الع��روي وعن��وانه "المثق��ف ج��دا"فف

ا فف ف�� ، موقع��ا متمبم
، و م��ن أبرزه��م فت��ح ا ولعل��و اكي ي�� ح��زب الس��تقلل والتح��اد الل��بت

ي س��اهم فةه��ا العدي��د م��ن مثقفف
ومم��ا أعط لكت��اب. 162اليديولوجي��ة، ال��تت

ي� ي� اليس��ار الورتر
ة، ك��ون ص�احبه، ك�ان يحطف� بس�معة تقدمي�ة ل�دى مثقفف ي� ومناض�لي البورجوازي��ة الص�غبم

،163العروي أهمية خاصة، ل�دى مثقفف

.انظر هوامش سابقة�� 161

.ضمن ملف الصحراء" غشت 30"والرد عل الوثيقة الم شور بنفس العنوان عل موقع " المغارب والوحدة الم شودة"انظر مقالته �� 162

. ك�ذلك فالعدي�د م�ن كتب��ه وم�ن ض�منها �� 163 ، وجماع�ات أقض اليس�ار الفرنسي� ها م�ن ط�رف"تاري����خ المغ�ارب"كان عبد ا العروي معروفا لدى اليسار الفرنسي ، ت�م نشر�
و"دار ال شر��  ، أم��ا كت��ابه "ماس��ببم ي ك��انت ت شر�� العدي��د م��ن كت��ب اليس��ار الث��وري الع��المي

ه عل نفق��ة النظ��ام س��نة "الجزائ��ر والص��حراء المغ اي��ة"، وال��تت ،1976، فق��د ت��م نشر��
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ادوري���ة، فأس���ند ل���ه مجموع���ة م���ن ي جي���دا، فوظ���ف ه���ذا المثق���ف النته���ازي، لخدم���ة مص���الح الدول���ة الكمبر
وه���و الم���ر ال���ذي أدرك���ه الحس���ن الث���اتف

.المسؤوليات، منها مبعوث النظام إل الخارج حول الصحراء
ي�� وق��ت ك��انت

ف ب��المغرب، فف ف�� سياس��ةيم ي�� س��ياق تل��ك المه��ام، زادت حماس��ة عب��د ا الع��روي ع��ن الح��د، فبل��غ ب��ه الم��ر ح��د إنك��ار وج��ود معتقليم
فف

ة أبن��اء الش��عب ي ت��م فةه��ا ال��زج بخبم��
المعتقلت الشية مكتظ��ة به��م، وق�د تع��رف الع��الم، فيم��ا بع��د، عل أس��ماء تل�ك المعتقلت الس��طورية، ال��تت

ي ، قد بدأ يسائل . المغرتر ي ي ارتكبه��ا، فل ب�د م��ن ي��وم ستس��اءل في��ه ذاك��رة"ذاكرة الملك"وإذا كان الشعب المغرتر
، عن تل�ك الجرائ��م الش�� يعة ال��تت

.، ول زال كذلك عل نهجه إل يومنا هذا"يسكت دهرا وينطق كفرا"المؤرخ، الذي 
ادوري ض�د الحرك�ة الثوري�ة عموم�ا، والحمل�م ي خاض�ها النظ��ام الكم��بر

خلل هذه الحقب�ة، ع�رف المغ�رب، إح�دى أك��بر المع�ارك اليديولوجي��ة ال�تت
ة الص��لحية ة، ك��ان ح��زب. خصوص��ا، س��اهم فةه��ا ك��ذلك، واالنياب��ة عن��ه، مثقف��و البورجوازي��ة الوطني��ة والبورجوازي��ة الص��غبم ي�� ظ�ل ه��ذه الف��بت

ففف
ي��� الجامع���ات و

، و القي���م النض���الية الثوري����ة وس����ط الش����باب، و وس���ط الس���اتذة، و فف ي����
الس����تقلل، ال���ذي أذهل����ه انتش����ار الفك����ر الماركسي���� �� اللة ةتف

ي لطلب��ة المغ��رب"، حملت إيديولوجي��ة مس��عورة، وص��لت إل ح��د المطالب��ة بح��ل 1973الثانوي��ات، ق��د أطل��ق من��ذ 
و التغطي��ة" التح��اد ال��وطتف

ي تعرضت لها الحملم، حيث ساهمت جرائده الصفراء
ي حق مناضليه، و كذا الحملت القمعية التت

ي ارتكبت فف
، وإعلمة��وه164عل المجازر التت

ادوري و ح��زب  ي إطار ما نسميه، الحملة اليديولوجية للنظام الكم��بر
ي إطلق حملت إيديولوجية مسعورة فف

البورجوازي��ة الوطني��ة"المرتزقة، فف
ورة مواجه��ة الفك��ار الهدام�ة و الدخيل��ة و البعي�دة ع��ن الس�لم"  ي و الحملم، و ذلك تحت لعار صف

وق�ام مثقف�و. ضد الفكر الماركسي �� اللة ةتف
ف���165الح���زب بمح���اولت فال���لة، لتق���ديم م���ا ك���انوا يس���مونه بالب���ديل ، م���ن خلل ال���دعوة إل��� إيديولوجي���ة التعادلي���ة، وم���ن خلل مح���اولت تلقيم

ة م�ن خلل كت�اب عب�د الك ي�م غلب ح��ول الحرك�ة ي لم تعش تلك الفبت
منظور الحزب، لتاري����خ الحركة الوطنية المغ اية للجيال الجديدة، التت

ور"م شورات  .الدار البيضاء" سبم

ي" الستقلل"لسان حزب " العلم"من بينها ج يدة �� 164 .المغرتر

ي كان يحلم حزب " التعادلية"إيديولوجية �� 165
ويجها وسط الشباب، لمواجهة اليديولوجية الماركسية �� اللة ة ية" الستقلل"هي الوصفة السح ية التت .ببت
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ف ج يدة  166لسان حزب الستقلل" العلم"الوطنية، هذا الكتاب الذي فجر سجالت قوية بيم
اكي .، وج يدة حزب التحاد اللبت

ة، م�ن خلل مثقفةه�ا ومنظ ي��ه��ا، معرك�ة تاري����خ المغ��رب، فلك��ل طبق�ة منظوره��ا لتاري����خ هكذا دخلت البورجوازي��ة الوطني�ة والبورجوازي��ة الص��غبم
ي. المغرب

ي ل�م تك��ن  س��تهدف أح�دا غبم� الحمل�م، ال�تت
ي ه��ذه الحمل��ة اليديولوجي��ة، ال�تت

ادوري وراء الدخول فف واطبيعة الحال، كان النظام الكمبر
ي تاري����خ المغرب

ي فيما بعد، وعن أحد فصائلها، أنه لن يغفر لها كونها أعادت النظر فف
.167قال عنها الحسن الثاتف

ف�� والكت��اب، مغارا��ة وأج��انب، لكتاب��ة ج��وانب م��ن ه��ذا التاري����خ  ادوري، بتوظي��ف ع��دد م��ن المثقفيم ي��). تاري����خ تح��ت الطل��ب(ق��ام النظ��ام الكم��بر
فف

ي��� نف���س ال���وقت س���يناريو فيل���م "م���وريس دري���ون"، وك���اتبه"التح���دي"ه���ذا الس���ياق انخ���رط كت���اب 
اء"، ال���ذي كت���ب فف ة الخصف��� ، كم���ا طل���ب"المس���بم

ف ي م���ن عب���د اله���ادي بوط���الب، وم���ن أمث���اله، بكتاب���ة كت���اب ي���دافع ع���ن العل���وييم
ي��� نف���س ال���وقت م���ن عب���د ا الع���روي. الحس���ن الث���اتف

وق���د طل���ب فف
باللتح��اق بالمجموع��ة، ولم��ا تحف��ظ، طل��ب من��ه وض��ع كت��اب ح��ول الجزائ��ر، هك��ذا انض��بط الع��روي، وجم��ع مجموع��ة م��ن المق��الت، ك��ان ق��د

ي���� مجل����ة 
ي " لم����اليف"أص����درها فف

الجزائ����ر وقض����ية الص����حراء"هك����ذا ج����اء كت����اب . ، وذل����ك ح����ول موض����وع الص����حراء1976و 1975خلل س����نتت
ي��� رف���وف مكتب���ات وك���الت النب���اء الدولي���ة، إل ج���انب"المغ اي���ة

ادوري ت���وزيعه عل الدارات المغ اي���ة، كم���ا وض���ع فف ، ال���ذي ف���رض النظ���ام الكم���بر
ي اعتمدت علةها التيارات الصلحية داخل الحملم لمواجهة الخط الثوري داخلها

.كتاب التحدي، وقد لكل هذا الكتاب أحد المصادر التت

ي اتيخر ف�� النظ��ام و الح��زاب الص��لحية، تح��ت ل��عار اس��بت كا، بيم ادوري، عمل مش��بت لق��د ك��انت ه��ذه الحمل��ة اليديولوجي��ة المض��ادة للنظ��ام الكم��بر
ي"

ي "الجم��اع ال��وطتف
ادوري��ة، ك��ان يفتق��ر لط��ار مؤسس��اتت ق�ادر عل إع�ادة إنت�اج نخ��ب قيادي��ة،) ح��زب سياسي��(، علم��ا أن نظ��ام البورجوازي��ة الكمبر

ي تنمي� هشال��ته، و م��ن هن��ا ك�ذلك
، فمن هنا ضعف قاعدته السياس��ية و اليديولوجي��ة، ال�تت ي فما بالك، ببناء نظ ية م سجمة للمجتمع المغرتر

ي"تظه��ر أهمي��ة ه��ذا 
ادوري و" الجم��اع ال��وطتف عنة النظ��ام الكم��بر ال��ذي يتأس��س عل قاع��دته التح��الف السياسي�� م��ع البورجوازي��ة الوطني��ة، لشر��

ف�� ج ي��دة " تاري����خ الحرك��ة الوطني��ة"انظ��ر �� 166 التح��اد"الس��تقلل"، وج ي��دة ح��زب "لس��ان ح��ال ح��زب " العل��م"لعب��د الك ي��م غلب، ه��ذا الكت��اب فج��ر س��جالت قوي��ة بيم
اكي للقوات الشعبية .، نظرا لختلف منظور كل منهما لتاري����خ الحركة الوطنية المغ اية، مما يثبت مرة أخرى ان لكل طبقة اجتماعية تاريخها"اللبت

ادوري وح��زب " الوطني��ة"، وح��دت باس��م "مقدس�ة"عل مستوى جبهة التاري����خ، ق��امت وح��دة وطني��ة �� 167 اكي للق��وات"وح��زب " الس��تقلل"النظ��ام الكم��بر التح��اد الل��بت
ي ق��دمتها منظم��ة "الش��عبية

ي�� مواجه��ة الطروح��ات الماركس��ية �� اللة ة ي��ة ح��ول تاري����خ المغ��رب ال��تت
خصوص��ا، والحرك��ة الماركس��ية �� اللة ة ي��ة المغ اي��ة عموم��ا،" إل الم��ام"، فف

ي تاري����خ المغرب
، بقوله، أنه لن يغفر لها كونها أعادت النظر فف ي

.وهو ما عبر عنه الحسن الثاتف
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دد ك  ي ك�انت ت�بت
ي للم�ة المغ اي�ة"سحب الستمرارية التاريخية عليه، و من هنا كذلك يمكن فهم تلك الشعارات التت

الحس��ن"و" الحس�ن الب�اتف
وي����ج له أحمد العلوي مدير ج يدة" الديموقراطية الحس ية"و إطلق مفهوم "... المحرر ي البت

فه��ذا الت��وهيم السياسي��" . لومات��ان"الذي ب ع فف
، كاس��تمرارية لبن�اء الدول��ة الوطني�ة  ي

يره، و لتق�ديم الحس��ن الث�اتف ، س��يعتمد عل المرجعي��ة التاريخي��ة، لت��بر ي ي انبن��ت من�ذ(و الي��ديولوجر
الدول�ة ال�تت

ير تح�����الف "إدري�����س"م�����ع مؤسس�����ها حس�����ب زعمه�����م ) قرن�����ا 12 يالي�����ة، أي العتم�����اد عل التاري����خ لت�����بر المس�����تبد"، ض�����د مخ�����اطر الس�����يطرة المبر
ير الموق��ف م��ن الص��حراء ك��ذلك" المس��تنبم ي أس��س به��ا عب��د ا. م��ع ق��وى الحرك��ة الوطني��ة البورجوازي��ة، و لت��بر

وم��ا يهمن��ا هن��ا، ه��و الكيفي��ة ال��تت
ي المثالية، وتقفز عل حقائق التاري����خ

ي بطروحات غاية فف
عية النظام المخزتف .العروي لشر

ف��� الق��وى الثوري���ة المغ اي��ة عموم��ا، والحمل��م ، بيم ي ة، رهان��ا أساس��يا م��ن رهان���ات الصاع السياسي��� و الي��ديولوجر ي�� ه��ذه الف��بت
لق��د أص��بح التاري����خ فف

ت كتاباته����ا بنظ����رة أخ����رى لتاري����خ ف���� ادوري، ل����ذلك تمبم ي���� الكم����بر
عية النظ����ام المخزتف ف بشر���� خصوص����ا، لس����بب وحي����د، ه����و أن ه����ذه الق����وى ل تع����بت

، وأخ��رى، تعتم��د ي
ادوري، نظ��رة تعتم��د الفك��ر الم��ادي الج��دلي والت��اريخف المغ��رب، مختلف��ة جوه ي��ا ع��ن نظ��رة الق��وى الص��لحية والنظ��ام الكم��بر

ف و الدول��ة ي�� النظ��ر له��ذا التاري����خ، س��واء باعتب��اره تاريخ��ا للمل��وك و الس��لطيم
ي�� فه��م التاري����خ، ول��ذلك أهمي��ة قص��وى فف

ي فف
يفت ف الفك��ر المث��الي المةت��افبم

ي���� الم����دن و الب����وادي، وانض����اله ض����د دول����ة المخ����زن وض����د الس����تعمار الغاص����ب،
المخزني����ة، أو تاريخ����ا للش����عب، بفلحي����ه ،و قب����ائله و ك����ادحيه فف

ف���� تص���ورين للتاري����خ ، أح���دهما رجعي��� يك���رس اس����تمرار الس���تبداد والدكتاتوري���ة باس���م اس����تمرارية الدول���ة من���ذ  قرن����ا، 12فالره����ان هن���ا واض����ح، بيم
، و دفاع����ا ع����ن الديموقراطي����ة ال س����بية للقبيل����ة أو ي����

والخ����ر، ال����ذي ينه����ل م����ن تاري����خ طوي����ل للش����عب، دفاع����ا ع����ن الرض ض����د الغص����ب المخزتف

ي�� ي والعرتر
ه، وم��ن خلل��ه، وع��بر ق��رون، المكون��ان الم��ازيعف ي وحض��اري، اندم��ج ع��بر

فإل��كالية الس��تمرارية غبم�� ب يئ��ة،. الجماع��ة، وع��ن ت��راث ثق��افف
، وهن��ا بي��ت القص��يد ي

وعه الت��اريخف ي�� ل��كله المباشر�� بقض��ية الص��حراء، لك��ن شعان م��ا. فلك��ل ط��رف مشر��
ي�� الحقيق��ة، فق��د ارتب��ط ه��ذا الصاع فف

فف
ة آنذاك ، وتتعدى حدود قضية سياسية مباشر ف أن حدود ذلك أوسع بكثبم .تبيم

ي - 2-  عبد ا العروي ومفهوم تاريــــخ الشعب المغرنج
ي���� كت����ابه 

عل مفه����وم خ����اص، لتحدي����د وج����ود دول����ة ذات س����يادة عل الرض،" الجزائ����ر وقض����ية الص����حراء المغ اي����ة"يعتم����د عب����د ا الع����روي فف
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:بدعامات ثلث حسب وجهة نظره
اف الغرب بها، من خلل مجموعة من المواثةق - 1 ي(وجود دولة ذات سيادة عل أرض محددة، يؤكده اعبت ).هذا بال سبة للجانب الخارجر
.وجود أمة مغ اية يرمز إلةها وجود سلطة للسلطان عل الرض- 2
ف بسلطة السلطان من طرف القبائل - 3 ).هذا بال سبة للجانب الداخلي(أن الوحدة يتم التعببم عنها من خلل عقد البيعة، الذي يعبت

ي��� ال���داخل، م���ا يح���دد الدول���ة والم���ة
اف الم���زدوج، م���ن ط���رف ال���دول بالخ���ارج وم���ن ط���رف القبائ���ل فف هك���ذا وحس���ب ه���ذا المنظ���ور، يش���كل الع���بت

،) المواثة�ق الدولي�ة، عق�د البيع�ة(المغ اي��ة ل�دى الع�روي، فالمقول�ة القانوني�ة  ي�� هي�� مرتك�زات التأس�يس لمفه�وم الدول�ة والم�ة والش��عب المغرتر
ي نفس الوقت، غبم قادر عل مناقشة قضية الصحراء خارج القانون الستعماري

.وهو بالمناسبة، ما جعله فف
ير وجه��ة نظ��ره، ي�� مجموع��ة م��ن المواثة��ق الدولي��ة لت��بر

ل�م يس��تطع الع��روي تج��اوز أق��دم المف��اهيم والمق�ولت للفك��ر البورج��وازي، مغرق��ا نفس��ه فف
وط و س���ياق حص���ل ذل���ك م���ن ي��� ظ���ل أي���ة شر���

ناس���يا أن م���ا ك���ان مطلوا���ا من���ه كم���ؤرخ، ه���و إظه���ار كيفي���ة نش���وء وتط���ور ه���ذا الش���عب و وح���دته، و فف
ف��: الناحي��ة التاريخي��ة، قب��ل أن يتح��دث ع��ن مفه��وم البيع��ة كوثيق��ة تأسيس��ية له��ذا التاري����خ، فل��م يس��تطع الج��واب ع��ن س��ؤال لم��اذا؟ وكي��ف؟ حيم

.يتعلق المر بالبيعة
ي� محاول�ة م�ن ط�رف الع�روي، لزاح�ة النظ��رة"تاري����خ المغارب"بعد كتابه 

، و وقوفه عند حد نقد الكتابات الستعمارية حول تاري����خ المغ�رب، فف
الس��تعمارية ع��ن تاري����خ المغ��رب، ك��ان الجمة��ع ي تظ��ر الخط��وة الثاني��ة لكتاب��ة ه��ذا التاري����خ م��ن منظ��ور آخ��ر، لك��ن الع��روي ص��مت ده��را، وعن��دما

".نطق كفرا"نطق 
ف المخزن والقبائل، واطبيعة الحال، ما كان لنا أن ن تظر م�ن مثق�ف وظ�ف نفس��ه لخدم�ة ي حد ذاته، وجود تناقض بيم

ي فف
إن وجود البيعة، يعتف

ي تعتم�د الوثيق�ة الدبلوماس�ية
النظام، أن يجيب عن طبيع�ة ه�ذا التن�اقض ومض�مونه وأبع�اده، واالمقاب�ل، وظ�ف الع�روي النظ��رة الحقوقي�ة ال�تت

.وعقد البيعة
ف�� ف�� الدول��ة المخزني��ة والفلحيم اف بس��لطة الس��لطان، ب��ل تعك��س علق��ات ق��وى طبقي��ة، بيم م��ن وجه��ة نظ��ر تاريخي��ة، ل��م تك��ن البيع��ة مج��رد اع��بت

، بمعتف�� آخ��ر ك�انت البيع�ة عق�دا، يس�جل في�ه ف�� ف�� الطرفيم ي قبائل، ومن تم، تمث��ل وثيق�ة البيع��ة  س�جيل لمس��توى علق��ات الق�وى بيم
ف فف المنظميم
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ي الرعي والماء ومقدار الجبايات وتجنيد الرجال من أجل 
.وحقوق المرور) بسكون الراء" (الحركة"حقوق القبائل فف

مهم��ا أس��بغ الع��روي عل عق��د البيع��ة م��ن مثالي��ة مج��ردة، فل��ن يس��تطةع إخف��اء طابعه��ا الم��دقق والمح��دد، أي علق��ة سياس��ية، تح��دد حق��وق و
ف� المخ��زن و القبائ��ل، ه�ذا إذا ل�م  س�اهم ي� زم�ن مح�دد، يتبع�ه التف�اوض بيم

ي تتبل��ور عل إث�ر صاع مح�دد، و فف
، ال��تت ف ف المتص�ارعيم واجبات الطرفيم

ي القضاء عليه
.القبائل فف

ي�� عق�د البيع��ة،
ام الس��لطان لتل�ك الحق�وق المتض��منة فف اف بسلطة السلطان من طرف القبيلة، فل يك��ون ذل�ك، إل بق��در اح��بت إذا كان هناك اعبت

، م��ن وس��ائل إنت��اج  ف�� ف�� الطرفيم ، وم��ن علق��ات ق��وى طبقي��ة، أو بمعتف�� آخ��ر، م��ا يك��ون رهان��ا ل��ذلك الصاع بيم أرض،(النابع��ة م��ن الصاع السياسي��
ف����� نم�����ط تنظي�����م...) م����اء ف����� مص�����الح اقتص�����ادية مادي����ة، وك����ذلك بيم ي���� ه����ذا الصاع ال����دائم، إنم�����ا ي�����دور بيم

واس����تخلص الجباي����ات ، أي أن الره�����ان فف
، يحتل فيه مفهوم المام موقعا رئيس��يا، ف بالتضامن والتكافل واالديموقراطية والستقللية ال سبةتان، ونظام اجتماعي سياسي ، يتمبم اجتماعي

ي المدن، عبر التاوات و الجباي��ات و تنظي��م 
ف فف ف و الكادحيم و" الحرك��ات'قائما عل القهر و العنف و الستغلل و الستحواذ عل إنتاج الفلحيم

ء بذلك ف القواد لفرض ذلك قهرا و عسفا، و إن تاري����خ المدن و البوادي ملي .تعةيم
ي تع��ود إل حيازته��ا ال س��بية للرض،

ي ترج��ع إل التض��امن، بحركةته��ا ال��تت
، وشعة التعبئ��ة الجتماعي��ة للقبيل��ة ال��تت ف�� إن الق��درة السياس��ية للفلحيم

ف��  ة للفلحيم ي يمكن أن تغطي مس��احات لاس�عة، ه�و م�ا يفش المقاوم�ة الك�ببم
ض�د س��يطرة المخ�زن،) الفلح��ون والرع��اة(بشبكات تحالفاتها التت

اع الفائض ف ا عن إرادة فئة اجتماعية، للفلت من الضطهاد وانبت .إن هذه المقاومة، كانت تعببم
، ي��

ا أك��بر ع��ن ن��زاع طبفت ، ب��ل إن المقاوم��ة السياس��ية والعس��ك ية للقبائ��ل، ك��انت تع��ببم ي
ي�� أب��دا وج��ود إرادة سياس��ية لس��تقلل مؤسس��اتت

ه��ذا ل يعتف
.حسب النمط الخاص للتنظيم الجتماعي لبلدنا

ي� الش�عور بالنتم��اء لنف��س الجماع�ة، ولنف�س ال�وطن
ف�� للمخ�زن، ل تلعف ي� نف�س. إن مقاوم�ة الفلحيم

ف�� ت�دخل فف بعي�دا ع�ن ذل�ك، فمقاوم�ة الفلحيم
ورة التكوين والتأسيس للمة المغ اية، واالفعل فهذه مسألة أساسية من وجهة نظرنا .سبم

ي� قبائ��ل،
ف�� فف ف�� المنظميم ي� وح��دة للفلحيم

، المسار نفسه لوحدة لعبنا المس��لح، فف ي والفرنسي
تغالي والسباتف هكذا، لكلت مقاومة الستعمار البر

ف ت���داخلتا، بس���بب ف المق���اومتيم ورة طويل���ة ض���من ه���ذا الصاع الم���زدوج، ولن ه���اتيم وح���دة س���كان الم���دن، لن وح���دة ل���عبنا  ش���كلت خلل س���بم

101



ورات، الطروحات، الملبسات والنتائج": إل المام"مسلسل تصفية المنظمة الماركسية ــــ اللينينية المغربية  الحداث، السير

ي والفرنسي
ي السباتف .خيانة المخزن، خلل تغلغل الرأسمال التجاري والمالي الستعماري، تجاه المحتل العسكري الجنتر

ي�� ظ��ل ه��ذه المقاوم��ة المزدوج��ة
إن الواق��ع التأسيسي�� للم��ة المغ اي��ة، لي��س. إن الواق��ع التأسيسي�� للم��ة المغ اي��ة، ه��و تبل��ور وح��دة الش��عب، فف

ي�� لدول��ة المخ��زن،)البيع��ة(فع��ل ق��انون 
ورة النض��ال ض��د الض��طهاد الطبفت ي�� س��بم

، ب��ل إن الواق��ع التأسيسي�� للم��ة المغ اي��ة، ه��و وح��دة الش��عب فف

ي .وضد الحتلل الجنتر
ي تؤسس المة، إن أساس وطننا هو وحدة الشعب، و وحدة الشعب  شكلت ضد المخزن و ضد المحتل الستعماري

.ليست الدولة هي التت
ء البورجوازية التجارية  ي ".الموحدة عن ط يق السوق"إن  شكل المة المغ اية، ليس فقط نتاج سلطة المخزن، وليس أيضا بمخر

ة الرئيس��ية للبيع��ة، ه��و ع��دم اس��تقراريتها،. إن العنص المح��رك، لي��س ه��و س��لطة المخ��زن، وه��ذا م��ا يفش ع��دم اس��تقرارية البيع��ة ف هك��ذا، ف��المبم
ي غبم صالحها

ها القبائل فف عة، أو الممنوحة، تتم إعادة النظر فةها عند أقل فرصة تعتبر ف .168واالفعل، فمضمونها امتيازات المخزن المنبت
م�ة(ق�دم الع�روي إذن، طرح�ا مثالي�ا لتاري����خ المغ�رب، والم�ؤرخ ال�ذي ح��اول ن�زع النظ��رة الكولونيالي�ة ع�ن تاري����خ المغ�رب  ، ق�ام)وهي� خط��وة محبت

ي�� عل تاري����خ المغ��رب، فتاري����خ المغ��رب ه��و تاري����خ المخ��زن، وعل ه��ذا الس��اس ق��دم الع��روي مفهوم��ا
ف�� أس��بغ الط��ابع المخزتف عل النقي��ض، حيم

ف�� المط��امع) بفت��ح الح��اء والك��اف(، ف��وق المص��الح الجتماعي��ة المتص��ارعة، ف��وق الطبق��ات، دول��ة حك��م )بفت��ح ال��واو(للدول��ة كدول��ة موح��دة  بيم
.والتوترات والصاعات المختلفة، دولة تدبر المة، وتضخي بالمصالح الخاصة المناقضة للمصالح العامة

ف س القبائ��ل كمث��ال، ل تهم��ه علق��ات بطبيع��ة الح��ال، يبتع��د الع��روي ع��ن الكلم ع��ن طبيع��ة تل��ك الدول��ة ونوعةته��ا ومض��مون علقته��ا ب��الفلحيم
، أو القبائ��ل، ف��المخزن عن��د الع��روي، ه��و ف�� ف�� الدول��ة والفلحيم ي تن��درج ض��منها وتح��ددها طبيع��ة العلق��ة بيم

النت��اج الساس��ية والموض��وعية، ال��تت
ابي���ة ي��� ك���ل زم���ان ع���ن س���يادة البلد و وح���دتها البت

ي��� ك���ل مك���ان، وفف
ي��� مث���ل هك���ذا تحلي���ل، وح���د الع���روي بش���كل ت���ام ول���امل، مص���الح. الم���دافع فف

ففف

ي ، وذلك بشكل فظ وديماغوجر ي ي حق الشعب المغرتر
ء الدولة المخزنية من جرائمها التاريخية فف ي ومصالح المخزن، مبر .الشعب المغرتر

ي ه�ذا الص��دد كت��اب �� 168
عب�د ا الع�روي" المنظ�ور البورج��وازي الص�غبم لقض�ية الص��حراء"، عزي�ز خملي��ش، وك��ذلك الج��زء المخص��ص ل "النتفاض��ات ب�المغرب"انظر فف

".غشت 30"وفتح ا ولعلو نموذجا، موقع 
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ي العنصي
البورجوازي�ة"، الموروث ع�ن الحرك�ة الوطني��ة البورجوازي�ة، فهي� تع�بر ع��ن مص��الح 169هذه النظرة، بغض النظر عن طابعها الشوفةتف

ي� ه�ذا التاري����خ، كدول��ة ف�وق الطبق�ات،" الوطنية
ادوري، من خلل نظرة موحدة للتاري����خ، وادور الدول�ة فف التواقة إل التحالف مع النظام الكمبر

اكي ي�� والحاصف�� والمس��تقبل، ولع��ل مفه��وم الدول��ة الوطني��ة ل��دى التح��اد الل��بت
ي�� الماضف

ي�� ك��ل زم��ان ومك��ان، فف
ومدافع��ة ع��ن المص��الح الوطني��ة، فف

.170خبم تعببم عن ذلك
ي م��ع اتيخر ي�� بن��اء تح��الف اس��بت

ة، فف إن ه��ذا التأس��يس ال��ذي ق��ام ب��ه الع��روي، يخ��دم بش��كل واض��ح وس��افر، أح��زاب البورجوازي��ة الوطني��ة والص��غبم
عنة تاريخي��ة ل��ه ة واح��دة م��ع. النظ��ام، م��ن خلل تأس��يس شر�� ، يعزف��ون عل ن��بر ف�� ة، ب��دأ مؤرخ��و ه��ذين الحزايم وم��ن الملح��ظ، أن��ه من��ذ ه��ذه الف��بت

ي�� ك��ل م��ا يخ��ص تاري����خ المغ��رب، خلف��ا لمراح��ل س��ابقة، ك��انت تتس��م بنظ��رة نقدي��ة له��ذا التاري����خ، وإن ك��انت جزئي��ة ومح��دودة، ب��ل إن
النظ��ام، فف
ادوري كمرج��ع وحي��د ل " الوطني��ة"مفه��وم  ي�� ذل��ك دلل��ة171"الوطني��ة المغ اي��ة"ق��د أص��بح موح��دا تق يب��ا، وا��ذلك ت��م تب��ويء النظ��ام الكم��بر

، وفف

ي ب �� 169
مي'نعتف

ف ي تنطلق من المدينة، وتحتقر س��كان الق��رى والب��وادي، وتتجاه��ل أي دور"، أفيل"، نسبة إل "الفيلبم
ي المدينة باللغة الفرنسية، تلك النظرة الضيقة التت

ي اتج�اه ي جذورها التاريخية والطبقي��ة، إل ك�ون فص�ائل الحرك�ة الوطني��ة المغ اي��ة، ظل��ت حبيس��ة الم�دن، و ش��كل ل�ديها رد فع�ل س�لتر
ي التاري����خ، وتعود هذه النظ ية فف

لهم فف
ي�� المقاوم��ة المس��لحة الول ض��د الس��تعمار ابت��داء م��ن 

ي لعب��ت دورا مهم��ا فف
ي�� اتج��اهه الع��ام1912الب��وادي، ال��تت

، وق��د ورث اليس��ار الث��وري نفس��ه ه��ذه النظ��رة، حي��ث ظ��ل فف
...متقوقعا داخل المدن 

ي لح��زب �� 170
ي المق��دم إل الم��ؤتمر الس��تثناتي اكي للق��وات الش��عبية"انظ��ر التق ي��ر الي��ديولوجر ي�� ين��اير " التح��اد الل��بت

، يمك��ن ك��ذلك الرج��وع إل المرجعي��ة1975المنعق��د فف
ي يعتمدها حزب 

، فهي� ب ي��ة فوقي�ة تق�وم" الستقلل"التت ي��
ي�� للدول�ة، كم�ا يرف��ض أن ينظ�ر إلةه��ا كنت��اج للصاع الطبفت

ي نفس التجاه، فكلهم�ا يرف��ض الق�رار بالط�ابع الطبفت
فف

، وقد سبق للحملم أن انتقدت هذا الط ح .بدورها العابر للتاري����خ، وهذا قمة الفكر المثالي

ي� تاري����خ المغ�رب الح�ديث، حي��ث ك�ان ي��زود افتتاحي��اته بمجموع�ة" لومات�ان"م�دير ج ي�دة " مولي احمد العلوي"أوكل إل �� 171
دور تأوي�ل الح��داث و تقةي��م الل�خاص فف

ي"، "الحس��ن المح��رر"م�ن المف��اهيم و التص��ورات ح��ول الوطني��ة المغ اي��ة، و إطلق تع�اببم م�ن قبي�ل 
ي�� ل��خص محم��د الخ��امس"الحس��ن الب��اتف

ال الحرك�ة الوطني��ة فف ف ، و اخ��بت
ي(

ي� الع�رش و غبم�"الس��تقلل"و ق�د بلغ�ت ب�ه حماس��ته إل ح��د اعتب��ار أن محم�د الخ�امس ه�و م�ن أس�س ح�زب ) والد الحسن الثاتف
ل�ة فف ف ، و ق�د جع�ل الوطني�ة المغ اي�ة مخبت

ة للتع ي��ف به��ا، و"الديموقراطي���ة الحس��� ية"ذل��ك ه���راء، ب��ل أص��بح ينظ��ر لم��ا اطل���ق علي��ه ب  الديموقراطي��ة الحس��� ية"، هي�� عموم��ا نظ��ام"، حي���ث خص���ص افتتاحي���ة ل��هبم
و ح��زب" الس��تقلل"، أي س��نوات الحدي��د و الن��ار، و خلل عق�د الس��بعةنات، ب�دأ مؤرخ��و ح��زب "سنوات الرصاص"الحكم السياسي الذي ساد المغرب خلل ما سمي ب 

اكي للقوات الشعبية" ي كانوا يتسمون بها فيما يخص تاري����خ المغرب " التحاد اللبت
اجعون عن تلك النظرة النقدية الجزئية، التت ...يستبطنون تلك المفاهيم و يبت
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ي كل مسلسلت النظام
ي انخرطت فف

.عل تحول هذه الحزاب التت
ادوري م�ن أج��ل بن�اء قاع�دته السياس��ية و الجتماعي��ة، وهي� العملي�ة ورة جدي�دة، ك��ان ق�د دل�نها النظ��ام الكم��بر ي سبم

إن هذا العمل، قد انخرط فف
ي استمرت طيلة ما يسم ب 

ي "المسلسل الديموقراطي"التت
ي� س�ياق م�ا بع�د س�قوط التح�اد الس��وفياتت

، و فف ي
ي الحس�ن الث��اتف

...، ال�ذي م�ا أن ت�وفف
المسلس�����ل"، ح����تت أص����بح سياس����ةو ه����ذه الح����زاب، وا����دون موارا����ة ول حي����اء يطلق����ون عل م����ا أس����موه ب " النظ�����ام الع����المي الجدي����د"وإعلن 

، س��نوات الرص��اص، ومرحل��ة النتهاك��ات الجس��يمة، إل غبم�� ذل��ك م��ن"ال��ديموقراطي ي�� ، ال��ذي اس��تفادوا من��ه مادي��ا عل حس��اب الش��عب المغرتر
ي قي���د حي���اته علةه���م، لتش���كيل حكوم���ة التواف���ق ح���تت ه���ب ه���ؤلء، ي���رددون ب���أنه ل���م يع���د هن���اك مخ���زن

المس���ميات، وم���ا أن ن���ادى الحس���ن الث���اتف
ي� حكوم�ة التن�اوب(بالمغرب 

ي عض�و س�ابق فف
ا  172تصي����ح سابق لمحم�د الي�ازعف ي) 2014(ال�ذي أض�اف أخبم�

ي� ح�وار تلف�زي ض�من برنام��ج وث�ائفت
فف

ي ته��دد المغ��رب، م��ع تأس��يس حكوم��ة" روس��يا الة��وم"بتت��ه قن��اة 
ي�� المغ��رب ق��د تحقق��ت، بع��د إعلن النظ��ام ع��ن الس��كتة القلبي��ة ال��تت

أن الث��ورة فف
.بطبيعة الحال هيأ النظام لكل ذلك! ). التناوب؟

واالض���افة إل الجه���زة. بم���وازاة م���ع حملت���ه اليديولوجي���ة، ق���ام النظ���ام بحملت قمعي���ة فال���ية، لجتث���اث الحمل���م والحرك���ة الثوري���ة المغ اي���ة
ي أنشأها، قام النظام بتأسيس منظمة إجرامية متحكم فةها تحت اسم 

، وهي� المس�ؤولة ع�ن العدي�د"الش��بةبة الس�لمية"القمعية الجديدة التت
م���ن العملي���ات الجرامي���ة، ض���د مناض���لي الحمل���م ومناض���لي الحرك���ة الثوري���ة المغ اي����ة، وق���د ت����وجت ه���ذه العص���ابات الجرامي���ة عمله���ا باغتي���ال

.173الشهيد عمر بن جلون
، كموح��د للم�ة وض�امن لوح�دتها، وا�دونه ل�ن تنع�م بالحي��اة عل ه�ذه الرض، وق�د ي��

عية النظام المخزتف خلصة القول، فقد أسس العروي لشر
ف بمختلف تلوينهم ة، وكل الصلحةيم ي البورجوازية الوطنية والصغبم

.سار عل نهجه م يدوه وأتباعه والمعجبون به، من مثقفف

ي"حكومة التناوب أو ما يسم بحكومة �� 172
ي سنة "التناوب التواففت

اكي للق��وات"، وأسند رئاستها للكاتب العام لحزب 1998، حكومة لكلها الحسن الثاتف التحاد اللبت
ي" الشعبية

.عبد الرحمان الةوسفف

ي��� داخ���ل الثانوي���ات والجامع���ات، وت���وجت" الش���بةبة الس���لمية"ق��امت �� 173
ي��� محارا���ة اليس���ار الماركسي��� �� اللة ةتف

ي أسس���ها عب���د الك ي���م مطة���ع ب���أدوار إجرامي���ة عدي���دة، فف
ال���تت

ي من تلك الشبةبة" العدالة والتنمية"، وينحدر جل الطر المؤسسة لحزب 1975عملها بج يمة اغتيال الشهيد عمر بن جلون سنة  .المغرتر
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ي
ف فخرا، حتت و قد دخلوا السجون، و ولجوا المعتقلت و خشوا المعركة مؤقتا ضد النظام، وانتشر الصلحةون فف ف الثورييم ي المناضليم

و يكفف
ة والوطني���ة، فق���د أص���در ة ع���ن مص���الح فئ���ات م���ن البورجوازي���ة الص���غبم ي��� ه���ذه الحقب���ة، والمع���بر

ة فف ص���فوفهم ك���أبواق لتل���ك السياس���ات المنتشر���
ون، ب�ل ه�م... 174التاري����خ حكمه عل هذه المرحل�ة بكامله�ا، باعتباره��ا س��نوات رص�اص وانتهاك�ات جس��يمة لك�ن إص��لحةينا وتح يفةين��ا، ل يعت��بر

ه��ات والك�اذيب، وم�ن ي زيغهم، لذلك فالمعركة ما زالت مستمرة، لتح ير المجتمع، و التاري����خ، والثقاف�ة، والرض، والنس��ان م�ن البت
ماضون فف

.الستيلب والقهر، والضطهاد والستغلل

ي
:الفصل الثانن

الثورة الوطنية الديموقراطية عل الطريقة اليعتوية

ة تحولت داخل الحزاب الصلحية المغ اي��ة  ، فبت ي
اكي(لكلت سنوات السبعةنات، من القرن الماضف ح��زب الس��تقلل، ح��زب التح��اد الل��بت

اكية) ة مرتبك��ة م��رت منه��ا ه��ذه الح���زاب . للق��وات الش���عبية وح���زب التق��دم والل���بت ، والموق��ف م��ن1970175 ش���كل الكتل��ة الوطني��ة (فبع��د ف��بت
اكي للق��وات الش��عبية، بزعام��ة الفقي��ه البصي، و م��ا176"م��ارس 3حرك��ة "، و1970دس��تور  ي فجره��ا الجن��اح الج��ذري داخ��ل التح��اد الل��بت

، ال��تت

ي� إط�ار م�ا ك�انت"المسلسل الديموقراطي"بعد تج اة �� 174
، و ت�دافع عن�ه فف ، كانت الحزاب الص��لحية تتح�دث ع�ن مسلس�ل ديم�وقراطي ي

، و إل حدود وفاة الحسن الثاتف
ي" س���ميه ب 

ي'، ب��ل ك��انت ته��ب لنق��اذ النظ���ام كلم��ا أص��بح مه���ددا أو آيل للس���قوط، و م��ا دخ���ول م��ا يس��م "الجم���اع ال��وطتف
إل إح���دى المح��اولت لنق���اذ" التن���اوب الت���واففت

ي خطاب لهبم أن المغرب عل أبواب سكتة قلبية، واعد انفضاح المرحلة بكاملها، وظهور حقيقتها، و عنوانها، أكبر م�ن 
ي فف

س��نة م�ن 40النظام، بعدما أعلن الحسن الثاتف
.النهب والستغلل والنتهاكات الجسيمة، أصبحت هذه القوى هي الخرى تردد هذه الشعارات بعد إفراغها من مضمونها

ف حزب �� 175 ي للق��وات الش��عبية"وحزب " الستقلل"تحالف سياسي بيم
لط� ح المط�الب الدس��تورية للح��زاب الص��لحية، ومواجه��ة 1970، تأس�س س��نة "التحاد الوطتف

ي 1970دستور 
.الممنوح من طرف الحسن الثاتف

ي فجره�ا التج��اه الج�ذري داخ��ل " مارس 3"حركة �� 176
ي للق��وات الش��عبية"هي السم الذي أطلق عل العمليات المسلحة التت

م�ارس، وه�و 3، وذل�ك ي��وم "التح��اد ال�وطتف
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ي�� ل��باكها العدي��د م��ن مناض��لي
ي جمع��ت فف

ي تع��رض له��ا مناض��لو ه��ذا التج��اه ، و ال��تت
تله��ا م��ن اعتق��الت و محاكم��ات و تص��فيات و إع��دامات ال��تت

ف له��ذا التج��اه ، وتوقي��ف ج ي��دة ي�� اللعب��ة السياس��ية، ال��ذي ح��دد الحس��ن" المح��رر" الح��زب ال��ذين ل��م يكون��وا منتس��بيم
، انخرط��ت م��ن جدي��د فف

ي مص��الحها تح��ت مس��ميات ع��دة 
ي"الوح��دة الوطني��ة"، "المسلس��ل ال��ديموقراطي: "الث��اتف

و بطبيع��ة الح��ال، ك��انت قض��ية" ... ، الجم��اع ال��وطتف
ف ف النقلبي������تيم ادوري������ة لع������ادة بن������اء القاع������دة السياس������ية و الجتماعي������ة للنظ������ام ، بع������د المح������اولتيم ي������ ه������ذه السياس������ة الكمبر

الص������حراء محوري������ة فف
ف .177الفاللتيم

ة والمتوس���طة، للتأس���يس له���ذا ى مثقف���ون وسياس���ةون ومفك���رون، منتم���ون إل البورجوازي���ة الص���غبم خلل حق���ب مختلف���ة م���ن ه���ذا العق���د، ان���بر
ادوري وق��وى الص��لح" المق��دس"التح��الف  ف�� النظ��ام الكم��بر وق��د س��بق لن��ا أن رأين��ا كي��ف أس��س الم��ؤرخ عب��د ا الع��روي له��ذا التح��الف م��ن. بيم

ي��� والم��ة المغ اي���ة ء، فيم���ا يخ��ص بن��اء وح���دة الش���عب المغرتر ي��
خلل ق���راءة لتاري����خ المغ���رب، جعل��ت م��ن الدول���ة المخزني���ة مرك���ز ومح��ور ك���ل سر

ي
اب الوطتف ي جعلت م�ن التح�الف م�ع النظ�ام، عقي��دة رس��مية له�ا. والدفاع عن البت

هذا هو الدرس الذي قدمه العروي للحزاب الصلحية، التت
.178وخطا أحمر ل يمكن تجاوزه، ومن يفعل سةواجه باعتباره يمس بمقدسات البلد وعل رأسها المؤسسة الملكية

ي مواجهة النظام، ولرموز ذلك الرث، وجاء الم��ؤتمر
ي اللعبة، بعد تصفية إرثه الثوري فف

اكي للقوات الشعبية فف لقد انخرط حزب التحاد اللبت
ي��� ين���اير 

ي فف
ي انبثق���ت ع���ن"النض���ال ال���ديموقراطي"، لةؤس���س لم���ا س���مي بخ���ط 1975الس���تثناتي

، ال���ذي طالم���ا تغن���ت ب���ه ك���ل التي���ارات اليمة ي���ة ال���تت
.لدى هذه التيارات اليمة ية الصلحية" ديموقراطية"الحملم، وعل لاكلتها ومقاسها تبلورت الخطوط المسماة 

اكية  ي�� محارا��ة الحمل��م، من��ذ نش��أتها،)الح��زب الش��ةوعي س��ابقا(أم��ا ح��زب التح��رر والل��بت
ي�� تح يفةت��ه، وال��ذي تخص��ص فف

، ه��ذا الح��زب الغ��ارق فف
ي���� ج ي����دة "إل الم����ام"وا�����الخص منظم�����ة 

ي���� تصي����ح ل����هبم فف
"لدبي�����ش"، ال����ذي س����بق أن أدل بأس�����ماء مؤسس����ةها للنظ�����ام وأجهزت�����ه القمعي����ة، فف

.الةوم الذي يحتفل فيه النظام بعيد العرش، وقد انتهت العمليات إل الفشل وتم اعتقال وتصفية وإعدام العديد من أطر الحركة ومناضلةها

ي �� 177 ي هنا، انقلتر
.1972غشت  16و 1971يولةوز  10المعتف

عنته عن ط يق الدستور وما سمي ب �� 178 ".قانون الحزاب"قام النظام بمأسسة ذلك وشر
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ادوري179المغ اية ي تحمله، واستعداده لخدمة النظام الكمبر
ي وللحركة التت

.، معلنا بذلك عن عدائه للفكر الثوري الماركسي �� اللة ةتف
، بحملت مس��عورة عل منظم��ة  ي��

ت س��بعةنات الق��رن الماضف ف�� م��ن ط��رف ه��ذا الح��زب المتعف��ن، بلغ��ت ح��دا أزع��ج ح��تت" إل الم��ام"هك��ذا تمبم
، ك��ان الح��زب يه��دف منه��ا اجتث��اث م��ا ك��ان ي ، و ق��د واكب��ت ه��ذه الحملت المس��عورة، حملت أخ��رى ذات ط��ابع إي��ديولوجر ف حلف��ائه الص��لحةيم

ي...) - إل ج�انب دعام��ات أخ�رى دعائي�ة، م�ن كراس��ات و كت�ب و مق�الت  (180"البي�ان"، و قد تخصصت ج يدة "اليشاوية"يسميه بمنابع 
ال�تت

ف��"ك��ان يطل��ق علةه��ا المناض��لون الثوري��ون  ف فيم��ا زور م��ن أق��وال لةنيم ف"أو "- البي��ان و الت��بةيم ف فيم��ا ق��اله برجني��ف و كوس��يغيم ي��"البي��ان و الت��بةيم
، فف

ف��  ، و ذل�ك181"الم�رض الطف�ولي للش��ةوعية"مهاجمة الحمل�م إي��ديولوجيا، حي�ث ك�انت ص�فحاتها الةومي�ة، ت شر� حلق�ات متتالي�ة م�ن كت�اب لةنيم
ي�� منظم��ة 

ي�� محاول��ة مزعوم��ة لتع ي��ة الج��ذور اليديولوجي��ة و الطبقي��ة لليشاوية المتمثل��ة فف
و الحمل��م، و بطبيع��ة الح��ال ك��ان ذل��ك" إل الم��ام"فف

ي�� 
ي��. ب��المغرب" الص��حةح"محاول��ة لتق��ديم الح��زب لنفس��ه، كممث��ل للفك��ر الماركسي�� �� اللة ةتف

وق��د بلغ��ت نذال��ة الح��زب، وانخراط��ه المتحم��س فف
ي ق����د أطلق����وا عل ه����ذا الح����زب

الح����زب الش����ةوعي الملكي����" "اللقي����ط"خدم����ة النظ����ام ج����دا، أن أس����ياده التح يفة����ون م����ن ق����ادة التح����اد الس����وفياتت

".الرجعي

ي�
، وج��ذوره التاريخي�ة، فسنخص�ص ل�ذلك بع�ض الص�فحات فف ي�

ي� مجم��ل خط��ه التح يفف
ي هذا الجزء م�ن ه�ذه الدراس�ة، الخ�وض فف

ل يهمنا هنا فف
ي ل���كلت مي���دانا للخلف���ات داخ���ل الحمل���م، بحي���ث ل���كل الهج���وم عل

دراس���ة أخ���رى، ب���ل ال���ذي يهمن���ا هن���ا، ه���و الل���ارة إل أح���د المف���اهيم ال���تت

ي��� تق���ديم أس���ماءهم"لدبي���ش"ج ي���دة �� 179
ف ع���ن الح���زب، بم���ا ك���ان يعتف ي��� بداي���ة الس���بعةنات، حي���ث أرس���ل إلةه���ا علي��� يعت���ة، لئح���ة الم ش���قيم

، ج ي���دة يومي���ة ك���انت تص���در فف
.للبوليس

اكية"هي لسان حال حزب " البيان"ج يدة �� 180 ".إل المام"، وعرفت بعدائها المطلق للحركة الماركسية �� اللة ة ية، ولمنظمة "التقدم واللبت

ف��� س���نة " الم���رض الطف���ولي للش���ةوعية"�� 181 ع���ات اليشاوية داخ���ل الحرك���ة الش���ةوعية العالمي���ة، واطبيع���ة الح���ال ق���ام تح يفة���و1918كت���اب أص���دره لةنيم ف ، تص���دى في���ه للبف
اكية"حزب  ف أنفس��هم" البي��ان"عن ط يق ج يدتهم " التقدم واللبت ، مق�دميم ي� ي�� المغرتر

ي� الهج�وم عل اليس�ار الث��وري الماركسي� �� اللة ةتف
ب شر�� الكت�اب عل حلق��ات، إمعان�ا فف

ي بالمغرب
ف للخط الماركسي �� اللة ةتف .ممثليم
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.182مدخل لكل الطروحات التح يفية والصلحية الجديدة" الثورة الوطنية الديموقراطية الشعبية"مفهوم 
ي�� ظ��روف جدي��دة، بإع��ادة

ف�� الج��دد، ال��ذين ق��اموا، و فف ى، فيم��ا يخ��ص توض��ةح الطبيع��ة اليديولوجي��ة و الطبقي��ة للتح يفةيم إن ل��ذلك أهمي��ة ك��بر
ص���ياغة للطروح����ات التح يفي����ة ب���المغرب، ابت���داء م���ن منتص����ف الس����بعةنات، و عل امت���داد الثمانين����ات و التس����عةنات، ليع����ودوا بش����كل مباشر���

ي�� داخ��ل منظم��ة (
ي"، و ال��ذين س��بق له��م أن أسس��وا "م��ارس 23"حال��ة ق��ادة التي��ار التح يفف "قب��ل تأس��يس " منظم��ة العم��ل ال��ديموقراطي الش��عتر

اكي الديموقراطي اكي للق��وات الش��عبية:، ثم حل أنفسهم و العودة من حيث جاءوا ،أي الع�ودة إل الح��زب الم " الحزب اللبت ،)التح��اد الل��بت
"أو بش���كل رم���زي، م���ن خلل تأس���يس أح���زاب سياس���ية تقب���ل باللعب���ة، كم���ا س���طرها النظ���ام، وتص���فق ل���دور!! أو لي���س الرج���وع إل الص���ل أص���ل

ي " القوى الديموقراطية والوطنية 
، وتبتف ي التغةبم

.، بعد التخلي عن الماركسية �� اللة ة ية والرث الثوري للحملم"خطوط ديموقراطية"فف
اكي للق��وات الش�عبية، وذل�ك لض�عفه وتق�وقعه ي اس��تقطاب ه�ؤلء، مم�اثل لزميل�ه ح�زب التح�اد الل��بت

اكية فف لم يكن حظ حزب التحرر واللبت
ي العمالة وخدمة النظام، فهو الةوم، 

ي حكومة الخوان الكراكوزيةعوالذهاب بعيدا فف
.183ضو فف

ي"الث��ورة الوطني��ة لديموقراطي��ة عل الط يق��ة اليعتوي��ة"بال س��بة لموض��وعنا ح��ول 
، فل��ن نج��د أحس��ن م��ن الع��ودة إل أطروح��ات الم��ؤتمر ال��وطتف

اكية الذي انعقد أيام  ي لحزب التقدم واللبت
اير  25 – 24- 23الثاتف ي1979فبر

، بمدينة الدار البيضاء، مشكل إحدى المحطات الساس��ية ال�تت
ي السيد علي يعته 

ف بها هذا الحزب، وزعيمه التاريخف ي الول"تمبم
ي الهجوم عل الحملم وخاصة منظمة "التح يفف

".إل المام"، فف
ي� ذل�ك الم�ؤتمر بمجموع�ة م�ن

ف فف ي حتت النخاع، خطابا مطول، دام س�اعات، أتح�ف ب�ه المش�اركيم
خلل هذا المؤتمر، ألفت السيد يعتة التح يفف

كز عل ة، وس���بف ي��� نف���س الف���بت
ت فف ي انتشر���

ف��� جمة���ع الطروح���ات التح يفي���ة ال���تت ك بيم الطروح���ات التح يفي���ة، س���نقتبس بعض���ا منه���ا لتبي���ان المش���بت
ي�� س��ياق م��ا أس��ماه "الث��ورة الوطني��ة الديموقراطي��ة"تص��ورات الس��يد يعت��ة لم��ا يس��ميه ب 

ي�� نح��و"، واطبيع��ة الح��ال ي��دخل ه��ذا فف الط ي��ق المغرتر

ف���� الج����دد بك���ل أص���نافهم، إس����وة برف����اقهم الق����دام م���ن ح����زب "التح���رر" الث����ورة الوطني����ة الديموقراطي����ة الش����عبية"مفه����وم �� 182 ي هاجمه����ا ك���ل التح يفةيم
أح����د المف����اهيم ال���تت

اكية"  ، الذي أصبح فيما بعد يسم حزب (واللبت ي
اكية"الحزب التح يفف ").التقدم واللبت

ان، ك��ان ح��زب �� 183 اكية"عن��دما  ش��كلت حكوم��ة عب��د الله ب��ن كبم�� ي�� ذل��ك تع��ببم ع��ن ال��درك الس��فل"التق��دم والل��بت
ي�� دخ��ول ه��ذه الحكوم��ة، وفف

 م��ن الح��زاب الس��باقة فف
.الذي بلغه هذا الحزب، الذي أصبح بدون بوصلة، ولو إصلحية، بل ملتفت وتجمع لعناص انتهازية، ت تظر فرص الستوزار أو الستفادة من نتائجه
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اكية ف عبر العالم "اللبت ...).فرنسا، إيطاليا(، وهو غطاء استعمله جمةع التح يفةيم

ة، كما يلي ي المغرب، هاته الخبم
ي أطروحته حول الرأسمالية فف

:ولنبدأ من الول، يعرف علي يعتة فف
الي�ة القتص�ادية، ليس�ت إل ولي�دة الس��تعمار الجدي�د، وه�و"، و "الرأسمالية نظ��ام مس�تورد وج��ائر" ي� ل��كلها الح�الي المس��م باللةبر

الرأس�مالية فف
ي باريس أو بون أو والنطن

ه فف ي لنظام الستغلل، الذي توجد أزرار  سةبم .184"الوجه المغرتر
ادوري الس�ائد تظهر هنا، تفاهة التحليل الذي يقف�ز عل الطبيع�ة الجوه ي�ة للرأس�مالية التابع�ة للمغ�رب، وك�ذلك، ع�ن طبيع�ة الرأس��مال الكم��بر

ي اتيخر ي�� التحدي��د الس��بت
ورة تراك��م الرأس��مال، ول��ذلك ب��الغ الهمي��ة فف ي�� س��بم

ي تتحك��م فف
ادوري��ة، ال��تت ي�� ظ��ل ب ي��ة رأس��مالية كمبر

،: فف التن��اقض الرئيسي��
ي المغرب

.التحالفات، الطبقات الساسية، قيادة الطبقة العاملة وحزا��ها الثوري، السلطة الثورية وطبيعة السلطة فف
ورة  ير صف��� كيب: "يق���ول علي��� يعت���ة" الث���ورة الوطني���ة الديموقراطي���ة"ولت���بر ي��� القتص���اد عموم���ا، و ال���بت

ي��� البادي���ة و فف
النت���اج الص���غبم ه���و الس���ائد فف

ي�� علق��ة
ي�� مجمل��ه مندم��ج فف

ة، و أن جه��از النت��اج فف ة ك��ثبم ي�� النات��ج ع��ن ه��ذه الب ي��ة التحتي��ة، يتبل��ور بأوليغارل��ية قوي��ة و بورجوازي��ة ص��غبم
الطبفت

ي النهاية يخلص إل 
ان�ا للق��وى، م�ن"الستعمار الجديد بالتبعية، و فف ف ي� الوض��عية الحالي�ة مبم

أن التحليل المجرد للظ��روف الملموس�ة، ل يظه��ر فف
اكية كمهمة الساعة ".لأنه أن يط ح المرور إل اللبت

ي�� س��نة (هك�ذا، ل ينظ��ر ص�احبنا إل الرأس��مالية القائم��ة ب�المغرب 
ي� أن علقت��ه ب��المغرب)1979نح��ن الن فف

، إل كنظ��ام مس�تورد وج��ائر، بم��ا يعتف
ي�� آخ��ر المط��اف، س��وى أقلي��ة م��ن ذوي الم��ال و"الوليغارل��ية"وم��ن هن��ا ن��درك، لم��اذا يس��تعمل علي�� يعت��ة مص��طلح . خارجي��ة

ي�� فف
، ال��ذي ل يعتف

ير  ان الق�وى، ال��ذي"الث��ورة الوطني��ة الديموقراطي��ة "النفوذ، يعيشون بشكل طفيلي فوق ظهر القط��اع المنت��ج، أم�ا ت�بر ف� جع��ه علي�� يعت��ة إل مبم فبم
ة ة كثبم ي غبم صالح بورجوازية صغبم

.يميل لصالح أوليغارلية قوية، و فف
ان الق�وى لص��الح  ف� ي القبول بمفهوم الثورة الوطنية الديموقراطية فقط، لن مبم

ي التحليل، فهل يعتف
؟ فم�اذا ل�و تغبم�"الوليغارل�ية"إنه لبؤس فف

ان القوى، هل س نتقل إل ف اكية؟"مبم اكية قب�ل إنج�از الث��ورة الديموقراطي�ة،". الثورة اللبت إن��ه لفه�م غ ي�ب، ذل�ك أنن�ا س�� نتقل إل الث�ورة الل��بت
ة مجرد  ي انتظار تحسن الجواء، لعلن النتقال إل " قاعة انتظار"كما لو أن هذه الخبم

اكية"فف يعتة لم يس��تطع" السيد"لعل ". الثورة اللبت

ي لحزب �� 184
وع أطروحة المؤتمر الثاتف اكية"انظر مشر اير  25و 24و 23، الدار البيضاء، أيام "التقدم واللبت .1979فبر
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ي�� ي� تحليل�ه ه�ذا، وه�و بطبيع�ة الح�ال، ك�ان يح��اول إعف�اء نفس�ه م�ن محاول�ة ت�دقةق الواق�ع المغرتر
ع�ة القتص�ادوية الس��طحية فف ف التخلص من البف

.الملموس
، فس��يعمل علي�� يعت��ة عل تفكيكه��ا، و الفص��ل فيم��ا بينه��ا، و تغةي��ب أي مح��دد ي�� ق المجتم��ع المغرتر ي تخ��بت

وفيم��ا يخ��ص تحدي��د التناقض��ات ال��تت
ي�� نف��س الزم��ان و المك��ان، و تتس��اوى فيم��ا بينه��ا تمام��ا كلعب��ة الح��ظ، ق��د يغي��ب أح��دها أو يض��مر، و يظه��ر آخ��ر، و ل

يجم��ع بينه��ا، فهي�� تتح��رك فف
ي ندري لماذا؟ وكيف؟

:فما هي هذه التناقضات حسب الستاذ علي يعتة التح يفف
ف- 1 جوازييم يالية وأقلية قليلة من البر ي وجه المصالح المبر

.المة بأشها فف
ف من أجل الصلح الزراعي- 2 ف العقارييم ولةتاريا الزراعية ضد الملكيم .الفلحون الفقراء والبر
ي وجه الستغلل وهيمنة الوليغارلية-3

ة والمتوسطة فف .185الطبقة العاملة والبورجوازية الصغبم
يالي�ة والوليغارل�ية، حس��ب علي�� يعت�ة، ويك�ون تحقة�ق ذل�ك ي إط�ار الث�ورة الوطني�ة الديموقراطي��ة ض�د المبر

إن حل هذه التناقضات، يدخل فف
ي"و عل هذا الساس، يحدد علي يعتة مفهومه . 186عن ط يق أداة الجبهة الع يضة اتيخر يقول. للثورة الوطنية الديموقراطية، و طرحه السبت

ي��� ه���ذا الص���دد
يالي���ة، و" الث���ورة الوطني���ة الديموقراطي���ة"إن : "فف ي المع���ادي للمبر

ء، الش���عار ال���وطتف ي���
كم���ا ي���دل عل ذل���ك اس���مها ،هي��� قب���ل ك���ل سر

، و الجبه��ة الطبقي��ة الع يض��ة، ابي��ة"الق��ادر عل جم��ع أوس��ع الجم��اهبم ، و هي�� ديموقراطي��ة، لنه��ا"تح ي��ر القتص��اد"و " ال��دفاع ع��ن الوح��دة البت
 س����ع إل توس����ةع الديموقراطي����ة، و ال����دفاع ع����ن الحق����وق القتص����ادية و الجتماعي����ة للش����غيلة و الش����عب، و الح����د م����ن س����يطرة الوليغارل����ية و

ي ت��دعمها و تغ��ذيها
يالةي��ة والوليغارل��ية ال��تت ي�� محاراته��ا هي�� المبر

ي ي بعف
إن. إض��عاف الرجعي��ة، و خلل ه��ذه المرحل��ة، ف��إن العرقل��ة الرئيس��ية ال��تت

، وتزع��ج ه��ذا القط��اع أو ذاك ف�� وات الوطني��ة، وتح��ول دون تط��ور القتص��اد، و س��حق ص��غار المنتجيم ي  س��تغل العم��ال وال��بر
ه��ذه الق��وى هي�� ال��تت

ف�� م�ن الرض، ه��و الوس�يلة ف�� الفق��راء والمحروميم من البورجوازية الوطنية، إن تعبئة الشعب، وعل رأسه الطبقة العاملة المتحالفة م�ع الفلحيم

ي 3و 2و 1وردت النقط �� 185
. نفس المرجع السابقفف

، وت����أويلت الص����لحية أو التح يفي����ة، يع����ود باس����تمرار، كلم����ا انحرف����ت الخط����وط الثوري����ة ع����ن مس����ارها الماركسي���� ��"الجبه����ة الع يض����ة"س����يلحظ الق����ارئ، أن مفه����وم �� 186

ي
.اللة ةتف
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.187"الوحيدة لزالة العرقلة
، أما فيما يخص تكتيك  ي اتيخر :، يقول علي يعتة"الثورة الوطنية الديموقراطية"هذا فيما يخص الط ح السبت

ف��� العتب���ار أن ك���ل معرك���ة ت���م راحه���ا، وك���ل مش���كل ت���م حل���ه تخل���ق ظروف���ا جدي���دة وأفض���ل" إن تكتي���ك الث���ورة الوطني���ة الديموقراطي���ة يأخ���ذ بعيم
.188"لمجابهة معارك ومشاكل أخرى

ح ذل�ك فيق��ول ب "إن العناص المكون�ة للث��ورة الوطني��ة الديموقراطي�ة مرتبط��ة فيم�ا بينه�ا ج�دليا"المعروف��ة " ج�دلةته"وسيحاول علي يعت�ة شر�
ي جعلته���ا ممكن���ة، ق���د أدت إل نجاح���ات جدي���دة لمسلس���ل الديموقراطي���ة، و هم���ا مع���ا

إن معرك���ة الص���حراء مرتبط���ة بقض���ية الديموقراطي���ة ال���تت
ي� ثق�ل الطبق�ة العامل�ة. مكنتنا م�ن إع�ادة  س��ةيس و تعبئ��ة الجم��اهبم

يد فف ف ي� نف�س ال�وقت ف�إن تط��ور التص�� ةع س�بم
ي� جبه�ة أخ�رى، وفف

وه�ذا يفي�د فف
، وافضل تعبئة الطاقات الفلحي��ة س�يفتح الط ي��ق للتح�ولت القتص�ادية ان القوى داخل المجتمع، وهناك أيضا الصلح الزراعي ف وسيغبم مبم

.189"وسيضعف نفوذ الب يات الفوقية القطاعية
ي� ه�ذا الط� ح التك�تيكي العجي�ب، ك��ل ج��وانب 

، كم��ا تط��ل علةن�ا نظ ي��ة الق�وى المنتج�ة190الص��لحية والتح يفي�ة" نظ ي��ة تراك�م الق�وى"تتواف�ق فف
ف��� البتف��� التحتي���ة والبتف��� ف��� ق���وى النت���اج وعلق���ات النت���اج، وايم ي��� النظ���ر إل العلق���ة بيم

ي ترتك���ز عل القتص���ادوية والميكانيكي���ة فف
التح يفي���ة، وال���تت

اكية، ويق��وم ج��وهر ه��ذه النظ ي��ة عل اعتم��اد دور  ي أدت إل س��قوط التج��ارب الل��بت
الق��وى"الفوقي��ة، وق��د ك��انت وراء العدي��د م��ن الخط��اء ال��تت

.انظر هامشا سابقا�� 187

.المرجع السابق نفسه�� 188

.المرجع السابق نفسه�� 189

ي خطوطهم السياس��ية، وللحرك��ة الش��ةوعية العالمي��ة تاري����خ�� 190
قام التح يفةون الجدد، كل بط يقته الخاصة، باستعادة هذه العبق ية التكتيكية لعلي يعتة، وأدمجوها فف

ف المرحلة الديموقراطية والمرحلة الثورية، وعن�دنا نج�د ك�ل م�ا أس�ماه تح يفة��و منظم�ة  ي تفصل بيم
خ�ط النض�ال" "م�ارس 23"من الصاع ضد هذه النظ ية التح يفية، التت

ي"، نج�د مفه�وم " "إل الم��ام"لكل من أل�كال الس��تمرارية لمنظم��ة "، ولدى من أسموا أنفسهم "الراديكالي ي� ه��ذا الص��دد مق�ال". النض��ال ال�ديموقراطي الجم�اهبم
انظ�ر فف

ي "، و وثيقة 12، العدد "أنوال"، عبد اللطيف عواد، ج يدة "خط النضال الراديكالي"حول  ".النهج الديموقراطي"الصادرة بج يدة "النضال الديموقراطي الجماهبم
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ي كمحرك للتاري����خ" النتاجية
.كمحرك للتاري����خ وليس الصاع الطبفت

، مجموعة من الملفات يتم معالجتها وحلها، حسب درج��ة ونض��ج"الثورة الوطنية الديموقراطية "لقد أصبحت  ي
، عل يد علي يعتة التح يفف

، مم��ا أص��بح يس��مح بإنج��از  ي يت��م حله��ا، دون العتم��اد عل أي تن��اقض رئيسي��
ف�� مختل��ف التناقض��ات ال��تت ي�� ظ��ل التس��اوي بيم

الث��ورة"ك��ل مل��ف، فف
ورة لس��تيلء الطبق�ة العامل�ة و"الوطني�ة الديموقراطي��ة  يالي�ة، و ل صف� حس��ب عبق ي�ة علي� يعت�ة، دون إس�قاط الوليغارل�ية و الرجعي�ة و المبر

.حلفائها عل السلطة السياسية حسب هذا المنظور
ي��� منظ���ور علي��� يعت���ة، ف���إن الح���زب الث���وري ه���و 

ة الث���ورة الوطني���ة الديموقراطي���ة، ع���بر إب���داء النص���ح لجمة���ع 191"مكت���ب دراس���ات"فف يت���ابع مس���بم
له���ذا أح���اط" (مكت���ب الدراس���ات"، فعل الطبق���ة العامل���ة و حزا��ه���ا أي "الث���ورة الوطني���ة الديموقراطي���ة"الطبق���ات الجتماعي���ة، لخدم���ة مص���الح 

ت��وجيه النص��ح لتص��حةح ه��ذه الطبق��ات لخطائه��ا، دون حاج��ة لس��تيلء الطبق��ة العامل��ة و حلفائه��ا) علي�� يعت��ة نفس��ه بالعدي��د م��ن التكن��وقراط
.192عل السلطة، و اكتفائها بالضبط و تصحةح الخطاء

عص�ا س��ح ية،  س��مح بح��ل التناقض��ات الطبقي��ة، دون حاج��ة إل مجابه��ة أو صاع، ب��ل"للث�ورة الوطني��ة الديموقراطي��ة " هكذا وفر الس�يد يعت�ة
ف�� مختل��ف الطبق��ات  ي�� وئ��ام ت��ام بيم

ي��(فف
ي�� بلد العج��ائب) نظ ي��ة التع��اون الطبفت

193نح��ن هن��ا م��ع ألي��س فف
ي
، و إذا اقتضف�� الم��ر ل��يئا آخ��را، فس��يكفف

ورة القص�وى قليل م�ن  ف��"عند الصف ي�ر"و" تحم�ار العةنيم ف ي�� يبفت�� عل خ�اطرو"و م�ن بع�د " تخبف
، خاص�ة و أن الك�ل ه�ذا، س��ينتقل معن�ا إل"كلسر

اكية" ي����� س�����لة واح����دة النم����وذج المصي و"الل�����بت
ي تمث�����ل الث�����ورة الوطني�����ة الديموقراطي�����ة، فه����و يض�����ع فف

، و يقي����م علي���� يعت�����ة خلط�����ا للنم�����اذج ال�����تت

ي ي و الكوتر .194الندونيسي و اليمن الجنوتر

ف المفهوم اليعتوي للحزب �� 191 ف نظ ية ) مكتب دراسات(المقارنة البسيطة بيم ف�" النوية الثورية"و بيم ، تجعلن��ا نؤك�د عل الش��به بيم ي
التح يفي��ة الجدي�دة لبراه��ام الشفاتت

...التصورين، و كلهما ل يتوجف الستيلء عل السلطة، و و و

ف الطبقات�� 192 .لعل المعلم القديم تذكر عملية تصحيحه لدفاتر تلمذته، وسحبها عل العلقات بيم

ي بلد العجائب"�� 193
.حكاية فرنسية مشهورة تحك للطفال" أليس فف

ي و ما بعده�� 194
ون للحزب الشةوعي السوفياتت ي التح يفية نيكةتا خرو شوف، انظر وثائق المؤتمر العشر

.لعل علي يعتة يستعيد هنا أطروحة أستاذه فف
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ي�� بل��دان الع��الم الث��الث،"التط��ور اللرأس��مالي"بطبيع��ة الح��ال، يعت��بر ه��ذا الط�� ح، است س��اخا س��افرا للطروح��ة الخرو ش��وفية القائل��ة بإمكاني��ة 
فف

اتيجية ي لسبت
".الثورة الوطنية الديموقراطية الشعبية" وهذه الطروحة هي نقيض الط ح الماركسي �� اللة ةتف

، بع��د ي
ي�� إط��ار م��ا يس��م بالثنائي��ة القطبي��ة، ق��ام تح يفة��و التح��اد الس��وفياتت

ي�� س��ياق الصاع م��ن أج��ل الهيمن��ة عل الع��الم، فف
وم��ن المع��روف، وفف

، بتحوي��ل الماركس��ية �� اللة ة ي��ة إل ي
للخ�روج م�ن التخل�ف وتحقة�ق التنمي��ة، ع�بر" منه�ج تقن�وي"الهيمن��ة عل العدي�د م�ن حرك��ات التح��رر ال�وطتف

ي�� دول الع��الم الث��الث 
ة والوطني��ة وأنظمته��ا فف و م��ن...). انظ��ر تج��ارب إثةواي��ا، الص��ومال، أنغ��ول، الموزم��بةق (التح��الف م��ع البورجوازي��ة الص��غبم

ي�� المغ��رب، أن يق��دم طرح��ا ثوري��ا حقيقي��ا لمفه��وم الث��ورة الوطني��ة
ي�� الع��تةق أو ل��ةخ التح يفي��ة فف

، فل أح��د ك��ان ي تظ��ر م��ن ه��ذا التح يفف الب��ديهي

ي صاغ بها وص�فته الس��ح ية العجةب�ة لمفه�وم الث�ورة الديموقراطي��ة ،ع�بر تق�ديم ط� ح س��طخي
الديموقراطية، لكن ما يهمنا هنا تلك الكيفية التت

يالي��ة ، تعرق��ل)مج��رد ل��كل مس��تورد(لمفه��وم الرأس��مالية ب���المغرب  ، يعتم��د عل وج��ود فئ��ة اجتماعي��ة ض��عيفة لكنه��ا مدعم��ة م��ن ط��رف المبر
ي هذا الطار ل يختلف الط�� ح اليعت��وي ع��ن الط�� ح الن��والي لمفه�وم

ال�ذي يعتم�د، 195"النض��ال الرادك��الي" مسار الثورة الوطنية الديموقراطية، فف
ه��و الخ��ر عل وج��ود فئ��ة طفيلي��ة س��ائدة، مم��ا يجع��ل ك��ل فئ��ات البورجوازي��ة معني��ة بتحقة��ق الث��ورة الوطني��ة الديموقراطي��ة، ب��ل و التس��ليم له��ا

.بالقيادة
ي�� الط�� ح اليعت��وي، فالطبق��ات الجتماعي��ة تتواج��د بعض��ها إل ج��انب بع��ض، ل تحكمه��ا ب ي��ة اقتص��ادية مح��ددة، فنح��ن هن��ا أم��ام أوليغارل��ية

فف
ي بشكل مقص�ود، و يق��وم 

-طفيلية و طبقات أخرى ل وجود لمحدد عام يجمع بينها، و بطبيعة الحال، يغيب علي يعتة مفهوم الصاع الطبفت
ي�� كت��ل طبقي��ة ثلث، ب��دون العتم��اد عل مف��اهيم النتم��اء، إم��ا إل أنم��اط إنت��اج و- بخل��ط للوراق 

ف�� طبق��ات وفئ��ات اجتماعي��ة فف عل الجم��ع بيم
وة، و ال��دخل، ب��ل ي�� النت��اج، و ال��بر

، بالض��افة إل المق��اييس الخ��رى ك��الموقع فف إم��ا إل أل��كال إنت��اج، أو بالعتم��اد عل قس��مة العم��ل الجتم��اعي
ف�� الفق��راء، ب�ل و الم�ة ف�� إل ج�انب الفلحيم ة و المتوسطة ككتلة واح�دة، و العم�ال الزراعةيم سنجد الطبقة العاملة إل جانب البورجوازية الصغبم
ف أي الوليغارل��ية، فلي��س هن��اك مش��كل س��لطة، و ل ح��ديث ع��ن طبيع��ة الس��لطة، و ل أهمي��ة ي�� مواجه��ة أقلي��ة قليل��ة م��ن البورج��وازييم

بأشها فف
لقي��ادة ح��زب الطبق��ة العامل��ة، ب��ل هن��اك مش��كل عرقل��ة يج��ب إزاحت��ه ع��بر توس��ةع الديموقراطي��ة، و الح��د م��ن ت��أثبم و نف��وذ الوليغارل��ية، قب��ل

.انظر هامش سابق�� 195
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اكية .النتقال إل الثورة اللبت
مجرد" الثورة الوطنية الديموقراطية"نفهم هنا جيدا، لماذا غيب السيد يعتة مفهوم التناقض الرئيسي عبر خلطته الطبقية، وكيف أصبحت 

ي المفك����ك بتكتيك����ات مفكك���ة ل يجمعه���ا راب����ط ول يح����ددها اتيخر ان الق����وى فق����ط، ون���درك ك����ذلك كي���ف ارتب����ط الط��� ح الس����بت ف���� ط��� ح مرتب����ط بمبم
.محدد

ي يت���م إنجازه���ا دون أخ���ذ الس���لطة م���ن ط���رف الطبق���ة
ي��� س���ياق الث���ورة الوطني���ة الديموقراطي���ة، ال���تت

اكية س���نجد، وفف واال س���بة للنتق���ال إل الل���بت
ة والمتوس��طة، وسيص��بح دور ، واقيادة حزا��ها الثوري، واطبيعة الحال سيتحول المر لصالح البورجوازي��ة الص��غبم ف العاملة وحلفائها الساسةيم

احية سنجد علي يعتة يقول عنها ة، ويتحول إل قوة اقبت ي الورق، يسدي النصح للبورجوازية الصغبم
:الطبقة العاملة وحزا��ها قابعا فف

اح الل�����كال الك�����بر لةون�����ة لدم�����اج القط�����اع الخ�����اص وخاص�����ة المؤسس�����ات الص�����غرى والمتوس�����طة ض�����من" وعل الق�����وى الثوري�����ة مس�����ؤولية اق�����بت
اك عن ط يق التعاون كات المختلطة وألكال أخرى من اللبت ، عن ط يق الشر اكي ..."التخطيط، ثم ضمن القتصاد اللبت

ان الق���وى الموج���ود والمتط���ور خلل مرحل���ة الث���ورة" ف��� اكي مرتبط���ة بمبم ي��� نهاي���ة الم���ر ف���إن الل���كال الملموس���ة للم���رور إل مرحل���ة البن���اء الل���بت
وفف

".الديموقراطية
ي�� ه��ذا ل يختل��ف ع��ن الط�� ح التح��ادي

اكية، وه��و فف هك��ذا، ل يتعل��ق الم��ر هن��ا، س��وى بن��وع م��ن اقتص��اد رأس��مالية الدول��ة، ل علق��ة ل��ه بالل��بت
اكي للقوات الشعبية( اكية"لما تم  سمةته ب ) التحاد اللبت ...).بعض التأميمات، إصلح زراعي " (اللبت

ين للح��زب ، بع�د الم��ؤتمر العشر�� ي
ي� التح�اد الس��وفياتت

بال سبة لعلي يعتة، فقد كان طرحه تطبيقا لنموذج لما أسمته الخرو شوفية والتح يفي�ة فف
ي ب 

حنا معناه" الط يق اللرأسمالي"الشةوعي السوفياتت ي بلدان العالم الثالث، الذي سبق وأن شر
.للتطور فف

:الفصل الثالث
196الثورة الوطنية الديموقراطية عل الطريقة النوالية

ي ص���در أول ع���دد منه���ا س���نة " أن���وال"النوالة���ون ه���م أنص���ار ج ي���دة �� 196
السلس���لة الجدي���دة،" م���ارس 23"، و ق���د ل���كلت امت���دادا و اس���تمرارا لج ي���دة 1979المغ اي���ة، ال���تت
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تتع��دد أقنع��ة التح يفي��ة، و تتب��دل أل��كالها، حس��ب الظ��روف و المراح��ل التاريخي��ة ، و حس��ب خص��ائص ه��ذا البل��د أو ذاك، لكنه��ا تح��افظ عل
اكية، و لخ��ط الطبق��ة العامل��ة الث��وري، و ذل��ك باعتباره��ا إح��دى منوع��ات الفك��ر البورج��وازي م��ن داخ��ل الطبق��ة جوهره��ا المع��ادي للث��ورة الل��بت
، فانتقل إل الصاع ضد الماركسية من ي حقل الماركسية نفسها، بعدما عجز الفكر البورجوازي عن النتصار عل الفكر الماركسي

العاملة، و فف
، بع��د القي��ام به��ذه المراجع��ات أو تل��ك للس��س الفلس��فية و داخ��ل حقله��ا نفس��ه، و ل��ذلك يتش��دق التح يفة��ون دائم��ا بانتم��ائهم للفك��ر الماركسي��

.القتصادية و السياسية و اليديولوجية للماركسية
ي�� محارا�ة الفك��ر 197لقد تقمصت التح يفية الكلسيكية بالمغرب

ي ه��ذا ال�دور، فلعب�ت دورا أساس��يا فف
والتح يفية الجديدة ذات الط��ابع الم ش��فف

ي أصدرها القادة الجدد لمنظمة 
اير " مارس 23"بباريس، التت ،1980، و اس��تمر إل م��ارس 1975بالخارج، بعد استيلئهم عل قيادتها، و قد تم هذا الصدور ابتداء م�ن ف��بر

ي�� نهاي��ة " أن��وال"أطروح��اتهم الجدي��دة، و بع��د ع�ودتهم إل المغ�رب أسس��وا ج ي�دة " م�ارس 23"و م�ن خلل ه�اته الج ي�دة ب��ث التح يفة�ون الج��دد لمنظم��ة 
، و ق��د1979فف

ي ستؤس��س 
ي"لعب��ت دورا أساس��يا بال س��بة لتجمة�ع العناص ال��تت ي�� المسلس�ل1983س��نة " منظم�ة العم�ل ال��ديموقراطي الش�عتر

، و المس�اهمة فف عي
ي� إط�ار خ�ط للعم�ل الشر�

، فف

ي� قي��ادي بالعم�ل عل تجمة��ع ك�ل "ال�ديموقراطي
ي�� قض��ية الص��حراء، و بع��د وع��ود م��ن ط�رف ثلتر

تح�ت س��قف دع��م الملكي��ة و المسلس��ل" اليس��ار الجدي�د"، و دع��م النظ��ام فف
ي�� إح��دى الجرائ��د المغ اي��ة دون

ي ت��م إرس��الها إل إدري��س البصي وزي��ر الداخلي��ة آن��ذاك، فف
ي�� ه��ذا الص��دد، ال��تت

ال��ديموقراطي و قض��ية الص��حراء، و ق��د ت��م نشر�� الرس��الة الشية فف
.أدتف رد من أصحابها، مما يؤكد صحتها

ي���"تأس���س �� 197 الح���زب الش���ةوعي"، وق���د أعلن���ت الن���دوة ع���ن تأس���يس 1943نون���بر 14عل إث���ر ن���دوة تأسيس���ية، انعق���دت بال���دار البيض���اء ي���وم "الح���زب الش���ةوعي المغرتر
ي�� س��نة "للمغ��رب

ي��"، س��يتغبم اس��م الح��زب بع��د ص��عود م��ا يس��م بالعناص الوطني��ة إل قي��ادته، ليص��بح 1945، لك��ن فف ي�� ال س��خة الول"الح��زب الش��ةوعي المغرتر
، وس��واء فف

ي�� ال س��خة الثاني��ة، حي��ث ك��ان علي�� يعت��ة كاتب��ا عام��ا للح��زب، ال��ذي أق��دم عل م��ا س��مي بمغ ا��ة) حي��ث ك��ان لة��ون س��لطان الةه��ودي م��ن أص��ول جزائ ي��ة كاتب��ا عام��ا للح��زب(
أو فف

ف�� قب��ل بط�� ح ل��عار . الح��زب، علم��ا ان��ه ه��و الخ��ر م��ن أص��ول جزائ ي��ة أهمي��ة" ��� الس��تقلل"بع��د ح��زب " اس��تقلل المغ��رب"ل��م يس��تطع الح��زب إدراك واس��تيعاب ���� ح��تت حيم
، مما فتح الب�اب أم�ام عزلت�ه السياس��ية، ب�ل وص�ل ب�ه الم��ر إل ف ف الثنيم اتيجية حقيقية تجمع بيم ي ارتباطها بالمسألة الوطنية، و لم يستطع بلورة اسبت

المسألة الجتماعية فف
ي ال��ذي ك��ان يق��وده، لص��الح نقاب��ة  ي ك��ان يقوده��ا وطنة��ون م��ن ح��زب الس��تقلل، وق��د ظ��ل ه��ذا الح��زب يله��ث دائم��ا وراء الح��زاب"ش. م . ا"التخلي�� ع��ن الط��ار النق��اتر

، ال��تت
ي تقوده��ا البورجوازي��ة الص��لحية الوطني��ة، وح��تت غبم�� الوطني��ة" الث��ورة الوطني��ة الديموقراطي��ة"الوطني��ة الص��لحية تح��ت ل��عار م��ا أس��ماه ب 

لتح يفي��ة ه��ذا الح��زب. ال��تت
ين، ق�د ب�دأ ينح�و نح�و أطروح��ات تح يفي��ة، تحتق��ر المس�ألة الوطني��ة ، الذي كان م�ع منتص�ف ثلثين��ات الق�رن العشر� جذور تاريخية تعود إل تأثبم الحزب الشةوعي الفرنسي

ي��� س���نة 
ر أن تح ي���ر فرنس���ا س���يحرر تل���ك المس���تعمرات، و فف ي لتس���ويق1968لش���عوب المس���تعمرات، تح���ت م���بر

ي�� و التح���اد الس���وفياتت ف��� النظ���ام المغرتر ي��� إط���ار ص���فقة بيم
، و فف

ي رئي����س الحكوم����ة
كة، و م����ع حكوم����ة فرنس����ا الديغولي����ة، و ق����د لع����ب الح����زب دور الوس����اطة، و قب����ل زي����ارة بودك����ورتف حوامض����ه، بع����د المش����اكل م����ع الس����وق الوراي����ة المش����بت
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وع بن���اء ح���زب الطبق���ة العامل���ة الث���وري ي���� والخ���ط الث���وري، وإفش���ال مشر���
فق���د تغن���ت التح يفي���ة الكلس����يكية، بتب ةه����ا لخ���ط. الماركسي���� �� اللة ةتف

الط ي�ق"، بع�دما أفرغت�ه م�ن أي مض�مون ث�وري، وق�امت بتكةيف�ه م�ع خ�ط التح يفي�ة العالمي�ة القائ��ل بمفه�وم "الثورة الوطنية الديموقراطي�ة"
، ذل�ك المفه�وم ال�ذي ل�كل إح�دى المقوم�ات الساس�ية للتح يفي�ة الخرو ش�وفية وتلم�ذتها م�ن بع�دها، وإح�دى م�داخل"اللرأسمالي للتط��ور

ف��  ي الصاع الدائر آن��ذاك بيم
ي العالم الثالث، وإخضاعها لمنطق النفوذ والهيمنة فف

ي فف
اكية"هيمنتها عل حركات التحرر الوطتف يالي��ة" الل��بت المبر
يالية الم يكية .السوفياتية والمبر

ف��� الث���ورة الوطني���ة الديموقراطي���ة الش���عبية و الث���ورة الوطني���ة ي��� بلدن���ا، فق���د ق���امت بالفص���ل بيم
أم���ا التح يفي���ة الجدي���دة أو الم ش���فية الجدي���دة فف

ة أن الول����� 198الديموقراطي�����ة ، و أن الثاني�����ة واقعي�����ة و موض�����وعية، فس�����لمت بقيادته�����ا للبورجوازي�����ة، متخلي�����ة ع�����ن المف�����اهيم"طبقوي�����ة"، معت�����بر

، و عل رأس ه�ذا التخلي� ، ل�به رأس�مالي ي بل�دان المس��تعمرات و ل�به المس��تعمرات، أو ذات ط�ابع ل�به إقط��اعي
الماركسية �� اللة ة ية للثورات فف

يالي��ة و الث��ورات" الث��ورة المتواص��لة ع��بر مراح��ل"ك��ان ت��رك مفه��وم  ي�� زم��ن المبر
اجع ع��ن مفه��وم الث��ورة الوطني��ة الديموقراطي��ة فف ، و ال��بت ي���

اللة ةتف
اكية، هك����ذا ول����دت  ي���� الجدي����د، ال����ذي س����لم ه����و الخ����ر للبورجوازي����ة بقي����ادة الث����ورة الوطني����ة"المرحلوي����ة"الل����بت

، إح����دى س����مات الفك����ر التح يفف
اكية ة و الثورة اللبت ف هاته الخبم .199الديموقراطية، و قام بالفصل بيم

، ليص�بح ح�زب  ي
اكية"السوفياتية، أعلن النظام عن الس�ماح للح�زب ب��الوجود الق�انوتف ، لك�ن النظ��ام عل ع�ادته،"التح�رر و الل��بت اط ح�ذف  س��مية ل�ةوعي ، بع�دما ت�م ال��بت

اكية"، ليص���بح ح���زب 1974، ث���م س���مح ل��ه ب���العودة م��ن جدي���د س���نة 1969ع���اد و من���ع الح���زب س���نة  ي��� س���ياق الع���داد لم���ا س���مي ب "التق���دم و الل���بت
المسلس���ل"، و ذل���ك فف

ي ح�ول الص�حراء"و " المغرب الجديد"و" الديموقراطي
، و من��ذ ذل�ك ال�وقت ل�م يف�وت الح�زب أي فرص�ة لل��دفاع ع�ن النظ��ام و مس�اندته، و التنظبم�� ل��ذلك،"الجماع الوطتف

ي سماها علي يعتة ب  1981كما حصل مع انتفاضة 
".سيبة الضواجي"التت

ي بعث بها الق��ادة النوالة��ون إل قي�ادة منظم�ة �� 198
ي�� كت�اب  1980س��نة " إل الم�ام"للمزيد من التفاصيل، انظر الرسالة التت

ي� الجدي�د"والم ش�ورة فف ال ش�أة: اليس�ار المغرتر
ي�� ن��دوة س��نة "1979 ���� 1965والمس��ار 

ي��"، تح��ت عن��وان 1980، مص��طفف ب��وعزيز، ومداخل���ة عب��د اللطي��ف ع��واد فف ي�� الع���الم العرتر
وعن��وان" ح��ول إل���كالية الديموقراطي��ة فف

، "الوعي الديموقراطي والوعي المتأخر" وكذلك مقالة "، حول خط النضال الراديكالي"المداخلة هو  .1979، 2، عدد "أنوال"، طلل سعود الطلسي

الوث����ائق الساس����ية للمنظم����ة الماركس����ية �� اللة ة ي����ة"ض����من كراس����ة " غش����ت 30"الم ش����ورة بموق����ع "، المرحلوي����ة أو الم ش����فية الجدي����دة"انظ����ر مقال����ة تح����ت عن����وان �� 199
ي": إل المام"المغ اية 

".الخط الثوري، الجزء الثاتف
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ي�� الخ��ط الجدي��د للحمل��م عن��د تأسيس��ها، و الق��ول به��ذا، ل
اتيجية فف لق��د ك��ان مفه��وم الث��ورة الوطني��ة الديموقراطي��ة الش��عبية أح��د العناص الس��بت

، ل������م ت ش������أ مح������اولت للتض������بيب و الختب������اء وراء مفه������وم  ي������
ي������ أن������ه، خلل النص������ف الول م������ن س������بعة يات الق������رن الماضف

الث������ورة الوطني������ة"يعتف
اتيجية الث���ورة الوطني����ة الديموقراطي����ة الش����عبية، لك����ن ذل���ك ظ����ل غامض���ا، ليص����بح س����اطعا ابت����داء م���ن منتص���ف"الديموقراطي����ة ، لمحارا���ة اس����بت

ي تعرض��ت له�ا الحمل��م ابت�داء م�ن نون�بر 
اات ال��تت ي و سياسي� واض��ح المع�الم عل خلفي��ة الصف�� ، و1974السبعةنات، و يتحول إل خ��ط إي��ديولوجر

اة دجنبر  ي سياق تطور صاع الخطوط الذي عرفته الحملم آنذاك، و الذي تمحور حول مجموع��ة م��ن1976مارس  – 1975انتهاء بصف
، و فف

اتيجية، التكتيك، أزمة الحملم و طبيعتها : القضايا  ، السبت ، الخط السياسي ي ...الخط اليديولوجر
ي يدور حول

ف الخط الثوري والخط التح يفف :لقد كان رهان الصاع بيم
ى-  ي�...الث��ورة الروس�ية، الث�ورة الص�ينية، الث��ورة اللباني��ة: التشبث بالماركسية �� اللة ة ية والدفاع عن اللة ة ية وإسهامات الث�ورات الك�بر

وذل�ك فف
ي� أف�ق بن�اء

ي تعرضت لها، من خلل التأكيد عل إرثها الث�وري، والعم�ل عل تج�اوز أخطائه��ا فف
اات التت إطار معالجة تج اة الحملم، وتقةيم الصف

ي ي المغرتر
.200وحدتها، والتقدم عل ط يق بناء الحزب الماركسي �� اللة ةتف

ف���-  ف الف���رق بيم ي�� مختل��ف ج���وانب التج ا���ة، هك���ذا ت���بيم
ي أنتجته���ا، للبح���ث فف

اكية الديموقراطي���ة والخط���وط التح يفي���ة ال���تت وإم���ا الع���ودة إل الل���بت
اكية  ي��� لعلق��ة الث��ورة الديموقراطي���ة البورجوازي��ة ب��الثورة الل���بت

، وه��و المفه��وم نفس���ه، ال��ذي ق���ام)الث���ورة المتواص���لة ع���بر مراح���ل(الط��� ح اللة ةتف
ي 

ف"العالم الثالث"عليه مفهوم الثورة الوطنية الديموقراطية الشعبية بال سبة للثورات فف ي للفصل بيم
اكي الديموقراطي التح يفف ، والط ح اللبت

جوازي�ة ي� التج ا�ة الروس�ية. المراحل، والتخلي عن قيادة الطبقة العاملة وحزا��ه��ا الث�وري للث�ورات الديموقراطي��ة البر
ه�ذا الط� ح اتخ�ذ ل�ه اس�ما فف

، وأحزابه�م" الم شفية"وهو  ف� اكية الديموقراطي��ة التح يفةيم اكية، إس��وة بق�ادة الل��بت ي تحولت إل عدو سافر للثورة اللبت
، أم�ا الم ش�فية201التت

، فق��د ق��امت بتكةي��ف مفه��وم الث��ورة الوطني��ة الديموقراطي��ة م��ع ف ف�� المرحل��تيم ي الميك��انيكي بيم
ي تبن��ت ه��ذا الفص��ل الم ش��فف

ي�� بلدن��ا ال��تت
الجدي��دة فف

ي��"إل الم��ام"لق��د ك��ان ه��ذا ره��ان الخ��ط الث��وري داخ��ل المنظم��ة الماركس��ية �� اللة ة ي��ة المغ اي��ة �� 200
، وخ��ط الش��هيد جبةه��ة رح��ال، قائ��د الخ��ط الث��وري الماركسي�� �� اللة ةتف

".مارس 23"داخل منظمة 

...مارتوف، كاو سكي / انظر مواقف جورج بليخانوف �� 201
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ف� ي للث�ورة الديموقراطي��ة بقي�ادة البورجوازي��ة، أخ�ذا بعيم
هذا الط� ح، وا�ذلك أص�بح مفه�وم الث��ورة الوطني��ة الديموقراطي�ة، مرادف�ا للط� ح الم ش��فف

ي الجديد
ي لبلدنا حسب الط ح الم شفف

.202العتبار، ما يسم بالتأخر التاريخف
ي��� المتط���ابق، ع���بر مفه���وم 

م���ع واق���ع بلدن���ا، وااعتب���اره ك���ذلك فه���و" الث���ورة الوطني���ة الديموقراطي���ة"إن الم ش���فية الجدي���دة هي��� الج���واب التح يفف
:يقوم عل

اكية*  يالية والثورة اللبت ي عص المبر
ي القائل بانتهاء الدور الثوري للبورجوازية كطبقة صاعدة فف

.إنكار الط ح اللة ةتف
اكية، وم���ن ت���م إنك���ار دور القي���ادة للطبق���ة العامل���ة وحزا��ه���ا*  ف��� الث���ورة الوطني���ة الديموقراطي���ة البورجوازي���ة والث���ورة الل���بت الفص���ل الميك���انيكي بيم

.الثوري خلل المرحلة الديموقراطية البورجوازية
ي للطبق����ة العامل���ة، وم����ن ت����م تجاه����ل التح���الف العم����الي*  اتيخر ف���� كحلي���ف اس����بت ي بقي���ادة الطبق����ة- إنك����ار دور الفلحيم اتيخر ، كمح����ور اس����بت الفلجي����

تها الساسية ف ي  شمل الثورة الزراعية وهي ركبم
وري لنجاز الثورة الوطنية الديموقراطية الشعبية، التت .العاملة، وأنه صف

ي��* 
ة كقي��ادة طبقي��ة للث��ورة الوطني��ة الديموقراطي��ة، و وض��ع الطبق��ة العامل��ة و حزا��ه��ا الث��وري فف تك ي��س قي��ادة البورجوازي��ة والبورجوازي��ة الص��غبم

اتيجية للبورجوازي����ة، و عل ه����ذا الس����اس، ك����ان علةه����م أن يقوم����وا بإس����قاط اللة ة ي����ة، و الكتف����اء بماركس����ية فضفاض����ة، ذيلي����ة سياس����ية و اس����بت
، كحزب للثورة، فل جدوى منه، فبحثوا عن صةغ أخرى ي

.فالحزب اللة ةتف

الطروحات النوالية- 
ي��� ه���ذا الب���اب، واع���د الس����تيلء عل قي����ادة

ل���كل منتص���ف الس���بعةنات، بداي���ة الظه����ور م���ن جدي���د للطروح����ات الص����لحية داخ���ل الحمل���م، وفف
ي خ ي��ف "مارس 23"منظمة

ي باريس، فف
، دل�� ت مرحل��ة تاريخي��ة1975من طرف قيادة جديدة مقيمة بالخارج، انعقدت ندوة لهذا التنظيم فف

ي ستص���بح �� 202
بقي���ادة البورجوازي���ة، والنض���ال" الث���ورة الوطني���ة الديموقراطي���ة"لق��د ق���ام التح يفة��ون الج���دد بتفكي���ك مفه���وم الث���ورة الوطني���ة الديموقراطي���ة الش���عبية، ال���تت

ف���� النض����ال القتص����ادي" تراك����م الق����وى"، وذل����ك ب����العودة إل نظ ي����ة "أو "النض����ال ال����ديموقراطي الج����ذري" النض����ال الراديك����الي"الث����وري سيص����بح  ي تفص����ل بيم
التح يفي����ة، ال����تت

، ضاراة عرض الحائط جدلية الصلح والثورة ف النضال الديموقراطي الثوري والنضال الديموقراطي الصلجي .والنضال السياسي الثوري، وايم
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ي�� الخ��ط الع��ام الس��ابق للحمل��م كل��ه، لتتبتف�� أطروح��ات إص��لحية
جدي��دة له��ذا التنظي��م، حي��ث ت��م العلن ع��ن مواق��ف جدي��دة، س��تعيد النظ��ر فف

ي بظلله����ا عل المس����ار اللح����ق لمنظم����ة 
ي س����تتحول عل ي����د ه����ؤلء، إل "م����ارس 23"وتح يفي����ة، يمة ي����ة جدي����دة، س����تلفت

منظم����ة العم����ل"، ال����تت

ي ".الديموقراطي الشعتر
اجع ع��ن خط��وطه ، ال�ذي ب�دأ ي��بت ي

ي�� و خاص��ة الفلس��طةتف ل�م تك��ن ه��ذه الطروح��ات الجدي��دة ، منفص��لة ع��ن مثيلته��ا داخ��ل ص�فوف اليس��ار العرتر
ي بلورته���ا 

ف"الس���ابقة، لص����الح مواق���ف جدي���دة، و نش���بم هن���ا إل المواق���ف اليمة ي����ة ال���تت ، تح���ت مس���م"الجبه���ة الديموقراطي����ة لتح ي����ر فلس����طيم
نام���ج المرحلي��� للث���ورة الفلس���طة ية" ، لص���الح م���ا أس���مته الجبه���ة " البر ف ي لتح ي���ر فلس���طيم

وع النه���اتي ح���ل"ال���ذي ل���كل مقدم���ة للتخلي��� ع���ن المشر���
ف ي و" ال��دولتيم

ف هم��ا الش��عب الفلس��طةتف اف بوج��ود ل��عبيم 203"منظم��ة العم��ل الش��ةوعي"، و ل��م تتخل��ف"الش��عب الشائيلي"، الق��ائم عل الع��بت

ك مجل����ة "للجبه����ة الديموقراطي����ة"اللبناني����ة ، بقي����ادة محس����ن إبراهي����م، الحلي����ف ال����دائم  ي ك����ان يص����در معه����ا بش����كل مش����بت
، ع����ن"الح ي����ة"، ال����تت

.اللتحاق بالطروحات التح يفية الجديدة
، ي ي���ة للتغطي���ة عل تراجعه���م وانهزامه���م السياسي��� والي���ديولوجر وإذا ك���ان تح يفةون���ا عموم���ا، يموه���ون ع���ن حقيق���ة أطروح���اتهم، بف���ذلكات تعببم

ي�� ج ي��دة 
ي�� اس��تجواب ل��ه آن��ذاك فف

اس��ةون"فزعي��م منظم��ة العم��ل الش��ةوعي بلبن��ان، فف ، ل��م يخ��ف حقيق��ة76م��ارس  22الفرنس��ية، بتاري����خ " لةبر
ي كانت  شكل م�ع 

ي الجديد لمنظمته، التت
ف"الموقف التح يفف بقي�ادة ن�ايف حواتم��ة، مح�ورا إي�ديولوجيا" الجبه�ة الديموقراطي��ة لتح ي�ر فلس��طيم

.لتح يفةينا الجدد
ي استجوابه، وقد قال القول كله

:يقول محسن إبراهيم فف
ي��� الق���رن "

، إنن���ا نناض���ل م���ن أج���ل ديموقراطي���ة بورجوازي���ة حقيقي���ة، م���ن أج���ل أن تتحم���ل18إن ل���ةوعيا لبناني���ا، ه���و ث���وري ب���المعتف ال���ذي ك���ان فف
ي النهاية قيادة دولة عصية

جوازية اللبنانية فف ".البر
ح ي��� بلدن���ا ك���ذلك، واع���د ه���ذا الط��� ح يبفت��� شر���

، وفف ي��� لق���د لخ���ص الس���يد محس���ن إبراهي���م، ج���وهر الطروح���ات التح يفي���ة الجدي���دة بالع���الم العرتر
ف الع���رب"أسس���ها محس���ن إبراهي���م، أح���د أعض���اء " منظم���ة العم���ل الش���ةوعي"�� 203 الجبه���ة الديموقراطي���ة لتح ي���ر" ف��� ع لبن���ان، وهي��� الخ���ت الش���قيقة ل " حرك���ة الق���ومةيم

ف ي�� الجدي��د إب��ان الس���بعةنات، واع��د تحولهم��ا إل تنظيم��ات تح يفي��ة أص��بحت" الح ي��ة"، وهم��ا مع��ا كان��ا يص��دران مجل��ة "فلس��طيم ي ك��ان له��ا ت��أثبم ك��ببم عل اليس��ار العرتر
ال��تت

.بالخارج" مارس 23"بالمغرب، وخاصة لدى قيادة " اليسار الجديد"أطروحتهما تجد لها صدى داخل 
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.الواضحات من المفضحات
.204الجديدة، إحدى سمات التح يفية الجديدة ببلدنا" الم شفية"أو" المرحلوية"واالفعل، لقد لكلت 

ي�� الخ��ط السياسي�� و الفك��ري، ال��ذي س��ارت علي��ه الحمل��م، س��نجد
ون ج��ذرها فف ي يعت��بر

ي�� مع��رض إل��ارتهم لزم��ة الحمل��م آن��ذاك، و ال��تت
هك��ذا، و فف

ي� ف�ك: "يقول��ون مثل" م�ارس 23"القادة الجدد لمنظمة 
ح�تت و ل�و امتلكن�ا خط�ا ص�حيحا، ف�إن عزلتن�ا ق�د تط��ول نس��بيا، بمعتف�� أنن�ا ق�د نتق�دم فف

، لنه��ا مرتبط��ة  ف ي�� ببلدن��ا، و- العزل��ة تق��دما بطةئ��ا، لس��باب أخ��رى خارج��ة ع��ن إرادتن��ا كث��ورييم
أي الس��باب س ب��التطور الموض��وعي للصاع الطبفت

ي نظرنا، أن يكون الثوريون عل صواب، بل ل بد أيض��ا أن تكتم��ل
ي فف

، فل يكفف بالتالي بالتطور المستقل لحركة الجماهبم و لنمو وعةها الجماعي
وط الموض��وعية الخ��رى لتش��كل الح��زب الث��وري، و منه��ا، بع��د ص��حة الخ��ط، أن تمي��ل الجم��اهبم لتقب��ل ب��أن تنم��و فعالةته��ا و كفاحةته��ا ك��ل الشر��

ف ".الثوريتيم
ي تحديد لطبيعة الزمة يقول التح يفةون الجدد كذلك

:و فف
اتيجية، إنه�ا ب�الحرى" ي� أس��لوب العم��ل والتنظي��م، ول هي�� ح��تت أزم�ة اس��بت

ي نظرنا ليست بسبب هذا التكتيك أو ذاك، ول هي فف
أن أزمة الخط فف

، الذي زعمنا أننا نحمله عن جدارة واستحقاق ي
ي المنهج الماركسي �� اللة ةتف

ي هذا كله، وفف
ي� تعمة��ق له�ذا الط�� ح ع��ن معتف�� ق��ولهم...". فف

فه��ل: "فف
ي نع��م

ي موض��وع ل�ك و س��اؤل؟ بأح��د المع��اتف
لق�د أخطأن��ا الج��واب، أخطأن��ا النطلق،: "والنتيج��ة. معتف�� ه��ذا أنن��ا وض��عنا وج��ود الحرك��ة الت��اريخف

ي ي ع��ن إل��كالية الح��زب الث��وري الجم��اهبم
ف�� تاريخةتن��ا بع��د. (ل��م نمتل��ك الج��واب الت��اريخف وم��ا دام��ت الحاج��ة الموض��وعية له��ذا). واالت��الي ل��م نير

وط نفس�ها،  س�تدعي وجودن�ا كتنظي��م ث�وري يطم��ح إل التج�اوب الحزب موجودة ومستمرة، بل تتضاعف مع التطور والصاع، ف�إن ه�ذه الشر�
ي��� 

يقي���ا، ب���ل فهم���ا ج���دليا يقي���م فف ف يطة أل يفه���م وجودن���ا مةتافبم إذ ل هوي���ة(التن���اقض " وح���دة الهوي���ة"م���ع ه���ذه الوض���اع، وإل تلبي���ة حاجياته���ا شر���
"، التناقض الذي يؤدي إل انسجام مع التاري����خ ل إل عكسه)بدون تناقض

ف هنة عليه، يضيف أصحاب هذا الرأي قائليم ير طرحهم والبر ي سياق تبر
:وفف
أزمة الحكم مفهوم��ة اقتص�ادويا، وأزم�ة إص��لح مفهوم��ة: ألم تعتمد ب ية تحاليلنا السياسية، وميكانيكيا، عل ثلثة مظاهر أو عوامل سطحية"

.، مرجع سبق ذكره"المرحلوية أو الم شفية الجديدة"وثيقة �� 204
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ية مفهومة رومانسيا ".طبقويا، ونمو الحركة الجماهبم
ي��ة مرحلي��ا، يق��ول التح يفة��ون الج��دد أليس��ت عل أس��اس ه��ذه المعادل��ة البس���يطة والس��طحية كن��ا نح��دد: "واال س��بة لتقةي��م الحرك��ة الجماهبم

ي السنوات الفارطة، إل حدود
اجع إل الوراء عما كان عليه فف ، يبت ي

ي للصاع الطبفت ي الوقت الذي كان فيه الطابع الشعتر
، هذا فف سلوكنا السياسي

".1965انتفاضة مارس 
:وإفرازاتها، فيقولون 1965واال سبة للمرحلة الثانية، أي ما بعد انتفاضة 

ي���� آن مع����ا"
ف فف ي: ك����انت ه����ذه المرحل����ة بال����ذات تحت����وي عل أزم����تيم ي���� زمنه����ا المنظ����ور مخرجه����ا الش����عتر

ي فق����دت فف
أزم����ة النظ����ام وأزم����ة الث����ورة، ال����تت

ي والث���وري ي���". الجم���اهبم ي المغرتر ق���ال لي���ه ب���اك ط���اح، ق���ال لي���ه راه م���ن الخيم���ة مسر���:" وك���أن الق���وم هن���ا، ي ي���دون الق���ول حس���ب المث���ل الش���عتر
ي تلك الحقبة الذهبية"جات معطلة"، بمعتف آخر "مايل

.، أي تأخرت عن موعدها مع التاري����خ بخمس سنوات، وكان علةها أن تظهر فف
ف ي أزم�تيم

وغي�اب" أزم�ة ال�داء"أزم�ة النظ��ام وأزم�ة الث�ورة، أي الق��رار بوج��ود ال�داء : عل قاعدة هذا الط ح، ك�ان المغ��رب عن�د نش��أة الحمل�م، يع��اتف
نا أن الثورة عملية جراحية جذرية" أزمة الدواء"الدواء .المستحيل، هذا إذا اعتبر

وإذا كان ط يق الثورة مستحيل آن�ذاك، حس��ب ه�ذا الزع�م، فق�د التف�ت أص��حاب ه��ذه الطروح��ات التح يفي�ة الجدي�دة نح��و الق�وى الص��لحية
ي عل ك���ل ح���ال، ك���انت ق���د نش���أت قب���ل 

ي��� البلد، وال���تت
ي���1965فف ي��� المغرتر

ي ك���انت تحك���م اليس���ار الماركسي��� �� اللة ةتف
، فيقول���ون بص���دد العلق���ة، ال���تت

ي محاولة لتقةيم ذلك
:بالقوى الصلحية، وفف

ي� التكتي�ك، و لي�س م�رد"
ي� أس��لوب العم�ل معه�ا أو ح�تت خط�أ فف

هل يمكن القول أن خطأ العلقة مع القوى الديموقراطية ليس إل مجرد خطأ فف
، للختص��ار نق��ول عن�ه طبق�وي ي��

ي لق�وى الث�ورة الوطني�ة الديموقراطي��ة، ب�ل و إل مفه�وم الصاع الطبفت اتيخر ي� التش��خيص الس��بت
ذل�ك إل خط��أ فف

؟ ي
".ل تاريخف

به��ذا المعتف�� وض��ع التح يفة��ون الج��دد الق��وى الص��لحية المغ اي��ة عل خ��ط م��ا يس��مونه ب��الثورة الوطني��ة الديموقراطي��ة، وه��ذا لعم��ري مفه��وم

ي
.205جدا، لن الثورة الوطنية الديموقراطية، بمنظور هؤلء ستقودها البورجوازية، وأي ط ح غبم هذا فهو طبقوي ول تاريخف

...)بيان من داخل السجن المركزي"انظر بيانهم(عل نفس الطروحات، وإن كان بصةغ مختلفة " إل المام"اعتمد الصلحةون الجدد داخل منظمة �� 205
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:وفيما يخص ثنائية الصلح والثورة يقول أصحابنا
ا م��ن اليس���ار" اتيجية أو- عل الق���ل- ه��ل يمك��ن الق���ول أن قس���ما ك��ببم ل الس��بت ف ي تبس���يطي يخ��بت ك��ان فعل متخلص��ا و متج��اوزا لمفه��وم إي���ديولوجر

ف الصلح  ي حاسم بيم
ي صاع ثناتي

ي فف
لمان(معضلة الصاع الطبفت ، و هل ك��ان فعل ه�ذا المش��كل مح�ور التن��اقض)الكفاح المسلح(و العنف ) البر

ي هذه المرحلة، أم أنه كان 
ي فف

ي لمعض�لة" محورا"للصاع الطبفت اتيخر ال الس��بت ف ة عديم��ة الف��ق؟ ث�م، أل�م يك�ن ه�ذا الخ��بت لذهنية برجوازية صغبم
؟ "الثورة هو خلفية لكل سلوكنا السياسي

ي الجواب واضحا، فيما يخص الحكم عل خط اليسار
:ويأتت

 . ي حكمته���ا، وحكم���ت الممارس���ة بمجمله���ا، وح���تت"..
ي��� الب ي���ة الفك ي���ة والسياس���ية ال���تت

م���ع اس���تذكار الح���داث وس���ياقاتها، وم���ع تركةبه���ا جميع���ا فف
ي��� نهاي���ة التحلي���ل ه���ذا 

ي���" الجم���ع الكلي���"بتناقض���اتها الداخلي���ة وتخبطاته���ا أحيان���ا س���يعطةنا فف
لخ���ط اليس���ار ال���ذي نق����ول عن���ه أن���ه ك���ان يشاوية فف

ي المنهج الفكري
، وذاتية طبقوية فف .الميدان السياسي

ي� اتج��اه آخ��ر، ويعطي� لنق�دنا عمق�ه ول�مولةته المتناس�بة م�ع حج�م
نحن نلح عل هذه الخلصة ونؤكد علةها لن وعةنا به�ا يس�وق ممارس��تنا فف

ي هذا المجال؟
"الزمة وحقيقتها الواقعية، فإل أي حد تقدمنا فف

وع الجدي�د ال�ذي يتلءم م�ع الواق��ع وم�ع زمن�ه وال�ذي كم��ا يقول��ون يقي�م  ي� التن��اقض" الهوي�ة"وفيما يخ�ص الح�ل أو الب�ديل، بمعتف� آخ�ر، المشر�
فف

:فلنقرأ ما يلي
ط نض���ال ديموقراطي���ا ص���بورا عل جمة���ع المس���تويات ومنه��ا" ي��� ال��ذي ض���مر ول���حب ل��ونه، يتطل���ب ويش���بت

ي للصاع الطبفت إع���ادة الط���ابع الش���عتر
ي برن��امجهم ك��ل

ف أن يستوعبوا فف ي إنجاز تحررها الشامل، وهنا، يقع عل الثورييم
أساسا تنمية وعي الجماهبم بأهمية السلطة أو بأهمية الدولة فف

جوازي��ة  لم��ان(م��ا يس��م بالح ي��ات الديموقراطي��ة البر أو المؤسس��ات التمثيلي��ة، ويناض��لوا بفعالي��ة م��ن أجله��ا، لكي�� يتمكن��وا م��ن) وم��ن ض��منها البر
ي��ة الواس��عة أو الس��واد العظ��م م��ن الش��عب. تجاوزه��ا اله��دف الوحي��د ال��ذي يض��عه ه��ذا النض��ال ال��ديموقراطي أم��امه ه��و إخ��راج الكتل��ة الجماهبم

بس�بب القه�ر ال�ذي يعيش��ه...من سباته السياسي ومن سلبيته وم�ن نف�وره م�ن العم�ل الجم�اعي ب��وجه ع�ام وم�ن النض��ال السياسي�� ب��وجه خ�اص 
..."يوميا، وبسبب التأخر المجتمعي العام الذي دام عدة قرون
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ي لستقرار الديموقراطية كعلقات سياسية وكعلق��ات مجتمعي�ة وكأس��اس لي إنج�از اقتص�ادي"
ي أو التاريخف

الغاية إذن هي إنشاء العامل الذاتت
، وم��ن ه��ذا المنظ��ور يس��تمد النض��ال ال��ديموقراطي ك��ل أهمةت��ه وأبع��اده الثوري��ة، إل أن��ه لي��س س��هل التحقة��ق والنج��از، كم��ا ق��د اكي ي�� أو ال��بت

وطتف
...."يتصور البعض 

ي����ة بم����ا يس����مونه  ون الحرك����ة الجماهبم ف���� ، ال����ذي ل يتع����دى ح����دود النفج����ارات"وعي����ا مت����أخرا"واطبيع����ة الح����ال، يح����دد التح يفة����ون الج����دد ويمبم
ي�� أحس��ن الح��وال ب��دائل ممس��وخة، كم��ا ه��و الح��ال بال س��بة للتج ا��ة الناصية بمص، مم��ا

ي�� الس��يادة، مم��ا ق��د يول��د فف
ي ل أم��ل له��ا فف

العفوي��ة، ال��تت
، فأيهم��ا سينتص؟ يق��ول أص��حاب وجه��ة النظ��ر يجعل السؤال حسب وجه��ة نظره��م يتمح�ور ح��ول صاع ال�وعي المت��أخر وال�وعي ال��ديموقراطي

:هاته
، لي�س فق�ط لنج�از التح��رر! وإما سينتص هذا الوعي الديموقراطي عل كل المش�اق وع�وائقه التاريخي�ة، وم�ا أعمقه�ا" ف واالت�الي س��نكون م�ؤهليم

يالية، بل ولجتياز التأخر المجتمعي الذي بدونه ل يبفت للول م�ن قيم��ة تاريخي�ة حقيقي�ة، ول�ذا يخي�ل إلةن�ا أن القتصادي والسياسي من المبر
ي مهما كان لاقا وطويل المد، ومهما كان الول

ي التجاه الثاتف
ة، لكننا بكامل وعةنا س ناضل فف ي الوعي المتأخر حظوظا كببم

هذا الصاع يملك فف
اكي حقا ي الصحةح الرادكالي حقا واللبت

ي رأينا هو الختيار التاريخف
ي يعطةه��ا خطن��ا. مغ يا بطابعه الثوري السهل، لن ذلك فف

هذه هي البعاد التت
، وهي كما ترون أكبر من موقف تكتيكي بسيط، بل إنها بالحرى اختيارا إيديولوجيا وسياسيا لطبيعة الثورة نفسها ".الديموقراطي

ي والسياسي��� الجدي���د لطبيع���ة  ة مح���ددة، وه���ذه"الث���ورة"إن ه���ذا الختي���ار الي���ديولوجر ف��� ف��� الج���دد، ل ب���د أن يعتم���د عل ركبم م���ن منظ���ور التح يفةيم
ة  سم عند هؤلء ب  ف ي مق�ال تح�ت عن�وان". خط النضال الراديكالي"الركبم

م�ا: "ع�بر طرح�ه للس��ؤال" خ��ط النض��ال الرادك�الي"ورد هذا الخط فف

:والجواب هو ما يلي" الهدف من النضال الرادكالي
وط نهضة لعبية كاملة تدك جذور الت��أخر والتبعي��ة إل الب��د وتؤس��س م�دخلنا" واكلمة جامعة، فإن النضال الديموقراطي يهدف إل خلق شر

".لمواكبة العص الحديث
، يقول فيه" الوعي الديموقراطي والوعي المتأخر"هناك مقال آخر تحت عنوان   :206لصاحبه طالع سعود الطلسي

، "أنوال"، عدد �� 206 .1979، 2" الوعي الديموقراطي والوعي المتأخر"، طلل سعود الطلسي
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، ف��إن تغةي��ب ه��ذه الديموقراطي��ة اس��تند عل معطي��ات الت��أخر" ي�� ي�� ال��وطن العرتر
س��واء تعل��ق الم��ر به��ذا الن��وع أو ذاك م��ن أن��واع أنظم��ة الحك��م فف

ي والتخل���ف القتص���ادي لمجتمعاتن���ا الع اي���ة، وفيم���ا يخ���ص تحدي���د طبيع���ة المرحل���ة
فهي��� مرحل���ة يت���داخل فةه���ا النض���ال ال���ديموقراطي: الت���اريخف

ف هم���ا المسلس���ل ال���ديموقراطي والجبه���ة الراديك���الي بالنض���ال م���ن أج���ل اس���تكمال الوح���دة الوطني���ة، واطبيع���ة الح���ال فمتطلب���ات ه���ذين النض���اليم
".الداخلية

ابي�ة، مم�ا ي� خص�وم الوح��دة البت
، فةتمث��ل فف ي ي� الت�أخر والتخل�ف، أم�ا الع�دو الخ�ارجر

ي هذا، حسب ص�احب الط� ح، أن الع�دو ال�داخلي يتمث��ل فف
يعتف

ي لمفه��وم الث��ورة الوطني��ة الديموقراطي��ة بمفهومه��ا البورج��وازي، أم��ا ع��ن الث��ورة الوطني��ة الديموقراطي��ة الش��عبية فليس��ت
ي�� الس��قوط النه��اتي

يعتف
.مطروحة أصل عند منظري التح يفية الجديدة

الي����ة جوازيون الص����غار كي����ف س����يدافعون ع����ن اللبر ب����ث وعي���� المواطن����ة، بن����اء مؤسس����ات الصاع الجتم����اعي: "هك����ذا إذن، أظه����ر المثقف����ون ال����بر
ي� مج�اري منظم��ة، تبل�ور بش�كل ناض�ج وعمة�ق ول�امل وعي� أط�راف

ي م�ن مخ�ارجه الس�لبية وس�كبها فف ، تحوي��ل طاق�ة الس��خط الش��عتر والسياسي
المجتم��ع، مص��الح ه��ذا ومص��الح ذاك، وتجع��ل مكون��ات المجتم��ع كله��ا تتفاع��ل م��ع بعض��ها وتت��أثر فيم��ا بينه��ا، وذل��ك عل نقي��ض عملي��ة التط��ور

ي تطورنا"إن هذا كله ما يضمه عندنا تحت عنوان . المحجوزة والمنفلتة سابقا
".النضال الديموقراطي وأهمةته التاريخية فف

، ف��� ، ب���دور المح���رك أو م���ا يش���به دور مح���رك الكراكبم ي لن���د، يق���وم المناض���ل ال���ديموقراطي الراديك���الي
هك���ذا، وعل ط يق���ة الفلم الكرتوني���ة ل���ديزتف

، في��دخل ي�� م�ن أج��ل ذل�ك مؤسس��ات الصاع الجتم��اعي والسياسي��
ي مجاري منظمة تتطور بشكل ناضج، ويبتف

ي فف بسكب طاقة السخط الشعتر
ي�� بوثق��ة مجتم��ع المواطن��ة والديموقراطي��ة وال��وعي ال��ديموقراطي بش��كل منظ��م وغبم�� منفل��ت، ليعل��م الجمة��ع

الن��اس ك��ل م��ن م��وقعه ومص��لحته فف
.مصلحة هذا ومصلحة ذاك

ف����� مختل����ف  ي����� بيم
، حي�����ث يعي���� ك�����ل واح����د منه����م مص�����لحته"الفرق�����اء"إن�����ه لمجتم�����ع م س����جم ومث�����الي وم����واطن، يق�����وم عل تلطي�����ف الصاع الطبفت

.ومصلحة الخر

ي
الية وليسقط الصاع الطبفت ي تحفة أخرى أنعم علةنا بها الكاتب!! فلتحيا اللةبر

:وفف
ط" الي�ة، إل إذا تحق�ق شر� ي� بالض��بط الموق�ف م�ن الديموقراطي��ة اللبر

ي مواجه�ة الب ي��ات المت��أخرة القائم��ة ف�إن الموق�ف م�ن الديموقراطي�ة يعتف
فف
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ي��� زم���ام الم���ور ق���ول وفعل
ي��� الديموقراطي���ة... التج���اوز، وه���و أن تك���ون الطليع���ة العمالي���ة للجم���اهبم الكادح���ة ق���د تحكم���ت فف

كي���ف ن���زرع الم���ل فف
لمانية لنتجاوزها ي نفس الوقت أن نبذر الشك فةها، إننا بالحرى ن يد أن نزرع البر

لمانية ونحن مضطرون فف ".البر

:وكخلصة لهذه القراءة، خاصة بال سبة لمفهوم الثورة الوطنية الديموقراطية، نقرأ ما يلي
ي س��نوجز"

ي�� انبث��ق و ش��كل اختيارن��ا ال��ديموقراطي باعتب��اره الط ي��ق إل إنج��از الث��ورة الديموقراطي��ة ال��تت م��ن خلص��ات ه��ذه الق��راءة للواق��ع العرتر

ي
:مهامها فف

ي ومحورته عل التص ةع والصلح الزراعي- 1
.تح ير القتصاد الوطتف

ي وح ية التعببم والمعتقد- 2 .بناء مؤسسات ديموقراطية ومحلية ومحورتها عل أساس ح ية التنظيم الحزتر
.عقلنة المجتمع وتحديث بناه وخاصة محو المية وسن سياسة تعليمية علمية وتح ير المرأة- 3
ي- 4 ف وتوحيد الوطن العرتر "تح ير فلسطيم

ي�
الي ع��بر النخ��راط فف ي نه�ج ط ي�ق الختي�ار ال�ديموقراطي للوص��ول إل المجتم��ع اللة��بر

ف بغياب ط ح مسألة السلطة، ويعتف الي يتمبم إنه برنامج لةبر
.فقد تم التخلي عنه" المجلس التأسيسي"، وحتت لعار "المسلسل الديموقراطي"

يالي����ة ادور والمبر .وفيم����ا يخ����ص الط���� ح التك����تيكي ح����ول الح ي����ات الديموقراطي����ة، فسيص����بح متمح����ورا ح����ول الجبه����ة الداخلي����ة، أي دع����م الكم����بر
الية، بينما الختيار الديموقراطي والمسلسل الديموقراطي هما الط يق لبلوغ ذلك ي هو الديموقراطية البورجوازية اللةبر اتيخر .والهدف السبت

تظه���ر هن���ا الطبيع���ة الص���لحية اليمة ي���ة والتح يفي���ة له���ذا الخ���ط، ال���ذي تخل ع���ن مفه���وم الث���ورة الوطني���ة الديموقراطي���ة الش���عبية، وع���ن ك���ل
اتيجية الساس�ية للث�ورة الموق�ف م�ن الس��لطة، اعتب��ار الق�وى الص��لحية ج�زءا م�ن الث��ورة الوطني�ة الديموقراطي�ة، التخلي� ع��ن: المفاهيم الس�بت

الي ي الفكر اللةبر
ي والتناقض الرئيسي والثانوي، وتبتف

.مفاهيم الصاع الطبفت

الي ي لبر
، كخط تح يفف .لقد انكشفت طبيعة هذا الخط النضالي الديموقراطي الراديكالي

125



ورات، الطروحات، الملبسات والنتائج": إل المام"مسلسل تصفية المنظمة الماركسية ــــ اللينينية المغربية  الحداث، السير

ي
الجزء الثانن

ي
القسم الثانن

:الفصل الرابع
"إل المام"الطروحات الصلحية داخل منظمة 

ف������ الوض�����ع ال�����داخلي لمنظم������ة  ة الممت������دة م�����ن "إل الم������ام"تمبم ، بظه������ور تي������ارين داخله�����ا، أح�����دهما1972إل ح������دود نهاي������ة  1971، خلل الف������بت
ي ك�����انت تجتازه�����ا البلد و نتائجه�����ا عل" يشاوي"

وط السياس�����ية ال�����تت ، و ق�����د ل�����كل الصاع ض�����دهما، عل خلفي�����ة الشر����� ي�����
و الخ�����ر إص�����لجي يمةتف

المنظم����ة، م����ن قم����ع و اعتق����الت، و ب����روز وض����ع تنظيمي���� مهله����ل، يتحك����م في����ه خ����ط سياسي���� عف����وي يحتق����ر التنظي����م، و يرك����ز عل التح ي����ض و
ي السياسي��� بمع����زل ع���ن تص���ور تنظيمي��� يحك����م جدلي���ة الدعاي���ة، التح ي���ض و التنظي����م، إح���دى لحظ���ات تط���ور الخ���ط

الحركي����ة و العم���ل ال���دعاتي
ة أل��هر"، و ت��وجه ص��دور الوثيق��ة التاريخي��ة للمنظم��ة 207، و ال��ذي هةئ��ت ل��ه مجموع��ة م��ن الوث��ائق"إل الم��ام"السياسي�� الث��وري لمنظم��ة  عشر��

ي
ي "نونبر 20تق ير"المعروفة ب " من كفاح التنظيم، نقد ونقد ذاتت

ي صدرت فف
.1972208نونبر  20، التت

ة الممتدة من نونبر .1974إل نونبر 1972لقد حددت هذه الوثيقة، الخطوط الع يضة لخط المنظمة للفبت
اتيجيا وتنظيميا ي قامت بتعمةق خط المنظمة سياسيا وإيديولوجيا واسبت

.209خلل هذه الحقبة، صدرت العديد من الوثائق، التت
ي 210ل���م تك���ن الطروح���ات الص���لحية ل يمون���د بنعي���م

ف��� لخ���ط داخلي��� 1972-1971، خلل س���نتت ي��� تير
، المتجس���د فف ي���

بن���اء(، رغ���م طابعه���ا اليمةتف
، وهو ما يقابل تصور ما سمي ب  ي تجاهل تام لخط الجماهبم

ي، فف ي الجماهبم
داخ��ل" الخط ال��داخلي"المنظمة خارج عواصف النضال الطبفت

".غشت 30"الخط الثوري، الجزء الول"، م شورات موقع : 1980 ���� 1970، "إل المام"الوثائق الساسية للمنظمة الماركسية �� اللة ة ية المغ اية "انظر كراسة �� 207

.المرجع السابق نفسه�� 208

.المرجع السابق نفسه�� 209

ي" الذاكرة والتج اة، حوارات ولهادات: أقض اليسار بالمغرب"، وكذلك 75حول ريموند بنعيم انظر الهامش �� 210 .لحسن لعستر
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ي"م����ارس 23"منظم����ة 
،211، وله����اته الطروح����ة تاري����خ داخ����ل الحرك����ة الش����ةوعية العالمي����ة، كم����ا ي����دل عل ذل����ك تاري����خ بن����اء ح����زب العم����ل اللب����اتف

ي من حيث السس والمنطلقات، ومن حيث القدرة عل التأثبم داخل المنظمة، رغم سيادة خط العفوية آنذاك
.متبلورة بشكل كافف
ف الج���دد"إن ادع���اء زعي���م  ي بلعب���اس)" الص���لحةيم ي��� نون���بر(المقص���ود هن���ا المش���بت

ف��� خ���ط1972، ب���أن خ���ط المنظم���ة الجدي���د فف ، ك���ان دمج���ا بيم
ف� ه�ذين ي، يعتبر طرحا مغلوط�ا وكاذب��ا خاص��ة، لم�ا ي�دعي أن الش�هيد عب�د اللطي�ف زروال ق�ام بالدم�ج بيم رايموند بنعيم وخط النضال الجماهبم

ف ة . 212الخطيم ، فخط الجم��اهبم ل�م يك�ن س�ائدا خلل ف��بت ، لس��بب1972 – 1970والحال، أن صاحبنا يثبت عدم إدراكه لمعتف خط الجماهبم

ي�
، فل يتن��اقض م�ع إعط�اء الهمي��ة لبن�اء التنظي��م فف ي��

بسيط، هو أن ما كان سائدا هو خط العفوي�ة، أم�ا خ��ط الجم�اهبم بمعن��اه الماركسي� �� اللة ةتف
ي، وهذا ما تبنته المنظمة ابتداء من نونبر .1972معمعان النضال الجماهبم

ي� تراب��ط ج�دلي
، ل�ه أبع��اد فلس�فية وإيديولوجي��ة وسياس��ية وتنظيمي��ة وأس��اليب عم��ل منبثق��ة عنه�ا، والك��ل فف أم��ا م�ا ك��ان ي��دافع. إن خ�ط الجم��اهبم

ي بورجوازي صغبم
.213عنه بنعيم، فهو تصور مثقفف

وقراطي�����ة و ي ض�����د الببم
ي، كمج�����رد تح ي�����ض و دعاي�����ة و صاع ف�����وفت و أم�����ا خ�����ط العفوي�����ة، فق�����د ك�����ان يحتق�����ر التنظي�����م، و يتص�����ور العم�����ل الجم�����اهبم

ي��ة، تحكمه��ا  ، و بن��اء أداته��ا"الش��عاراتية"و " الحركوي��ة"الص��لحية، و القي��ام بأعم��ال جماهبم ، بعي��دا ع��ن إنج��از مهم��ات التج��ذر داخ��ل الجم��اهبم
ي بلعباس"الثورية، و بذلك يمكن القول، ردا عل مزاعم  ، ب��أن خ��ط "المشبت ف�� ف الخطيم ل علق��ة 1972نون��بر  20، حول ما أسماه بالتوفةق بيم

، ال�ذي تط�ور، ابت�داء م�ن عية عل التي�ار الص��لجي ى فيم��ا بع�د، كي�ف ت�م اس��تثمار حال�ة ريمون�د بنعي�م، لض�فاء ن�وع م�ن الشر� ل�ه بادع�ائه، و س�بف
.1979، و عرف أوجه سنة 1974نونبر 

ي�� 211
انظر تاري����خ حزب العمل اللباتف

ي�� 212
ف خط ريموند بنعيم وخط أبراهام الشفاتت ي الدمج بيم

.يعتف

ي تثقيف الطر وتكوينها بعيدا عن معمعان الصاع والنضال�� 213
.ينحص تكوين الطر لدى هذا الط ح فف
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.1976إل حدود مارس  1974تطور الخط الصلحي داخل المنظمة ابتداء من نونيج - 1- 

ي تعرضت لها منظمة 
اة التت ي نونبر " إل المام"بعد الصف

ي يناير  1974214فف
، انف�رد زعم�اء التي�ار الص��لجي بقي�ادة المنظم��ة، حي�ث1975215وفف

ي الداخل، ابتداء من م�ارس 
ي� ه��اته. 1976تحملوا مسؤولية القضاء علةها فف

س�يدعي الق�ادة الص��لحةون، أن مس�ؤولية م�ا آل�ت إلي�ه المنظم��ة فف
ير انهي��ارهم أم��ام الجلد، ورفض��هم ي�� محاول��ة منه��م لت��بر

ي س��يظلون يرددونه��ا، فف
ة، يع��ود إل س��يادة خ��ط انته��ازي يشاوي، وهي�� اللزم��ة ال��تت الف��بت

ي بلورته
ي حول ذلك، متجاوزين بكل وقاحة خط المنظمة حول الصمود الذي ساهموا فف

.تقديم أي نقد ذاتت
بعد اعتقال هؤلء من طرف الجهزة القمعي�ة، وانتق�الهم إل الس�جن، س�وف ل�ن يتوقف�ا، ع��ن تردي�د لزمته�م ح�ول م�ا أس��موه بمس��ؤولية الخ�ط

، ستش��هدها"اليشاوي" ف�� ف�� الخطيم ي�� معرك��ة طاحن��ة، بيم
، وال��ذي أص��بح مرادف��ا بحس��ب دع��ايتهم، للخ��ط الث��وري للمنظم���ة ال��ذي س��ةواجههم فف

ف برجة(السجون  ي السجن المركزي بالقنيطرة) سجنا غبيلة وعيم
.وخاصة فف

، دون الع���ودة إل تج ا���ة قي���ادتهم للمنظم���ة ابت���داء م���ن نون���بر   وإل1974بطبيع���ة الح���ال، ل يمكنن���ا إدراك من���اورات أص���حاب الخ���ط الص���لجي
ي تحكم عل ممارستهم، ومسؤولةتهم فيما آل إليه وضع المنظمة1976حدود مارس 

.، إنها الحقبة، التت
ادوري و الق���وى ي من���ه، عل ي���د النظ���ام الكم���بر

رغ���م القم���ع ال���ذي تعرض���ت ل���ه المنظم���ة، و رغ���م الحص���ار البوليسي��� و السياسي��� ال���ذي ب���دأت تع���اتف
ي�� إط��ار م�ا يس�م آن��ذاك ب 

ي"الص��لحية المتحالف��ة مع��ه، فف
، و رغ�م فق�دان"المسلس��ل ال��ديموقراطي"و" الس��لم الجتم��اعي"و" الجم��اع ال��وطتف

ي نونبر " مارس 23"المنظمة للعديد من الطر المج اة، و اندحار كامل لفصيل من الحملم ،أي منظمة 
، فإن كل هذا، لم يكن دافعا 1974فف

، و ال����تداد القم����ع و ي
كافي����ا ل����دى ه����ؤلء الق����ادة، للقي����ام بتقةي����م ل����امل للتج ا����ة، و إع����داد المنظم����ة لمرحل����ة جدي����دة، خاص����يتها الض����عف ال����ذاتت

ورة اجتثاثها  اكي للق��وات(الحصار، و انتشار الطروحات الصلحية الشوفة ية ،الداعية إل صف اكية و التحاد الل��بت دور حزب التقدم و اللبت
).الشعبية و حزب الستقلل 

ي نونبر �� 214
ي ومحمد البكراوي وآخرون1974فف

ي ومحمد الشيفف
.، تم اعتقال عبد اللطيف زروال وأبراهام الشفاتت

ي يناير �� 215
ي و آخرون1975فف

، مصطفف التمسماتف .، تم اعتقال عبد ا زعزاع، ادريس بن زكري، فؤاد الهللي
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ف�� بظه��ور العدي��د م��ن التس��اؤلت، ل��دى قواع��د المنظم��ة ح��ول مس��ارها وآفاقه��ا، وم��ع بداي��ة انتش��ار الس��لبية ي�� ظ��ل وض��ع داخلي�� للمنظم��ة، يتمبم
فف

، حي��ث أص�درت القي�ادة، م�ا أس��مته بتقةي�م للتج ا�ة، ل يرفت�� إل الح�د1975واللمبالة ونوع من اليأس، انتظ��رت القواع�د ح�تت ح�دود غش��ت 
ي� إرج�اع م�ا وق�ع للمنظم��ة، إل مج�رد مس�ألة تتعل�ق بج�وانب تقني�ة،

، وتجل ذل�ك فف ي�
الدتف لمفهوم التقةيم النقدي، ب�المعتف الماركسي� �� اللة ةتف

ه .من قبيل المواعيد، المفاتةح، استعمال البةوت، وغبم
ي رفع المعنويات، وفتح الط يق نح�و أف�ق جدي�د، تتق�دم في�ه المنظم��ة عل ط ي�ق

، يساهم فف ي لم يكن لهذا التقةيم، أي بعد سياسي وإيديولوجر
، بل مقابل هذا التص��ور، س��ادت نظ��رة  ي

للخط��اء ولوض��ع" تقنوي��ة"إنجاز مهامها الثورية، من أجل بناء حزب الطبقة العاملة الماركسي �� اللة ةتف
، تمح�ور ح��ول ق��راءة الوراق وحفظه��ا، فل�م يك�ن غ يب��ا إذن، ي

، وتحولت مهمة بناء الطر الثورية، إل مجرد تكوين داخلي مثقفف ي
المنظمة الذاتت

ة التجاه نحو حفظ الوثائق واستعراضها ف الذين انتموا إل هذه الفبت .أن نجد لدى العديد من المناضليم

ي���
أم���ا عل مس���توى التحالي���ل السياس���ية، فل���م تق���م القي���ادة أو م���ا تبفت��� منه���ا، بمجه���ود ي���ذكر لتعمة���ق فه���م المنظم���ة لطبيع���ة الوض���ع السياسي��� فف

ية .البلد، سواء من حيث أزمة النظام، أو وضع الحزاب الصلحية، و واقع الحركة الجماهبم
ي قدمتها القيادة، فاكتفت بتحديد طبيعة المرحلة عل مستوى النضال، و من تم اعتبارها ذات طبيعة ديموقراطية

ي ه��ذا. أما التحاليل التت
وفف

وط التح�الف م�ع الق�وى الص��لحية، فأص�درت القي��ادة الع�دد  ، يراعي� شر� ،"إل الم�ام"م�ن ج ي�دة  21السياق، تم��ت بل�ورة برنام�ج ديم�وقراطي
نامج الديموقراطي"الذي تضمن بنود ذلك  ".البر

ي�� وق��ت ك��انت في��ه ه��ذه الق��وى1975انطلق��ا م��ن ه��ذا الط�� ح، ك��ان الس��كوت ع��ن الح��زاب الص��لحية، ه��و س��يد الموق��ف إل ح��دود غش��ت 
، فف

".السلم الجتماعي"الصلحية، تعارض أي لكل من ألكال النضال، وتدعو إل 
ة دجن����بر  ت ف����بت ف���� ، بس����كوت مطب����ق ع����ن الص����لحية، رغ����م هجوماته����ا وحملته�����ا المس����عورة ض����د1975، وح����تت ح����دود دجن����بر1974لق����د تمبم

كة"وق��د اعتم��دت القي��ادة الص��لحية عل مض��مون وثيق��ة ). والس��كوت هن��ا علم��ة الرضف��(المنظم��ة  ي س��بق 216"الخط��ة التكتيكي��ة المش��بت
ال��تت

ي ك����انت تتض�����من مف�����اهيم مح����ددة ح�����ول  ش����كيل 
م����ن أج�����ل ع�����زل النظ�����ام وال����دعوة إل التح����الف م����ع الق�����وى"الجبه�����ة الع يض�����ة "ذكره�����ا، وال�����تت

.انظر هامش سابق�� 216
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.الصلحية من أجل تحقةق ذلك
ة، أو م��ن داخ���ل الس��جن، ابت��داء م��ن س��نة لق��د ل��كلت ه��ذه الوثيق��ة، بالفع��ل، إح��دى مص��ادر التوجه���ات الص���لحية س��واء بال س���بة له��اته الف���بت

نام��ج ال���ديموقراطي ("1976 ي�� بع��ض جوانبه��ا وثيق��ة1975س��نة  21ع��دد " إل الم��ام"ج ي��دة " البر
م��ن أج��ل ع��زل الحك��م الرجعي��"، وك��ذلك فف

نام���ج ال���ديموقراطي ي��� " (العمي���ل، تعزي���ز الوح���دة النض���الية، تحقة���ق البر
اير  12بي���ان ص���ادر فف ، موق���ع م���ن ط���رف المنظم���ة الماركس���ية ��1975ف���بر

").إل المام"اللة ة ية المغ اية 
ي� مواجه��ة المنظم��ة

اس��ة، فف ي ازدادت حق�دا وشر
، أص��درت القي�ادة، أو م�ا تبفت�� منه�ا،217واع�دما ل�م يج�د أس�لوب المغازل��ة للق�وى الص��لحية، ال�تت

ي�� الع��دد "الح��زاب الملكي��ة"وم��ن سيص��بحون رم��وز التي��ار الص��لجي فيم��ا بع��د، مق��ال أس��مته 
، ق��امت في��ه"إل الم��ام"م��ن ج ي��دة  25، ص��در فف

، من أجل مغازلتها نامج الديموقراطي .بالهجوم عل القوى الصلحية، لكن دون أن ت س تطوير البر
ي� وق�ت

ي الص��لحية، فف
، لتسقط فف ي اتيخر هكذا، لم  ستطع هذه القيادة، التخلص من اتجاهها نحو تغليب التكتيك، عل حساب الط ح السبت

ي� رك�ب النظ��ام، والداعم��ة
، م�ع الق�وى الص��لحية، الس��ائرة فف ي� إط�ار برنام��ج نض��الي

ي حدودها ال�دنيا، فف
وط التحالف، ولو فف لم تكن تتوفر فيه شر

ي��� حملت مس���عورة ل���وفة ية ض���د المنظم���ة
وق���د ك���ان له���ذه المواق���ف، ت���أثبم عل معنوي���ات. لسياس���اته، والمدافع���ة عن���ه بحم���اس، والمش���اركة فف

ي����� مواجه�����ة النظ�����ام والق�����وى الص�����لحية عل ح�����د س�����واء، بتص�����ورات مرتبك�����ة، تق�����وم عل مغازل�����ة الق�����وى
ف ال�����ذين وج�����دوا أنفس�����هم فف المناض�����ليم

، والهج�وم علةه�ا ت��ارة أخ�رى، دون التخل�ص م�ن أس�لوب المغازل�ة، مم�ا أس�قط)س�نة تق يب�ا(الص��لحية أحيان�ا، وق�د ط�الت م�دة الس�كوت عنه�ا 
ي موقف إصلجي من هذه القوى الصلحية

.المنظمة فف
ف موقفهم بال سبة للمهام الخرى ة، ذا طبيعة يمة ية، فبماذا تمبم ي هذه الفبت

.إذا كان موقف هؤلء الذين تحملوا مسؤولية قيادة المنظمة فف
ي بلورها هؤلء القادة لسنة 

.1976- 1975لمناقشة هذا الجانب، نعود إل الخطة الدعائية التت
:ارتكزت هذه الخطة الدعائية عل محورين هما

ي: "تحت عنوان" المحرر"انظر افتتاحية ج يدة �� 217 ي الغرب العرتر
ة، و" حكاية البؤرة الثورية فف ي اتهم�ت المنظم��ة بالعمال�ة للجزائ��ر، واتمويله�ا م�ن ط�رف ه��ذه الخبم��

ال��تت
.1975كان ذلك بمثابة ليك عل بياض قدم للنظام من طرف هؤلء، و قرار إحالة قبل نزول سوط النظام عل المنظمة ابتداء من دجنبر 
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.الرتباط والهتمام بمشاكل الجماهبم-1-
.ط ح قضية الصحراء للدفاع عن مبدأ تق ير المصبم وإعادة البناء عل أسس وطنية ديموقراطية-2-

، وهن�ا ي�� الرتب��اط بالجم��اهبم
، ع�بر تص�عيد الدعاي��ة لف�ك العزل��ة، والتق��دم فف ي الجابة عل مهمة التجذر داخل الجماهبم

كانت النقطة الول تعتف
ورة الحض��ور السياسي�� ال��وازن ل��م تتخل��ص القي��ادة الص��لحية، م��ن تناقض��ها النات��ج ع��ن كيفي��ة مواجه��ة الوض��ع السياسي�� الق��ائم، متش��بتة بصف��

واطبيع����ة الح����ال، ل����ن يج����د ه����ذا التج����اه أحس����ن م����ن التقوق����ع داخ����ل الش����بةبة المدرس����ية، نظ����را 218الس����احة السياس����ية""داخ����ل م����ا يس����م ب 
ف�� والجم��اهبم الكادح��ة، غط��اء للتقوق��ع داخ��ل. ل��دينامةتها اليديولوجي��ة والسياس��ية هك��ذا أص��بح ل��عار التج��ذر داخ��ل الطبق��ة العامل��ة والفلحيم

س ال��ذي ق��اده  داخ��ل المنظم��ة ض��د الش��بةبة المدرس��ية، وض��د" الص��لحةون الج��دد"الش��بةبة المدرس��ية، وم��ن هن��ا، نفه��م ذل��ك الهج��وم الشر��
ي�� أي لحظ��ة إل أخط��اء ومس��ؤولية ه��ؤلء 

، فق��اموا بس��حب ه��ذا المنظ��ور"الق��ادة"الحرك��ة الطلبي��ة خاص��ة، فق��د ك��ان النق��د إطلقي��ا، ول��م يشر�� فف
ي . عل كل تج ا�ة المنظم��ة، ليس�هلوا هج�ومهم عل خطه�ا الث�وري

ة1976 – 1975وم�ن الناحي�ة العملي�ة، أس�قطوا تج اته�م لس�نتت ، عل الف��بت
ي�� أي لحظ��ة م��ن تاريخه��ا، ذات مح��اولت للرتب��اط بالطبق�ة1974إل نونبر 1972الممتدة، من نونبر 

، كما لو أن المنظمة والحملم، لم تكن فف
ف��� . العامل��ة، ولطلق ب��دايات عم��ل داخله��ا ي�� ه��ذا الس���ياق تمبم

ي���" وفف ال��ذي دبج��ه زعي��م." بي��ان م��ن داخ��ل الس���جن المرك��زي إل الش���باب المغرتر
ف ه عل هذه الطروحة 219الصلحةيم ف كبم .ببت

ي�� اعتماده��ا، لتأس���يس خط��ه الص���لجي أو
ي�� ه��ذه الطروح���ة، خدم��ة أو مص��لحة فف

و ق��د س��ار عل ه��ذا المن��وال، لس��بب أو لخ��ر، ك��ل م��ن وج��د فف

ي تجع��ل م��ن العم��ل"الس��احة السياس��ية"مفه��وم �� 218
، مفه��وم بورج��وازي نخب��وي، ورثت��ه الحرك��ة الماركس��ية �� اللة ة ي��ة المغ اي��ة، ع��ن الق��وى الص��لحية و التح يفي��ة، ال��تت

ف ي التغةبم الثوري، و هذا التصور الذي ل يزال يطبع مع السف ممارس��ة العدي��د م�ن المناض��ليم
السياسي مجال للفعل خارج الجماهبم الساسية ذات المصلحة الحقيقية فف

ف�� ل تحطف� باهتم�ام، و تبفت�� مج��رد ل�عارات يت��م التش��دق به�ا، و اله��م أن ء الذي يجعل مهمة التجذر داخل الطبقة العاملة و الفلحيم ي
ا، السر ف حاصف ف �� اللة ة ةيم الماركسةيم

ة للنتباه أو ذات صدى ي الساحة عن ط يق القيام بأعمال مثبم
.يعرف حضورنا السياسي فف

ي بلعباس�� 219 .المقصود هنا، المشبت
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ي
.، كما سنقف عل ذلك لحقا220التح يفف

ي سؤال عن واقع المنظمة قبل العتقالت
، حي�ث ق��ال أن س�نة 221فف ي� بي�انه الش��هبم

ف بنقي�ض م�ا كتب��ه فف ف زعي�م الص��لحةيم ، ك��انت1974، اعبت
ف و أوج م����ا وص����لت إلي����ه المنظم����ة، وأن قاع����دة المنظم����ة، ك����انت تض����م المئ����ات م����ن الطلب����ة و التلمي����ذ و العم����ال و رج����ال التعلي����م و المهندس����يم

ف��� و س���كان الحي���اء الش���عبية، و بال س���بة للتواج��د العم���الي للمنظم���ة، فق��د ذك��ر القطاع��ات التالي��ة بال س���بة لمدين���ة ال��دار البيض��اء قط��اع: الفلحيم
ء بال س���بة لمدين���ة طنج���ة، أم���ا ي���

ي للكه ا���اء، الس���كك الحديدي���ة ، ال س���ةج، و بال س���بة لمدين���ة ف���اس قط���اع ال س���ةج، و نف���س السر
المكت���ب ال���وطتف

ي�� بع��ض: بال س��بة لمدين��ة خ يبك��ة قط��اع الفوس��فاط، و بال س��بة لمدين��ة ج��رادة
ف�� فف قط��اع الفح��م الحج��ري، بينم��ا تمح��ور العم��ل وس��ط الفلحيم

ي��� ملل
ي��� قط���اع الش���بةبة. 222المن���اطق مث���ل بتف

ل تج ا���ة الحمل���م فف ف ي تخ���بت
ن���ذكر ك���ل ه���ذا لتبي���ان س���ذاجة وس���طحية وتبس���يطية الطروح���ات، ال���تت

ف���� مث����ال تج ا����ة المدرس����ية، ول حاج����ة ك����ذلك، للع����ودة إل الحقب����ة الس����ابقة، حي����ث تواج����دت تج����ارب مختلف����ة للعم����ل وس����ط العم����ال والفلحيم
ها.  منطقة الغرب وغبم

ي���� ط��� ح قض����ية الص����حراء، عل قاع����دة مب���دأ تق ي����ر المص����بم وإع����ادة البن����اء عل أس����س وطني����ة
أم����ا النقط����ة الثاني����ة للخط����ة الدعائي����ة، والمتمثل����ة فف

كة"ديموقراطية، فل�م تج�اوز م�ا طرحت��ه وثيق�ة  "، ال�ذي فرض�تهما مواق�ف تكتيكي�ة تج�اه منظم�ة1974واي�ان يونة�و " الخط��ة التكتيكي�ة المش�بت
ي ق�دمتها ". مارس 23

، فالوثيقة الصلية التت ح��ق تق ي�ر"، تض��منت مب�دأ 74يونة�و  22كأرض�ية للنق��اش قب��ل ص�دور بي�ان " إل الم�ام"وللتذكبم
، إل التن����ازل ع����ن ص����يغة"إل الم����ام"س����ةؤدي بالكتاب����ة الوطني����ة لمنظم����ة "م����ارس 23"، لك����ن معارض����ة منظم����ة "المص����بم للش����عب الص����حراوي

ي الحقيقة"الجماهبم"لصالح صيغة " الشعب"
.، مع الحفاظ عل المضمون العام، واعتبر ذلك إبانها تنازل تكتيكيا، لكنه كان انتهازيا فف

ة(بطبيع���ة الح���ال، ت���رك ه���ؤلء الوض���ع عل ح���اله  ي��� قي���ادة تل���ك الف���بت
ع���ن الس���احة، وأص���بحوا رغ���م"م���ارس 23"، ح���تت وق���د غ���ابت منظم���ة )نعتف

ي ظهرت داخل منظمة �� 220
، قد سارت عل نفس المنوال من حيث تحويله��ا الش��بةبة المدرس��ية إل"إل المام"كل التجاهات الصلحية أو التصفوية أو التح يفية، التت

.مشجب تعلق عليه كل فشالتها

.هامش سبق ذكره...." أقض اليسار "حول �� 221

.المرجع السابق نفسه�� 222
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ة ل��وفة ية غبم�� أممي��ة، ، يؤك��دون عل مب��دأ الوح��دة عل أس��س كفاحي��ة وطني��ة ديموقراطي��ة، وه��و موق��ف ذو ن��بر طرحه��م لمب��دأ تق ي��ر المص��بم
وط بالوحدة .فمبدأ تق ير المصبم مشر

، وم�ن جه�ة أخ�رى، مغازل�ة الح�زاب ي التعام�ل م�ع القض�ية، م�ن جه�ة ط� ح مب�دأ تق ي�ر المص�بم
ي الموقف، ينم عن ازدواجية فف

إن هذا الرتباك فف
ي�����ة، وت�����دعو إل  ي����� وق�����ت ك�����انت في�����ه ه�����ذه الق�����وى تع�����ارض النض�����الت الجماهبم

الس�����لم"الص�����لحية، والبح�����ث ع�����ن تكتي�����ك للتح�����الف معه�����ا، فف

ي حملت لوفة ية مسعورة ضد المنظمة" الجتماعي
.و شارك فف

ي��� نف���س ال���وقت القط���ع م���ع الت���وجه السياسي���
، ل يس���تطةع فف إن ه���ذا الط��� ح، ل���دى ه���ؤلء، ل يمك���ن اعتب���اره أك���بر م���ن موق���ف ديم���وقراطي تق���دمي

، و ط ح موقف ثوري بديل ف ف و الشوفة ةيم ي مواجهة الصلحةيم
ي ظرف تطلب استقللية أكبر للمنظمة، فف

.السائد، فف
ض عمل المنظمة آنذاك، م�ن جه��ة وج��ود خط��ر النعزالي�ة، و م�ن جه�ة أخ�رى فق�دان ف كانتا تعبت ي الجواب عل إلكالةتيم

لم يفلح هذا التجاه فف
وع��ات يمة ي��ة إص��لحية م��ن جه��ة، و أخ��رى يشاوية ص��بيانية م��ن جه��ة أخ��رى، و ف ت ممارس��ته و م��واقفه ببف ف�� الس��تقللية، و بن��اء عل ذل��ك، تمبم

نام�ج ال��ديموقراطي كأرض�ية ل�ذلك  ، تقوق�ع(يظهر ذلك من خلل الموقف م�ن الح��زاب الص��لحية و تكتي�ك التح�الف معه�ا، و البر ي�
ت��وجه يمةتف

ي و المعرك��ة السياس��ية م��ع النظ��ام و"تق ي��ر المص��بم"داخ��ل الش��بةبة المدرس��ية، و التعام��ل بش��كل مج��رد م��ع ل��عار 
، و مح��ورة ك��ل العم��ل ال��دعاتي

ي�
، فف ، و إغف��ال مه��ام التج�ذر، و ع�دم الهتم��ام بالج�انب التنظيمي� الق��وى الص��لحية ح��ول قض�ية الص��حراء، و إغ��راق الم��دن المغ اي��ة بالمنال��بم

ي للتج اة، و سيادة حركية مفرطة 
ي )حركوية(ظل غياب تقةيم حقيفت

ي و مثقفف
ي(، و التعامل مع النصوص بشكل دغماتي

عة اليشاوية فف ف إنها البف
ف���� ب����ه ه����ؤلء . )) أجل مظاهره����ا ي���� ال����ذي تمبم

ة الم����ذكورة أعله، حي����ث ك����ان" الص����لحةون الج����دد"تل����ك هي���� طبيع����ة الخ����ط النحرافف خلل الف����بت
ي كانت ت تظ��ر الج��واب بال س��بة للمنظم��ة

ادوري، الم�دعوم. هروا��هم إل المام، بدل الجابة عل اللكالت الفعلية، التت وج��اء رد النظ��ام الكم��بر
ي�� الحقيق��ة آيل��ة1976وص��ول إل م��ارس 1975ب��القوى الص��لحية، قوي��ا، عن��دما ق��ام باجتث��اث المنظم��ة، ابت��داء م��ن دجن��بر 

، منظم��ة ك��انت فف
ف الجدد"للسقوط، عل يد هؤلء  ".الصلحةيم

ف التخل��ص م��ن انحرافه��م اليشاوي، والتأكي��د هك��ذا، واع��د اعتق��الهم، ق��ام ق��ادة التج��اه الص��لجي الجدي��د، بتقةي��م لتج اته��م الخاص��ة، مح��اوليم
، متجاوزين بذلك ازدواجةتهم السابقة، فارتقوا بأفكارهم إل مستوى خط متكامل ي

.عل النحراف اليمةتف
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اير  1976أكتوبر - تطور الخط الصلحي داخل المنظمة، ابتداء من شتنيج - 2- .1980إل حدود فيج

ي  26بع���د انتق���ال مجموع���ة 
ي���" غبيل���ة"إل الس���جن الم���دتف

م���ارس- 1975، و التح���اق معتقلي��� حمل���ة دجن���بر 1976ين���اير  16بال���دار البيض���اء، فف
ي 1976

، إل الس����جن الم����دتف ف ج����ة"،عل ل����كل مجموع����تيم ف���� البر ف���� عناص التج����اه الص����لجي الجدي����د" عيم بال����دار البيض����اء، وق����ع أول احتك����اك بيم
ف برجة"المقيمة بسجن  ي و عبد ا المنص��وري و لع ي��ش ع��زوز"عيم

ي بلعباس، عبد الفتاح فاكةهاتف ، و يتعلق المر بأراعة عناص، هم المشبت
ي26و رف����اق مجموع����ة 

ي���� له���ا أط���ر و رف���اق المنظم����ة، و ال���تت ي ك����ان يهتم
، وك����انت المناس����بة الموق���ف م���ن معرك����ة الش���هيد عب���د اللطي����ف زروال، ال����تت

ي نونبر 
ف برج��ة" م��ع". المحاكمة أو إطلق الشاح"تحت لعار  1976انطلقت فف ي سجن "عيم

و فيما اتفقت أغلبية أطر المنظمة و مناضلةها فف
ر أن الوض�ع غبم�� مناس�ب، و أنن�ا س�نعزل، كم��ا اب، تح�ت م�بر ي� الصف��

اب عن الطعام، سيعارض هؤلء الراعة ال��دخول فف ي الصف
اح الدخول فف اقبت

اب، و بعد نقاش معهم، قرر رفاق المجموعة  ي الصف
ي الدخول فف

، و معه��م26أن الحكام ستكون مشددة، و بالتالي لم ير هؤلء أي مصلحة فف
ي� 

ف� برج�ة"أغلبي�ة أط�ر و مناض�لي المنظم��ة فف ي� مجموع�ة "م�ارس 23"، بالض�افة إل أط�ر و مناض�لي "عيم
ي� مجموع�ة 26، س�واء فف

ي79، أو فف
، ال�تت

اب عن الطعام تحت لعار  ي إصف
ي غبيلة، الدخول فف

ي السجن المدتف
".المحاكمة أو إطلق الشاح"كانت تقبع هي الخرى فف

ي استجواب له مع ج يدة 
ي فف ف آنذاك عباس بلمشبت : إجابة عن سؤال... أقض اليسار": الحداث المغ اية"يقول زعيم الصلحةيم

ي سنة - 
ي أصدرتم فف

من داخل السجن؟ 1979هل يمكن استعادة، ولو بشكل مركز، مضمون وثيقة التقةيم التت
ة بعد223قبل العتقال، و قمنا فةها بقراءة لتج اة المنظمة منذ تأسيسها 1975كانت هناك محطات، أولها سنة " ، ثم تقةيم، أنجزناه مباشر

يف"نقلن����ا م����ن  ف���� برج����ة" درب م����ولي الشر���� ي ب"عيم
ي���� دجن����بر " إل الس����جن الم����دتف

ي1976فف
، و ق����د224، و كن����ت آن����ذاك أن����ا و المنص����وري فاكةه����اتف

ي اتبعته��ا المنظم��ة، و اتخاذه��ا لمواق�ف سياس��ية ل تتلءم و
تضمن هذا التقةيم، عناص يمكن اعتبارها ما زالت قائمة، مث�ل اعتب��ار الحركي��ة ال��تت

ي�� �� 223
المفاتة��ح، اس���تعمال المن��ازل،(مزاع���م ل أس��اس له��ا م��ن الص��حة، ول يوج��د أي دلي��ل يثبته��ا، والتقةي���م الوحي���د ال��ذي ق��ام ب��ه ه��ؤلء ل��م يتج��اوز ح��دود الج��انب التقتف

ة ...)وسائل النقل، الطبع  ي نشر
.1975عدد غشت " الشةوعي"، وصدر فف

ي المجموعة الصلحية اليمة ية�� 224
ة عضوا فف ي هذه الفبت

ي فف
.كان عبد الفتاح فاكةهاتف

134



ورات، الطروحات، الملبسات والنتائج": إل المام"مسلسل تصفية المنظمة الماركسية ــــ اللينينية المغربية  الحداث، السير

، و نا ، إل أن��ه لي��س القم��ع وح��ده ال��ذي أع��اق التج ا��ة، ب��ل هن��اك قض��ايا ذات علق��ة ب��الخط السياسي�� ظ��روف العم��ل السياسي�� آن��ذاك، كم��ا أشر��
ي��� لعب���ة.... العلق���ة بالجم���اهبم

ي��� إط���ار التحض���بم للمحاكم���ة ،مف���اده أن���ه ل يج���ب ان نس���قط فف
و أعطةن���ا تص���ورا ح���ول قض���ية الص���حراء آن���ذاك، فف

ي� ه�ذا الخط�أ، ب��ل دعون�ا لع�دم التع��ببم
ف الس�قوط فف ف للبوليساريو، و قلنا ان��ه ل يج�ب عل المناض��ليم النظام، الذي كان ي يد إظهارنا، و كأننا تابعيم
، فليك��ن م��ن خلل موق��ف م��رن عل أس��اس أن��ه يج��ب التعام��ل م��ع... ع��ن موق��ف م��ن قض��ية الص��حراء خلل المحاكم��ة، و ح��تت م��ن أراد التع��ببم

ي� أواخ��ر ... هذه القضية من خلل منظور مغاير و لي�س المنظ�ور الس�ابق
ي اعتقل�ت فف

بالس�جن 76و بداي�ة  75و طبع�ا كن�ت م�ع المجموع�ة ال��تت
ي والخ����رون بس����جن غبيل����ة، و هك����ذا وق����ع بينن����ا خلف داخ����ل قاع����ة المحكم����ة، إذ س����بق و أن أبلغن����اهم

ج����ة، فيم����ا ك����ان الشفاتت ف���� البر ي بعيم
الم����دتف

".موقفنا
، و هي��� تثب���ت كش���هادة  ف ، عل اس���تمرارية الخ���ط الص���لجي بال س���بة)ل���هد ل���اهد م���ن أهله���ا(إن ه���ذه التصيحات المت���أخرة لزعي���م الص���لحةيم

ات السابقة عل العتقال، و قد بينا ذلك أعله، لكن الشهادة تضمنت مجموعة من المغالطات، منه�ا ادع��اء إنج�از تقةي�م ل�امل لتج ا��ة للفبت
ة الداخلي���ة للمنظم���ة 1975، و الح���ال، أن تقةي���م غش���ت 1975المنظم���ة من��ذ تأسيس���ها، و ذل���ك خلل س���نة  ي��� ال شر���

ل���م" الش���ةوعي"، الص���ادر فف
ة، ف��إنه ل��م يتع��د ح��دود بع��ض الج��وانب1975ين��اير - 1974يتع��د ح��دود تقةي��م اعتق��الت نون��بر  ، و ح��تت و ه��و يق��وم ب��ذلك بال س��بة له��اته الف��بت

ي�� دجن��بر
ي�� فص��ول س��ابقة، و ه��ذه ليس��ت إل أكذوا��ة، أم��ا م��ا أس��ماه ب��التقةيم ال��ذي أنج��ز م��ن طرفه��م فف

ي�� الخط��اء، كم��ا ذكرن��ا س��الفا، و فف
التقني��ة فف

ي1976 ي المشبت
، فق�د ك��ان رد فع�ل م�ن طرفه��م، و جواب��ا منه�م عل مطل�ب المحاس��بة و المس��اءلة- المنصوري- ، اي من طرف الثلتر ي

فاكةهاتف
فة، و ه�ذا مطل�ب ك��انت ترفع�ه أغل�ب القواع�د و الط�ر داخ�ل مجموع�ة  ي ل�م تك�ن مشر��

يف، التت ي درب مولي الشر
ف�� برج�ة"عن تج اتهم فف ،"عيم

ي كانت تضم أكبر من 
ورة محاسبة هؤلء، خاصة و أن البعض منهم تعامل بشكل مكشوف 120التت رفيقا و مناضل، و كان أغلبها، ينادي بصف

مع الجهزة القمعية.
ف الج��دد"فلي��س غ يب��ا أن نج��د ل��دى ه��ؤلء  ي الجم��اعي والف��ردي"الص��لحةيم

، رفض��ا مس��تمرا لنج��از مهم��ة التقةي��م الش��امل، وتق��ديم النق��د ال��ذاتت
ونه ه��و ، ول��ذلك س��يعومون الم��ر فيم��ا يس��م بس��يادة الخ��ط النته��ازي اليس��اري داخ��ل المنظم��ة، ويعت��بر للخط��اء لعم��وم المنظم��ة وللجم��اهبم
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، ح��د225المس��ؤول و وج��دوا، كم��ا س��يفعل نظراؤه��م فيم��ا بع��د ي�� الش��بةبة المدرس��ية كمقدم��ة تكتيكي��ة، فانه��الوا علةه��ا بالنق��د المث��الي
، ض��التهم فف

.جعلها كبش فداء، لكل ما تعرضت له المنظمة
وق�د تض��من ه�ذا التقةي�م عناص يمك�ن: "بطبيعة الح�ال، فص�احب الش��هادة، يق�وم ب�التعويم والتعمي�م، ح�تت ل تنكش�ف الحقيق�ة حةنم�ا يق�ول

ي اتبعتها المنظم��ة، واتخاذه��ا لمواق�ف سياس��ية ل تتلءم وظ��روف العم��ل السياسي�� آن��ذاك، كم��ا
اعتبارها ما زالت قائمة، مثل اعتبار الحركية التت

نا إل أنه ليس القمع وحده الذي أعاق التج اة، بل هناك قضايا ذات علقة بالخط السياسي والعلقة بالجماهبم ..."أشر
ي ق��ام به��ا النظ��ام، ع�بر ممثلي�� الق��وى الص��لحية،226أما فيما يتعلق بالتحضبم للمحاكمة

، فما ل يوض��حه ص��احب الش��هادة، ه�و تل�ك الحمل�ة ال�تت
ي� المحاكم��ة، أو عل الق�ل تلطيف�ه، والتخلي� ع�ن

ف� م�ن أج��ل ع�دم ط� ح موق�ف م�ن النظ��ام فف ف ذائعي� الص�يت، للض�غط عل المعتقليم من مح�اميم
ف� وم�ا ل�م. ط ح موقف من قضية الصحراء خلل المحاكمة، ومقابل ذلك، أعطوا الوعد بأحكام مخففة، ولما ل خ��روج ع�دد ك��ببم م�ن المعتقليم

ي التحقة�ق، ال�ذي م�دح في�ه 
، ول�م يتخ�ل ع�ن ذل�ك فيم��ا بع�د، ب�ل"الق�وى الوطني�ة والديموقراطي��ة"يذكره صاحب الشهادة، تصيحه أمام قاضف

ي نف��س حمل��ة الق�وى الص��لحية الداعي��ة إل ع�دم ط� ح تل�ك المواق�ف خلل المحاكم��ة، واطبيع��ة الح�ال،
الخطر من ذلك، انخراط جماعته فف

ادوري، و  وريا للنظ���ام الكم���بر ي"ك���ان ذل���ك احتياج���ا صف���
ادوري" لجم���اعه ال���وطتف الص���لجي-م���ع الق���وى الص���لحية، بحي���ث ك���ان التح���الف الكم���بر

ي"يرفض أي موقف مخالف، يخرق هذا 
.حول النظام" الجماع الوطتف

ي المزي���ف، وال���دفاع ع���ن المواق���ف المبدئي���ة
ي��� البلد، يف���رض موقف���ا ثوري���ا مب���دئيا، يكش زج���اج ه���ذا الجم���اع ال���وطتف

لق���د ك���ان الوض���ع السياسي��� فف
، وال���دفاع ع���ن مطالبه���ا" إل الم���ام"لمنظم���ة  ادوري، والوق���وف إل ج���انب الجم���اهبم وللحمل���م، بم���ا فةه���ا ال���دفاع ع���ن موقفه���ا م���ن النظ���ام الكم���بر

فة وعة، إل غبم��� ذل���ك م���ن المواق���ف المبدئي���ة والمشر��� ي��� انبطاح���ا أم���ام النظ���ام والق���وى الص���لحية، .227المشر���
، فق���د ك���ان يعتف ي

أم���ا الموق���ف الث���اتف

".إعادة البناء"المقصود هنا التح يفةون الجدد أنصار ما سمي ب �� 225

اير �� 226 ي يناير ����� فبر
.1977المقصود هنا محاكمة الدار البيضاء فف

ي هنا بتلك المبادئ المستمدة من تقاليد الحركة الشةوعية العالمية، منذ �� 227
ي��"محاكمة كولوني��ا"نعتف

ف�� ح�ول المحاكم��ات والمواق�ف المبدئي�ة للبلل�فة فف ، نص�وص لةنيم
ف ة من طرف النازييم وف الشهبم .المحاكمات، وصول إل محاكمة ديمةبت
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ادوري، كان هناك خياران ل ثالث لهما ي مستنقع النتهازية، وخدمة مصالح النظام الكمبر
.والسقوط فف

ي الصاع- 3- 
ن الجدد وتكتيكاتهم فن .أساليب الصلحيير

ة الممتدة ،من دجنبر اير  1976عل امتداد الفبت ، صاعا مستمرا ضد الخط الثوري"الصلحةون الجدد"، خاض 1980إل حدود ما بعد فبر
ف ك����ل الوس����ائل و الس����اليب بم����ا فةه����ا الدنيئ����ة، منه����ا نخ����ر المنظم����ة م����ن ال����داخل و نس����فها، و ق����د بلغ����ت درج����ة العتم����اد و للمنظم����ة، مس����تعمليم

ي�� ال�دعم اله��ام ال�ذي ق��دمه الح�زب الرئيسي�� للص��لحية
اكي"المساندة من طرف القوى الصلحية مستوى غبم مس��بوق، تمث��ل فف التح��اد الل��بت

و توزيعه��ا عل أوس��ع نط��اق، ب��ل ق��ام" بي��ان إل الش��باب وال��رأي الع��ام ال��ديموقراطي: "، ال��ذي ق��ام بطب��ع وثيقته��م المش��هورة"للق��وات الش��عبية
ف داخل نفس الحزب ف المخلصيم .باستعمالها ضد المناضليم

ة له بمدينة القنيطرة ح��ول  ي محاصف
ي� ج ي��دة المح��رر، ع�دد"يقول عبد الرحيم بوعبيد فف

ت مقتطف�ات منه�ا فف ي نشر�
، وال�تت مهامن�ا وعملن�ا الة�ومي

:3، ص 1980، غشت 7
ه�م " ي ل�ملت غبم

ي� الس��جون، و نأم�ل أن  ش�ملهم ق��رارات الف��راج ال�تت
ي الحزب رسالة من بعض إخوانن��ا ال�ذين ل زال�وا فف

ي فف
ه�ؤلء... لقد وصلتتف

ة الطويل����ة ي���� المس����بم
ي���� م����رة أخ����رى فف

ي���� التج����اه ال����ذي يقتن����ع ب����ه، إل أن نلتفت
ون أنفس����هم متياشين، و م����ن ح����ق ك����ل واح����د أن يس����بم فف ك����انوا يعت����بر

ي� وأرس�لوا لن�ا وثيق�ة أعت�بر
هم، هؤلء الخوان قاموا بفضل نزاهتهم الفك ي�ة و جرأته��م، بممارس��ة نق�د ذاتت ف من غبم ف المناضليم ي تمبم

الحقيقية التت
جوازي����ة أو أن عل ك����ل مناض����ل من����ا أن يطل����ع علةه����ا، لن الم����ر يتعل����ق بش����باب أدرك����وا خط����ر النتهازي����ة السياس����ية س����واء ك����انت ص����ادرة ع����ن البر

وقراطي���ة أو التياش ي ج���اءت ب تائ���ج. الببم
تنا النض���الية ال���تت ف��� عل مس���بم اكي نطميي ي��� التح���اد الل���بت

له���ذا أيه���ا الخ���وان، أيته���ا الخ���وات فإنن���ا الة���وم فف
ي�� غم��رة النض��ال 1972إيجابي��ة من��ذ أن قررن��ا س��نة 

، انطل��ق فف ي وقراطي علةن��ا كح��زب، وعل الطبق��ة العامل��ة كتنظي��م نق��اتر ب��أن نرف��ع الحج��ر ال��ببم
ف من خلل ميلد الكنفدرالية الديموقراطية للشغل، وهو القرار الذي تجاوز ذلك الشعار الكاذب المتعلق بوحدة الطبقة العاملة ".منذ س تيم
اكي تتويج��ا لح��رب مس��تمرة ض�د الحمل��م بش��كل ع��ام، ومنظم��ة  إل"لق��د ل��كل ه��ذا ال��دعم المباشر�� م�ن ط��رف القي��ادة الص��لحية للتح��اد الل��بت
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ي��� دع��م تي���ار، ن���اهض م��ن داخ���ل المنظم���ة، الخ���ط. بش���كل خ���اص، خلل حقب���ة الس���بعةنات" الم���ام
ي�� الم���ر، ه��و النخ���راط المباشر��� فف

والجدي��د فف
ف وهما"إل المام"الثوري لمنظمة  ف أساسةيم :، وجاء لخدمة هدفيم

ي���� ت����دمبم منظم����ة - 1
، وم����ن خلل ذل����ك القض����اء عل ب����ذور أي فك����ر ث����وري، مخ����الف للتوجه����ات الص����لحية لح����زاب"إل الم����ام"المس����اهمة فف

ة جوازي���ة الص���غبم "أرض���ية مناس���بة للقي��ام به��ذا ال���دور، خاص���ة أن زعم���اء تي���ار"بي���ان إل الش���باب وال���رأي الع���ام ال���ديموقراطي"و ش���كل وثيق��ة . البر
ف الج��دد اكي للق��وات الش��عبية، للقض��اء عل م��ا أس��موه النتهازي��ة اليس��ارية داخ��ل منظم��ة"الص��لحةيم ، ق��د دع��وا إل التح��الف م��ع التح��اد الل��بت

".إل المام"
اكي"استعملت القيادة الصلحية - 2 ول�ن. ه�ذا البي�ان، لمواجه�ة التجاه�ات الرادكالي�ة داخ�ل الح�زب، ول�دعم مواقفه�ا داخل��ه" للتح�اد الل��بت

)عم��ال، ولة، ومس�ؤولو الجه�زة البوليس��ية(تتواتف هذه القيادة، فيما بعد، عن طرد التجاه المع�ارض لخطه�ا، وذل�ك ب�دعم م�ن أجه��زة النظ��ام 
ف وتقديمهم للمحاكمة .228واعتقال المعارضيم

ات لك��ل عموم��ا، فق��د تط��ور صاع الخ��ط الص��لجي الجدي��د ض��د المنظم��ة، خلل م��دة، تج��اوزت ثلث س��نوات، ويمك��ن تقس��يمها إل أرا��ع ف��بت
.منها خصوصيته

ي امت����دت م����ن دجن����بر - 
ة الول، و ال����تت ف���� الص����لجي صاعه ض����د الخ����ط الث����وري، م����ن خلل1977إل يونة����و  1976خلل الف����بت ، خ����اض اليميم

ي��� نون���بر 
ي رفع���ت ل���عار 1976الموق���ف المع���ارض لمعرك���ة عب���د اللطي���ف زروال، فف

،و تل ذل���ك موق���ف م���ن"المحاكم���ة أو إطلق الشاح"، و ال���تت
المحاكم���ة نفس���ها، لم���ا ع���ارض ط��� ح المواق���ف الثوري���ة للمنظم���ة داخ���ل المحكم���ة، ب���دعوى خط���ر العزل���ة و الحك���ام المش���ددة، و ق���د ظه���ر ه���ذا

ف���� مجموع����ة  ي ك����انت بيم
ف م����ن المراس����لت ال����تت و العناص الممثل����ة للتج����اه 26الموق����ف أك����بر  ش����ددا، فيم����ا يتعل����ق بقض����ية الص����حراء، و ق����د ت����بيم

ف�� برج��ة اتيجية الثوري��ة، الح��زب الث��وري، الموق��ف م��ن الق��وى الص��لحية، و: ، أن الخلف��ات تم��س العدي��د م��ن القض��ايا229الص��لجي بعيم الس��بت

اكي"، وسةؤسسون فيما بعد حزب 1983تم تقديمهم إل المحاكمة سنة �� 228 ".الطليعة الديموقراطي اللبت

ي  26ك��انت مجموع��ة �� 229
ي " غبيل���ة"توج���د بالس��جن الم��دتف

ي يتش��كل منه��ا التج���اه الص��لجي بالس��جن الم��دتف
ف�� برج��ة"بال��دار البيض���اء، والمجموع��ة الثاني���ة ال��تت بال��دار" عيم

.البيضاء
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ف��� برج���ة، م���ن. ح���ول قض���ية الص���حراء ف بس���جن عيم وق���د ق���ام ق���ادة التج���اه الص���لجي الجدي���د، بمحاول���ة تكتلي���ة، لمن���ع غالبي���ة الرف���اق والمناض���ليم
اب نونبر  ي إصف

انته�ت ه��ذه المعرك��ة الول بع��زل التي��ار الص��لجي وانفض��احه. ، وإبعادهم عن النق��اش ال�دائر ح��ول المحاكم��ة1976المشاركة فف
.أمام قواعد المنظمة

اير  ي� ف��بر
ف إل الس�جن المرك�زي ب��القنيطرة، ي�وم س��ابع م�ارس 1977و بعد صدور الحكام فف ف� السياس��ةيم ، و بع�د  ش��كل1977، و انتق��ال المعتقليم

، عب�د الرحم�ان النوض�ةالهيللي�ادري�س ب�ن زك�ري، ف�ؤاد (قيادة جديدة داخ��ل الس�جن المرك�زي  ي
، مدعم�ة م�ن)، ادري�س الزاي�دي، محم�د الشيفف

ة العتق�����ال الشي، و ، و اس�����تجابة لطلب�����ات القواع�����د المس�����تاءة م�����ن تصفات ق�����ادة التج�����اه الص�����لجي خلل ف�����بت ف أغلبي�����ة الرف�����اق و المناض�����ليم
ي ك��انت تت��أثر بش��كل

ي تن��ص عل مب�دأ الص��مود، و م�ن أج��ل تج��اوز الوض�اع النفس��ية، ال��تت
بالحتك��ام إل النظ��ام ال��داخلي للمنظم��ة و لمبادئه�ا، ال��تت

ي عرفه��ا معتق��ل 
، بالعدي��د م��ن الممارس��ات الس��لبية ال��تت يف"ك��ببم ي�� الم��دن المختلف��ة،"درب م��ولي الشر��

، و مجموع��ة م��ن المعتقلت الخ��رى فف
، و ط��ردت عناص أخ��رى، كم��ا1977أص��درت القي��ادة الجدي��دة ق��رارات يونة��و  ف ي ق��امت بتجمي��د عض��وية مجموع��ة م��ن الرف��اق و المناض��ليم

، ال��تت
ي توص�لت به�ا، و

ة العتق�ال الشي، اس��تنادا عل التق�ارير ال�تت ي� ع�ن ممارس�اتهم، إب�ان ف�بت
تمت مطالبة الذين جمدت عضويتهم بتق�ديم نق�د ذاتت

ي ت��م التأك��د منه��ا 
، حي��ث ك��ان يت��م التأك�د. ال��تت ف وم��ن المعل��وم أن ه��ذه التق��ارير، ق��د ت��م إنجازه��ا ع��ن ط ي��ق الس��تماع إل أغل��ب الرف��اق والمناض��ليم

ي�� ع��ن ممارس��اتهم إل المنظم��ة، م�ا ع�دا زعيمي�. من تصيحاتهم
ف تلك التقارير، وقبل��وا بتق�ديم نق�د ذاتت وقد وافق أغلب المجمدين عل مضاميم

، رغ����م خط����ورة ي����
ي بلعب����اس وعب���د ا المنص����وري، الل���ذان رفض����ا تل���ك الق����رارات، ورفض����ا تق����ديم أي نق���د ذاتت التي����ار الص����لجي الجدي���د، المش����بت

ي قاما بها داخل المعتقل الشي
.الممارسات التت

ة الثاني���ة، الممت���دة م���ن يونة���و  اير 1977أم���ا الف���بت ف��� بالنض���ال و1978إل نهاي���ة ف���بر ي��� ظ���رف ك���ان يتمبم
، فف ت بت���واري التج���اه الص���لجي ف��� ، فق���د تمبم

ابات عن الطعام ي إصف
ف بالسجن المركزي فف ف السياسةيم جمه أغلبية المعتقليم .الحماس الثوري، الذي كان يبت

إل أس����لوب العم����ل الشي، ل شر���� م����واقفهم وس����ط قواع����د" الص����لحةون الج����دد"وتح����ت س����تار التف����اق عل المواق����ف المعلن����ة آن����ذاك، لج����أ 
.230المنظمة

ي حد ذاته عمل تكتليا �� 230
ي يتم التأكد منها، وكان هذا فف

).تنظيم داخل تنظيم(كان الصلحةون الجدد يوزعون وثائقهم شا، ول يطلع علةها سوى العناص التت
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ف بها رغم كل محاولت النقاش معهم، وإذا كانوا قد قبل��وا ه��ذه" الصلحةون الجدد"خلل هذه الحقبة لم يغبم  من مواقفهم، وظلوا متشبثيم
اير  ي ستتوفر لهم بعد معركة فبر

ي انتظار ظروف أحسن، والتت
ي المعارك، فقد كان أساسا من باب ركوب الموج، فف

.1978231المرة المساهمة فف
اير  ة الثالثة، فتبدأ من نهاية فبر ف عل مجموعة من1979إل حدود أب يل  1978أما الفبت ف السياسةيم ة، بتشتيت المعتقليم ت هذه الفبت ف ، و تمبم

اير  ي��� ف���بر
ابهم ع���ن الطع���ام فف ي��� إصف���

ف��� فف ادوري، و ذل���ك، ك���رد فع���ل عل دخ���ول المعتقليم ، و ق���د ك���ان له���ذا1978الس���جون م���ن ط���رف النظ���ام الكم���بر
ف��� مختل���ف الط���ارات التنظيمي���ة، كم���ا تغبم��� الوض���ع داخ���ل الوض���ع الجدي���د، أث���ره عل الب ي���ة التنظيمي���ة للمنظم���ة، مم���ا عق���د إمكاني���ة التواص���ل بيم
الس�����جن المرك�����زي ب�����القنيطرة لص�����الح التي�����ار الص�����لجي الجدي�����د ،ال�����ذي ب�����دأ يتح�����رك و يعل�����ن ع�����ن نفس�����ه ل�����يئا فش�����يئا، بالعتم�����اد عل مجم�����وع

.232المجمدين عضويتهم ، و بالستفادة من انشغال الرفاق بحل العديد من القضايا و المشاكل التنظيمية، الناتجة عن الوضع الجديد
ي ك�انت تت��داول شا، قب��ل...) موض��وعات ح��ول الوض�ع السياسي�� (، يعود تاري����خ صدور أول وثيقة للتيار الص��لجي الجدي�د 1978وإل سنة 

ال��تت
.، وتضمنت هذه الوثيقة أهم أطروحاتهم الصلحية الجديدة1978أن يبادر أصحابها إل طرحها علنية، ابتداء من نهاية 

، خلل هذه السنة، كسب الصلحةون الجدد إل جانبهم مجموعة م�ن العناص النتهازي�ة أو المتذبذب��ة، وا�دأوا يع�دون الع�دة للهج��وم الخبم��
ي بالتيار الصلجي الجديد

. 233خاصة، بعد التحاق أبراهام الشفاتت
ي�� الص��لجي الجدي��د"هك��ذا،  ش��كل 

، واس��تمر1979، ال��ذي دل��ن هج��ومه الكاس��ح م��ن أج��ل الس��تيلء عل المنظم���ة، ابت��داء م��ن ين��اير "الثلتر
ف�� التي��ار الص��لجي والتي��ار الث��وري داخ��ل المنظم��ة آن��ذاك 1979الهج��وم الول إل ح��دود أب ي��ل  وعن��دما ك��ان التي��ار. ال��ذي ل��كل أوج الصاع بيم

الص����لجي الجدي����د مزه����وا بانتص����اراته، بع����دما ف����رض هيكل����ة تنظيمي����ة مناس����بة داخ����ل الس����جن المرك����زي، واع����دما اس����تطاع أن يف����رض برن����امجه

اب ع���ن الطع���ام ال���ذي خاض���ه المعتقل���ون السياس���ةون الماركس���ةون �� اللة ة ة���ون بالس���جن المرك���زي ب���القنيطرة، م���ن أج���ل س���ن �� 231 ق���انون المعتق���ل"المقص���ود هن���ا، الصف���

".السياسي

ف مجموعة من السجون المتباعدة جغرافيا�� 232 ف مختلف الهياكل التنظيمية الموزعة بيم ي هذا، السهر عل ت سةق العمل السياسي والتنظيمي بيم
.يعتف

ي��� ين���اير�� 233
ي بالس���جن المرك���زي ب���القنيطرة فف

، مش���كل م���ن العض���وين الخ ي���ن للتي���ار،1979التح���ق أبراه����ام الشفاتت ي���
ة التح����ق بالتي���ار الص���لجي اليمةتف ة قص���بم ، واع���د ف���بت

ي �� المنصوري، الثالوث المناهض للخط الثوري .المشبت
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ف بالس��جن234النتقالي ف� السياس��ةيم ، تغبم� الوض�ع فجائي�ا، عن�دما ق��ام النظ��ام بإع�ادة تجمة��ع المعتقليم ي
، واعدما استعان بخدمات أبراهام الشفاتت

نام����ج النتق����الي"المرك����زي، لتتغبم���� الكف����ة م����ن جدي����د لص����الح التج����اه الث����وري، فت����م التوق����ف ع����ن إنج����از بن����ود  ف����"البر ي���� ص����الح اليميم
، ال����ذي ك����ان فف

.235الصلجي
ة، بتوقف  نامج النتقالي"عموما، انتهت هذه الفبت ي��"البر

ي الهيكلة التنظيمية، عل ض��وء المس��تجدات، والس��تعداد لل��دخول فف
، وإعادة النظر فف

".التقةيم الشامل للتج اة وإعادة البناء"برنامج جديد، عل قاعدة موقف التيار الثوري، الداعي إل 
ي تبتدئ من أب يل 

ة الرابعة، والتت اير 1979واال سبة للفبت ي فبر
، فقد كانت الخطر من حيث الهجوم الصلجي المضاد، و من1980وت تهي فف
.حيث الساليب المستعملة لمواجهة الخط الثوري و المنظمة

، واللج��وء إل اس��تعمال الك��اذيب والل��اعات، أخطره��ا اته��ام المنظم��ة بشقة  ي
ي ق��ام 18فتح��ت واب��ل م��ن القص��ف ال��دعاتي

ملة��ون س�� تيم، وال��تت
ي بالمس����اهمة فةه����ا وتزكةته����ا

، ب����ل ل����م يكت����ف ب����ذلك، فق����ام بالنس����حاب م����ن التنظي����م المرك����زي، تح����ت غط����اء نظ ي����ة اس����ماها236ابراه����ام الشفاتت
وي����ج لص��ور بوخ��ارين وإلص��اق"الس��تالة ية"وتح��ت ل��عار محارا��ة .  ، كم��ا ك��ال للتي��ار الث��وري ك��ل النع��وت"الت��وجيه والتس��ةبم" ي بالبت

، ق��ام الشفاتت
ي كل مكان

.وصية هذا الخبم فف
ك م�ع  ف الصلجي الجديد حملته بتحالف مع التيار التصفوي، حيث ت�م التوقة��ع المش��بت بي�ان التجمي�د" ، عل"التج��اه التص��فوي"وتوج اليميم

نامج النتقالي"�� 234 ة، كان يضم ثلث نق�ط"البر ة قصبم ، وفرضه عل المنظمة خلل فبت ي
ي الصلجي اليمةتف

نامج الذي قدمه الثلتر ي: ، البر ، تقةي��م تج ي�تر الوض��ع السياسي��
ي 

والموقف من الصحراء. ����1978 1977سنتت

، أم�ا النقط��ة الثاني��ة، فق��د ك�انت�� 235 نامج، فقد كانت النقطة الول منه ستتم مناقشتها عل أساس الرض��ية السياس��ية للتي��ار الص��لجي للمزيد من التدقةق حول هذا البر
عية عن قرارات يونةو  ، و بالتالي عودة زعماء التي��ار الص�لجي الجدي�د إل م�واقعهم القيادي��ة الس��ابقة داخ��ل التنظي��م، أم�ا النقط��ة الثالث��ة فق��د ك�ان1977تهدف إل نزع الشر

اتيجية ك ي��"اله��دف منه��ا مراجع��ة مجموع��ة م��ن المواق��ف السياس��ية للمنظم��ة، بعض��ها ذو طبيع��ة اس��بت ي�� الغ��رب العرتر
ة ك��ذلك ، ي تمي�� ن��ص"نظ ي��ة الث��ورة فف ، و له��اته الف��بت

ف الجدد المسم  ي"الصلحةيم ي الغرب العرتر
".نقد نظ ية الثورة فف

ب التيار الثوري، ونزع المصداقية عنه�� 236 ي يروج لتلك الكذواة بشكل واعي ومقصود، من أجل صف
.كان أبراهام الشفاتت
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ف 237)توقيع���ا 52(للعض���وية م���ن المنظم���ة  ي بالتف���اق عل مض���مون البي���ان الن���ف ال���ذكر، والدعاي���ة ل���ه شا، وذل���ك م���ا اع���بت
بينم���ا اكتفف��� الشفاتت

ي ذلك إل حدود لتنبر238به
.1979، وقد استمر فف

ف"ع����رف ه����ذا الحل����ف انش����طارا جدي����دا، نت����ج ع����ن ابتع����اد مجموع����ة  ف���� الجدي����د، فأص����دروا " التص����فوييم رون في����ه" بيان����ا تص����حيحيا"ع����ن اليميم ي����بر
ف��� للتي���ارين، وفش���ل تل���ك النقال���ات،. 239خلف���اتهم م��ع التي���ار الص���لجي الجدي���د ف المنتميم واع���د نقال���ات، م���ع مجموع���ة م���ن الرف���اق والمناض���ليم

ي الصلجي الجديد
.زادت عزلة التجاه اليمةتف

ي يوم 
ف بإص�دارهم. ، أصدرت قيادة المنظم��ة، ق��رارات الط��رد للعناص الص��لحية والتص�فوية1979نونبر  12وفف ف�� الص��لحةيم وج��اء رد اليمة ةيم

اير  ي فبر
.1980240بيان الردة الشهبم فف

ات أو المراح��ل، ي كان يمر منها المعتقلون السياسةون و المنظمة، حس��ب الف��بت
، بالظروف العامة التت ي الصلجي

عموما، فقد تأثر الخط اليمةتف
ي� ص��الح التي�ار الث�وري، حي��ث س�ادت قي�م التض�امن و النض��ال و العلق��ات الرفاقي��ة و الحي�اة1978إل ل�تاء  1976فمن خ يف 

، ك��ان الوض�ع فف
ف  ف��� السياس���ةيم اير - مجموع���ة محاكم���ة ين���اير(الجماعي���ة داخ���ل جماع���ة المعتقليم ، إل أن ب���دأ الوض���ع يتغبم��� ت���دريجيا، فبق���در م���ا حقق���ت)77ف���بر

ف 1977معرك��ة نون��بر  ف�� السياس��ةيم ة، الخ��روج إل المستش��فيات، إدخ��ال الجرائ��د و الكت��ب(، نتائ��ج إيجابي��ة و مكتس��بات للمعتقليم الزي��ارة المباشر��
، حيازة الم�ذياع  ، بق�در م�ا ك�ان له�ذه النتص��ارات نتائ�ج عكس�ية ك�ذلك، فق�د ب�دأ ي�دب التفك�ك و المةوع�ة و النتهازي�ة ت�دريجيا... )بسهولة أكبر

، و ب��دأت الجه��زة القمعي��ة للنظ��ام  ف ف�� السياس��ةيم اق... ) إدارة الس��جون، أجه��زة المخ��ابرات (وس��ط المعتقليم و الق��وى الص��لحية ، تح��اول اخ��بت
ي� ذل�ك، ب��ث إل��اعة الخ�روج م�ن

ب وحدتهم و النيل م�ن معنوي��اتهم و إرا��اك أطروح��اتهم، و ك��ان أه��م س�لح فف ، لصف ف ف السياسةيم حصن المعتقليم

.حول هذا البيان، انظر هامشا سابقا�� 237

، صدرت بموقع "1979حول بعض التأملت النقد الذاتية الولية لسنة "انظر وثيقة �� 238 ي
".غشت 30"، أبراهام الشفاتت

ة م���ن " البي���ان التص���حيخي"�� 239 ة قص���بم ، وذل���ك لتخ���اذ مس���افة م���ن مض���مون البي���ان الول، وم���ن التي���ار"1979بي���ان يونة���و "أص���دره التي���ار العم���الوي التص���فوي، بع���د ف���بت
ي ذلك وثيقة 

ي نفس الوقت للتع يف بمواقفهم وخطهم التصفوي، انظر فف
ي والمنصوري، وفف ي مواجهة خط العفوية والفوضوية"الصلجي للمشبت

".إعادة البناء فف

ي ���� المنصوري وجماعتهما، انظر هوامش سابقة حول هذا البيان�� 240 .المقصود هنا بيان المشبت
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ي كل مناسبة و دون مناسبة
وظل الوضع يتدهور إل أن وصل إل حدوده القصوى، حيث تفككت المجموعة، وانهارت معنوياته�ا،. السجن فف

ف�� يعي��ش عل وه��م إطلق الشاح، وق��د واك��ب الص���لحةون والتص��فويون ه��اته الوض��اع ب شر�� أطروح���ات جدي��دة وأص��بح الك��ثبم م��ن المعتقليم
.241"المطالبة بإطلق شاحنا"يكثفها لعار

ي� الص�لجي تتط�ور ك�ذلك، حس�ب الظ�رف و المك�ان، فم�ن عم�ل تكتلي� س�نة
عل إيقاع هذه التطورات المختلفة، كانت أساليب التج��اه اليمةتف

ي�� الش ض��د المنظم��ة و خطه��ا الث��وري، إل ب��ث الل��اعات لع��زل القواع��د ع��ن القي��ادة، إل1977، إل رف��ض ق��رارات يونة��و 1976
، إل العم��ل فف

ف���� الرف����اق، إل القي����ام بمح����اولت و من����اورات ك����ان إطلق الك����اذيب الهادف����ة إل  ش����ويه س����معة المنظم����ة، و خل����ق ح����زازات و ت����وترات مفتعل����ة بيم
، إل إنج����از التحالف����ات م����ع ك����ل اله����دف منه����ا إيج����اد تحالف����ات ع����ن ط ي����ق الوع����د بتوزي����ع المواق����ع التنظيمي����ة، مقاب����ل القب����ول بتح����الف سياسي����

ب وح��دة المنظم��ة و خطه��ا الث��وري، و الس��تعانة ب��القوى الص��لحية م��ن أج��ل ذل��ك، إل رف��ع ل��عارات  لتحقة��ق أه��داف" ثوري��ة"الط��راف لصف��
.إصلحية

ن النقد يسارا والتوجه يمينا - 4-  .التجاه الصلحي الجديد بير

ة الممت��دة م�ن نون�بر ، و1976إل ح�دود م�ارس  1974لق�د رأين��ا س�ابقا، أن ب�ذور ه�ذا التج�اه الص��لجي ، ق�د نم�ت داخ��ل المنظم��ة خلل الف��بت
ف� ت��وجه إص��لجي " ق��ادة المنظم��ة "ق�د رأين��ا ك�ذلك كي�ف زاوج  ي� أوج حملته��ا المس��عورة(آن��ذاك بيم

مغازل��ة الق�وى الص��لحية و الس��كوت عنه�ا فف
ادوري، ب���دون أي) ض���د المنظم����ة ي��� خط���ة هجومي���ة ض���د النظ����ام الكم����بر

ف���� جع����ل المنظم����ة تتقوق����ع داخ���ل الش����بةبة المدرس���ية، و ال����دخول فف و بيم
 ش��خيص لم��وازين الق��وى الطبقي��ة و السياس��ية، ك��رد فع��ل ق��ائم عل المش��اعر و الحاس��يس، أك��بر من��ه  ش��خيص لطبيع��ة الق��وى المتص��ارعة و
ي���� غي����اب أي تقةي����م لتج ا����ة المنظم����ة، بع����د

ي للمنظم����ة، و مح����ورة الصاع السياسي���� ح����ول الص����حراء، كنقط����ة وحي����دة، ك����ل ه����ذا فف
للوض����ع ال����ذاتت

ي من�ه المجموع�ة عل" المطالبة ب��إطلق شاحنا"لعار �� 241
ي�� ظ�ل تفك�ك ك�انت تع�اتف

ف بالس�جن المرك�زي ب�القنيطرة، فف ف� السياس��ةيم ، انتشر�� وس�ط المعتقليم ي�
ه�و ل�عار يمةتف

ه أجه���زة ، وعل المس���توى المعن���وي، حي���ث ك���ان الك���ثبم يعي���ش عل وه���م إطلق الشاح، ال���ذي ك���انت تغ���ذيه الق���وى الص���لحية وت شر��� ي والسياسي��� ف الي���ديولوجر المس���توييم
ب المجموعة من الداخل .المخابرات، من أجل صف
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ي تعرضت لها 
اات التت ء ال��ذي يفش غي�اب أي اهتم��ام بالوض�ع التنظيمي� و إل�كالية) الكتف�اء بتقةي�م س��طخي و تقن��وي للعتق��الت(الصف ي�

،السر
عة (الطر  ف ").الرادوية"و " اليشاوية"و هذا ما سمةناه بالبف

ف ي�� مس��تنقع الص��لحية، ق��د أوقف��ه موق��ف المنظم��ة م��ن قض��ية الص��حراء، ال��ذي م��ا ك��ان ليس��مح بتح��الف الص��لحةيم
إن ع��دم الس��قوط الت��ام فف

.242" مارس 23"الجدد مع القوى الصلحية، وهو ما وقع عكسه بال سبة لمنظمة 
ف يس��مح حلهم��ا بتق��دم أك��بر نح��و خ��ط إص��لجي متكام�ل، هات��ان المس��ألتان هم��ا ف أساس��يتيم ف الج�دد بقض��يتيم :إن ه�ذا م�ا يفش اهتم��ام الص��لحةيم

ت المنظم��ة) ظل��ت الحرك��ة الطلبي��ة إح��دى المواق��ع المناهض��ة للخط��وط الص��لحية(حرك��ة الش��بةبة المدرس��ية  ف�� وقض��ية الص��حراء، حي��ث تمبم
ي للقوى الصلحية

، ك��انت ق�د. بموقف ثوري، مقابل موقف إصلجي لوفةتف ي ك��انت تحم��ل عناص ت��وجه إص��لجي
نا إل أن الوثائق ال�تت وقد أشر

ف�� أكت���وار كة: "، والوث��ائق المش��ار إلةه��ا أعله هي��1976ودجن��بر 1974تبل��ورت بيم نام��ج ال��ديموقراطي"، "الخط��ة التكتيكي��ة المش��بت 1975"البر
نامج الديموقراطي"و .1976"البر

،243ثوري��ا" إس��قاط النظ��ام"، هك��ذا ظه��ر موق��ف المن��اداة ب "ث��وري"اس��تغل الص��لحةون الج��دد تل��ك الثغ��رات، ليقوم��وا بنق��دها تح��ت غط��اء 
كة"ع��ن ط ي��ق جبه��ة ع يض��ة، ال��ذي بل��ورته وثيق��ة" ع��زل النظ��ام"بالمقارن��ة م��ع ل��عار  ع��زل الن��واة"، وك��ذلك ل��عار "الخط��ة التكتيكي��ة المش��بت

نامج الديموقراطي لدجنبر"الذي بلورته وثيقة " الفالية ".1976البر
ف الج�دد"أما لعار وح��دة"أو " الجبه�ة الع يض�ة"، مقارن�ة بش�عار "ثوري�ا"، فق�د ظه�ر"وح��دة الق�وى الثوري�ة والديموقراطي�ة"ح��ول " الص��لحةيم

،"القوى الوطنية الديموقراطية

ي����� داخ�����ل �� 242
ي����� علقت�����ه ب�����الحزاب الص�����لحية، واالنظ�����ام، و ب  " م�����ارس 23"إن الموق�����ف م�����ن الص�����حراء ق�����د س�����اعد التج�����اه اليمةتف

المسلس�����ل"عل ال�����ذهاب بعي�����دا فف

ي"و ب " الديموقراطي
".الجماع الوطتف

ة ثوري��ة للش��عار، مقارن��ة بمطل��ب " جبه��ة الق��وى الثوري��ة والديموقراطي��ة"راف��ق ل��عار �� 243 ع��زل"ال��ذي طرح��ه الص��لحةون الج��دد، مطل��ب إس��قاط النظ��ام، مم��ا أعط ن��بر
كة"، الذي طرحته وثيقة "جبهة ع يضة"، عن ط يق "النظام ي أكتوار " الخطة التكتيكية المشبت

، بل أكبر من ذلك، ظه�ر كم�ا ل�و أن�ه ل�عار ث�وري، مقارن�ة بمطل�ب1974فف
نامج ال�ديموقراطي"، الذي جاءت به وثيقة "عزل النواة الفالية" ف الج��دد، إس��قاط النظ�ام إل��ارة نح�و اليس��ار بينم��ا الس�بم. 1976ل�دجنبر " البر لق�د ك�ان مطل�ب الص��لحةيم

.كان يمةنا، أي عبارة عن تمويه مدروس للتغليط
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كة"كم�ا ه�و الح�ال بال س��بة لوثيق�ة نام�ج ال��ديموقراطي ل�دجنبر"و" الخط��ة التكتيكي�ة المش�بت لق�د ح��اول الص��لحةون الج�دد إعط��اء". 1976البر
ف��� الق���وى الثوري���ة و ف��� بيم ص���بغة ثوري���ة لش���عارهم ح���ول وح���دة الق���وى الثوري���ة و الديموقراطي���ة م���ن أج���ل إس���قاط النظ���ام، و ذل���ك دون ح���تت التمةبم
ة جوازي��ة الص��غبم ي�� الذيلي��ة للبر

ي�� ه��ذا الس��ياق، ل��م يختلف��وا جوه ي��ا م��ع الطروح���ات النوالي��ة، م��ن حي��ث الس��قوط فف
الق��وى الص���لحية، و ه��م فف

ي يلفه��ا الش���عار، القض���اء
الص���لحية، و م���ن حي���ث زرع الوه���ام ح���ول طبيع���ة النظ���ام، باعتب���اره ب ي���ة فوقي���ة س���طحية  س���تطةع ه���ذه الق���وى، ال���تت

يالي���ة لوا الب ي���ة المبر ف ف��� الج��دد، أن اخ��بت ف أو التح يفةيم ة، و ق��د س���بق للن��والةيم جوازي���ة الص���غبم ورة الخض��وع له��ذه القي���ادة البر علي��ه، و م��ن ت��م صف���
ة، لبن�����اء جوازي�����ة الص�����غبم جوازي�����ة و البر ة تتش�����كل م�����ن فئ�����ة طفيلي�����ة، و م�����ن هن�����ا إعط�����اؤهم دورا أساس�����يا للبر ي����� مج�����رد وج�����ود لقشر�����

ادوري�����ة فف الكمبر
وط بن���اء ي�� ت���وفبم شر���

ديموقراطي���ة برجوازي���ة، و خل���ق اقتص��اد رأس���مالي مس���تقل، و ه���و م��ا س���ينمي حس���ب زعمه��م الطبق��ة العامل���ة، و سيس���اهم فف
.244"المرحلوية"أو " الم شفية الجديدة"اسم " إل المام"حزب الطبقة العاملة، و هذا ما أطلقت عليه منظمة 

".الم شفية الجديدة؟"والسؤال، هو كيف التحق الصلحةون الجدد داخل المنظمة بخط 
ي�� الخط��أ، لن��ه دع��ا إل إس��قاط النظ��ام ع��بر ل��عار 

ف فف ف�� الط�� ح الص��لجي الجدي��د ب��ذكاء، س��قط مع��ه الك��ثبم م��ن المناض��ليم وح��دة الق��وى"لق��د تمبم
، و دع��ا إل تحقة��ق التج��ذر داخ��ل الطبق��ة العامل��ة ع��بر التح��الف245"الش��بةبة المدرس��ية كمقدم��ة تكتيكي��ة "، و ه��اجم "الثوري��ة و الديموقراطي��ة

ة  جوازي���ة الص���غبم اكي(م��ع الق��وى البر ، حس���ب طرحه��م، داخ���ل الطبق��ة العامل���ة ع���بر 246)التح���اد الل���بت الكنفدرالي���ة" ال��ذي يت���وفر عل ت���أثبم ك���ببم
ء الذي سيساعد عل بناء حزب الطبقة العاملة، و بمعتف آخر، تم تعويض الش��بةبة المدرس��ية كمقدم��ة تكتيكي��ة،" الديموقراطية للشغل ي

السر
،". جبه���ة الق���وى الثوري��ة و الديموقراطي���ة"ب ، س���يقوم ه���ذا الخبم��� ي ك���انت حج���رة ك���أداء أم���ام التج��اه الص���لجي

و بال س���بة لقض��ية الص���حراء ال���تت

"، م شورات موقع : 1980 – 1970، "إل المام"الوثائق الساسية للمنظمة الماركسية �� اللة ة ية المغ اية "انظر كراسة �� 244 ي
".غشت 30"الخط الثوري، الجزء الثاتف

ي� مواجه��ة خطه�ا"الش��بةبة المدرس��ية مقدم�ة تكتيكي��ة"يشكل الهجوم وليس النق��د عل ل�عار �� 245
ي ظه�رت م�ن داخ��ل المنظم�ة، فف

ف� ك�ل التجاه��ات ال�تت كا بيم ، قاس�ما مش�بت
ي الجديد(الثوري 

، الخط التصفوي، الخط التح يفف ).الخط الصلجي

اكي للق��وات الش��عبية"ل��كل مطل��ب التح��الف م��ع ح��زب �� 246 ب��ل هن��اك م��ن دع��ا إل اللتح��اق ب��ه ���� ب��ديل للمقدم��ة التكتيكي��ة، أي أن مهم��ة التج��ذر داخ��ل" ����� التح��اد الل��بت
اكي"الطبقة العاملة والجماهبم الساسية تمر عبر  اتيجية، كما سيتضح فيما بعد"التحاد اللبت .، نحن هنا أمام مقدمة تكتيكية جديدة أو اسبت
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اف الش����كلي بمفه����وم  ي���� الته����ام بالش�����وفة ية و" الش����عب الص����حراوي"بمهاجم����ة موق����ف المنظم����ة عل مراح����ل، اض����طر خلله����ا إل الع����بت
لتلفف

ي� ك�ل مفه�وم ي�روم تحقة�ق مب�دأ تق ي�ر
ي� نف�س ال�وقت، ق�ام باعتب�ار قض�ية الص��حراء كقض�ية خارجي��ة، و ب�دأ يش�كك فف

الوطنية الضيقة، لك�ن، و فف
ي و الولي�ات المتح�دة الم يكي�ة، م�ن أج��ل

ف� التح�اد الس��وفياتت ، بيم ، و باستغلل الصاع الدائر عل الصعيد العالمي رات لتت ، تحت مبر المصبم
ي لعار واحد

ال القضية فف ف ي المنطقة، و انته به القول، إل اخبت
.247"مناهضة الحرب: "مناطق النفوذ، بالقول بخطر تدخل هذه القوى فف

ي جدي�د بطلء 
ف الج�دد، أن يحق�ق النتق�ال إل خ�ط م ش�فف ، وك��ان ه�ذا النتق�ال يس�تدعي تص�فية أم ي�ن"ث�وري"هكذا، استطاع تي�ار الص��لحةيم

، وهم����ا ف ي لطلب����ة"لمنظم����ة  15ه����اجم التي����ار بش����دة ق����رارات الم����ؤتمر (قض����ية الص����حراء، وقض����ية الش����بةبة المدرس����ية : أساس����ةيم
التح����اد ال����وطتف

ي ع������بر"). النقاب������ة الوطني������ة للتلمي������ذ"وتج ا������ة " المغ������رب اتيخر لق������د ق������ام التي������ار الص������لجي الجدي������د، بتحوي������ل الخ������ط التك������تيكي إل خ������ط اس������بت
ف�� الخ��ط" وح��دة الق��وى الثوري��ة والديموقراطي��ة"ل��عار ف الج��دد وج��ود خلف��ات جوه ي��ة بيم لس��قاط النظ��ام، فق��د أب��رز الصاع ض��د الص��لحةيم

، فطروح��ات وثيق�ة  ي��"الث��وري والخ��ط الص��لجي ي� الغ��رب العرتر
ي�� اتج��اه متع�ارض م�ع خ��ط ه��ذه النظ ي��ة248"نق�د نظ ي��ة الث��ورة فف

-، ك��انت  س��بم فف

ي ي الغرب العرتر
ي نظ ية الثورة فف

ي بال س��بة للث��ورة الوطني��ة الديموقراطي��ة-نعتف اتيخر ي قضايا محورية أساسية، فلكل منهما طرحه السبت
، وذلك فف

ي للث��ورة الوطني��ة الديموقراطي��ة الش��عبية، يرتب��ط"نقط��ة 13"م��ن خلل وث��ائق المنظم��ة، وم��ن خلل وثيق��ة . الش��عبية اتيخر ، ف��إن الط�� ح الس��بت
اكية ، وذلك عل ط يق بناء اللبت ي وأممي ي وعرتر

. بأفق وطتف
ي�� مح��دد، ه��و المغ��رب، عك��س الط�� ح الث��وري، ال��ذي يق��ر بفض��اء مفت��وح بال س��بة للث��ورة

ف الج��دد، فيق��وم عل إط��ار جغرافف أم��ا ط�� ح الص��لحةيم
، ق��د تخل��وا بالفع���ل ع���ن ل��عار الث��ورة الوطني���ة الديموقراطي���ة"وح���دة الق���وى الثوري��ة والديموقراطي���ة"المغ اي���ة، وه��ذا مفه��وم لن أنص��ار ل���عار

، يتحق��ق ي اتيخر الش��عبية، وتبن��وا الطروح��ة التح يفي��ة ح��ول الث��ورة الوطني��ة الديموقراطي��ة، وذل��ك حةنم��ا حول��وا الخ��ط التك��تيكي إل خ��ط اس��بت
ة جوازية الصغبم ه حلم الثورة الوطنية الديموقراطية، تحت قيادة البر أما بال سبة لقضية الحزب، فالخلف كذلك كان واضحا، م��ن حي��ث. عبر

ي� الص��حراء"لعار �� 247
ف ال�ذين تنص��لوا م�ن المواق�ف المبدئي�ة للمنظم�ة، فيم�ا يخ��ص قض�ية الص��حراء، وك�ان يظه�ر كم�ا ل�و أن�ه"مناهض�ة الح�رب فف ، ه�و ل�عار ك�ل النته��ازييم

ف فيما بعد أنه كان غطاء للتخلي عن المواقف الثورية ، وتبيم .موقف تكتيكي

ي"وثيقة �� 248 ي الغرب العرتر
.1979، تعد الوثيقة الساسية للتيار الصلجي الجديد فيما يخص قضية الصحراء، وقد صدرت سنة "نقد نظ ية الثورة فف
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ي للمنظم��ة، و م��ن خلل وثيق��ة  اتيخر ف��"نقط��ة 13"أن الط�� ح الس��بت ورة ديالكتيكي��ة، تجم��ع بيم ي�� إط��ار س��بم
، تن��اول مس��ألة بن��اء الح��زب الث��وري فف

ي��"النضال السياسي و النضال المسلح، خلل عملية البناء هذه، اما أصحاب  ي الغرب العرتر
ي� إط�ار" نقد نظ ية الثورة فف

، فق�د ك��انوا ينظ��رون، فف
ي� خ�ط مس��تقيم، م�ن خلل 

،249"نظ ي��ة تراك��م الق�وى"منظورهم للثورة الوطنية الديموقراطية، إل بناء الحزب الثوري كمهمة مركزية، و لك��ن فف
ف مختلف مراح��ل بن��اء الح��زب، م��ن خلل ف العمل السياسي و العسكري، و كذلك الفصل الميكانيكي بيم و بناء الحزب عبر الفصل الميكانيكي بيم

ي نظ ية ستاتيكية
،. سقوطهم فف اكي واالضافة إل ه�ذا وذاك، جعل�وا مهم�ة التج�ذر داخ�ل الطبق�ة العامل�ة مقرون�ة بالتح�الف م�ع التح�اد الل��بت

كم����ا ظه����ر الخلف م���ع التج����اه الص����لجي الجدي���د ح����ول تقةي����م طبيع����ة الق���وى الوطني���ة. كتع���ويض ع����ن الش����بةبة المدرس���ية كمقدم���ة تكتيكي���ة
ي���� سلس����لة 

ي���� اس����تجواب ل����ه فف
ي بلعب����اس فف اتيجةتها، ويق����ول المش����بت ي���� ل����عارات المنظم����ة واس����بت

أقض"والديموقراطي����ة الص�����لحية وموقعه����ا فف
ي هذه النقطة، وفيما يخص قضية الصحراء كذلك 250..."اليسار

:موضحا مواقع الخلف فف
ف" :يمكن أن أتذكر نقطتيم

ي�� - 
ت عن��ه فف ي نفس��ه الن1979الموق��ف م��ن الق��وى الوطني��ة، وه��و م��ا ع��بر

251، وم��ا وص��ل إلي��ه الشفاتت
، أي ل يمك��ن حص��ول أي تح��ول سياسي��

.دون القوى الوطنية

ي�� الع��الم، فباس��م مراكم��ة الق��وى "نظ ي��ة تراك��م الق��وى"�� 249
ي�� العدي��د م��ن التج��ارب الثوري��ة فف

ف��) عملي��ة كمي��ة(، نظ ي��ة تح يفي��ة و يمة ي��ة إص��لحية، ظه��رت فف يت��م الفص��ل بيم
ي�� ظ��ل ه��ذا الط�� ح الميك��انيكي التط��وري

ف�� المط��الب السياس��ية الثوري��ة، ففف ف�� المط��الب المادي��ة أو القتص��ادية، و بيم ي، و النض��ال الث��وري، بيم النض��ال ال��ديموقراطي الجم��اهبم
ي� كت��ابه ) غبم الدياليكتيكي(

ف� فف ي و النض��ال م�ن أج�ل الس��تيلء عل الس��لطة، باعتباره�ا المس�الة المركزي�ة لك�ل ث�ورة كم�ا ق�ال لةنيم ف النض�ال الجم�اهبم الدول�ة و"يتم الفصل بيم
ي�� ظ��ل نظ ي��ة تراك��م الق��وى، يج��د الص��لحةون و التح يفة��ون "الث��ورة

ف�� التح يفي��ة و الص��لحية(، و فف ي بيم
يرات لطروح��اتهم المختلف��ة، س��واء) لي��س هن��اك ح��ائط ص��ةتف الت��بر

، من حزب أو تنظيم للثورة، إل حزب أو تنظيم إصلجي ي
.كانت انتخابوية أو ذيلية للقوى الصلحية، و عموما يحولون الحزب الماركسي �� اللة ةتف

تها ج يدة ..." اقض اليسار"انظر سلسلة �� 250 ي نشر
اكي"التت ي" التحاد اللبت .بقلم لحسن لعستر

ي بتلك الطروحات قبل عودته إل المغرب�� 251
.بالفعل، فقد التحق أبراهام الشفاتت
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ي�� الوثيق��ة- 
،ه��و الح���ل الوس��ط، أي ل يج��ب أن نناص��252وح���ول م��ا يتعل��ق بقض��ية الص���حراء، فالح��ل ال��ذي طرحت���ه أن��ا وعب��د ا المنص��وري فف

"الحرب، ولكن أن نبحث عن حل، هو ما يسم بالحل الثالث الةوم
ف ي جواب عن سؤاليم

:فف
نا أن الموقف من قضية الصحراء قد كان متشعا، وأن هذه قضية صعبة ولائكة وتحتاج إل تفكبم" "من الصل اعتبر
ي�� الوثيق��ة التقةيمي��ة لس��نة "

ن��ا عن��ه فف ، أن الم��ر ل يتعل��ق بتق ي��ر المص��بم أو مغ اي��ة الص��حراء، لن ه��ذا ل يح��ل1979253كن��ا نق��ول، وه��و م��ا عبر
ي� اتج�اه الوح��دة، فهن�اك تاري����خ وعلق��ات ومش��كل ص�عب،

، وأن يك��ون فف المشكل، بل يتعلق بصاع يجب أن نعم��ل م�ن أج�ل حل�ه بش�كل س�لمي
وري أن نع����بر ع����ن موق����ف تق ي����ر المص����بم أو مغ اي����ة ف���� ب����ه ويرض����ةهم، واالت����الي لي����س م����ن الصف���� ل ب����د م����ن البح����ث ع����ن ح����ل ل����ه ي ي����ح ك����ل المعنةيم

".الصحراء
ة والمتوس��طة جوازي��ة الص��غبم ة وس��ط الفئ��ات البر ي�� حةنه��ا، انعكاس��ا للوه��ام الص��لحية المنتشر��

ف الج��دد، ق��د ل��كلت فف .إن أطروح��ة الص��لحةيم
ي�� نف��س ال��وقت،

ة ع���ن مص��الحها وع��ن أوهامه��ا فف ة، تل��ك الوه��ام المع���بر جوازي��ة الص���غبم ات السياس���ية له��اته الفئ��ات م��ن البر وق��د حمل��ت التع���ببم
اكي للق���وات الش���عبية، وخاص���ة بال س���بة للتج���اه". المجل���س التأسيسي���"وغالب���ا م���ا ك���انت تغل���ف تل���ك الوه���ام بش���عار  فبال س���بة للتح���اد الل���بت

وعها ي يتمث�������ل مشر������
وقراطي������ة، ال������تت جوازي������ة المتوس������طة الببم ة والبر جوازي�������ة الص������غبم المهيم�������ن داخل������ه، والممث�������ل بش�������كل رئيسي������� لفئ������ات م������ن البر

جوازي���ة الدول���ة، تح���ت ل���عار م���ا  س���ميه ب  ي��� بن���اء نظ���ام لبر
، فف ي اتيخر اكية"الس���بت كمع���بر" المجل���س التأسيسي���"، وم���ن ثم���ة ك���ان ط��� ح 254"الل���بت

ي بلعب��اس وعب��د ا المنص��وري المع��بر عن��ه من��ذ �� 252 ، وإل ح��دود  1978للحقيق��ة والتاري����خ، فموق��ف المش��بت ي��
ي هن��ا،1979بش��كل علتف ، ل علق��ة ل��ه بم��ا ادع��اه المش��بت

ي وثيقة 
ي هذا الوقت يقول بوجود لعب صحراوي، وهو ما أعلن عنه فف

ي"فقد كان فف ي الغرب العرتر
ي�� إط�ار م�ا ك�ان يس��م ل�ديه"نقد نظ ية الثورة فف

، فف ، لك�ن واغط�اء تك�تيكي
، ولي��س أك��بر م�ن ذل��ك، أم��ا التكةي��ف ال��ذي يق��وم ب��ه هن��ا، فه��و مج��رد ادع��اء انته��ازي،"مناهض��ة الح�رب"، فك��ان يط��الب بط�� ح ل��عار "جبه��ة الق��وى الديموقراطي��ة والثوري��ة"

.إرضاء لمحاوريه، بل رسالة لمن يهمه المر

ي و المنص�وري" موض�وعات ح��ول الوض�ع السياسي��"ل نعلم بوجود مثل هاته الوثيقة، وكل ما نعلمه هو وجود وثيقة تح�ت عن��وان �� 253 و ق�د أص�درها ص��احباها المش�بت
ي هذه الوثيقة1978سنة 

ي هنا ل وجود له فف .، و تتضمن بعض التقةيمات الجزئية، و ما يدعيه المشبت

ي�� ه��ذا الص��دد وثيق��ة �� 254
ي"انظ��ر فف ي لح�زب " التق ي��ر الي��ديولوجر

اكي للق��وات الش��عبية"الص��ادر ع�ن الم��ؤتمر الس��تثناتي ي�� ين��اير َ" التح��اد الل��بت
، وانظ��ر ك��ذلك النق��د1975فف
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ي يمثله�ا، وم�ن ق�وته التفاوض�ية م�ع النظ�ام م�ن أج��ل. للوصول إل السلطة بط يقة مؤسساتية
ي�ة ال�تت وكان الحزب يعتمد عل القاع�دة الجماهبم

ات مؤسساتية، وقد لكل لعار  ا لهذا المطلب" المجلس التأسيسي"إعطاء قيمة لمطلبه بتغةبم ف .تركبم
ف�� الق��دام ف الص��غار وم��ن التكن��وقراط،256والج��دد 255واال س���بة للتح يفةيم جوازييم ف�� ال��بر ات ع��ن مص��الح مجموع��ة م��ن المثقفيم ، باعتب��ارهم تع��ببم

وط القتص��ادية والسياس��ية لتط��ور الطبق��ة العامل��ة ي�� الشر�� يت��دثرون بيافط��ة ماركس��ية ل��كلية، فكلهم��ا ك��ان يحل��م بديموقراطي��ة برجوازي��ة، تهتم
اكية .المغ اية، ولنبثاق حزا��ها، واالتالي النتقال إل اللبت

ي��� الحقيق���ة، س���وى است س���اخا للطروح���ة الم ش���فية"الث���ورة الوطني���ة الديموقراطي���ة"ه���ذه الطروح���ات، أخ���ذت اس���ما له���ا ه���و 
ي ل���م تك���ن فف

، ال���تت
.ومحاولة تطبيقها عل المغرب

ي لك�ل ط�رف منهم�ا، مح�ددا " الثورة الوطنية الديموقراطية"وإذا كان منظور
)بج�ر ال��دال(كم�ا بل�وره ه�ؤلء، ق�د وح��دهما، فق�د ك�ان الوض�ع ال�ذاتت

ي مواقفه التكتيكية
.فف

اكي للق����وات ة، فق����د ك����ان حلم����ه أخ���ذ مك����ان التح����اد الل����بت ي����ة ص����غبم اكية، ال���ذي ك����ان يت����وفر عل قاع����دة جماهبم بال س����بة لح����زب التق���دم والل����بت
ي�� ه��اته

ي ك��ان يت��وفر علةه��ا، وم��ن ثم��ة التق��دم كممث��ل وحي��د للطبق��ة العامل��ة فف
ي��ة ال��تت ه ع��ن تل��ك القاع��دة الجماهبم الش��عبية، ع��ن ط ي��ق ن��زع ت��أثبم

جوازي . المرحلة ذات الطابع الديموقراطي البر
اكي للق���وات الش���عبية، ي���ة، فس���يختارون ط ي���ق التح���الف والتق���رب م���ن التح���اد الل���بت أم���ا النوالة���ون، ال���ذين ك���انوا يفتق���دون لي قاع���دة جماهبم

ي��ة"وق�اموا ب��التنظبم ل�ذلك ع�ن ط ي�ق م�ا أس��موه ب  إن ه�ذا م�ا يجعلن�ا نفه�م ذل�ك الصاع المس��تمر ال�ذي ك��ان قائم��ا". الكتل�ة التاريخي�ة الجماهبم
، ح���ول التمثيلي��ة والعلق���ة م��ع الح���زاب الش���ةوعية التح يفي��ة ي اكية م��ن جه��ة، ومنظم���ة العم��ل ال��ديموقراطي الش��عتر ف�� ح��زب التق��دم والل���بت بيم

وتية ضمن م شوراتها ي أصدرتها دار ابن خلدون الببم
ي أحد النصوص التت

.الذي قدمته الحركة الماركسية �� اللة ة ية المغ اية فف

ي هنا الحزب �� 255
ي " الشةوعي"نعتف

، الذي تأسس فف ي ي المغرتر
ة آخرها حزب 1943نونبر  14التح يفف اكية"، وحمل أسماء كثبم ".التقدم واللبت

ي�� هن��ا جماع��ة ج ي��دة �� 256
ي ص��درت ابت��داء م��ن "أن��وال"نعتف

ي"، ول��كل الملتف��ون حوله��ا 1979، ال��تت ، وذل��ك بع��دما تم��ت1983س��نة " منظم��ة العم��ل ال��ديموقراطي الش��عتر
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. 257العالمية
وح��دة الق��وى الثوري��ة والديموقراطي��ة م��ن"، ك��وجه آخ��ر للتح يفي��ة، وع��ن ط ي��ق ال��دعوة إل"إل الم��ام"أم��ا الص��لحةون الج��دد داخ��ل منظم��ة 

ي� مرحل�ة النض�ال م�ن أج��ل"أجل إس�قاط النظ�ام
ة فف جوازي��ة الص�غبم ، ونظ�روا لقي�ادة البر ي اتيخر ، فق�د ق�اموا بتحوي�ل الط� ح التك�تيكي إل ط� ح اس��بت

ي��� الطروح���ات الص���لحية للتح���اد"التح يفي���ة اليس���ارية"وا��ه���ذا ل���كلوا م���ا يمك���ن  س���مةته ب . إس���قاط النظ���ام
ي��� تبتف

، قب���ل أن يس���قطوا نهائي���ا فف
ي���� ب����ذلك إص����دارهم ل 

اكي أساس����ا، وقب����ل أن ي����دفعهم الصاع إل الكش����ف ع����ن أوراقه����م بش����كل كام����ل و واض����ح، و نعتف بي����ان إل الش����باب"الل����بت

ي و الرأي العام الديموقراطي ".المغرتر
، خ���ط  ف��� ف��� خطيم ف الج���دد ،بمثاب���ة صاع بيم ي ض���د الص���لحةيم "الث���ورة الوطني���ة الديموقراطي���ة الش���عبية"لق���د ك���ان الصاع السياسي��� و الي���ديولوجر

ة أساس����ية ،و بن����اء الجبه����ة الديموقراطي����ة الثوري����ة ���� بقي����ادة الطبق����ة العامل����ة و حزا��ه����ا الث����وري، و بالس����تناد إل التح����الف العم����الي ف���� ، كركبم الفلجي����
، ال����داعي إل تحقة����ق" الث����ورة الوطني����ة الديموقراطي����ة"كقي����ادة سياس����ية للث����ورة الوطني����ة الديموقراطي����ة الش����عبية، و خ����ط  ي����

الص����لجي التح يفف
اكية، و عل قاع�دة ه�ذا ف الديموقراطي��ة و الل��بت ف�� المرحل��تيم جوازي��ة، و بالفص�ل بيم جوازي��ة، و بن��اء الرأس��مالية، تح��ت قي��ادة البر الديموقراطية البر
نام��ج ، تط��ورت المف��اهيم المتناقض��ة ح��ول مجموع��ة م��ن القض��ايا، م��ن قبي��ل الث��ورة الوطني��ة الديموقراطي��ة الش��عبية و البر ي اتيخر الخلف الس��بت

، إلكالية الحزب الث�وري، الموق�ف م�ن  إن ه�ذا التخلي� ع�ن المب�ادئ. و قض�ية الص�حراء" الق�وى الوطني�ة و الديموقراطي��ة الص��لحية"المرحلي
ي�� بي��انهم ب 

، كح��ال ك��ل258"الماركس��ية المتج��ددة"الماركس��ية �� اللة ة ي��ة، واست س��اخ الطروح��ات الم ش��فية، ق��د أدى بأص��حابه إل م��ا أس��موه فف
، الذين عندما يقومون بمراجعاتهم التح يفية، يقدمونها كتجديد للماركسية ف .التح يفةيم

.، وكان أصحاب هذا التيار من الوائل الذين أعلنوا تح يفةتهم من داخل الحملم"مارس 23"، وحل ج يدتها "مارس 23"تصفية إرث منظمة 

.كان هذا الصاع يظهر خاصة عندما تقوم هذه الحزاب بعقد مؤتمراتها، حيث يحاول كل طرف الظهور بتمثيله للحركة الشةوعية�� 257

اكية الديموقراطي��ة تحت��اج إل �� 258 نش�تاين مثل ك�ان يق��ول ب�أن الل��بت ف�� عموم��ا يق��دمون بض��اعتهم التح يفي��ة عل أنه��ا تجدي��د للماركس��ية، فبر جدي��د" ك�انط"ك�ل التح يفةيم
ي� تجدي�د الماركس��ية، وس�ار عل ه�ذا المن��وال الق��دام، منه��م ح��زب 

ف ي�دعون أنه�م يس�اهمون فف اكية"لةوجه نقد الفكار المسبقة، وكل التح يفةيم :، والج��دد"التق��دم والل��بت
، وجماعة  ي

" ...إعادة البناء"النوالةون، الشفاتت
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من الصلحية إل الردة عن خط الحركة الماركسية ــ اللينينية المغربية، أو كيف عمق الصلحيون الجدد الخط التصفوي؟ - 5-
لق��د رأين��ا س��ابقا، كي��ف ق��دم النوالة��ون أطروحته��م الجدي��دة ح��ول أزم��ة الحمل��م، و كيفي��ة الخ��روج م��ن تل��ك الزم��ة حس��ب منظ��ورهم، ال��ذي ل��م
يك�������ن س�������وى تخلي�������ا صيحا و واض�������حا ع�������ن خ�������ط الماركس�������ية �� اللة ة ي�������ة و منظوره�������ا للث�������ورة، و بالت�������الي وض�������عوا أنفس�������هم خ�������ارج الحمل�������م، أم�������ا

، انطلق���ا م��ن مفه��ومهم للزم��ة ال��ذي يض��ع عل�� ق��دم المس��اواة، الخط��وط اليس���ارية او اليمة ي���ة داخ���ل الحمل��م، باعتباره��ا مع��ا،259التص��فويون
وري حله����ا، و ال����ذهاب إل الطبق����ة العامل����ة، معي����دين ب����ذلك التاري����خ إل ال����وراء، ة، أص����بح م����ن الصف���� ات داخ����ل تنظيم����ات برجوازي����ة ص����غبم تع����ببم
ي ع��ن الماركس��ية،

ة، و ق��د انته به��م الم��ر إل التخلي�� النه��اتي ب��دفاعهم ع��ن العفوي��ة و تص�� يفهم الميك��انيكي للحمل��م كتنظيم��ات برجوازي��ة ص��غبم
1789، حي���ث تحت���ل مب���ادئ الث���ورة الفرنس����ية لس����نة"الديموقراطي����ة الثوري���ة"لص���الح طروح����ات يمك����ن نعته���ا بال س����بة للبع���ض عل الق���ل ب 

. مرجعا أساسيا، أما البعض الخر، فقد اختار ط يق الصلحية بكل بساطة
انش��طار مجموع��ة بي��ان تجمي��د العض��وية م��ن المنظم��ة بع��د(أم��ا الص��لحةون الج��دد، فق��د ك��ان علةه��م، تح��ت ض��غط الصاع ونت��ائجه العملي��ة 

ي أعلن�ت ع�ن ط�رد ه�ؤلء جميع��ا 1979نونبر  12صدور بيان التصحةح من طرف الجماعة التصفوية، صدور قرارات 
، القي�ام بتعمة�ق...)، التت

اكي للقوات الشعبية ، بدعم ومساندة سياسية ولوجستيكية لحزب التحاد اللبت ي
ي قالب نهاتي

.أطروحاتهم وتقديمها فف
ي�� ي��وم 

اير  22ففف ، تح��ت عن��وان 1980ف��بر بي��ان م��ن داخ��ل الس��جن المرك��زي ب��القنيطرة إل الش��باب"، أص��در الص��لحةون الج��دد بي��انهم الش��هبم

ي�� وال��رأي الع��ام ال��ديموقراطي ي�� تاري����خ ه��ذا التج��اه، ال��ذي انتق��ل نهائي��ا م��ن الص��لحية إل". المغرتر
وق��د ك��ان ص��دور ه��ذا البي��ان، علم��ة فارق��ة فف

عية ع��ن وج��ود الحمل��م. 260"إل الم��ام"ال��ردة ع��ن خ��ط الحمل��م ومنظم��ة ي�� ن��زع الشر��
وق��د تض��من البي��ان مجموع��ة م��ن الطروح��ات تص��ب كله��ا فف

".إل المام"ومنظمة 

ي موقع �� 259
ي مرجع سبق ذكره، صدر فف

ف أنصار الخط العمالوي القتصادوي، انظر كراسة حول هذا الخط فف ي بالتصفوييم
".غشت 30"نعتف

اكي للق���وات الش���عبية"فيم���ا بع���د إل اتجاه���ات مختلف���ة، منه���ا م���ن التح���ق بح���زب " البي���ان"تفكك���ت جماع���ة �� 260 ، ومنه���ا م���ن التح���ق بالتي���ارات الص���لحية"التح���اد الل���بت
.الجديدة، ومنها من التحق بالنظام ويقوم بدعمه
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ف علةها، يحددون قطيعتهم التنظيمي��ة والسياس��ية م�ع منظم��ة  ي مقدمة الوثيقة، أن الموقعيم
والحقيق�ة أن. 1976من�ذ " إل الم��ام"وقد جاء فف

ى، لكون العناص الساسية الموقعة عل البي�ان، اس�تمرت علقته�ا بالمنظم��ة بش��كل أو ب��آخر إل ح�دود م�اي  ، وح��تت1979هذه مغالطات كبر
ي حقهم قرار تجميد العضوية بصدور بيان يونةو 

، فقد ظل�وا عل علق��ة سياس�ية وتنظيمي��ة انض�باطية1977بال سبة للذين سبق وأن صدر فف
ورة. مع المنظمة، م�ن خلل مجموع�ة م�ن الط��ارات التنظيمي��ة، يعرفه�ا ه�ؤلء جميع�ا رونه بصف� أم�ا لم�اذا اض��طر ه�ؤلء إل إص�دار بي�انهم، فة��بر

اكي للقوات الشعبية ي� ه�ذا الص�دد. محاراة النتهازية اليسارية، واطبيعة الحال بدعم من التحاد اللبت
ورة تعمي��م: "ويقولون فف ولقناعتن�ا بصف��

ي�� الواق��ع الموض��وعي م��ن العوام��ل م��ا يس��اعد عل
ي�� البلد، تج ا��ة ق��د تج��د فف

ها نموذج��ا للفك��ر النته��ازي اليس��اري فف ي�� تج ا��ة نع���تبر
وجه��ة نظرن��ا فف

".إعادة تكرارها، ول اما بألكال أكبر طفولية

ي
الجزء الثانن

القسم الثالث
: الفصل الخامس

الطروحات الثمانية لخط الردة

وأزمتها البنيوية" إل المام"حول نشأة : الطروحة الول-1

ى، حاول ها، كما سبف عية التاريخية عن المنظم��ة، لك��ون أزمته�ا حس��ب زعمه�م،" الصلحةون الجدد"من خلل هذه الطروحة، وغبم نزع الشر

ي البيان ما يلي
، ونقرأ فف وعها السياسي :كانت، ومنذ البداية، أزمة ب ةوية، تعود إل طبيعة مشر

ي�� ص��يف " إل الم��ام"لق��د ظل��ت "
تعي��ش أزم��ة سياس��ية مس��تمرة، ل��م  س��تطع تجاوزه��ا باعتباره��ا أزم��ة ب ةوي��ة ل ترتب��ط 1970من��ذ تأسيس���ها فف

152



ورات، الطروحات، الملبسات والنتائج": إل المام"مسلسل تصفية المنظمة الماركسية ــــ اللينينية المغربية  الحداث، السير

وع السياسي�� ال�ذي طرحت�ه ي سارت علةها، بل وترتبط كذلك بوجودها كمنظمة، واطبيعة المشر
فقط بالتوجهات اليديولوجية والسياسية التت

".عل نفسها منذ قيامها
، فالمر عندهم، يتعلق بمجموعة"إل المام"ولدعم تصورهم ذاك، يقدم الصلحةون الجدد تصورا مشوها لظروف نشأة الحملم ومنظمة 

، ي���� ي ك����انت مطروح����ة داخ����ل القط����اع الطلتر
وانطلق����ا م���ن الصاع ال����دائر م���ن الطلب����ة بل����ورت آراء ح����ول بع���ض المش����اكل النقابي����ة والسياس����ية ال����تت

ي البلد"داخله، وعل أرضية تلك المشاكل طرحت عل نفسها 
".قيادة الشعب واناء حزب ثوري وإنجاز الثورة فف

ي� س�نة
هذا إذن هو منظور هؤلء ل شأة الحملم، حيث يتم تغةيب كل الس�باب والبع�اد الممي��ة والقومي�ة والوطني��ة المح�ددة ل�ذلك ال ش��وء فف

، واع���د ح���ذف ك���ل ه���ذا، نج���د أن الم���ر يتعل���ق بمجموع���ة م���ن الطلب���ة، ك���انوا يتحرك���ون داخ���ل الجامع���ة، ض���من مش���اكل نقابي���ة وسياس���ية1970
ي البلد"فقرروا فجأة، أو لنقل ذات يوم، التحول إل 

".قيادة الشعب واناء حزب ثوري وإنجاز الثورة فف
ي�� المثالي��ة، ين��اقض الحق��ائق التاريخي��ة عل الرض، تل��ك الحق��ائق

الم��ر ك��ان إذن مج��رد ص��دفة، تول��د عنه��ا حل��م ث��وري، إن��ه بح��ق لط�� ح غ��ارق فف
ي نشوء الحملم ومنظمة 

ي ساهمت فف
ي"إل المام"التت

ي يعرفها القاضي والداتف
.، والتت

ي جدا للتاري����خ، قدم التح يفةون الجدد استنتاجا أساسيا لكل مرتكزا لطروحتهم الثانية
.انطلقا من هذا التصور التح يفف

 
ليست بديل ثوريا" إل المام"اللينينية و  ــ الحركة الماركسية: الطروحة الثانية-2

ي هذا الصدد"إل المام"لقد أوصل التحليل السابق أصحابه، إل اعتبار الحملم و
:، ليست بديل ثوريا، ومما جاء فف

ي��  ش��كيل ب��ديل"
وع المتمث��ل فف ي�� إط��ار المجتم��ع كك��ل أو داخ��ل طبق��اته وفئ��اته الساس��ية، وم��ن ثم��ة ف��إن طرحه��ا المشر��

ز كتع��ببم ل��امل فف ول��م ت��بر
م�ن الع��دم؟ لن الب�ديل ل يتحق�ق انطلق��ا م�ن رغب�ة إرادي��ة" ب��ديل"للقوى الوطنية التقدمية، ط ح مغلوط من الساس، إذ كي�ف يمك��ن إنج��از 

ي��� والسياسي���
ف موض��وعية وع��ن مس���توى للصاع الطبفت للح���زاب الوطني��ة" ب���ديل"وإن ط�� ح مهم���ة  ش��كيل ... مج���ردة، ب���ل إن���ه تع���ببم ع��ن ق���وانيم

ي� المجتم��ع، أو أن ه�ذا الخبم� ل�م يع�د يفت�ح له�ا
ي فف ي والسياسي والي�ديولوجر

ي الصاع الطبفت
ي أن هذه الحزاب لم يعد لها أي دور فف

التقدمية يعتف
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انطلق��ا م��ن التحلي��ل أعله، يق��دم التح يفة��ون الج��دد خلص��تهم الجدي��دة ح��ول اس��تحالة الب��ديل الث��وري". المج��ال إل لدوار ثانوي��ة وهامش��ية
:ويرتبط ذلك عندهم بعنصين

، ال�ذي يس��مح ب ش��وء ه��ذا -  ي�� و السياسي��
وط الموض�وعية، و مس�توى الصاع الطبفت ي غياب الشر

، و"الب��ديل الث��وري"العنص الول، و يتمثل فف
ف ح��ول تقةي��م مرحل��ة  ، حي��ث ك��ان1965-1956و مق��ارنتهم إياه��ا بمرحل��ة  1970- 1965هن��ا يلتح��ق التح يفة��ون الج��دد، بأطروح��ة الن��والةيم

ي و السياسي متقدما، و هذا هراء ما بعده هراء
.مستوى النضال الطبفت

ي كون الحملم طرحت نفسها كبديل ل - 
، فةتمثل فف ي

، فقد ك�ان طرح��ا خاطئ�ا، ك�أن تل�ك الح��زاب"للحزاب الوطنية التقدمية"أما العنص الثاتف
ي���� المجتم����ع، أو أن ه����ذا الخبم���� ل����م يع����د يفت����ح له����ا المج����ال إل لدوار ثانوي����ة

ي فف ي���� والسياسي���� والي����ديولوجر
ي���� الصاع الطبفت

ل����م يع����د له����ا أي دور فف
".وهامشية

، ل����دحض ه����ذه الطروح����ة القائم����ة عل  ش����ويه الحق����ائق ول����وي عن����ق الطروح����ة الماركس����ية اللة ة ي����ة ح����ول �� ل يحت����اج الم����رء إل مجه����ود ك����ببم
، يحك�����م ي�����

ي إص�����لجي أو تح يفف ة والمتوس�����طة، وذات خ�����ط إي�����ديولوجر الح�����زاب الص�����لحية والتح يفي�����ة، باعتباره�����ا أحزاب�����ا للبورجوازي�����ة الص�����غبم
، إض���افة لمواقفه���ا م���ن قض���ايا أممي���ة وقومي���ة و وطني���ة، و ميله���ا ال���دائم إل الكولس���ة و التف���اوض عل حس���اب ي والتك���تيكي اتيخر منظوره���ا الس���بت

.261الجماهبم
ي وطروحاته��ا السياس��ية التكتيكي��ة لم يكن النقد يتعلق باستمرارها من عدمه، بقدر ما كان يتمحور ح��ول طبيعته��ا الطبقي��ة وخطه��ا الي��ديولوجر

اتيجية ي������ س������ياق المواق������ف الس������ابقة. 262والس������بت
ل يمك������ن، فه������م طبيع������ة ه������ذا ال������دفاع المس������تميت ع������ن الح�������زاب الص������لحية، دون وض������عه فف

ي�� م��ؤامرة إف��ران س��نة 1965م��ارس  23مواقفه��ا خلل انتفاض��ة �� 261
ي�� مث��ل انتفاض��ة  ...1970، مش��اركتها فف ...1981المواق��ف المختلف��ة م��ن انتفاض���ات الش��عب المغرتر

ي تم السكوت عنها لمدة 
...سنة، و موقفها من مخطط روجرز التصفوي  20الموقف من القضية الفلسطة ية، التت

ي�� ه��ذا الص��دد الوث��ائق الساس��ية�� 262
ي للق��وات الش��عبية"الخ��ط الث��وري، الج��زء الول، و ك��ذلك وثيق��ة ... : انظ��ر فف

ي�� موق��ع "، التح��اد ال��وطتف
ت فف ض��من" غش��ت 30"نشر��

".الوضع الراهن و المهام العاجلة للحملم"، و وثيقة "ثرات الحملم"خانة: 

154



ورات، الطروحات، الملبسات والنتائج": إل المام"مسلسل تصفية المنظمة الماركسية ــــ اللينينية المغربية  الحداث، السير

ف الجدد" ي فكر هؤلء، ستؤدي بهم إل اعتبار هذه القوى هي�� الب��ديل،263"للصلحةيم
، لكن مع الفارق هذه المرة، فقد حصلت قفزة نوعية فف

ي� الس��ابق
ء ال�ذي ل�م يج�رؤوا عل ق�وله صاحة فف ي�

ون أن النفص�ال ع�ن تل�ك الح��زاب ك�ان خط�أ، وه�ذا م�ا. السر ي� طرحه�م ذاك، س�يعتبر
وإمعان�ا فف

.لكل أساس أطروحتهم الثالثة

حول خطأ النفصال عن الحزاب الوطنية التقدمية: الطروحة الثالثة- 3

ي��� ب���اب النفص���ال ع���ن 
ب���ديل"ب���دعوى  ش���كيل " الح���زاب الوطني���ة التقدمي���ة"إن النفص���ال ع���ن : "م���ا يلي���" الح���زاب الوطني���ة التقدمي���ة"ج���اء فف
ي�� وط��بيعي وم س��جم تمام��ا م��ع واق��ع" ث��وري

ء منطفت ي��
مزع��وم أدى م��ن الناحي���ة العملي��ة إل  ش��كيل تنظيم���ات طلبي��ة فك��را وممارس��ة، وه��ذا سر

ي لكلت تلك التنظيمات وارتباطاتها السياسية والجتماعية
".المجموعات التت

:ثم بعد ذلك يقولون
ي�� نفس��ه رغ��م ق��ابلةته" وك��ان م��ن المس��تحيل عل تل��ك المجموع��ات المعزول��ة أن  ش��كل ب��ديل للح��زاب الوطني��ة التقدمي��ة داخ��ل القط��اع الطلتر

ية الخرى وخاصة الساسية منها ي القطاعات الجماهبم
عات المتطرفة، فأحرى أن تطال مواقع تواجدها فف ف ". للتأثر الشي����ع بالبف

ي ل���م  ستس���غ عملي���ة النش���قاق عنه���ا، فهي��� أيض���ا
دي���د أق���وال أقط���اب الص���لحية والتح يفي���ة، ال���تت بالض���افة، إل ك���ون ه���ذه الطروح���ة تق���وم ببت

كمعبر للتجذر وسط الطبقة العاملة والجماهبم الكادحة، هكذا أصبحت مهم��ة" وحدة القوى الثورية والديموقراطية"تفضح جوهر أطروحة 
و بطبيع����ة الح����ال، يك����ون موق����ف". الح����زاب الوطني����ة التقدمي����ة"التج����ذر داخ����ل الجم����اهبم الساس����ية مس����تحيلة النج����از خ����ارج م����ا  س����ميه ب 

ي��  ش��كيل تنظيم��ات طلبي��ة فك��را و ممارس��ة يس��تحيل علةه��ا  ش��كيل ب��ديل ث��وري لتل��ك الح��زاب، ح��تت داخ��ل بع��ض
النفص��ال خاطئ��ا، و س��ببا فف

ي�� ف�� بقابلي��ة الت��أثر الشي����ع و يعن��ون هن��ا القط��اع الطلتر ي تتمبم
ي�� نض��الها م��ع... القطاع��ات ال��تت

كم��ا ل��و أن الحرك��ة الطلبي��ة، ل��م تع��رف تط��ورا نوعي��ا فف
، و ل��م يت��وج ذل��ك ب��المؤتمر  ي��

ء اليس��ار الث��وري الماركسي�� �� اللة ةتف ي�� ي�� ه��ذا الص��دد 15مخر
ي لطلب��ة المغ��رب، و أن التاري����خ اللح��ق فف

للتح��اد ال��وطتف

".وحدة القوى الديموقراطية و الثورية"انظر أطروحتهم حول �� 263
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ي الصفوف المامي��ة داخ��ل الجامع�ة إل يومن��ا
ي لطلبة المغرب، الذين ل زالوا يقاتلون فف

معروف لدى مناضلي الحركة الطلبية و التحاد الوطتف
تج��رأ عل ارتكباه��ا مناض��لوها المؤسس��ون، فح��تت" خطةئ��ة أص��لية"إل وج��ود" إل الم��ام"ه��ذا، أم��ا إرج��اع الحك��م عل تاري����خ الحمل��م و منظم��ة 

إل"فق��د اخت��ارت الحمل��م ومنظم��ة . أقط��اب التح يفي��ة و الص��لحية ل��م يس��تطيعوا إب��داع مث��ل ه��ذا الط��� ح،الذي ل يص��مد أم��ام أبس��ط تحلي��ل
".الحزاب الوطنية التقدمية"، حسب زعمهم، ط يق العزلة والتهميش، لنها قامت بالنفصال عن "المام

، و يعن�ون ب�ذلك " الزم�ة الب ةوي��ة"لقد كان موقف النفصال خط��أ، وه�و أص�ل  ي� المواق�ع الفعلي�ة للتغةبم�
الح��زاب الوطني�ة"لن��ه أع�دم العم��ل فف

ي هذا السياق يقولون"التقدمية
:، و فف

ي��� تط���وير الصاع" إل الم���ام"اخت���ارت المجموع���ات اليس���ارية بم���ا فةه���ا مجموع���ة "
لنفس���ها ط ي���ق العزل���ة والتهمي���ش والبتع���اد ع���ن المس���اهمة فف

ي ك���انت تعيش���ها
ي والسياسي��� داخ���ل الق���وى التقدمي���ة لتج���اوز الوض���اع ال���تت ، وطرح���ت. الي���ديولوجر هك���ذا ابتع���دت ع���ن المواق���ع الفعلي���ة للتغةبم���

ي المراهن��ة ع��ل تحقة�ق 
ء" ب�ديل"إلكال مغلوطا من أساسه، يتمثل فف ي�

واالعتم�اد فق�ط عل الرادة الذاتي�ة، وا�ذلك وض�عت. مزع�وم م�ن ل سر
ء ال��ذي ي��

ي الصل، واعناص من ذات الزمة نفس��ها، السر
ي النتائج ل فف

ي مدار مغلق، فاتجهت تبحث عن كيفية تجاوز أزمتها الب ةوية فف
نفسها فف

".لم يولد بال سبة لها غبم تضافر عوامل التفكك والنحلل والهامشية
ف�� الج�دد لمفه�وم الزم�ة ل�دى منظم�ة  ين إياه�ا أزم�ة ب ةوي�ة، كم�ا أن ال�وعي به�ا"إل الم�ام"وعل منوال هذا الط� ح، ج�اء تقةي�م التح يفةيم ، معت�بر

ي كانت حسب زعمهم. كان متأخرا
ي هذا الصدد ما يلي حول الزمة الب ةوية التت

:ونقرأ فف
وع تحوي��ل مجموع��ات طلبي��ة إل ح��زب ث��وري، والنتق��ال م��ن التع��ببم الفك��ري والسياسي��" وع ذات��ه، مشر�� قديم��ة نش��أت معه��ا وارتبط��ت بالمشر��

ف��� والتع���ببم ع��ن مص��الحهما الطبقي���ة وإنج���از ي للطبق���ة العامل���ة والفلحيم ي��� والسياسي��� والي���ديولوجر
ع��ن فئ���ات طلبي���ة إل محاول��ة التمثي���ل الطبفت

"الثورة
ي�� ح��د ذات��ه، مس��ألة ظل��ت "

وع فف ي��" إل الم��ام"وإن التس��اؤل ح��ول ج��وهر ه��ذا المشر��
ترفض��ها محاول��ة ب��ذلك حص وت��وجيه النق��اش ع��ن الزم��ة فف

ي�
ي� النتائ��ج ول تتجاوزه��ا إل البح��ث فف

ي�� ح��دود البح��ث فف
وع ذات��ه وه��ذا الموق��ف يجس��د وعي��ا ناقص��ا بالزم��ة، وعي��ا غبم�� ناض��ج يظ��ل فف إط��ار المشر��

".السباب
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ي ل ح��ل لزمته��ا س��وى الع��ودة إل الح��زاب الم "إل الم��ام"قب��ل ص��دور ه��ذا الحك��م بالع��دام عل منظم��ة 
أو الم��وت" الوطني��ة التقدمي��ة"، ال��تت

ي والسياسي�� لمنظم��ة  ، مه��د التح يفة��ون الج��دد لطروحته��م بمجموع��ة م��ن الس��ئلة، م��ن قبي��ل طبيع��ة الفك��ر الي��ديولوجر ي
،"إل الم��ام"النه��اتي

وع ال�ذي وظف�ت ي� تحقة�ق المشر�
ة ح��ول أس�باب الفش��ل فف ي تط ح حس�ب زعمه�م  س�اؤلت ك�ببم

ة، التت ي وصلت إلةها هذه الخبم
وكذا النهاية التت

وع نفس��ه؟ أم أن الم��ر ي�� إط��ار المشر��
ي�� الواق��ع، ه��ل أن الم��ر يتعل��ق بخل��ل أو انح��راف فف

ك��ل مجهوداته��ا الفك ي��ة والسياس��ية م��ن أج��ل تجس��يده فف

ي
ي عال�تها م�ع ب�افت

وع نفسه الذي  شكل ه��ذه المنظم��ة ج�زءا ل يتج�زأ من�ه؟ واالت�الي م�ا هي� طبيع�ة الزم�ة ال�تت يتجاوز هذا الحد إل جوهر المشر
المجموعات اليسارية الخرى؟

هنة عل وج��ود تل��ك  ي"الزم��ة الب ةوي��ة"نحن أمام ثلثة أسئلة من صميم التصور الصلي القائل ببنةوية أزمة الحملم، واالتالي محاولة البر
، ال��تت

ي� تولي�د الوه�ام ل�دى
ي� الس�باب، مم�ا يس�اهم فف

ي النتائج ول يبح�ث فف
يدعي أصحاب هذا الط ح، أن الوعي بها كان متأخرا وغبم ناضج، يبحث فف

ف ح��ول إمكاني��ة تص��حةح مس��ارها :واطبيع��ة الح��ال، تن��درج الوثيق��ة ض��من عملي��ة محارا��ة ه��اته الوه��ام وال��دعوة إل م��اذا؟ الج��واب. المناض��ليم
، ال���ذي ل يج���ب البح���ث في���ه ع���ن ب���ديل ي��� للتغةبم���

إن���ه ب���ؤس التحلي���ل، وا���ؤس. الع���ودة إل ص���فوف الح���زاب الوطني���ة التقدمي���ة، المك���ان الحقيفت
ف اهيم النتائج المتولدة عنه، وائس بديل البديل الثوري، إنها دعوة للرجوع القهقرى، عبر القفز عل التاري����خ ومعطي��اته، والعج��ز ع��ن تق��ديم ال��بر

.عما أسموه بالزمة الب ةوية

ي لمنظمة : الطروحة الرابعة) 4 ي نقد الخط اليديولوحج
والبديل المزعوم" إل المام"فن

، ق����ام التج����اه الص����لجي الجدي����د بمح����اولته تح����ت يافط����ة محارا����ة"إل الم����ام"من����ذ انطلق هج����ومه المض����اد، ض����د الخ����ط الث����وري لمنظم����ة 
، من إلارات مكرورة حول مسؤولية الخط "النتهازية اليسارية" ف داخ��ل" النتهازي اليس��اري"، و لم تخل تصيحاته و كتاباته، منذ ذلك الحيم

ي��� صاعهم المحم���وم ض���د خ���ط"إل الم���ام"منظم���ة 
ي تعرض���ت له���ا، و م���ن ت���م إلق���اء مس���ؤولية نتائجه���ا عل ذل���ك التج���اه، و فف

اات ال���تت ع���ن الصف���
ي� هروا��ه��م إل الم��ام و

نا إل ذل�ك س�ابقا، اس��تمر الص��لحةون الج�دد فف المنظمة، الذي لم يكن يخل من بعض مظاهر هذا النحراف، و قد أشر
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ي ارتكبوه����ا، و ه����م يتحمل����ون المس����ؤولية القيادي����ة، ل����م يس����تطيعوا تق����ديم أي تقةي����م ل����امل لخ����ط
ي���� الخط����اء ال����تت

رفض����هم تحم����ل المس����ؤولية فف
ي� مث�ل ه�ذا التقةي�م، و اس�تعملوا يافط�ة 

يرهم لع�دم" النتهازي�ة اليس��ارية"المنظمة، بل ته اوا مرارا م�ن المش��اركة فف للتغطي�ة عل أخط�ائهم و ت�بر
ف ف عم����ا وق����ع، و ليس����ت ممارس����اتنا هي���� الس����بب،: الص����مود أم����ام الجلد، و قب����ل ذل����ك أم����ام هج����وم النظ����ام قب����ل العتق����ال، ق����ائليم لس����نا مس����ؤوليم

ف"النتهازية اليسارية"فالمسؤولية سببها الخط و  .، ذلك الجواب السهل الذي نجده عند كل النتهازييم
ي للمنظمة، باعتباره خطا انتهازيا يساريا؟ ي عل الخط اليديولوجر

 فكيف قام هؤلء بالحكم النهاتي
ي تق�����ول ب�����أن خ�����ط 

ي�����ه ع�����ن مقوم�����ات ه�����ذا الط����� ح وتفاص�����يله، فل�����ن يج�����د س�����وى الكلم�����ات والعمومي�����ات ال�����تت ف "إل الم�����ام"س�����يبحث الق�����ارئ البف
ام بالفكر النتهازي اليساري، ولن نجد أحسن من هذه الفقرة للستشهاد بها حول هذا القول ف ي هو البت :اليديولوجر

ي���� هن����ا منظم����ة (لي����س تردي����دها المتواص�����ل "
ع����ة") إل الم����ام"يعتف ف ات البف ف����� لبع����ض الكلم�����ات والجم�����ل الماركس�����ية الرنان����ة إل تجس����يدا له����م ممبم

ي ما يدعم ب ةتها الفك ية والسياسية الجامدة
ي دوغماتي

ي تختار بشكل انتقاتي
"النتهازية اليسارية التت

ي لمنظم����ة  بالنتقائي����ة والدوغمائي����ة والرادوي����ة دون تق����ديم أبس����ط دلي����ل عل ذل����ك، م����ن" إل الم����ام"هن����اك إذن توص����يف للخ����ط الي����ديولوجر
المفروض فيه أن يقوم بقراءة نقدية موض��وعية لتج ا��ة المنظم��ة م�ن خلل أدبياته��ا وممارس�اتها ونظ��ام علقاته�ا الداخلي��ة وتجارا��ه��ا المختلف��ة

ي، وكل هذا بارتباط وثةق مع الوضاع الطبقية لمرحلة تاريخية محددة ي مجال العمل الجماهبم
.فف

ف لم يقوموا بهذا العمل، بل ته ا�وا من�ه ف والتح يفةيم ، إم�ا لعج�ز ل�ديهم أو لعتم�اد نظ��رة انتقائي�ة  س�اعد عل� دع�م أطروح��اتهم264كل النتهازييم
، وحةنم���ا يتكل���م الص���لحةون الج���دد ع���ن أنفس���هم ف���إنهم ي��� ه���ذا المج���ال عب���ارة ع���ن إنش���اءات ل أق���ل ول أك���بر

الجدي���دة، ول���ذلك تبفت��� كتاب���اتهم فف
:يقدمونها عل أنهم متشبثون ب

ه، بأه�داف ووس�ائل  س�تجيب لمتطلب��ات الواق��ع" ي� تحلي�ل وفه�م الواق�ع الملم�وس م�ن أج��ل تغةبم��
ي فف

النضال والمنهج الم�ادي الج�دلي والت��اريخف
ي والجتم�اعي للبلد، بعي�دا ع�ن الحلم الطفولي�ة والس��قاطات الذاتي��ة والمثالي��ة

إن��ه..." وق��وانينه الموض��وعية بم��ا يخ�دم اتج��اه التق�دم الت��اريخف

.من المعروف أن كل التيارات الصلحية و التصفوية و التح يفية الجديدة، رفضت لعار التقةيم الشامل�� 264
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ي�� ومنظ��وره الث��وري(، والمادي��ة التاريخي��ة )فك��ر ومنه��ج الث��ورة(حق��ا لمنظ��ور غ ي��ب للمادي��ة الجدلي��ة 
لق��د أص��بح). نظ ي��ة ومنه��ج الصاع الطبفت

ي��� ذن���ب البورجوازي���ة والص���لحية
ف يش���دون فف ، عل أي���دي ه���ؤلء، مج���رد إص���لحةيم ف��� لق���د اس���تخدم الص���لحةون الج���دد. م���اركس وانجل���ز ولةنيم

نقة الحزاب الصلحية التح يفية المسماة  ير العودة إل شر ".وطنية تقدمية"ماديتهم الجدلية والتاريخية لتبر

 
وقراطية وتعامل منظمة : الطروحة الخامسة) 5 .مع تناقضاتها الداخلية"إل المام"حول الشبكية والبير

ف الج��دد يؤك��دون فةه��ا عل ت��أثبم الي��ديولوجيات الرهابي��ة المغ��امرة بع��د  عل خ��ط المنظم��ة 1968265بارتب��اط م��ع أطروح��ة أخ��رى للص��لحةيم
ف أطر منظمة - سطحيا- وتج اتها، ويقرون، فيما يشبه تقةيما ي العلقات الداخلية بيم

وقراطية فف ، ومن هنا،"إل المام"بسيادة الشبكية والببم
ي��� نتائ���ج حتمي���ة لموق���ف سياسي���"حس���ب زعمه���م تل���ك المح���اولت المس���تمرة ل���دى المنظم���ة 

لدراس���ة تقني���ات التنظي���م والشية، ومحاول���ة تلفف
.266"خاطي بأساليب تقنية

ي�� محارا�ة الش��بكية والخط��وط
ي يمخي بها أصحابها بجرة قل�م، ك��ل تاري����خ المنظم��ة فف

ي نقاش معمق مع مثل هكذا أطروحة، والتت
دون الدخول فف

ي ت ب����ع منه����ا
، بصاع الخ����ط الث����وري خلل س����نة . اليديولوجي����ة ال����تت 267ض����د الطروح����ات الش����بكية النخبوي����ة الرهابي����ة 1972ويكفةن����ا الت����ذكبم

ت مع انطلق أحداث مارس  ي انتشر
أما دراسة تقنيات التنظيم والشية، فقد. 1973268وكذلك، صاع المنظمة ضد التصورات البلنكية، التت

.بفرنسا 1968المقصود هنا، انتفاضة ماي �� 265

ي حده الدتف�� 266
ات غاب فةها مثل هذا الهتمام، و لو فف ي هذا الدعاء، بل إن بعض الفبت

.هناك مبالغة فف

ي هنا �� 267
ي هامش سابق"خط جمال بلخصف"نعتف

.، و قد سبقت اللارة إليه فف

ي��� م��ن أج��ل خ���ط ماركسي�� ��"، تح��ت عن��وان "لنخ���دم الش���عب"و نق���اش المنظم��ة م��ع الفص��يل الث��الث "، الوض���ع الراه��ن و المه���ام العاجل��ة للحمل���م"انظ��ر وثيق���ة �� 268
لة ةتف

ي ولةتاريا المغرتر ي كراسة "، لحزب البر
".غشت 30"الخط الثوري، الجزء الول"، م شورات موقع ...... : الوثائق الساسية "والوثيقتان صدرتا فف
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ي���� للح���زب، وق���د أثبت����ت"خ����ط الجم����اهبم"، وال���ذي يعتم���د عل "إل الم���ام"ك����انت تخض����ع لمنظ����ور الخ���ط الث���وري لمنظم����ة 
، والمنظ����ور اللة ةتف

ي� ي�وم م�ن الي��ام
أل�هر م�ن كف�اح التنظي�م، نق�د ونق�د 10"وم�ن ب�اب المقارن�ة نحي�ل الق�ارئ عل وثيق�ة . التج اة أن أص�حابنا، ل�م ي�دركوا كنه�ه فف

ي
ي " ذاتت

وع إع��ادة بن�اء المنظم��ة، بع�د تج ا�ة 1972نونبر  20الصادرة فف ، ول�م1972-1970، وقد مهدت ه�ذه الوثيق�ة، بمنهجي�ة دقيق�ة، لمشر�
ي ال����ذي بل����ورته اتيخر ي والسياسي���� والس����بت ي���� البح����ث ع����ن وس����ائل تقني����ة محض����ة معزول����ة ع����ن الخ����ط الي����ديولوجر

تق����م ب����ذلك م����ن ف����راغ، أو حب����ا فف
وأك��بر م��ن ه��ذا وذاك، ت�م القي��ام بج��رد لخط��اء المنظم��ة خلل الحقب��ة الس�ابقة عل ص�دور الوثيق�ة، وتم�ت معالج�ة الخط��اء بتقةي�م. المنظم��ة

ي� عمله�ا الث�وري، أع�ادت الحم��اس
، مم�ا أعط للمنظم��ة دفع�ة جدي�دة فف ي والسياسي� نقدي ص�ي����ح وحازم، فتم اس�تخلص جوهره�ا الي�ديولوجر

ي� مقدم�ة ه�ؤلء الرفة�ق
ي��ا، وك��ان فف لمناضلةها وأطرها الثورية، فانطلقوا يعملون من أجل إعادة بنائها، كمنظم��ة طليعي�ة، ص��لبة وراس��خة جماهبم

ة نون�بر . 269الش�هيد عب�د اللطي�ف زروال، ال�ذي داف�ع باس�تماتة ع�ن ه�ذا النه�ج، وص�ل ح�د الستش��هاد أوج 1974نون�بر- 1972لق�د عرف�ت ف�بت
ء الذي اضطر معه زعيم  ي

ف الجدد "تطور المنظمة، السر ي ج يدة " الصلحةيم
اف به فف .270"الحداث المغ اية"العبت

ي نونبر 
، حيث كان أطر التجاه1975و يناير  1974، و ذلك بعد اعتقالت نونبر 1972و بدل السبم عل نفس النهج الذي دل ته المنظمة فف

ي�� إنج��از
ي�� دوالي��ب قي��ادة المنظم��ة، نج��دهم مت��أخ ين فف

ي بلعب��اس و عب��د ا المنص��وري، يتحكم��ون فف الص��لجي الجدي��د، و عل رأس��هم المش��بت
ي�� 

ي�� تقةيمه��م الص��ادر فف
ي و سياسي�� فف ي تعرض��ت له��ا المنظم��ة، و حةنم��ا ق��اموا ب��ذلك، غةب��وا ك��ل ط��ابع إي��ديولوجر

اة ال��تت ،271"الش��ةوعي"تقةي��م للصف��
ة الداخلي��ة للمنظم��ة، غش��ت  ، و أك��دوا عل الج��وانب التقني��ة المحض��ة، و أع��ادوا إنت��اج الخط��اء الس��ابقة، إب��ان اعتق��الت دجن��بر)1975ال شر��

23"، عل إث���ر ول���اية م���ن أح���د أط���ر منظم���ة 1974نون���بر  5، اعتق���ل ي���وم "إل الم���ام"اللة ة ي���ة المغ اي���ة  عب���د اللطي���ف زروال، أح���د أب���رز ق���ادة المنظم���ة الماركس���ية ���� 269
ء ال���ذكر،"م���ارس اع معلوم���ات من���ه ح����ول المنظم����ة، و بع���د أي���ام م���ن اعتق����اله، و ازدي����اد ح���دة تع���ذيبه داخ����ل المعتق���ل الشي السي��� ف ، و تع���رض لتع���ذيب ل���ديد، به���دف ان����بت

يف"المع��روف باس��م  ي ق��دور، استش��هد ي��وم "درب م��ولي الشر��
اف الجلد الكوميس��بم الةوس��فف بمستش��فف اب��ن س��ينا بمدين��ة ال ا��اط، و ه��و ي��ردد 1974نون��بر  14، تح��ت إشر��

ه"أم��وت م��ن أج��ل بل��دي" للمزي��د م��ن المعطي��ات ح��ول الش��هيد القائ��د عب��د. (، و لح��د الن، و رغ��م ك��ل ادع��اءات النظ��ام و ح��وارييه و خ��دامه، ل��م يظه��ر أي أث��ر لجثت��ه و لق��بر
".غشت 30"الم شور عل موقع " الشهداء الثوريون الثلثة"اللطيف زروال، انظر كتاب 

.مرجع سبق ذكره" أقض اليسار"انظر حلقات سلسلة �� 270

ة المركزية الداخلية لمنظمة "الشةوعي"�� 271 ي دجنبر "إل المام"، ال شر
.1972، و قد صدر العدد الول منها فف
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زون"وه��م - ، و بش��كل كاريك��اتوري، وص��ل بأص��حابه، ب��دل ال��دفاع المس��تميت ع��ن المنظم��ة 1976م��ارس- 1975 كم��ا فع��ل م��ن"- الق��ادة الم��بر
ب المنظم��ة و القض�اء ي صف

قبلهم الشهيد عبد اللطيف زروال س إل حدود النهيار و التعامل مع العدو، واذلك تحملوا المسؤولية التاريخية فف
ة نون��بر ات الس��ابقة، فق��د أص��بحت نهج��ا قائم��ا خلل ف��بت وقراطي��ة، و إن ل��م تخ��ل منه��ا الف��بت لق��د. 76م��ارس  - 1974علةه��ا بال��داخل، أم��ا الببم

ي�� بن��اء..."أل��هر م��ن كف��اح التنظي��م 10"، خلل ه��ذه الحقب��ة، الط�� ح ال��ذي ج��اءت ب��ه وثيق��ة "الص���لحةون الج��دد"ح��ول 
ح��ول دور القي���ادة فف

الخ���ط السياسي��� للمنظم���ة، إل مج���رد ط��� ح احتك���اري للقي���ادة ب���المعتف الض���ةق للكلم���ة، ب���ل أسس���وا لنه���ج سيس���تمر داخ���ل المنظم���ة، ح���تت ل���دى
وقراطي ل�ذلك، يق��وم بتق�ديس م�ا يس��ميه ب " إعادة البناء"اتجاه ما سمي ب (اتجاهات أخرى  ي�� واق��ع"). القي�ادة"الذي اعتمد عل تصور ببم

فف
، وظ����ل الخ����رون مج����رد منف����ذين، وه����ذا م���ا يفش انهي����ار وح����دة المنظم����ة"القي����ادة"الم����ر، ك����انت  ف���� ة حك����را عل رفة����ق أو رفيقيم خلل ه����اته الف����بت

سياسيا وإيديولوجيا، وظهور العديد من النسحابات والنهيارات والنهزامية حتت قبل العتقالت، وحةنما هبت رياح القمع، كانت المنظم��ة
ي�� أي��دي الجه��زة القمعي��ة الفال��ية

ف لقم��ة س��ائغة فف وقراطي��ة. منخ��ورة م��ن ال��داخل، فق��دمها زعم��اء الص��لحةيم ي�� س��ياق أطروح��اتهم ح��ول ببم
و فف

، و كيفي��ة تعامله��ا م��ع تناقض��اتها الداخلي��ة، ح��اول الص��لحةون الج��دد، قب��ل إعط��اء أمثل��ة عل ذل��ك، الع��ودة إل مرحل��ة م��ا"إل الم��ام"منظم��ة 
ف ي تمون إل حزب  اكية"قبل تأسيس المنظمة، حةنما كان العديد من أعضائها المؤسسيم ي) الحزب الشةوعي سابقا" (التحرر و اللبت

فقاموا فف
، ال��ذي يعت��بر أن النفص��ال ع��ن  ي��

ك��ان خط��أ تاريخي��ا، بانتق��اد الرف��اق ال��ذين انفص��لوا ع��ن" الح��زاب الوطني��ة و التقدمي��ة"إط��ار طرحه��م التح يفف
اكية"الح���زب و زعم���وا ب���أنهم ب���دل ط��� ح ل���عار الديموقراطي���ة داخ���ل ح���زب  ، ق���اموا بمحاول���ة الس���تيلء عل القي���ادة، و بع���دما"التح���رر و الل���بت

ي و السياسي داخل هذا الحزب من أجل تطويره"النشقاق"فشلوا قاموا بعملية  .، أي أنهم باختصار، لم يقوموا بتطوير الصاع اليديولوجر
ف الجدد أسلوب الكاذيب، لن أطروحتهم واتهامهم ل يمكن أن يستشف من أية واقعة ل يسعنا هنا، سوى التأكيد عل استعمال الصلحةيم

اكية"فالك��ل يعل��م أن . تاريخي��ة وقراطي��ة ومفرط��ة، ول أح��د يس��تطةع مناقش��ة الزعي��م"ح��زب التح��رر والل��بت ، ك��انت تحكم��ه علق��ات مركزي��ة ببم
ي المهد، و يحكم عل أصحابها بالتهميش، رغم كل" علي يعتة"المبجل 

ف المغاراة، فكل المحاولت لفرض النقاش، يتم وأدها فف أبو التح يفةيم
ي�ة، و رغ�م ك�ل ه�ذا،272الخطاء الكارثية للحزب ف� و التكن��وقراط و فاق�دا لي قاع�دة جماهبم ، علما أن الح�زب، ك�ان تكتل لمجموع��ة م�ن المثقفيم

ي��� م���ؤامرة إف���ران س���نة �� 272
وع روج���رز التص���فوي، و دور الح���زب فف ، و المواق���ف الذيلي���ة م���ن الح���زاب الص���لحية، و1970مث���ل الموق���ف م���ن القض���ية الفلس���طة ية، و مشر���
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ي للفعل و التغةبم
.اعتبر أصحاب الوثيقة أن هذا الحزب مكان حقيفت

اره��ا، كلم�ا طل�ب منه�م رأي ي ظ�ل البع�ض يروجه��ا ويتل�ذذ باجبت
هن�ة عل ص�حة أطروحته��م، وال�تت ي يس�وقها أص�حاب الوثيق�ة، للبر

أم�ا المثل�ة، ال�تت
ي��� هن���ا حال���ة المس���م 

وي����ج له���ا، نعتف ، ه���ذا273"حس���ن بنع���دي"ح���ول تج ا���ة المنظم���ة، فيس���ارعون إل نفته���ا، كم���ا تنف���ت الحي���ة س���مها، فةت���م البت
ي لأنه نقرأ ما يلي. بال سبة للنموذج الول

، فةتعلق بما يسم حالة ريموند بنعيم، و فف ي
:أما النموذج الثاتف

ي��� نهاي���ة س���نة "
ي��� القي���ادة، عن���دما ط��� ح وجه���ة نظ���ر مخالف���ة للفك���ر الس���ائد، بص���دد الواق���ع1971و فف

، تك���رر نف���س التعام���ل م���ع عض���و مس���ؤول فف
ي��� حق���ه، و انته الم���ر

ي��� البلد، فتم���ت محاصة وجه���ة نظ���ره، و م���ورس الجه���از السياسي��� و التنظيمي��� فف
القتص���ادي و الجتم���اعي و السياسي��� فف

، ال�ذي تع�رض ل�ه ". بإبعاده عن المس�ؤولية ف" ريمون�د بنعي�م"لننظ��ر ع�ن ق�رب، لحكاي��ة الجه�از السياسي� والتنظيمي� حس��ب مزاع�م الص��لحةيم
.الجدد

ي البداية، من هو ريموند بنعيم؟
فف

ي 
ي تأسيس المنظمة، وكان عضوا فف

، أحد الذين ساهموا فف ي��"لجنة الت سةق الوطنية"إنه أستاذ جامعي
، قبل انبثاق القيادة الجديدة للمنظمة فف

ي ". اللجن������ة الوطني������ة "، تح������ت اس������م 1972بداي������ة ين������اير 
ف������ أساس������ا برف������ض العم������ل1972و 1971خلل س������نتت ، تمبم ، ك������ان ل�����ه موق������ف سياسي������

ي���ة الدعائي���ة أو التح يض���ية، و ه���و م��ا يش���به  ف عل بن���اء التنظي���م و تك���وين الط���ر خ���ارج العم���ال الجماهبم كبم ي، و ال���بت "الخ���ط ال���داخلي"الجم���اهبم
،إضافة إل هذا، كانت له مواقف إصلحية تجاه القوى الصلحية، فيما يشبه نوعا من الدعم"مارس 23"الذي سبق و أن برز داخل منظمة

ح�زب التح�اد"و" ح�زب الس��تقلل"، و ك��ان يض�م كل م�ن 1970تجم�ع للح��زاب الص��لحية،  ش�كل س�نة ": الكتل�ة الوطني�ة("للكتلة الوطنية 
ي للقوات الشعبية

ي يناير " الوطتف
ي فف

اكي للقوات الشعبية "1975الذي أصبح بعد المؤتمر الستثناتي ").التحاد اللبت

ي الكامل للطروحات التح يفية السوفياتية
اتيجية، و التبتف .كذلك رفضه المستمر، و تأجيله لي نقاش حول السبت

وقراطي����ة �� 273 ي���� للش����غل"حس����ن بنع����دي، و بع����د مس����ارات متقلب����ة، منه����ا خ����دمته لببم افه عل ج ي����دتها " التح����اد المغرتر انته ب����ه المط����اف إل"، مغ����ارب"م����ن خلل إشر����
، تراج��ع ف� ي تأسيس المنظم�ة، لك�ن الرج�ل و كم�ن أذهل��ه فعل�ه بع�د حيم

ي ساهمت فف
ي بناء حزب "الصالة و المعاصة"، و معلوم أن بنعدي كان أحد العناص التت

المساهمة فف
رات مزعومة ل علقة لها بالنضال الثوري .منذ اليام الول بمبر
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ي�
ف الجدد يعتدون ب�ه، فه�ل ت�م الجه�از علي��ه سياس��يا وتنظيمي��ا كم��ا زع�م ه��ؤلء؟ لوض�ع الق��ارئ فف هذا هو الرجل، الذي أصبح زعماء الصلحةيم

.السياق الصحةح للمور، نذكر ببعض المعطيات لتق يب الصورة الحقيقية عن مج يات المور
ي���� غش����ت "إل الم����ام"عن����دما تأسس����ت منظم����ة 

، و بع����ض الس����اتذة1970فف ف ف���� أعض����ائها مجموع����ة م����ن التكن����وقراط و المهندس����يم ، ك����ان م����ن بيم
ي�� ك��ون ه��ؤلء يزاول��ون ه��ذه المه��ن، ب��ل لك��ونهم تمرس��وا داخ��ل 

، و لي��س المش��كل فف ف اكية"الج��امعيم ، و" ح��زب التح��رر و الل��بت ي��
الح��زب التح يفف

ة، النخبوي��ة و المتعالي��ة، س��اعد عل ترس��خها ل��ديهم، اكتس��بوا ب�ذلك س��لوكا و ع��ادات و منظ��ورا للنض��ال، يتماسر�� و العقلي��ة البورجوازي��ة الص��غبم
ي�� الحي��اء 

، بص��الوناتها و كراس��ةها ذات أنم��اط رفيع��ة، و ك��ان يل��ف"الراقي��ة"نم��ط عي��ش بورج��وازي، البع��ض منه��م ك��ان يس��كن فيلت أو ل��قق فف
ها ف .هؤلء أسلوب تخاطب يعتمد الفرنسية الباريسية، يقرؤون و يكتبون بها ككل نخبة تحس بتفوقها و تمبم

، التح��ق بص�فوفها العدي�د م�ن مناض��لي الطبق��ات الكادح��ة ي والتنظيمي�� وك��ان أول احتك��اك. عن�دما ب��دأت المنظم��ة نش��اطها السياسي�� والجم��اهبم
ف ع��ن ذل�ك، ، قد فجر صاعا حول اللغة، ذلك أن مجموعة من الوث�ائق ك��انت تكت�ب باللغ�ة الفرنس�ية، وك�ان الول�ون م�ن الم��دافعيم ف ف الطرفيم بيم

ي��� ذل���ك إهان���ة للغ���ة الع اي���ة و
ي فف

ي��� ه���ذا الموض���وع، انته���ت بف���رض"للغ���ة الش���عب"بينم���ا وج���د الط���رف الث���اتف
ف��� فف ف��� الطرفيم ، ف���دارت أول معرك���ة بيم

ي لكتاب���ة الوث���ائق باللغ���ة الع اي���ة
ي ب���دأت تتبل���ور ابت���داء م���ن س���نة . الط���رف الث���اتف

، فق���د ك���انت نتيج���ة لته���رب ه���ؤلء1971أم���ا المعرك���ة الثاني���ة، ال���تت
ي�� مق��دمتها

ي ك��انت تق��وم به��ا المنظم��ة، و فف
ف الص��غار، م��ن تحم��ل مس��ؤولياتهم السياس��ية والتنظيمي��ة، فيم��ا يتعل��ق بك��ل العم��ال ال��تت البورج��وازييم

ي��� الحي���اء الش���عبية أو العمالي���ة، مم���ا ك���ان يط��� ح ع���دة أس���ئلة ع���ن م���دى انتم���ائهم للمنظم���ة، و م���دى تجس���يدهم
ي��� توزي����ع المنال���بم فف

المس���اهمة فف
.لمبادئها

ف��� ي���ة، ازدادت ح���دة الصاع بيم ف الوائ���ل العن���ان، لطروح���اته ح���ول بن���اء التنظي���م خ���ارج النض���الت الجماهبم و لم���ا أطل���ق زعي���م ه���ؤلء الص���لحةيم
ي� 

ي انعق�دت فف
، و عند الع�داد للن�دوة الوطني�ة للمنظم��ة، و ال�تت ي

، انعق�دت مجموع�ة1972و فات��ح ين�اير  1971دجن�بر  31الطرف الول و الثاتف
م���ن الن���دوات المحلي���ة للف���روع اس���تعدادا للن���دوة، و لن ه���ذا التج���اه، ك���ان يتمرك���ز أساس���ا بمدين���ة ال ا���اط، فق���د عرف���ت الن���دوة المحلي���ة و قبله���ا
ي التاري����خ أعله، ساند أغلبية الرفاق التجاه الثوري الذي

اجتماعات الخليا، صاعا حادا ضد هذا التجاه، و عندما انعقدت الندوة الوطنية فف

163



ورات، الطروحات، الملبسات والنتائج": إل المام"مسلسل تصفية المنظمة الماركسية ــــ اللينينية المغربية  الحداث، السير

ول��كلت الن��دوة الوطني��ة بالفع��ل، أول انتص��ارات الخ��ط الث��وري، ال��ذي فت��ح مس��ارا جدي��دا ت��وج بص��دور وثيق��ة. 274ب��دأ يتبل��ور من��ذ ذل��ك ال��وقت
ة أل��هر م��ن كف�اح التنظي��م " ي�� ..." عشر��

ي�� ج��دول أعماله��ا إل نقط��ة انتخ��اب اللجن��ة. 1972نون��بر 20وذل�ك فف
وعن��دما وص��لت الن��دوة الوطني��ة فف

ل��ح  ، ول��م يض��غط علي��ه أح��د م��ن أج��ل ذل��ك، ول��م يت��م الجه��از علي��ه، كم��ا ل��م يمن��ع م��ن إب��داء رأي��ه كم��ا"ريمون��د بنعي��م"الوطني��ة للمنظم��ة، ل��م يبت
ي الخبم انتخبت الندوة الوطنية الرفةق فؤاد الهيللي ممثل لف ع ال ااط داخلها

. يدعي أصحابنا، وفف
بع�د الن��دوة الوطني�ة، تم��ثيلةته للف� ع داخ�ل اللجن�ة الوطني�ة، مم�ا أنت�ج صاعا قوي�ا" ريمون�د بنعي�م"ه�و ادع�اء "م�دعو الجه�از"وما لم يشر إلي�ه 

داخل اللجنة المحلية للف ع، سيكشف عن وجود أعمال تكتلية لبنعيم وجماعته ضد الممثل الجديد للف� ع داخ��ل اللجن�ة الوطني�ة، مم�ا أدى
ي من��ه المنطق��ة إل ح��دود 

ي�� ين��اير . 1973إل انش��طار داخ��ل الف�� ع س��تعاتف
، و اس��تمرت إل ح��دود م��اي1972و عن��دما هب��ت ري��اح العتق��الت فف

ي�� ك���ل مك���ان 1972
ي ك���انت ت���رى الب���وليس فف

، كم���ا تع���بر ع���ن ذل��ك بع���ض الممارس���ات ل���ديه ال���تت ف فواي���ا(، ب���دأت الحال���ة النفس���ية ل يمون��د بنعي���م ته���بت
، لح���د أن بع���ض الجتماع���ات يت���م توقيفه���ا نتيج���ة إحساس���ه ب���أن الب���وليس يحاص المك���ان، و بع���د التأك���د م���ن ادع���اءاته،)الب���وليس أو فليكومني���ا

ف أن الرج��ل ك��ان مص��ابا برع��ب ل��ديد م��ن الب��وليس ، و عن��دما ال��تد القم��ع عل�� المنظم��ة، ت��دهورت الحال��ة المعنوي��ة للرفة��ق لتص��ل ح��د275يت��بيم
ط عل المنظم���ة إخراج���ه خ���ارج البلد از، ال���بت ف ي��� ن���وع م���ن الب���بت

واطبيع���ة الح���ال. تهدي���د المنظم���ة بإفش���اء أشارها، إذا ت���م اعتق���اله، و بالت���الي و فف
ف الج�دد دليل عل كيفي�ة" الجهاز"استطاع الرجل أن يفر خارج البلد، واذلك انتهت حكاية  عل هذا الرجل، الذي اتخ�ذه زعم�اء الص��لحةيم

.، فبئس الدعاء وائس المدعي"إل المام"حل التناقضات داخل منظمة 
ي يردونه����ا إل تزاي����د العزل����ة والقم����ع، وأثرهم����ا

ي عرفته����ا المنظم����ة بع����د العتق����الت، وال����تت
ي���� س����ياق عرض����هم ح����ول النفج����ارات والصاعات ال����تت

وفف
ي انفجار الخلفات العميقة داخل 

ف الجدد"إل المام"كعوامل حاسمة فف ، وهما حسب ط ح الصلحةيم ف ف رئيسةيم :، واروز اتجاهيم
ي والسياسي� والتنظيمي� ل -  ي� مجم�ل الفك�ر الي�ديولوجر

ورة إعادة النظ��ر فف والمجموع�ات اليس�ارية، منطلق�ا م�ن" إل الم�ام"اتجاه أول، يرى صف

ي كراسة " إل المام"انظر وثائق �� 274
ها فف ي تم نشر

ة، و التت ".غشت 30"الخط الثوري، الجزء الول"، الم شورة بموقع ...... : الوثائق الساسية " بال سبة لهاته الفبت

ف أن العناص المش��بوهة، ل�م تك�ن إل ، بمق�ر س�كن بنعي��م ق�رب محط�ة القط�ار ال ا�اط ��1972مثال عل ذلك، حادثة اجتماع اللجن��ة المحلي��ة س��نة �� 275 ف� ت�بيم المدين�ة، حيم
ف ف عادييم .مجرد مواطنيم
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ف(التج اة، ومعتمدا علةها كممارسة أبرزت الط يق المسدود، الذي سلكته تلك المجموعة  ).اتجاه عدد قليل من المناضليم
ء ع��ابر ومرتب��ط-  ي��

ي تعرض��ت له��ا المنظم��ة سر
، ك��ان ي��رى أن الخ��ط السياسي�� ص��حةح تمام��ا، وأن التص��فية السياس��ية والتنظيمي��ة ال��تت ي

اتج��اه ث��اتف
.بأخطاء فردية، واذلك اعتبر هذا التجاه، أن الخط السياسي بريء واجتهد لتطويره بنفس الط يقة السابقة

،. بمجموعة من المغالطات، لعطاء دعم لموقفهم" الصلحةون الجدد "يقوم  ي والسياسي ي مجمل الفكر اليديولوجر
أول، إن إعادة النظر فف

ورات تكتيكي��ة أم العك��س؟ ك��ل م��ا نس��تطةع ، فه��ل ك��ان ه��ؤلء يخف��ون م��واقفهم قب��ل ذل��ك لصف�� تم��ت بش��كل واض��ح بع��د ص��دور بي��انهم الش��هبم
واطبيع��ة الح��ال...". بي��ان م��ن داخ��ل الس��جن"ق��وله بش��كل مؤك��د، ه��و أن مراجعته��م الش��املة، ل��م تق��دم بش��كل كام��ل و واض��ح، إل عن��د ص��دور 

، خاصة، بعد صدور قرارات  ف التجاه الثوري والتجاه الصلجي .1979نونبر 12كان هذا تحت ضغط تأثبم الصاع بيم
لقد كان مجموعة من الرفاق يدركون جوهر أطروحاتهم، لكن أصحاب هذا الرأي كانوا يتلون��ون كالح ا�اء، و يق�دمون آراءه��م كم��ا ل��و أنه��ا قض��ايا
ي يج�ب التع��ببم عنه�ا م�ن داخله�ا، مث�ار أول

، و بع�ض الج�وانب التنظيمي��ة، و ق�د ك�ان ت�وقيت المحاكم�ة، و المواق�ف ال��تت تم�س التكتي�ك السياسي�
ي�� نون��بر

ف الجدد، و قد تعرضنا سابقا لحةثيات موقف هؤلء، خلل العداد لمعركة الشهيد عب��د اللطي��ف زروال فف خلف مع هؤلء الصلحةيم
ف. 1976 ي عل أغلبية المناضليم

يقول. ما يهمنا هنا، هو ادعائهم بأن التجاه الذي سارت عليه المحاكمة، كان مفروضا من طرف التجاه الثاتف
:أصحاب هذا الط ح

ي��� نف���س القض���ية م���ن خلل ف���رض"
ف��� فف ، وح���اولوا فرض���ه عل مجم���وع المعتقليم ي

والت���وجه الفك���ري الع���ام ال���ذي س���ار علي���ه أص���حاب التج���اه الث���اتف
اب نونبر  ، ولق��د"المحاكم��ة أو إطلق الشاح"الذي ك��ان ل��عاره  1976التعجيل بالمحاكمة، لهذه العتبارات رفض أصحاب التجاه الول إصف

ي المحكمة عن نظ ية 
ورة الدفاع فف ي صف

ي"ط ح أصحاب التجاه الثاتف ي الغرب العرتر
ي� برنام�ج" الثورة فف

ي تجعل م�ن الص��حراء نقط�ة مركزي�ة فف
التت

ين أن م���ا. وال���دفاع ك���ذلك ع���ن الجمهوري���ة الص���حراوية" إل الم���ام" إل أن أص���حاب التج���اه الول رفض���وا ه���ذا الموق���ف جمل���ة وتفص���يل، معت���بر
ف عل مس�ألة الص�حراء، الم�ر كبم ي� قاع�ة المحكم��ة لص�الح ال�بت

ف علي�ه ه�و المش��اكل الداخلي��ة للبلد، لك�ن الموق�ف بش��كل ع��ام حس��م فف كبم يجب البت
ف ف المعتقليم ."الذي سمح بإنزال أحكام جائرة بالغة القسوة عل المناضليم

ي�"بال سبة لنظ ية  ي الغرب العرتر
ي� الم�ر، ك��ان هن��اك تفاع�ل. ، لي�س ص�حيحا أن بلورته�ا ج�اءت نتيج�ة لتقةي�م ل��امل للتج ا�ة"الثورة فف

فك�ل م�ا فف
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ي للمنظم��ة، علم�ا أن عناص ه�ذه اتيخر ي الصحراء ونتائجه عل المغرب، انطلقا م�ن الخ�ط السياسي�� والس��بت
مع مستجدات الوضع السياسي فف

ي�� قل��ب خطه��ا دون أن يت��م نق��دها يوم��ا أو التخلي�� عنه��ا
ة فف ي�� مجموع��ة276النظ ي��ة ظل��ت حاصف��

، وعن��د ص��دور الوثيق��ة المعني��ة، ل��م يك��ن الرف��اق فف
، وه�ذا1976م�ارس  – 1975، وص�ول إل اعتق�الت دجن�بر 1975وين�اير  1974عل دراية بمعطيات واقع المنظمة بعد اعتقالت نونبر  26

ف الج��دد ي�� ط�� ح الص��لحةيم
ي لتك�ذيب م�ا ج��اء فف

ي�� ح��د ذات��ه ك��افف
هن��اك دائم��ا  ش��ويه للحق��ائق، ول��وي لعنقه��ا، م��ن أج��ل اته��ام المنظم��ة بممارس��ة. فف

ي المجتمع
.أساليب إرهابية فالية قمعية داخل صفوفها وفف

اير - محاكمة يناير(أما فيما يخص سياق المحاكمة  ي تع��رض له�ا المعتقل��ون)77فبر
از والمس��اومة ال�تت ف ، هناك قفز مقص��ود عن�د ه��ؤلء، ع�ن الب��بت

اكي للق��وات الش��عبية، ال��ذين توج��وا م��وقفهم برف��ض"الوطني��ة التقدمي��ة"السياس��ةون، عل ي��د مح��امي الح��زاب  ، خاص��ة مح��امو التح��اد الل��بت
ي� المحاكم�ة، بع�دما رف�ض ه�ؤلء تغةبم� م�واقفهم السياس��ية

ف فف ف� السياس��ةيم ي. ال�دفاع ع�ن المعتقليم
واال س��بة للقطيع��ة السياس��ية والتنظيمي��ة، ال�تت

.1979، فهذا مجرد كذب عل التاري����خ، لنها لم تتم إل بعد نهاية يونةو 1976يقول أصحاب هذا الرأي أنها تمت سنة
عية أم����ام ء، فحةنم����ا انفج���ر الصاع ح����ول الموق���ف م���ن المحاكم����ة، ك����ان ه����ؤلء فاق���دين لك���ل شر���� ي���

عموم���ا، فق���د س���حبوا  ش����وي��هاتهم عل ك����ل سر
ف علي�ه، و ق�د زاد عل أت منهم، نظرا لنهيار مجموع�ة منه�م أم�ام التع�ذيب، و ق�امت بإفش��اء أشار التنظي�م ال�ذي ك��انوا م�ؤتمنيم ي تبر

القواعد التت
ء ال����ذي ك����ان ي����وزعه ي����

ي���� التحقة����ق، و ره����انهم عل الخ����روج م����ن الس����جن بمج����رد تق����ديم تن����ازلت للنظ����ام، السر
ذل����ك تصي����ح زعم����ائهم أم����ام قاضف

اكي موقف���ا غبم��� مس���بوق، دفاع���ا ع���ن(، يمةن����ا و ل���مال، كمكاف����أة ع���ن م���واقفهم المتخاذل���ة "المح����امون التح���اديون" اتخ���ذ ح����زب التح���اد الل���بت
ف برفض محاميه الدفاع عنهم ف السياسةيم ، و مغ اه الجديد، اتجاه المعتقليم ).وحدته الوطنية مع النظام و مسلسله الديموقراطي

ف الصلجي الجديد منها، فقد كانت قائمة عل ره��ان الخ�روج م�ن الس��جن، أو عل الق��ل تخفي�ف الحك��ام، أما لعار المحاكمة، ومواقف اليميم
ي����� ذل�����ك، وا�����ذلك أس�����س

ورة النخ�����راط فف ي ح�����ول النظ�����ام والح�����زاب الص�����لحية، وك�����انت ت�����رى كله�����ا صف�����
ي����� سياس�����ة الجم�����اع ال�����وطتف

والنخ�����راط فف
ي��� المحاكم���ات السياس���ية ال���ذي يمك���ن أن نطل���ق علي���ه خ���ط 

ي للحرك���ة"أفل���ت بجل���دك" الص���لحةون الج���دد، لخ���ط فف
، خلف���ا للموق���ف المب���دتي

ي"�� 276 ي الغرب العرتر
ي� العدي�د م�ن وث�ائق المنظم�ة خاص��ة وثيق�ة " نظ ية الثورة فف

ي� المرحل�ة التاريخي��ة م�ن"موج��ودة كعناص أو تص�ور متكام�ل فف
ي� فف ي� الغ�رب العرتر

الث��ورة فف
يالية  ".غشت 30"، و هي م شورة عل موقع 1971ماي  4الصادرة بتاري����خ " تصفية المبر
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.الشةوعية العالمية
 

ي وعجز : الطروحة السادسة) 6 .عن ذلك" إل المام"حول إشكالية الرتباط الجماهير

تلميذي��ة وطلبي���ة، وهي��� أس���اس القاع��دة الجتماعي���ة لس���يادة النظ���رة الطفولي���ة للعم���ل السياسي���" إل الم��ام"ي��رى أص��حاب الوثيق���ة أن ج��ذور 

ي
:بمظاهرها المختلفة، ويتجل ذلك حسب زعمهم فف

ء من منطلق التمرد عل المجتمع -  ي
).العدمية(منطق الرفض لكل سر

ف طرفيه الموقف من التغةبم الفوري-  ي تناقض واحد، يفصل بيم
.اختصار التناقضات فف

ي والحكم عل إفلس الحزاب الصلحية من خلل ذلك- 
.مسألة العمل الشي والعلتف

ف الصلجي والثوري-  ي العمل الثوري، وفاصل بيم
.الشية من المبادئ الرئيسية فف

، وحال��ة أوط��م بع��د277"النقاب��ة الوطني��ة للتلمي��ذ"وتأس��يس" الودادي��ات"حال��ة: دع��وة لتجاوزه��ا وتك��وين نقاب��ات شية: الموق��ف م��ن النقاب��ات- 

ي لطلب��ة المغ��رب"إط��ارات نقابي��ة، ق��ام بخلقه��ا : الودادي��ات�� 277
ي�� منتص��ف الس���تةنات، ت��م حله��ا م��ن ط��رف النظ��ام،" التح��اد ال��وطتف

داخ��ل الثانوي��ات وك��انت تابع��ة ل��ه، وفف
ي للتلميذ"وظلت الحركة التلميذية المغ اية تطالب بإرجاع الوداديات، ضمن ما كانت  سميه ب  ، وقد خيضت من أج�ل ذل��ك نض�الت بطولي��ة، اكتس��بت"الحق النقاتر

ات نض���الية، نقابي���ة وسياس���ية هام��ة، دفع��ت ب���وعي الحرك��ة التلميذي���ة إل الم���ام، مم���ا جعله���ا تق���دم ي��وم  أب ي���ل، عل إث���ر بي��ان ص���ادر 22عل إثره��ا الحرك���ة التلميذي��ة خ���بر
".النقابة الوطنية للتلميذ"بالمناسبة، عل تأسيس 
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.279، والدعوة إل  شكيل اللجان العمالية الشية278الحظر ورفع لعار بناء نقابة طلبية شية
ف الج�دد، ليس�ت س�وى انعكاس�ا لنظ�رة طفولي�ة للعم�ل السياسي� والت�أثر بالي��ديولوجيات المغ��امرة كل هذه التمظهرات حسب زعم الص��لحةيم

.1968الرهابية لما بعد ماي 
ل تج اة المنظمة و معها الحملم، و لدعم ذلك تم تقديم خلصات و أحك��ام ج��اهزة دون أبس�ط تحلي�ل، و بع��زل الموض�وعات ف هكذا إذن تخبت
ف��� الح���ديث ع���ن ع���ن س���ياقها، و ع���دم طرحه���ا بارتب���اط م���ع الزم���ان و المك���ان، و ذل���ك لتس���هيل ل���وي عن���ق الحق���ائق و اللتف���اف علةه���ا، فمثل، حيم

، م���ن الناحي���ة"اللج���ان العمالي���ة الشية"موض���وعة ال���دعوة لتج���اوز النقاب���ات، نج���د كش���كول ق���د تجم���ع لخدم���ة الموض���وعة، فال���دعوة لتش���كيل
ي��� س���ياق خ���ط العفوي���ة ال���ذي ت���م تج���اوزه بع���د ص���دور تق ي���ر  1971التاريخي���ة، ق���د انبثق���ت س���نة 

، و قب���ل ذل���ك، ك���ان رف���اق1972280نون���بر 20فف
ي���� للش����غل"المنظم����ة يش����تغلون داخ����ل  ، أم����ا إذا ك����انت أخط����اء، فهي���� ل علق����ة له����ا به����ذا1976و اس����تمر ه����ذا الح����ال إل ح����دود " التح����اد المغرتر

ادوري لنقاب����ة . الموق����ف المزع����وم ي لطلب����ة"واال س����بة لفك����رة بن����اء نقاب����ة طلبي����ة شية، فق����د ج����اءت عل إث����ر ح����ل النظ����ام الكم����بر
التح����اد ال����وطتف

ي�� ين��اير" المغ��رب 
ي لطلب��ة المغ��رب، كنقاب��ة شية، ولي��س تج��اوزا له��ا، بحك��م ظ��روف القم��ع1973فف

، وم��ا ك��انت تعني��ه، فه��و بن��اء التح��اد ال��وطتف

ف"للحرك��ة الطلبي��ة المغ اي��ة، ال��ذي ت��وج بص��عود  15بع��د الم��ؤتمر �� 278 ي ل��كلتها منظم��ة " الجبه��ة الموح��دة للطلب��ة التق��دمةيم
إل" م��ارس 23"، و منظم��ة "إل الم��ام"ال��تت

ي� يولة�وز 
ف فف ف النقلبي�تيم ي� ظ�روف ال��تداد أزم�ة النظ��ام، بع��د المح��اولتيم

ي�� غش��ت  1971قيادة النقابة الطلبية، و أمام تصاعد النضالت الطلبي�ة فف
، أق�دم النظ��ام1972و فف

ي لطلب��ة المغ�رب"بعد اجتماع للحكوم�ة عل إص��دار ق�رار ح�ل 
ي أق�دمت علةه�ا "التح��اد ال�وطتف

لتج اته�ا داخ��ل الحرك��ة الطلبي��ة، دع�ت" إل الم�ام"، و بع�د المراجع��ات ال�تت
ي لطلب���ة المغ��رب 

تغ���ال إل تأس���يس نقاب���ة شية للتح���اد ال���وطتف ي��� الةون���ان و إس���بانيا و البر
ي��� ه���ذا الص���دد وثيق���ة (المنظم���ة إس���وة بتج���ارب مماثل���ة فف

ية"انظ���ر فف الن���دوة التحض���بم

ي ، و تأسيس نقاب��ة)الخط الثوري الجزء الول"، مرجع سبق ذكره......: ، ضمن كراسة "الوثائق الساسية "غشت 30"، الم شورة بموقع 1973، غشت "للقطاع الطلتر
ي لطلبة المغرب"طلبية شية لم يكن تجاوزا ل

.، بل طبعة جديدة لضمان استمراريته"التحاد الوطتف

ة أل�هر م�ن كف��اح التنظي��م، نق��د ونق��د"، ث��م تج��اوزت ه��ذا الط� ح بع��د ص�دور وثيق��ة 1971إل  ش��كيل اللج��ان العمالي��ة الشية خلل " إل الم��ام"دع�ت منظم��ة �� 279 عشر�

ي
ي كراسة "ذاتت

ي كانت  شتغل"الخط الثوري، الجزء الول...: الوثائق الساسية "، وقد صدرت الوثيقة فف
، و إن القيام بسحب هذا الط ح عل مجمل تج اة المنظمة، التت

ي للشغل"من داخل  اء عل تاري����خ المنظمة ليس إل"التحاد المغرتر .، ليس إل مجرد ادعاء و افبت

ي"يعتف به دائما وثيقة " نونبر 20تق ير "�� 280
ة ألهر من كفاح التنظيم، نقد ونقد ذاتت .، مرجع سبق ذكره"عشر
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ة للحركة الثورية عبر العالم، أما الدعاء بتجاوز أوطم، فه��ذا أم��ر ل يس��تند عل أي مس��تند، ب��ل مج�رد كذب�ة س، وقد كانت هناك أمثلة كثبم الشر
ف الج��دد ، لنه��ا ج��اءت كتتوي����ج لنض��الت الحرك��ة"النقاب��ة الوطني��ة للتلمي��ذ"ونف��س الح��ال، ينطب��ق ع��ل . أخ��رى م��ن جمل��ة أك��اذيب الص��لحةيم

ي�� 
، وق��د ت��م تأسيس��ها فف ي ي ك��انت تط��الب ب��الحق النق��اتر

ي ك��انت أص��ل تابع��ة" الودادي��ات"، و1972أب ي��ل  22التلميذي��ة، ال��تت
المتح��دث عنه��ا، ال��تت

ي��
ي منتص�ف الس��تةنات، وهي� إط��ارات مح�دودة ترتب��ط بش��كل ض�ةق بالمؤسس��ة الثانوي��ة، ول ترتفت

ي لطلبة المغرب، قد تم حلها فف
للتحاد الوطتف

ي للحركة التلميذية
ي الوطتف .إل مستوى ترجمة الحق النقاتر

ف والط���ارين لتط���وير العم���ل داخ���ل الحرك���ة التلميذي���ة، لك���ن ل يمك���ن القف���ز عل ف��� الش���كليم يمك���ن مناقش���ة مس���ألة ه���ل ك���ان بالمك���ان الدم���ج بيم
ة، والنقاب��ة الوطني�ة للتلمي�ذ هي�� مث�ال، عل عك�س م�ا ي تلك الف�بت

الطبيعة الوطنية والتقدمية لنضال الحركة التلميذية، كما كان عليه الحال فف
ي ال�ذي ل�م يك�ن موج�ود أص�ل، بق�در م�ا ك�ان تأسيس��ا ل�ه الي�ة للموض��وعات. يدعي أصحاب الورقة، ولي��س تج�اوزا للعم��ل النق�اتر ف إن الطبيع��ة الخبت

ي� النق��اش يس��تدعي من��ا ال��رد و
ي كذا موقف من كذا قضية، واط يقة تق ي ية، دون دعم ذلك بمواق�ف و وث��ائق يمك�ن العتم�اد علةه��ا فف

الخرى فف
.التوضةح، و نحيل القارئ عل وثائق المنظمة الم شورة سابقا

لمانية والصلح: الطروحة السابعة) 7 .حول الموقف من الحزاب الوطنية التقدمية ومن اليج

الح�����زاب الوطني�����ة التقدمي�����ة، أن مناهض�����ة الحزاي�����ة والتح�����زب والبتع�����اد ع�����ن الح�����زاب الوطني�����ة"ي�����رى الص�����لحةون الج�����دد، فيم�����ا يتعل�����ق ب 
ه���ا للعفوي��ة والفوض��وية والمغ��امرة، ، س���مة طبع��ت خ���ط وتج ا��ة المنظم���ة، وم��ن هن���ا تنظبم ف التقدمي��ة، ب��ل والبتع��اد ع��ن السياس���ة والسياس���ةيم

:ويحاولون تفسبم ذلك بما يلي
ي���: م���ن خلل تحدي���دها للتناقض���ات والموق���ف منه���ا"

م���ن ي تمي��� للش���عب وم���ن ي تمي��� إل ص���فوف أع���داء التق���دم يق���ع الخل���ط، فةت���م الس���قوط فف
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ي طاحونة المواقف الرجعي�ة 
ي السياس�ة(صب الماء فف

فف ، الموق�ف م�ن الح��زاب امت�داد للموق�ف م�ن النظ��ام)الخيان�ة والتمثيلي��ة الطبقي�ة ومح�بت
يالي������ة، ول يمث������ل مص������الح طبقي������ة كطبق������ة أو طبق������ات اجتماعي������ة،) عب������ارة ع������ن كمش������ة حاكم������ة(السياسي������   س������تمد وجوده������ا م������ن خدم������ة المبر

ف الحزاب السياسية ة، والمتوسطة، ل وجود لمن يعبر عن مصالحها الطبقية بيم ".والبورجوازية الصغبم
ف الحملم و منظمة  ي برزت بيم

ي� طبيعته�ا الول،" إل الم�ام"إن جدلية التناقضات، التت
م�ن جه�ة، و الق�وى الص��لحية م�ن جه�ة أخ�رى، تع�ود فف

، بحك���م أن ف ف��� التج���اهيم ، أن يحت���د ه���ذا الصاع بيم ف��� و منظ���ورين للصاع السياسي��� ب���المغرب، و ك���ان م���ن الط���بيعي ف و خطيم ف��� ت���وجهيم إل صاع بيم
، بظ��روف الصاعات الطبقي��ة حس��ب المراح��ل و الظرفي��ات، و ف�� ف�� الطرفيم وع ب��ديل ث��وري، ث��م هن��اك ت��أثر الصاع بيم الحمل��م، ك��انت تحم��ل مشر��

ي�� ك��ل الح��وال، ل��م تك��ن الحمل��م، و أيض��ا منظم��ة 
، تض��ع ه��ذه الح��زاب، و إن ك��انت ته��اجم قياداته��ا النتهازي��ة المتواطئ��ة م��ع"إل الم��ام"لك��ن فف

ات، إل ت س���ةق النض���ال معه��ا، م��ن ي�� ك���ل الف��بت
، و لدل عل ذل��ك، كونه��ا ق��د دع��ت فف ي�� موق��ع النظ���ام و التن��اقض الرئيسي��

ادوري، فف النظ���ام الكم���بر
ة الممت��دة م��ن نون��بر281خلل ص��ةغ جبهوي��ة ي�� الف��بت

، ك��ان أقط��اب التج��اه الص��لجي الجدي��د، يغ��ازلون1976إل م��ارس  1974، ه��ذا علم��ا أن��ه فف
ي�� وق��ت ك��انت في��ه تل��ك الح��زاب تب��ث حملته��ا المس��عورة و العدائي��ة ض��د المنظم��ة، و ه��ذا يثب��ت م��رة أخ��رى فش��ل التحالي��ل

ه��ذه الح��زاب، و فف
ي ل ترى الواقع، إل من جانب واحد

أما ما تمثل�ه ه�ذه. والواقع يقول أن الوحدة مع هذه القوى كانت لبه مستحيلة أو منعدمة. الحادية، التت
ات سياس��ية طبقي��ة، فيمك��ن الع��ودة إل مجموع��ة م�ن وث��ائق منظم��ة م�ن أج��ل خ��ط"و ..." الوض��ع الراه��ن"منه��ا " إل الم��ام"الح��زاب م��ن تع��ببم

ي
...".ماركسي �� لة ةتف

ي ص��درت س��نة..." س��قطت القنع��ة "، فق��د يك��ون ه��ذا ص��حيحا بال س��بة لوثيق��ة "كمش��ة حاكم��ة"واال س��بة للموق��ف م��ن النظ��ام، واعتب��اره 
ال��تت

ت الطبق����ة الحاكم����ة مج����رد 1970 ف���� اعت����بر أي كفئ����ة قليل����ة دون قاع����دة طبقي����ة، لك����ن مواق����ف المنظم����ة من����ذ ذل����ك التاري����خ" أوليغارل����ية "، حيم
ي 

ا، ولمزي���د م���ن الطلع، يمك���ن الل���ارة إل وثيق���تت المه���ام العاجل���ة للحرك���ة"و " ح���ول تناقض���ات الع���دو والف���ق الث���وري ب���المغرب"تط���ورت ك���ثبم
.وكلها تكذب هذا الط ح..." الماركسية

ة  ي� ف��بت
ي عرفته�ا ه��ذه الح��زاب فف

، إث��ر النض�الت1979– 1978بطبيعة الحال، كان الصلحةون الجدد، مزهوون ببعض التحركات ال س��بية ال�تت

كة: "يمكن هنا اللارة إل الوثائق التالية�� 281 نامج الديموقراطي لسنة "، "الخطة التكتيكية المشبت نامج الديموقراطي لسنة "و" 1975البر ".1976البر

170



ورات، الطروحات، الملبسات والنتائج": إل المام"مسلسل تصفية المنظمة الماركسية ــــ اللينينية المغربية  الحداث، السير

ة ي خاض��تها قطاع��ات واس��عة م��ن الطبق��ة العامل��ة والبورجوازي��ة الص��غبم
ي��ة ال��تت وم��ا ك��ان علةه��م س��وى التع��ببم ع��ن غبطته��م وانتص��ارهم. الجماهبم

ي هذا الصدد
:لها، ويقولون فف

ي من��ه، ولق��د تكل��ف الواق��ع"
، رغ��م القم��ع ال��ذي ظل��ت تع��اتف ه��ا السياسي�� وارتباطه��ا النض��الي بالجم��اهبم ي ازداد تأثبم

واقي��ت الح���زاب الوطني��ة ال��تت
."من الحزاب" إل المام"نفسه بإبراز مثالية وذاتية مواقف مجموعة 

ي انبن��ت علةه��ا نظ ي��ة 
، و ق��د س��بق أن"وح��دة الق��وى الثوري��ة و الديموقراطي��ة م��ن أج��ل إس��قاط النظ��ام"إن ه��ذا الط�� ح، ل��كل أح��د الس��س ال��تت

ي اس��تندت علةه��ا ه��ذه الطروح��ة 
لماني��ة و الص��لح، يس��جل أص��حاب البي��ان، م��ن خلل.عالجن��ا طبيع��ة الوه��ام ال��تت أم��ا بص��دد الموق��ف م��ن البر

لماني�ة ل�دى منظم�ة  لم�ان و م�ن الديموقراطي��ة البر ، أن��ه ل�ديها أطروح��ة تق��ول أن الجم�اهبم"إل الم�ام"التأكيد عل وجود موقف الرفض م�ن البر
، و مش����اركة الجم����اهبم مج����رد ديماغوجي����ة و ال����دافع له����ا ه����و القم����ع، و هن����اك أيض����ا نق����د للح����زاب  "الوطني����ة و التقدمي����ة"ترفض����ها بش����كل واعي����

.المشاركة فةها، باعتبارها ذيلية للحكم و خادمة للمخططات الرجعية
ي  س���تند علةه���ا - حس����ب زعمه���م- وتل���ك"

ي��� البلد" إل الم���ام"هي��� الخلفي���ة اليديولوجي����ة والسياس����ية ال���تت
لوص���ف الق���وى الوطني���ة التقدمي���ة فف

".بالصلحية
، كانت ت تج عن تحالي��ل معمق�ة لواق��ع السياس��ات" إل المام"إن مواقف منظمة  ي

لماتف لمان و الط يق البر تاريخيا، فيما يخص الموقف من البر
ي���� أن ه����اته الق����وى الص����لحية نفس����ها ق����د انض����مت إل

ة أو تل����ك، و يكفف ي���� ه����اته الف����بت
الطبقي����ة للنظ����ام، و لي����س بن����اء عل أحاس����يس و مش����اعر فف

ي" النتهاك���ات الجس���يمة لحق���وق النس���ان"و " ع���ن س���نوات الرص���اص"الجوق���ة، بع���دما أص���بح الجمة���ع يتح���دث 
و ع���ن س���نوات الدكتاتوري���ة ال���تت

ي�� الحكوم��ات، للت��دليل عل خط��أ تل��ك
ي و المش��اركة فف

لماتف ي العمل البر
ي النظر إل حصيلة هذه الحزاب فف

ات، و يكفف ي هذه الفبت
عرفها المغرب فف

، و ص��واب الطروح��ات الثوري��ة للحمل��م و منظم��ة  ي�� ي"إل الم��ام"التج��ارب و نتائجه��ا الس��لبية عل الش��عب المغرتر
، و ح��تت بع��ض المف��اهيم ال��تت

ي السياس�ة"حاول الصلحةون الجدد استغللها، من قبيل 
فف ي� النظ��ر إل م�ا آل�ت إلي�ه ه��ذه الح��زاب، و اس��تخراج تل�ك التح�ولت"مح�بت

، فيكفف
ادوري ي عرفتها، و أدت إل بروز أنوية من داخلها مرتبطة بالنظام الكمبر

.الب ةوية التت
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ات تطور : الطروحة الثامنة)8 .النتعاش، العزلة والنهاية": إل المام"حول فير

ي التخبط والعش��وائية، ويثبت��ون غي��اب أي"إل المام"عندما يحاول الصلحةون الجدد تقديم نظرتهم التقةيمية لتاري����خ منظمة 
، يسقطون فف

ك����ة الك���اذيب ، وه���و م���ا يفض���ح هج���ومهم عل المنظم���ة، ع���ن ط ي���ق فبر ي
ي���� ل���ديهم، ق���ائم عل المنظ����ور الم���ادي الج���دلي والت����اريخف تحلي���ل منهخر

، وع���زل الل���ياء ع���ن س���ياقها، وع���ن بعض���ها البع���ض، ح���تت  س���هل عملي���ة الخل���ط ي
ات والمراح���ل بش���كل تعس���فف واختلق المزاع���م، وتحدي���د الف���بت

.وزرع اللتباس وإلاعة الوهام ونشر الضاليل
ي حددها أصحاب البيان

ة النتعاش التت :هكذا نقرأ بال سبة لفبت
ة أول " ت: 72- 70ف���بت ف��� ي تمبم

ي عرفته���ا الجامع���ة والثانوي���ات وال���تت
ي��� الوض���اع ال���تت

عرف���ت نوع���ا م���ن الزده���ار يج��د أسس���ه وأس���بابه الموض���وعية فف
ابات طويل���ة ومظ���اهرات ي��� ه���ذا "282، وأدى ه���ذا الواق���ع حس���ب أص���حاب البي���ان إل نش���وء المجموع���ات اليس���ارية..."بإصف���

ي أث���رت ب���دورها فف
ال���تت

...".الواقع عن ط يق نشر الفكر المتطرف والمغامر وسط لباب المدارس والكليات
ي كان يروج لها النظام، وحزب 

اكية"إنها بالفعل، نفس الطروحات التت ي��" التحرر واللبت
، وكذلك القوى الصلحية، مما يعتف ي

الحزب التح يفف
ة الثاني��ة ". إل الم��ام"أن أص��حاب البي��ان، أص��بحوا ينطلق��ون م��ن نظ��رة عدائي��ة للحمل��م ولمنظم��ة  ة العزل��ة(أم��ا الف��بت وتمت��د حس��ب زعمه��م) ف��بت

ي���77إل  72م���ن نهاي���ة 
ة التقهق���ر و العزل���ة و التهمي����ش داخ���ل الش����بةبة نفس���ها، و الس���باب حس���ب زاعمةه���ا، تكم����ن فف ونه���ا ف���بت ، و هي��� كم����ا يعتبر

اب و مقاطع��ة المتحان��ات و"م��ارس 23"و " إل الم��ام"المواق��ف المتطرف��ة ل  ، و كمث��ال عل ذل��ك رف��ض الودادي��ات و ال��دعوة لس��تمرار الصف��
ي لطلبة المغرب 15تأسيس النقابة الوطنية للتلميذ، و المؤتمر 

، ثم قضية الصحراء و م�ا نت�ج71 -70و ذلك إبان نضالت ... للتحاد الوطتف
ي 

اات فف . 77و 76و 75و 74عنها من صف
ة الس�����ابقة عل نهاي�����ة  ي����� ك������ون الس�����باب المعتم������دة تع������ود كله������ا إل الف�����بت

ي  س������تدعي النتب������اه، تتجل فف
، وذل�����ك ل�����دعم72الملحظ������ة الول، ال�����تت

ة نهاية ، وهذا قمة التخب��ط والعش��وائية، وغي��اب المنط��ق ال��داخلي للل��ياء، حي��ث ت�دعم عناص النتع��اش1977- 1972أطروحتهم حول فبت

ي تصورهم عنها�� 282
.يتحدث هنا أصحاب البيان عن مجموعات يسارية، و ليس عن الحركة الماركسية �� اللة ة ية، و لهذا مغزى فف
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ة، تمت���د م���ن نهاي���ة  اجع والنكم���اش، ف���أي منط���ق ه���ذا؟ أم���ا إقام���ة ف���بت ة ال���بت ورة1977 إل ح���دود 1972ف���بت ، فه���و ل يخض���ع لمنط���ق تط���ور س���بم
ي�� اس���تجواب ل��ه لج ي���دة 

ف الج��دد، ق��د صح فف ي��� أن زعي��م الص���لحةيم
اكي"المنظم���ة تاريخي��ا، و يكفف ، أن المنظم���ة عال��ت أوج283"التح��اد الل���بت

ة نون��بر ي�� ف��بت
،1974نون��بر - 1972تطوره��ا فف ف�� ي�� الكلم ع��ن قواع��دها الش��بةبية و العمالي��ة، ب��ل تواج��دها أيض��ا وس��ط الفلحيم

، و ق��د اس��تفاض فف
ي لحظة، ثم بعد ذلك لذ بالصمت

ف الجدد قد استفاق من غفوته فف .فهل كان هذا فقدانا للذاكرة؟ أم أن زعيم الصلحةيم
ة النهاية فيقول البيان ة الثالثة، فبت :أما عن الفبت

، عرف��ت منظم��ة1977أي تواجد سياسي كمنظمة و غابت عمليا من الساحة الوطنية، و بعد" إل المام"، لم يبق ل 1977ومع بداية سنة "
ي: صاعات سياسية قوية، أدت بها إل نهايتها الطبيعية"إل المام" ".التشتت التنظيمي و السياسي و اليديولوجر

، ي� مس�تنقع ال�ردة والنهزامي�ة، عل امت�داد بيانهم��ا الش�هبم
إن هذا القفز فوق الحواجز، لم يمنع زعيمي التيار الصلجي الجديد، من السقوط فف

ي� منظ�ور الق�وى الرجعي��ة، فاتخ�ذ التقةي�م منخ جعل�ه يك�ون ق�رار إحال�ة، ب�ل
الذي من خلل تبيانه لمظاهر الزمة، و تقةي�م الح�داث، س�قط فف

ي�� مجموع��ة م��ن الم��دن، و اس��تعماله
حك��م علةهم��ا بالرت��داد ع��ن خ��ط الحمل��م و الحرك��ة الثوري��ة المغ اي��ة، و م��ا توزي����ع بي��انهم داخ��ل الجامع��ة و فف

. ضد القواعد المناضلة داخل أحزاب القوى الصلحية، إل دليل قاطعا عل خروجهم من صفوف الحركة الثورية المغ اية
، و"إل الم��ام"هك��ذا انتق��ل أص��حاب البي��ان م��ن موق��ع الص��لح إل موق��ع ال��ردة، و ك��ان ه��ذا الش��كل الول للتح يفي��ة ال��ذي ظه��ر داخ��ل منظم��ة 

اير  ي فبر
.1980انته فف

.مرجع سبق ذكره" أقض اليسار"انظر سلسلة �� 283
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الجزء الثالث
القسم الول

ي مسلسل تصفية منظمة 
"إل المام"دور الطروحات التحريفية الجديدة فن

ن" ".إن جدلية التاريــــخ، بما أنها انتصار للماركسية كنظرية، فهي تجيج أعداءها عل التلبس بلباس الماركسيير

«La dialectique de l’histoire est telle que la victoire du marxisme en matière de théorie oblige ses ennemis
à se déguiser en marxistes» Lénine . œuvres. tome 18 . p 608

:الفصل الول
، سقوط التجربة و انطلق مسلسل المراجعات)": 1985- 1979(إعادة البناء "خط  284.تناقضات الوضع الداخلي

تقديم
ي زرع��ت فةه��ا ب��ذور التح يفي��ة الجدي��دة داخ��ل منظم��ة 1985إل ح��دود خ ي��ف  1979ل��كلت الس��نوات الممت��دة م��ن 

ة الثاني��ة ال��تت إل"، الف��بت
ي��� الول، و ق���د ت���م ذل���ك تح���ت راي���ة " الم���ام

الش���كل" التح يفة���ون الج���دد"، و ب���ذلك اخت���ار "اللة ة ي���ة �� الماركس���ية"بع���د هزيم���ة التج���اه التح يفف
ي��� الجدي���د، بع���دما تهي���أت الرض���ية و الظ���روف المناس���بة

ف��� الل���كال التح يفي���ة، لوض���ع اللبن���ات الول لبن���اء خطه���م التح يفف الك���بر ذك���اءا م���ن بيم
.للقيام بذلك

ي�� لكلم��ة تح يفي��ة، ��284
ي تح يفية، ل تؤدي المعتف�� الحقيفت

ي تعتف
ي خلط، حةنما يتحدثون عن التح يفية، لن ترجمة الكلمة إل الع اية و التت

غالبا ما يسقط قراء الع اية فف
ي���"يحرف���ون الكل���م ع���ن مواض���عه"لنه���ا ت���وجي بتح ي���ف للكلم أو النص���وص عل ل���كل 

ي��� الق���رآن، و الح���ال أن الم���ر هن���ا يتعل���ق بالمراجع���ات، أي إع���ادة النظ���ر فف
، كم���ا ج���اء فف

ي
، أو الماركسي �� اللة ةتف .المبادئ الساسية للفكر الماركسي
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ي�� متناقض��ة، بحي��ث أن النتص��ار عل مس��توى المنظم��ة المركزي��ة ك��ان لص��الح
ي�� الص���لجي اليمةتف

لق��د ج��اءت نتائ��ج الصاع ض��د الخ��ط التح يفف

ي�
ي عزل الخط الث�وري ع�ن قواع�ده، و ذل�ك ع�ن ط ي�ق أس�اليب خبيث��ة، و ق�د تجل ذل�ك فف

الخط الثوري، بينما استطاع الخط الصلجي اليمةتف
ف ال�ذين دف�ع به�م إل التوقة��ع عل بي�ان يونة�و  ي تعبئة العديد م�ن المناض�ليم

لق�د ك�ان بالفع�ل انتص�ارا بطع�م م�ر، زاد م�ن مرارت�ه. 1979285دوره فف
ي واجهت بشكل متن�اقض، و إن طغ�ت علةه�ا الوح��دة مؤقت��ا، خلل الصاع

ف الصلجي و استمرارها من داخل المجموعة التت انتقال أفكار اليميم
ف�� الجدي�د، أن تحت��ل ف�� الص��لجي ال�ذي انته�ت ب��ه الم�ور إل ال��ردة، بينم��ا اس��تطاعت المجموع��ة المت��أثرة إل ح�د ك��ببم بأطروح��ة اليميم ض�د اليميم

ي انفتح��ت بع��د ص��دور ق��رارات 
ورة الجدي��دة، ال��تت ي�� الس��بم

و فيم��ا ك��ان يب��دو انتص��ارا للخ��ط الث��وري، ب��دأ يتجل،. 1979نون��بر 12موق��ع الهيمن��ة فف
ي�� و بش��عارات

ي�� الجدي��د و يزي��د علي��ه، و تل��ك جدلي��ة التاري����خ، أي انتق��ال الفك��ر الص��لجي اليمةتف
، ينه��ل م��ن الخ��ط اليمةتف ي��

كانتص��ار لخ��ط تح يفف
ف�� الخ��ط الث��وري و الخ��ط الص��لجي الجدي��د،. ماركس��ية �� لة ة ي��ة إل الصاع ض��د الخ��ط الث��وري م��ن ال��داخل ورة التن��اقض، بيم لق��د اجت��ازت س��بم

ة الممت��دة م��ن خ ي��ف  1976من��ذ خ ي��ف  ي�� الف��بت
، ك��ان الصاع مح��دودا أو ثانوي��ا ، بحك��م1977و إل ح��دود يونة��و  1976مس��ارات مختلف��ة، ففف

ي��� الص���لجي ق���د أعل���ن ع���ن نفس���ه بالكام���ل، و ظ���ل موق���ع الهيمن���ة يحتل���ه الخ���ط
ي��� نف���س ال���وقت ل���م يك���ن الخ���ط اليمةتف

ت���أثبم عوام���ل أخ���رى، و فف
، بش��كل أص��بح مع��ه خط��ا متك�امل، و اس��تطاع أن1978الثوري، و استمر ذلك إل نهاية  ي الصلجي

، لكن خلل هذه السنة تبلور الخط اليمةتف
ي 

وط)1979ين����اير (ينتشر���� ت����دريجيا، ب����ل حق����ق مجموع����ة م����ن النجاح����ات ، حي����ث كس����ب إل ص����فوفه أبراه����ام الشفاتت ، فتهةئ����ت ل����ه ك����ل الشر����
ي الصلجي من النتصار، و فرض 

ال��ذي ك��ان" برن��امجه النتق��الي"الموضوعية و الذاتية لطلق هجوم واسع مضاد، استطاع معه التيار اليمةتف
اير ة فبر ، و قد لكلت فبت ي

.، قمة انتصاره، الذي كان انتصارا مؤقتا، و أصبح بذلك مهيمنا1979مارس - يشكل وعاءا لخطه السياسي اليمةتف
ي�� أب ي��ل م��ن س��نة 

، و1979لك��ن فف ف ف�� التج��اهيم ، فاحت��د الصاع بيم ف ، اس��تعاد الخ��ط الث��وري هيمنت��ه داخ��ل المنظم��ة المركزي��ة و وس��ط المناض��ليم
إل نون��بر م��ن نف��س الس��نة، اس��تعاد الخ��ط الث��وري 1979هك��ذا، فم��ن أب ي��ل . انته ب��دخول التي��ار الص��لجي مرحل��ة ال��ردة بص��دور بي��انه الش��هبم

ف موقعه السابق .موقع الهيمنة داخل المنظمة المركزية، و فقد اليميم
ي�� المواق��ع منظ��ور إلةه�ا م��ن

ا فف ، ليس فقط تغةبم إن منطق تبادل المواقع، و منطق علقات القوى، لم يبلغ نهايته الجدلية، لن التحول النوعي

ي بيان �� 285
.لخصا، مرجع سبق ذكره 52الذي وقعه " التجميد للعضوية من المنظمة"نعتف
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ي�� حك��م الع��دم، أو بمعتف�� آخ��ر م��ا ال��ذي
زاوي��ة كمي��ة، ب��ل لب��د م��ن ط�� ح س��ؤال، م��ا ال��ذي تبفت�� بش��كل رئيسي�� م��ن ه��ذا الصاع؟ و م��ا ال��ذي أص��بح فف

.ي تهي بعد حل التناقض، و ما الذي يولد؟
ا ج���ذريا و نوعي���ا، يع���بر ع���ن انتص���ار الجدي���د، بق���در م���ا أن المس���ألة، ليس���ت س���وى اس���تعادة للق���ديم، م���ن خلل ع���ودة إن م���ا تول���د، ل���م يك���ن تغبم���
ي�� موق��ع القي��ادة، و ق��د تجل

ف�� الجدي��د بش��كل آخ��ر، خاص��ة، أن بع��ض مم��ن ك��انوا يتبن��ون أطروح��اته شا أو علن��ا، ق��د أص��بحوا فف أطروح��ات اليميم
ف أن انتص��ارهم ق�د شق منه��م، و ق�د أص��بح ه�ذا جلي��ا بع�د نون�بر  ، حي��ث ب�دأ الخ�ط الث�وري، يع��رف1979حةنه�ا للعدي�د م�ن الرف��اق و المناض��ليم

، أص�بحت تناقض�اتهما تتوس�ع ل�يئا فش�يئا، لتص�بح تناقض�ات جوه ي��ة ف ف تيارين مختلفيم ورة. انشطارا بيم ف� الجدي�د، و صف� إن الصاع ض�د اليميم
ي�� وج��ود تناقض��ات وس��ط م��ن تص��دوا ل��ه، و إن ظه��ر بعض��ها إل العل��ن، خاص��ة فيم��ا يتعل��ق بالتعام��ل م��ع

الوح��دة م��ن أج��ل م��واجهته، ك��انت تخفف
ة لمجموع���ة م���ن العناص. 286الوض���اع التنظيمي���ة لق���د ك���ان المي���ل ل���دى ج���زء م���ن القي���ادة الجدي���دة يتج���ه نح���و الس���تعداد لتق���ديم تن���ازلت ك���ببم

ي جم�دت عض�ويتها داخ��ل المنظم��ة
ي� زي��ادة حج�م الخلف�ات، و ص�عود التناقض�ات إل الس��طح ،. المنهارة، و كذلك للعناص ال�تت

و مم�ا س�اهم فف
ء ال��ذي ل��م)كانوا يمارسون التقية(أن ذلك الجزء من القيادة، لم يكن يعلن جهارا عن بعض مواقفه اليديولوجية و السياسية الجديدة  ي��

، السر
ي�� الجدي��د و الرف��اق ال��ذين1979نون��بر 12يب��دأ س��وى بع��د ص��دور ق��رارات 

ف�� التي��ار التح يفف ، ال��ذي ل��كل تط��بةق خلص��اتها، منطلق��ا للصاع بيم
وع إع��ادة بن��اء المنظم��ة، و ق��د اس��تمر ه��ذا الصاع إل ي ظه��رت ح��ول مشر��

دافع��وا ع��ن الخ��ط الث��وري للمنظم��ة، و ذل��ك م��ن خلل الخلف��ات ال��تت
بقي��ادة المنظم��ة و ف��رض ت��وجهه ال��ذي انته بفش��ل و س��قوط م�ا" إع��ادة البن��اء"، بع��دها انف��رد خ��ط م�ا يس�م ب 1980ح�دود ل��تنبر م�ن س�نة 

ي الذي كان قد أعلن عن تجميد عض��ويته داخ��ل التنظي��م المرك��زي�� 286
ي الجديد، بصدد وضعية أبراهام الشفاتت

ف التجاه الثوري و التجاه التح يفف ظهر التناقض مبكرا بيم
وه1979سنة  ف ل�ه مجموع�ة م�ن التن��ازلت، ب�ل أحصف� ، كما أصدرت قيادة الف ع بعد ذلك قرارا بتوقيفه من المنظمة، لك�ن أقط�اب التج��اه الجدي�د، ج��املوا الرج�ل مق�دميم

، ثم اس��تجابوا لض�غوطاته م�ن أج�ل إرج��اع المجم�دين، ع�ن ط ي�ق م�ا اس��موه ب  قي�ة التنظيمي��ة"إل اجتماع تنظيمي داخلي ي ك�انت ته�دف إل إدم��اج المجم�دين، و"البت
، ال�تت

خاطئ��ة، لك�ن العناص الناف��دة وس�ط المجم��دة عض��ويتهم، و 1977السكوت عن العديد من الخطاء التنظيمية و السياسية، و وصلت التنازلت حد اعتبار قرارات يونةو 
ي� المعتق�ل الشي، إل الع�ودة لم��واقعهم القيادي��ة داخ��ل المنظم�ة، و منه�م م�ن ك�ان ي��دعو إل المس��اواة

ي مارس��وها فف
الذين كان من بينه�م م�ن ك��انوا يس�عون رغ�م الك�وارث ال�تت

ف��� الجمة���ع  ف��� القي���ادة الجدي���دة و: المطلق���ة بيم ي���ة، أفش���لوا المفاوض���ات بيم ي مناض���لي التنظيم����ات ل���به الجماهبم
رف���اق التنظي���م المرك���زي، الرف���اق المجم���دة عض���ويتهم و ب���افت

ف عل بيان يونةو  ي حق المجمدين، و ذلك ما سمي بقرارات " إعادة البناء"، مما دفع بقادة 1979الموقعيم
.1979نونبر  12إل القبول بقرار الطرد فف
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ي خ يف "إعادة البناء"سمي ب 
.1985فف

و إشكالية القيادة" إل المام-"1- 
، ثلث أزم��ات ه��زت أرك��ان قيادته��ا، و1980غش��ت  30إل ح��دود  1970غش��ت  30خلل المرحل��ة الممت��دة م��ن " إل الم��ام"عرف��ت منظم��ة 

ة خصائص��ها ي تعرض��ت ل��ه، و ق��د ك��ان لك��ل ف��بت
ات القم��ع ال��تت ة . ارتبط��ت كله��ا بف��بت ي�� ف��بت

نون��بر ��20  1970غش��ت  30كش��فت تج ا��ة المنظم��ة، فف
، و ق�د أص�بح ذل�ك جلي�ا، م�ع تع�رض المنظم��ة لعتق�الت ين��اير " أزمة قيادة"، عن وجود 1972 ، و ق�د ك�ان1972م�اي – 1972و خط سياسي

ي��� علقته���ا بالجم���اهبم
، و فف كقي���ادة مركزي���ة" لجن���ة وطني���ة"، ت���م  ش���كيل 287و بع���د الن���دوة الوطني���ة الول. ل���ذلك أث���ر ك���ببم عل وض���عها ال���داخلي

ي محاولة لتج�اوز مفه�وم الت س��ةق كأس��لوب قي��ادة ال�ذي ك�انت تجس��ده 
ي"للمنظمة، فف

لك�ن تج ا��ة. ، أول قي�ادة للمنظم��ة"لجن�ة الت س��ةق ال�وطتف
ما بعد الندوة الوطنية، بينت استحالة تحقةق ه�ذا المفه��وم الجدي�د للقي��ادة باعتباره��ا قي��ادة مركزي��ة، لك��ون الخ��ط السياسي�� ال�ذي ك��انت  س��بم

اتيجية واض���حة ، عرف���ت1972غبم��� أن س���نة . علي���ه المنظم���ة، ظ���ل خط���ا للعفوي���ة سياس���يا و اللمركزي���ة تنظيمي���ا، زاد م���ن ح���دتهما غي���اب اس���بت
ي م��ن هف��وات الخ��ط

، بينم��ا ظ��ل خ��ط التنظي��م يع��اتف ي اتيخر ي عل مس��توى الخ��ط السياسي�� و الس��بت مخاض��ا فك ي��ا و سياس��يا، أدى إل تق��دم نس��تر
ي� اهتمام�ات المنظم��ة، ف�اعتبر 288نونبر 20، و جاء تق ير)خط العفوية(السابق 

ليض�ع الص��بع عل ه�ذا المش��كل، ج�اعل من�ه نقط�ة محوري�ة فف
ي�� تن��اقض الخ��ط و المنظم��ة الثوري��ة

طبع��ا ق��دم التق ي��ر تقةيم��ا ل��امل لتج ا��ة المنظم��ة و لخطه��ا،. حلق��ة مركزي��ة لعمله��ا، ب��ل الط��رف الرئيسي�� فف
ي�� ل��عار 

بن��اء منظم��ة طليعي��ة،"ل��ارحا ب��ذلك أس��باب و ج��ذور خ��ط العفوي��ة و انعكاس��اته التنظيمي��ة، و لخ��ص التق ي��ر مض��مون مه��ام المنظم��ة فف
ي��ا ، و إنج��از تج��ذرها داخ��ل الطبق��ة العامل��ة و الطبق��ات"ص��لبة، و راس��خة جماهبم ي�� بن��اء خطه��ا السياسي��

، منظم��ة قائم��ة عل دور ه��ام للقي��ادة فف
ورة بن��اء ح��زب الطبق��ة العامل��ة ، منظمة تعمل عل تحقةق وحدة الحمل��م، ض��من س��بم ف ف الثورييم فيم الساسية، منظمة تتشكل أساسا من المحبت

، و ق�د وض�عت الوثيق�ة مجموع�ة م�ن اللي�ات لنج�از مهامه�ا، م�ن أج�ل تحقة�ق ل�عار  ي�� ي��ا "المغرتر "منظم��ة طليعي�ة، ص�لبة ، و راس�خة جماهبم

.1972و فاتح يناير  1971دجنبر  31يومي " إل المام"انعقدت الندوة الوطنية الول لمنظمة �� 287

ي"المقصود بهذا التق ير وثيقة �� 288
ة ألهر من كفاح التنظيم، نقد و نقد ذاتت .، مرجع سبق ذكره"عشر
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لق��د أطلق��ت ه��ذه الوثيق��ة حماس��ا جدي��دا داخ��ل المنظم��ة، لكونه��ا ق��دمت تقةيم��ا ل��امل للتج ا��ة و ض��منها. عل أس��اس المركزي��ة الديموقراطي��ة
ي حق كل الممارسات الخاطئة

ي تعرضت لها المنظمة، و اتخذت قرارات تنظيمية حازمة فف
. العتقالت التت

، عرف��ت1974إل نون��بر  1972كمنظم��ة ثوري��ة ماركس��ية �� لة ة ي��ة، و م��ن نون��بر " إل الم��ام"هك��ذا، انطلق��ت أول عملي��ة حقيقي��ة لبن��اء منظم��ة 
جمه العدي��د م���ن وثائقه��ا المنتمي���ة إل ، و ه���و الم���ر ال��ذي ت���بت ي و التنظيمي��� ي��� خطه���ا السياسي��� و الي���ديولوجر

المنظم���ة مس���ارا تص���اعديا و تراكمي���ا فف
ة ي تطور خط المنظمة، و قد كان صاعا  290بطبيعة الحال، لعب صاع الخطوط داخل الحملم. 289هاته الفبت

، لعبت291"خارجيا"دورا مهما فف
ي تق ير . فيه قيادة المنظمة دورا مركزيا

ي فهم دور القيادة المنصوص عليه فف
ي� 20إن هذا الصاع، لكل غطاء لمبالغات فف

، تمثل أساسا فف نونبر
ف أي إط����ار م����ن إط����ارات ف���� الفةن����ة و الخ����رى، و ل����م  س����تير ي ك����انت تظه����ر بيم

إخف����اء أو تهمي����ش بع����ض التناقض����ات السياس����ية أو اليديولوجي����ة، ال����تت
وقراطي��ة، و مفه��وم خ���اطي لوح���دة المنظم���ة كوح���دة فوقي��ة تحققه��ا القي��ادة اجت���ازت المنظم���ة ه��اته. المنظم���ة، و تول��د ع��ن ه��ذا، ن��وع م��ن الببم

ة ظاه ي��ا، و ك��انت س��هام نق��دها موجه��ة أساس��ا نح��و الخط��وط الخ��رى داخ��ل الحمل��م ة، ب��دون مش��اكل ك��ببم لك��ن ه��ذا الوض��ع ل��م يس��تمر. الف��بت
ي�� نون��بر 

ات ري��اح القم��ع المنظم��ة فف ت أرك��ان قيادته��ا م��ن جدي��د، ذل��ك أن الحمل��ة ق��د أودت1975ين��اير – 1974ط��ويل، فم��ا أن صف�� ف ، ح��تت اه��بت
هك��ذا. بمجموع��ة م��ن قياديةه��ا و أطره��ا المج ا��ة، و أض��عفت ب ةته��ا التنظيمي���ة، س��واء عل مس��توى التنظي��م المرك��زي أو عل مس��توى القي��ادة

اة ع���ن1976إل م���ارس  1975دل���ن القم���ع، م���رة أخ���رى، بداي���ة أزم���ة للقي���ادة و للتنظي���م المرك���زي، امت���دت م���ن ين���اير  ، و ق���د أب���انت ه���ذه الصف���
ف خط��أ الس��تمرارية المتعل��ق ب��دور قي��ادة المنظم��ة الق��ائم عل المركزي��ة المفرط��ة، و ة الس��ابقة، كم��ا ت��بيم ي انبن��ت خلل الف��بت

هشال��ة الوح��دة ال��تت
ي لوح�����دتها

ي���� تنظي�����م صاع الخط�����وط م����ن أج�����ل تق�����ويم الخط�����اء و. عل مفه����وم س�����طخي و ف����وفت
ة، ع�����ن عج�����ز القي����ادة فف و ق����د أب����انت ه�����اته الف����بت

ادوري و تح�الف الق�وى ف� بمح�اولت التطوي�ق و القض�اء عل المنظم��ة م�ن ط�رف النظ��ام الكم��بر ي ظل وضع جدي�د، يتمبم
النحرافات و التقدم، فف

.، مرجع سبق ذكره"غشت 30"الخط الثوري، الجزء الول"، م شورات موقع ... : الوثائق الساسية "كراسة �� 289

ي���� داخ����ل منظم���ة " إل الم����ام"خاض����ت منظم���ة �� 290
، أو خلل حواره����ا1973، و ال����ذي ظه���ر س����نة "م���ارس 23"صاع خط����وط داخ����ل الحمل����م، س����واء ض����د الخ���ط اليمةتف

ي مع فصيل  اتيخر ".لنخدم الشعب"السبت

ي بهذا أنه لم يكن من داخل المنظمة�� 291
.نعتف
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، يض��من حماي��ة و بق��اء المنظم��ة عل الم��دى ي اتيخر ، و القيام بتنظيم تراجع اسبت ي الخط التكتيكي
الصلحية معه، مما كان يستوجب مراجعة فف

اجع بارتب��اط م�ع عل�م الهج�وم، بالش��كل ال�ذي ص�اغه. المتوسط و البعيد ورة تعل�م عل�م ال��بت ي� أدبياته�ا م��رارا ،عل صف��
و رغم أن المنظمة أكدت فف

ف اجع داخ�ل 292القادة الشةوعةون الكبار من أمثال لةنيم اجع"م�ارس 23"، لكن صاع المنظمة مع خط البت ، ق�د جع�ل م�ن ك�ل ط� ح لتنظي��م ال��بت
ي� خ��ط هج��ومي محم�وم و مغ��امر،" مشبوها"

إذا لم يعتبر يمة يا، و قد كان هذا خطأ فادحا، و بدل القيام ب�ذلك ، ظل��ت قي��ادة المنظم��ة  س�بم فف
، و ه����ذا يخ����الف ك����ل منط����ق للصاع السياسي���� أو ف ادوري و حلف����ائه الص����لحةيم ي���� ظ����ل م����وازين ق����وى مختل����ة بش����كل ك����ببم لص����الح النظ����ام الكم����بر

فف
ف الصاع ف��� 293العس���كري، مم���ا جع���ل القي���ادة المتجاهل���ة لق���وانيم و ت���ارة نح���و) مغازل���ة الق���وى الص���لحية(، تخب���ط خب���ط عش���واء ت���ارة نح���و اليميم

خلل ه�ذه الحقب�ة، ل�م يك�ن هن�اك أي). التقوقع داخل الشبةبة المدرسية، و لن الهج�وم م�ن داخله�ا عل النظ��ام و الق�وى الص��لحية(اليسار
ف���� للطروح����ات السياس����ية، عل ض����وء ي���� بمس����ألة القي����ادة، بمنظ����ور يق����وم عل تقةي����م ل����امل للعتق����الت و للتج ا����ة، و عل تحةيم

اهتم����ام حقيفت
ي�� ظ��ل هج��وم كاس��ح للنظ��ام المتح��الف م��ع الق��وى الص��لحية، و

ف�� و تط��وير تكتيك��ات المنظم��ة، فف مس��تجدات الوض��ع السياسي�� للبلد، و تحةيم
ي ي��� تط���بةق سياس���ة الس���لم الجتم���اعي و مناهض���ة ك���ل نض���ال جم���اهبم

ة. انتش���ار واس���ع للش���وفة ية، و دخ���ول الح���زاب و النقاب���ات فف ي��� الف���بت
أم���ا فف

ورات1980إل حدود غشت  1976الممتدة من يناير  اكم لس��بم ي� مس�ار م�بت
ة الس�ابقة، و دخل�ت المنظم��ة، فف ، فقد تجمعت كل تناقضات الف��بت

ي المت����أزم، نتيج����ة تراك����م الخط����اء و النهي���ارات المتتالي���ة لمجموع���ة م���ن
متناقض����ة و متع���ددة، و ل���م  س����تطع القي���ادة الخ���روج م���ن وض���عها ال���ذاتت

ف�� الجدي��د"، و م��ا تله��ا، م��ن مواق��ف و تصيحات لقط��اب 1976م��ارس  – 1975الق��ادة، خلل حمل��ة دجن��بر  ال��ذي ب��دأ يتبل��ور داخ��ل" اليميم
ة، عج��ز م��ا تبفت�� م��ن قي��ادة المنظم��ة ع��ن تحم��ل المس��ؤولية لخ��راج المنظم��ة م��ن أزمته��ا و أزم��ة قيادته��ا، و ذل��ك ع��ن. المنظم��ة ف ه��اته الف��بت ت��بيم

ي عرفته�ا، و ك�ذلك ع�ن ط ي�ق تق�ديم حص�يلة التج ا�ة، و
اكمية ال�تت ورات البت كيب نظري جديد، نابع من تقةيم لامل لكل السبم ط يق القيام ببت

، مرج��ع س��بق ذك��ره، و" الم��رض الطف��ولي للش��ةوعية"كت��اب �� 292 ف�� اتيجية الثوري��ة"لةنيم ي�� الح��رب الطويل��ة الم��د"و" قض��ايا الس��بت
عل خط"لم��او  سي�� تون��غ، و كت��اب " فف

.ت يونغ لينغ، و كذلك كتابات جياب العسك ية" كارل ماركس

ي��� هن���ا م��ا تبفت��� م��ن القي���ادة بع���د اعتق���الت نون��بر �� 293
ي��� القي���ادة ي��وم 1975و ين���اير  1974نعتف

ف�� إل اعتق���ال آخ��ر عض��و فف ي ق��ادت المنظم���ة من���ذ ذل���ك الحيم
م��ارس 2، و ال���تت

1976.
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ي الذي لم يكن ممكنا خارج تنظيم صاع الخط��وط، يس��مح بفت��ح الط ي��ق الث��وري، و ، السر ي
وط تقةيمها عن ط يق النقد و النقد الذاتت ي شر تهةتم

ي بالبلد
.تقديم تركيب جديد للخط و دروس التج اة ضمن فهم سديد للوضع الطبفت

ي ل�م  س��تطع المنظم��ة تجاوزه�ا، 294"القيادة"لدى " إعادة البناء"و قد لكل منظور 
ا ع�ن ذل�ك العج�ز، و تل�ك الزم�ة، ال��تت أو ما تبفت منه�ا، تع�ببم

ي�� داخله��ا
ي�� خ��ط . و أدت إل س��يادة خ��ط تح يفف

ي�� منظ��ورهم"إع��ادة البن��اء"و م��ن اللف��ت للنظ��ر، أن معتنفت
ي�� مق��دمتهم القي��ادة الجدي��دة، فف

، و فف
ة يناير  ، أي أن هناك نفس الدور المعط1976مارس – 1975لدور القيادة، لم يختلفوا عن تصور القيادة لدى التجاه الذي ساد خلل فبت

ي�� الم��ر،
وقراطية و تقديس للقيادة، و بناء وحدة فوقية للمنظم��ة، و إن الخطبم�� فف للقيادة، و بالتالي نفس النحراف، بما يعنيه من تك يس للببم

، نتيج����ة ف ا م���ن مكانته���ا و مص���داقةتها ل���دى الغالبي���ة العظم م���ن الرف���اق و المناض���ليم ي��� وق���ت فق���دت في���ه القي���ادة قس����طا ك���ببم
أن يحص����ل ه���ذا فف

ي ارتكبها مجموعة من القادة ي تمون إل الكتابة الوطنية و اللجنة الوطنية
.للخطاء، التت

ي السجن، أن تحافظ عل حد أدتف من تماسكها من يناير 
، فيع�ود ذل�ك إل ال�دور ال�ذي ق�ام1979إل نونبر  1976و إذا استطاعت المنظمة فف

ي ذلك، و نخص هنا بالذكر، الدور الذي قامت به 
، م��ن"اللجن��ة القيادي��ة"به مجموعة من أطرها و رفاقها، و ليس للقيادة كقيادة أي نصيب فف

ف 1979إل نون��بر   1977م��ارس  (لق��د س��بق ذك��ر أس��ماء أعض��ائها ، علم��ا أن تركةبته��ا ك��انت تتغبم�� حس��ب الظ��روف بينم��ا ظ��ل ثلث رف��اق ث��ابتيم
ي رص ص�فوف المنظم��ة و هيكلته��ا و إع�ادة الثق�ة فةه�ا، و ، ادريس الزايدي، عل عاتق هؤلء وق�ع ع��تر فةها و هم ادريس بن زكري، فؤاد الهيللي
ة ك��انت م�ن إنجازه��ا، كم��ا أن المع��ارك النض��الية م��ن داخ��ل الس��جن ك��انت تخط��ط م��ن طرفه��ا، و تحمل��ت ي� ه��ذه الف��بت

ي ص��درت فف
ك��ل الق��رارات ال��تت

ي الت سةق م�ع أط�راف المنظم��ة بال�داخل و الخ�ارج )،  ي� اللجن�ة الوطني�ة الفاق�دة لك�ل مص�داقية، وعتر
ي ك�ان أغل�ب أعض�ائها، ل يوج��دون فف

 و ال�تت
اات الجلد دون أدتف��� محاول���ة وع����ة م���ن ك���ل اعتب���ار، خاص���ة و أن مجموع���ة منه���ا، ق���د س���قطت تباع���ا كم���ا  س���قط أوراق الخ ي���ف أم���ام صف���� ف المبف

ي��� ظ���ل تل���ك الوض���اع غبم��� ذي نجاع���ة أو فعالي���ة، ب���ل ل. للص���مود
أم���ا مفه���وم الوح���دة م���ن خلل دور مب���الغ في���ه للجن���ة الوطني���ة، فق���د أص���بح فف

ي�
ي�� فف

، لن إع�ادة بن�اء وح��دة المنظم��ة، ك�ان يتطل�ب إجماع��ا واس�عا ح��ول خ��ط ث�وري، ي بتف ف يحطف بأي قبول م�ن ط�رف أغل�ب الط��ر و المناض�ليم

فت عل م���ا يس���م ب إع���ادة البن���اء 1979المقص���ود هن���ا قي���ادة �� 294 ي أشر���
، ادري���س ب���ن زك���ري، عب���د الرحم���ان: ، و ك���انت تض���م كل م���ن "ال���تت ، علي��� فقبم��� ف��� عب���د الحمي���د أميم

ي 
 ...النوضة، أبراهام الشفاتت
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عل الم��دى البعي��د ،و تحقة��ق قف��زة نوعي��ة عل 295"للس��باحة ض��د التي��ار"صاع ض��د الخط��وط الص��لحية اليمة ي��ة و التح يفي��ة، و الس��تعداد 
، لي���س فق���ط بالعتم��اد عل تق ي���ر  ، و296للمنظم���ة" الق��انون ال��داخلي"، ب���ل بإدم��اج مكتس���بات وثيق��ة " نون���بر 20"مس��توى المنظ���ور التنظيمي��

أع���ادوا أخط���اء م���ا تبفت��� م���ن" إع���ادة البن���اء"لك���ن ال���ذي حص���ل، أن دع���اة خ���ط . لتط���وير ذل���ك الخ���ط التنظيمي���" التقةي���م الش���امل"النطلق م���ن 
ة يناير  ي فبت

ر تصورهم، لنهم ك�انوا1976مارس  – 1975القيادة فف ة ما يبر ي ظروف جديدة بالغة الخطورة، فقد كان لقادة هذه الفبت
، و لكن فف

ي  ش�كلت ابت�داء م�ن ص�يف
يعتقدون باستمرار القيادة عل نفس التوجه السابق، و قد كانت، استمرارية هذا الوهم لدى القيادة الجديدة، ال��تت

و يع��ود ذل��ك، لك��ون ه��ذه القي��ادة، ل��م تع��د موج��ودة بالفع��ل، فق��د انه��ارت كهيك��ل، و إن ظ��ل بع��ض الف��راد منه��ا خ��ارج ه��ذا. ، أم��را ق��اتل1979
ي ق��ام به��ا البع��ض م��ن أج��ل إع��ادة تك��وين. التقةي��م

ميم��ات، ال��تت ي�� لع��ادة البن��اء، ل��م تك��ن البت
وقراطي التح يفف ي�� ظ��ل س��يادة ه��ذا المفه��وم ال��ببم

و فف
ي� الزم�ة و ذرا للرم�اد

ي� ين��اير . قيادة جديدة، س�وى هروا�ا فف
، لق�د انتخب��ت الن��دوة الوطني�ة1972لننظ�ر، إل ح��ال قي��ادة المنظم��ة من�ذ انتخابه�ا فف

ي�� الكتاب��ة الوطني��ة و ه��م 5عض��وا،  13الول قي��ادة تض��م ح��والي 
ي ، عب��د اللطي��ف زروال،: منه��م أعض��اء فف ، عب��د اللطي��ف اللع��تر ي

أبراه��ام الشفاتت
ي اللجنة الوطنية و هم

، أما الباقون فكانوا أعضاء فف ف ي بلعباس، عبد الحميد أميم ، محم��د: المشبت ي
، عبد الفتاح فاكةهاتف ، فؤاد الهللي علي فقبم

، عب��د ا زع��زاع ي�� ي و علي��1972خلل س��نة ... الموس��اوي، المحج��وب آي��ت غن��و، العرتر ف�� و عب��د اللطي��ف اللع��تر ، ت��م اعتق��ال عب��د الحمي��د أميم
ي���� م����ايو 

ي����"، و ت����م ط����رد 1972فقبم���� و محم����د الموس����اوي، بينم����ا انس����حب المحج����وب آي����ت غن����و م����ن المنظم����ة فف منه����ا، نظ����را لكتش����اف" العرتر

ي حم��ادي،1972، و بعد نونبر 297ازدواجية انتمائه التنظيمي
فك�ري و الص��افف ، ألحقت الكتاب��ة عض��وان جدي�دان باللجن��ة الوطني�ة، هم��ا إدري�س ببف

، تض��م بالض�افة إل أعض��اء الكتاب��ة ي
فك��ري و الص��افف و هكذا لم يتبق من الكتابة سوى ثلثة أعضاء، وأصبحت اللجنة الوطنية ، بع�د انض��مام ببف

ي�� س��نة . أعض��اء 8الثلث، 
ي إل الكتاب��ة الوطني��ة، و أت��ت حمل��ة نون��بر1973و فف

، و بع��د إطلق شاحه م��ن الس��جن، ت��م ض��م عب��د الفت��اح فاكةه��اتف

، بل����ورته تج ا����ة " الس����باحة ض����د التي����ار"�� 295 ي����
ولةتاري����ة"مفه����وم ماركسي���� �� لة ةتف ف س����نة " الث����ورة الثقافي����ة البر ي���� الص����يم

ف����1976- 1966فف ف �� اللة ة ةيم ي���� أن الماركس����ةيم
، و يعتف

ية ي غبم صالحهم، سواء داخل الحزب أو التنظيم، أو وسط الحركة الجماهبم
ي كل الظروف حد السباحة ضد التيار، إذا كان الوضع فف

.يدافعون عن خطهم الثوري فف

.الخط الثوري، الجزء الول"، مرجع سبق ذكره... : الوثائق الساسية "، صدرت بكراسة "إل المام"القانون الداخلي لمنظمة "وثيقة �� 296
ي�� نف��س ال��وقت لمنظم��ة �� 297

، و نظ���را ل��ذلك اعت���بر"م��ارس 23"و منظم��ة " إل الم��ام"بالفع��ل ت��م اكتش���اف ازدواجي���ة ه��ذا الش���خص م��ن مدين���ة القنيط��رة، و ك��ان ي تمي�� فف
.لخصا مشبوها
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فك��ري، فل��م يب��ق س�وى ثلث�ة1975يناير – 1974 ، عبد ا زع�زاع و إدري��س ببف ي
، عل رفاق آخ ين، و هم عبد اللطيف زروال، أبراهام الشفاتت

ي 
ي بلعب���اس، عب���د الفت���اح فاكةه���اتف ي حم���ادي عض���و اللجن���ة الوطني����ة بم���ا) أعض���اء الكتاب���ة الوطني���ة(أعض���اء م���ن القي���ادة، و ه���م المش���بت

و الص���افف
ي� أي�دي القم�ع، مم�ا1976مارس  – 1975و من المعلوم، أنه بعد حملة دجنبر. مجموعه ثلثة أعضاء

، سقط مجموع ما تبفت م�ن المنظم��ة فف
ف عن ذلك السقوط .298استوجب توقيف المسؤوليم

عية الس�ابقة، و بنف�س المنظ��ور الس��ابق ل�دور هكذا كان حال القيادة، حةنما كان البعض يض��ع تص�ورا لع��ادة  ش�كيل قي�ادة جدي�دة بنف�س الشر�
ي رفض�ت تق�ديم الحص�يلة ع�ن مس�ؤولياتها التاريخي�ة، الممت�دة م�ن

ي بناء الخ�ط و بن�اء التنظي�م، فمم��ن س��تتكون القي�ادة الجدي�دة، ال�تت
القيادة فف

؟ بمعتف آخر، فقد رفضت مفهوم التقةيم الشامل للتج اة، بم�ا فةه�ا تقةي�م تج ا�ة العتق�الت، و محاس�بة1979إل حدود سنة  1972يناير 
ي كم��دخل لمسلس��ل جدي�د م�ن أج��ل إع��ادة بن��اء المنظم��ة خط�ا و

ي حقهم، و تقديم نقد و نقد ذاتت
ف عنها، و اتخاذ القرارات المناسبة فف المسؤوليم

ء ال�����ذي ل�����م يت�����م إنج�����ازه، و ظل�����ت أجي�����ال كامل�����ة تجه�����ل مض�����مون م�����ا ج�����رى خلل تل�����ك التج ا�����ة، و خلل ي�����
اتيجيا، السر تنظيم�����ا و تص�����ورا اس�����بت

لبع��ض الل��خاص، و التخب��ط، كلم��ا ح��اول البع��ض الكتاب��ة" الوه��ام المقدس��ة"العتق��الت، مم��ا س��اعد عل انتش��ار الغم��وض و المغالط��ات و 
هكذا، لم تتط��رق ه��ذه القي��ادة الجدي��دة لمس��ؤولياتها ، فيم��ا يخ�ص ع�دم. و الحملم" إل المام"عن هذه المرحلة الساسية من تاري����خ منظمة 

ي���� تق ي����ر 
ة 1972نون����بر 20إنجازه����ا للمه����ام المس�����طرة فف – 1972، س����واء تعل����ق الم����ر بف����بت بن����اء منظم����ة طليعي����ة، ص����لبة، و راس����خة (1974 

ف يا ،و إنجاز التجذر داخل الطبقة العاملة و الفلحيم ة الممتدة من نونبر ) جماهبم إنج�از تقةي�م ل�امل (1976إل م�ارس  1974أو بال سبة للفبت
ف�� ين��اير ) للتج ا��ة و للعتق��الت، و العم��ل عل إنق��اذ المنظم��ة و حمايته��ا ض��من تص��ورات سياس��ية جدي��دة ة ك��ذلك بيم و 1976أو بال س��بة للف��بت

).عدم إنجاز التقةيم الشامل، و تقديم تصور سديد لعادة البناء (1979نونبر 
، علي��1979خلل ص��يف  ف�� ميم و ترقة��ع ق��ام بهم�ا ثلث��ة عناص م�ن القي�ادة الس�ابقة، و ه��م عب�د الحمي�د أميم ،  ش�كلت قي��ادة جدي��دة، كنت��اج ل�بت

وطة، منه�ا فت��ح النق�اش م�ع المجم�دين و ع�ودتهم إل المنظم��ة  ، بع�د مفاوض�ات مشر� ي
، و التحق بهم�ا أبراه��ام الشفاتت ى فيم��ا بع�د،(فقبم و س�بف

ي اس��تمرت بع�د حمل��ة نون�بر �� 298
ي بذلك، العضاء المتبقون من القيادة، و مجموعة من الطر ال�تت

ي ق�امت ق��رارات يونة��و 1975ين�اير  ���� 1974نعتف
بتوقيفه�ا، 1977، و ال�تت

ي  ي من هذا التص يف نظرا لصموده ال ستر
!!بينما نجا أبراهام الشفاتت
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، فقد كان يقدم من طرف أصدقائه من معتقلي سنة )تفاصيل هذه المواقف الشفاتية ي ي القيادة،1972، أما عبد اللطيف اللعتر
، بأنه عضو فف

ة داخ�ل الس��جن، ت��م إخفاؤه��ا عل الرف�اق، و ق�د ق��ام ه�ذا الخبم�� ب�دوره، بال�دفاع ع��ن ف فيم��ا بع�د، أن��ه ك��ان موقوف�ا، نتيج��ة ممارس��ات خطبم�� لةت��بيم
ة لصحابه ي يولةوز 299نفسه شا، و كال التهامات الخطبم

ي السجن فف ي1980، وقد غادر اللعتر
.، كما غادر المنظمة بشكل نهاتي

ات مختلف��ة، و ي�� ف��بت
هك��ذا  ش��كلت قي��ادة جدي��دة، ظل��ت عب��ارة ع��ن ائتلف غبم�� ق��ار، و غبم�� ق��ادر عل تج��اوز تناقض��اته، مم��ا أدى إل انفج��اره فف

فك�ري س�نة (عرف مجموعة من النسحابات، منها من انسحب ليس فقط من القي�ادة، ب�ل م�ن المنظم��ة كك�ل   و عب�د الرحم�ان1984إدري�س ببف
اة  ي�� القي��ادة، ب��ل م��ن المنظم��ة أيض��ا، بع��د الخ��روج م��ن الس��جن )1985النوض��ة بع��د صف��

ف�� و علي��(، و منه��ا م��ن جم��د عض��ويته فف عب��د الحمي��د أميم
الي)فقبم ، فقد أخذ منخ آخر، و تحول إل مجرد مناضل ديموقراطي لةبر ي . ، أما عبد اللطيف اللعتر

ي تجمع���ت خلل س��نة
وقراطي1979لق��د ك��انت القي��ادة الجدي��دة، بالفع��ل، وع��اء لك��ل التناقض��ات ال��تت ، زاد م��ن اس��تفحالها ذل��ك المنظ���ور ال��ببم

ي� س�نوات م�ا قب�ل العتق��ال، م�ع أن المعطي��ات
للقيادة و لوحدة المنظمة، الذي حاول استعادة ذلك الدور السابق الذي كان لقيادة المنظم��ة فف

ي�� أرض��ية للنطلق عل قاع��دة مراجع��ة أولي��ة ، و تهةتم ت، و الخط��اء تراكم��ت، مم��ا ك��ان يس��تدعي مراجع��ة للتص��ور التنظيمي�� و الظ��روف ق��د تغبم��
ي يلزمه��ا الوض��ع،

ي�� التقةي��م الش��امل، و اس��تخراج ال��دروس و الخلص��ات، و اتخ��اذ الق��رارات ال��تت
لتج ا��ة الخط��اء الفردي��ة و الجماعي��ة، و التق��دم فف

ف عل كبم ف و القلي��ة بال��دفاع ع��ن آرائه��ا، أم��ا ال��بت ي  س��مح لك��ل الرف��اق و ح��تت المناض��ليم
ام ت��ام لمب��ادئ المركزي��ة الديموقراطي��ة، ال��تت ي�� اح��بت

ك��ل ه��ذا فف
عية مزعوم�ة، بع�د انهي�ار ي إعادة بناء المنظم��ة، و بن�اء خطه��ا انطلق��ا م�ن ادع�اء لشر��

وع فف مبدأ المركزية، و اعتبار القيادة وحدها قادرة عل الشر
تق�وم عل ذل�ك ال�دور المزع�وم، ال�ذي ل ي�رى وح��دة المنظم��ة إل م�ن ج�انب واح�د، ج�انب" نونبر 20تق ير "أغلب قادتها، و بقراءة منحرفة ل

ي
ي و س����طخي لوح����دة المنظم����ة تنج���زه القي���ادة، فق���د أدى ه���ذا إل الكارث����ة، أي إل انهي����ار المنظم����ة و تفككه���ا النه���اتي

إن���ه لم����ن الص���عب عل. ف���وفت
ف�� المغارا��ة خارجه��ا، أن ي��دركوا طبيع��ة ف �� اللة ة ةيم ف الماركس��ةيم ي م��ن المنظم��ة، و ح��تت أجي��ال المناض��ليم

العدي��د م��ن رف��اق و مناض��لي الجي��ل الث��اتف
ي الوقت ال�ذي ك��ان في�ه الق�اع يم�ور بتناقض��ات إيديولوجي��ة

هذا التشكيل غبم الطبيعي لقيادة جديدة، ل يجمع بينها سوى اتفاقات سطحية، فف
حال��ة(فه��ل ك��ان بالمك��ان تجمة��ع عناص ك��ان الع��داء بينه��ا ق��د وص��ل ح��دا ل يط��اق . و سياس��ية، ل  س��تطةع أي وح��دة س��طحية الص��مود أمامه��ا

ها نظرا لخطورتها و حساسيتها�� 299 ي باطلعنا عل جزء منها إبان حقبة السجن المركزي، و ذلك قبيل خروجه من السجن، و لكننا قررنا عدم نشر
.لقد قام المعتف
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ي
ي� محارا��ة المنظم��ة و خطه��ا)عب�د الرحم��ان النوض��ة و أبراه��ام الشفاتت

، و ه��ل ك��ان بالمك��ان أن تض�م إل القي�ادة ،عناص س��اهمت بش��كل ك�ببم فف
ملة��ون 18الث��وري، ب��ل م��ن أج��ل ذل��ك انض��مت إل تحالف��ات يمة ي��ة، و بل��غ به��ا الم��ر ح��د اختلق الك��اذيب، م��ن قبي��ل اته��ام المنظم��ة بشقة 

اب اب عن الطعام، و القبول بلعب دور رجل الطفاء خلل ذلك الصف�� س تيم، إضافة إل ارتكاب أخطاء تنظيمية فادحة، كالتوقف عن الصف
ي�� ظ��روف ص��عبة تح�ت غط��اء 

، و كذلك النس��حاب م�ن المنظم��ة، فف ،"نظ ي��ة الت��وجيه و التس��ةبم"الذي استشهدت فيه الرفيقة سعيدة لمنبهي
ي... (كأن المنظمة مقاولة رأسمالية

"الماوي��ة "، و هل كان بالمكان جمع عناص متنافرة إيديولوجيا، منها من ك��ان يتبتف�� ) حالة أبراهام الشفاتت
وقراطي����ة زعاماتي����ة 300عل الط يق����ة الوراي����ة آن����ذاك ، و منه����ا م����ن ك����ان يس����بم عل ط ي����ق)عب����د الرحم����ان النوض����ة(، و تص����ورات دوغمائي����ة و ببم

ة، باحث��ة ع��ن المنط��ق اتيجية للمنظم��ة، ض��من مقارا��ة مثقفوي��ة مثالي��ة بورجوازي��ة ص��غبم مراجع��ة المواق��ف اليديولوجي��ة و التنظيمي��ة و الس��بت
ا عنه���ا، و أبس����تمولوجيا، ي ل تك����ون الفك����ار س����وى تع����ببم

ورات الواقعي����ة، ال����تت ي���� النص����وص فق����ط، و عج����ز ت����ام ع����ن فه���م الس����بم
ال����داخلي للل����ياء فف

ي الذي ك��ان منبع�ا لفك��ار غزي��رة، لكنه�ا منعزل��ة ع��ن(مثال ذلك . بال سبة للماركسية، يعتبر الفكر انعكاسا لحركة المادة المتحركة
أبراهام الشفاتت

ي�� : الواق��ع، و خاض��عة ل��ديه لمنهجي��ة انتقائي��ة، جعل��ت الممارس��ة يتجاذبه��ا قطب��ان
ي و المنص��وري(قط��ب يمةتف و قط��ب) التح��الف م��ع المش��بت

ة ي�� لحظ��ات أخ��رى بعاطفوي��ة بورجوازي��ة ص��غبم
ف�� بأطروح��ات مثالي��ة، و بأس��لوب تعام��ل ف��ج، ف��ظ و عني��ف، و فف سيش��كل أبراه��ام). يشاوي يتمبم

ي
ورة إعادة البناء و بص��موها ببص�امتهم، قب��ل أن ينف��رد أبراه��ام الشفاتت ي سبم

، تحكموا فف ف و علي فقبم ي ثلثيا، إل جانب عبد الحميد أميم
الشفاتت

ء تق يبا، بعد سقوط ما يسم ب ي
ي� خ ي�ف " مسلسل إعادة البناء"بكل سر

ة م�ا بع�د 1985الذي انته بالفشل فف ،1985، و ل�ذلك، عرف�ت ف�بت
ي�� داخ��ل المنظم��ة، و خارجه��ا بال س��بة للمغ��رب

، ال��ذي أص��بح المنظ��ر الول للخ��ط التح يفف ي
، ص�عودا لت��أثبم أبراه��ام الشفاتت أم��ا عب�د. بش��كل ك�ببم

، الرفة���ق ال���ذي حص���دته اعتق���الت  ف��� ا، رجل عملي���ا، يهت���م1972الحمي���د أميم ، ال���ذي ك���ان يهت���م بالفك���ار ك���ثبم ي
، فق���د ك���ان خلف���ا لبراه���ام الشفاتت

ي�� براغماتي��ة
اتيجية ل��ديه هي�� مجم��وع التكتيك��ات، مم��ا يس��قطه فف اتيجية، أو لنق��ل أن الس��بت بص��ياغة التكتيك��ات، و اتص��ف بإهم��ال ت��ام لك��ل اس��بت

دائم�����ة و تج يبي�����ة ك�����ذلك، ه�����ذا إض�����افة إل العقلي�����ة النقابوي�����ة و الش�����كلنية و المثالوي�����ة المقدس�����ة للجه�����زة و الب ي�����ات، إل ج�����انب النف�����ور م�����ن
وقراطي��ة، إل ج��انب نظ��رة غبم�� نقدي��ة للتج��ارب ع��ة الببم ف اغماتي��ة، التج يبي��ة، القتص��ادوية و البف النقال��ات النظ ي��ة، و هك��ذا اجتمع��ت ل��ديه البر

.يتعلق المر بعبد الرحمان النوضة�� 300
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ي مواجهة التح يفية
اكية، تجعله أقرب إل خط وسطي فف ، فهو عل النقيض من حيث تق��ديس العفوي��ة، لك��ن م�ع تق�ديس. اللبت أما علي فقبم

، و احتق��ار اكي ، و غي��اب أي نظ��رة نقدي��ة لتج��ارب البن��اء الل��بت ي ي و غبم�� النق��اتر ي، النق��اتر للب ي��ات التنظيمي��ة، و نظ��رة اقتص��ادوية للعم��ل الجم��اهبم
ف� فه�و ل�عار . للنقالات النظ ية ف الممارسة النضالية، لعبد الحمي�د أميم ء"و إذا كان من لعار يمبم ي�

ء و اله�دف ل سر ي�
، أم�ا ل�عار"الحرك��ة ك�ل سر

، ال����ذي يبفت���� عفوي����ا خ����ارج أي ت����أطبم تنظيمي���� ب����ل" ك����ل م����ا يتح����رك فه����و أحم����ر" ي ل����دى علي���� فقبم���� ف���� مفه����وم النض����ال الجم����اهبم فيس����تطةع تمةبم
وي فك����ري، فق���د ب����دأ يتح����ول آن����ذاك م����ن نزع����ة .  جم����اهبم ي���� ب����ه إدري����س ببف

"ل����عبوية فلحوي����ة"و بال س����بة للعض����و الخ����ر للقي����ادة الجدي����دة، و نعتف
ي��� انبه���ار بل ح���دود

ي أس���قطته فف
ة، تح���ت ت���أثبم دراس���ته الدبي���ة و اللغوي���ة، ال���تت ، إل نزع���ة مثقفوي���ة، نخبوي���ة، بورجوازي���ة ص���غبم ف��� مقدس���ة للفلحيم

ي� أورا�ا و
ي� علق��ة بمراك��ز الت��دريس فف

بالمنهجية السوسةولوجية للوسيان غولدمان، مبتعدا ب�ذلك ع�ن المنهجي��ة العلمي��ة للمادي�ة التاريخي�ة، و فف
ي�� إيديولوجي��ة حق��وق النس��ان، و ه��و م��ا أهل��ه

فك��ري خاص��ة، بع�د انس��حابه م�ن المنظم��ة، إل تبتف الولي��ات المتح��دة الم يكي��ة ، تح��ول إدري��س ببف
ي هذا المجال

، الذي توجه، بالنتقال إل خدمة النظام، فف ي
ي الحقل الحقوفت

.301بعد خروجه من السجن، للعمل فف
ي م����ن

ي���� بجي����ل ث����اتف
ي به����ذه المواص����فات، ك����ان علةه����ا أن تلتفت

لق����د أعطةن����ا ب����روفيل مختصا، ع����ن أه����م عناص القي����ادة الجدي����دة، تل����ك القي����ادة ال����تت
ي���ة، غبم��� ذوي معرف���ة بتج ا���ة المنظم���ة، و خطه���ا السياسي��� و ي��� تنظيم���ات ثوري���ة ل���به جماهبم

ف فف ي��� غ���البيتهم أعض���اء س���ابقيم
، ك���انوا فف ف المناض���ليم

ي اتيخر ي تصوراتهم اليديولوجية و السياس�ية، و عن�دما1978لقد بدأت عملية تجمةع هؤلء منذ . التنظيمي و السبت
ف فف ، عل يد رفاق مختلفيم

.، بدأ لحنهم بمجموعة من الوثائق و الفكار، قيل إنها تصورات لعادة البناء"إعادة البناء"أطلق مسلسل ما يسم ب 

ي إل الئتلف القيادي الجديد- 2
من التحالف الثلنإ

، ض�م كل 1979لكل لهر مارس و كذلك أب يل من سنة  ي�
ي� عل الخ��ط الث�وري للمنظم��ة، و ق�اد ه�ذا الهج�وم تح�الف ثلتر

قمة الهج�وم اليمةتف

فكري بعد خروجه من الس�جن رئيس�ا ل �� 301 ي ل�كلها النظ��ام، ث�م رئيس�ا ل "المجل�س الستش��اري لحق�وق النس�ان"هةئ��ة النص��اف و المص�الحة"أصبح ادريس ببف
، و"، ال�تت

ي� " تج ا�ة العدال�ة النتقالي��ة ب�المغرب"مسوقا لبضاعة النظام ح�ول م�ا س�مي ب 
، ث�م رئيس��ا ل"المنظم��ة المغ اي��ة لحق�وق النس��ان"قب�ل وف�اته، و ق�د ب�دأ عمل�ه كمس��ؤول فف

ي"منتدى الحقيقة و النصاف" .، الذي سيشكل مدخل لديه إل العلقات مع ذوي النفوذ داخل النظام المغرتر
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، و ق�������امت أرض�������ية التح�������الف عل قاع�������دة التحلي�������ل السياسي������� لبلعب�������اس و ي
ي بلعب�������اس و عب�������د ا المنص�������وري و أبراه�������ام الشفاتت م�������ن المش�������بت

ي لسنة 302المنصوري
، و اس�تفاد أص��حاب ه�ذا1979، لتع�رف أوج انتش��ارها س�نة 1978، الذي بدأت أطروحاته تنتشر ابتداء من النصف الثاتف

ه��ا، و ق�د ص��احب ة، خاص��ة نض��الت الطبق�ة العامل��ة و قطاع��ات التعلي�م و الص��حة و غبم ي��ة خلل ه��ذه الف�بت التحلي��ل م�ن نم��و الحرك��ة الجماهبم
ي إطار ما يسم بسياسة 

ي  ش�كل خط�ا ثابت�ا ل�دى ه�اته الق�وى، و ذل�ك م�ن أج��ل"التح يك"هذا النمو انتعاش ظاهري للقوى الصلحية فف
، ال�تت

، و الض�غط عل النظ��ام لتلبي��ة وعة للجم��اهبم ي� س�ياقها يت�م الرك�وب عل المط��الب المشر��
ادوري، و فف الضغط بغرض التفاوض م�ع النظ��ام الكم��بر

ة، تأس��يس الكنفدرالي��ة الديموقراطي��ة" البورجوازي��ة الوطني��ة"مط��الب  ي تمثله��ا ه��ذه الق��وى، و ق��د عرف��ت ه��ذه الف��بت
ة ال��تت و البورجوازي��ة الص��غبم

ادوري الحظر عن  ي لطلبة المغرب"للشغل، و رفع النظام الكمبر
بعد استدعاء مجموع�ة م�ن ق�ادة التي��ارات الوطيمي��ة الس��ابقة" التحاد الوطتف

اكي للق��وات الش��عبية، و ق�د وج��دها اليمة ة��ون الج��دد داخ��ل المنظم��ة، مناس��بة مواتي��ة لطلق أطروح��اتهم الص��لحية المنتمي��ة للتح��اد الل��بت
ي ك��انت"المقدم��ة التكتيكي��ة"اليمة ي��ة، و مه��دوا ل��ذلك بهج��وم مكث��ف و حمل��ة ل��عواء عل الش��بةبة المدرس��ية، تح��ت س��تار نق��د أطروح��ة 

، ال��تت
ي إنج��از التج��ذر"إل المام"حسب زعمهم المسؤول الرئيسي عن سقوط تج اة الحملم، و منظمة 

ي هامشيتها، و عزلتها، و فشلها فف
، و سببا فف

ون أن خ����ط  ه����و الط����ابع" النتهازي���ة اليس����ارية"داخ���ل الطبق���ة العامل���ة و الجم����اهبم الساس����ية و بن���اء ح���زب الطبق���ة العامل���ة، مم���ا جعله���م يعت���بر
، و بطبيع��ة الح��ال، ك��ان اليمة ة��ون"الحزاب الوطني��ة"، سواء فيما يخص العلقة بالجماهبم الساسية أو ب"إل المام"الرئيسي لخط منظمة 

، فق��د أثبت��ت التج ا��ة، حس��ب زعمه��م، س��قوط أطروح��ات  ف الق��وى الوطني��ة و"عل ي��د نض��الت الطبق��ة العامل��ة و " إل الم��ام"الج��دد منتش��يم
ي ازدادت قوة خلل تلك النضالت، مما أبان عن هشالة و هامشية المنظمة و الحملم" الديموقراطية

!!التت
ف الجدد خططوا لهزم الخط الثوري، كذلك دعاة  للمنظمة و الحملم، فالط يق إل ذلك، حسب ادعائهم، يج��ب" إعادة البناء"و لن اليمة ةيم

، و قب�ل ذل�ك اس�تفادوا م�ن"الق�وى الثوري��ة و الديموقراطي��ة"، و الستعانة من أج�ل ذل�ك بم�ا س��موه "النتهازية اليسارية"أن يمر عبر هزم خط 
نا إليه سابقا و قد قدم اليمة ةون الجدد أنفسهم كدعاة تجدي��د لخ��ط المنظم��ة، م��ن أج��ل. ثغرات الخط السياسي للمنظمة، كما سبق و أن أشر

التج��در داخ��ل الطبق��ة العامل��ة و الجم��اهبم الساس��ية، و لنه��م واقعة��ون ج��دا و يحس��بون لم��وازين الق��وى الطبقي��ة حس��ابها، ف��إن التج��ذر داخ��ل

ي بلعباس و عبد ا المنصوري" موضوعات حول الوضع السياسي"المقصود هنا وثيقة �� 302 .لصاحبةها المشبت
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اكي للق�وات الش�عبية، فب��دل  ورة عبر التحالف مع التحاد اللبت للوص��ول) الش��بةبة المدرس��ية" (المقدم�ة التكتيكي��ة"الطبقة العاملة يمر بالصف
ي ل��كلت 

ي��" انحراف��ا يشاويا"إل الطبق��ة العامل��ة، تل��ك المقدم��ة ال��تت
ف�� الج��دد ال��دخول فف داخ��ل المنظم��ة و الحمل��م، أص��بح لزم��ا حس��ب اليمة ةيم

ي��� إط���ار م���ا س���مي م���ن طرفه���م ب
م���ن أج���ل إس���قاط" جبه���ة الق���وى الثوري���ة و الديموقراطي���ة"تح���الف م���ع الق���وى المس���ماة ثوري���ة و ديموقراطي���ة فف

إل دع����وة لللتح���اق ب����الحزاب، "جبه����ة الق����وى الثوري���ة و الديموقراطي����ة"و ق���د رأين����ا س����ابقا، كي���ف تح����ولت ه����ذه ال���دعوة، أي  ش����كيل . النظ����ام
نامج النتقالي"و قد لكل . الصلحية ي� ظ�روف س�بق التط�رق إلةه�ا أعله، وع�اء" البر

، و ح��اول فرض�ه عل المنظم��ة، فف ي�
الذي ق�دمه ه�ذا الثلتر

لطروحات سياسية و تصورات تنظيمية يمة ية، تهدف إل الس��تيلء عل قي�ادة المنظم��ة، و جعله�ا ترك�ب خ�ط الذيلي�ة للق�وى الص��لحية، و

نامج النتقالي ثلثة محاور وهي اتيجية الثورة الوطنية الديموقراطية الشعبية، و قد ضم البر :التخلي عن اسبت

تحليل الوضع السياسي- 1
داخل السجن المركزي 1978-1977تقييم تجربة - 2
مهام المنظمة- 3

، ق��د أص��بح ق��اب ي
ف�� الجدي��د، ال��ذي اعتق��د أن��ه بتح��الفه م��ع أبراه��ام الشفاتت ك��ان اله��دف م��ن النقط��ة الول، تم ي��ر الطروح��ات السياس��ية لليميم

ف أو أدتف من الس�تيلء عل المنظم��ة ي� إس�قاط ق��رارات يونة��و . قوسيم
عية، و باعتب�ار أن1977أم�ا النقط��ة الثاني�ة، فك�انت تعتف ، باعتباره�ا غبم� شر�

، يت��م إس��قاط ك��ل مس��ؤولية ع��ن العناص القيادي��ة س��ابقا، أو غبم�� القيادي��ة، و"النتهازي��ة اليس��ارية"المس���ؤول ع��ن الخط��اء، ه��و خ��ط  ، و بالت��الي
، كم���ا ين���ص عل ذل���ك النظ���ام ال���داخلي للمنظم���ة ي الف���ردي و الجم���اعي

ورة التقةي���م الش���امل للتج ا���ة، و تق���ديم النق���د ال���ذاتت أم���ا. التخلي��� ع���ن صف���
، يك����رس التبعي����ة للق����وى ي���� إص����لجي

ي���� إط����ار خ����ط يمةتف
ي���� إع����ادة بن����اء المنظم����ة فف

ي���� قلبه����ا مهم����ة إع����ادة البن����اء، فق����د ك����انت تعتف
النقط����ة الثالث����ة، و فف

ي إطار م��ا س��مي ب
جبه��ة الق��وى"الصلحية، و يتخل عن دور قيادة الطبقة العاملة و حزا��ها الثوري، و يسلم تلك القيادة للقوى الصلحية فف

وقرطي��ة تنظ��ر إل عملي��ة إع��ادة البن��اء نظ��رة فوقي��ة،"الثوري��ة و الديموقراطي��ة ف بنظ��رة ببم ، و بطبيع��ة الح��ال، ف��اليمة ةون الج��دد، ك��انوا متش��بعيم
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ي تعرض���ت له���ا "القي���ادة الجدي���دة "تنجزه���ا ه���اته 
اة ال���تت ي��� الصف���

ي��� أب ي���ل ". إل الم���ام"الف���ارة م���ن مس���ؤولةتها التاريخي���ة فف
، و بع���د ع���ودة1979فف

ي ك��انوا ق��د وزع��وا علةه��ا، و تجميعه��م م��ن جدي��د داخ��ل الس��جن المرك��زي، انقلب��ت م��وازين الق��وى
ف�� م��ن الس��جون الخ��رى، ال��تت مجم��وع المعتقليم
ي���� البداي����ة، فس����قط 

نام����ج النتق����الي"لص����الح الخ����ط الث����وري فف ي���� ال����ذي ك����ان يتش����كل م����ن" البر
ي���� اليمةتف

ف���� الجدي����د، و انفض����ح التح����الف الثلتر لليميم

ي
ي بلعباس، عبد ا المنصوري و أبراهام الشفاتت .المشبت

ي� الس��طو عل
ي� أعله، بهج�ومه المض�اد، بع�د فش��ل مخطط��ه فف

ف�� الجدي�د بقي�ادة الثلتر ة ذهول و تردد و ترقب لم ت�دم ط�ويل، ق��ام اليميم بعد فبت
ي و التيار الثوري بقي��ادة " معارك طاحنة"المنظمة و قيادتها، و دارت 

ف التيار الصلجي اليمةتف ،" اللجن��ة القيادي�ة"بيم ف و مجم��وع الرف��اق الث�ورييم
ي ك�انوا يتمتع��ون به�ا داخ��ل

، و القض�اء عل الش��عبية ال�تت ف ف الجديد عل استعمال أس��اليب مكيافيلي�ة لت��دمبم وح��دة الرف�اق الث�ورييم و اعتمد اليميم
.قواعد المنظمة

ف�� ي حاكه��ا اليميم
ة، بغ��زارة الدس��ائس و المن��اورات و المغالط��ات و الم��ؤامرات و الك��اذيب و التهام��ات الكاذب��ة و الل��اعات، ال��تت ف�� ه��ذه الف��بت و تتمبم

، و ض��د الطروح��ات الثوري��ة لمنظم��ة ف وس ض��د الرف��اق الث��ورييم ي�� ح ا��ه الصف��
الس��ابق" ملة��ون س�� تيم 18فض��يحة "، و م��ا "إل الم��ام"الجدي��د فف

.ذكرها، إل واحدة من هاته المؤامرات الدنيئة
، عض����و ه����ذه الثلثي����ة  ي

ويك����ا(فيم����ا يخ����ص أبراه����ام الشفاتت 1979303، فق����د ظ����ل ي����دافع رس����ميا ع����ن أطروحاته����ا إل ح����دود ل����تنبر )البت
ي����
، لكن����ه فف

ي الثلثية، بعد إصدارهما ل
، حيث لم يعد بدا من التنص��ل..." بيان من داخل السجن"الحقيقة، ظل يدافع شا عنها، إل أن انفضح رفيقاه فف

ي مارس 
ي "1980من ذلك النتماء المخزي، فأصدر فف

، أي لهرا بعد صدور البي�ان" نقده الذاتت ، و له�ذا الم�ر دللت�ه التاريخي�ة، و إل��304الشهبم
ة، أي من أب يل  ي"إل صدور  1979حدود هذه الفبت

ي عن "نقده الذاتت
م�ن العض�وية، الموق�ع م�ن ط�رف" بيان التجمي�د"، دافع أبراهام الشفاتت

ي�� ص���ياغته و اتف��ق علي���ه ظاه ي���ا، فق��د 305"البي���ان"مناض��ل ح���تت و إن ل��م ي���وقعه، و حةنم���ا ص��در موق��ف المنظم���ة م��ن ذل��ك  52
ال���ذي س��اهم فف

ي
ي�� نق��ده ال��ذاتت

ف ب��ه فف ي�� ال��دفاع ع��ن مواق��ف المجم��دين، و ه��و الم��ر ال��ذي اع��بت
إع��ادة إدم��اجه" القي��ادة"و عن��دما ح��اول بع��ض أط��راف . اس��تمر فف

.، مرجع سبق ذكره"1979بصدد بعض التأملت النقد الذاتية الولية لسنة "وثيقة �� 303
.مرجع سبق ذكره...." بيان من داخل السجن "المقصود هنا �� 304
ي يولةوز�� 305

 .1979أصدرت قيادة المنظمة موقفا من ذلك البيان فف
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وط، ب��ل م��ارس ض��غوطا م��ن ي مجموع��ة م��ن الشر��
داخله��ا، و ك��ذا ع��ودته إل التنظي��م المرك��زي المحلي�� بالس��جن المرك��زي، وض��ع أبراه��ام الشفاتت

ي��� المجم���دين(أج���ل النق���اش م���ع ه���ؤلء 
، بغ���رض ع���ودتهم إل الط���ارات التنظيمي���ة للمنظم���ة، و ه���و الم���ر ال���ذي اس���تجاب ل���ه البع���ض م���ن)نعتف

قي����ة التنظيمي����ة"تح����ت ل����عار م����ا س����مي ب " القي����ادة" ف����"بي����ان التجمي����د للعض����وية"، لك����ن م����وقعي "البت ، و ال����ذي ك����ان يلت����ف ح����وله عناص اليميم
ة"التيار الفوضوي"الجديد، و العناص المنتمية إل  ، أفشلوا كل محاولت راط الجسور من أج��ل الع��ودة إل المنظم��ة، و أص��درت ه��ذه الخبم��

ف عل ذل��ك البي��ان1979نون��بر  12ق��رارات  ي ق��امت بط��رد ك��ل الم��وقعيم
، حي��ث انته عنصان من��ه . ، ال��تت ي��

ي(لق��د تفك��ك التح��الف الثلتر المش��بت
اير) والمنص���وري ي��� ف���بر

ي��� ال���ردة، بع���د إص���دار بيانهم���ا الش���هبم فف
ي فق���د اس���تعاد م���وقعه داخ���ل التنظي���م1980إل الس���قوط فف

، أم���ا أبراه����ام الشفاتت
، بدعم من بعض أطراف القيادة، و مجموعة من  ف"المركزي المحلي .داخل التنظيم المركزي المحلي 306"الوسطةيم

ي الصلجي إل 
ي اليمةتف

ي من التحالف الثلتر
وع إع��ادة بن��اء"الئتلف القيادي الجديد"هكذا انتقل أبراهام الشفاتت ، ال�ذي سيض��ع تص��وره لمشر��

اير . المنظم���ة ي��� ف���بر
، ق���د انته���ت بهزيمت���ه، و ص���دور بي���ان ال���ردة فف ي��� الص���لجي

ورة تط���ور التج���اه اليمةتف ، ف���إن العدي���د م���ن1980و إذا ك���انت س���بم
، ف�إن الساسي� م�ن أطروح��اتهم ف� الص�لجي ف الج�دد، ك�انوا ل يخف��ون اتف�اقهم م�ع التحلي�ل السياسي�� لليميم أطروحاته، خاصة أن بعض القي�ادييم

ورة"الئتلف القي��ادي"السياس��ية قب��ل ال��ردة النهائي��ة، ق��د وج��دت منبت��ا له��ا داخ��ل  ي�� ه��ذه الس��بم
ي دور الناق��ل فف

الجدي��د ، ولع��ب أبراه��ام الشفاتت
وع الجديد، تضمنت أطروحات يمة ي��ة، س�بق وأن ص�اغها اليمة ة��ون الج�دد ،خلل" إعادة البناء" المنطلقة لتوها، فالعديد من مرتكزات مشر

ة  ي��"ف��بت
ي تعرض��ت له��ا المنظم��ة، عل أن أس��بابها ترج��ع إل س��يادة"برن��امجهم النتق��الي الثلتر

اة ال��تت ، و عل رأس ه��ذه الطروح��ات، تفس��بم الصف��
، رف��ض التقةي��م الش��امل و الكتف��اء بتقةيم��ات)و التقوق��ع داخله��ا " للش��بةبة المدرس��ية كمقدم��ة تكتيكي��ة"التنظبم�� ( الخ��ط النته��ازي اليس��اري 

ي� إع�ادة بنائه�ا، التخلي� ع�ن
وقراطي لوح�دة المنظم��ة، و ل�دور القي�ادة فف ي ال��ببم

ي المنظور الفوفت
ورة إل ذلك، تبتف جزئية و قطاعية كلما دعت الصف

ي ب�� 306
ف"نعتف دون نق�د، و" الوح��دة"أولئك الذين، و إن كانوا ل�م يعلن��وا ع�ن تخلةه��م ع�ن الماركس��ية �� اللة ة ي��ة و خ��ط المنظم�ة، إل أنه��م ك�انوا يق�دمون ل�عار " الوسطةيم

ي�� ه��زم الخ��ط الث��وري
ي�� ف��خ ه��ؤلء، و يس��اهمون ب��دور ه��ام فف

و يعت��بر ه��ؤلء أخط��ر م��ن. ذل��ك اعتق��ادا منه��م بإمكاني��ة إنق��اذ بع��ض العناص النتهازي��ة، مم��ا جعله��م يس��قطون فف
ي ق��ام به��ا ك�ارل كاو س��كي عن�دما ك�ان

ي�� مواجه��ة الخط��وط الوس��طية، مث��ال عل ذل��ك، الدوار ال�تت
العناص اليمة ي��ة، فق�د وج��دت الحرك��ة الش��ةوعية العالمي��ة ص��عواات جم��ة فف

، و هواكة��و فةن��غ و مجموع��ة م��ن العناص اكية الديموقراطية العالمية أنذاك، قبل اللتحاق بأطروحات هذا الخبم�� ف داخل اللبت نشتاين زعيم التح يفةيم يدعي مواجهته لبر

ي
ي استفاد منها التح يفةون، أمثال دينغ كسياواينغ للعودة إل مراكز القرار داخل الحزب الشةوعي الصةتف

، و التت ي
.الوسطية داخل قيادة الحزب الشةوعي الصةتف
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، و ذل��ك ي�� النظ��ام ال��داخلي
ي الف��ردي و الجم��اعي للمنظم��ة و أعض��ائها، و محاس��بة ك��ل م��ن أخ��ل بمبادئه��ا المنص��وص علةه��ا فف

النق��د و النق��د ال��ذاتت
ر وجود خط سياسي  ي س�تدعي " يشاوي"تحت مبر

عية"مسؤول ع��ن التج ا�ة، و عل ه�ذا الس�اس، ل�م تق�دم ه�ذه القي��ادة ال�تت أي تق ي�ر" الشر��
بن���اء منظم���ة طليعي���ة، ص���لبة و راس���خة"، ال���ذي جع���ل م���ن ل���عار 1972نون���بر  20ع���ن نش���اطها و مس���ؤولةتها التاريخي���ة، عل الق���ل من���ذ تق ي���ر 

يا  .1979إل حدود صيف  1972نونبم  20إنه الشعار المركزي، الذي وجه رسميا عمل القيادة من . مهمة مركزية"جماهبم
ي ع��ن

إن معالج��ة ه��ذه المس��ؤولية التاريخي��ة، ك��ان يل��زم القي��ادة، بتق��ديم تقةي��م ل��امل لتج ا��ة المنظم��ة و لتج ا��ة القي��ادة، و تق��ديم النق��د ال��ذاتت
ي�� خ���ط المنظم���ة و تج اته��ا، ب���دل جع���ل 

ي��� نف���س ال��وقت، إب���راز الج���وانب اليجابي���ة فف
مش���جبا"المقدم��ة التكتيكي���ة "المس���ؤوليات التاريخي���ة، و فف

ف�� الص��لجي الجدي�د : تعلق عليه كل الخطاء بعنوان واحد و وحيد " !!النتهازي��ة اليس��ارية"إنه�ا ): أورك��ا(لقد وج��دتها القي�ادة، و م��ن قبله��ا اليميم
ي�� ت ا��ة ك��انت ملئم��ة 

بحي��ث ك��ان ج��زء م��ن القي��ادة الجدي��دة، بع��دما ظه��رت بع��ض مظ��اهر مواق��ف انحرافي��ة-  لق��د انتعش��ت ه��ذه الطروح��ات فف
ي م��ن منظ��ور انته��ازي ال��خ 

، و التعام��ل م��ع قض��ية الشفاتت ف ف الفوض��وييم ف�� الص��لجي والعف��وييم فق��د ب��دأت- ل��ديه ،خلل خ��وض الصاع م��ع اليميم
ي�� نظامه��ا

ي�� تن��اقض ت��ام م��ع مب��ادئ المنظم��ة المس��طرة فف
، فف ب��وادر مواق��ف إيديولوجي��ة و سياس��ية جدي��دة تعل��ن ع��ن نفس��ها ت��دريجيا قب��ل التخلي��

ي� نف�س
ي للمنظم��ة، و فف اث بتلك المبادئ و قبل أي نقاش حولها، عن فكر ماو سي تونغ كإحدى مكونات الخ�ط الي��ديولوجر ، دون اكبت الداخلي

ي�� مجموع��ة م��ن النقال��ات م��ع ه��ؤلء ح��ول بن��اء
ال��وقت التع��ببم ع��ن مواق��ف تراج��ع مواق��ف المنظم��ة م��ن التح يفي��ة العالمي��ة، و ق��د ظه��ر ه��ذا فف

اكية، حي��ث ظه��ر الخلف واض��حا ح��ول ف أن ه��ؤلء الرف��اق ك��انوا ل ي��دمجون تل��ك" نظ ي��ة الق��وى المنتج��ة" الل��بت ي�� تفس��بم الخط��اء، كم��ا ت��بيم
فف

ي ت��م التخلي�� عنه��ا، إض��افة إل
اتيجية ح��رب التح ي��ر الش��عبية ،ال��تت ء بال س��بة لس��بت ي��

الس��هامات العظيم��ة للث��ورة الثقافي��ة الص��ينية، و نف��س السر
، و وج�ود انحراف��ات إيديولوجي��ة. خلفات حول قضية الصحراء ي

ي نقله�ا أساس�ا أبراه��ام الشفاتت
إن اندماج الطروحات الص��لحية اليمة ي��ة ال�تت

ف���� و علي���� فقبم����(ل���دى بع����ض أط����راف القي����ادة الجدي����دة  ا����ة المناس����بة، ب����ل الوع����اء ال����ذي س����تعجن في����ه الطروح����ات)عب����د الحمي����د أميم ، ل����كل البت
ي�� ص��يغتها الول

كيب الول للطروح��ات التح يفي��ة الجدي��دة، حي��ث ان��دمجت. التح يفي��ة الجدي��دة فف وع إع��ادة البن��اء الجدي��د، ه��و ال��بت إن مشر��
ي 

ف الجديد(عناص من فكر سياسي يمةتف ي) أطروحة اليميم اتيخر ي و السبت ي عل المستوى اليديولوجر
.و بذور خط تح يفف

ة الممت���دة م��ن  ي��� الجدي��د، خلل الف���بت
، ناق���ل الطروح���ات اليمة ي���ة إل داخ���ل الئتلف اليمةتف ي

، ف���إن1985إل  1979و إذا ك���ان أبراه���ام الشفاتت
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ي س�تجر معه�ا أص��حاب م�ا س�مي بمسلس��ل 1985هذا الخبم سيصبح بعد خ يف 
و. نح�و مس�تنقع التح يفي�ة" إع�ادة البن��اء"، تل�ك الق�اطرة ال�تت

ف"ق��د س��ارت الق��اطرة بشعة فائق��ة، لح��د أن  ي�� القي��ادة الجدي��دة"ال��ذين تحلق��وا ح��ول " الوس��طةيم
ي�� م��ؤخرة ه��ذا التط��ور ال��ذي"ثلتر

، ق��د ظل��وا فف
ي�� محط��ات متتالي��ة

، س��يقوم ب��ه" اليمة ة���ون الج��دد"إن م��ا ق��ام ب��ه . أذهلته��م شعته، قب��ل أن يلتحق��وا ب��ه بك��ل وث��وق فف عل المس��توى السياسي��
، و ذل���ك كمحاول���ة لت���دمبم رك���ائز و دع���ائم الفك���ر الماركسي��� �� ي ، عل المس���توى النظ���ري و الي���ديولوجر ي

ف��� الج���دد، أبراه���ام الشفاتت زعي���م التح يفةيم
، و تعبيد الط يق نحو الصلحية و التح يفية ي

. اللة ةتف
ة الس��ابقة"، الشفاتية"هك��ذا ل��كلت  ي للتح يفي��ة، و ذل��ك عل أنق��اض، و م��ن خلل اس��تنبات ب��ذور الف��بت

ي الث��اتف كيب النظ��ري والي��ديولوجر .ال��بت
ي�� عل ع��اتق"الشفاتية "إن 

ي�� الرئيسي�� ال��ذي ظه��ر ببلدن��ا، ابت��داءا م��ن نهاي��ة الس��بعةنات، و ظ��ل مهيمن��ا إل ح��د الن، و يلفت
هي�� الخ��ط التح يفف

ف ي بلورة البديل الثوري �� الماركسةيم
ف المغاراة، مهمة فضحه و تع يته و دحره، و التقدم فف ف الثورييم .اللة ة ةيم

ي 
الفصل الثانن

"إعادة البناء"وثائق 

:الوثيقة الول

ي: وضعية المنظمة و المتطلبات العاجلة لعادة البناء"
نامج الوطنن 307"اليج

كمنظم��ة ماركس��ية ��" "إل الم��ام"إع��ادة بن�اء منظم��ة : حددت الوثيقة مظاهر الزمة داخل المنظم��ة، و داخ��ل الحمل�م، و ح�ددت ل�عارا مركزي�ا

ي خ يف �� 307
ي صاغتها القيادة الجديدة فف

".إعادة البناء"، و هي موجهة لخدمة ما يسم ب 1979تعتبر هاته الوثيقة من أول الوثائق التت
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يا، و ذلك بناء عل مجموعة من المفاهيم و التصورات :لة ة ية صلبة و راسخة جماهبم

.مفهوم إعادة البناء و ارتباط البناء بتقييم التجربة -1
:تقول الوثيقة

ي من جهة بناء منظمتنا تنظيمي��ا، و م��ن جه��ة ثاني��ة بن��اء خطه��ا"
ليس مسألة إعادة البناء، بمسألة تنظيمية محضة، بل هي مهمة مزدوجة، تعتف

، و بالت��الي ف��إن الح��ديث ع��ن البن��اء التنظيمي�� م��ن جه��ة و البن��اء السياسي�� م��ن جه��ة أخ��رى، و الس��ؤال المط��روح، ه��و كي��ف نتعام��ل م��ع السياسي��
؟ ؟ ه�ل تك�ون الولوي�ة للبن�اء التنظيمي� أم للبن�اء السياسي�� ف� البن�اء السياسي� و البن�اء التنظيمي� ه�ذه المهم��ة المزدوج��ة؟ كي�ف نعال��ج التن�اقض بيم

؟ ي انتظار اكتمال البناء السياسي
، أو نوقف عملية البناء التنظيمي فف "هل نقوم بإعادة بناء التنظيم حاليا و نغفل مهمة الخط السياسي

ي فة��ؤدي إل1977- 1976حس��ب الوثيق��ة، فالتص��ور الول ي��ؤدي إل بن��اء ه��ش للمنظم��ة، و بالت��الي إل إع��ادة إنت��اج تج ا��ة 
، أم��ا التص��ور الث��اتف

ي�� مع��زل ع��ن البن��اء
، ال��ذي ل أح��د ي��دري أي��ن و كي��ف يت��م و م��تت ي تهي�� إذا ظ��ل يج��ري فف انتظاري��ة قاتل��ة، تره��ن البن��اء التنظيمي�� بالبن��اء السياسي��

ي إعادة البناء؟. التنظيمي
ف طرفف فكيف يحل التناقض بيم

:جواب الوثيقة
إن مث��ل ه��ذا التن��اقض يج��د حل��ه الص��حةح، إذا نظرن��ا إل إع��ادة البن��اء كمسلس��ل، مسلس��ل البن��اء التنظيمي�� و السياسي�� للمنظم��ة، و ال��ذي يت��م"

، و ينطلق من حد أدتف� م�ن البن�اء التنظيمي�  ورة توحي��د الف�روع،: عل أس�اس تص�ور أولي�� لمه�ام المنظم��ة(خلله البناء التنظيمي و السياسي صف��
ي� الس��احة النض�الية، و...)الولوية للتجذر داخل الطبقة العاملة

، يمك��ن المنظم��ة، م�ن جه�ة، م�ن ممارس�ة نش�اطها الفعلي� فف ،و هذا الح�د الدتف�

ي�� بن��اء الخ��ط السياسي��
ي�� المس��اهمة الفعلي��ة فف

ي�� تفاع��ل فيم��ا بينهم��ا،. يمك��ن جمة��ع فروعه��ا فف
و هك��ذا يس��تمر البن��اء التنظيمي�� و البن��اء السياسي�� فف

ي� ه�ذا المسلس��ل م�ن البن�اء
ي��ا، و فف فكلهما يقدم الخر مما يس��مح ت�دريجيا بتحقة�ق مهم�ة إع��ادة بن��اء منظمتن��ا كمنظم��ة ص�لبة و راس�خة جماهبم

ي الم�ؤتمر كح�دث ب�ارز يس�جل خلص�ات النج��ازات السياس��ية و التنظيمي��ة الحاص�لة و لل�دفع بالمسلس��ل
التنظيمي و السياسي� للمنظم��ة س�يأتت

".لنجاز حلقات جديدة
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كيفما ك�ان الح��ال، مسلس��ل أو غبم� مسلس��ل، فالعملي�ة س��تنطلق مم�ا أس�مته الح�د الدتف� التنظيمي� ال�ذي يرتك�ز عل تص�ور أولي� للمه�ام، و منه�ا
ف�� المنظم��ة م��ن ممارس��ة نش��اطها ورة توحي��د الف��روع و إعط��اء الولوي��ة للتج��ذر داخ��ل الطبق��ة العامل��ة، مم��ا يس��مح حس��ب الوثيق��ة م��ن تمكيم صف��

ي بن�اء الخ�ط السياسي��
ي الساحة النضالية، و يمكن جمةع فروعها من المساهمة الفعلية فف

بم��ا أن المسلس��ل يحرك��ه تن�اقض التنظي��م ����. الفعلي فف

ي أن التنظيم أول و الخط السياسي
، فالطرف الرئيسي حسب الوثيقة هو التنظيم، بما يعتف ، و بما أن لكل تناقض طرف رئيسي الخط السياسي

ي� هن��ا تنظي��م سياسي�� تع��رض للقم�ع و التخ ي��ب و الش��تات، و ب��دأت تنتشر� وس��طه مجموع��ة م�ن الفك��ار و الي��ديولوجيات،
ثاني�ا، علم��ا أن المعتف

ي
ء، أما النظ ية فل حضور لها أو هي طرف ث��اتف ي

ء و الهدف ل سر ي
، أي ان الحركة كل سر إن عملي��ة. فهنا أصبحت الممارسة هي الطرف الرئيسي

ي انتظار أن يرفع
، كانت لبةهة بعملية التجمةع أكبر منها عملية التوحيد، هكذا يجمع ما ل يجمع فف ي

ي واقعها الحقيفت
!إعادة البناء فف

ي���� إط����ار تحدي����د مفه����وم إع����ادة البن����اء، طرح����ت مهم����ة التقةي����م النق����دي لتج ا����ة منظم����ة 
و الحمل����م، كإح����دى المرتك����زات" إل الم����ام"دائم����ا، و فف

ى الن كيف نظر أص�حاب الوثيق��ة لتل�ك المهم�ة المركزي��ة بطبيع��ة الح��ال فه��م يق�دمون لن�ا مجموع�ة م�ن. الساسية لعملية إعادة البناء، و سبف
ها صحة و صوابا  :الحتمالت و الفرضيات لتحديد أكبر

.علقة جدلية/ التقييم النقدي للتجربة و إعادة البناء- 
:هناك تصوران خاطئان يمكن السقوط فةهما عند تناول هذه العلقة- 
ي� النتظاري��ة و الش��لل، و الح�ال، أن اله�دف الوحي��د م�ن عملي�ة التقةي�م ه�و ت�وفبم- 1

اعتبار التقةي�م أول، مم�ا ي�ؤدي إل عملي��ة مثقفي�ة  س�قط فف
ورية لعادة البناء وط الصف .إحدى الشر

المرور إل عملية البناء السياسي و التنظيمي بالقفز عل التقةيم الجماعي المنظم لتج اة المنظمة و الحملم، مما ي��ؤدي إل تك��رار الخط��اء- 2
.السابقة تحت أزياء جديدة

:أما الموقف الصحةح، فل يفصل عملية التقةيم عن عملية البناء، لكن كيف ذلك؟ تجيب الوثيقة- 3
، كلما طرحت علةنا عملية بناء جزئية، و لكن يكتمل مسلسل التقةيم باكتمال مسلسل البناء" ي

".أن نلجأ إل التقةيم الجزتي
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إذن، فمسلس����ل التقةي����م ي����ؤدي إل اكتم����ال مسلس����ل البن����اء، و بعملي����ة حس����ابية، ف����إن التقةي����م النق����دي يس����اوي مجم����وع التقةيم����ات الجزئي����ة، و
، و م�ن المنهجي��ة الدياليكتيكي��ة"الكل أكبر من مجم��وع أجزائ��ه" هكذا، إذا انطلقنا من اعتبار. مجموع التقةيمات الجزئية يساوي تقةيما لامل

، و ي
ي�� و الت��اريخف

كيب، و تحدي��د الج��وهري و الث��انوي و المنطفت ف�� التحلي��ل و التفكي��ك و ال��بت ، بيم ي��
ف�� التحلي��ل الكمي�� و التحلي��ل الكيفف ي تجم��ع بيم

ال��تت
، ي�

ورة تحكمه�ا تناقض�ات رئيس��ية و ثانوي�ة تتب�ادلن التحدي�د، فإنن��ا انطلق��ا م�ن المنظ�ور أعله للتقةي�م، ل نج�د أي تقةي�م حقيفت راط ذل�ك بس�بم
، و لعم�ري إنه�ا قم��ة بقدر ما نجد لذر مدر، أي مجموعة من النتف قيل عنها أنها تقةيم��ات جزئي��ة ،ل يجم��ع بينه��ا خ��ط راب��ط و منط��ق داخلي��

ورة  ي� الوثيق�ة، ب. م�ن ب�دايتها إل نهايته�ا المعروف�ة" إع��ادة البن�اء"التج يبية، و ه��و م�ا حك��م س�بم
، كم��ا ج�اء فف أن"و م�ن هن�ا، ل فائ�دة م�ن الت�ذكبم

ولةتاري����ة العالمي����ة، و عل إع����ادة البن�����اء مرتبط����ة بتقةي����م نق����دي لتج ا����ة المنظم�����ة و الحمل����م، وعل المب����ادئ الماركس�����ية الثابت����ة، و التج ا�����ة البر
ي البلد، و آفاق تطوره

ي فف
".المعرفة الموضوعية لواقع الصاع الطبفت

، ف���إن عملي���ة البن���اء ه���اته، تنطل���ق م���ن ح��د أدتف�� م��ن البن��اء التنظيمي�� المواف���ق لتص��ور أولي��� لمه���ام المنظم���ة، و"إع���ادة البن���اء"بمنظ���ور أص��حاب 
ي�� تقةيم��ا ل��امل عل أساس��ه تت��م عملي��ة إع��ادة البن��اء

ي�� أن مجم��وع التقةيم��ات الجزئي��ة تعتف
ي�� لتج ا��ة المنظم��ة، بم��ا يعتف

.المعتم��د عل تقةي��م جزتي
ولةتاري�����ة العالمي�����ة و ل، و ل  ، و ل لتج�����ارب الحرك�����ة البر ي�����

لق�����د ح�����ددت الوثيق�����ة،... إذن، ل وج�����ود لل�����ديالكتيك و ل للمنه�����ج الماركسي����� �� اللة ةتف
وع إعادة البن�اء، ال�ذي يعتم�د عل الح�د الدتف� م�ن التنظي�م، و الح�د الدتف�� م�ن المه��ام، و ي سياق مشر

مجموعة من المهام التنظيمية العاجلة فف
.الحد الدتف من التقةيم

:و حول دور القيادة الوطنية
:تقول الوثيقة

لب����د للقي����ادة الوطني����ة أن تتحم����ل مس����ؤولةتها التاريخي����ة، و ذل����ك باعتماده����ا عل الماركس����ية �� اللة ة ي����ة و عل المركزي����ة الديموقراطي����ة و عل"

ي
ي� مختل�ف الف�روع ال��تت

ي للمنظمة و الحملم، و تعمل عل مسايرة و توجيه عمل المنظمة فف ي و السياسي و التنظيمي اليجاتر الرصيد اليديولوجر

ي من التفكك السياسي و التنظيمي
".تعاتف
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:و حول مفهوم الوحدة 
:تقول الوثيقة

ي اله�ادف إل إخ�راج منظمتن�ا م�ن أزمته�ا الراهن��ة و إع��ادة بنائه�ا كمنظم��ة" لن الوحدة هي وحدها  شكل الطار الصحةح الملئم للصاع اليجاتر
يا، و لن الوحدة هي الضمانة لنجاز المهام كمنظمة موحدة مع مراعاة خصوصية كل فرد ".صلبة و راسخة جماهبم

ي س��يقوم علةه��ا تنظي��م الصاع ال��ديموقراطي داخ��ل المنظم��ة، خاص��ة و أن مطل��ب الديموقراطي��ة و
بع��د ه��ذا الط�� ح، تح��دد الوثيق��ة الكيفي��ة ال��تت

، لم��ا"تقةيم��ا جزئي��ا" "القي��ادة الجدي��دة"و بطبيع��ة الح��ال، ق��دمت . ل��عار وح��دة س نق��د س وح��دة، كان��ا مطروح��ان م��ن ط��رف العدي��د م��ن الرف��اق
ي التج اة السابقة، و مما جاء فيه 

:كانت عليه المنظمة فف
ي و" ي���� بل����ورة خطه����ا الي����ديولوجر

ف فف ف���� الس����لبيات الهام����ة لتج ا����ة منظمتن����ا، ض����عف المس����اهمة الفعال����ة لجمة����ع أعض����ائها أط����را و مناض����ليم م����ن بيم

مم�ا أدى إل وح��دة س��طحية للمنظم��ة ل�م تص�مد أم��ام زواب��ع. لق�د ك�ان الصاع ال��ديموقراطي المنظ��م ل�به منع�دم داخله�ا. السياسي�� و التنظيمي��
ي ظروفه الراهنة

ي فف
ي الرؤية لتج اة المنظمة و لمتطلبات الصاع الطبفت

."القمع و الخلفات فف
ك جانب��ا ه��ذا التقةي��م ال��ذي، و لل��ك، يحم��ل ج��زءا م��ن الحقيق��ة، لك��ن دون ط�� ح للس��باب و الج��ذور و العوام��ل الداخلي��ة و الخارجي��ة و س��نبت

ي تم بها تحديد تنظيم الصاع الديموقراطي داخل المنظمة و خارجها
ي ذلك، و نعود لط ح الكيفية التت

:المؤثرة فف
ة الداخلية المركزية -  ات داخلية عل مستوى الفروع) الشةوعي(إصدار ال شر .إل جانب نشر
ة الداخلي��ة-  ي الفصائل الماركسية �� اللة ة ية الثورية، و تتم هذه العملية عبر تبلةغ ال شر��

إعطاء طابع أوسع لهذا الصاع بتوسيعه ليصل إل بافت
ي����ة المركزي����ة  ي" إل الم����ام"بص����فة منظم����ة للفص����ائل الماركس����ية �� اللة ة ي����ة، و ك����ذلك تخص����يص ج����زء م����ن الج ي����دة الجماهبم للصاع الجم����اهبم

ف داخ���ل المنظم����ة و خارجه���ا للتع����ببم ع���ن وجه����ة نظره���م، يمك���ن أن تك���ون مناقض���ة لوجه���ات نظ����ر المنظ����م ،أي ركن���ا يفت���ح أم���ام جمة����ع الث����ورييم
ولةتاري��ا ي�� ه�ذا الص��دد لتط��ور المنظم��ة و الحمل��م و البر

ي س��يكون مفي�دا فف المنظم��ة، و ذل��ك ح��ول مواض��ةع ت��رى المنظم��ة أن فت��ح صاع جم��اهبم
.بصفة عامة
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ف وح����دة المنظم����ة و" ي���� تم����تيم
ي���� ه����ذه النقط����ة، سيس����اهم فف

إنن����ا واثق����ون م����ن أن الصاع ال����ديموقراطي داخ����ل المنظم����ة، و ب����الط ح ال����ذي ط���� ح فف
".سيمكنها من تفادي النقسامات و التجميد و الصاعات الفوضوية اللمسؤولة

ي���ة -  ورات إع���ادة بن���اء منظم���ة ماركس���ية �� لة ة ي���ة ص���لبة متج���ذرة وس���ط" إل الم���ام"إص���دار الج ي���دة المركزي���ة الجماهبم ورة م���ن صف��� يش���كل صف���
ي�� تنظي��م الجم��اهبم و راطه��ا سياس��يا

، و أن دوره��ا ه��و التع ي��ف بخ��ط المنظم���ة المبل��ور ديموقراطي��ا وس��طها، و المس���اهمة فف ف��� العم��ال و الفلحيم
".بمنظمتنا

لقد وقفنا أعله، عند مفهوم إعادة البناء ل�دى ه�ذا التي�ار ال�ذي س�يقود عملي�ة إع�ادة البن�اء، و بين��ا ج�زءا م�ن تناقض��اته و هشال��ة مرتكزات�ه، كم�ا
ي�� إع��ادة البن��اء تح��ت ل��عار 

وعه فف ي ح��ددها للوص��ول إل تحقة��ق مشر��
إع��ادة بن��اء منظم��ة ماركس��ية ��"عرض��نا للكيفي��ة و للس��اليب و الدوات ال��تت

يا ".لة ة ية صلبة و راسخة جماهبم

ء-1 ي
عية من أجل النفراد بكل سر ن الجديد و استغلل الشر اليمير

منذ هذه اللحظة أصبح أعضاء اللجنة الوطنية يطلقون عل أنفسهم مصطلح القيادة الوطنية ، و هو مصطلح غ ي��ب ع��ن أدبي��ات المنظم��ة،
ف" رفةق قيادي"و أصبحت عبارة  ، بإعط��ائهم دورا مركزي�ا"نون��بر 20تق ي��ر "لم ي�أت ذل�ك ص�دفة، ب�ل ق�ام ه�ؤلء باست س��اخ تج ا�ة ... ذات رنيم

ي��ا"مطلق��ا للقي��ادة لتق��وم بإع��ادة بن��اء المنظم��ة ك  ، ب��ل ذه��ب به��م الم��ر إل  ش��بيه ورقته��م"منظم��ة ماركس��ية �� لة ة ي��ة ص��لبة و راس��خة جماهبم
ي قامت بإنجاز تقةيم لامل لتج اة المنظمة، و إصدار خلصات و قرارات و إجراءات تنظيمية و سياسية لعادة1972نونبر  20بوثيقة 

، التت
، فهل قدمت وثيقتهم تقةيما ل�امل حق��ا، أو تق ي��را ل��امل ع��ن العتق�الت و  سلس��لها و المس�ؤوليات ف ف الوثيقتيم بنائها، و ل مجال للمقارنة بيم
، و بن��اء ي يتحملها أعضاء التنظيم و أطره و قيادته و هياكله، و هل راطت ذلك بالخط السياسي أول، و حددت طبيعة هذا الخط السياسي

التت
ي إعادة بناء المنظمة؟

، مستندا عل دروس التج اة تم تحديد مهمات سياسية و تنظيمية للدخول فف عل وضوح سياسي
ها، تجعلنا نحكم عل هذا الرأي الخ��اطي لس�بب بس�يط، و ه�و أن�ه ل قي��اس م�ع وج�ود الف�ارق، و الف�ارق هن�ا لي�س ل��كليا كل هذه السئلة و غبم
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ي�� مج ي��ات الم�ور،
ورة تط��بةق المركزي��ة الديموقراطي��ة، لك��ن الم��دقق فف ي�� ه��اته الوثيق�ة، أو فيم��ا قبله��ا، ك��ان هن��اك ادع�اء بصف�

ب��ل نوعي��ا، و س��واء فف
ء ي

وقراطية فوقية محتكرة لكل سر .لن يجد سوى مركزية ببم

عية-"2 كدعامة لمركزية مفرطة" الوحدة"و" الشر

عية"انطلقا من مفهوم  عية القيادة"سيصبح كل نقد هو نزع ل  308"الشر ي أن القيادة أصبحت تفعل ما  شاء، و المر هنا يتعلق"شر
، بما يعتف

:و لدراك هذا المر يمكن التذكبم بما يلي. بالنفراد بإعادة البناء
ي ال��ذي ت��م اس��تعماله،310)ج(القادمة من جي " اللجنة الوطنية"، قامت مجموعة من 309)1أ(بعد الوصول إل جي  ، و معها عبد اللطيف اللعتر

311رغم وضعه التنظيمي الذي تم إخفاؤه عن الرفاق
ي جي

ف فف ف الرفاق المسؤوليم ف نهج تنظيمي جديد، حةنما دعوا إل اجتماع بيم و) أ ( ، بتدليم
ي ارتكبه��ا)ج(جي 

ي تجاهل تام للمعطيات التنظيمية، و دون استحضار لخطورة الخطاء ال��تت
ي لحضور هذا الجتماع، فف

، و دعوا أبراهام الشفاتت
ف��� رف���اق الف��� ع، و ه���و ص���احب نظ ي���ة  ، و للخلف���ات القائم���ة بين���ه و بيم ة" الت���وجيه و التس���ةبم"ه���ذا الخبم��� هك���ذا أع���اد ه���ؤلء الرف���اق... 312الش���هبم

ي الموضوع1979و إل حدود سنة  1972سبق أن تطرقنا لواقع قيادة المنظمة، منذ بداية �� 308
.، انظر فصل سابقا فف

وإل ح��دود إطلق 1977، كان�ا يض�مان من�ذ م��ارس 2وك�ذلك جي� أ  1ينقسم السجن المركزي بالقنيطرة إل مجموعة أحياء تحمل أس��ماء الح�روف البجدي��ة، وجي� أ �� 309
اير "لنخدم الشعب"و " مارس 23"و" إل المام"شاح آخر معتقل سياسي رفاق ومناضلي منظمة  ي يناير ���� فبر

ي محاكمة الدار البيضاء فف
.1977، الذين حوكموا فف

، ال�ذين اعتقل��وا س��نة �� 310 ف�� ف �� اللة ة ةيم ف الماركس��ةيم ي�� محاكم�ة ال�دار البيض��اء1972جي ج هو أحد أحياء السجن المركزي، و كان يضم مجموعة م�ن المناض��ليم
، و حوكم��وا فف

ي غشت 
ي بالدار البيضاء، كما ضم الخي مجموعة من مناضلي حركة 1973فف

.الثورية" مارس 3"، و بعد الحكم علةهم تم نقلهم إل السجن المدتف
ي موقوفا تنظيميا من طرف قيادة �� 311 ، لكن الرفيقان كان��ا يخفي��ان وض��عةته" إل المام"كان عبد اللطيف اللعتر ف و علي فقبم ي كانت تضم عبد الحميد أميم

ي جي ج، و التت
فف

ي�� الزنزان��ة رق��م 
ي جي�� أ و جي�� ج، ال��ذي ت��م فف

انه لجتماع��ات داخلي��ة، كم��ا ه��و الح��ال بال س��بة لجتم��اع قي��ادتت ، و ق��د أدرك1لخي�� أ  1التنظيمي��ة ع��ن رف��اق جي�� أ، ب��ل كان��ا يحصف��
ة، يقول أنها مورست ضده ي هذه اللعبة، فقام بفضح أمور خطبم .اللعتر

ي لف��ك ارتب��اطه ب��التنظيم المرك��زي للمنظم��ة بخي�� أ " الت��وجيه و التس��ةبم"نظ ي��ة �� 312
ي اس��تعملها أبراه��ام الشفاتت

، و ك��ان يه��دف م��ن ذل��ك خدم��ة الطروح��ات1النظ ي��ة ال��تت
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ف  ي إل قيادة المنظمة، مستغليم
عةتهم"أبراهام الشفاتت ".المركزية الديموقراطية"، و هذا مثال صارخ عل ما يطلقون عليه ب"شر

اللجن��ة"ل  1972نون��بر  20مفه��ومهم للقي��ادة و دوره��ا المرك��زي، ع��بر است س��اخ ال��دور ال��ذي أعط��اه تق ي��ر " إع��ادة البن��اء"لق��د أس��س مهندس��و 
ي�� عملي��ة إع��ادة البن��اء" الوطني��ة

ي�� ظ��ل ل��عار . للمنظم��ة، أي استحض��ار دور المركزي��ة فف
ال��ذي ح��دده ه��ؤلء الرف��اق، أص��بحت" إع��ادة البن��اء"و فف

ي��" إع��ادة البن��اء"ه��اته المركزي��ة مطلق��ة، و كم��ا رأين��ا أعله، فعملي��ة 
، يق��وم ب��دوره عل تقةي��م أولي�� أو جزتي تق��وم عل ح��د أدتف�� سياسي�� و تنظيمي��

بهذا المعتف الذي حددنا طبيعته سابقا، أصبح بإمك�ان ه��ذه القي�ادة أن تق��زم مس��اهمة تنظيم��ات المنظم��ة، و تبع�د عنه�ا. للتج اة و مهام أولية
ي للمنظم��ة، و خلل الصاع ح��ول اتيخر أي نق��اش أو صاع سياسي�� و فك��ري، يه��دف بالفع��ل إل إع��ادة بن��اء الخ��ط السياسي�� و التنظيمي�� و الس��بت

ي�� النف��راد بإع��ادة البن��اء، و إقص��اء" ح��ق القي��ادة" "الح��د الدتف�� م��ن البن��اء السياسي�� و التنظيمي��"ه��ذا الموض��وع، سيص��بح م��ا اص��طلح علي��ه ب 
فف

ي� التنظي��م" القي��ادة" ، و ك�ذلك تص�بح ")أصحاب التقةيم الشامل و إعادة البن�اء"مثل وجهة نظر ( وجهات النظر الخرى المخالفة 
، و م�ا"تبتف

وقراطي���ا، ث���م اس���تعمال ل���عار. عل الخ ي���ن س���وى الحتف���اظ ب���آرائهم عية، و اس���تعمال مفه���وم المركزي���ة اس���تعمال ببم بالض���افة إل مفه���وم الشر���
ء" ي���

ر وج���ود تناقض����ات س����تفجر" وح����دة المنظم����ة ف���وق ك����ل سر و تح���ت غط���ائه، ت���م رف���ض النق���اش السياسي��� الع����ام لم���دة طويل���ة، و ذل���ك بم����بر
ي� ه��و نه�ج 

وقراطية المفروضة و الفارغة من أي مضمون حقيفت و بع�د". القي��ادة الجدي�دة"المنظمة، و لذلك أصبح لعار الوحدة الفوقية الببم
معارك طويلة، و نضال مستميت من طرف مجموعة من الرفاق، تم القبول بالنقاش عبر  شكيل مجموع��ات أو لج�ان للنق��اش م�ع تمةة�ع ه�ذا

ي�� 
وع فف ي� الشر��

ي وقت، بدأ فيه أصحاب ه��ذا النه��ج، فف
، و جعله ل نهائيا وادون أهداف، فف هك�ذا ب�دأت الخب��ار والمعطي��ات". إع��ادة البن��اء"الخبم

وعها، كما هو الحال بال سبة للعلن عن إص��دار ج ي��دة"القيادة"تتوارد عل الرفاق، الذين أصبحوا أمام أمر واقع، لقد انطلقت  ي إنجاز مشر
فف

، دون أي��ة مناقش��ة للرض��ية السياس��ية لتل��ك الج ي��دة، و أن مناقش��ة الرف��اق له��ا ل تت��م إل بع��د إص��دارها، و ق��د م��ورس نف��س الم��ر"إل الم��ام"
. 313عند التعامل مع الرضيات المختلفة

، ب�ل إن ي�� التس��ةبم
ي� الكتاب�ة الوطني��ة للمنظم�ة، و بص�فته ك��ذلك، فه�و غبم� مل�زم بالمش�اركة فف

ي و المنص�وري بخي� أ، ادع أن�ه عض�و فف ي ك�ان يتقاس�مها م�ع المش�بت
اليمة ية، التت

، و للمزي��د م��ن التفص��يل يمك��ن الطلع عل وثيق��ة  ف�� م��ا أس��ماه ب��التوجيه و التس��ةبم ح��ول بع��ض الت��أملت النق��د"مهمت��ه تقتص عل الت��وجيه، و م��ن هن��ا قي��امه بالفص��ل بيم
.مرجع سبق ذكره"، 1979الذاتية الولية لسنة 
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الثانيةالوثيقة 
314المهام العاجلة لمنظمتنا

 
ي اس���تند علةه���ا

ح���ددت الوثيق���ة مجموع���ة م���ن المه���ام أس���متها بالعاجل���ة، و طرحته���ا للنق���اش، و عموم���ا، تظ���ل الوثيق���ة إح���دى أه���م الوث���ائق ال���تت
وع  ناها إحدى أهم الوراق التأسيسية ل" النقالات"، و لم تغبم "إعادة البناء"مشر ي جوهرها، و لذلك اعتبر

".إعادة البناء"اللحقة فف
ية للمنظمة-  :المهام الجماهبم

ي�� تطرقه��ا لش��عار 
، تؤك��د الوثيق��ة عل دور الن��دوة الوطني��ة" التج��ذر داخ��ل الطبق��ة العامل��ة"فف ي�� ت��دقةق ه��ذا الش��عار، بع��دما ك��ان 315و الجم��اهبم

فف
ي�� ظ��ل خ��ط العفوي��ة

ي�� تط���ور الخ��ط. عائم��ا فف
لق��د اخت��ارت الوثيق��ة إذن أن تنطل���ق م��ن الن��دوة الوطني��ة، و هي��� ب��ذلك، تقف��ز عل أه��م المراح���ل فف

ي تخ�الف آراءه��م عل ط يق�ة " إع��ادة البن��اء"كان ق�ادة �� 313
ت إيجابي�ة س�مح له�ا ب�المرور، و عك�س ذل��ك،"بروكس��ت"يتع�املون م�ع المق��الت أو الرض��يات ال�تت ، فم�ن اعت��بر

ي�� نقط��ة إص��دار الج ي��دة، حي��ث ج��اء م��ا يلي��
ي تطرقن��ا إلةه��ا، خاص��ة فف

ي�� الوثيق��ة ال��تت
ي ج��اءت فف

و ك��ذلك: "... يك��ون ط يقه��ا س��لة المهملت، و لع��ل الق��ارئ يت��ذكر الص��يغة ال��تت
ي���ة المركزي���ة  ف داخ���ل المنظم���ة و خارجه���ا، و التع���ببم ع���ن" إل الم���ام"تخص���يص ج���زء م���ن الج ي��دة الجماهبم ي المنظ���م، أي رك���ن يفت���ح أم���ام جمة���ع الث���ورييم للصاع الجم���اهبم

ي� ه��ذا الص�دد لتط�ور المنظم�ة و
ي س�يكون مفي��دا فف وجهة نظر يمكن أن تكون مناقضة لوجهات نظر المنظمة، و ذلك ح�ول مواض��ةع ت�رى المنظم�ة أن فت�ح صاع جم��اهبم

ولةتاريا بصفة عامة "الحملم و البر

ي واقع المر، فإن المنظمة هنا، هي�� 
ولةتاري��ا، أي احتك��ار الحقيق��ة، و ق�د" القي��ادة"فف ي س��تخدم المنظم�ة و الحمل��م و البر

و هي�� الوحي��دة المالك�ة للحقيق��ة الثوري�ة، ال�تت
ي العديد من المواقف 

ر، و قد تجل ذلك فف :تم رفض العديد من الرضيات و الراء تحت هذا المبر
.رفض مجموعة من الرضيات بدعوى أن الرفاق خارج السجن بالداخل و الخارج لن يفهموها- 
ورة أن يتوفر -  ي"صف ي نزع حق ال�دفاع و مناقش�ة الراء الخ��رى و توض�ةح إطاره�ا " الط ح اليجاتر

و يق�وم ه�ذا التص��ور عل ح��رص ل��ديد م�ن... للرضيات، بما يعتف
ة الداخلي��ة" القي��ادة"ط��رف  عل تبي��ان أن المنظم��ة موح��دة، و ك��ذلك خ��وف ل��ديد م��ن اطلع الخ ي��ن عل الصاعات و الخلف��ات، لق��د ك��ان التعام��ل م��ع الج ي��دة و ال شر��

ء فيما يتعلق بالمضمون و الرؤية السياسية" القيادة"يتسم بهذا الطابع، بحيث أصبحت  ي
.تحتكر كل سر

ي انخرطت فةها القيادة الجديدة، خاصة منذ " إعادة البناء"تعتبر الوثيقة من أول وثائق �� 314
.1979التت

ي يومي �� 315
ي انعقدت فف

.1972يناير  1 ���� 1971دجنبر 31المقصود هنا الندوة الوطنية الول للمنظمة، التت
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.، و ما تله من وثائق سياسية أخرى"نونبر 20تق ير "، و خاصة بعد "إل المام"السياسي لمنظمة 
ي انتظار الجواب طرحت الوثيقة سؤال هوهل يتعلق المر بمجرد صدفة، أم أن وراء الكمة ما وراءها؟- 

: فف
ي���� تح����ويله إل واق����ع ملم����وس، لم����اذا ك����انت المنظم����ة ترف����ع ل����عار "

التج����ذر وس����ط الش����بةبة"لم����اذا فش����لت المنظم����ة رغ����م تبنةه����ا ه����ذا الش����عار فف
؟"المثقفة

:جواب الوثيقة
ي�� نف��س ال��وقت م��ن اس��تخلص"

إن تقةيم��ا نق��ديا صيحا لتج ا��ة منظمتن��ا ه��و ال��ذي يمكنن��ا م��ن الج��واب عل ه��ذا الس��ؤال، و ه��و ال��ذي يمكنن��ا فف
ي س���قطت فةه���ا منظمتن���ا

ة ال���تت لق���ات و الممارس���ات البورجوازي���ة الص���غبم ف ي��� الوه���ام و المبف
إن ه���ذا. دروس ثمةن���ة تجنبن���ا م���ن الس���قوط مج���ددا فف

ي�� البورج��وازي الص��غبم للحمل��م و الس��تقللية ال س��بية لحرك��ة الش��بةبة المثقف��ة م��ن
كيب الطبفت التقةي��م كفي��ل بف��رز الس��باب الموض��وعية و ال��بت

وط التح��ام عض��وي لحرك��ة ي�� الواق��ع الموض��وعي شر��
ي��ة، س��واء العمالي��ة منه��ا أو الفلحي��ة حي��ث انع��دمت فف المكون��ات الخ��رى للحرك��ة الجماهبم

ي� ح�دود الش��بةبة المثقف�ة و التنظبم�� له�ذا(و السباب الذاتية ... الشبةبة المثقفة بالحركة العمالية
انغلق نش�اط الحرك�ة الماركس��ية �� اللة ة ي��ة فف

ت المنظم��ة و الحمل�م بص�فة عام��ة أن التج�ذر وس�ط. )"الشبةبة المدرسية  ش��كل الطليع��ة التكتيكي��ة للجم��اهبم"النغلق بأطروحة  لق�د اعت��بر

ي��
ي�� دوام��ة مفرغ��ة تبتف

ة  ش��كل الطليع��ة التكتيكي��ة و هك��ذا دخلن��ا فف الجم��اهبم الساس��ية يم��ر ع��بر التج��در وس��ط الش��بةبة المثقف��ة لن ه��ذه الخبم��
ي القم��ع ليحط��م م��ا

، لي��أتت ي��
ي القم��ع لتحطي��م م��ا ب ةن��اه، ث��م نعي��د البن��اء دون الس��تفادة م��ن تج ا��ة الماضف

التنظي��م وس��ط الش��بةبة المثقف��ة، و ي��أتت
.".أعدنا بناءه

ي��� تحدي���د الج���واب، و راط���ه بأطروح���ة الش���بةبة المدرس���ية
اف بغي���اب التقةي���م النق���دي الصي����ح لتج ا���ة المنظم���ة، ت���دخل الوثيق���ة فف رغ���م الع���بت

ي الهواء، عابرة للزمان من الندوة الوطنية إل سنة ...كمقدمة تكتيكية 
ية1979 – 1978ثم تقفز فف ،حيث ساهمت نضالت الحركة الجماهبم

ي�� تحطي��م ه��ذه الطروح��ة، و ك��ذلك الطروح��ة الجدي��دة القائل��ة بالتج��ذر وس��ط
و الطبق��ة العامل��ة، بالض��افة إل القم��ع، و م��ا ول��ده م��ن أزم��ة، فف

ة للم���رور إل الجم���اهبم  ،إذن هن���اك تأكي���د عل أطروح���ة التج���ذر المباشر���) أطروح���ة جبه���ة الق���وى الثوري���ة و الديموقراطي���ة(البورجوازي���ة الص���غبم
ي مواقع النتاج

اف الث��وري"بعد ه�ذا، انتقل�ت الوثيق�ة إل اعتب��ار تج ا�ة ... وسط الطبقة العاملة ،عبر التواجد المباشر معها فف ، جمل��ة و"الح��بت

200



ورات، الطروحات، الملبسات والنتائج": إل المام"مسلسل تصفية المنظمة الماركسية ــــ اللينينية المغربية  الحداث، السير

، دون الوق���وف عل ه���ذا الط���ابع ال���ذي دع���ت إل تج���اوزه، ث���م ت���م التأكي���د عل أخط���اء أخ���رى س���قطت فةه���ا تفص���يل، تج ا���ة ذات ط���ابع ل���بكي
ي و ي��� العم���ل الجم���اهبم

، بالرتب����اط ب����الخط السياسي���� الخ����اطي للمنظم����ة فف الحمل����م و المنظم����ة، م���ن قبي����ل أس���اليب العم����ل البورج���وازي الص����غبم
ي النقابات العمالية

وقراطية النقابية، و القيادات الصلحية فف ، كالصاخ ضد الببم ي
، و من أمثلة ذلك، أساليب العمل الفوفت .التنظيمي

ي ط ح أصحاب 
:عل لكل خطاطة، سنحصل عل ما يلي" إعادة البناء"لو استعدنا، ما جاء فف

ة" ← الش��بةبة المدرس�ية مقدم�ة تكتيكي�ة"أطروح��ة  عم��ال،(فش��ل التج�ذر داخ��ل الطبق�ات الساس�ية ← تقوق��ع داخ�ل فئ��ات بورجوازي�ة ص�غبم
ي� ب ي��ة تنظيمي��ة ل�بكية مث�ل )← فلح��ون

اف الث��وري ال�ذي ك��ان، حس��ب الوثيق�ة، ل�بكيا(الس��قوط فف تج��اوز الطروح��ات البورجوازي�ة)← الح��بت
ة  ة إل الطبقة العامل��ة و اللتح��اق بمواق��ع← و التجذر) مقدمة تكتيكية، جبهة القوى الثورية و الديموقراطية= م .ش( الصغبم الذهاب مباشر
ة ← النتاج  ي سقطت فةها الحملم و المنظمة= إنجاز التجذر← تغةبم أساليب العمل البورجوازية الصغبم

.الخروج من الحلقة المفرغة التت
ة التاريخية، خاصة تلك الممتدة من نونبر  ي غياب تقةيم نقدي لامل، و بتجاهل للفبت

، و بالحتكام فق��ط إل م��ا1976إل اعتقالت  1972فف
ا للمنظم��ة عل المس�توى السياسي��  ف� ونه خط��ا ممبم ي(جاءت به الن�دوة الوطني�ة، ق�ام أص�حاب الوثيق�ة بتق�ديم عص��ارة م�ا يعت�بر الخ�ط الجم��اهبم

كتص��ور أح��ادي" إع���ادة البن��اء"، و ه��ذا ك���ل م��ا يس���تطةع أن يق��دمه أص��حاب )تنظي��م ل��بكي أي تنظي��م بورج��وازي ص��غبم(و التنظيمي�� ) الخ���اطي
.لتج اة المنظمة

، و علق�ة ي� جعب�ة أص�حابنا، و ه��و خلي��ط م�ن النتقائي�ة و النظ��رة الحادي�ة الج�انب، و ع�دم إدراك ج�وهر الخ�ط السياسي�
هذا إذن، كل ما ك�ان فف

ي��
ي فف

ي ترابط جدلي مع معطيات الصاع الطبفت
نامج الثوري للمنظمة، كل هذا فف ، و بالبر ، و بالخط التنظيمي ي اتيخر الخط السياسي بالخط السبت

ة .تلك الفبت
ي��� وق���ت

، و التعام���ل المبت���ذل م���ع التاري����خ الث���وري للمنظم���ة، لص���الح أطروح����ة جدي���دة س���تدعي لنفس���ها الوض���وح، فف فالتبس����يطية هن���ا، هي��� الب���بت
، و إف��راغ اليديولوجي��ة الماركس��ية �� اللة ة ي��ة م��ن ي اتيخر س��تعمل في��ه عل التنظبم�� للتج يبي��ة، و انتظاري��ة ممةت��ة، نتيج��ة إس��قاطها للط�� ح الس��بت

ي�� 
ف فف ي�� عمق��ه و ج��وهره، خط��ا داخلي��ا، يق��وم عل بن��اء تنظي��م خ��ارج" إع��ادة البن��اء"مض��مونها الث��وري، لتس��قط المش��اركيم

ي�� وع��اء مغل��ق، ك��ان فف
فف

ي��ة، بم��ا مثل��ه م��ن انتكاس��ة للخ��ط الث��وري للمنظم��ة و لع��ل ه��ذا م��ا يس��مونه ب��التقةيم الولي�� للتج ا��ة، ال��ذي ل. الكفاح��ات و النض��الت الجماهبم
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هن علي��ه الك��ثبم م�ن ي�� ال�ذي ت��بر ي�� عدمي��ة قاتل��ة، السر
يس��لح أح��دا بالرص��يد النض��الي للحمل��م و المنظم��ة، و لع��ل ه��ذا ك��ذلك، م�ا أس��قط أص��حابنا فف

أدبياتهم، حةنما كان المناضلون يعتقدون أن القيادة تملك كل الجوا��ة، و بالت��الي تعت��بر أجواته�ا ل يش��وا��ها ل��ائب، و ل يحيطه��ا الباط��ل، ل م��ن
.أمامها و ل من خلفها، لقد كان المناضلون يطرحون السئلة و ل يجدون جوابا، إنه استغلل للثقة بكل ما للكلمة من معتف

ي تهم إعادة البناء، من نقد
ي الوثائق التت

ي دع�ت إل بن��اء جبه��ة الق�وى 316"العدمية"تنطلق الوثيقة، و ل لك كبافت
و الطروح��ات الص��لحية ال�تت

ي نف��س ال��وقت أن المس��ؤول ع��ن فش��ل التج ا�ة ه��و317الثورية و الديموقراطية
ة فف ، كصيغة جديدة للرتباط بالجماهبم و تحقةق التجذر، معتبر

ورة مح�اراته" النتهازي اليساري"الخط  و ق�د اعت�بر ه�ذا الخ�ط أطروح��ة المقدم�ة التكتيكي�ة، و ح��تت. الذي ساد داخل المنظمة، و م�ن ت�م صف��
ف�� التجاه��ات الثلث: ، و السؤال المطروح"النتهازية اليسارية"، من مظاهر "الشبكية" ك بيم ، الع��دمي و دع��اة: أل يوجد قاسم مشبت الص��لجي
ي���ن تلف���وا نع���ت الخ���ط الس���ائد باليشاوية بش���كل واض���ح؟ فم���ا الج���واب عل ذل���ك؟"إع���ادة البن���اء" ك ه���و مهاجم���ة: ، رغ���م أن الخبم إن المش���بت

ي� ك�ونهم ل�م يقيم�وا
ك بينه��م ك�ذلك، يتمث��ل فف ا، و المش��بت الخ��ط الث�وري للمنظم��ة م�ن ط�رف التي��ارات الثلث�ة، باعتب�اره ك�ان خط��ا بورجوازي�ا ص�غبم

ي ذل�ك
لق�د ح�ارات الط�راف الثلث�ة فك�رة التقةي�م. 318أي تصور من تصوراتهم عل أساس تقةيم لامل للتج اة، و قد كان لكل تيار مصلحته فف

ها .319الشامل، لهذه السباب و غبم

أصحاب إعادة البناء و التجذر وسط الطبقة العاملة-3
ولةتاري��ة، و" إعادة البناء"عالج أصحاب  ي�� للطليع��ة البر

مهمة التجذر وسط الطبقة العاملة، من خلل مجموعة من القض��ايا، ك��المفهوم اللة ةتف

ة، و بالت��الي دع��ت إل حله��ا، و ال��ذهاب إل الطبق��ة�� 316 المقص��ود هن��ا أطروح��ة عب��د ا زع��زاع و م��ن مع��ه، القائل��ة ب��ان الحمل��م بيمةنه��ا و يس��ارها ك��انت بورجوازي��ة ص��غبم
ي 

.، أي الذهاب فرادى"إعادة البناء"العاملة، دون الدخول فف
ي بلعباس و عبد ا المنصوري�� 317 ي هنا أطروحة المشبت

.المعتف
اتبي��ة التنظيمي��ة بش��كل انته��ازي، و�� 318 ي� اله��روب م�ن المحاس��بة الفردي�ة و الجماعي��ة، و الحل��م باس��تعادة دور قي��ادة س��ابق، و بتس�لق البت

كة تتمث�ل فف كانت المص�الح المش�بت
ي حق مناضلي و رفاق المنظمة و خطها الثوري، و التعامل مع العدو 

...التحالفات السياسية المصلحية، و التغطية عل الخطاء القاتلة فف
ي قدمها"أصحاب إعادة البناء"من أهداف هذه الدراسة، التصدي لمهمة تع ية الطرف الذي لكله �� 319

.، و كيفية تعاملهم مع التقةيم الشامل، و البدائل التت
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ف ي يتم بها التجدر، و علقة التجذر بالعمال و الفلحيم
...النظ ية الماركسية للمعرفة، و الكيفية التت

وليتارية عند أصحاب نظرية -  ي للطليعة اليج
":إعادة البناء"المفهوم اللينينن

ى، و بتع يف الوثيقة ولتيارية، حسب الوثيقة، داخل عمال المناجم و المؤسسات الصناعية الكبر :تتكون هذه الطلئع البر
وز و تن��امي" ولةتاري��ة ترف��ع مس��توى المعرف��ة الحس��ية لعم��ال ه��ذه المؤسس��ات و  ش��كل قاع��دة مادي��ة ل��بر ف��إن مكاس��ب نض��ال ه��ذه القلع��ات البر

ولةتاري ي البر
".الوعي الطبفت

ولةتاري فتقول الوثيقة ي السياسي لدى هذه الطلئع، أما فيما يخص أرضية بناء الحزب البر
:هذا فيما يخص الوعي الطبفت

ي� إط�ار نض��ال منظم��اتهم الماركس��ية ��  اللة ة ي��ة م�ع ه�ؤلء العم��ال"
ولةتاري�ا و ال�ذين تص�لبوا فف ف�� لمواق�ف البر ف المتبنيم ف الث�ورييم إن انصهار المثقفيم

ولةتاري ف هو الذي يشكل أرضية بناء الحزب البر ".الطليعةيم
ولةتاري���ة كن���واة أساس���ية للح���زب، دون الح��ديث ع��ن أس���س ه���ذا الح���زب، أي الجاب���ة ع��ن ي��� للطليع��ة البر

ل يمك���ن الح��ديث ع��ن المفه���وم اللة ةتف
مما يتشكل الحزب؟ هل من الطليعة فقط؟ أم من مستويات مختلفة من الوعي و الممارسة و التنظيم؟ : سؤال

، و ه��و به�ذا ي قلب جدلية الطليع�ة و الجم��اهبم
، بل يوجد فف ، و ل تنظيما ذيليا للجماهبم ي ليس تنظيما نخبويا فوق الجماهبم

إن التنظيم اللة ةتف
ي ث���وري، و لي���س حزا���ا  اكيا ديموقراطي���ا"المعتف��� ح���زب جم���اهبم ، أو" ال���بت ي

ي، أو عفوي���ا ب���المعتف" ت ي���ديونيا " ب���المعتف اللم���اتف ف��� ب���المعتف النجلبم
ي"

".اللوكسمبورعف
، عل قاع���دة المادي���ة ، م���ن خلل بل���ورته لخ���ط الجم���اهبم ي��� علقت���ه بالجم���اهبم

ي��� تث���وير معتف��� الح���زب الش���ةوعي فف
و ق���د س���اهم م���او  سي��� تون���غ فف

.التاريخية و المادية الجدلية
ي معرض حديثهم عن التجدر وسط الطبقة العاملة، فقد استعان أصحابنا بالنظ ية الماركسية للمعرفة، للتطرق إل موضوعة التبلبت عن��د

و فف
ي��� السياسي��� الث��وري ل��دى

ي يتبل��ور بواس��طتها ال��وعي الطبفت
المثق��ف الث��وري، ال��ذي ي��ذهب إل الطبق��ة العامل��ة، لك��ن نس��وا أو تناس��وا الكيفي���ة ال��تت
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.الطبقة العاملة
اديونةون"أو " القتص��ادويون"إذا ك��ان  ي�� إط��ار نظ��رة ل تول��د إل " ال��بت

،320"وعي��ا تراديوني��ا"يرك��زون اهتم��ام العم��ال عل مش��اكلهم م��ع الب��اطرون، فف
ف�� علق��ة العام��ل الطليعي�� فق��ط ب��المثقف تول��د فهم��ا نخبوي��ا للعلق��ة بينهم��ا أول  المثق��ف ه��و الس��تاذ ال��ذي ينق��ل المعرف��ة ج��اهزة إل(ف��إن تركبم

ي�� عقل�ه
ولةت�اري أي أن�ه مال�ك للحقيق�ة، و يق�وم بض��خها فف ي تجعل�ه،) البر

،أم�ا ثاني�ا، فتض��ع ه�ذه الطروح��ة، العام�ل خ��ارج العلق��ات الطبقي�ة ال�تت

ي��
ي تخفف

يكتسب وعيا سياسيا ثوريا، مرتبطا بمصالح طبقته النية و البعيدة، أي أن يتعلم كيفية محاكمة كل المواقف و الخطابات الخرى التت
ف إل المعامل، و لكن شعان ما خاب ظنهم، و غادروا تلك المعامل، و ظلوا غبم ق�ادرين مصالح طبقية محددة، و لذلك ذهب بعض المثقفيم

ء ي
.321عل فعل أي سر

ي�
، أي علةن�ا أن نتج�در أول فف ف�� ي إطار منظور جديد، فص�لت الوثيق�ة، مهم�ة التج�ذر وس�ط الطبق�ة العامل�ة ع�ن مهم�ة التج�در وس�ط الفلحيم

و فف
ي ق�امت عل تحالي��ل مح�ددة، بينم��ا ق��دم

، و كان ه�ذا مخالف�ا للطروح��ات المامي�ة الس�ابقة، ال�تت ف الطبقة العاملة، و بعد ذلك ن تقل إل الفلحيم
ر ذلك .أصحابنا تصورهم الجديد دون تحليل يبر

ف عل الدعاي���ة فق���ط، و رف���ض العم���ل الشي ب���المعتف"التج���ذر"و عموم���ا، ت���م التنظبم��� لمهم���ة  كبم ، ض���من تص���ور يق���وم عل نب���ذ التح ي���ض، و ال���بت
ف ، يق��وم عل تحلي��ل علمي�� رص��يم ي��

، دون إعط��اء ب��ديل حقيفت ي�� س��ياق مراجع��ة مواق��ف المنظم���ة م��ن الق��وى الص��لحية، و. الم��امي
و ك��ل ه��ذا، فف

ي 
".بتثوير الحركة الطلبية"، ضمن ما يسم "وعاء مغلق"السكوت عنها، و تكوين الطر فف

ي�� تص��وره لعلق��ة 
ف�� بالمرحلوي��ة فف ف" (التح��الف العم��الي الفلجي��"و إذا ك��ان ه��ذا المنظ��ور الع��ام ق��د تمبم فالقتص��ادوية ك��انت) التج��در عل مرحل��تيم

ي�
، و تتجل ميكانيكي�ة ه�ذا المنظ��ور فف ي��

ولةت�اري الطبفت ولةتاري�ة، و نش�وء ال�وعي البر هي� الخ�رى س��مة له�ذا المنظ�ور، لكيفي�ة تحدي�د القلع��ات البر

ي هذا الصدد كتاب �� 320
ف" ما العمل"انظر فف .لةنيم

ي��� للعم��ل وس��ط الطبق��ة�� 321
ف ب��أي تص��ور حقيفت ف و الرف��اق، و ب��إخلص إل المعام��ل، لك��ن شعان م��ا اكتش���فوا أنه��م ك��انوا غبم�� مس��لحيم لق��د ذه��ب مجموع��ة م��ن المناض��ليم

ي�� واد 
ي�� واد آخ�ر) مهندس�ون و تقنة��ون يش�تغلون لص�الح الدارة(العاملة، فوجدوا أنفس�هم فف

ي� سلس��لة النت�اج فف
ة ل�م ت�دم عن�د بعض�هم أك�بر م�ن بض�عة. و العم�ال فف و بع��د ف�بت

ي� البح��ث
ي� الس�جون، ليش�اركوا فف

ي قطاع يلئم تخصصاتهم أو دبلوم��اتهم، قب�ل أن تجرفه�م حملت القم�ع، و ي ته�ون فف
ألهر غادروا تلك المعامل، يبحثون عن عمل لهم فف

ي مست الماركسية �� اللة ة ية، و خط 
.، و كل ما يتصل بالعمل الثوري"إل المام"عن جواب لما جرى لهم، ضمن سلسلة المراجعات، التت
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ي� تح يفي�ة فج��ة
، مم�ا أس�قط التص�ور فف ي�

ة من العوامل الموضوعية، و غي�اب أي ط� ح لمفه�وم الصاع الطبفت ، كم��ا322طرحه ل شوء الوعي مباشر
ة لدى دعاة . 323يتسم كذلك بالنخبوية ي ظهور نزعة عمالوية بورجوازية صغبم

".إعادة البناء"لقد ساهمت هاته النحرافات فف
ء ال��ذي أعط ي��

، السر ي�� غي��اب جدلي��ة التح��الف العم��الي �� الفلجي��
ت��ؤدي ه��ذه النظ��رة و مثيلته��ا، إل بن��اء الح��زب داخ��ل الطبق��ة العامل��ة فق��ط، فف

ي�� الوراق بطبيع��ة الح��ال، فحص��ل عج��ز ع��ن التج��ذر داخ��ل الطبق��ة" حزا��ا متقوقع��ا داخ��ل الطبق��ة العامل��ة عل المس��توى النظ��ري"بالفع��ل
و فف

ي بلورة خط سياسي ثوري لامل
ا عن العجز فف ف فحدث و ل ح ج، لقد كان هذا تعببم .العاملة، و أما النتقال إل الفلحيم

ة، م��ن خلل إرس��ال  ف"بج��وابهم القائ��ل بال��ذهاب إل الطبق��ة العامل��ة مباشر�� ف�� ث��ورييم ي�� الجامع��ات، فش��ل أص��حاب" تث��ويرهم"ت��م " مثقفيم
خ��ط"فف

ي��� " إع���ادة البن���اء
ي��� التقةي���م الش���امل للتج ا���ة، مم���ا أس��قطهم فف

ي��� تحقة���ق التج���ذر، لنه���م افتق��دوا الحلق���ة الرئيس���ية المتمثل���ة فف
قاتل���ة،" تج يبي���ة"فف

ي تعميقها، غياب خط��ة سياس�ية مركزي�ة، تق�وم عل جدلي��ة الدعاي�ة ���� التح ي�ض ���� التنظي��م اللة ة ي��ة
ي�" الج ي�دة المركزي��ة"و م�ا فش��ل . ساهم فف

فف
ي�� ثلثي��ة الدعاي��ة ���� التح ي��ض ���� التنظي��م، هن��اك

ا ع��ن تل��ك الرؤي��ة المنحرف���ة لع��ادة البن��اء و التج��در، ففف لع��ب أي دور م��ن ه��ذا القبي��ل، إل تع���ببم
ي إطار لعار 

".ل حركة ثورية بدون نظ ية ثورية"أسبقية للممارسة الثورية، لكن فف

ي�
ورية لتحقةق مهامهم الثورية، وتحملوا بذلك مسؤولية تاريخية فف ، من تلك البوصلة الصف ف لقد حرم منظرو إعادة البناء العديد من المناضليم

ب المنظمة و تصفةتها بالداخل .صف

ف��� الخ���ط الث���وري و خ���ط �� 322 اكية، و م���ا" إع���ادة البن���اء"لق���د عرف���ت المع���ارك السياس���ية و اليديولوجي���ة بيم ة ح���ول تقةي���م التج���ارب الل���بت ي��� الجدي���د، نقال���ات ك���ثبم
التح يفف

ء ي�
ي المادية التاريخية، و بارتب�اط م�ع تل�ك التج�ارب، يتعل��ق الم�ر هن��ا، بجدلي�ة علق�ة النت�اج و ق�وى النت��اج، السر

استتبع ذلك من نقاش حول بعض المفاهيم الساسية فف
ولةتاري�ا؟ و ق�د داف��ع التح يفة�ون: الذي ط ح سؤال أساسيا و ه��و  ، أم الصاعات الطبقي��ة تح�ت قي�ادة البر اكي ي�� المجتم�ع الل��بت

ه�ل تط�ور ق�وى النت��اج ه�و مح�رك التط�ور فف
، أما لعار تثوير علقات النتاج و دورها الساسي فقد أسقط من الحسبان اكي .الجدد عن أطروحة قوى النتاج، باعتبارها محرك تطور المجتمع و القتصاد اللبت

.هناك نظرة إل المثقف باعتباره ناقل للمعرفة و محتكر لها�� 323
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ي الثورة المغربية: الوثيقة الثالثة
اتيجية فن 324القضايا السير

:بعض الملحظات
اتيجية للفك��ر الماركسي��  ، م��او (خلف��ا لك��ل المف��اهيم الس��بت ف ، س��تاليم ف�� اتيجية...)انظ��ر م��اركس، انجل��ز، لةنيم ، تتكل��م الوثيق��ة ع��ن م��ا  س��ميه باس��بت

اتيجية ثوري���ة، كالبع��د الممي��� للث���ورة العالمي���ة، تناقض���ات ي��� وع���اء ف���ارغ مغل���ق، تنع���دم في���ه ك���ل البع���اد الساس���ية لتحدي��د اس���بت
الث���ورة المغ اي���ة فف

ي� آفاقه��ا س�واء الديموقراطي��ة
، بم�ا يعتف ي�� ي و العرتر يالي و انعكاساتها عل المغرب، طابع الثورة المغ اية و علقتها بمحيطها المغ�ارتر النظام المبر

اكية ي"هن�اك تخلي� ع�ن ه��ذه الج�وانب، مم�ا يجع�ل ه�ذا. الشعبية، أو الل��بت اتيخر مع�زول ع�ن ك��ل م�ا يم�ور داخ��ل الحرك�ة الثوري�ة و" الفك�ر الس��بت
، و اس�تخلص دروس الحرك�ة الماركس��ية �� اللة ة ي��ة، هن��اك ي�� الشةوعية العالمية، بانتصاراتها و إخفاقاتها، و ب�دل تحلي��ل ملم��وس للواق��ع المغرتر

ي المغرب 
ي فف

ثم هناك بعض الخطاء، فيما يخص تحديد التناقض��ات الطبقي�ة ب�المغرب، خاص��ة... قوالب جامدة مكرورة حول الوضع الطبفت
ي هذا المضمار

:فيما يتعلق بالتناقض الساسي و علقته بالثورة الوطنية الديموقراطية الشعبية، و مما جاء فف
ادوري����ة و ملكي����" يالي����ة و البورجوازي����ة الكمبر ف���� المعس����كر الرجعي��� المش����كل م���ن المبر ي��� مجتمعن����ا ه���و التن���اقض الق����ائم بيم

إن التن����اقض الساسي���� فف
ة، أم�ا ولةتاري��ة و البورجوازي��ة الص��غبم ي تض��م الطبق��ة العامل��ة و الجم��اهبم الفلحي��ة و الجم��اهبم ل��به البر

ي�� الكب��ار، و الجم��اهبم الش��عبية ال��تت
الراضف

، و بص��فة مختصة يمك��ن ي��
وط الملموس��ة للصاع الطبفت ي� ه�ذا التن�اقض الساسي� فه��و معق�د و يتغبم� حس��ب الشر��

موق��ع البورجوازي��ة الوطني�ة فف
ي البورجوازية الوطنية يمكن أن يلتحق رغم تذبذباته بمصاف الجماهبم الشعبية، بينما الجناح المحافظ يمك��ن أن

القول أن الجناح التقدمي فف

م الحياد أو يتم اجتذابه من طرف المعسكر الرجعي ف .يلبت
إن التناقض الساسي ل يتجل فقط من خلل المصالح الموضوعية للطبقات الجتماعية، لكن كذلك من خلل صاعات طبقي��ة ملموس��ة و

ي�� الث��ورة المغ اي��ة"تعت��بر وثيق��ة �� 324
اتيجية فف ي�� أب ي��ل "إع��ادة البن��اء"إح��دى أه��م الوث��ائق ل��دى دع��اة " القض��ايا الس��بت

ي تم��ت1982، و ق��د ص��درت فف
، و هي�� م��ن الوث��ائق ال��تت

ي ندوة يناير 
ي الداخل 1983المصادقة علةها بدون تغةبم تق يبا فف

.فف
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ي�� الكب�ار م�ن جه�ة أخ�رى
ادوري�ة و ملكي� الراضف جوازي��ة الكمبر يالي�ة و البر ف� الجم�اهبم م�ن جه�ة و المبر ي جسدت عل العموم، التناقض بيم

إن. التت
ي مجتمعنا

ي لحسم التناقض الساسي فف
."الثورة الوطنية الديموقراطية الشعبية  شكل الحل التاريخف

ف�� التن��اقض الرئيسي�� المح��دد ف�� التن��اقض الساسي�� داخ��ل التش��كيلة الجتماعي��ة المغ اي��ة، و بيم ي�� التحلي��ل، ناتج��ة ع��ن الخل��ط بيم
هن��اك أخط��اء فف

، م��ا دام التن��اقض الساسي�� يت��م حل��ه ب��الثورة الوطني��ة جوازي��ة الوطني��ة غبم�� ذات معتف�� اتيجية، و بالش��كل ال�ذي أص��بحت في��ه البر للمرحل��ة الس��بت
جوازي��ة الوطني��ة خ��ارج ه�ذا الح�ل(الديموقراطي��ة الش��عبية  اتيجيا، فيم��ا يخ�ص موق��ف). منطقي�ا تص��بح البر ا اس��بت تض��منت الوثيق�ة ك�ذلك، تغةبم��

ي�� هن��ا تخلي�� الن��ص ع��ن "إل الم��ام"منظم��ة 
ي��"م��ن قض��ية الص��حراء، نعتف ي�� الغ��رب العرتر

اتيجية الث��ورة فف ، دون تق��ديم أي تقةي��م ل��ذلك، كم��ا"اس��بت
ي محاور الثورة الوطنية الديموقراطية الشعبية

:جاء فف
، وح��دة ديموقراطي�ة، نابع�ة" ي�� ي تق ير المصبم و الس�تقلل و النض��ال م�ن أج�ل وح��دة بل�دان المغ�رب العرتر

مساندة كفاح الشعب الصحراوي فف
ها الشعبية ".من إرادة جماهبم

ي هذا النص أي أرضية لهذا الموقف الجديد الذي تم بثه هكذا
. تغيب فف

:و فيما يخص أسلوب حسم السلطة تقول الوثيقة
ي" "إن أسلوب العنف الثوري الصحةح هو العنف الجماهبم
ي��ة ث��م" ي ت��ؤدي إل إه��دار الطاق��ات الثوري��ة الجماهبم

ي�� العفوي��ة ال��تت
ي يج��ب ان يك��ون منظم��ا ح��تت ل يت��م الس��قوط فف إن العن��ف الث��وري الجم��اهبم

"إل الفشل ثم إل اليأس
اتيجية  ي المنظم"ستتبتف الوثيقة ما أسمته باسبت ير تخلةها عن"العنف الجماهبم اتيجية حرب التح ير الشعبية"، و لتبر ، لج��أت الوثيق��ة"اسبت
:إل مجموعة من المقارنات تقول فةها

ف أو الفةتن��ام خلل النص��ف الول م��ن ه��ذا" ي�� الم��دن و الب��وادي، خلف��ا للص��يم
إن الث��ورة الش��عبية ببلدن��ا س��تكون م��ن ص��نع الجم��اهبم الثوري��ة فف

ف���  ي��� الم���دن، برولةتاري���ا قليل���ة ع���دديا% 10(الق���رن، و الل���ذين كان���ا بل���دين فلحةيم
، ف���إن بلدن���ا تت���وفر عل طبق���ة عامل���ة قوي���ة)فق���ط م���ن الس���كان فف

ف�� بك��ون  ي�� % 40بالمقارن��ة م��ع البل��دين الم��ذكورين آن��ذاك، و تتمبم
ي�� الم��دن، و ه��ذه ال س��بة ترتف��ع باس��تمرار و بشعة ، ففف

م��ن س��كانه يوج��دون فف
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ي��
ي الثورة، بينما ظل دور المدن رغم أهمةته ثانويا بال س��بة للبادي��ة، أم��ا فف

ف و الفةتنام لعبت البادية و الفلحون الدور الرئيسي و الحاسم فف الصيم
ي�� الث��ورة م��ن

ية دورا هام��ا ج��دا فف المغ��رب ف��إن الم��دن س��تلعب دون ل��ك نظ��را لهمةته��ا القتص��ادية و السياس��ية و الجتماعي��ة و لطاقاته��ا البشر��
ي المدن خلل سنوات الستعمار(بدايتها 

ي تفجرت فف
هذا تؤكده التج اة التاريخية للمقاومة ضد المستعمر بالمدن و كذا الطاقات الثورية التت

ية و القتص�ادية و لل�دور) الجديد إل نهايتها، كما أن البادية ستلعب هي الخرى دورا ل يقل أهمي�ة ع�ن دور الم�دن و ذل�ك نظ��را لطاقاته�ا البشر��
ف ف و الفلحيم "السياسي و النضالي لجماهبم العمال الزراعةيم

ي���ة المس���لحة كم���ا ح���دث خلل ث���ورة أكت���وار" ي المنظ���م متع���ددة، فهن���اك مثل النتفاض���ة الجماهبم 1917إن أل���كال العن���ف الث���وري الجم���اهبم
ي أدت إل انتص��ار الث��ورة الص��ينية و الفةتنامي��ة، هن��اك الش��كل ال��ذي اتخ��ذه العن��ف

المجي��دة، هن��اك ح��رب التح ي��ر الش��عبية الطويل��ة الم��د و ال��تت
ف مع الختلف عنهما معا ف السابقيم ف الشكليم 325..."الثوري مع الثورة الساندي ية ب يكارغوا الذي يدمج بيم

ي المنظم يصلح إذن لبلدنا؟"و حول سؤال ي الجواب كالتالي" أي لكل من العنف الثوري الجماهبم
:يأتت

ي للقي�ام بجمة�ع مهامن�ا الثوري�ة، السياس�ية و التنظيمي��ة و النض�الية"
ي المنظم كافف ي صيغة العنف الثوري الجماهبم

ة الحالية فإن تبتف ي الفبت
أما فف

ف ."لمنظمتنا، و عل رأسها إنشاء منظمتنا كمنظمة لةوعية، مكافحة، صلبة، متجذرة وسط العمال و الفلحيم
ي��" إعادة البن��اء"هكذا تخل منظرو 

اتيجية ثوري�ة، وأع�ادوا عق��ارب التاري����خ إل ال�وراء، حةنم��ا، ك�ان اليس�ار الث�وري الماركسي�� �� اللة ةتف ع�ن أي اس��بت
ة لليس��ار الث��وري ح��ول  اتيجية ثوري��ة، و ت��م تردي��د القول��ة الش��هبم ي للق��وات الش��عبية ل يمتل��ك اس��بت

التح��اد"عن��د نش��أته، يعت��بر أن التح��اد ال��وطتف
ي للق��وات الش��عبية 

اتيجةته"ب��القول " ال��وطتف اتيجية اس��بت ة الج��دد، حةنم��ا جعل��وا" غي��اب الس��بت و ه��ذا ينطب��ق عل منظ��ري البورجوازي��ة الص��غبم
ي حد ذاتها

اتيجية فف اتيجية، اسبت .من غياب السبت

اتيجيات، و التج ا���ة الس���ندي ية أعق���د مم���ا تص���وره دع���اة "إع���ادة�� 325 ي��� ه���ذا النق���اش، ين���م ع���ن تبس���يطية و جه���ل بتص��� يف الس���بت
 إن إقح���ام تج ا���ة "الث���ورة الس���ندي ية" فف

ي� التفاص��يل، يمك�ن الق�ول أن تج ا�ة الجبه�ة الس��ندي ية هي� تج ا�ة لق�وى
ي�� تجارا��ه�ا السياس��ية أو الميداني��ة، و دون ال��دخول فف

ي� خطوطه�ا اليديولوجي��ة، أو فف
البناء"، س��واء فف

ي���� الس����الفادور
" للتح ي����ر فف ي

ي���� أم يك����ا اللتيني����ة مث����ل "الف����ارك" و "فرابان����دو م����ارتت
ف���� به����ا الحرك����ات المس����ماة ثوري����ة فف وطني����ة إص����لحية أو تح يفي����ة مس����لحة، و هي���� س����مة تتمبم

ها. ي الروغواي و غبم
و"توااماروس" فف
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ي تقييم التجربة : "الوثيقة الرابعة
326"قضايا تنظيمية... فن

ي لتنبر 
، يعال��ج م�ا أس��ماه ص�احبه أو أص�حابه، بتقةي�م1981كتبت هاته الوثيقة فف ي� ج ي�دة الش�ةوعي

، و هي عبارة ع�ن ن�ص مع�روض للنق�اش فف
.التج اة التنظيمية، و أهم أخطائها

ي� تل�ك المرحل�ة1972- 1970لقد تطرقت الوثيقة إل مرحلة 
، و ل�م تخص�ص س�وى س�تة327، دون إدراك لج�وهر الخ�ط السياسي� ال�ذي س�اد فف

ة، و مما جاء فةها :أسطر لتلك الفبت
جم��ة 20تق ي��ر "لق��د عال��ت المنظم���ة مرحل��ة اللمركزي��ة من��ذ نش��أتها إل ح��دود إنج��از " ، ك��انت البت ي�� المج��ال التنظيمي��

"، و اللمركزي��ة فف نون��بر
ف����الثورة عل الب����واب، و مفه����وم النطلق����ة: العملي����ة للمف����اهيم السياس����ية و القناع����ات اليديولوجي����ة المش����كلة ل����دى أعض����اء المنظم����ة آن����ذاك

، تحك��م ف ، و لمهم��ات الث��ورييم ي�� أعض��اء المنظم��ة، و الرؤي��ة الميكانيكي��ة لوض��اع الجم��اهبم
ه، تحك��م سياس��يا فف ، ك��ل ذل��ك، و غبم�� الثوري��ة للجم��اهبم

ي هؤلء العضاء
".إديولوجيا فف

:يقول 1976إل حدود اعتقالت  1972" نونبر 20تق ير "و فيما يخص مرحلة ما بعد 
ف�� " ي�� الممارس��ة فيم��ا بع�د"نون��بر 20تق ي��ر "لق��د تمبم

، ب��التنظبم للتش��ديد عل المركزي��ة، و ق�د تجل ذل��ك فف وع النظ��ام ال��داخلي كم��ا ا س��م. ، و مشر�
ف عل. بعرض��ه لمس��ألة الش��بةبة المدرس��ية، ب��ل أدخله��ا ض��من حةثي��ات الخ��ط السياسي�� للمنظم��ة" نون��بر 20تق ي��ر " كبم ي�� ه��ذا التق ي��ر ت��م ال��بت

ففف
ي 

و اس��تنتج التق ي�ر أن ه�ذه النض�الت، أدت إل التأكي�د. مفاهيم الرفاق آنذك" تصحةح"نضالت الشبةبة المدرسية، و دور هذه النضالت فف
،كمثقف عضوي للجماهبم الكادحة ،طروحتنا حول دور حركة الشباب الثوري المدرسي أعل صحة   و المعبر عن الوعي الخي لهاته الجم��اهبم

ي��� المج���ال التنظيمي��� مفاده���ا . بحك���م ارتباطه���ا عض���ويا
تجس���يدأن التنظي���م ه���و "و عل أس���اس ه���ذا المنظ���ور الجدي���د، ص���اغ التق ي���ر خلص���ته فف

ية ي كل مرحلة من تفجبم الطاقات الثورية الجماهبم
).التسطبم من عندنا ("  للخط السياسي و بلورة القوى المتقدمة فف

ي هذا القطاع، ستفرز ب ية تتماسر مع هذا الواقع الجديد،
هكذا تم التنظبم لدور الشبةبة المدرسية، و بذلك، و من خلل انحصار المنظمة فف

ة �� 326 ي نشر
.1981، لتنبر17إل ص 13، من ص5، السلسلة الجديدة، عدد "الشةوعي"المقال صادر فف

ة انظر وثيقة�� 327 ة ألهر من كفاح التنظيم" للمزيد من الطلع حول هذه الفبت ي: عشر
.غشت 30ضمن م شورات موقع " نقد و نقد ذاتت
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ي� 
نام�ج التثقيفف ي التسلسل الهرمي ذات برامج مثقفية، يتم النتقال من إطار إل إطار أعل منه، كلما أنجز البر

فك�ان الس��تقطاب... ب ية آخذة فف
، يعتمد عل مقاييس مثقفية ي السلم التنظيمي

. و الندراج فف
ف�� ي و س��يادة : ه��ذا الواق��ع خل��ق علق��ات داخلي��ة تتمبم م"بغي��اب الصاع السياسي�� و الي��ديولوجر ف ي�� حق��ل" المونول��وتبم

م فف ف (تطل��ق كلم��ة المونول��وتبم
ي� ك�ل

الفكر السياسي الماركسي عل كل تصور للخ�ط السياسي�� و الفك�ري ي ب�ذ الخلف و يؤك�د عل الوح��دة ب�دون نق�د و إعط��اء القي��ادة الح�ق فف
ء مم����ا ي����ؤدي إل تكل����س الفك����ار و الدوغمائي����ة و م����وت الحي����اة الداخلي����ة للتنظي����م أو الح����زب ...) ي����

ف عل نب����ذ الصاع، وسر ، ب����ل ت اي����ة المناض����ليم
ي أذهانهم أن كل صاع هو انحلل لن خط منظمتنا سديد، و المفلسون هم الخرون 

").مارس 23"غالبا ما يكونون هم (ترسةخ فف
ي عرفه�ا أعض�اء المنظم��ة

ز مدى هشالة المنظمة، و ك�ذلك النهي��ارات ال�تت إن العتق�الت، و م�ا تبعه�ا يش��كل درس�ا. لقد جاءت العتقالت لتبر
، إنم���ا المس���ألة تتعل���ق بنوعي���ة ي��� تقني���ات العم���ل التنظيمي���

أساس���يا، و ه���و، ليس���ت مس���ألة ص���مود المنظم����ة مرهون���ة بم���دى التق���ان و الب���داع فف
ي ي��دافع عنه��ا ذل��ك التنظي��م، و كي��ف تم��ت بلورته��ا عن��د أعض��ائه

را��ط العلق��ات و(و له��ذا ف��التنظيم قب��ل ان يك��ون مش��كل تقني��ا . القناع��ات ال��تت
ف�� أف��راد ه��ذا)تقنيته��ا ي�� طبيع��ة العلق��ات السياس��ية بيم

ف�� أف��راد التنظي��م، و فف ي�� طبيع��ة العلق��ات السياس��ية بيم
، فه��و مش��كل خ��ط سياسي�� مجس��د فف

.التنظيم و الجماهبم
ة،1976فإل حدود  ة و ص�غبم ، يعمل��ون ض�من هيكل��ة معق�دة، مثقل�ة ب�دورها بمش�اكل ك��ببم ف ، أصبحت المنظمة عبارة ع�ن ل�بكة م�ن المناض��ليم

ي وضعية أمنية مهزوزة جدا
.ناهيك، عل أنها كانت فف

ي و قاعدة ل تطالبها بذلك- 
وقراطية، قيادة مفكرة و قاعدة منفذة، قيادة ل تقوم بالنقد الذاتت ي المركزية الببم

.تفسر
ة ز انحرافات و أخطاء كببم :فكان من الطبيعي أن تبر

ف-  !!ضعف نظري و سياسي مدقع، و سيادة الدغمائية و التج يبية كالنظر إل قضايا المغرب من خلل ما كتب عن روسيا و الصيم
م"س��يادة -  ف ل��ه غم��وض، و مش��وش، و غبم�� مس��توعب للخ��ط السياسي��) إذا وج��د(و نب��ذ الصاع، و اعتب��ار ك��ل م��ن ل��ه رأي مخ��الف " المونول��وتبم

.للمنظمة
ي المجال التنظيمي- 

.التهام جل وقت المنظمة و مجهوداتها من طرف مشاكل المنظمة فف
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ي� مح��اولتهم تقةي��م التج ا��ة التنظيمي��ة للمنظم��ة، و تزخ�ر الورق�ة ك��ذلك بالعدي�د
ف فف ا ع�ن تخب��ط المناض��ليم تمث��ل الوثيق�ة، نموذج�ا ص�ارخا، مع��بر

ي و مما نقِرأه"التحف"من 
ف بالمعتف الحرفف ي أثرت عل عمل المنظمة، تقوم ب سبتها إل لةنيم

:، فهي عندما ت يد أن ت تقد إحدى المقولت التت
ي��� مص���ارعة القتص���ادوية كتي���ار س���ائد وس���ط"م���ا العم���ل"إح���دى المق���ولت الس���ائدة عن���دنا والمنقول���ة م���ن "

ف��� فف ي أورده���ا لةنيم
، ه���ذه المقول���ة ال���تت

ف ال����روس آن����ذاك و هي���� ف ال����ديموقراطةيم اكةيم ي����ة و: "الل����بت ف���� مس����توى الحرك����ة الجماهبم ي���� الف����ارق الن����وعي بيم
إن معض����لة الث����ورة المغ اي����ة تتمث����ل فف

".مستوى الحركة الماركسية �� اللة ة ية و تخلفها كأداة للثورة
لعلن��ا نلتم��س بع��ض الع��ذر لم��ن كتب��وا الورق��ة، لكنن��ا نع��ود ل س��تخ ج تناقض��ا آخ��ر، لم��ا أرادت الورق��ة أن تقي��م ه���ذه المقول��ة وأثره��ا عل نش��اط

:المنظمة حيث تقول
ي نفس الوقت"

.إن هذه المقولة بال سبة لنا خاطئة و صالحة فف
اللة ة ي��ة المغ اي�ة، بص�دد الت��وجه نح�و الث�ورة، و ه�ذا ي�ؤدي إل تص�ور �� خاطئة لنها توهم بأن الجماهبم متقدم�ة نوعي�ا ع��ن الحرك�ة الماركس��ية

، ب��ل ي��دفع إل تحدي��د مهم��ات ل علق��ة له��ا ب��الواقع، و إغف��ال مهم��ات أولي��ة و ، و ي��ؤدي إل تق��ديس الجم��اهبم س��اذج و س��طخي له��ذه الجم��اهبم
ورية بال سبة للجماهبم ".صف

ي الوثيقة ما يلي
هنة عل ذلك جاء فف :و للبر

ي���� غالبيته����ا العظم(فلنأخ����ذ مثل الدعاي����ة و التح ي����ض، فبم����ا أن الجم����اهبم متقدم����ة نوعي����ا ك����انت دعايتن����ا "
كتابي����ة، عل ل����كل إغ����راق بع����ض) فف

، نحل�م ب�أن تطب�ق أو تفه�م أو ت شر� الجم�اهبم ف ، و نرج��ع إل قواع�دنا س��الميم ، تحدد مهم�ات الجم�اهبم ف الحياء بالمنالبم المكتواة بلغة المثقفيم
ي مستوى ذلك

".فكرها وسطها نظرا لكونها بالضبط فف
، ل تص��لح ي�� الزم�ن، و بالت��الي

إن ما يجعل هذا النقد عشوائيا، و عبارة عن عموميات، و غبم ذات جدوى، لنها ل تجيب عن إل�كالية مح��ددة فف
ء، ذلك أن وثيقة ي

، قد قامت بالضبط، بتقةيم هذا المجال من نشاط المنظمة، و راطت ذلك التقةي�م بمهم�ات مح�ددة"نونبر 20تق ير "لسر
ي تلك الوثيقة، بناء عل نقد خط سياسي ساد المنظمة منذ تأسيسها إل حدود نون��بر

إن م�ا تتح�دث. ، و ه�و المع�روف بخ��ط العفوي�ة1972فف

211



ورات، الطروحات، الملبسات والنتائج": إل المام"مسلسل تصفية المنظمة الماركسية ــــ اللينينية المغربية  الحداث، السير

ي�� الوثيق���ة المش���ار إلةه���ا اعله
ي��� تقةي��م التج ا��ة: "عن��ه الوثيق���ة ���� نعتف

م��ن ممارس���ات، تتعل��ق به��ذه المرحل���ة أي قب��ل ص��دور���� " قض��ايا تنظيمي���ة: فف
ي تق ير 

أما بعدها، فقد قطعت المنظمة مع تلك الساليب، و راطت ذلك بتقدم العمل السياسي و التنظيمي-. 1972نونبر 20الوثيقة س نعتف
.وسط الجماهبم

ي " إعادة البناء"هكذا نجد نموذجا مما يسم لدى دعاة 
.....).حتت و إن كانت الوثيقة غبم رسمية(بالتقةيم الجزتي

، م��ن خلل م�ا أس��مته أطروح��ة الجم��اهبم ف�� تج��اوزت الق��وى الص��لحية و خلق��ت لك��ن الورق��ة ل��م تتوق��ف عن��د ه�ذا الح�د، ب��ل أع��ادت الك��رة مرتيم
ي ذلك بالفقرة التالية

:إطاراتها الخاصة، و نستشهد فف
ي���� المقول����ة الول(و تل����ك المقول����ة "

ي���� خل����ق أل����كال و تقني����ات تنظي����م) يعتف
ات طوااوي����ة، و فف ر لن����ا النطلق م����ن تنظبم���� خاطئ����ة ك����ذلك، لنه����ا ت����بر

، مثل من خلل أطروحة الجم��اهبم تج��اوزت الق��وى الص��لحية و خلق��ت إطاراته��ا الخاص��ة، الجماهبم ل  ستجيب إل حاجيات هذه الجماهبم
ا عل ورق 328"اللجان العمالية الشية"نبعت فكرة  ي بقيت عندنا حبر

".التت
ي� أوجه��ا، و يتعل�ق" اللج�ان العمالي�ة الشية"إنه مثال آخر ص�ارخ عل الجه�ل بالتج ا�ة، فال�دعوة إل  ش�كيل 

ي� ظ�ل خ�ط العفوي�ة و فف
، نبع�ت فف

ي�� شب 
ف فف ة، انتق��ل عل إثره��ا مجموع��ة م��ن الرف��اق منق��وليم م��ن الس��يارات، ك��ان البع��ض يفت��ح ل��ه الط ي��ق، بع��د) ط��ابور(الم��ر هن��ا بعملي��ة ل��هبم

ي ك��انت ه��دف رحل��ة أولئ��ك الرف��اق، ال��ذين توزع��وا عل
التأك��د م��ن غي��اب نق��ط التف��تيش عل الط ي��ق المؤدي��ة م��ن ال ا��اط إل ال��دار البيض��اء، ال��تت

ى، بالض����افة إل مواق����ع الس����كك ف���� الس����بع، ف����اقتحموا المعام����ل و المؤسس����ات الص����ناعية الك����بر مجموع����ات، ت����وجهت نح����و الخي���� الص����ناعي بعيم
ي للكه ا�اء، و ق��اموا بتوزي����ع منال��بم ب��اللف، ت�دعو العم��ال إل  ش�كيل 

، و م�ن"اللج�ان العمالي��ة الشية"الحديدية الساس��ية، و المكت��ب ال�وطتف
ف�� ه��ؤلء الرف��اق و الرفيق��ات ، بلخصف�� جم��ال، محم��د البك��راوي، زه��ور ب��ن: بيم ف�� ،عب��د العزي��ر لمنبهي�� ، عب��د الحمي��د أميم ، ف��ؤاد الهيللي�� علي�� فقبم��

، أني���س بلف ي����ج، و رف���اق آخ���رون ي��� ي���دعو إل  ش���كيل . لمسي���
ا ع���ن العفوي���ة، كورطة���ج حقيفت اللج���ان العمالي���ة"لق���د ك���انت بالفع���ل س���لوكا مع���بر

، حتت أنه لم يفل�ت م�ن التوزي����ع أي مص�نع أو معم��ل داخ��ل الخي� الص�ناعي بالمدين�ة، ب��ل تع�دى الم��ر إل الس�كك الحديدي�ة، و المكت�ب"الشية

ف� " اللج��ان العمالي��ة الشية"�� 328 ة أل��هر م�ن كف��اح التنظي��م"، و تج��اوزته المنظم��ة ح��تت قب�ل ص��دور وثيق��ة 1972و 1970ل��عار للمنظم��ة ظه��ر بيم ي��:عشر��
"نق��د و نق��د ذاتت

.نونبر 20المعروفة بتق ير 
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ي للكه ا��اء 
، و ق��د وق��ع الح��دث س��نة . ال��وطتف ف ، و ق��د ت��م تج��اوز ه��ذه1971و م��ن غ ي��ب الم��ور أن أعض��اء القافل��ة، رجع��وا إل قواع��دهم س��الميم

".نونبر 20تق ير "الساليب، و تم نقدها حتت قبل صدور 
ات و المراح��ل ف� يت�م القف�ز عل الس��ياقات و الف�بت ي يخطي� به�ا س�هم النق�د ه�دفه، حيم

لقد قمنا بشد هذه المعطيات، فق�ط، لتبي�ان الكيفي�ة ال�تت
ي ت�م به�ا. التاريخية، مما يفقد النق�د المق�دم ك��ل مص�داقية

و نس��تطةع أن نشد أل�ياء أخ�رى م�ن ه�ذا القبي��ل، لك�ن م�ا يهمن��ا هن�ا، ه�و الكيفي�ة ال�تت

:النتقال إل الط ح البديل عل المستوى التنظيمي
ي���� مرحل����ة انطلق عملي����ة البن����اء، وله����ذا ف����إن الهيكل����ة"

، أي انن����ا فف ي���� مرحل����ة بن����اء الخ����ط السياسي���� و النظ����ري و التنظيمي����
و هك����ذا، فإنن����ا حالي����ا فف

ي م���ن الل���كال المعق���دة و المنمق���ة أو البلش���فية الخالص���ة
ي م���ن ج���ودة أط���ر المنظم���ة أنفس���هم، و كي���ف ه���م مكون���ون. التنظيمي���ة ل���ن ت���أتت

إنه���ا ت���أتت
ي�� ك��م ه��و ع��ددنا حالي��ا، ب��ل فيم��ا هي�� نوعةتن��ا، و ل��ن نس��تطةع بل��ورة نوعي��ة جدي��دة، إذا م��ا اكتفةن��ا بعملي��ة

نوعي��ا، إذن م��رة أخ��رى، لي��س المش��كل فف
".تصفيف، أو إعادة ترتيب الصفوف، و إن كانت هذه العملية مطلواة فإنها غبم كافية

ي هذه الفق�رة، تمهي�د للتخلي� ع��ن البن�اء التنظيمي� الس�ابق للمنظم��ة بع�د الزع�م بتقةي�م التج ا�ة التنظيمي��ة للمنظم��ة
، و ق�د رأين�ا329ل لك، أن فف

ي��� مرحل���ة بن���اء الخ���ط السياسي��� و
نم���اذج ل���ذلك الته���افت، ال���ذي ين���م ع���ن جه���ل ك���ببم بتاري����خ المنظم���ة، هك���ذا، و فيم���ا أس���مته الوثيق���ة، فنح���ن فف

ي مرحلة انطلق عملية
، أي أننا فف ي مرحل�ة جدي�دة، ل يت�وفر فةه�ا خ�ط سياسي� و نظ��ري"إعادة البناء"النظري و التنظيمي

ي النطلق فف
، بما يعتف

، بل المطلوب إيجاد هذه الخطوط الثلثة .و تنظيمي
، ف��الخط النظ��ري ل��م ي�� أو تبس��يطي

، و ل��و بش��كل جزتي و إذا ك��ان بالس��تطاعة الت��وفر عل وث��ائق، تتط��رق إل ج��وانب الخ��ط السياسي�� و التنظيمي��
ي ظل أي خط نظري تمت عمليةأيعبر له عل 

وع النظ��ام ال��داخلي لس��نة"ي وثيقة، و السؤال المطروح، هو فف ي هنا مشر
إعادة البناء"، و نستثتف

1982330.
ي بداية عملية البناء، فعلةنا حسب الوثيقة التخلي 

هن�ا تظه��ر علم��ة..." عن تل�ك الل��كال المعق�دة و المنمق��ة أو البلش��فية الخالص��ة"بما أننا فف

ة للتخلي عن المفاهيم التنظيمية اللة ة ية�� 329 .بالفعل فإن الوثيقة تمهد بط يقة غبم مباشر

وع النظام الداخلي"وثيقة �� 330 ي لتنبر " مشر
ي ندوة يناير  1982الصادرة فف

ي لم يتم البت فةها فف
ها مجهول1983من الوثائق التت .، و ظل مصبم
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ي��� للتنظي���م الوثة���ق الرتب���اط بنظ ي���ة المعرف���ة الماركس���ية، لص���الح ب ي���ة تنظيمي���ة ب���دون س���ند نظ���ري، أي غي���اب أي
التخلي��� ع���ن المنظ���ور اللة ةتف

ورة عل�� نظ ي��ة للتنظي��م، مس��تلهمة م��ن الخ��ط النظ��ري، ال��ذي تتبن��اه المنظم��ة، و أي��ة331نظ ي��ة للتنظي��م ، م�ا دام ك��ل تص��ور تنظيمي�� يق��وم بالصف�
اتيجية الثوري���ة ف��� نوعي���ا، أو تنظي���م : منظم���ة، تل��ك النظ ي���ة ذات الص���لة الوثيق���ة بالس���بت اتيجية ثوري���ة، متمبم اكي"تنظي���م للث���ورة، يعتم���د اس���بت ال���بت

ولةتاري�ة "مهلهل و مفتوح ،تتلسر فيه الح�دود، و ينه�ج خط��ا إص��لحيا أو تح يفي�ا، فإم�ا حزا�ا " ديموقراطي ، و إم�ا ح��زب" للطليع�ة الثوري�ة البر
اكي ديم��وقراطي" ف�" ال��بت ، فالف�ارق ن�وعي بيم ي�

ف�� ، لبن�اء تنظي��م ل�ةوعي ماركسي� �� لة ةتف ي ح�ددها لةنيم
وط ال�تت ي� ،ل يحت�اج تل�ك الشر�

إص��لجي تح يفف
اكية منذ ماركس ق تاري����خ الحركة العمالية اللبت ي المسألة التنظيمية، اخبت

ف فف .خطيم
ي��� فق���رة 

ي��� الطبق���ة العامل���ة:"م���ن الوثيق���ة تحم���ل عن���وان- ه-فف
ف تق���ول" ح���ول التج���ذر فف ف الث���ورييم فيم اف الث���وري أو منظم���ة المح���بت و مس���ألة الح���بت

:الوثيقة
ي� مج�ال العم�ل"

إن المشكل الذي كان مطروح��ا آن�ذاك، يم��س قض��ية مركزي�ة بال س��بة للحمل�م ،و ه�و طبيعته�ا الطبقي�ة، و كيفي�ة توزي����ع قواه�ا فف
، ف  ف عل الطبق��ة العامل��ة، و ل اس��تقطاب عم��ال إل ص��فوفها، أم�ا"م��ارس 23"التنظيمي�� كبم ، ل�م  س��تطع ال��بت ، و حس��ب ط يق��ة الخ��ط ال��داخلي

ف علةها عمليا كبم ير نظ ية الشبةبة المدرسية طليعة تكتيكية و البت ".بال سبة لنا نحن فادعاء التوجه إل كل الطبقات، مكننا من تبر
ي طياتها غموضا حول ما ت يد تقةيمه

:تحمل الفقرة فف
،"م�ارس 23"لمنظم��ة " الخ��ط ال�داخلي"، و لزال�ة اللب�س، ف"م�ارس 23"م�ا يتعل�ق ب�الخط ال�داخلي لمنظم��ة - 1 ، نش�أ قب��ل ه�ذا ال�وقت بك�ثبم

ي 
ي� س�نة 1971332و 1970أي خلل سنتت

، و" خط�ة عم��ل داخ��ل الطبق�ة العامل�ة "، فةتعل��ق الم�ر بوثيق�ة 73، أما فف ي
و ص�احبها محم�د الكرف�اتت

ي� ب�دايات 
، ق�ائم عل تحلي�ل سياسي� للوض�ع فف ف عل الطبقة العامل�ة، كج�زء م�ن خ��ط سياسي� كبم ، ل يمك��ن إدراك1973قد طرحها للبت ، و بالت�الي

ي��" إع��ادة البن��اء"لق��د انخ��رط دع��اة �� 331
ي�� مسلس��ل للبن��اء التنظيمي�� خ��ارج أي نظ ي��ة تنظيمي��ة، بع��دما تخل��وا ع��ن الط�� ح اللة ةتف

"تنظي��م النه��ج ال��ديموقراطي"و ق��د ظ��ل . فف
ي مجموعة من المشاكل التنظيمية نتيجة غياب أية نظ ية تنظيمية واضحة، و عند ك�ل م�ؤتمر يت�م القي��ام بن��وع م�ن 

يكولج"نفسه يتخبط فف ي� محاول�ة لس��د الثغ��رات" ال��بر
فف

ورات الثلث" انظر كتاب (الناتجة عن هذا الغياب  ).غشت" 30م شور عل موقع "" النقد نظ ية السبم

ة  " مارس 23"ما سمي بالخط الداخلي داخل منظمة �� 332 .1970����1971ظهر للوجود خلل فبت
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، بمع���زل ع���ن ذل���ك الخ���ط المنح���رف ع���ن الماركس���ية أساس���ا، فيم���ا يخ���ص"م���ارس 23"فش���ل التج���ذر داخ���ل الطبق���ة العامل���ة بال س���بة لمنظم���ة
.، فالخلف هو أعمق مما تتصوره الوثيقة333مجموعة من الطروحات

ي لتشكل ال��وعي داخ��ل الطبق��ة العامل�ة، و ل�م"إل المام"أما عن منظمة 
، و طرحها حول التوجه إل كل الطبقات، فقد جاءت من منظور لة ةتف

، ض��من" إل الم��ام"تق��ف منظم��ة  ف�� ي�� وثائقه��ا طرح��ت العم��ل وس��ط الطبق��ة العامل��ة و داخ��ل الفلحيم
ف كم��ا تفع��ل الوثيق��ة، ففف عن��د وي��ل للمص��ليم

ف�� بدرج��ة ثاني��ة، و بع��دها ي تق��ل ف للق��وى الذاتي��ة داخ��ل الطبق��ة العامل��ة ،بدرج��ة رئيس��ية، و داخ��ل الفلحيم كبم ي�� المرحل��ة الول ب��بت
تص��ور يق��وم فف

، و هو ما أسمته منظمة  ف ولةتاري، بن�اء التح�الف العم�الي"ب" إل المام"الثقل الرئيسي للعمل داخل الفلحيم ة �� بناء الحزب البر الفلجي� مس�بم
ير نظ ي����ة الش����بةبة334واح����دة ، و عل���� ه����ذا الس����اس،  س����قط أطروح����ة الوثيق����ة القائل����ة ب����أن الدع����اء ب����التوجه إل���� ك����ل الطبق����ات، مكنن����ا م����ن ت����بر

ف علةها عمليا كبم .المدرسية طليعة تكتيكية و البت
، م���ن أي عم���ل داخ���ل"نون���بر 20تق ي���ر "إن ك���اتب الوثيق���ة و أمث���اله، و لتغةبم��� أطروح���اتهم اض���طروا إل إف���راغ تاري����خ المنظم���ة، و ب���الخص من���ذ 

ء، و م��ن هن��ا الخط��أ القات��ل، لن��ه ي��ؤدي إل ع��دم الفه��م للس��باب الحقيقي��ة ي��
الطبق��ة العامل��ة، و ذل��ك بتم ي��ر أطروحته��م و تعميمه��ا عل ك��ل سر

، خاصة، و أنه بعد خمس سنوات فأن الذين قالوا بهذا، لم يتجذروا ي إنجاز مهام التجذر، و قياسا علةها بناء تصور خاطي
.335لعدم التقدم فف

ف ف الث��ورييم فيم ورة بن��اء منظم��ة، تتش��كل نواته��ا م��ن المح��بت ورة التخص��ص داخ��ل ه��ذه المنظم��ة، و336و بع��د الق��رار بصف�� ، و بع��د الح��ديث ع��ن صف��
ي�� فق��رة 

ي�� الوثيق��ة م��ا" ح��ول الب ي��ة أو الهةئ��ة التنظيمي��ة"تح��ت عن��وان - و- قض��ايا أخ��رى، انتقل��ت الوثيق��ة فف
، فج��اء فف إل ط�� ح الب��ديل التنظيمي��

:يلي

ان الع��دو"و ك���ذلك " اللة ة ي���ة �� الوض���ع الراه���ن و المه���ام العاجل���ة للحرك���ة الماركس���ية"انظ��ر وثيق���ة �� 333 ف�� الح��زب تح���ت نبم��� ي��� ك���راس "لنير
ف فف ف ص��ادرتيم م��ن"، و كل الوثيق���تيم

.غشت" 30موقع "" �"� إل المام"وثائق الخلف داخل الحملم، وجهة نظر منظمة 

ة واحدة"نشبم هنا إل وثيقة �� 334 ولةتاري، بناء التحالف العمالي الفلجي مسبم .1974"��إل المام"من ج يدة  11، الوثيقة صدرت بالعدد "بناء الحزب البر
ي أدى بدعاة �� 335

ي نظرة عمالوية ترو سكاوية" إعادة البناء"عدم فهم إلكالية الوعي السياسي الطبفت
.إل السقوط فف

ي ندوة الداخل، يناير �� 336
ي أنه كان رأي أقلية1983هذا الرأي لم يجد له صدى فف

.، بما يعتف
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ي يجب أن تقوم علةها هيكلة المنظمة فإننا نعتبر أن الهيكل��ة القديم��ة للمنظم��ة غبم� ص�الحة، و الهيكل�ة الحالي�ة"
فإذا كانت هذه هي السس التت

ية، هذه الط��ارات يجب أن  ساعد عل إنجاز المهمات و ممارسة المركزية الديموقراطية، و عليه يجب التخلص من الطارات لبه الجماهبم
ي��� إط���ار الش���بةبة المدرس���ية

ي ارتبط���ت بتج اتن���ا فف
ي��� ه���ذه الش���بةبة، كلم���ا ازدادت ب ي���ة ه���ذه الط���ارات تعقي���دا، كم���ا أن ه���ذه. ال���تت

فكلم���ا انغمس���نا فف
ي�� مس��توى العض��وية، ب���ل غالب��ا م��ا ك��انت ه��ذه الط���ارات

ي هي��� فف
الط��ارات ك��انت عرقل���ة أم��ام فت��ح ب��اب المنظم���ة ام��ام ك���ل العناص الثوري��ة، و ال��تت

م ف ".بمثابة مصفاة لتشجةع المونولوتبم
ي�� الحق��وق و" 

و له��ذا فالمنظم��ة يج��ب أن تك��ون عب��ارة ع��ن خلي��ا، و قي��ادة وطني��ة حالي��ا، و عل رأس ك��ل خلي��ة أمةنه��ا، ك��ل العض��اء متس��اوون فف
ة المه���ام، و توس���ع و انتش���ار المنظم���ة، يمك���ن أن ت ش���أ مس���تويات تنظيمي���ة و إط���ارات تنظيمي���ة ملئم���ة الواجب���ات، و م���ع تق���دم المنظم���ة، و ك���بر

".لتلك الوضعية
، ث���م بع��د ح��ذف التنظيم���ات ، الم��ؤدي إل فه��م لم��اذا ه��ذه الب ي���ة البديل��ة، فأص���بح الل���كال مقحم���ا غبم��� ذي معتف��� إن���ه غي���اب المنط���ق ال��داخلي
ية، سنعود إلةها، كلما ازدادت مهام المنظمة و  شابكت تماما، و ذلك كمثل رجل قام بإغلق ناف��ذة بالس��منت، ث��م أع��اد الثورية لبه الجماهبم

.فتحها دون أي سبب
ف�� المنظم��ة و الجم��اهبم ف��راغ، فلب��د م��ن" الط��ارات الوس��طية"و بم��ا أن إل��كالية  طرح��ت نفس��ها عل الك��اتب، إذ ل يعق��ل منطقي��ا أن يوج��د بيم

حت الوثيقة :إطارات وسطية تؤدي إل المنظمة، فماذا اقبت
ف" ف��� وس���ط الجم���اهبم ه���م الخلي���ا المرل���حة، إنه���ا إط���ارات مش���كلة م���ن المناض���ليم ف الطليعةيم ف��� المنظم���ة و المناض���ليم و الط���ارات الوس���طية م���ا بيم

، و الذين عبر احتكاكنا بهم، يظه��رون طاق��ات و إمكاني��ات قابل��ة للتح��ول داخ��ل ي الكفاحات الةومية للجماهبم
ي النضال الثوري و فف

الذين برزوا فف
".المنظمة

ى عن قرب ى ولبف ي الجهل المركب، أي أن يكون المرء جاهل و يعتقد العكس، و تلك لعمري لطامة كبر
:إن هذه الفقرة، تنم عن قمة فف

ي���� أدبي����ات منظم����ة - 
ي����ة فف ،المس����تمدة م����ن التج ا����ة البلش����فية، هي���� تل����ك الحلق����ات"إل الم����ام"عموم����ا، ف����إن التنظيم����ات الثوري����ة ل����به الجماهبم

ف العتب��ار نظ ي��ة المعرف�ة الماركس��ية، و النظ ي��ة ، بمستويات مختلفة، وعيا و ممارسة، و أخذا بعيم ف ف طليعةيم ي تتكون من مناضليم
الوسطية التت

216



ورات، الطروحات، الملبسات والنتائج": إل المام"مسلسل تصفية المنظمة الماركسية ــــ اللينينية المغربية  الحداث، السير

ية ،بحيث ترتب��ط المنظم��ة بتل��ك الجم��اهبم بول��ائج متع��ددة ،  شكل أسلكا موصلة إل قلب الحركة الجماهبم ي السياسي
اللة ة ية للوعي الطبفت

يانا يغ���ذي المنظم���ة باس���تمرار ، أم���ا الخلي���ة المرل���حة، فهي��� النقط���ة الق���رب إل��� المنظم���ة المركزي���ة، حي���ث337و متنوع���ة و مختلف���ة،  ش���كل شر���
ي��� الحي���اة الداخلي���ة للمنظم���ة خاص���ة السياس���ية و اليديولوجي���ة، و يطل���ع عل وثائقه���ا

يش���ارك الرفة���ق المرل���ح ،ال���ذي ل���م يع���د مج���رد مناض���ل، فف
ف داخ�����ل ل�����ح ل تك�����ون طويل�����ة نس�����بيا، فهي����� مح�����ددة زمني�����ا، بخلف وض�����عية المناض�����ليم الداخلي�����ة، باس�����تثناء الج�����وانب التنظيمي�����ة، و م�����دة البت
ي تبفت�� مرتبط�ة بم�دى تط��ور المناض�ل وعي�ا و ممارس�ة، و عل ه�ذا الس��اس، ل تعت�بر الخلي�ا المرل�حة

ية، التت التنظيمات الثورية لبه الجماهبم
.إطارات وسطية، بل جزءا من المنظمة مع وقف التنفيذ جزئيا

ي أدبيات 
ية"نونبر 20تق ير "، و عبر تاريخها منذ "إل المام"فف .، فالطارات الوسطية هي التنظيمات الثورية لبه الجماهبم

عية"هكذا، مرة أخرى، تظهر الوثيقة جهلها بالتاري����خ، الذي ت يد أن تضع له تقةيما، و ما يبتف عل خطأ فهو خطأ، كما تقول  ".القاعدة الشر

حول المركزية الديموقراطية

ي مجال تطبةق المركزية الديموقراطية جاء ما يلي
ي قامت الوثيقة بالدعوة إل نقدها فف

:من الطروحات التت
مواجهة المفاهيم المنحرفة لمبدأ المركزية الديموقراطية كمفهوم المركزية الديموقراطية هي مركزة الراء السديدة، إذ ليس هناك آراء يمكن"

".التأكد من سدادتها خارج مختبر الممارسة العملية
ي���� الص����ل أطروح����ة لماو سي���� تون����غ، يفش فةه����ا علق����ة المركزي����ة

ي هي���� فف
تظه����ر الوثيق����ة، م����رة أخ����رى، جه����ل أص����حابها بمض����مون الطروح����ة ال����تت

ف���� الح����زب و ي���� علق����ة جدلي����ة بيم
ح����ات فف بالديموقراطي����ة، حي����ث ل����به قي����ادة الح����زب بمعم����ل للتحوي����ل، يق����وم بتحوي����ل الفك����ار و الراء و المقبت

ي بقدر ما تكون جيدة و ديموقراطية، فإنها تزود الحزب و القيادة بمواد خام جيدة، تقوم بتحويلها و إعادتها إل الجماهبم
، التت .الجماهبم

و لنأخ��ذ م��رة أخ��رى، مث��ال عل ذل�ك، لم��ا. م�ن هن��ا، يتجل التخب��ط ال��ذي  س�قط في��ه الوثيق��ة، كلم��ا أرادت أن تن��اقش أطروح��ة م�ن الطروح��ات

و وثيق��ة أخ�رى تع�رف نف�س وض��ع"، أهمي��ة س�لح التنظي��م"و نش��بم هن��ا ك�ذلك إل وثيق�ة مفق��ودة لح�د الن تح�ت عن�وان " إل الم�ام"انظر النظام ال��داخلي لمنظم�ة �� 337
؟"سابقتها و هي  ".ما هو الطار الشةوعي
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ان العدو"حاولت الوثيقة نقد  ت بها منظمة " نظ ية بناء الحزب تحت نبم ف ي تمبم
:، و تقول الوثيقة"إل المام"التت

:و الةوم و نحن أمام نقد تج اتنا، هذا النقد الذي ن يد أن يكون علميا أي موضوعيا، ل يسعنا إل أن نقف عند تج اتنا بهذا الصدد بالذات"
ن بعدة ممارسات و مفاهيم خاطئة :إن تطبةق الطروحة النفة الذكر، اقبت

ي��� تص���اعد- 
، ب���ل إنه���ا غالب���ا م���ا ت���رى نض���الت الجم���اهبم فف ي���

ي��� الصاع الطبفت
ات الم���د و الج���زر فف ف��� ف���بت ف��� بيم أن المنظم���ة ل���م تك���ن بق���ادرة عل التمةبم

ي�� 
ات م��ن الج��زر مثل فف ، و له��ذا ل��م يك��ن م��ن الغ ي��ب تعام��ل المنظم��ة م��ع الوض��ع السياسي��75و 73مس��تمر، بينم��ا عرف��ت تل��ك النض��الت ف��بت

، و نتيج��ة ذل�ك ،ل�م  س��تطع المنظم��ة بل��ورة خط��ة ات الم�د النض��الي ي� ف��بت
ي تبل��ورت فف

اتيجية، تل�ك الطروح��ات ال��تت انطلق��ا م�ن أطروحاته��ا الس��بت
ت تكتيكي��ة للتعام��ل م��ع ك��ل وض��ع، تجي��ب عل خصوص��ياته، و تمك��ن المنظم��ة م��ن التلءم م��ع متطلب��ات النتق��ال إل خط��ة جدي��دة، كلم��ا تغبم��

وط .الشر
، ب����ل غالب����ا م���ا خاض����ت-  اجع س����واء بال س����بة لمناض����لةها أو بال س����بة للجم����اهبم و هك����ذا ل���م تك����ن المنظم����ة تع����رف خ����وض الهج����وم و تنظي����م ال����بت

ي العراء
!المنظمة معارك و هي فف

ف ي خطأين أساسةيم
:إن الوثيقة  سقط فف

ي��- 
ات الم��د و الج��زر فف ف�� ف��بت ف�� بيم ي��"أولهم��ا، العتق��اد أن المنظم��ة ك��انت ل تمبم

، ب��ل إنه��ا غالب��ا م��ا ك��انت تنظ��ر إل نض��الت الجم��اهبم"الصاع الطبفت
ي 

ات م��ن الج��زر خلل س��نتت ف�� أن تل��ك النض��الت، عرف��ت ف��بت ي�� حيم
ي�� تص��اعد مس��تمر، فف

ي��ه��ا أي1975و 1973باعتباره��ا فف ي ل يعبت
، الحقيق��ة ال��تت

اجع"و" عل����م الهج����وم"ل����ك، أن المنظم����ة، و بالض����بط، ح����ددت ذل����ك عل المس����توى النظ����ري ،حةنم����ا تكلم����ت ع����ن  ف����" عل����م ال����بت و 338اللة ة ةيم
ي"مفه��وم  اتيخر ي"و" ال��دفاع الس��بت اتيخر ، حةنم��ا أسس��ت المنظم��ة ل339عن��د م��او  سي�� تون��غ" الهج��وم الس��بت مفه��وم"، و عل�� المس��توى السياسي��

وطه لكي�� يتحق��ق، م��ن أج��ل قي��ادة النض��ال ال��دفاعي" النض��ال ال��دفاعي للجم��اهبم"و مفه��وم " الص��مود و الرتب��اط بالجم��اهبم ال��ذي ح��ددت شر��

ف"، المرض الطفولي للشةوعية"انظر �� 338 .لةنيم

.انظر المقالت العسك ية لماو سي تونغ�� 339
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.340لتلك الجماهبم

ي��
ات م��ن الج��زر مثل فف عرف��ت بالفع��ل ج��زرا داخ��ل حرك��ة 1973، فه��و ط�� ح غبم�� دقة��ق، فس��نة 1975و 1973أم��ا ك��ون النض��الت، عرف��ت ف��بت

ي عرف��ت توس��عا س��نة 
ى، حةنم��ا ن ي��د محاس��بة القي��ادة1975الش��بةبة المدرس��ية، بينم��ا ل��م تتوق��ف النض��الت العمالي��ة، ال��تت ، و له��ذا أهمي��ة ك��بر

. السياسية للمنظمة
ت المنظمة تكتيكه��ا من�ذ -  ، حي��ث"نون��بر 20تق ي��ر "ثانةهما، القيام بتعميم هاته الطروحة عل تاري����خ المنظمة، و هذا غبم صحةح، فقد غبم

ي� المرحل��ة الممت��دة م�ن 
ي�� المنظم��ة، فف

، ال�ذي ك��ان س��ائدا فف و م�ن. ، عن��دما ك��ان خ��ط العفوي��ة س�ائدا1972إل  1970تخل�ت ع��ن الط��ابع الهج��ومي
ي��� خطه���ا الهج���ومي إل ح���دود نون���بر 

ي��� عل الحقيق���ة التاريخي���ة، الق���ول ب���أن المنظم���ة اس���تمرت فف
، أم���ا بع���د اعتق���الت نون���بر1974الخط���أ و التجتف

ي�� ظ��ل وض��ع سياسي�� ب��الغ التعقي��د، بحي��ث1975و ين��اير 1974
ف�� ض��عفت قي��ادة المنظم��ة، و حوصت بش��كل ك��ببم فف ، فق��د تغبم�� الوض��ع، حيم

ة معرك��ة مة�ؤوس م�ن النتص��ار ي إدراك جوهر الوضع السياسي و التنظيمي للمنظم��ة، ف�دخلت ه�ذه الخبم�
عجزت أو عجز ما تبفت من القيادة فف

ي أص��بح ج��ل أعض��ائها فيم��ا بع��د، روادا للتي��ار الص��لجي بع��د العتق��ال، مس��ؤولية اله��روب إل الم��ام،
فةه��ا مس��بقا، و تحمل��ت تل��ك القي��ادة، ال��تت

ي
.بدل التعاطي النقدي الموضوعي و العلمي مع تج اة المنظمة ،و مع وضعها الذاتت

ي��� تن����اول التاري����خ النض���الي لمنظم����ة 
ى حاس����مة فف و إل ح���دود 1975، فابت����داء م���ن س����نة "إل الم���ام"إن ه���ذا التوض����ةح، ل���ذو قيم����ة تاريخي���ة ك����بر

ي�� ن��وع م��ن 1976اعتق��الت 
ع��ة المثقفوي��ة"و" الطاروي��ة"، س��قطت المنظم��ة فف ف ي��"البف

، و تجل ذل��ك فف ي
ي�� محاول��ة للخ��روج م��ن وض��عها ال��ذاتت

، فف
ي تركته�ا العتق�الت، س�واء عل مس�توى

ي مقاييس الستقطاب المتشع لملء الفراغ��ات ال��تت
، و فف ي

إفراغ الب ية التنظيمية من مضمونها الحقيفت
ة بالض���بط، نش��أ مناض��لون يحفظ���ون الوث���ائق ع���ن ظه���ر قل��ب، و ل يت���وفرون عل ح��د أدتف��� م��ن. القي���ادة، أو عل مس��توى الط���ر ي�� ه���ذه الف���بت

ففف
ة بالض�بط، ليش�كل الرض�ية الخص�بة ي� ه�ذه الف�بت

النضالية و المقاومة و الصمود، و تج اة العتقال خبم دلي��ل عل ذل�ك، حي��ث س�اد النهي�ار فف
ي السنوات اللحقة، و بالضبط من داخل السجون

وز التيارات الصلحية و التح يفية و التصفوية فف .لبر

وط قي��ادة النض��ال ال��دفاعي"انظ��ر وثيق��ة �� 340 ي�� شر�� ي كتبه��ا الرفة��ق الش��هيد عب��د اللطي��ف زروال، الوثيق��ة م ش��ورة ض��من ك��راس " نح��و تهةتم
الوث��ائق الساس��ية للمنظم��ة"ال��تت

.غشت" 30، الخط الثوري، الجزء الول"، م شورات موقع "1980-1970،"إل المام"اللة ة ية المغ اية  �� الماركسية
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:الفصل الثالث
 
اير : ندوة الفرع و خلصاتها  1983341فيج

 
وع إع����ادة البن����اء، تثب����ت تخب����ط العملي����ة نتيج����ة تناقض����اتها الب ةوي����ة، و342إن الق����راءة المتأني����ة لتق ي����ر لجن����ة الف���� ع ، و الوث����ائق ذات الص����لة بمشر����

و تك ي��س منهجي��ة اللتقةي��م كأس��لوب رئيسي�� للعم��ل، و ه��و) ال��داخل- الس��جن(س��يثبت النق��اش اس��تمرار التناقض��ات و انعكاس��اتها داخ��ل الف�� ع 
ي إلقاء نظرة عل خلصات و ق��رارات الن�دوة، لكي� نتأك�د م�ن ه�ذه

المنهج الذي، إل جانب مجموعة من التصورات سةؤدي إل النهيار، و يكفف
ي  سند مجموعة من الطروحات الخاطئة

.343المنهجية العقيمة، التت
اتيجية و العنف الثوري ي خلصات الندوة حول السبت

:و مما جاء فف
ي الندوة إل التفاقات التالية- 

:بعد هذا يخلص المشاركون فف

وع 1983يناير  30و 29و 28انعقدت ندوة ف ع المنظمة بالداخل أيام �� 341 ي�� الوث��ائق المخصص�ة لمشر��
غش�ت" لحق��ا 30إع��ادة البن��اء"، و سة شر�� موق�ع  ""، و بثت فف

ي الداخل، التنظيم الساسي لما سمي ب 1994 ���� 1980قرارات و خلصات تلك الندوة ضمن وثائق المنظمة لمرحلة 
".إعادة البناء"، و يعتبر ف ع المنظمة فف

.لجنة الف ع، اللجنة القيادية لف ع المنظمة بالداخل�� 342

اف أص��حاب �� 343 ء، اع��بت ي��
ي تؤك��د ب��الرغم م�ن ك�ل سر

اتيجية، ال��تت ، بغي��اب الخلص��ات السياس��ية"إع��ادة البن��اء"يمك��ن الل��ارة هن��ا إل خلص��ات الن��دوة ح��ول القض��ايا الس��بت
، و تم��ت ي��

ي خصوصيته أثناء إنجاز التحلي��ل الطبفت
لتقةيم التج اة، رغم حضور بعض التقةيمات الضمنية، كما تؤكد عل غياب الستناد عل الواقع المجتمعي الملموس فف

ي�� الواق��ع، غبم�� مهندس��و (الل��ارة إل وج��ود طم��س لزم��ة الحرك��ة الش��ةوعية العالمي��ة 
ف��" إع��ادة البن��اء"فف م��وقفهم م��ن التح يفي��ة العالمي��ة، و ح��اولوا اتخ��اذ موق��ف وس��ط بيم

، لق��د زرع�وا هن��ا ك��ذلك ب�ذور م�واقفهم التح يفي��ة الجدي��دة، دون أن يعلن��وا ع�ن ي
الحرك��ة الش��ةوعية العالمي��ة الثوري�ة و معس�كر التح يفي��ة العالمي�ة بقي��ادة التح��اد الس�وفياتت

ي� انتظ�ار ظ�روف ملئم�ة،
ة فف ي الثوري، و عل الحركة الشةوعية العالمية الثورية، فكانوا يم�ررون م�واقفهم بجرع��ات ص�غبم

ذلك، بعد هجومهم عل الفكر الماركسي �� اللة ةتف
ي خ يف " إعادة البناء"أصبحت متوفرة بعد فشل عملية 

وع نظام داخلي"، و من أجل الطلع عل هذا الموقف، يمكن الرجوع إل وثيقة 1985فف ، و خاصة الج��زء"مشر
نامج العام، و قد صدرت هذه الوثيقة سنة  ي تناوله لدوات الثورة ... 1982المتعلق بالبر

وع فف ي يرتكز علةها المشر
.إضافة إل غياب السس النظ ية التت
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اتيجية" اتيجية دقيقة لكي نخ ج للممارسة، لذا يج��ب أن نتف��ق عل الش��عارات الس��بت يتفق كل الرفاق عل أنه يجب أل ن تظر حتت نحدد اسبت

ي الةومي ي نشاطنا الجماهبم
".العامة و الرئيسية الملزمة لنا فف

ي نفس التجاه و بال سبة للعنف الثوري جاء ما يلي
:و فف
ي و يج������ب ت������دقيقه لحق������ا عل أس������اس التحلي������ل الملم������وس للواق������ع" ي المنظ������م إيج������اتر يعت������بر كاف������ة الرف������اق أن ل������عار العن������ف الث������وري الجم������اهبم

".الملموس
اتيجية، م�����ا ع�����دا م�����ا أس�����ماه ب " النتظاري�����ة"هك�����ذا أص�����بحت  ، أي أن التنظي�����م ل يس�����تند إل أي اس�����بت ي اتيخر العن�����ف الث�����وري"هي����� الخ�����ط الس�����بت

ي المنظ��م ي�� نف��س ال��وقت، و ينطب��ق"الجم��اهبم
ء فف ي��

ء، ول سر ي��
ي�� ك��ل سر

، و ه��ذا لعم��ري قم��ة السفس��طة و الديماغوجي��ة، م��ا دام ه��ذا الش��عار يعتف

:نفس المر عل الخلصة السادسة، حيث نقرأ ما يلي
، و أك��دوا  ش��بتهم بالمب��ادئ الش���ةوعية، و344الماركس���ية �� اللة ة ي���ة""أو " المنظم���ة الش���ةوعية"كم��ا أجم���ع الرف��اق عل ع��دم اس���تعمال ص��يغة " 

".القيادة"طالبوا بهذا الصدد برفع توصية إل 
ي"لجن�ة الف� ع"عموما، فكل خلصات الن��دوة ل تختل�ف ع�ن الس�ابقة أعله، علم�ا أن تق ي��ر 

، ل�م يتض��من أي تقةي�م للتج ا��ة، و خاص�ة تل�ك ال�تت
ي��� الن���دوة، و معه���م أعض���اء القي���ادة بالس���جن المرك���زي من���ذ 

، و هك���ذا، و جواب���ا ع���ن متحف���ظ عل ه���ذا التق ي���ر1980انخ���رط فةه���ا المش���اركون فف
، أن يق�دموا للن��دوة تقةيم�ا ل ش��اط) ممتنع ع�ن التص�ويت( ي

ال�ذي ك�ان يعت�بر أن�ه عل أعض��اء لجن�ة الف� ع، خلف��ا للتق ي�ر ال�ذي ج�اء كج�رد ت��اريخف
ة م���ع اس���تخلص دروس���ها الساس���ية لنطلق���ة جدي���دة لعم���ل المنظم���ة، فج���اء الج���واب ع���ن ط ي���ق ممث���ل لجن���ة الف��� ع خلل الس���نوات الخبم���

ي الذي يقول  :حيث كان الجواب"العذر أكبر من الزلة: "الف ع، فيما يشبه المثل العرتر
ي ك�انت داخله�ا "

ل  س�مح بمث��ل ه�ذا التقةي�م، و ه�ذا ل�م يك�ن ليمن�ع رف�اق الف� ع م�ن القي�ام بمث��ل ه�ذا التقةي�م، عل) المنظم��ة(إن الخلفات التت
ي غطت أعمال ندوة نهاية يناير " (ضوء تق ير لجنة الف ع

).1982المقتطف نشر ضمن أحد أعداد الشةوعي التت

، و طبع��ا لك��ل" "إل الم��ام"حرك��ة "و ستس��قط ت��دريجيا ص��فتها الماركس��ية �� اللة ة ي��ة، و أحيان��ا تص��بح فق��ط " "، إل الم��ام"منظم��ة "سيص��بح اس��م المنظم��ة لحق��ا �� 344
.ذلك مغزى
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كم بم�ا ج�رى و يج�ري، فالتناقض��ات ل  س��مح لن�ا ب�ذلك، و: كأن مس�ؤولي لجن�ة الف� ع أرادوا الق��ول عليك�م بالمناقش��ة إذا ل��ئتم، رغ�م انن�ا ل نخ�بر
ف أن يناقش��وا إل م��ا ق��دمنا له��م باعتبارن��ا ه��ذا م��رة أخ��رى، لقم��ة السفس��طة و اله��روب م��ن الواق��ع ب��دل معالج��ة تناقض��اته، فلي��س عل المناض��ليم

ي نقدمها لكم
.لجنة الف ع، اي أنه ليس من واجبنا أن نطلعكم عل الراء المتناقضة و المختلفة داخليا، فاقبلوا الصورة التت

 
:الفصل الرابع 

 
أمثلة مختلفة : تناقض الواقع و انطراح التساؤلت

ف إل أي ح�د ل�م تك�ن"إعادة البن�اء"أثارت وثائق  ي� ه�ذا المسلس��ل، ع�دة أس�ئلة و  س�اؤلت، ت��بيم
ف ال�ذين انخرط�وا فف ل�دى مجموع�ة م�ن المناض�ليم

ه، و م��ع ذل��ك ظ��ل أص��حاب  ف فهم��ه و اس��تنباط مه��ام تغةبم�� "إع��ادة البن��اء"تل��ك الوراق تجي��ب ع��ن انتظ��ارات الواق��ع ال��ذي أل��كل عل المناض��ليم
ي� ورط�ة، و ه�م أص�ل ي تم��ون إل

وع الفال�ل، فف اف العملي عل إنجاز ذلك المشر� ، من أوكلت لهم مهمة الشر ف ف بأطروحاتهم، و واضعيم متشبثيم
ي أو الث��الث م�ن مناض��لي المنظم��ة، ال�ذين ل�م تك��ن له�م معرف��ة بوثائقه��ا و تج اته��ا، و ك��انوا ي تظ��رون م�ا أس��موه ب 

ي�� ل��به" القي�ادة"الجي��ل الث�اتف
فف

ي�
ي تنبم لهم الط ي��ق، إل أن ه��ذه الن��ارة ج��اءت عطب��ا و ظلم�ا دامس��ا، فظ��ل ه��ؤلء المناض��لون يتخبط��ون فف

تقديس لها، أن تزودهم بالجواة التت
ي خ يف 

.1985تناقضات ل قدرة لهم عل حلها، إل أن هبت رياح القمع من جديد فف
وع  اتيجية"و ق�ادته، ال�ذين جعل�وا م�ن " إع��ادة البن�اء"كان الم�ر طبيعي�ا، لن مشر� اتيجية له�م، و م�ن ب ي��ة مهلهل�ة تنظيمي�ا،"غي�اب الس��بت ، اس��بت

، ع�ن مجموع��ة م�ن المف�اهيم التنظيمي��ة اللة ة ي��ة 345خطا تنظيميا، بعدما تم التخلي�
ي�
ي واض�ح، و الس�قوط فف ، إض�افة إل� غي�اب خ�ط إي��ديولوجر

، كم��ا يش��د ك��ل ه��ذه الخة��وط الغي��اب الت��ام لي تقةي��م ل��امل لتج ا��ة المنظم��ة و خطه��ا، و الكتف��اء بم��ا346كش��كل أولي�� للتح يفي��ة" الوس��طية"
ي تزع�م أن�ه ك��ان هن��اك تقةي�م لتج ا�ة

ورة إل ذل�ك، و ه�ذا أح�د أس�باب المغالط�ات، ال�تت سمي بالتقةيم��ات الجزئي�ة، و القطاعي�ة، كلم��ا دع�ت الصف�

، انظر خلصات " إعادة البناء"فيما يخص تخلي دعاة �� 345 ف ف الثورييم فيم ي الثوري لمنظمة المحبت
.، مرجع سبق ذكره"1983ندوة يناير "عن المفهوم اللة ةتف

ي لمنظمة �� 346 ".إل المام"يتعلق المر هنا بالموقف من التح يفية العالمية، و تغةبم الخط اليديولوجر
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اغماتية ف النتقائية و التج يبية و البر .المنظمة، لن مجموع التقةيمات الجزئية يساوي تقةيما لامل، و هذه نظرة ذاتية تجمع بيم
ي���� جدي����د، بحي����ث أن����ه تح����ت يافط����ة"إع����ادة البن����اء"إن مجم����وع أوراق م����ا س����مي ب 

وع تح يفف ، ق����د ق����دمت الرض����يات و المرتك����زات الول لمشر����
ي��ا"الماركسية �� اللة ة ية، و لعار بناء  ، ق�امت ب��زرع الب�ذور الول للتح يفي�ة داخ��ل"منظمة ماركسية �� لة ة ية طليعية، صلبة و راسخة جماهبم

ي ت اة أكبر ملءمة بعد سقوط ما سمي ب 
ي ستنبث أعشابها السامة فف

ي خ يف " إعادة البناء"المنظمة، تلك التح يفية التت
.1985فف

:الفصل الخامس
ي الثورة المغربية"عودة إل وثيقة 

اتيجية فن  "القضايا السير

ي"حول - 1 اتيجج " نظرية الغموض السير
ة الداخلي���ة  ي��� أح���د أع���داد ال شر���

ي��� م���اي"نتيج���ة حتمي���ة للصاع ب���دون ه���وادة التخب���ط السياسي���"، ص���در مق���ال تح���ت عن���وان 347"الش���ةوعي"فف
، فف

وك348"رفة��ق قي��ادي"موق��ع ب  1982 ، ال��ذي ك��ان ق��د أص��در مق��ال تح��ت عن��وان349،وه��و عب��ارة ع��ن رد عل ن��ص لح��د رف��اقه، يحم��ل اس��م م��بر
ي��� الث���ورة المغ اي���ة"يتعل���ق الم���ر هن���ا ب���رد عل نق���د وثيق���ة . 350"نق���اش نص���وص القي���ادة المع���دة للن���دوة"

اتيجية فف ، ق���ام ب���ه أح���د"القض���ايا الس���بت
ي�� 

ف فف ي ق��امت)أح��د أب��رز ق��ادة ه��ذه العملي��ة"(إع��ادة البن��اء"المس���اهميم
اتيجية الجدي��دة ال��تت ز طبيع��ة و مض��مون الس��بت ، وه��و م��ن خلل ذل��ك ي��بر

، ث�م هن��اك"إعادة البناء"علةها عملية  ي المفاهيم، هناك عموميات ل ترفت إل مستوى التحلي��ل الموض�وعي
، فإل جانب العديد من الخطاء فف

ة داخلية للمنظمة، قام دعاة �� 347 " نشر .بإعادة إصدارها ضمن سلسلة جديدة" إعادة البناء""الشةوعي

ف�� ا348 ي هنا عبد الحميد اميم
..لمعتف

.المقصود هنا عبد الرحمان النوضة�� 349

، مرجع سبق ذكره.1983المقصود هنا ندوة يناير �� 350
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ت بهما الوثيقة ف :نقطتان أساسيتان تمبم
، و(تغةي����ب الف����اق الممي����ة و القومي����ة و المغاراي����ة للث����ورة المغ اي����ة - 1 ي اتيخر ي���� و الجةوس����بت تحلي����ل التناقض����ات عل الص����عيد الع����المي و العرتر

اتيجية ).تحديد المعسكرات و التحالفات المرحلية و السبت
اتيجية تح��ت مفه�وم ع��ام- 2 اتيجية الثورية للمنظم��ة بالس��بت ي للمنظمة دون أدتف تقةيم، و استبدال السبت اتيخر العن�ف: "تغةبم الموقف السبت

ي المنظم ".الجماهبم
ي�� س��ياق ال��دفاع ع��ن وجه��ة نظ��ره، و هي�� وجه��ة نظ��ر ك��انت

اتيجية العجةب��ة، و فف إن قيم��ة ه��ذا النق��اش، ترج��ع إل ك��ون أح��د مبل��وري ه��ذه الس��بت
الغم������وض"تتبناه������ا القي������ادة، ق������د كش������ف ع������ن أل������ياء مفاجئ������ة و غبم������ منتظ������رة و غ يب������ة بك������ل المق������اييس، و يتعل������ق الم������ر بم������ا اس������مةناه بنظ ي������ة 

ي اتيخر ف� أص�حاب الوثيق�ة "السبت ي ه�ذا المج�ال ،ل ف�رق بيم
ي� الث�ورة المغ اي��ة(، فف

اتيجية فف ، ال�ذي ق�ام) القض�ايا الس��بت و أص�حاب التي��ار الص�لجي
ي"هو الخر، تحت غطاء نقد نظ ية  ي الغرب العرتر

، بمعتف��"الثورة فف ي ، بوضع إطار محدد للثورة المغ اية، خارج أي را��ط أممي� ق�ومي أو مغ��ارتر
ي���� وع����اء مغل����ق

، بعزله����ا ع����ن أبعاده����ا الثلث، أص����بح واض����حا أن اله����دف ه����و البتع����اد ع����ن الخ����ط الممي���� الث����وري351أن الث����ورة المغ اي����ة ت����دور فف
يالي��ة و التح يفي��ة"إل الم��ام"لمنظم��ة ي جعل��ت المنظم��ة من��ذ تأسيس��ها تنح��و نح��و خ��ط مع��ادي للمبر

، بمعتف�� آخ��ر فق��دان الهوي��ة الممي��ة ال��تت

ي�. عل الصعيد العالمي
ي ك��انت ت�دور فف

ف�� المنظم��ة ع�ن تح يفي��ة الح��زاب الش��ةوعية، ال�تت لق�د ك�انت إس�هامات أو خ��ط م�او  سي� تون�غ ، ه��و م�ا يمبم
، لن�ه يعب�د الط ي��ق لع��دة ي آنذاك، و له�ذا مغ�زى ك�ببم

ي التحاد السوفياتت
يالية المتمثلة فف اكية المبر فلك التح يفية العالمية، و عل رأسها اللبت

ي�� ص��لب الخلف��ات م��ع التح يفي��ة العالمي��ة، م��ن قبي��ل الموق��ف م��ن العن��ف الث��وري و الط ي��ق الس��لمي إل
مق��ولت جدي��دة و مف��اهيم، ك��انت فف

ولةتاري��ا، و التحالف��ات عل الص��عيد يالي��ة، و التط��ور اللرأس��مالي ل��دول الع��الم الث��الث، و دكتاتوري��ة البر اكية ، و التع��ايش الس��لمي م��ع المبر الل��بت
ي�� وع��اء مغل��ق، ك��انت وراءه و ل ل��ك خلفي��ات، ستكش��ف... الع��المي ال��خ

إن الب��بت ال��ذي ق��ام ب��ه أص��حاب الورق��ة، يجع��ل الث��ورة المغ اي��ة ت��دور فف
ي بالحركة التح يفية العالمية . السنوات اللحقة طبيعتها و حقيقتها، أي اللتحاق التدريخر

اتيجية، ك��ان المقص��ود من��ه و ل ل��ك النتق��ال وري ليمك��ن  س��مةتها باس��بت اتيجية جدي��دة، دون أن تت��وفر عل ح��د أدتف�� صف�� إن النتق��ال إل اس��بت

ي"يمكن اللارة هنا إل وثيقة �� 351 ي الغرب العرتر
ي بلعباس و عبد ا المنصوري" نقد نظ ية الثورة فف .للمشبت
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ي"من  اتيخر ، الذي سةتشكل تدريجيا خاصة بعد فشل عملية " الغموض السبت ي اتيخر و هنا تظه��ر". إعادة البناء"إل الوضوح السياسي و السبت
ي��� لخطه���ا

حقيق���ة أخ���رى ، تكش���ف خلفي���ة ه���روب أص���حاب الورق���ة م���ن التقةي���م الش���امل لتج ا���ة المنظم���ة، ب���ل أيض���ا اله���روب م���ن تقةي���م جزتي
ي للمنظم���ة ،خاص��ة عل مس��توى اتيخر ي جدي��د ، و ه��ذا يكش��ف تراجع���ا أساس��يا ع���ن الرص��يد الس���بت اتيخر ي ، كمقدم��ة لبن��اء خ���ط اس���بت اتيخر الس���بت

اتيجية الثورية ى كالمراحل الثلث للسبت ، و مرحل��ة الهج�وم: المبادئ و المفاهيم الكبر ي اتيخر ي ، مرحلة الت�وازن الس��بت اتيخر مرحلة الدفاع السبت
، و هي�� المراح��ل الثلث، كم��ا ح�ددها م�او  سي�� تون��غ بال س��بة للث�ورات، و منه��ا الث��ورة الوطني�ة الديموقراطي��ة الش��عبية  ي اتيخر ح��ول"انظ��ر (الس��بت

ي الثورة الصينية
اتيجية فف ").القضايا السبت

اتيجية الثورية، علم��ا أن الع�دد ف عن النقالات الحقيقية حول السبت إن إبعاد التقةيم الشامل عن مهام المنظمة، خدم وظيفة إبعاد المناضليم
، ي��

اتيجية الثوري��ة، بمض��مونها الماركسي�� �� اللة ةتف ي نقالات مثقفية بعيدة كل البعد عن السبت
الكببم منهم لم يكن له أي إلمام بذلك، و سقط فف

ء بال س��بة للورق��ة ح��ول  ي��
ف تلم��س تناقض��ات تل�ك الورق��ة، و نف��س السر ي�� ظ��ل الغم��وض اس��تطاع بع��ض المناض��ليم

ي� خ��ط"و فف
القض��ايا التكتيكي��ة فف

وا أن "المنظمة ف� اعت�بر ي المنظ�م"، حيم ي�" العن�ف الجم�اهبم
، فف اتيجية، و قياس�ا علي�ه ل يمك�ن الح�ديث ع�ن تكتي�ك، أو خ��ط تك��تيكي لي�س باس��بت

ي���� الخبم���� بم����ا س����مي ب 
اتيجية، لك����ن غي����اب النظ����رة الش����مولية ل����دى ه����ؤلء، جعلته����م يقبل����ون فف ي"غي����اب الس����بت اتيجية العن����ف الجم����اهبم اس����بت

ي ندوة يناير "المنظم
).ندوة الداخل (1983، و هكذا تم تم ير الورقة، لةتم تبنةها بشكل عام فف

ي داف���ع فةه���ا ص���احب 
ي��� تفاص���يل الصاع و جزئي���اته، س��� توقف عن���د إح���دى نق���ط الوثيق���ة ال���تت

ي��� الث���ورة"ب���دون ال���دخول فف
اتيجية فف القض���ايا الس���بت

ي المنظ��م"ع�ن أطروحت��ه الجدي�دة، ح��ول م�ا يس�م ب" المغ اي��ة ي س��تتبناها المنظم��ة"العن�ف الجم�اهبم
، و هي� بالمناس��بة نف�س الطروح��ة ال�تت

وك، ص��احب الرض��ية". إعادة البناء"خلل ما يسم ب ي ك�انت تتبناه��ا منظم��ة  352ي تقد مبر
اتيجية الح�رب الش��عبية، ال��تت إل"بتخلي��ه ع�ن اس��بت

ي نعرفه�ا جي�دا"المام
وك"، و عل س��لوكاته ال��تت ورة للوق�وف عل مواق�ف "م�بر ه تخليا عن الوضوح لصالح الغموض، لي�س هن�ا م�ن صف�� ، و يعتبر

ورة تط��ور التج��اه اليشاوي( ي�� الفص��ول الول م��ن ه��ذه الدراس��ة، و خاص��ة المتعلق��ة بس��بم
، لك��ن ال��ذي يهمن��ا هن��ا، ه��و)س��بقت الل��ارة إلةه��ا فف

ي��� الط��� ح
التط���رق إل ج���انب م���ن ه���ذا النق���اش ال���ذي دار ح���ول تص���دي ك���اتب ه���ذه المقال���ة لرفيق���ه، م���دافعا ع���ن الغم���وض أو خط���ة الغم���وض فف

ي الثورة المغ اية"المقصود بالرضية، وثيقة �� 352
اتيجية فف ف" القضايا السبت ي كتبها عبد الحميد أميم

.التت
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ي اتيخر ي"فعل أس���اس المقتط���ف أدن���اه س���مةنا ه���ذا الط��� ح ب . الس���بت اتيخر ي تبل���ورت كغط���اء للتخلي��� ع���ن أي ط��� ح" نظ ي���ة الغم���وض الس���بت
ال���تت

اتيجية  ي لهذا النتقال، من قبيل تقةيم اسبت
ير منطفت ، دون أدتف تبر ي اتيخر ي لم تعد تلئم واقع المغرب "حرب التح ير الشعبية"اسبت

نح��ن(، التت
ي بداية الثمانينات

اتيجية الثورية للمنظمة) هنا فف .حسب الكاتب، و لننظر كيف صاغ جوابه حول التخلي عن السبت
إن القي��ادة بالفع��ل ل��م تع��د تتبتف�� ح��رب التح ي��ر الش��عبية كأس��لوب لحس��م الس��لطة، و ذل��ك لعتباره��ا ب��أن ه��ذا الس��لوب، س��واء بالش��كل ال�ذي"

ي� انتظ��ار أن نتمك�ن كمنظم��ة
، أم بالفهم الذي س�اد داخ�ل المنظم��ة، لي�س ملئم�ا للواق��ع الموض�وعي لبلدن�ا، و له�ذا، فف ف مورس بالفةتنام أو الصيم

ي� ص�يغة عام�ة ك�العنف الث�وري
ت القي��ادة أن تبتف ، اعت��بر ف�� من معرفة واقع بلدنا بشكل أكبر عمق�ا و ع�بر تج�درنا وس��ط الطبق�ة العامل�ة و الفلحيم

ي�� نف��س ال��وقت بالقي��ام بمهامن��ا
، و يس��مح لن��ا فف ف ف�� و العف��وييم ف و النقلبةيم ن��ا ع��ن الص���لحةيم ف ي�� ال��وقت الراه��ن لتمةبم

ي المنظ��م كافي���ة فف الجم��اهبم
ي��� ه���ذا

ف��� بمعرف���ة أدق لواق���ع بلدن���ا الراه���ن و بتج اتن���ا فف ي المنظ���م فه���و رهيم الراهن���ة، أم���ا تحدي���د الش���كل ال���دقةق له���ذا العن���ف الث���وري الجم���اهبم
ي المستقبل

.353"الميدان، و هذا لن يتم فعل إل فف
وك" يتهكم و يسخر من هذا الموقف  ، و لو كانت له نظرة جدلية لهذه المسألة لما سخر من هذا الموقف، يق��ول"المضحك"إن الرفةق "مبر

وك  ي تك��ون ملئم��ة"م��بر
أعتق��د أن أي عاق��ل ل��ن يقب��ل اس��تبدال مفه��وم واض��ح بمفه��وم غ��امض، و ل��ن يتف��ق عل أن المف��اهيم الغامض��ة هي�� ال��تت

ي اللجدلي
يفت ف .للواقع، هذه الجملة نموذج من التفكبم المةتافبم

إن المفهوم الواضح ل يكون إيجابيا، و يقدم المعرفة النسانية إل إذا كان مطابقا للواقع و قديما كان للناس مفه��وم واض��ح ع��ن علق��ة الفك��ر و
ي���� ه����ذا المفه����وم الواض����ح وا����دأ) الم����ادة(الم����ادة حي����ث ك����انوا يعتق����دون أن ا ه����و ال����ذي خل����ق ال����دنيا 

و م����ع تط����ور النت����اج و العل����وم ب����دأ الش����ك فف
الغموض، و كان الغم�وض ث�ورة ض�د الوض�وح الس�ابق، حي�ث أن�ه ل�كل خط��وة نح�و الوض�وح الجدي�د و ال�ذي يش��كل نقيض�ا للوض�وح الق�ديم، و

ح���ول علق���ة الش���مس ب���الرض، فك���انوا يعتق���دون أن الش���مس ت���دور ح���ول الرض، ث���م تراكم���ت بع��ض" واض���حة"ق���ديما ك���ذلك ك���ان للبشر��� نظ���رة 
هم تقدما  ي لديهم الوضوح السابق(المعطيات لدى البشر و أصبح الغموض يسود لدى أكبر

ف فقد بفت ح�تت تح��ول ه�ذا الغم��وض) أما المتخلفيم

ف� و ه��و هن�ا ي��دافع ع�ن م�ا نس��ميه نح�ن ب �� 353 ي"المقتط��ف م��أخوذ م�ن مقال��ة عب�د الحمي��د أميم اتيخر ي��"نظ ي�ة الغم��وض الس��بت
، و ل�ن يج��د الق�ارئ أحس��ن م�ن ه��ذا الن��ص فف

ي"التأسيس لنظ ية  اتيخر ".الغموض السبت
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ي�� 
ى فف ، ك��ان أعض��اء المنظم��ة1976إل وض��وح جدي��د من��اقض تمام��ا للوض��وح الق��ديم، و بال س��بة لخ��ط المنظم��ة و إل ح��دود العتق��الت الك��بر

ون خطها برولةتاريا، لكن بعد العتقالت و انفجار أزمة الحمل�م، طرح�ت القي��ادة تقةيم�ا  ته خط�ا متناقض�ا" غامض��ا"تق يبا يعتبر للخ�ط و اعت�بر
الق�ديم ال�ذي اتض��ح أن��ه غبم�� ملئ�م للواق��ع،و فت��ح ه�ذا الط�� ح" الوض�وح"فيه ما هو برولةتاري و ما هو برجوازي، و كان هذا الغموض ثورة ضد 

ي بالوض���وح الق���ديم ل��م يك���ن م��ن ل���أنه أن يخ���دم المنظم���ة، إن الجدلي��ة تعلمن���ا أيه���ا الرفة���ق
يفت ف الغ���امض إمكاني���ة التق��دم، بينم���ا التش���بت المةت���افبم

وك بأن معرفة النسان للطبيعة و المجتمع معرفة نسبية، فما هو واضح الةوم يصبح غامضا غدا، و هذا الغموض هو مرحلة نحو وضوح مبر
وك اقول بأن  ال�ذي يق ا�ه" الغم��وض"ال��ذي ينق��ل " العاق��ل"ال�ذي يس��تعمل المنه��ج الج�دلي ه��و ذل�ك " العاق��ل"جديد، و جوابا عل الرفةق مبر

، هذا عن الوضوح و الغموض .354"من معرفة الواقع عل الوضوح المثالي الذي ي ي����ح باله و يبعده عن متاعب التفكبم الجدلي
ي بمثل هكذا ط ح، و لكنها الحقيقة الساطعة اتيجية الثورية ل�دى أنص��ار. و لعل القارئ سيفاجر م�ن"خ��ط إع��ادة البن��اء" لقد جعل منظر السبت

ير ذلك باستعمال عقله  اتيجية و لجأ إل تبر ي القائل"الجدلي"الغموض اسبت العذر أكبر م��ن"جدا، و الحال، أن منظرنا انطبق عليه المثل العرتر
ي بنظ يت����ه الجدي����دة ح����ول". الجدلي����ة"و الج����دل الم����ادي بريء م����ن ك����ل ف����ذلكاته " الزل����ة اتيخر اف المنظ����ر الس����بت ي���� ك����ل ه����ذا ه����و اع����بت

إن المه����م فف
ي" اتيخر اتيجية و ه����ذا م����ا ص����ادقت علي����ه ن����دوة ين����اير ، "الغم����وض الس����بت اتيجية اس����بت ، و ل���م يج����د1983و بعب����ارة أخ����رى فق����د جع����ل م����ن اللس����بت

ي و اتيخر ي� الغم�وض الس��بت
ي� المص��ادقة عل خط��ة تاكتيكي��ة لعمله�م م�ن أج�ل إع�ادة البن�اء، و ه�ذا لعم�ري قم��ة فف

ي� الن�دوة أي ح� ج فف
المشاركون فف

.التاكتيكي غبم مسبوق
اتيجية و التخبط التكتيكي  - 2 ن غياب السير بير

اتيجية ل����دى أنص����ار  ي���� العدي����د م����ن الوراق و"إع����ادة البن����اء"لق����د أدى، غي����اب الس����بت
، ظ����ل منعكس����ا فف اتيجية و تخب����ط تك����تيكي إل لخبط����ة اس����بت

ي ظلت تصدر إل حدود 
ي ذلك الرتباك العام، الذي سيطر عل عموم من انخرط��وا 1994المقالت التت

موقعة بأسماء أصحابها، و هو ما يعتف

ي" إعادة البناء"هناك إقرار إذن بكون �� 354 اتيخر ي ظل الغموض السبت
.أريد لها أن تتم فف
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ي ذلك المسلسل، مسلسل 
ي مناسبة أخرى"إعادة البناء"فف

ي هنا وثيقة واحدة سنعود لها فف
.355، و نستثتف

 
ي الوضع الراهن: "المقال الول

اتيجية و التكتيك فن ن السير .356"حول العلقة بير
 

، يق��ول ص��احب المق��ال، مح��اول التع ي��ف بموق��ف  ي اتيخر يره و" المنظم��ة"فيم��ا يخ��ص الط�� ح الس��بت ي�� نف��س ال��وقت، مح��اول ت��بر
م��ن ذل��ك، و فف

:إيجاد الحجج المنطقية له 
ي المنظم، تارك�ة مهم�ة تحدي�د الل��كال الملموس��ة ل�ذلك" طرحت المنظمة أن السبيل للقضاء عل النظام القائم هو العنف الثوري الجماهبم

"العنف بتقدم المسلسل الثوري و تطور انغراس المنظمة وسط الجماهبم الشعبية، و خاصة الطبقة العاملة
ي محاولة للرد المسبق، عن كل اتهام بالتدرجية و التطورية، يقول الكاتب

:و فف

ل أب��دا، نح��ن نعت��بر أن المسلس��ل الث��وري س��يعرف قف��زات نوعي��ة تتح��ول. ق�د يظ��ن البع��ض أنن��ا م��ن دع��اة النظ ي��ة التطوري��ة و التدرجي��ة للث��ورة"
.خللها التحالفات الطبقي��ة و الق�وى الساس��ية و أس�اليب المواجه�ة م�ع النظ��ام و أل��كال التنظي��م و ط�ابع الحرك�ة النض�الية للجم��اهبم الش��عبية
وط وق��وع تل��ك غبم�� أنن��ا ل نعت��بر أن تل��ك القف��زات ستس��قط م��ن الس��ماء بق��درة ق��ادر، أو أنه��ا س��تكون نتيج��ة لحرك��ة عفوي��ة ب��ل إنن��ا نعت��بر أن شر��
ي� مق�دمتها الجم��اهبم الكادح��ة،

، و فف ي� ت��وجيه و تنظي�م حرك�ة الجم�اهبم
اكم��ات الكمي��ة م�ن جه�ة، و ق�درة الق�وى الثوري�ة فف القفزات النوعية هي�� البت

ي��� نف���س ال���وقت الس���تعداد للقف���زة النوعي����ة تعت���بر م���ن المه���ام
اكم����ات ع����بر بل���ورة تكتيك����ات س���ديدة و فف ل���ذلك ف���إن العم���ل عل الشاع بتل���ك البت

ي الثورة الوطنية الديموقراطية الشعبية"المقصود هنا وثيقة �� 355
ي / ، و هي موقعة باسم محمود"مضمون التحرر الجتماعي فف

ف خ ي��ف1987دجنبر 20يوسف فف ، فبيم
اتيجيات جدي�دة خلل م�ا س�مي بالمراجع��ات م�ا بع�د " إع�ادة البن��اء"نهاي�ة مسلس��ل  (1985 اتيجية، و البح�ث ع�ن اس��بت ي� خ�ط النض�ال ال�ديموقراطي (1985ب�دون اس��بت

تبتف
ي مناسبة أخرى) الجذري

.صدرت هذه الوثيقة كمحاولة عل ما يبدو فردية لم يتم تبنةها تنظيميا، و سنعود لهذه الوثيقة فف

اير 5، العدد "إل المام"صدر هذا المقال بمجلة �� 356 .1993، فبر
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".الساسية المطروحة عل القوى الثورية

ي عن طرحه كل اتهام ب
ي� ل��يئا،"التدرجي��ة"و" التطوري��ة"لقد حاول الكاتب أن ينفف

ي ل تعتف
، و ذل�ك، ب�اللجوء إل مجموع�ة م�ن العمومي��ات ال��تت

ير ذلك التهام بالتطورية و التدرجية ، و سيحاول كذلك إبعاد تهم��ة العفوي��ة ع��ن أطروحت��ه، و ي عكس ما توخاه ،أي تبر
و ما كان إل أن سقط فف

ي��� ت���وجيه و تنظي���م حرك���ة
اكم���ات الكمي���ة و القف���زات النوعي���ة، و ق���درة الق���وى الثوري���ة فف ذل���ك، ب���اللجوء م���رة أخ���رى إل العمومي���ات، م���ن قبي���ل البت

ي تعت����بر م����ن المه����ام
ورة الس����تعداد للقف����زة النوعي����ة ال����تت اكم����ات الكمي����ة، و ل����م ي ����س الت����ذكبم بصف���� ، و التكتيك����ات الس����ديدة للشاع بالبت الجم����اهبم

ي� إح�دى الزواي�ا،. الساسية المطروحة عل القوى الثورية
ي تظل كامن�ة فف

اتيجية سديدة، التت ي غياب اسبت
فكيف يمكن بلورة تكتيكات سديدة فف

ي تتحق��ق فةه��ا القف��زات النوعي��ة، فتخ�� ج م��ن مكمنه��ا كم��ا يخ�� ج الج��ن م��ن قمقم��ه
عل" ال��دميص"يتعل��ق الم��ر هن��ا بن��وع م��ن . ح��تت اللحظ��ة ال��تت

).من الغموض"(التغميض"، أي التعميم من أجل 357الط يقة المغ اية

اكم����ات الكمي����ة و تحقة����ق القف����زة نام����ج التك����تيكي المرحلي���� ال����ذي، بطبيع����ة الح����ال، سيس����اعد عل الشاع بالبت و س����يحاول الك����اتب، أن يق����دم البر
.النوعية

نامج، عل المستوى السياسي :يقول الكاتب، بال سبة لهذا البر
اس��ة" و تح��اول عزل��ه ع��بر ج��ر ك��ل الق��وى السياس��ية والطبقي��ة ) 359المافي��ا المخزني��ة (358اتخ��اذ مواق��ف سياس��ية مرن��ة ترك��ز عل الع��دو الك��بر شر

ي لعبة الورق ب �� 357
).بسكون الدال" (الدميص"يسمي المغاراة خلط الوراق قبل اللعب فف

اسة"مفهوم �� 358 ي" العدو الكبر شر اتيخر ي و السبت
ي و سياقه الثوري التاريخف

.مستفت من التج اة الفةتنامية، و يتم إقحامه هنا دون إدراك لمعناه الحقيفت

ي��� م���ا س���مي ب " المافي���ا المخزني���ة"ب���دأ ت���داول مفه���وم �� 359
ين، و ه���و المفه���وم ال���ذي ب���دأ يس���تعمله م���ن س���اهموا فف ي��� ثمانين���ات الق���رن العشر���

، بع���د منتص���ف"إع���ادة البن���اء"فف
، و"عص�ابة الحس��ن ����� عب��د ا ����� ال��دليمي"الثمانينات، و عن ط يقه تم التعويض عن مفاهيم مثل  ي�

، "الن��واة الفال��ية"، و بطبيع�ة الح�ال دائم��ا ض�من منظ�ور إص��لجي يمةتف
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ي��
ي�� اتج��اه خل��ق جبه��ة نض��الية معه��ا، فف

عية، و ت��دفع فف الخ��رى إل ص��ف المعارض��ة، كم��ا  س��اند الق��وى المناض��لة داخ��ل الح��زاب المعارض��ة الشر��
لمانية ".نفس الوقت ن تقد تخاذل الجهات اليمة ية داخل أحزاب المعارضة البر

و الحك����م الف����ردي الس����تبدادي المطل����ق، بارتب����اط م���ع مواجه����ة المص����الح" المافي����ا المخزني����ة"أم����ا ل����عار ه����ذه الجبه����ة النض����الية، فه����و مناهض����ة 
.القتصادية للمافيا المخزنية

ي تخللت مجموعة من وثائق المنظمة
نا، إل مجموعة من الطروحات ذات الطبيعة الصلحية، التت .360لقد سبق أن أشر

اتيجية، أع����اد الك����اتب إنت����اج أطروح����ة عف����ا عنه����ا الزم����ن، و انتق����دتها ح����تت التجاه����ات الك����بر يمة ي����ة ي���� ظ����ل غي����اب أي����ة اس����بت
فش����عار. هك����ذا، و فف

ع��زل الن��واة"،"ع��زل النظ��ام"، "عب��د ا ���� ال��دليمي ���� عص��ابات الحس��ن"لي��س س��وى امت��دادا لش��عارات س��بقته م��ن قبي��ل " المافي��ات المخزني��ة"
ي مفه���وم ". الفال���ية

، أم���ا الكلم عم���ا س���ماه" المافي���ا المخزني���ة"و بطبيع���ة الح���ال ي���أتت ي��� الخ���ط الص���لجي
ي��� آخ���ر السلس���لة، مم���ا يعك���س تط���ورا فف

فف
اس����ة"الك����اتب ب ي���� ب����ه "الع����دو الك����بر شر

، و ليس����ت ل����ه أي����ة علق����ة361، فه����و مفه����وم مس����تفت م����ن التج ا����ة الفةتنامي����ة"المافي����ا المخزني����ة"، و يعتف
اتيجية ثوري��ة، س���ار ي للث���ورة الفةتنامي���ة، كم���ا ص���اغه قادته���ا الكب��ار، لن��ه ل��عار ص���ةغ ض���من ل���عارات أخ���رى، تخض���ع لس���بت اتيخر ب��المنظور الس���بت

اتيجية الثوري��ة، كم��ا ه��و الح��ال ل��دى أص��حاب ي�� غي��اب الس��بت
، أم��ا فف ، فك��ل تكتي��ك يفتق��دها، فإم��ا أن"إع��ادة البن��اء"علةه��ا ح��زب العم��ل الفةتن��امي

ي��� نزع���ة مغ���امرة ب���دون أف���ق، و ل���عار مناهض���ة المافي���ا المخزني���ة، كش���عار يعتم��د عل الق��وى الص���لحية
ي�� الص���لحية اليمة ي���ة، و إم���ا فف

يس��قط فف

ي
اتيجية ثورية ، هو تعببم عن نزوع و خط إصلجي يمةتف ي غياب أية اسبت

.لتحقيقه، و فف

ف و مس���ؤولي الجه���زة العس���ك ية و القمعي���ة و القتص���ادية، و اس���تعمال ه���ذا ي��� بالمافي���ا المخزني���ة، العناص الناف���ذة داخ���ل أجه���زة الدول���ة المخزني���ة، م���ن كب���ار الم���وظفيم
المعتف

ي ط ح إسقاط الملكية و الكتفاء بإسقاط أجهزتها، و هو ما أطلق عليه خلل 
اير 20حركة "المفهوم هدفه تلفف .إسقاط المخزن" فبر

كة"مث��ال وثيق��ة �� 360 ي�� أكت��وار " الخط��ة التكتيكي��ة المش��بت
ف الج��دد، كي��ف انتق��د ه��ؤلء تل��ك الطروح��ات1974الص��ادرة فف ، و ق��د بين��ا م��ن خلل نق��د أطروح��ات الص��لحةيم

ف��"جبهة القوى الثورية و الديموقراطية"الصلحية بتم ير موقفهم بما يسم ب  ورة إسقاط النظام، و إذا أردنا المقارن��ة بيم ، لدرجة أنهم طرحوا كشعار لتلك الجبهة، صف
ف� الج��دد عموم�ا، ق�اموا بتعمة��ق الطروح��ات الص��لحية"إسقاط المافيا المخزنية"و لعار " إسقاط النظام"لعار  ي� ان التح يفةيم

، نجد أن الول يبدو أكبر ثوري�ة، مم�ا يعتف
ف الجدد، و استفادوا منها لصالح خطهم الجديد .للصلحةيم

يونغ لينغ أحد قادة حزب " عل خط كارل ماركس"انظر كتاب �� 361 .الفةتنامي" العمل"لبت
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اتيجية الثورية، عل المستوى التنظيمي كذلك :و عالج الكاتب طرحه التكتيكي المفتقد للسبت
ي��� بل���ورة أل���كال متع���ددة و"

ي��� واق���ع بل���د ك���المغرب يتمث���ل إذن فف
اتيجية و التكتي���ك عل مس���توى أل���كال التنظي���م السياسي��� فف ف��� الس���بت إن ال ا���ط بيم

عية إذا س���محت الظ���روف الموض���وعية ب���ذلك، و ل���به العلني���ة و الشية أم���ا إعط���اء. مختلف���ة م���ن التنظي���م السياسي��� منه���ا العلني���ة ب���ل ح���تت الشر���
ف��� ي تم���ر منه���ا البلد و الش���كل النس���ب لت���وفبم را���ط س���ديد و محك���م بيم

أهمي���ة خاص���ة له���ذا الش���كل أو ذاك، فةتعل���ق بتحدي���د طبيع���ة المرحل���ة ال���تت
ي ظل موازين القوى المحددة

اتيجية و التكتيك فف ي��ة لف�رض بن�اء إط�ار. السبت ي اعتبارن��ا، أن المرحل�ة الراهن��ة  س�مح بمراكم��ة الق�وى الجماهبم
و فف

ورة، و ذلك عل المدى المتوسط عي بالصف
ي و ليس شر

".سياسي علتف
ي��� ع���ن ه���ذا

ي��� م���ن الكت���ب و الوث���ائق و التج���ارب م���ا يغتف
ي��� ، فهن���اك م���ا يكفف

ف��� العم���ل الشي و العلتف لي���س ه���دفنا هن���ا، مناقش���ة مفه���وم العلق���ة بيم
ورة ي أتب��ث به��ا ص��احب المق��ال أطروحت��ه الص��لحية، فبع�د الق��رار بصف��

النق��اش، فم��ا يهمن��ا م�ن خلل إب��راز ه��ذه الفق��رة، ه��و إظه��ار الكيفي��ة ال��تت
ي�� ب��ه 

، أفص��ح ك��اتب المق��ال عم��ا ك��ان يعتف نام��ج التك��تيكي المرحلي�� اتيجية، و بع��د ص��ياغة م��ا أس��ماه بالبر اكم��ات الكمي��ة"تأجي��ل الس��بت "الشاع بالبت
عيا، و ذل����ك لعم����ري تتوي����ج لط���� ح"الس����تعداد للقف����زات النوعي����ة"و ي���� عل ط ي����ق أن يص����بح شر����

ي���� إط����ار سياسي���� علتف
،أي الس����تعداد لل����دخول فف

اتيجية، و من التكتيك ط يق�ا للص��لحية، بالعتم�اد عل برنام�ج نض�الي يعتم�د عل الق�وى اتيجية اسبت ، يجعل من غياب السبت ي
إصلجي يمةتف

.الصلحية أساسا، و عل لعار إصلجي كذلك يتخل عن ط ح مسالة النظام

ي العموميات و 
.363لم يكن له من هدف سوى الوصول إل تلك النتيجة النهائية 362"الطميس"إن الغرق فف

 

.كلمة من الدارجة الع اية المغ اية، و هي مشتقة من فعل طمس، اي أخفف بعملية ديماغوجية" الطميس"�� 362

ي " النهج الديموقراطي"و هو ما تأتت لهم بتأسيس �� 363
.1995اب يل  15فف
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ي
ي مقولة : المقال الثانن

ي المنظم"رأي فن 364"العنف الجماهير

 
اتيجية حرب التح ير الشعبية فيقول :يذكرنا الكاتب بالشعار الجديد للمنظمة بعد تخلةها عن اسبت

ي�"ح��رب التح ي�ر الش�عبية الطويل�ة الم�د"، قد رفعت من�ذ الس�نوات الول لتأسيس�ها ل�عار"إل المام"إذا كانت منظمة "
، كش�عار اس��توحته فف

ي الملموس فع ل��عار 365واقع المر من التج اة الصينية بالخصوص، و ليس من الواقع المغرتر العن��ف"، فإنها تمكنت بعد ذلك من تخطيه ل��بت
ي المنظم ي مواجهة العنف الرجعي" الجماهبم

".فف
ي������ الملم������وس، ه������و ل������عار  ي������ مواجه������ة العن������ف"نفه������م م�����ن ه������ذا، أن الش������عار الملم������وس المرتب������ط ب������الواقع المغرتر

ي المنظ������م فف العن������ف الجم������اهبم

ي��� منظم���ة 366"الرجعي���
ي��� مناقش���ة ظ��روف و س��ياق تبتف

اتيجية ح���رب التح ي���ر الش���عبية، أو مناقش���ة العلق���ة" إل الم���ام"، و دون ال���دخول فف لس���بت
ف المجرد و الملموس و العام و الخاص، فشعار  ي المنظم"الجدلية بيم اتيجية، ب�ل يص�لح" العنف الجماهبم م�ن الناحي�ة المفاهيمي��ة لي�س اس��بت

، أو خان���ة لتص��� يف تل���ك الل���كال أو الس���اليب، و هن���ا خل���ط ك���ببم عل مس���توى عنوان���ا لك���ل أل���كال العن���ف الث���وري ال���ذي يعتم���د عل الجم���اهبم
اتيجيات الثوري���������������ة:( اس���������������تعمال المف���������������اهيم و المق���������������ولت، فيم���������������ا نعني���������������ه ب catégorisation( )تص��������������� يف الس���������������بت  des  stratégies

révolutionnaires . ي المنظ�����م"إن ل�����عار ) اتيجية، و ل يمك�����ن مفاهيمي�����ا أن يك�����ون ك�����ذلك، و الحقيق�����ة أن�����ه" العن�����ف الجم�����اهبم لي�����س اس�����بت
ف النظ��ري و الفك��ري، م��ن أج��ل تم ي��ره ع��بر فذلك��ة كلمي��ة لي��س ي�� ذل�ك ض��عف المناض��ليم

اتيجية، مس��تغل فف اس��تعمل كغط��اء للتخلي�� ع��ن أي اس��بت
.إل

ي��� ظ���ل ه���ذا 
ف��� وس���ائل ع���دة"المفه���وم"و يح���اول الك���اتب أن يجته���د فف ي��� ح���د ذات���ه، و إنم���ا وس���يلة م���ن بيم

، فيق���ول أن العن���ف الث���وري لي���س ه���دفا فف

".منبر النقاش"بتوقةع ميمون ولد التباع، ركن  1994، مارس 9، عدد"إل المام"مقال صدر بمجلة �� 364

ف يدعون ذلك و يعزفون عل نفس النغمة مرددين �� 365 ي" حرب التح ير الشعبية"كل التح يفةيم .ليست نابعة من الواقع المغرتر

ي� مواجه��ة العن�ف الرجعي��"لعار �� 366
ي المنظ��م فف ف�� الج�دد" العن�ف الجم�اهبم اتيجيا ل�دى التح يفةيم ي� الث�ورة" انظ�ر وثيق��ة( ه�و م�ا س�مي طرح�ا اس��بت

اتيجية فف القض�ايا الس��بت
ي أب يل "المغ اية

.)، مرجع سبق ذكره1982، صادرة فف
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، و هو سيف ذو حدين  (...):للتغةبم
ي وخاص��ة" ي� الس�تهانة ب�الرأي الع�ام الخ��ارجر

ي� الخ�وض في�ه، فل ي بعف
ي� الجم��اهبم الش��عبية ل�ه، يعت��بر مس�ألة أساس��ية ب��ل و حاس�مة فف

فإذا ك�ان تبتف
ة ل���ديه فيم���ا يخ���ص اس���تعمال العن���ف م���ن ط���رف ق���وى التغةبم��� الج���ذري، ته ف���المعروف أن هن���اك حساس���ية ك���ببم ي��� مباشر���

ف��� التفكبم��� فف ي��� حيم الغرتر
، ل ب�د و أن ي��

ورة ممارسته، و ضمان مساندته كما هو الشأن بال سبة للنض��ال الس��لمي ال�ذي يخ��اض ض�د القم��ع و العن�ف المخزتف فلقناعه بصف
ي لمواجه��ة النظ��ام ال��دكتاتوري الق��ائم

وع ع��ن النف��س و ب��أن النض��ال الس��لمي غبم�� ك��افف ي�� إط��ار ال��دفاع المشر��
و. يم��ر ع��ن ط ي��ق إقن��اعه ب��أنه ي��دخل فف

ي تتخ��ذها
بح��دوث تل��ك القناع��ة لب��د م��ن توطي��د العلق��ات مع��ه و اطلع��ه باس��تمرار عل ك��ل جرائ��م النظ��ام، و عل الخط��وات و الج��راءات ال��تت

ي مواجهته
".الفعاليات و القوى التقدمية و الديموقراطية فف

ي� الع�داد للعن�ف الث�وري، و أس�قط ذل�ك عل
لقد قدم الكاتب هنا، عص�ارة فك�ره الراف�ض للعن�ف الث�وري، حةنم��ا أس�قط دور الطليع�ة الثوري�ة فف

ي علةها أن تتبناه لكي يقع، و هذا تراجع عن كل ما راكمته منظمة 
اتيجيا و" النطلقة الثوري��ة" منذ تقةيمها لخط" إل المام"الجماهبم التت اس��بت

ي�� فه�و لعم�ري لم�ر غ ي�ب، فالرج�ل يتح�دث كم�ا ل�و أن ث�ورات الق�رن 367سياسيا و تنظيميا اط موافقة ال�رأي الع�ام الغرتر ق�د وقع�ت 20، أما البت
، و ما تج اة الثورة الجزائ ية إل مثال عن ذلك، حي��ث ك��انت ي

ي هذا، و نفس الحال ينطبق عل حركات التحرر الوطتف بمباركة الرأي العام الغرتر

ي تقتيل الشعب الجزائري عبر حرب استعمارية بغيضة، إضافة إل مباركة الحزب الشةوعي
ي فرنسا  ساهم فف

اكية المتتالية فف الحكومات اللبت
ي الفرنسي لتلك الجرائم

...التح يفف
، علما أن الرأي العام ينقسم إل عدة أقسام ي ط را��ح الرأي العام الغرتر ، رأي عام : إن وضع شر اكي"رأي عام ديموقراطي ، رأي عام لةوعي"البت

.، هو فقط للتأكيد عل استحالة انطلق العنف الثوري...)ثوري 
ف يقول ي هذا المجال حيم

، يكشف الكاتب عن اجتهاده فف ي الخبم
:و فف
ي المنظ��م"ما أريد أن أصل إليه من كل هذا، هو أن رفع ل�عار " ي يظ�ل ناقص�ا ب�ل ض�عيفا،" العن�ف الث�وري الجم�اهبم اتيخر عل المس��توى الس��بت

ي�� ه��ذا الص��دد الوث��ائق التالي��ة�� 367
اتيجية الثوري��ة: "انظ��ر فف ي��"، "مس��ودة الس��بت

ة أل��هر م��ن كف��اح التنظي��م، نق��د و نق��د ذاتت الوض��ع الراه��ن و المه��ام العاجل��ة للحرك��ة"، "عشر��
ي�� ك��راس "الوث��ائق الساس��ية للمنظم��ة الماركس��ية �� اللة ة ي��ة المغ اي��ة )الن��ص ال��داخلي" (الماركسية�� اللة ة ي��ة

الخ��ط- 1980-1970"-إل الم��ام"، الوث��ائق الثلث م ش��ورة فف
.غشت" 30الثوري، الجزء الول"، موقع "
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ي��"و يمك��ن تعويض��ه عل س��بيل المث��ال بش��عار
ي�� مواجه��ة العن��ف المخزتف

ي الس��لمية منه��ا و العنيف��ة فف عل أس��اس" ك��ل وس��ائل ال��دفاع الجم��اهبم
ف ة و حيم ي كل فبت

.368"إعطائه لكل و مضمونا فف
ورة الس�تعداد ل  ي�� خلص��ته إل صف��

ورة قي��ام التنظي��م"القف��زة النوعي��ة"كما أن صاحب المق��ال الول، ق�د توص��ل فف ، م��ن خلل التأكي��د عل صف��
ي�� 

، بع��دما أف�� غ مفه��وم العن��ف الث��وري م��ن مض��مونه الحقيفت ي
، يص��ل ص��احب المق��ال الث��اتف ي��

ورة تنقة��ح)مج��رد ال��دفاع ع��ن النف��س(العلتف ، إل صف��
ي المنظ���م"مفه���وم  ، أي أن الك���اتب باعتم���اده عل مفه���وم ف���ارغ م��ن أي مض���مون، يح���اول إعط���اءه" العن���ف الث���وري الجم���اهبم ي اتيخر كط��� ح اس���بت

ة، أو كدفاع عن النف�س  ي لستعمال العنف كورقة أخبم ي و مباركة الرأي العام الغرتر
ط تبتف ،)مك��ره أخ��اك ل بط��ل(لحنات جديدة تتلءم مع شر

ح استبدال هذا الشعار بشعار آخر :و لذلك اقبت
ي��"

ي�� مواجه��ة العن��ف المخزتف
ي الس��لمية منه��ا و العنيف��ة فف ، و نعل��م جي��دا أن ه��ذا، بالض��افة إل الخل��ط المقص��ود"ك��ل وس��ائل ال��دفاع الجم��اهبم

ي�
، ه��و قم��ة التح يفي�ة، ك�ان يعتف ي اتيخر ، و م�ع غي�اب اله�دف الس��بت ي ال�دفاعي ي� العن�ف الجم�اهبم

ال ذل�ك فف ف ف� مس�تويات العن�ف الث�وري، و اخ��بت بيم
ورية للنتق��ال إل ط ي�ق  ورة م�ن" النض�ال الس�لمي"خطوة صف�� اتيجية ثوري�ة، كصف� ي� اس��بت

، و التخلي� ع�ن أس�لوب الحس�م الث�وري ع�ن ط ي�ق تبتف
ورات العمل الثوري للطليعة الماركسية �� اللة ة ية .صف

 

اتيجية الثوري��ة، و ه��دفها المرك��زي تحطي��م الع��دو و تحقة��ق النتص��ار علي��ه، و الس��تيلء عل�� 368 حه الك��اتب هن��ا ين��م ع��ن جه��ل ت��ام بم��ا تعني��ه الس��بت إن الب��ديل ال��ذي يق��بت
ف�� المهم��ة المركزي��ة لك��ل ث��ورة ي الس���لمية منه��ا و العنيف��ة ل تتع��دى ح���دود. الس��لطة السياس���ية باعتباره��ا كم��ا ق��ال لةنيم إن ط�� ح الك��اتب لم��ا أس��ماه بوس��ائل ال���دفاع الجم��اهبم

ي ل��م تك��ن تعتم��د عل ط�� ح
ي المس��لحة ال��تت

، و ق��د عال��ت أم يك��ا اللتيني��ة تج��ارب م��ن نف��س المنظ��ور، ك��ان مآله��ا الفش��ل، و ه��و م��ا ع��رف بوس��ائل ال��دفاع ال��ذاتت ي
ال��دفاع ال��ذاتت

ي�� دف��اعةته مم�ا يس�هل
ي دفاعي يفتقد إل ه�ذا ل�ن يك�ون هجومي�ا و س��يتخبط فف

، و كل ط ح ذاتت ي اتيخر ي و مرحلة الهجوم السبت اتيخر ف مرحلة الدفاع السبت ي يجمع بيم اتيخر اسبت
ي تجارب أم يكا اللتينية

ي أشع وقت، و هو ما حصل بالفعل فف
.عل العدو مهمة تصفةته فف
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الجزء الثالث 

ي
القسم الثانن

 
سقوط التجربة و إعلنات ما بعد السقوط

ي الزمة
ي: الزمة و الهروب فن

تخبط التجاه التحريفن
 

:الفصل السادس 
 

أقوال و أقوال مضادة : أصحاب إعادة البناء وجها لوجه
وليتاري سنة  1979بصدد ما سمي بانتصار الخط اليج

 
 :الولالوثيقة 

ولتاري؟ تحريفية أم انتصار للخط اليج
1979369سنة " إل المام"خط إعادة بناء منظمة 

 

ي
ي قل هو انتصار للخط التحريفن وليتارني و يسألونك عن انتصار الخط اليج

 
ي تق�ديمه للمقال�ة، أن الموق�ف م�ن الخ�ط السياسي�� لع�ادة بن�اء منظم��ة 

ي� " إل الم�ام"يرى الكاتب فف
ل�ه أهمي��ة بالغ�ة بال س��بة لجم��اهبم 1979فف

اير- 154، عدد"النهج الديموقراطي"المقالة صادرة بج يدة �� 369 ي2012فبر
.، سليم الحارتر

235



ورات، الطروحات، الملبسات والنتائج": إل المام"مسلسل تصفية المنظمة الماركسية ــــ اللينينية المغربية  الحداث، السير

ي��
ف فف ف إل مواص��لة الكف��اح الفعلي�� م��ن أج��ل بن��اء ح��زب الطبق��ة العامل��ة، و بن��اء ح��زب الطبق��ة العامل��ة و الك��ادحيم ف الت��واقيم عدي��دة م��ن المناض��ليم

، ض��من م�د ذو. المدن و القرى ي� ارتب�اط م�ع س��ياقات تط��ور الطاق��ة الثوري�ة للجم��اهبم
ي نفس السياق، يرى الكاتب أن هذه الهمية تتعاظم فف

وفف
.طبيعة وطنية وع اية وعالمية

من�ذ م�تت أص��بح التي�ار السياسي�� ال�ذي ي تمي� إلي�ه الك�اتب يناض�ل م�ن أج�ل بن�اء ح�زب الطبق�ة العامل�ة، علم�ا أن كلم��ة ح��زب منب�وذة: س�ؤال أول 
ورة بناء هذا  ، و إل فما هي الدلئل عل سبم ي أدبي��اته، أو" الحزب"داخل تياره عل المستوى النظري، و منعدمة عل المستوى العملي

سواء فف
ة؟ جوازية الصغبم ي ممارسته الطبقية البر

370فف

ي1979و ي��رى الك��اتب ك��ذلك، أن الع��ودة إل س��نة 
ي�� ص��ميم الواجب��ات السياس��ية ال��تت

، ب��ل ت��دخل فف ، ليس��ت ترف��ا أو ح��تت محاول��ة لتأري����خ أك��اديمي
ي استهدفت تاري����خ المنظمة تحت ادعاء أنها عرفت انحرافا سنة 

.، و هي سنة انطلق عملية إعادة البناء1979فرضها مجمل الهجومات التت
ف حول ه��ذه1979انطلقا من هذا، ينصب الكاتب نفسه مدافعا عن خط إعادة البناء لسنة  ، و ذلك ضد ما يسميه ضحالة و تهافت الملتفيم

ف ات المق����الت من����ذ س����نيم ي���� عشر����
دد فف ي ت����بت

ي����. المغالط����ة، ال����تت
ي���� قم����ة عنجهةت����ه ي����دعو أص����حاب ه����ذا الدع����اء إل فت����ح نق����اش علتف

إن الك����اتب، و فف
ي� س�نة 

ي� الخ�ط السياسي� لع�ادة البن�اء، كم��ا تجس�د فف
ي حول ما يرددون، بل طالبهم بالكشف ع�ن مض�مون ه�ذه التح يفي�ة فف ، و1979جماهبم

و بطبيع��ة الح��ال، ل يج�د الك�اتب أي س�ند أو إحال�ة و ل�و. بعد ذلك يعدهم الكاتب بمتابعة النقاش ح��ول المراح��ل اللحق��ة م�ن تاري����خ المنظم��ة

ي تحارب داخل حزب �� 370
" بشدة كلما طرح��ت للنق��اش، مفه��وم "من المفاهيم التت ، و لس��د ثغ�رة غي��اب نظ ي�ة تنظيمي�ة له�ذا"ح�زب الطبق��ة العامل�ة"النهج الديموقراطي

ي��� للتنظي���م، يت���م اللج���وء إل اس���تعمال ص���ةغ مختلف���ة م���ن قبي���ل 
التنظي���م"، "الداة السياس���ية للطبق���ة العامل���ة"الح���زب، بع���د تخلي��� مؤسس���يه تاريخي���ا ع���ن المفه���وم اللة ةتف

ات متع�ددة ع�ن الطبق��ة العامل��ة" تنظيم جبهوي للتنظيمات العمالية"، بل هناك من يط ح إمكانية "السياسي المستقل للطبقة العاملة و. عل اعتب��ار امكاني�ة ظه�ور تع��ببم
ي تتح��دث ع��ن فئ��ات

هن��ا لب��د م��ن الت��ذكبم ب��أن أص��حاب ه��اته الطروح��ات تخل��وا ع��ن مفه��وم الطبق��ة العامل��ة باعتب��اره ج��وهرا، و اعتم��دوا عل المف��اهيم السوس��ةولوجية ال��تت
ي�� منظ��ور"......طبق��ات عامل��ة"و م��ن ثم��ة ل توج��د طبق��ة عامل��ة و ل ام��ا ...... داخ��ل الطبق��ة العامل��ة، انطلق��ا م��ن ال��دخل

ي له��ذا التي���ار، فل ينخ��رط أب��دا فف أم��ا العم��ل النق��اتر
، و ح��تت التنظي��م السياسي�� ل ينظ��ر إلي��ه إل كناق��ل لتل��ك المط��الب القتص��ادية عل ي يت��وجف بن��اء ح��زب الطبق��ة العامل��ة، بق��در م��ا يعتم��د عل نظ��رة اقتص��ادوية للعم��ل النق��اتر
، فك�ل منهم��ا مس��تقل ع�ن ، الجتماعي و السياسي�� ف "، لما يسم بخصوصية الحقليم ، بل هناك من ينظر، و هذا اتجاه غالب داخل "النهج الديموقراطي المستوى السياسي

ي��� مج���ال اختصاص���ه
ف��� السياسي��� . الخ���ر، و تق���وم العلق���ة بينهم���ا عل ال���دعم و المس���اندة، ك���ل فف ف��� يق���وم عل نظ ي���ة نخبوي���ة تفص���ل بيم ف(و ه���ذا التمبم و) السياس���ة للسياس���ةيم

ي  ف(الجماهبم ييم ف الجماهبم ف و المناضليم ي هذا الصدد كتاب )للنقابةيم
ورات الثلث" ، انظر فف .مرجع سابق"، نقد نظ ية السبم
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ي كشفوها
رون به مزاعمهم حول هذه التح يفية التت ، قد يبر .عابرة إل وثيقة، أو نص سياسي

أدتف���� معرف����ة بواق����ع المنظم����ة) أو لمعظمه����م عل الق����ل(انطلق����ا م����ن ه����ذا، يتأك����د الك����اتب م����ن أن أص����حاب معزوف����ة التح يفي����ة، لي����س ل����ديهم 
، و أنهم تلقوا معلوماتهم من الحكايات الشفوية ل أقل و ل أكبر .السياسي

م��ن أن��اس ل�م يطلع��وا 1979إذن ف��المور هك��ذا، موض��وع ذو أهمي��ة لرتب��اطه بح��زب الطبق��ة العامل��ة، و هجوم��ات عل خ��ط إع��ادة البن��اء لس��نة 
ر يعتم�د نص�ا أو وثيق�ة م�ن عل التاري����خ السياسي�� للمنظم��ة و عل وثائقه�ا، فراح��وا يعزف��ون معزوف�ات ح��ول تح يفي�ة مزعوم�ة، دون س�ند أو م�بر

ة م��ا بع��د 1979وث��ائق إع��ادة البن��اء لس��نة  ي�� و ل ل��ك ف��بت
ة، و ه��و يعتف نا الك��اتب ب��العودة إل المراح��ل اللحق��ة له��اته الف��بت ، و هي��1985، و يبشر��

وع  ي سقط فةها مشر
".إعادة البناء"السنة التت

ف تيم ف�� ف��بت ة الول م��ن . من��ذ البداي��ة، يح��دد ص��احب المقال��ة إط��ارا للنق��اش، يفص��ل في��ه بيم ، تمت��د الف��بت ف�� ، و1985إل  1979وح��تت نك��ون دقيقيم
ة الثانية من  .1994للمنظمة سنة " الحل غبم المعلن"إل حدود 1985الفبت

ي�� ه��ذا التي��ار، مرحل��ة 
ي يطل��ق علةه��ا رف��اقه فف

ة الثاني��ة ال��تت عدي��دة، و" مراجع��ات"بع��د " تجدي��د خ��ط المنظم��ة"و بم��ا أن الم��ور بخواتمه��ا، ف��الفبت
ي أصدرها منظروا التح يفية الجديدة

ي حملتها لنا العديد من النصوص و الوثائق التت
ي كل التجاهات التت

.بشكل واضح لخط المنظمة، و فف
ف أن وراء الكم����ة م����ا وراءه����ا، و م����ا دام  كيب العض����وي للق����رد"بع����د ه����ذا، يت����بيم كيب العض����وي للنس����ان ه����و مفت����اح ال����بت 371"ال����بت

ي����
ي���� أن����ه فف

، بم����ا يعتف
ي����ح المرحلة الول عل ضوء المرحلة الثانية و  ، فقد كان عل الكاتب أن يقوم بتشر ورة تط�ورنتائجهامستقبله يعرف الحاصف ، حتت يتبث س�بم

ورة ة الول فق�ط للنق�اش، و لعل�ه ي�درك جي�دا م�ا فعل�ه، و نح�ن هن�ا، ن به��ه إل صف�� ولةتاري المزعوم، لك�ن ص�احبنا ح�دد لن�ا الف�بت هذا الخط البر
ورة واح���دة، انطلق��ت أواخ���ر س���نة  ة الول و الثاني���ة ض���من س���بم ، و اس���تمرت خمس���ة عشر��1980بداي��ة س���نة - 1979الس���تعداد لمناقش���ة الف��بت

ولةت�اري، ال�ذي أدى إل نهاي�ة المنظم��ة، بع�د م�ا أنج��زت ك�ل م�ا س��طر له�ا ي يعتق�د فةه�ا ص�احبنا، أن�ه انتص فةه�ا الخ�ط البر
س�نة، هي� المرحل��ة ال�تت

ولةتاري"هذا  .، و كان و ل لك حتميا أن تعلن عن نهايتها"الخط البر
ام ت��ام لمنهجةت��ه ح��دد ي� اح��بت

ي خطإ قاتل سجن فيه نفس��ه، فه��و فف
ي أسقطت الكاتب فف

ي عل رأسها، و التت
ي تمسر

بالضافة إل هذه المنهجية التت

.انظر مقدمة "الرأسمال"، كارل ماركس�� 371
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ولةت�اري"كس��نة  1979س�نة  ي تول�دت"انتص�ار الخ�ط البر
، دون أن يعل�ن للن�اس م�اذا ك�انت تعني�ه ه�ذه الس��نة، و م�اهي الس��ياقات المختلف�ة ال�تت

ي أدت إل جع�ل س�نة 
إل"منعط�ف صاعات قوي�ة، فج�رت منظم�ة  1979عنها مختلف الخطوط السياسية، و الراء، و الفكار المختلفة، التت

هن�ة" المام من الداخل، و لن الرؤية لدى الكاتب تبسيطية، فإنه محور رده عل شد و ذكر وثائق يعرفه�ا، أو ل يعرفه�ا الق�ارئ، للت��دليل و البر
.1979عل وجود خط برولةتاري قام بإعادة بناء المنظمة ابتداءا من سنة 

، لي�س اس��تنادا عل وق��ائع مادي�ة حقيقي�ة، ب�ل بالرتك��ان إل نزع��ة نص�وية ي
ي�� محاكم��ة الواق��ع الت��اريخف

:هك�ذا، أص��بح النق�اش مح�دودا و مح�ددا، فف
قال النص كذا و كذا، و أضاف النص الخر كذا و كذا، و انته الستدلل عل الحقيقة الحادي�ة البعي�دة ك��ل البع�د ع�ن تعددي�ة الواق��ع و صاع

ي���
ة لخ���رى، ف���الواقع، إم���ا أبي���ض أو أس���ود، و البي���ض موج���ود فف الط���راف داخل���ه، و تح���ول التناقض���ات المحرك���ة للصاعات و الخلف���ات م���ن ف���بت

ي إعادة بن��اء منظم��ة " خط برولةتاري"نصوص معةنة تنبم بنورها كل من اطلع علةها، لةتأكد من أنه كان هناك 
ابت��داءا م�ن" إل الم��ام"ساهم فف

.1979سنة 
ي بهك�ذا تحلي�ل أح�ب الك�اتب أم ك��ره، تتب��ث تط��ورا لخ�ط سياسي� س�ار- إذا كان هذا تحليل- فبحيث

لن يتوصل أحد إل الحقيقة التاريخي�ة، ال�تت

ي���
، إن���ه العلن ع���ن تح يفي���ة ل يش���ك فف ف��� ي��� العيم ورة متناقض���ة عرف���ت نهايته���ا، بش���كل يك���اد يففت ات مختلف���ة و منعرج���ات، و ض���من س���بم ع���بر ف���بت

.حقيقتها إل كل متنطع عنيد
ة  كيب العضوي للقرد"بالعودة إل قولة ماركس الشهبم كيب العضوي للنسان هو مفتاح البت ، ف�إن"البت ي مس�تقبله يع�رف الحاصف�

، و كما قلنا فف
ورة .المنهجية الدياليكتيكية تلزمنا بالبدء من حيث انتهت السبم

ولةت�اري ق�د انتص س�نة  ي� مق�اله، ف�إن الخ��ط البر
ورة بداية و نهاية، و إذا استعدنا ط ح الكاتب فف ورة (1979لكل سبم ، و بم�ا أن)هن�ا بداي�ة الس��بم

ورة جدي�دة، هي� تأس��يس 1994سنة " إل المام"نهايتها قد تمت بالحل غبم المعلن لمنظمة  ورة، لتب�دأ س�بم ي� أنن�ا أنهةن�ا الس�بم
النه��ج"، بما يعتف

ولةت��اري، ال��ذي ل يش��كل النه��ج ال��ديموقراطي ض��منا س��وى اس��تمراريته، و لن��دع". ال��ديموقراطي فنح��ن إذن، بوقوفن��ا عل قم��ة تط��ور الخ��ط البر
، و ه�و التاري����خ ال�ذي ت�م في�ه لق�اء بفرنس��ا، م�ن أج�ل ح�ل المنظم�ة، إذن فه�ذه هي�� أبع�د1994، و لنتوق�ف عن�د منتص�ف "النهج ال��ديموقراطي"

ولةتاري ي تطور الخط البر
!!نقطة فف
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ي��� برولةتاري���ة ه���ذا الخ���ط
أل���م يك���ن ح ي���ا بالك���اتب، و ح���تت يك���ون منطقي���ا و م س���جما م���ع نفس���ه، أن يب���دأ به���ذه النهاي���ة، و يح���اكم بالتأكي���د أو النفف

ي مستقبله يعرف الحاصف: الثوري، و هنا مفتاح التاري����خ 
.فف

ف أن ينفذوا الحكم عن ط يق مواجهة التح يفية الجديدة باعتبارها انتهازية يمة ية ف الثورييم .لقد أصدر التاري����خ حكمه، و عل المناضليم
ي و ل���وي عن���ق الحق���ائق، ن���ذكره ب���أقوال أص���دقائه ال���ذين ل يط���الهم أدتف��� ل���ك ح���ول

و قب���ل مناقش���ة أطروح���ات الك���اتب، ح���تت ل يتهمن���ا ب���التجتف
ولةتاري"النتماء إل هذا الخط  ة الممتدة من سنة "البر .1985إل سنة  1979، و ذلك تجاه الفبت

ف" (عيس بدوي"يقول  ي غش��ت ) عبد الحميد أميم
ي� وثيق�ة ل�ه تح�ت عن�وان1998فف

، و372"الحرك��ة الماركس��ية �� اللة ة ي��ة، التج ا�ة والف�اق:"، فف
ة ي فبت

ي جانب منها، بالحديث عن محاولة إعادة البناء فف
:����1985  1979يتعلق المر فف

ي� إع��ادة البن�اء، إل1978، قد يرجع انطلقها إل سنة "إل المام"المحاولة الثانية لعادة بناء تنظيمات "
، و قد ذهبت ه��ذه المحاول�ة بعي�دا فف

".، أجهزت عل هذا البناء الذي اتضحت هشالته بدوره1985أن اعتقالت نونبر 
ة الممتدة من  ي الفبت

ي معرض حديثه، عن واقع التنظيمات الشية لليسار الجديد فف
:إل بداية التسعةنات، يقول نفس الكاتب 1985و فف
ة بما يلي" ت هذه الفبت ف :تمبم
، مع استمرار التواجد عل مستوى الخارج- ي

".الغياب الظاهري ل شاط التنظيمات الشية لليسار الجديد عل المستوى الوطتف
ي فقرات معةنة، م�ن اعتب�ار أن 

دد الكاتب فف ي الع�ام، و فش��ل ك�ذلك" اليس��ار الجدي�د"و لم يبت اتيخر ي� إنج�از المه�ام المرتبط��ة بخط�ه الس��بت
فش��ل فف

ي ت�م تردي�دها عن�د بداي�ة مسلس�ل 
را ذل�ك بمجموع�ة م�ن الفك��ار، هي� نفس�ها ال�تت ي� بن�اء الح�زب الث�وري للطبق�ة العامل�ة، م��بر

ي" إع�ادة البن��اء"فف
ال�تت

ولةت����اري، و منه����ا ك����ون اليس����ار ظ����ل يرك����ز مجه����وداته عل الش����بةبة التعليمي����ة، انطلق����ا م����ن المفه����وم يتح����دث عنه����ا ص����احب انتص����ار الخ����ط البر
ة كطليع��ة تكتيكي��ة، و ه��ذا لعم��ري لقم��ة العب��ث، خاص��ة و أن الكلم ص��ادر ع��ن أح��د مهندسي�� عملي��ة إع��ادة" ال��دخيل، ال��ذي اعت��بر ه��ذه الخبم��

ولةتارية ي هذا؟! جدا" البناء البر
فماذا يقول صاحبنا فف

ولةت����اري"م����ا دام حك����م التاري����خ ق����د ج����اء م����دويا، و عل لس����ان ل����اهد م����ن أهله����ا، نس����أل ص����احب مقال����ة  ع����ن أس����باب تل����ك" انتص����ار الخ����ط البر

372 ��" ي ج يدة "النهج الديموقراطي
. 1998، غشت 35 عدد وردت فف
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ت م���ا س���مي ب ف��� ي مبم
باعتباره���ا س���بب الس���قوط،" المقدم���ة التكتيكي���ة"، و نتمتف��� أل يعي���د عل مس���امعنا اس���طوانة "إع���ادة البن���اء"الهشال���ة، ال���تت

ير الس�����قوط س�����نة "إع�����ادة البن�����اء"فلق�����د اس�����تعملت م�����رة لنطلق مسلس�����ل  ي����� الب�����دء ك�����انت المقدم�����ة1985، و الن تع�����اد لت�����بر
ي����� أن فف

، بم�����ا يعتف
ي جمةع الحوال، كما لو أنها الخطةئة الصلية 

).النجيلية(التكتيكية، المقدمة التكتيكية فف
ء، م��ا ي��

هن عل سر ق��د ل يتف��ق معن��ا الك��اتب، أو م��ن يش��اطر رأي��ه، م��ذكرا إيان��ا ب��أن ال��رأي المعتم��د علي��ه، م��ن خلل اس��تعمال مقتط��ف من��ه، ل ي��بر
، حس��نا، س�نحيل373"إع��ادة البن�اء"دام موقفا فرديا يخص ص�احبه، رغ�م أن ص�احب المقال�ة الس�ابقة ال�ذكر ه�و أح�د، ب�ل أه�م مهن�دس لعملي��ة 

اة نون���بر374لتأسيس���ها 16ص���ادر بمناس���بة ال���ذكرى " إل الم���ام"الك���اتب ه���ذه الم���رة، إل بي���ان موق���ع باس���م منظم���ة  ، أي بض���عة أل���هر عل��� صف���
ي المجلة عن البيان 1985

ي قضت نهائيا عل المنظمة بالداخل، و مما جاء ذكره فف
:، التت

اة" ي�� الصف��
ي تتمث��ل فف

ي تحتم�� فةه��ا ه��ذه ال��ذكرى، تل��ك الظ��روف ال��تت
ي�� بيانه��ا له��ذه المناس��بة إل الظ��روف القاس��ية ال��تت

فبع��د أن أل��ارت المنظم��ة فف
ي اس���تلزمت منه��ا، وفق��ا

، و ال��تت ف ي أفق��دتها العدي��د م��ن الط���ر و المناض���ليم
ي تعرض��ت له��ا م���ن ج���راء جمل���ة العتق���الت ال��تت

التنظيمي���ة الجدي���دة ال��تت
للتقالي��د الش��ةوعية، أن تق��ف وقف��ة جدي��دة لتقةي��م تل��ك الس��نة ب��الجرأة و الصامة الثوري��ة لتق��ديم خ��ط النض��ال الث��وري ببلدن��ا، بع��د ذل��ك تم��ر

ي سقطت فةها خلل تج اة إعادة بنائها منذ 
ي بيانها إل  سجيل الخطاء و النحرافات التت

:مركزة بالحرف عل ما يلي  1979المنظمة فف
ي� رأين�ا الس�بب المباشر� للعتق�الت، و ال�ذي ل�م- 1

أن الخطأ السياسي� ال�ذي أق�دمت علي�ه المنظم��ة بتوزيعه�ا الم ش��ور الموق�ع باس�مها، ل��كل فف
ي منها المنظمة

ي كانت تعاتف
.يكن سوى العامل الذي كشف عن العديد من الثغرات، التت

إن الق���دام عل توزي����ع الم ش���ور، ك���ان م��ن منطل���ق تقةي���م خ���اطي و مغل���وط لطبيع���ة قوان���ا الذاتي���ة و الظ���رف السياسي��� الع���ام، ال��ذي تم���ر من���ه- 2
ف  ا لقوى أعدائنا الطبقةيم وع م�ا يس�م بإع��ادة بن��اء المنظم��ة، أص�در أص��حابهالبلد، و كذا استخفافا خطبم (بعد خمس سنوات من انطلق مشر

ي سنة 
. ، م شورا موقعا باسم المنظمة)1985و لول مرة، فف

ي��� انتش����ار الش���عور-3
ي تحكم���ت فف

ة، و قص نفس���ها، و ال���تت ي��� الخص���ائص المتخلف���ة للبورجوازي���ة الص����غبم
ه ب���دوره فف إن ه���ذا النس���ياق يج���د تفس���بم

ي الثورة المغ اية" هو كذلك صاحب وثيقة�� 373
اتيجية فف .مرجع سبق ذكره"، القضايا السبت

.1987يناير  11،12، العدد"إل المام"انظر مجلة �� 374
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ي 
ي ص�احبت انتفاض�تت

و 81ب شوة النتصار لدى العديد من مناضلةها، بعد أن استطاعت المنظمة أن تفلت من موج��ات القم�ع المتتالي�ة، ال�تت
رها م����ن ج�����راء اعتق�����الت 84 ي�����1985، و ع����دم تصف�����

، و فف ف ي����� نف�����س ال�����وقت، ال�����ذي لعبت�����ه خلل النتفاض�����تيم
، و ك�����ذا لل�����دور المتواض�����ع و اله�����ام فف

ي
لمانية عل المستوى الوطتف ي تنظيم عملية المقاطعة للنتخابات البر

.المساهمة فف
، و- 4 ف�� ف عل الطبق��ة العامل��ة و الفلحيم كبم ي�� ال��بت

ي�� ع��دم تط��بةق ل��عارنا المرك��زي، المتمث��ل فف
ي�� نظرن��ا فه��و م��ا زال يكم��ن فف

أم��ا النح��راف الساسي�� فف
ي�� ه��ذا التج��اه، و

ولةتاري��ة الساس��ية، و ذل��ك ب��الرغم م��ن أن المنظم��ة حقق��ت منج��زات متقدم��ة فف ي�� المرحل��ة الراهن��ة عل القلع��ات البر
ف فف كبم ال��بت

ي نظرنا دون مستوى متطلبات تحويل الطبيعة الطبقية للمنظمة
.لكنها تظل فف

ي��� إح���دى المكون���ات الساس���ية، ك���ان م���ن الط���بيعي أن تطعف���- 5
ي ل ي���زال يش���كل فةه���ا العنص المثقفف

كةب���ة الطبقي���ة لمنظمتن���ا، و ال���تت ي��� ظ���ل البت
فف

ي�
ي�� العم��ل و ممارس��ة التح ي�ض بأل��كاله الخاطئ��ة فف

ة، كالعتماد عل أس��اليب فوقي��ة فف العديد من الممارسات و المسلكيات البورجوازية الصغبم
ية .العديد من المناسبات و الطارات الجماهبم

ف��� العم���ل الشي و- 6 ي��� إيج���اد الح���ل الس���ديد لل���كالية ال ا���ط بيم
تخل���ف أس���اليب عملن���ا الشي، و طغي���ان الس���اليب الحرفي���ة و ع���دم التق���دم فف

ي
.العلتف

اكم����ات اللزم����ة عل مس����توى الس����تفادة م����ن تج ا����ة منظمتن����ا و تج ا����ة الحرك����ة الماركس����ية �� اللة ة ي����ة المغ اي����ة، و حرك����ات- 7 ع����دم تحقة����ق البت
ف ي ميدان مواجهتها لعدائها الطبقةيم

.التحرر و الحركات الشةوعية العالمية فف
".تخلف دعايتنا و ألكالها بالمقارنة مع حجم المهام الملقاة عل عاتق الدعاية الثورية ببلدنا - 8
 

ف��"، و تق��وم عل ط� ح عن��اوين وث��ائق، ث��م مس��اءلة 79بع�د ك��ل ه��ذا يق�دم الك��اتب منظ��ومته الجوابي��ة عل مه��اجمي خ��ط  ع��ن وج��ود أو" المتهميم
.عدم وجود تح يفية فةها

ي��
نا، بالوثيق��ة المركزي��ة لع��ادة بن��اء المنظم��ة فف ي تحم��ل عن��وان 1979و تب��دأ المحاكم��ة بت��ذكبم

وض��عية المنظم��ة و المه��ام العاجل��ة لع��ادة: "ال��تت
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ي: البن���اء
نام���ج ال���وطتف عية1972المنبثق���ة ع���ن الن���دوة الوطني���ة لس���نة " القي���ادة الوطني���ة"، و الوثيق���ة م���ن إنج���از 375"البر ، إذن فالوثيق���ة ذات شر���

ه��ون ع��ن الخط��إ، و ه��م  ف ي�� اله��واء، المقص��ود به��ا التأكي��د من��ذ البداي��ة عل أن أص��حابها مبف
ي��ه��ا الش��ك، و ه��ذه قف��زة فف اس��تمرارية"تاريخي��ة، ل يعبت

عية ي ندوة وطنية جرت وقائعها نهاية دجنبر " إل المام"لمنظمة " شر
ف فف .1972بداية يناير  – 1971ما داموا منتخبيم

ي��: أل��هر م��ن كف��اح التنظي��م 10"ل ل��ك، أن الك��اتب يحيلن��ا و ع��ن قص��د عل وثيق��ة 
ي أعط��ت " نق��د و نق��د ذاتت

للمنظم��ة" اللجن��ة الوطني��ة"ال��تت
، ك��ان علةه�ا أن تق��وم1979، فاللجن��ة الوطني��ة س�نة 376و لن التاري����خ يعي�د نفس��ه". نونبر 20تق ير "صلحية إعادة بنائها عل ضوء خلصات 

ف عل  ي إطار مركزية متشددة، تملةها ظروف العتقال و المن" إعادة البناء"و شر
.فف

.كل هذا جميل، لول أن الواقع مختلف باختلف الزمنة و المكنة
.أعضاء للكتابة الوطنية 5عضوا لمزاولة مهامهم كأعضاء للجنة الوطنية و منهم  13انتخبت الندوة الوطنية الول للمنظمة حوالي 

ة تح�ت الجش، و تط��ورت حق�ائق جدي�دة، فعن�د منعط�ف س�نة 1979من الندوة الوطنية الول إل سنة  ك��ان الوض�ع 1979، جرت مياه كثبم
:التنظيمي كالتالي 

:بالنسبة للكتابة الوطنية- 
ي الدرب، تم توقيفه عل إثرها، هاجم المنظمة و أصبح من ألد أع��دائها مم��ا- 

ة فف ي بلعباس، عضو الكتابة الوطنية ارتكب أخطاء كببم المشبت
.استدع طرده نهائيا منها

، عض���و الكتاب���ة الوطني���ة، ارتك���ب أخط���اء فادح���ة بالس���جن المرك���زي خلل س���نة -  ي رغ���م أن بع���ض( أدت إل ت���وقيفه 1975عب���د اللطي���ف اللع���تر
ف ي� ص�مت مطب�ق)الرف�اق ك�انوا يخف�ون ذل�ك ع��ن بقي�ة المناض��ليم

 بع�د، و رغ�م أن قض�يته لزال�ت غامض�ة إل الن، فق�د انس��حب م�ن المنظم��ة فف
.1980خروجه من السجن سنة 

ي خ يف " إعادة البناء"وثيقة من وثائق �� 375
.1979صدرت فف

ي�� الص��ل مأس�اة�� 376
ي� ال س��خة الثاني��ة يك�ون مله�اة) تراجي��ديا(مقتطف ماركس الشهبم ال��ذي يق�ول ب�أن ح�دثا تاريخي�ا إذا تك�رر و ك�ان فف

و يقص�د م�اركس هن�ا المقارن�ة. ف�إنه فف
ف نابلةون الول و نابلةون الثالث .بيم
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ة معادي��ة للمنظم��ة بالس��جن المرك��زي، مم�ا أدى إل-  ي� ال�درب، و أخط��اء خطبم��
، عض�و الكتاب��ة الوطني��ة، ارتك��ب أخط��اء مهم�ة فف ي

أبراه��ام الشفاتت
.تجميد عضويته

، عض��و الكتاب��ة الوطني��ة، اعتق��ل مبك��را خلل حمل��ة -  ف�� ة1972عب��د الحمي��د أميم ، مم��ا جعل��ه بعي��دا ع��ن تج ا��ة المنظم��ة، خاص��ة بال س��بة للف��بت
.1984، لم يلتحق بالمنظمة بعد خروجه سنة فما فوق 1972الممتدة من نونبر

ي - 
ي ال�ذي تع�رض ل�ه، و ب�ذلك س�قط س�قوط 1974نونبر  14عبد اللطيف زروال، عضو الكتابة الوطنية، استشهد فف

نتيجة التعذيب الوحسر
.البطال، مدافعا عن الخط الثوري للمنظمة

، عض��و اللجن��ة الوطني��ة، التح��ق بالكتاب��ة الوطني��ة س��نة -  ي
، بع��د خروج��ه م��ن الس��جن، ارتك��ب أخط��اءا فادح��ة عن��د1973عب��د الفت��اح فاكةه��اتف

ي المنظمة، و قد أصبح من قادة التيار التصفوي،
.1979 نونبر 12مما أدى إل طرده بعد صدور قرارات اعتقاله، أدت إل تجميد عضويته فف

:بالنسبة لعضاء اللجنة الوطنية - 
ي�� م�اي - 

، عض��و اللجن��ة الوطني��ة من�ذ الن�دوة الوطني��ة الول للمنظم��ة، س��لم نفس��ه للع��دو فف ، مم��ا أدى 20حس��ب تق ي��ر 1972علي�� فقبم�� نون��بر
ي المنظمة

و بع�د تق�ديمه نق�دا ذاتي�ا، اس�تعاد م�وقعه داخ�ل اللجن�ة الوطني�ة، و ق�د جعل�ه القم�ع المبك�ر بعي�دا ع�ن تج ا�ة. إل تجميد عضويته فف
.فما فوق 1972المنظمة خاصة الممتدة من نونبر 

ي انس��حب1972محم��د الموس��اوي، عض��و اللجن��ة الوطني��ة، ارتك��ب أخط��اء فادح��ة خلل اعتق��الت- 
، مم��ا أدى إل ت��وقيفه م��ن المنظم��ة ال��تت

.منها بعد ذلك
ة عن�����د اعتق�����اله، مم�����ا أدى إل ت�����وقيفه م�����ن المنظم�����ة، أص�����بح أح�����د ق�����ادة التي�����ار- عب�����د ا زع�����زاع، عض�����و اللجن�����ة الوطني�����ة، ارتك�����ب أخط�����اء ك�����ببم

ي نونبر
.1979التصفوي، و قد لملته قرارات الطرد فف

، عض��و اللجن��ة الوطني��ة، التح��ق به��ا بع��د ق��رارات نون��بر -  ي
ة بال��درب، ت��م ت��وقيفه عل إثره��ا، وأص��بح1972حم��ادي الص��افف ، ارتك��ب أخط��اء ك��ببم

ي صارم و ص�ي����ح للجنة الوطنية
.مناضل للمنظمة بعد تقديم نقد ذاتت
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ي حم�ادي و هم�ا مع�ا ل�م- 
ي غبم� المنتخ�ب م�ن ط�رف الن�دوة الوطني�ة إل ج�انب الص�افف

فكري، عضو اللجنة الوطنية، و هو العضو الث�اتف إدريس ببف
اها، و قد تم تعةينه باللجنة الوطنية من طرف الكتابة الوطنية خلل خ يف  ، ظل أحد أعضاء التيار الث��وري إل ح�دود منتص�ف1972يحصف

. 1984، ثم التحق بخط إعادة البناء الذي كان أحد قادته قبل النسحاب من المنظمة سنة 1979
ي منتصف - 

، عضو اللجنة الوطنية، انسحب منها فف عمل كإط��ار. ، عل إثر خلفات مع القيادة حول تج اة مدينة ال ااط1973فؤاد الهيللي
ي مناطق مختلفة إل حدود اعتقاله

ف للمنظمة فف .محبت
،بع����د اعتق����اله التح����ق بح����زب التق����دم و1972يونة����و - أي����ت غن�����و المحج����وب، عض����و اللجن�����ة الوطني����ة، انس����حب م����ن المنظم�����ة ح�����والي م����اي- 

اكية . اللبت
، عضو اللجنة الوطني�ة -  ي ي� نف�س ال�وقت، - م�ن مدين��ة القنيط��رة- العرتر

ف� فف ف�� مختلفيم ف أن�ه ك�ان ي تمي� إل تنظيميم "و" إل الم�ام"شعان م�ا ت�بيم
.، مما أثار الشبهات حوله و أدى ذلك إل فصله عن المنظمة"مارس23
ة أدت إل ت�وقيفه م�ن المنظم��ة بع�د ص�دور ق��رارات يونة�و1975عبد ا المنصوري، عضو اللجن��ة الوطني�ة، ابت�داء م�ن -  ، ارتك�ب أخط��اء ك��ببم

ي الذي ارتد ع�ن خ��ط المنظم��ة، و خ��اض صاعا ع�دائيا ض�دها، و ق�د ل��ملته1977
ي بلعباس قيادة التجاه الصلجي اليمةتف ، لكل مع المشبت

ي نونبر 
. 1979قرارات الطرد فف

فت عل قي��ادة المنظم��ة، من��ذ الن��دوة الوطني��ة الول، و المس��ؤولة تاريخي��ا ع��ن تج اته��ا الممت��دة م��ن ين��اير ي أشر��
تلك��م، هي�� اللجن��ة الوطني��ة ال��تت

1972.
ي� 

ي ق�دمت تق ي��را فف
ف اللجن�ة الوطني�ة، ال�تت ، أق�رت في�ه بأخطائه�ا، و ق�امت بتقةيمه�ا ض�د الخ�ط السياسي��1972نون�بر 20فهل تصح المقارنة بيم

ف� اللجن�ة الوطني�ة لس�نة  ، و بيم ي
ي ل�م يس�بق له�ا1979للمنظمة، السائد آنذاك، و قدمت لمجموع أعضاء و عض�وات المنظم��ة نق�دها ال�ذاتت

، ال�تت
ورية ل��ذلك، و أن ق��دمت تق ي��را ع��ن أخط��اء المنظم��ة، ناهي��ك ع��ن تقةي��م ل��امل لتج ا��ة المنظم��ة و خطه��ا، و اتخ��اذ الج��راءات التنظيمي��ة الصف��

ل��م يقوم��وا ب��ذلك، ب��ل إن تركةب��ة ه��ذه اللجن��ة، ك��انت تض��م عناص ارتكب��ت أخط��اءا فادح��ة، و إن 1979الح��ال أن أعض��اء اللجن��ة الوطني��ة س��نة 
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، غبم� مقن�ع ي�
الج�دد، فل علق��ة له�م بالن�دوة الوطني�ة، و 1980- 1979أم�ا م�ن ض�متهم اللجن�ة الوطني�ة س�نة . 377كان بعض�ها ق�د ق��ام بنق�د ذاتت

(نقصد مث�ال عب�د الرحم�انقد تم اختيار بعضهم لعتبارات انتهازية، لبت مصالح زاونية أو زعامتية لديهم، دون أن نعمم ذلك علةهم جميعا 
.النوضة)

ي مقاله، عل مجموع�ة م�ن الوث�ائق، م�ن بينه�ا 
ي/ وض�عية المنظم��ة و المه�ام العاجل��ة لع��ادة البن�اء"اعتمد الكاتب فف

نام�ج ال�وطتف ، إض��افة378"البر
ة ته"الش��ةوعي"إل اعتماده عل نشر�� ة محاول�ة تقةي�م أولي� و ل�مولي لتج ا�ة المنظم��ة، ث�م اعتم�د ك�ذلك عل م�ا نشر� ، و ق�د أص�درت ه�ذه الخبم�

".ديموقراطةتنا و ديموقراطةتهم"من نصوص مثل " إل المام"
ي�� ..."وض���عية المنظم���ة والمه���ام العاجل���ة "ب���العودة إل وثيق��ة 

ف أه��م أفكاره���ا، باعتباره��ا وثيق��ة مركزي���ة فف كبم م��ن" إع���ادة البن���اء"، يق���وم الك���اتب ب���بت
ة بلورة و بن�اء ح�زب الطبق�ة العامل�ة، و اعتباره�ا بن�اء المنظم��ة عل أس�س ي مسبم

عية الحملم كحلقة مركزية فف وعية و شر حيث دفاعها عن مشر
عية و �� برولةتاري���ة ه���و الم���دخل لتج���اوز أزم���ة الحرك���ة الماركس���ية اللة ة ي���ة و فت���ح الط ي���ق نح���و بن���اء ح���زب الطبق���ة العامل���ة، ه���ذا ال���دفاع ع���ن شر���

وعية بناء حزب الطبقة العاملة، و الدفاع عن الحركة الماركسية �� اللة ة ية، هو الحلقة النوعية للتص�دي و لبل�ورة و إنج�از ه�ذه المهم��ة و. مشر
ي��ا"قد كان الشعار لذلك، هو  ،ع�ن ط ي�ق التج�ذر المباشر� وس�ط الطبق��ة العامل�ة و"من أج��ل منظم��ة ماركس�ية �� لة ة ي��ة ص�لبة و راس�خة جماهبم

ولةتارية"تنظيم  ، و ما انحراف الحركة الماركسية �� اللة ة ية، إل انحراف عن مهمة التج�ذر المباشر� وس��ط الطبق��ة"الطلئع العمالية للقلع البر
ولةتارية، و الستعاضة عن هذا العمل الشاق و الطويل النفس، بأطروحة الشبةبة التعليمية مقدمة تكتيكية، أي العاملة و تنظيم الطلئع البر

الش���بةبة التعليمي���ة قنط���رة العب���ور و"أنه���ا وس���يطا لعملي���ة التج���ذر، و عل ه���ذا الس���اس، أخض���عت المنظم���ة للنق���د، حس���ب الك���اتب، أطروح���ة 
ف�� ال ش��اط التنظيمي�� و السياسي�� للمنظم��ة م��ن"طليع��ة تكتيكي��ة ، لص��الح خ��ط سياسي�� يق��وم عل أس��س الت��وجه المباشر�� للطبق��ة العامل��ة، و تركبم

، ه��و العم��ل المباشر�� لمناض��لي الحمل�م وس��ط ف�� ة أن الط ي��ق الرئيس��ية للتج�ذر وس��ط الطبق��ة العامل�ة و الفلحيم أج��ل تحقة��ق ه��ذا اله�دف، معت��بر
ف(الطبق����ة العامل����ة بالدرج����ة الول  ي����) أو كمس����تخدميم

ي���� المعام����ل، و بدرج����ة ثاني����ة بالعم����ل ال����دؤوب وس����ط النقاب����ات، بال س����بة لم����ن ل يعم����ل فف
فف

ي فصل لحق�� 377
ي و لنا عودة إل ذلك فف

.نقصد هنا حالة أبراهام الشفاتت

.مرجع سبق ذكره�� 378
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ي 
.1979المعامل، و يعتبر الكاتب أن الندوة الوطنية لفرعها بالداخل حددت الطار التوجةهي لعملية التجدر كما سطرها خط إعادة البناء فف

ي لطلب�ة "15، سيعتبر الستيلء عل الجهاز خلل المؤتمر "الشبةبة المدرسية مقدمة تكتيكية"بناءا عل هذا النقد لطروحة 
للتحاد ال�وطتف

ء بال س���بة لخل���ق " المغ���رب ي���
ي ل���م تك���ن حس���ب الك���اتب، تض���م و بش���كل شي، إل مناض���لي" النقاب���ة الوطني���ة للتلمي���ذ"خاطئ���ا، و نف���س السر

ال���تت

ي
ي التح يفية، أم أنه خط برولةتاري؟"مارس 23"و " إل المام"منظمتت

، و يتساءل الكاتب هل خط البناء هذا، قد سقط فف
، و و لننا نتمتع بحسن النية الكافي��ة للتعام�ل م�ع الك�اتب، فب�دورنا نس�أله ع�ن ه�ذا التقةي�م الش��مولي ال�ذي ق�امت ب�ه المنظم��ة لخطه�ا السياسي��

:نط ح عليه السئلة التالية
ي�� المقدم���ة التكتيكي���ة، كم���ا يحل���و للك���اتب أن 1979إل نهاي��ة  1972إذا ك��انت أخط���اء التج ا��ة الممت���دة م���ن نون���بر) 1

اله���ا فق���ط فف ف ل يمك���ن اخبت
ي�� أطروح��ة واح��دة هي�� المقدم��ة التكتيكي��ة، فم��ا ه��و ه��ذا الخ��ط السياسي�� ال��ذي يتحم��ل

ال خ��ط سياسي�� فف ف ي يمك��ن اخ��بت
يق��ول، بنف��س الدرج��ة ال��تت

ي�� الس��تيلء 
، أو فف ف�� ي�� فش��ل التج��ذر داخ��ل الطبق��ة العامل��ة و الفلحيم

ي�� الم��ؤتمر - كم��ا يق��ول- مس��ؤولية الخط��أ، س��واء فف
للتح��اد 15عل الجه��از فف

، انعق��د قب��ل ص��دور وثيق��ة تق ي��ر  ي الخ��امس عشر��
ي لطلب��ة المغ��رب، علم��ا أن الم��ؤتمر ال��وطتف

ي ل��م تعت��بر الص��عود إل1972نون��بر 20ال��وطتف
، ال��تت

ي��� 
ي تأسس���ت فف

ء يمك���ن ق���وله ع���ن النقاب���ة الوطني���ة للتلمي���ذ، ال���تت ي���
ي الخ���امس عشر��� خط���أ، و نف���س السر

،1972أب ي���ل  22قي���ادة الم���ؤتمر ال���وطتف
ا أو يمة ي��ا: السؤال هو  ة المذكورة أعله؟ هل ك��ان خط��ا بورجوازي�ا ص��غبم يشاويا، أم خط��ا- ما هي طبيعة الخط السياسي الذي ساد خلل الفبت

ي بلورته��ا المنظم��ة من��ذ نون��بر 
ي�� الطروح��ات الساس��ية ال��تت

، فم��ا ق��وله فف و هي�� 1972ثوري��ا برولةتاري��ا؟ و لن الك��اتب يتح��دث ع��ن تقةي��م ل��مولي
ة؟ س��ؤال آخ��ر ه��ا 379ه��ل تم��ت معالج��ة ه��ذه الطروح��ات: ك��ثبم بالض��افة إل الممارس��ات السياس��ية و التنظيمي��ة للمنظم��ة، ض��من منظ��ور يعتبر

ي بلدنا، و لكلت بالتالي تحديا ثوريا للجابة عن مه��ام المرحل�ة، و إل س�تعتبر الوث�ائق و النص�وص و
نتائج صاعات طبقية كانت تدور آنذاك فف

ي
ي عالم المثل الفلطوتف

ي الهواء فف
.الخط السياسي فقط ألياء معلقة فف

، يقوم عل مبدأ  ي
ون عل نهجه، عل منطق بسيط لكلتف ،"كل خانة يتم إفراغه��ا نق��وم بملئه��ا"تقوم منهجية الكاتب، و من معه، و من يسبم

ملؤه�ا بمهم��ة التج��ذر داخ��ل الطبق��ة- فإذا أخرجنا من الخانة الشبةبة المدرسية باعتبارها مقدمة تكتيكية، فعلةنا س و الطبيعة ل تح�ب الف��راغ

.نقصد هنا النصوص و الوثائق المشكلة للخط السياسي�� 379
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العامل���ة، و كفف��� المحل���ل شر��� التحلي���ل و ب���ذل المجه���ود، و م���ا دمن���ا ل ن���درك ج���ذور الخط���أ إي���ديولوجيا و سياس���يا و طبقي���ا، فحتم���ا نع���ود لنف���س
فل التج���ذر داخ����ل الطبق����ة العامل����ة وق����ع، و ل تواج����د داخ����ل الش����بةبة. 380الخط����أ، و بأل����كال أخ����رى، و التج ا����ة التاريخي����ة خبم���� دلي����ل عل ذل���ك

ي أسقطت أصحابها . 381المدرسية استمر
ولةتاري(إن منهجية الكاتب، هي نفسها، التت ولةتاري��ة)أصحاب الخط البر ، بعد فش��ل إع�ادة البن�اء البر

ي�� خ��ط منظم��ة 
ي�� مراجع��ة الطروح��ات الماركس��ية �� اللة ة ي��ة الساس��ية فف

ي�� اللة ة ي��ة، ح��زب الطبق��ة(، و اعتباره��ا خاطئ��ة "إل الم��ام"ج��دا، فف
تبتف

اتيجية الثوري��ة ي�� الس��بت
، تبتف ي�� خ��ط الجم��اهبم

ولةتاري��ا، تبتف ، و) العامل��ة، دكتاتوري��ة البر ي�� مفه��وم النض��ال ال��ديموقراطي الص��لجي
م��ن جه��ة، و تبتف

ي�� الس��لم
اكية فف ي أدت إل بل��ورة م��ا يس��م بخ��ط...) بن��اء الل��بت

م��ن جه��ة أخ��رى، و ق��د ك��ان ذل��ك رد فع��ل، حم��ل مع��ه نف��س الخط��اء الس��ابقة، ال��تت
.، فنفس السباب تعطي دائما نفس النتائج"إعادة البناء"

ولةتاري؟؟؟( 79هذه النتيجة الحتمية لخط إعادة البناء لسنة  ه الك�اتب، و ل زال، م�ا دام الن�ص كت��ب ح��ديثا ) البر اير (الذي اعت��بر ،)2012ف��بر
ي�� التاري����خ النض��الي و التج ا��ة العظيم��ة لمنظم��ة  1972ق��د مث��ل م��ا مثلت��ه الن��دوة الوطني��ة لس��نة 

ف�� ن��دوة وطني��ة ك��انت"إل الم��ام"فف ، و ل��تان بيم
ي التح يفية

ي تطور خط المنظمة و تج اتها وخط لكل بداية مسلسل السقوط فف
.لبنة هامة فف

عية المواق�ف و الق��رارات المتخ�ذة، و عية أو ع�دم شر� ي� تحدي�د شر�
ا، و لن الكاتب ك�ان ي�درك أهمي��ة أس��لوب حس��م المواق�ف و الق��رارات فف و أخبم

و يناقش تطبيقها السليم، كم��ا" المركزية الديموقراطية"نحن هنا أمام مسؤولية القيام بإعادة بناء المنظمة، فكان ل بد أن يمر عل موضوعة 
ولةتاري ي علقة بعملية إعادة البناء، لن عدم التطبةق السليم يؤدي إل التح يفية، و عكسه يجسد الخط البر

.يقول، فف
ة ين ب��رزا خلل ف��بت ف ك��ببم يقي��م الك��اتب حجت��ه، عل ك��ون التط��بةق الس��ليم للمركزي��ة الديموقراطي��ة، ق��د ت��م بالفع��ل، م��ن خلل التص��دي لت��وجهيم

:، و هما79 – 78 -77

ي خ يف " إعادة البناء"تج اة �� 380
ي انتهت فف

ي هذا الصدد 1985التت
"،كل من يجهل التاري����خ محكوم عليه بإعادة إنت��اجه" دليل ساطع عل قولنا هذا، و يقول ماركس فف

ي العتمة: "و لعل غوته ذهب بعيدا حةنما قال
ة، يبفت فف ".الذي ل يعرف أن يتعلم دروس الثلث الف سنة الخبم

ي�� بداي��ة الثمانين��ات، و ك��ان ل��ذلك نتائ��ج كارثي��ة عل الحرك��ة الطلبي��ة المغ اي��ة، و حةنم��ا ح��اولوا الع��ودة إل" إع��ادة البن��اء"اتخ��ذ أص��حاب �� 381
ق��رار الخ��روج م��ن الجامع��ة فف

......الجامعة كان الوقت قد فات
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ة، و ل يمكن أن  شكل مدخل لبناء حزب الطبقة العاملة، و أن ال��واجب: التوجه الول- ا عن البورجوازية الصغبم ي التج اة برمتها، تعببم
رأى فف

ي� انتظ�ار أن تتمك�ن الطبق�ة العامل�ة م�ن تلق�اء ذاته�ا بن�اء حزا��ه��ا
ي حل هذه التنظيم��ات و اللتح�اق بص�فوف العم��ال و الجم�اهبم ك��أفراد، فف

يكمن فف
.382المستقل

ي-
ي���رى أن إع���ادة بن���اء المنظم����ة، ل���ن يك���ون إل بع���د تص���فية م���ا ك���انت  س���ميه ب���الخط النته���ازي اليس���اري، ال���ذي س���اد المنظم����ة، :التـــوجه الثـــانن

.بتصفية جمةع مكونات هذا الخط اليديولوجية و السياسية و التنظيمية
ي� وثيق�ة1979منذ خ ي�ف " إعادة البناء"حسب الكاتب، هو التجاه الذي قاد إل عملية : التوجه الثالث-

، بالس�تناد عل رؤيت�ه المتض��منة فف
ي: وضعية المنظمة و المهام العاجلة لعادة البناء"

نامج الوطتف ي الوثيقة"البر
:، و قد جاء فف

ي�� الرص��يد"
ي��ا، لنفف ي�� بن��اء نفس��ها كمنظم���ة ماركس��ية �� لة ة ي��ة ص��لبة و راس��خة جماهبم

يج��ب التص��دي لك��ل عدمي��ة، تنطل��ق م��ن فش��ل منظمتن��ا فف
ي و التنظيمي� و السياسي� و النض�الي للمنظم��ة ي الي��ديولوجر ذل�ك أن خ��ط المنظم��ة، يج�ب التعام�ل مع�ه، كخ�ط متن��اقض يحم��ل عناص. اليجاتر

ي�� عملي��ة إع��ادة البن��اء، و عناص غبم�� برولةتاري��ة 
مفه��وم و خ��ط الش��بةبة(برولةتاري��ة لب��د م��ن فرزه��ا م��ن خلل التقةي��م م��ن أج��ل الرتك��از علةه��ا فف

..."لبد من التخلص منها بحزم) التعليمية قنطرة عبور نحو التجذر
:للمنظمة تم ط ح" إعادة البناء"ل  383وعن المبادئ الساسية

.التقةيم النقدي لتج اة المنظمة و الحملم-
ولةتارية العالمية- .المبادئ الماركسية �� اللة ة ية الثابتة، و عل التج اة البر
ي البلد و آفاق تطوره-

ي فف
.المعرفة الموضوعية لواقع الصاع الطبفت

ي التجدر وسط الجم��اهبم الش��عبية، و عل رأس�ها الطبق�ة- 
وع فف ، و الشر ي

ي الصاع الطبفت
قدرتنا عل تحديد خطط و برامج، تمكننا من الفعل فف

.العاملة

عة العمالوية القتصادوية إل التصفوية و الفوضوية و العدمية: الخط اليشاوي العفوي الجديد"انظر كراس �� 382 ف .مرجع سبق ذكره"، من البف

ي و تم التلعب بالمطالب السديدة للخط الثوري�� 383
.فيما يخص هذه المبادئ الساسية فقد تم إفراغها من كل مضمون ثوري حقيفت
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ي الوثيقة الثانية
:و بال سبة للسس التنظيمية جاء فف

ي��) 72المنبثق��ة ع��ن الن��دوة الوطني��ة لع��ام  (384تحم��ل القي��ادة الوطني��ة) 1" 
ي�� عملي��ة مس��ايرة و ت��وجيه عم��ل المنظم��ة فف

المس��ؤولية التاريخي��ة فف
، و بالعتم�اد عل الماركس�ية �� اللة ة ي��ة، و عل المركزي�ة ي�

ي أفق عقد م�ؤتمر وطتف
، فف ي من التفكك السياسي و التنظيمي

ي تعاتف
مختلف الفروع التت

ي و السياسي و التنظيمي للمنظمة .385الديموقراطية، و عل الرصيد اليديولوجر
ة الداخلي��ة المركزي��ة )2 ي يج��ب أن  ش��كل الداة الرئيس��ية، لتنظي��م الصاع ال��ديموقراطي وس��ط المنظم���ة، و" الش��ةوعي"إع��ادة إص��دار ال شر���

ال��تت
ي مهمة إعادة البناء

.لحم مختلف الفروع، و مساهمتها فف
ي س��تمكن م��ن التع ي��ف بخ��ط المنظم��ة المبل��ور ديموقراطي��ا" إل الم��ام"إع��ادة إص��دار الج ي��دة المركزي��ة) 3

ي�� ال��داخل و ال��تت
ي فف بش��كل جم��اهبم

ي راط الجماهبم سياسيا و تنظيميا بالمنظمة
..."وسط المنظمة و السهام فف

ي سنها منذ البداية، يكتب صاحب المقالة متسائل 
ي� الخ��ط التنظيمي��:" بعد كل هذا، و بنفس الط يقة التت

أين تتجل و أين تكمن التح يفي��ة فف
ف��� البن���اء التنظيمي��� و البن���اء السياسي���  ؟ إنه���ا قم���ة البت���ذال البورج���وازي الص���غبم386)التقةي���م(لع���ادة البن���اء؟ ه���ل ك���ان عل المنظم���ة أن تفص���ل بيم

ي النقالات المثقفية
!"الذي يختص الثورة فف

ي ختام كلمه ي تص كاتب المقالة لخط
ولةتاري"وفف :فيقول" إعادة البناء البر
ي التاري����خ النضالي و التج اة العظيمة لمنظمة  72، ما مثلته الندوة الوطنية لسنة 79لقد مثل خط إعادة البناء لسنة "

"".إل المام"فف
 

:عودة إل مفهوم المقدمة التكتيكية- 

ا من التوضيحات حول هذه القيادة�� 384 ة حةنما يتكلم عن دور القيادة الوطنية، و قد سبق و أن أعطةنا كثبم .يقوم هذا الط ح عل مغالطة كببم

ف النص و الواقع �� 385 ي مناقشة لتج اة ما لنه لتان بيم
.إن استعمال العموميات ل يفيد فف

ف�� البن��اء السياسي�� �� 386 ا م��ا يخل��ط التح يفة��ون الج��دد بيم ، و ذل��ك لتش��ويه المواق��ف) الخ��ط السياسي��(ك��ثبم و التقةي��م ال��ذي ه��و فق��ط ج��زء م��ن عملي��ة بن��اء الخ��ط السياسي��
.المعارضة
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ي ق����امت بمحاول����ة تحطي����م الخ����ط الث����وري لمنظم����ة "الش����بةبة المدرس����ية كمقدم����ة تكتيكي����ة"ل����كلت، أطروح����ة 
إل"، منطل����ق ك����ل التي����ارات ال����تت

، ث�م ك�ان التي��ار 1973387، و حتت ل يتهمنا خصومنا بالدفاع عن هاته الطروحة، نذكر بأن نقدنا لهاته الطروحة، قد جاء من�ذ خ ي�ف"المام
داخل السجن، و كان هو من خاض المعارك الضارية ضد التي��ارات الثلث 1976الثوري للمنظمة، أول من فتح باب نقد تلك الطروحة منذ

المذكورة أعله، لكن هناك عوامل موضوعية و ذاتية حالت دون إنجاز التقةيم الشامل لتج ا��ة المنظم��ة، و اس��تعملت التي��ارات الص��لحية و
، ول��ن نتن��اول هن�ا388العدمي�ة و التح يفي��ة ه��ذا الغي��اب، لبل�ورة هج��وم واس��ع، معل��ن ت��ارة، و غبم�� معل��ن ت�ارة أخ��رى، ض�د الخ��ط الث�وري للمنظم��ة

ي هنا فقط بتسجيل بعض الملحظات
ي مكان آخر من هذه الدراسة، و نكتفف

:الموضوع بكل تفاصيله، لكوننا س تطرق لذلك فف
ة، ل 389، توصل التيار العدمي..."المقدمة التكتيكية"انطلقا من نقد مفهوم - 1 إل اعتبار الحملم، و المنظمة، ذات طبيعة بورجوازية ص��غبم

ة، و ه�ذا ط� ح ميك��انيكي يمكنه�ا تحقة�ق تج�درها داخ��ل الطبق�ة العامل�ة، لنه�ا ل�ن تعي�د س�وى إع��ادة إنت�اج طبيعته�ا الطبقي�ة البورجوازي�ة الص�غبم

ي الشبةبة المدرس��ية التلميذي�ة، و ذل��ك حةنم��ا ق�دمت�� 387
أول نقد للمقدمة التكتيكية و للتقوقع داخل الشبية المدرسية جاء عل يد خلية من خليا المنظمة العاملة فف

ي�� خ ي��ف 
، و اس��تطاع رف��اق الخلي��ة أن ي اط��وا 1973تل��ك الخلي��ة بمدين��ة ال ا��اط فف ف�� نق��دا لتل��ك الطروح��ة، و دع��ت إل النتق��ال إل العم��ل وس��ط الطبق��ة العامل��ة و الفلحيم

عمه�ا المناض��ل محم�د ال��ودادي، تلمي��ذ س�ابق أص�بح ع�امل بفيل��روك، كم�ا نس�ج ف علقات مع عمال معمل فيلروك لل س��ةج بال ا�اط، ب�ل و ل��كلوا لجن�ة م�ن داخ��ل المعم�ل يبت
ف�� م��ن منطق��ة تي���داس و المع��ازيز ق��رب مدين���ة  فك��ري، ال���ذي ك��ان ي س���ق تل��ك التص���الت هن���اكوالم���اس، أح��د تلمي��ذ الخلي���ة علق��ات م��ع فلحيم و. و يتعل���ق الم��ر بحمي��د ببف

ي� العك�اري و يعق�وب المنص�ور
و م�ن الم��ور الملفت��ة. انتقلت الخلية للعمل وسط الحياء الشعبية، و امتدت علقاتها داخلها، بل  شكلت لجان داخل بعض�ها كم�ا حص�ل فف

وا أي اهتم��ام لرض�ية الخلي��ة، ب�ل انس��اقت اللجن�ة الوطني��ة م�ع طروح��ات تل��ك اللجن��ة المحلي�ة، و ك�ان ه�ذا أح�د للنظر أن اللجنة المحلي��ة و ممثل��و اللجن��ة الوطني��ة ل�م يعبم��
ي فجرت صاعا حادا داخل ف ع المنظمة بال ااط

.السباب التت

ي�� س���نة 
،إل أن ه��ذا النق���د انح��رف ع��ن نهج��ه الث���وري عل ي��د" المقدم��ة التكتيكي���ة"و م��ن داخ���ل الس��جن ك��ان التي���ار الث���وري ه��و أول م��ن ب��دأ ي تق��د مفه��وم  1976فف

.عناص التجاهات الثلث المذكورة سابقا

ي ظل هذا الهجوم نمت و تفرعت جذور العداء للشبةبة الثورية �� 388
.فف

أول وث���ائق التج���اه العم���الوي التص���فوي ال���داعي إل ح���ل الفص���ائل الماركس���ية �� اللة ة ي���ة المغ اي���ة و ال���ذهاب إل الطبق���ة"، الح���د الفاص���ل بينن���ا"ه���م أص���حاب وثيق���ة �� 389
ي اللجنة الوطنية لمنظمة 

".إل المام"العاملة، و قد كتبها عبد ا زعزاع عضو سابق فف
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كةبة الطبقية للتنظيم السياسي الثوري، لقد دعا هذا التيار بوضوح، إل ح��ل الحمل�م بك�ل فص�ائلها، ي بالبت لعلقة الخط السياسي و اليديولوجر
ي اعتقاد من أصحابه أن الطبقة العاملة هي من ستؤسس حزا��ها

.390و الذهاب إل الطبقة العاملة، فف
، دع�ا الص��لحةون إل مقدم�ة جدي�دة لتحقة�ق التج�در"يساري"، و تحت غطاء ..."المقدمة التكتيكية"انطلقا من نفس النقد لطروحة - 2

ي���� س����ياق تحلي����ل سياسي���� له����م، يض����خم م����ن391"جبه����ة الق����وى الثوري����ة و الديموقراطي����ة"وس����ط الطبق����ة العامل����ة، م����ن خلل ال����دعوة إل بن����اء 
، فف

اكي للق��وات الش��عبية"الطاق��ات الثوري��ة داخ��ل  ي�� إعط��اء دور ب��ارز للبورجوازي��ة"الكنفدرالي��ة الديموقراطي��ة للش��غل" و" التح��اد الل��بت
، بم��ا يعتف

ة كطبقة ثورية .الصغبم
هك���ذا، ن تق���ل حس���ب ه���ذا الط��� ح، م���ن الش���بةبة المدرس���ية كمقدم���ة تكتيكي���ة إل العم���ل داخ���ل جبه���ة الق���وى الثوري���ة و الديموقراطي���ة كمقدم���ة

ية .أخرى للوصول إل الحركة الجماهبم
.أما التيار الثالث، فهو الخر، ينطلق من نقد أطروحة المقدمة التكتيكية للوصول إل لعار الذهاب إل الطبقة العاملة- 3

، ق����د دع����ا إل ح����ل المنظم����ة و التنظيم����ات الماركس����ية �� اللة ة ي����ة و ال����ذهاب إل الطبق����ة العامل����ة، ف����إن أص����حاب التي����ار ف����إذا ك����ان التج����اه الع����دمي
ا، أي أن" إعادة بناء المنظمة"الثالث، يدعون إل  وا آنذلك، أنه يجب أن يك��ون مباشر�� من أجل إنجاز هذا الذهاب إل الطبقة العاملة، و اعتبر

ة، و الذهاب إل الطبقة العاملة ونها بورجوازية صغبم ي يعتبر
.392يتم الخروج من القطاعات التت

ي تعرضت لها الحملم و منظمة 
اات التت ي�� ن��وع م�ن وعي�"إل المام"أمام قوة الصف

، تجل فف ف ، وقع إحساس بالحباط عن�د العدي�د م�ن المناض��ليم
ي���� ل����عار

ي���� الحرك����ة الش����بةبية مش����جبا يعل����ق علي����ه أخط����اءه، فحوله����ا إل كب����ش ف����داء، لمح����و ذن����واه فوج����د ض����الته فف
ي أص����بح ي����رى فف

الطبق����ة"ل����فت

ولةتاري�ة ذات الص��لة القوي�ة بالنظ ي�ة المادي��ة الجدلي��ة للمعرف�ة، لتس��قط�� 390 ي تتجاه�ل طبيع�ة نظ ي�ة الطليع��ة البر
ي لمثل هاته ال��رؤى ال��تت

يكفةنا هنا التذكبم بالنقد اللة ةتف
ي التج يبية و العفوية و العدمية

.فف

، ه����و المع����بر إل الطبق����ة العامل����ة و الطبق����ات" جبه����ة الق����وى الثوري����ة و الديموقراطي����ة"ل����عار �� 391 ف ي���� لغ����ة الص����لحةيم
أص����بح ب����ديل للمقدم����ة التكتيكي����ة، بحي����ث أص����بح فف

.الساسية

ي بداية الثمانينات" إعادة البناء"سبق و أن ذكرنا بقرار النسحاب من الشبةبة المدرسية، و خاصة من الجامعة الذي اتخذه دعاة �� 392
.فف
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ي� التج�در داخ�ل ه�ذه الطبق�ة، أص�بح مهووس�ا بفك��رة أن�ه ق�ادر عل التض�حية م�ن". العامل�ة
، ال�ذي بع�دما فش�ل فف إنه�ا حال�ة البورج�وازي الص�غبم

هن أن�ه ق��ادر عل ف الروس، و لم يجد تجاوا��ا ل�ديهم، فتح��ول إل الره��اب لة��بر أجلها، تماما مثل ذلك الشعبوي الروسي الذي توجه إل الفلحيم
ي�� كت��اب (التض��حية و الم��وت م��ن أج��ل القض��ية 

ي�� ل��ذلك فف
ي�� وراءه حق��ائق أخ��رى،")م��ا العم��ل"انظ���ر النق��د اللة ةتف

، فك��م م��ن ل��عار ص��حةح يخفف
ة، تثبث عكسه .معلنة أو مستبت

ي��� العفوي���ة و التج يبي���ة و العدمي���ة عل المس���توى
إذا ك���ان التي���ار الول، تح���ت ل���عار ال���ذهاب إل الطبق���ة العامل���ة و ح���ل المنظم���ة، ق���د س���قط فف

، ب���دعوته إل التح���الف م���ع م���ا أس���ماه ي
، علم���ا أن���ه ل���م ي���ذهب يوم���ا إل الطبق���ة العامل���ة أو ح���تت ح���اول ذل���ك، ف���إن التي���ار الث���اتف النظ���ري و السياسي���

اكي للق����وات الش����عبية(ب����القوى الثوري����ة و الديموقراطي����ة  ر وج����ود قواع����د عمالي����ة داخ����ل ه����ذه)المتواج����دة داخ����ل التح����اد الل����بت ، و ك����ذلك بم����بر
ي�� الص��لحية،

ي نفس الوقت بمواقف المنظمة منها، و كذلك، تحت غطاء تحقةق التجدر داخ��ل الطبق��ة العامل�ة، ق�د س��قط فف
القوى، منددا فف

ي الثورة
.و فقدان الستقللية السياسية و التنظيمية للطبقة العاملة، و لدورها القيادي فف

ي���
أم���ا التي���ار الث���الث، و تح���ت ل���عار ال���ذهاب إل الطبق���ة العامل���ة، و بمنظ���وره لع���ادة البن���اء، فق���د انتق���ل م���ن المقدم���ة التكتيكي���ة إل الس���قوط فف

ع���ة العمالوي��ة، كإح���دى مكون��ات الفك���ر البورج��وازي الص���غبم داخ���ل الطبق��ة العامل�����ة،لنه ببس���اطة، تخل ع���ن ج���وهر الطروح���ة الماركس���ية �� ف البف
ي لدى الطبقة العاملة، ضمن خطة مركزية سياس��ية تق�ود

ولةتارية ، و علقتها ب شوء و تطور الوعي السياسي الطبفت اللة ة ية حول الطليعة البر
ي�� ج ي��دة مركزي��ة

ط السياسي�� المتمث��ل فف ولةت��اري، فل حاج��ة للت��ذكبم ب��أن خط��ة إع��ادة البن��اء ل��م تت��وفر عل الشر�� عملي��ة بن��اء الح��زب الث��وري البر
لق��د فص��ل. حقيقي��ة، و خط��ة سياس��ية تنح��و نح��و ه��ذا اله��دف، و لي��س مج��رد حق��ائق عام��ة تص��لح لك��ل زم��ان و مك��ان، أي ل تص��لح لي جه��ة

اب ، و اعتق��دوا بجهوزي��ة تل��ك الطلئ��ع، بمج��رد الق��بت ي
ي�� ال��ذاتت

ف�� ال��وعي القتص��ادي الموض��وعي و ال��وعي السياسي�� الطبفت منظ��روا إع��ادة البن��اء بيم
، ق���د انته���ت به���م إل الحب���اط و الع���ودة إل قواع���دهم البورجوازي���ة ف ي ق���ام به���ا بع���ض المناض���ليم

منه���ا، لقنص���ها، فك���انت المح���اولت القليل���ة ال���تت
ولةتاري ورة النتاج و روح التنظيم البر ة، بعدما تعذر علةهم الندماج بسبم .393الصغبم

 

.عديد من هؤلء يقود الةوم التج اة النقابية للنهج الديموقراطي�� 393
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حول المركزية الديموقراطية- 
ي�� ص��لب و �� تنظي��م ماركسي��: "، المهم��ة الرئيس���ية، م��ن خلل ل��عار مرك��زي "إع���ادة البن��اء"لق��د رأين��ا، كي��ف ط�� ح و ح��دد أص��حاب نظ ي��ة 

لة ةتف
ي���ا ي�� خدم��ة م��ا"راس���خ جماهبم

، فف ي��
ي�� غي��اب أي تقةي��م ل��امل للتج ا��ة، ب��ل ق��اموا بتحوي��ل ه��ذا المطل���ب الث��وري، إل مج��رد تقةي��م أولي�� أو جزتي

،فف
وا م��ا أس��موه ب��ذلك التقةي��م الولي�� أو"ح��د أدتف�� للعلق��ات م��ع الجم��اهبم"و " ح��دا أدتف�� للتنظي��م"أس��موه  ي�� ظ��ل ه��ذه الح��دود ال��دنيا، باشر��

، و فف
، و ح���تت يتص���لب ه���ذا البن�����اء(بناء المنظم���ة)، اعتم���دوا ك���ذلك عل م���ا أس���موه  ي���

ي��� ظ���ل ه���ذه التص���ورات،"التحلي���ل السياسي��� الولي���"الجزتي
، و فف

ي عملية إعادة البناء، و جعلوا من لعار
أي وحدة المنظمة) لعارا مقدسا، ك��انت ترجمت��ه العملي��ة،(" الوحدة"است سخوا دورا مركزيا للقيادة فف

ي��� المركزي���ة، فإع���ادة البن���اء هي��� فق���ط م���ن ص���لحية القي���ادة سياس���يا و تنظيمي���ا
ي��� التش���دد فف

و نش���أ ع���ن ك���ل ه���ذا، اعتب���ار ك���ل رؤي���ة خ���ارج رأي. تعتف
، و مطل��وب اللتف��اف حوله��ا، و إل اعت��بر ك��ل القي��ادة، هي�� تخ ي��ب و عرقل��ة لمجه��ودات القي��ادة م��ن أج��ل إنق��اد المنظم��ة، ف��دور القي��ادة أساسي��

ف�� الرف��اق ه��و تكت��ل، و ق��د ص��احب ك��ل ذل��ك من��ح دور مب��الغ في��ه للف�� ع  ، و)الس��جن المرك��زي(ط�� ح سياسي�� بمثاب��ة إجه��از علةه��ا، و ك��ل نق��اش بيم
.احتقار إمكانيات الخ ين

ي أص�بحت 
ي مثل هذه الظروف، هناك من مجد هذا ال�دور للقي�ادة ال�تت

، بينم��ا تع�رض آخ��رون لحملت الغتي�ال المعن�وي،"القي�ادة الوطني�ة"فف
دد إل يومن���ا ه���ذا، و ل ينق���ص م���ن ه���ذا الق���ول وج���ود بع���ض ، و المح���و م���ن ال���ذاكرة الجماعي���ة للمنظم���ة، ممارس���ات ل زال ص���داها ي���بت و التش���هبم
، أو الرف����اق، م����ن داخ����ل ه����ذا الخ����ط، ك����انوا يتحفظ����ون أو يتس����اءلون، مواق����ف ك����انت تت����م ع����ن جه����ل بالتج ا����ة و الخ����ط و النظ ي����ة، و ف المناض����ليم

.حكمه- الذي ل يرحم-، لكن التج اة باءت بالفشل، و أصدر التاري����خ "إعادة البناء"بخلفيات منظري 
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:ملحق الفصل السادس 
 

بعض الوثائق": إعادة البناء"التحريفيون الجدد و تقييم 

ي خ يف " إعادة البناء"بعد سقوط تج اة 
ي منخ الحك��م علةه��ا ب��الفلس1985فف

، ظهرت العديد من التقةيمات لتلك التج اة، و  سبم كلها فف
ولةت��اري، و عل ي��د ق��ادة  ء ال��ذي ين��اقض أطروح��ة انتص��ار الخ��ط البر ي��

أنفس��هم، و" إع��ادة البن��اء"و إن ت��م تلطي��ف ذل��ك بعب��ارات مختلف��ة، السر
ي الصورة عن تلك التناقضات و التخبط الذي سقط فيه دعاة 

ف فف ي�� عجزه��م"إعادة البناء"ن شر هنا ملحقان لوضع القراء و المناضليم
، سواء فف

ي����� خ ي�����ف 
ي أدت به�����م إل النهي�����ار فف

اكية1985ع�����ن إدراك ج�����وهر الخط�����اء، ال�����تت ، أو مت�����ابعتهم لمج ي�����ات الح�����داث بع�����د س�����قوط نظ�����ام الل�����بت
قية ي أوراا الشر

يالية، و ملحقاته فف . المبر
 

)1(الملحق 
)1986 (16بيان الذكرى 

ة لتأسيس المنظمة بمناسبة الذكرى السادسة عشر
 

اة التنظيمي����ة ي���� الصف����
ي تتمث����ل فف

ي���� فةه����ا ه����ذه ال����ذكرى، ال����تت ي تحتم
ي���� بيانه����ا له����ذه المناس����بة إل الظ����روف القاس����ية ال����تت

فبع����د أن أل����ارت المنظم����ة فف
ي اس���تلزمت منه���ا، وفق���ا للتقالي���د

، و ال���تت ف ي أفق���دتها العدي���د م���ن الط���ر و المناض���ليم
ي تعرض���ت له���ا م���ن ج���راء حمل���ة العتق���الت، ال���تت

الجدي���دة ال���تت
الشةوعية، أن تقف وقفة جديدة لتقةي�م تل�ك النكس�ة ب��الجرأة و الصامة الثوري�ة لتق�ديم خ�ط النض�ال الث�وري ببلدن�ا، بع�د ذل�ك تم��ر المنظم��ة

ي سقطت فةها خلل تج اة إعادة بنائها منذ 
ي بيانها إل  سجيل الخطاء والنحرافات التت

:مركزة بالخصوص عل ما يلي  79فف
ي�� رأين��ا الس��بب المباشر�� للعتق��الت و ال��ذي ل��م- 1

إن الخط��أ السياسي�� ال��ذي أق��دمت علي��ه المنظم��ة بتوزيعه��ا الم ش��ور الموق��ع باس��مها، ل��كل فف
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ي منها المنظمة
ي كانت تعاتف

.يكن سوى العامل الذي كشف عن العديد من الثغرات التت
أن القدام عل توزي����ع الم شور كان من منطلق تقةيم خاطي و مغلوط لطبيعة قوانا الذاتية والظرف السياسي العام الذي تمر منه البلد و- 2

ف ا لقوى أعدائنا الطبقةيم .كذا استخفافا خطبم
ي� انتش��ار الش�عور ب ش��وة- 3

ي تحكم�ت فف
ة و قص نفس�ها و ال�تت ي الخصائص المتخلفة للبورجوازية الصغبم

ه بدوره فف أن هذا النسياق يجد تفسبم
ي 

ي ص��احبت انتفاض��تت
و 84و  81النتص��ار ل��دى العدي��د م��ن مناض��لةها، بع��د أن اس��تطاعت المنظم��ة أن تفل��ت م��ن موج��ات القم��ع المتتالي��ة ال��تت

رها من جراء اعتقالت  ي� تنظي��م 85عدم تصف
ي� المس��اهمة فف

ف و فف ي� نف��س ال��وقت ال�ذي لعبت�ه خلل النتفاض�تيم
و كذا للدور المتواضع و الهام فف

ي
لمانية عل المستوى الوطتف .عملية المقاطعة للنتخابات البر

، و- 4 ف�� ف عل الطبق��ة العامل��ة و الفلحيم كبم ي�� ال��بت
ي�� ع��دم تط��بةق ل��عارنا المرك��زي المتمث��ل فف

ي�� نظرن��ا فه��و م��ا زال يكم��ن فف
أم��ا النح��راف الساسي�� فف

ي��� ه���ذا التج���اه و
ولةتاري���ة الساس���ية، و ذل���ك ب���الرغم م���ن أن المنظم���ة حقق���ت منج���زات متقدم���ة فف ي��� المرحل���ة الراهن���ة عل القلع���ات البر

ف فف كبم ال���بت
ي نظرنا دون مستوى متطلبات تحويل الطبيعة الطبقية للمنظمة

.لكنها تظل فف
ي� إح�دى المكون�ات الساس�ية، ك�ان م�ن الط�بيعي أن تطعف� العدي�د- 5

ي ل زال يش��كل فةه�ا العنص المثقفف
كةبة الطبقية لمنظمتنا و التت ي ظل البت

فف
ي� العدي�د

ي� العم��ل و ممارس��ة التح ي��ض بأل��كاله الخاطئ�ة فف
ة، كالعتماد عل أساليب فوقي��ة فف من الممارسات و المسلكيات البورجوازية الصغبم

ية .من المناسبات و الطارات الجماهبم
ف��� العم����ل الشي و- 6 ي��� إيج���اد الح����ل الس���ديد لل���كالية ال ا���ط بيم

تخل���ف أس���اليب عملن����ا الشي و طغي���ان الس���اليب الحرفي���ة و ع���دم التق���دم فف

ي
.العلتف

اكمات اللزمة عل مستوى الستفادة من تج اة منظمتنا و تج اة الحركة الماركس��ية �� اللة ة ي��ة المغ اي��ة خاص�ة و حرك��ات- 7 عدم تحقةق البت
ف ي ميدان مواجهتها لعدائها الطبقةيم

.التحرر و الحركات الشةوعية العالمية فف
ي بلدنا- 8

.تخلف دعايتنا و ألكالها بالمقارنة مع حجم المهام الملقاة عل عاتق الدعاية الثورية فف
ي ركزتها كما يلي 

ي بيانها لذلك، دون أن تغفل إيراد بعض إيجابيات تج اتها و التت
:و قد تطرقت المنظمة فف
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ي- 1
وط السياسية الصعبة التت ي بلدنا، رغم الشر

أن الستمرار الجريء للمنظمة لرفع راية الماركسية �� اللة ة ية و الشةوعية و النضال الثوري فف
ي الخطبم الذي عرفته الساحة المغ اية من هجمة النظام و أحزابه الرجعية و  سخبم الحزاب الصلحية لخدمة سياسته

ت بالمد اليمةتف ف تمبم
ي تم���ر منه���ا الحرك���ة الش���ةوعية

ز م���ن ردة و  ش���كيك وس���ط الحرك���ة الماركس����ية �� اللة ة ي����ة و الزم���ة ال���تت التوس���عية و دع���ايته الش����وفة ية، و م���ا ي����بر
ف و المرتدين بكل أنواعهم ي حد ذاته انتصارا لفكر الطبقة العاملة أمام محاصة الرجعةيم

.العالمية، يشكل فف
أن اس����تمرار المنظم����ة كص����وت لفض����ح سياس����ة النظ����ام الرجعي���� و جرائم����ه و لل����دفاع الش����جاع عل المص����الح الش����عبية و الوق����وف إل ج����انب- 2

ي��� تق���ديمها، رغ���م م��ا يتطلب���ه ذل��ك م��ن تض���حيات، لطعن���ة و هزيم���ة لسياس���ة الجم���اع و الديموقراطي���ة
نض���الت ل���عبنا و طلئع���ه و المس���اهمة فف

ي بلدنا
ي و تأجيجه فف

ي تقديم واقع الصاع الطبفت
. الحس ية و مساهمة فف

ي�� إنج��از مهمتن��ا المركزي��ة،- 3
ي فف ي�� ع��بر التق��دم ال س��تر

ي�� تحقة��ق الن��دماج و ص��هر الحرك��ة العمالي��ة ب��الفكر الماركسي�� �� اللة ةتف
المس��اهمة ال س��بية فف

ي صفوف الطلئع العمالية" الكادح"التجذر وسط الطبقة العاملة و السهر عل إصدار ج يدة عمالية 
.و العمل عل توزيعها فف

ي���- 4
ي��� مختل���ف القطاع���ات و فف

ف المغارا���ة فف ي الث���ورييم
ي���  ش���جةع و تق���ديم مختل���ف أس���اليب العم���ل النض���الي الث���وري، إل ج���انب ب���افت

المس���اهمة فف

ي��
ه��ا و تق��ديمها و ك��ذا فف ي�� النض��الت الحتجاجي��ة و المطلبي���ة للجم��اهبم و محاول��ة توجةهه���ا و تأطبم

الحي��اء الش��عبية، ع��بر المش��اركة العض��وية فف
ية كالنتفاضات و المظاهرات و التحركات التضامنية مع قضيتنا الفلسطة ية .المبادرات الثورية الجماهبم

ي الكفاجي داخل الطارات الديموقراطية- 5 ي تثبيت خط النضال الديموقراطي الجماهبم
.المساهمة فف

ي، و التع ي�ف بنض��الت و واق��ع القم�ع و الض��طهاد - 6 ي بالدعاي��ة لك��ل حرك��ات الحتج��اج الجم��اهبم ف��ك الحص�ار عل مس�توى العلم الخ�ارجر
ف و عائلتهم لدى الرأي العام الديموقراطي و القوى التقدمية ف السياسةيم .الذي يعانيه لعبنا و تخفيف الخناق حول المعتقليم

ي���� التش����بث بمواقفن����ا المبدئي����ة و عل رأس����ها ال����دفاع ع����ن ح����ق تق ي����ر مص����بم الش����عب الص����حراوي و مناهض����ة الح����رب- 7
الس����تمرار الش����جاع فف

ي
.العدوانية رغم الحصار القمعي و الشوفةتف

ي��ا لث��ارة نق�اش ي طرحته�ا جماهبم
ي توص��لت إلةه�ا و ال��تت

ي معرض تقةيمها هذا، ألارت المنظمة إل أن ذلك يتعلق ببعض الدروس الولية التت
و فف

ف المغاراة بهدف بلورة رؤية جماعية واضحة للنضال الثوري ببلدنا، و بهذا الصدد أكدت قائلة أنه ف الثورييم ي صفوف المناضليم
:فف
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ي�� ه��ذا البي��ان اس��تخلص بع��ض ال��دروس الولي��ة فإنن��ا ل ن��دعي بتات��ا كونن��ا ق��د جزمن��ا و أغلقن��ا التفكبم�� بص��ددها، و لك��ن فق��ط م��ن"
و إذ نح��اول فف

ف المغارا��ة ح��تت يتس��تف لن��ا جميع��ا بل��ورة رؤي��ة واض��حة تجعلن��ا ق��ادرين عل إح��داث ف الث��ورييم ي�� ص��فوف المناض��ليم
أج��ل إث��ارة نق��اش مفي�د و ج��اد فف

ف ال��ذين ض��حوا بك��ل م��ا ل��ديهم مهم��ا ك��انت ي�� ه��ذه العملي��ة، المناض��ليم
ي�� النض��ال الث��وري ببلدن��ا لخدم��ة قض��ية ل��عبنا، مق��درين فف

النقل��ة النوعي��ة فف
".الخطاء و حجمها

 
) 2(الملحق 

 
)1992 (22بيان الذكرى 

ين لمنظمة إل المام المغربية بيان بمناسبة الذكرى الثانية و العشر
 

ة لشهر غشت  ت اليام الخبم ف يالي��ة و1991تمبم ي س�ابقا، بانتص�ار المبر
ي� التح�اد الس��وفياتت

اكية المبقرط�ة فف ، مع انهيار م�ا ك�ان متبقي�ا م�ن الل��بت
.الذي أقره بوش أثناء حرب الخلةج المدمرة للعراق" النظام الدولي الجديد"إقامة 

".النظام الدولي الجديد"إن الشعوب سنة من بعد، تؤدي مقدما ثمن النتائج المرة لهذا 
قية جم أك��بر ف�أكبر بالبطال�ة و تتع�رض المكاس��ب الجتماعي��ة لش��عوب أورا�ا الشر�� ، فإن نمو القوى المنتجة ل زال ي�بت ي بلدان المركز الرأسمالي

ففف

ي�
، و بفع�ل تحطي��م قطاع��ات بأكمله�ا م�ن ص�ناعات ه��ذه لش��عوب، و فف ي�� للس��وق الرأس��مالي

و روسيا للتفتت و الضياع، من جراء الق��انون الوحسر
ي ك��انت تكونه��ا، اس��تقر ق��انون الغ��اب، و خط��را م��ن نف��س الن��وع يه��دد

ف�� الش��عوب ال��تت ي ك��انت مب ي��ة عل أس��اس الخ��وة بيم
يوغوس��لفيا س��ابقا، ال��تت

، و ل ت����زال ل����عوب ي
ف���� النظ����ام ال���ذي ك����ان فرض����ه التح����اد الس����وفياتت ف المتطرفيم ي��� أفغانس���تان، عوض���ت تمزق����ات الس����لمةيم

ل���عوب القوق����از، و فف
.تؤدي ثمنا باهضا عن خضوع بلدانها، عبر طبقاتها السائدة للنظام الرأسمالي العالمي" العالم الثالث"

ي� الع�الم أنوي��ة
، ت تظ��م فف ي

ي� النم�وذج الس��وفياتت
ي الذي استول عل اللذين كانوا يثقون أكبر من اللزم فف و مع ذلك، و رغم الضطراب اليديولوجر
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ي يطرحها انهيار هذا النموذج
وعة التت .المقاومة خاصة من طرف أولئك الذين يستخرجون الدروس من التساؤلت المشر

، ي
اكية انطلق��ا م��ن ث��ورات ل��عبية و اتبع��ت النم��وذج الس��وفياتت ي�� بن��اء الل��بت

عت فف ي ك��انت ق��د شر��
إن بل��دانا م��ن الع��الم الث��الث كفةتن��ام و كوا��ا، ال��تت

ي  شييد ط يقها
، فهي ل تزال مستمرة فف ف ، أما الصيم يالي تبذل جهدا لتصحةح النتائج السلبية، و هذا، بال سبة لكواا، بالرغم من التطويق المبر

ي ظروفه�م الخاص�ة، كفاح�ا ص�عبا، و تواص�ل ل�عوب اف يقي�ا، خاص�ة
ي أم يكا الوسط يواصلون، فف

اكية، و ل زال الثوريون فف الخاص نحو اللبت
يالية ي مدغشقر، نضالها من أجل الديموقراطية و ضد دكتاتورية أنظمة عميلة للمبر

.فف
ي لفكار التقدم و الح ية و الحرك�ة العمالي�ة،  س�اهم حرك��ة ق�وى اليس�ار ض�د أورا�ا أرا�اب البن�اك و م�ن أج��ل أورا�ا

ي أوراا الغ اية، المهد التاريخف
فف

ي المخاض الصعب لمجتمع بديل عن الرأسمالية، عصي و قابل للتحقةق و الس��تمرار، و ذي تص��ور آخ��ر للعلق��ات م��ع الجن�وب،
الشعوب فف

ف� أقط��اب الرأس��مالية العالمي��ة الثلث، الياب�ان و أم يك��ا الش��مالية و ي تتص�اعد الن ب�دون رحم��ة بيم
زد عل ذلك ،أنه، أمام الحرب القتصادية التت

أورا����ا الغ اي����ة، لي����س هن����اك مخ���� ج آخ����ر أم����ام ل����عوب ه����ذه البل����دان الوراي����ة إل التخل����ص م����ن الرأس����مالية إن هي���� أرادت أن تض����ع ح����دا لنتش����ار
ي لوس انجلوس

.البطالة، و لمجتمع حابل بأخطر النفجارات نتيجة تفاحش غتف البعض و فقر الخر كما وقع مؤخرا فف
ي� ه�ذه المنطق��ة،

ي صعبة بوجه خاص، و هذا يرج�ع م�ن جه�ة إل أن المص��الح المتص��ارع حوله�ا، فف ي هذا الطار العام، إن وضعية العالم العرتر
فف

يالي��ة عل الع��الم، و ق�د ل��هدنا ذل��ك أثن��اء ح��رب الخلة��ج، و لك��ن يرج��ع ذل��ك أيض��ا إل أن الي��ديولوجيات الثوري��ة أساس��ية بال س��بة للهيمن��ة المبر
ي� بع�ض

ي ت�وافقت فف
ف س ال�تت ف المدرس�تيم ة و كلت�ا ه��اتيم ي و إما بالقومية الع اية البورجوازي�ة الص�غبم

الع اية، كانت مطبوعة، إما بالنموذج السوفياتت
ي نفس سنة - الحيان

، فمعظمه�م. هذه 1991انهارت فف ف ي إطار التل�ف النات�ج ع�ن ذل�ك النهي�ار بال س��بة لمعظ�م المت�أث ين بتل�ك المدرس�تيم
و فف

ي النهزام أمام الرأسمالية العالمية و الكتفاء بإيجاد  سويات
، و الخرون فف ي التطرف السلمي

.ل يرى المخ ج إل فف
، رغ�����م انتفاض�����ته البطولي�����ة، ص�����عبة أك�����بر م�����ن الس�����ابق ي

يالي�����ة و. و هك�����ذا، أص�����بحت وض�����عية الش�����عب الفلس�����طةتف ي����� ه�����ذا الس�����ياق تق�����وم المبر
فف

ق الوسط ي الشر
ف بوضع كامب ديفيد جديد فف ه��ذا ل�ن" الس��لم"إن اتفاق . التجاهات الصهةونية الكبر حذقا، و الممثلة الةوم من طرف رابيم

اف بح����ق تق ي����ر الش����عب ف بالض����فة الغ اي����ة و بقط����اع غ����زة إل حكم����ا ذاتي����ا ل����كليا، و ذل����ك دون أن يك����ون هن����اك اع����بت يمن����ح للس����كان الفلس����طة ةيم
ي��� الع���ودة إل أرض���ه، و دون أي���ة ض���مانة م��ن أج���ل إقام���ة الدول���ة الفلس���طة ية، ه���ذا بالض���افة إل أن ه���ذا التف���اق يمكن���ه أن

ي و حق���ه فف
الفلس���طةتف
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ي��  س��وية عام��ة تك��رس بق��اء الدول��ة الص��هةونية، و ق��د س��مح له��ذا الخبم�� بالس��يطرة عل لبن��ان كمكاف��أة مس��بقة لج��ره
يدم��ج نظ��ام ح��افظ الس��د فف

.لهذا التفاق

ي���
ف فف يالي���ة، ف���إن النظ���اميم ي��� مقاوم���ة الحص���ار القتص���ادي الج���وي ال���ذي أقرت���ه ض���دها المبر

، ف���إذا ك���انت لةبي���ا مس���تمرة فف ي و عل الص���عيد المغ���ارتر
، ل يس���تطيعان الج���واب عل انس���داد الط���رق ال���ذي أدى إلي���ه إخض���اع بل���ديهما ي

الجزائ���ر و ت���ونس، نظ���را لعج���ز الول و انع���دام الرادة ل���دى الث���اتف

وط النظ��ام الرأس��مالي الع��المي ي�� و خن��ق أي تط��ور. لشر��
و م��ن هن��ا، ل يمك��ن لهم��ا مواجه��ة تص��اعد التط��رف الس��لمي إل ب��القوة و القم��ع الوحسر

.ديموقراطي
ي كهيك��ل ف��ارغ، خصوص��ا و أن عرقل��ة نظ��ام الحس��ن لس��تفتاء تق ي��ر مص��بم الش��عب الص��حراوي، ح��ر و ي�� ه��ذا الط��ار، يتأك��د التح��اد المغ��ارتر

و فف
ي و الصحراوي ف المغرتر .نزيه، تمنع مسبقا أي بناء لمغرب الشعوب، أخوي و موحد، كما تثقل عواقب هذه العرقلة كاهل الشعبيم

اع الديموقراطي���ة ف ي��� المغ���رب، يمك���ن اعتب���ار الثن���ا عشر��� ل���هرا المنصمة، م���ن تل���ك الف���رص الض���ائعة لن���بت
فقب���ل الثن���ا عشر��� ل���هرا ك���ان نظ���ام. و فف

ي�� 
اب الع��ام فف ، و أب��انت الق��وى الديموقراطي��ة ع��ن قوته��ا اثن��اء الصف�� تض��امنا م��ع الش��عب 1991دجن��بر  14الحس��ن مع��زول عل الص��عيد الع��المي

ي أظه��رت فق��دان نظ��ام
ي�� إل الع اي��ة الس��عودية، تل��ك المظ��اهرات ال��تت ي�� الش��قةق و لمناهض��ة إرس��ال الحس��ن لتج ي��دة م��ن الجي��ش المغرتر

العرافت
عةته ي لشر

. الحسن المخزتف
ف�� غش��ت  ، بيم ف�� ف المعروفيم ف�� السياس���ةيم ي�� ه��ذه الظ��روف أن يطل��ق ع��ددا م��ن المعتقليم

، و خاص��ة م��ا1992و ين��اير  1992و ق��د اض��طر الحس��ن فف
ي�1977تبفت من معتقلي مجموعة محاكمة الدار البيضاء لس�نة 

، و يطل��ق فف ، و اض�طر ف�وق ذل�ك أن يض�ع ح�دا لمعس��كر تازمام�ارت القروس�طي
ي عالور و أحمد الرايس نقل إل السجن المركزي بالقنيطرة

.الشهور الموالية شاح الذين بقوا عل قيد الحياة بذلك المعسكر، باستثناء غاتف
ي خ يف 

جعت حركة النضال الديموقراطي و الجتماعي زخمها1991و فف .، اسبت
ابات ف ب���المغرب، ع���دة إصف��� اك م���ع التح���اد الع���ام للش���غاليم ، نظم���ت الكنفدرالي���ة الديموقراطي���ة للش���غل بالل���بت فعل ص���عيد النض���ال الجتم���اعي
ي كه��دف أعل�ن عن��ه

اب ع��ام جدي�د عل الص��عيد ال��وطتف ي�� إصف�� ف النضج الكببم له��ذه المركزي��ة الديموقراطي��ة لتهتم قطاعية و بشكل دوري، مما يبيم
ف�� ي� الس��كك الحديدي�ة، كم��ا أن. بك��ل وض��وح من�ذ ذل�ك الحيم

ي� المن��اجم و ت��م تثبيتهم��ا فف
و توط�د ت��أثبم و ت��أطبم الكنفدرالي��ة الديموقراطي��ة للش��غل فف
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ابات القطاعي��ة للص��ناعة ي�� للش��غل أب��انت هي�� الخ��رى اس��تعداد الطبق��ة العامل��ة للنض��ال خاص��ة ع��بر الصف�� ي�� التح��اد المغرتر
نقاب��ات منض��وية فف

.بالدار البيضاء و المحمدية
ي ذلك من طرف منظمات عالمية و م��ن

ف النضال الديموقراطي طيلة هذه السنة بتحرك المنظمات المغ اية لحقوق النسان مدعومة فف و تمبم
ي� الة�وم النض�الي ل 

ي عرف�ت نهوض�ا جدي�دا، وتجس�د ه�ذا بالخص�وص فف
دجن�بر 14طرف حركة النضال الديموقراطي للهجرة المغ اية بأوراا ال��تت

ف������ 1991 ف������ و ع������ودة المنفةيم ف و المختطفيم ف������ السياس������ةيم و اس������تمر. ال������ذي نظمت������ه اللجن������ة الوطني������ة للت س������ةق م������ن أج������ل إطلق شاح المعتقليم
ي� النض��ال ال��ديموقراطي للش�عب

ي نضالهم البطولي للدفاع عن حقوقهم و المس��اهمة فف
ي�. المعتقلون السياسةون فف

ف بالخص�وص فف و ه�ذا م�ا ت�بيم
ي مجموعة 

اب عن الطعام الطويل النفس، لرفاقنا فف جاع مكاس�بهم و تثبيته��ا بع�د نقله�م 26الصف بالدار البيضاء، ال�ذي انته بانتص�ارهم باس�بت
.إل سجن عكالة

هجوم��ات وحش���ية ق��امت به��ا مليش���يات ت��دعي الس��لم، تح��ت حماي��ة الب���وليس ض��د الطلب��ة 1991و عرف��ت الحرك��ة الطلبي��ة، خلل خ ي��ف 
ة بف���اس، و تع���رض طلب���ة جامع���ة ف���اس خلل ه���ذه بجامع���ات ف���اس و وج���دة و القنيط���رة، نت���ج عنه���ا ثلث قتل بوج���دة و ع���دة إص���ابات خطبم���
ات منه����م بأحك����ام قاس����ية كم����ا ت����م إغلق الح����رم ، حي����ث حك����م عل عشر���� ه����م بنض����الهم التق����دمي و ال����ديموقراطي ف ي���� نظ����را لتمبم

الس����نة لقم����ع وحسر

ي لطلب����ة المغ����رب. الج����امعي
وط الوحدوي����ة لس����تعادة التح����اد ال����وطتف إل أن الحرك����ة الطلبي����ة ق����اومت و ب����دأت تظه����ر اس����تعدادات لت����وفبم الشر����

و ل يفوتن��ا أن نس��جل اس��تمرار عوام��ل. كمنظم��ة تقدمي��ة لك��ل الطلب��ة المغارا��ة كم��ا ظه��ر ذل��ك خلل تض��امن الش��بةبة التحادي��ة م��ع طلب��ة ف��اس
ي�� اتج���اه إع��ادة. س��لبية تعرق��ل ه��ذا المس���ار

ي�� أورا��ا، و بع��د س��نوات ط��وال م��ن التش���تت، خط���وات أولي��ة فف
و قطع���ت الحرك��ة الطلبي��ة المغ اي��ة فف

. شكيلها و وضع أسس مؤتمر فدرالي مقبل ديموقراطي و موحد
ي عرفته��ا ه��ذه الس��نة، ص��حةح أن��ه ل

، م��ن أه��م التط��ورات ال��تت ي
ي ب��دأت تأخ��ذها الحرك��ات العميق��ة داخ��ل المجتم��ع الم��دتف

و تعت��بر النطلق��ة ال��تت
ائح اجتماعي��ة م�ن الش�عب، نتيج��ة الطال�ة ي� ه�ذه التط��ورات، فاس�تغلل منه�م لض��طراب ع�دة شر�

يمكن أن نتجاهل دور الحرك��ات الس�لمية فف

ي���
ي يت���وفرون علةه���ا، يقوم���ون بتنظي���م الش���باب فف

ي��� المطل���ق، و اس���تعمال منه���م للمكاني���ات المادي���ة الهام���ة ال���تت
المرض���ية لنظ���ام الحس���ن المخزتف

ي� الجامع�ات
ي� الثانوي�ات و أك��بر ف��أكبر فف

ي� ذل�ك تحركه�م اليديولوجي��ة الظلمي�ة و الرجعي�ة بت�أثبم. الحياء الش��عبية للم�دن المغ اي��ة و فف
و لنه�م فف
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ي بمفاجآت مرة لولئك الذين يعتق��دون س ب�المغرب كم��ا بفرنس��ا س أن بإمك�انهم الحتم��اء بحك�م
من الع اية السعودية، فهم يشكلون قوة قد تأتت

.الحسن المطلق
ي مرحلة أقل تقدما، فهي تحبل بتطورات تقدمية جذري��ة، و ب�دأت تثب��ت نفس��ها بق��وة

بالرغم من ذلك، هناك حركات أخرى، و لو أنها ل تزال فف
.أكبر من السابق و يتعلق المر بحركة الثقافة المازيغية من جهة و بحركة ال ساء من جهة أخرى

ي��� الب���وادي
ء، ه���و أن القض���ية المازيغي���ة أص���بحت الة���وم مرتبط���ة بالقض���ية الجتماعي���ة فف ي���

مةث���اق"إن ال. فيم���ا يخ���ص الحرك���ة الول، إن أه���م سر
ف ته ج ي���دة " (ح���ول اللغ���ة و الثقاف���ة الم���ازيغةتيم ي��� ع���ددها الول بتاري����خ " المواطن���ة"نشر���

ي��� ص���يف) 1992يولة���وز 15فف
ال���ذي ص���ادقت علي���ه فف

، ست جمعيات ثقافية ممثلة للمن�اطق الرئيس��ية الناطق�ة باللغ�ة المازيغي�ة ب��المغرب، لمع�بر ع�ن ه�ذا ال�وعي ال�ذي، انطلق��ا من�ه، يمك�ن1991
ي تنتس����ب إلةه���ا موض����وعيا كم����ا أبرزته����ا وث����ائق منظمتن����ا، و يؤك����ده الص����دى اله����ام

ورة الث����ورة المغ اي����ة ال����تت ي���� ص����بم
للقض����ية المازيغي����ة أن تندم����ج فف

ي بعض أوساط الجالية المغ اية المهاجرة بأورواا الغ اية
ي بعض المناطق الناطقة باللغة المازيغية و فف

.لمواقفنا حول هذه القضية فف
ي قطعته��ا حرك��ة ال س��اء ليس��ت أق��ل أهمي��ة بال س��بة للمس��تقبل

فالمنظم��ات المناض��لة المكون��ة. أم��ا بخص��وص القض��ية الثاني��ة، ف��إن الخط��وة ال��تت
ف�� الم��رأة و الرج��ل و س��يطرته له��ذه الحرك��ة ل��كلت مجلس��ا للت س��ةق م��ن أج��ل تغةبم�� مدون��ة الح��وال الشخص��ية الرجعي��ة المكرس��ة للمس��اواة بيم

ي��� خط���ابه ي���وم . علةه���ا
غش���ت الج���اري، زاعم���ا أن���ه الوحي���د ال���ذي ل���ه الح���ق المطل���ق لحس���م ه���ذا 20إن ه���ذا التط���ور جع���ل الحس���ن ي���رد بح���دة فف

ي����� إط�����ار ص�����لحةته ك 
لل�����دين، إل أن تط�����ورات الع�����الم المعاص ل يمك�����ن أن تق�����ف عن�����د أب�����واب المغ�����رب، ب�����ل تجع�����ل منه�����ا" ح�����امي"المش������كل فف

ي��� الف���ردي المطل���ق ال���ذي يخن���ق البلد م���ع حف���اظهن عل
ي��� نض���ال الش���عب ض���د الحك���م المخزتف

المناض���لت المغ اي���ات ح���افزا آخ���را للمش���اركة فف
وري لنضالهن كحركة من أجل تح ير المرأة المغ اية .الستقلل الصف

لماني��ة عملي�ا، من�ذ أواخ�ر اجع النضالت العمالية الذي فرض�ته قي��ادات أح��زاب المعارض�ة البر ي ظل هذه الظروف، ل يمكن القبول ببت
لهذا، و فف

ف بالمغرب1992أب يل  .، عل الكنفدرالية الديموقراطية للشغل و التحاد العام للشغاليم
ي�� ص��فوف البع��ض منه��ا، ل��م  س��تطع بع��د أن تتخل��ص م��ن الخض��وع لسياس��ة

إن قي��ادات ه��ذه الح��زاب، رغ��م التجاه��ات المناض��لة المتواج��دة فف
ي يحسن الحسن استعمالها منذ 

وط الداخلية و الخارجية لغبم صالحه 31الجزرة و العصا التت ت فيه الشر ي الوقت الذي تغبم
.سنة، هذا فف
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إن الندفاع��ة النض�الية داخ��ل ه��ذه القي�ادات، كانعك��اس للطموح��ات الش��عبية بم��ا فةه�ا طموح��ات ج��زء ه��ام م�ن الطبق��ات المتوس��طة، م�ن أج��ل
ت ع������ن نفس������ها بش������كل ص������ارخ ع������بر تصيحات ن������وابم الم������وي الك������اتب الع������ام للكنفدرالي������ة ي������ الف������ردي المطل������ق، ع������بر

وض������ع ح������د للنظ������ام المخزتف
ي استجواباته مع ج يدة 

اكي للقوات الشعبية فف ي ت��م منعه��ا"(ح ية المواطن"الديموقراطية للشغل و عضو المكتب السياسي للتحاد اللبت
ال��تت

ف اير  22ي�وم ) منذ ذلك الحيم ي� ل�هر أب ي��ل لنف��س الس�نة" الب�ايس"و م�ع ص�حيفة  1992ف��بر
ي� الح�ال ب�القمع، و حك��م. الس�بانية فف

و رد النظ��ام فف
، و بالتهدي����د باس�����تعمال الق�����وة إذا  ش�����بثت الكنفدرالي����ة الديموقراطي�����ة للش�����غل و التح����اد الع�����ام ف ف ناف�����ذتيم عل الن�����وابم الم����وي ب�����الحبس س����� تيم
اجع أح��زاب المعارض�ة ي� ه�ذه الثن�اء ت�بت

ة فات�ح م�ايو بال�دار البيض�اء، و فف ي الط يق الذي اخت��ارته لتنظي�م مس�بم
ف بالمغرب بالستعراض فف للشغاليم

ف بإلغ���اء ف المنظم����تيم ي ه���اتيم
ي��� نف���س ال���وقت، قي���ادتت

، و ق���امت فف ي لماني���ة و تنح���ط إل المطالب���ة ب���التحكيم الملكي��� بخص���وص الق���انون النتخ���اتر البر
ة فاتح مايو بالدار البيضاء .مسبم

ي و إن ك�انت اجع، حي�ث ل�م تقب��ل رس�ميا، و إل يومن�ا ه�ذا، بالق��انون النتخ�اتر ي صفوف هذه الحزاب حد من ه�ذا ال�بت
غبم أن الضغط النضالي فف

ي�� أن تتش��كل 
ي للق��وات الش��عبية لعب��د" الكتل��ة الديموقراطي��ة"تمي��ل للتع��اطي مع��ه عملي��ا، كم��ا س��اهم فف

ف�� ه��ذه الح��زاب و التح��اد ال��وطتف فيم��ا بيم
ورة  ، إل أن ه��ذه الكتل��ة بقي��ت وفاق��ا عل مس��توى القم��ة ل��كليا و"إص��لح دس��توري عمة��ق"ا إبراهي��م عل أس��اس مةث��اق يط�� ح بوض��وح صف��

ي��. هش��ا ف�� ع��ن التهةتم ، توقفت��ا من��ذ ذل��ك الحيم ف ، الكنفدرالي��ة الديموقراطي���ة للش���غل و التح��اد الع���ام للش��غاليم ف ف النق���ابيتيم ي المركزي��تيم
إل ان قي��ادتت

ي��� النض���الت العمالي���ة و إل  س���هيل الم���ور أم���ام
ي��� التصي����ح بتش���بثهما ب���ه كه���دف، مم���ا أدى إل تراج���ع واض���ح فف

اب الع���ام و إن اس���تمرتا فف للصف���
ازه له�ا، فبتصيحه ي�وم  ف لماني�ة و م�ن اب��بت يولة�وز الخبم� 7مناورات الحسن بحيث أن هذا الخبم ص�عد م�ن غطرس��ته تج�اه أح��زاب المعارض�ة البر

ي� ذات الن
لم�ان المقب�ل، و لكن�ه فف ي� البر

ي� مس�بقا إمكاني�ة حص��ول المعارض�ة الحالي�ة عل الغلبي�ة فف
، ينفف بالحفاظ عل مب�دأ الثل�ث غبم� المباشر�

ي هذه الحزاب ي حكومة مقبلة، مما يشكل بال سبة لها انتحارا سياسيا الذي يغري مع ذلك، تكنوقراطتم
.يلوح بإمكانية مشاركتها فف

ي انطلق��ت م�ع ذل�ك، لكنه�ا ل�م
إن تذبذب هذه الحزاب لم يساعد عل تطور حملة التضامن العالمي من أجل إطلق شاح النوابم الم�وي، ال��تت

، ب��ل عل العك��س م�ن ذل�ك، ل��جع ه��ذا التذب�ذب دع�م الحس��ن م�ن ط�رف ي ورية أم��ام ص�مت ه�ذا الزعي�م النق��اتر تتمك��ن م�ن اكتس��اب الق��وة الصف�
ي�� ممثله��ا المخل��ص، و

ي يعتبر الوزير الول الجديد ك ي��م العمراتف
ائح الرأسمال الفرنسي المتشبثة بدوام العلقات الستعمارية الجديدة، و التت شر
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ي كل مكان و منذ بداية هذه السنة، كمدافع متحمس عل نظام الحسن
ي أبانت عن نفسها، فف

.من طرف الحكومة الفرنسية التت
.1992هذه هي الوضعية السياسية المغ اية إل حد نهاية لهر غشت 

ي�� الس��ابةع القادم��ة، يمكنن��ا م��ن الن، اس��تخراج الخلص��ة
ي يمك��ن أن تعرفه��ا ه��ذه الوض��عية فف

فب��دون إص��دار أحك��ام مس��بقة ح��ول التط��ورات ال��تت
ي�� المطل��ق و لفت��ح الط ي��ق

ي�� بداي��ة ه��ذا التحلي��ل و المتعلق��ة بتض��يةع الق��وى الديموقراطي��ة المغ اي��ة لفرص��ة ه��زم النظ��ام المخزتف
ي أبرزناه��ا فف

ال��تت
. أمام تقدم هام للنضال من أجل ديموقراطية حقيقية بالمغرب

ف��� اس���تطاع ه���ذا الخبم��� تج���اوز أوض���اع ص���عبة، و ترج���ع ه���ذه ات س���ابقة لس���يادة الحس���ن حيم م���ع ذل���ك هن���اك فروق���ات نوعي���ة بالمقارن���ة م���ع ف���بت
.الفروقات أساسا إل النمو الذي تعرفه قوى ديموقراطية جذرية

أو الجدري����ة، استخلص����ا منه���ا لل���دروس م���ن انس����داد الط����رق لس����نوات الس����تةنات و الس����بعةنات، تعلم����ت أن تدم����ج النض����ال/ إن الق����وى الثوري����ة
ف ال�ذين وض�عوا من�ذ نهاي�ة الس�بعةنات وطيل�ة الثمانين��ات، اتيجةتها، و ه�ذا ص�حةح بال س��بة للمناض��ليم ي� اس��بت

السياسي�� م�ن أج�ل ه�دف مرحلي� فف
اكي"أس����س ح����زب  ي اس����تطاعت من����ذ الثمانين����ات، رغ����م" الطليع����ة ال����ديموقراطي الل����بت

، و ه����ذا ص����حةح أيض����ا بال س����بة لمنظمتن����ا إل الم����ام ال����تت
اتيجية الثورية المغ اية، لتتعلم دم�ج النض��ال ي كانت ترتكز عل نظرة مثالية للسبت

ظروف القمع القاسية، أن تتجاوز تصورات السبعةنات التت
وط الثورة ي مسلسل إنضاج شر

.الديموقراطي فف
ي��� الوس���اط المناض���لة المغ اي���ة، يج���ب أن نوض���ح أن���ه غبم��� مط���روح بال س���بة

ي��� ه���ذه الس���نة فف
و به���ذا الص���دد، و للج���واب عل س���وء فه���م ظه���ر فف

ي�
لمنظمتنا أن تنظر لهذا النضال الديموقراطي كمرحل��ة نهائي��ة عل ل��كل م�ا ك�ان يطرح�ه المنال�فة كأه�داف الث�ورة الديموقراطي��ة البورجوازي�ة فف

ورة متواص����لة ع����بر مراح����ل ة أن الث����ورة المغ اي����ة ص����بم ف���� و الماركس����ية الحي����ة، معت����بر روس����يا القيصية، إن منظمتن����ا تبفت���� مخلص����ة ل����دروس لةنيم
.مندمجة بعضها ببعض

اق اع اخ����بت ف ي���� إط����ار ه����ذا النض����ال ال����ديموقراطي نفس����ه ال����ذي يه����دف إل ان����بت
ة الراهن����ة، لك����ن فف ي���� الف����بت

إن النض����ال ال����ديموقراطي مهم����ة رئيس����ية فف
ي بال س��بة لمنظمتن�ا، نظ��را لن�ه الح�ل الس�ديد و المناس��ب بال س��بة اتيخر ة اللحقة، و يبفت اله�دف الس��بت وط الفبت ي شر ، علةنا أن نهتم ديموقراطي
للجم����اهبم الكادح����ة، ه����و تحطي����م الدول����ة الملكي����ة المغ اي����ة، و إقام����ة بواس����طة العن����ف الث����وري المنظ����م للش����عب، الجمهوري����ة الديموقراطي����ة و
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. الشعبية المرتكزة عل سلطة المجالس الشعبية
اع الديموقراطي��ة، بن��اء عل نم�وذج الث�ورة الفرنس�ية لس�نة  ف ف يتعززان باتجاه ثالث الذي يؤسس أه�دافه م�ن أج�ل ان�بت ،1789إن هذين التجاهيم

، ظل����وا يواص����لون كف����احهم من����ذ راة����ع  ف���� ف و ج يئيم ف مخلص����يم ي 1991و يتش����كل ه����ذا التج����اه م����ن مناض����ليم
رغ����م المن����ع المتواص����ل للص����حف ال����تت

ي تركز و عن حق، عل مفهوم 
ونها و التت ". المواطنة"ي شر

ي����
اكية العلمي����ة، عمل ي����ؤدي ب����الطبع إل النض����ال فف ي���� الل����بت

وإذا ك����ان التج����اه الول يط����ور عمل����ه حس����ب المفه����وم الكلس����يكي للح����زب الث����وري فف

ي��
ي�� ط��ور المخ��اض فف

ي ل ت��زال فف
ي ال��تت ف الخ ي��ن يعملن انطلق��ا م��ن تص��ورات منفتح��ة للنض��ال الجم��اهبم ي��ة، ف��إن التج��اهيم المنظم��ات الجماهبم

.الممارسة الملموسة لوساط مناضلة مغ اية
ي مرحلة متقدمة

ي البوادي فف
ي الحياء و المعامل و الكليات، و فف

.إن منظمتنا إل المام بالخصوص تركز مجهودها لكي تنظم الجماهبم نفسها فف
إن هذه التجاهات الجدرية تركز الةوم جهودها عل فضح أي إص��لح دس�توري ممن��وح ال�ذي ل يمكن��ه إل أن يك�ون كاريكاتوري��ا للديموقراطي��ة،

4و تص عل أن الدس���تور يج��ب أن يع���ده مجل���س تأسيسي��� منتخ��ب و منبث���ق م��ن الش���عب، و ي���دعون إل مقاطع���ة الس��تفتاء الدس���توري لة���وم 
ي الخ يف المقبل

، و يناهضون كاريكاتور النتخابات المعلن عن إجرائها فف .لتنبر

، ينح���درون م���ن قطاع���ات مختلف���ة للمجتم���ع ف ف المخلص���يم ف ال���ديموقراطةيم ي��� النض���ال م���ن أج���ل ه���ذه اله���داف، ع���دد م���ن المناض���ليم
و يش���ارك فف

ي للجماهبم
ي التنظيم الذاتت

ورة لهذا أو ذاك من التجاهات الثلث، و لكنهم يساهمون فف ي و ل ي تمون بالصف .المغرتر
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:الفصل السابع 

394مسألة الشية والعلنية

ي�� مراح��ل مختلف��ة للتي��ار الث�وري
ي ك��انت معروف�ة باليشاوية داخ��ل الس��جن المرك��زي، لق�د انتم فف

يعت�بر عب�د الرحم��ان النوض��ة، أح��د العناص ال��تت
ع��ة يشاوية متطرف��ة،"إل الم��ام"داخ��ل منظم��ة  ف ، و بع��د صاعات و خلف��ات طويل��ة م��ع التي��ار الث��وري، حي��ث ا س��مت م��واقفه و ممارس��اته ببف

، و ك��ان أح�د الل��ذين خاض��وا، م��ن داخ��ل م��وقعه الجدي�د داخ��ل اللجن��ة الوطني��ة الجدي��دة، ح ا��ا بل ه��وادة ض��د"إع��ادة البن��اء"التح��ق بمجموع��ة 
، ث���م م���ا لب���ث أن انقل���ب عل أص���حابه الج���دد، ليخ���وض ض���دهم ح ا���ا أخ���رى بل ه���وادة، كم���ا  ش���هد عل ذل���ك الوث���ائق395"الراع���ة"مجموع���ة 

.396"إعادة البناء"الداخلية لمجموعة 
ي تم��ت س��نة "إع��ادة البن��اء"غ��ادر عب��د الرحم��ان النوض��ة أص��حابه بع��د انفج��ار الصاع داخ��ل مجموع��ة 

، فتب��ادل1985، عل إث��ر العتق��الت ال��تت
ف أصدقائه اة، فكانت القطيعة النهائية بينه و بيم .الطرفان اتهامات حول مسؤولية الصف

ي� بداي�ة التس��عةنات، كج�زء م�ن سلس��لة مراجع��ات أخ�رى، أدت ب�ه إل
ي ق��ام به�ا فف

ف� أي�دينا، يلخ�ص مجموع�ة م�ن المراجع��ات ال��تت المق��ال ال�ذي بيم
اجع نهائيا عن الماركسية .البت

.، تحمل توقةع عبد الرحمان النوضة8، قضايا سياسية، ص1991يولةوز 3، "المواطن" مقالة صدرت بج يدة ��394

ي��� ه��ذا الط���ار أص���در عب���د الرحم��ان النوض���ة وثيق���ة مش���هورة تح��ت عن���وان �� 395
ي��� الهج���وم عل "، تعب���أوا"فف

ة فف ي ك��ان" عص���ابة الراع���ة" أو" الراع���ة"ا س���مت بح��دة ك���ببم
ال��تت

إل"، و ه���و البي���ان ال���ذي ت���م ت���وجةهه إل ك���ل أعض���اء و مناض���لي منظم���ة 1980يونة���و 9يطلقه���ا التح يفة���ون الج���دد عل أراع���ة م���ن رف���اق الخ���ط الث���وري ال���ذين وقع���وا بي���ان 
، عب�د: و يعبر عن اختلف جوهري م�ع ممارس��ات تل�ك القي��ادة التح يفي��ة، و الراع��ة ه�م "، إعادة البناء"حول ما تقوم به قيادة المنظمة مما  سميه " المام ف��ؤاد الهيللي�

.الرحيم لبيض، ادريس الزايدي و محمد كرطاط

ة الداخلي��ة �� 396 بتوقة��ع رفة��ق" التخب��ط السياسي�� نتيج��ة حتمي��ة للصاع ب�دون ه��وادة" مك�رر، مقال�ة تح�ت عن��وان 5، السلس��لة الجدي��دة، ع��دد "الش��ةوعي"أص��درت ال شر��
ف1982قيادي، ماي  ي هنا هو عبد الحميد أميم

.، الرفةق المعتف
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، و نبذ كامل للعنف الثوري ي
ي و القانوتف

ي هنا، هو رد للكاتب عل من أسماهم بدعاة العمل الشي، و دفاع عن العمل العلتف
.المقال المعتف

ي�� فق��رة م��ن مق��اله تح��ت عن��وان
ف أن الشية ك��انت س��لبية أه��م مم��ا ك��انت إيجابي��ة 20تج ا��ة "فف ي�� مع��رض رده عل م��ن"س��نة ت��بيم

، أل��ار الك��اتب فف
:يمجد العمل الشي بالقول

".لكنهم يتناسون أحيانا، أننا أيضا مارسنا هذه اليشاوية و الستالة ية قبلهم خلل سنوات السبعةنات و طبقناها إل أبعد الحدود الممكنة"
ي�� ه��ذا الموض��وع، هي�� أن الشية "

ي�� تطبيقه��ا، و خلص��تنا الجمالي��ة فف
ك��انت) و بالس��لوب ال��ذي مارس��ته الحمل��م(فق��د مارس��نا الشية و أب��دعنا فف

".سلبية أكبر مما كانت إيجابية
:و يوضح الكاتب لماذا كانت سلبية، فيقول

ف� أعض��اء نف��س التنظي��م" لن هذه الشية كانت عل المستوى الجوهري و العملي�� أول شية تج��اه جم��اهبم الش��عب، و ك�انت ثاني��ا شية فيم��ا بيم
، أما اتجاه الجهزة القمعية  ي ظروفنا المجتمعية التاريخية الحالية (السياسي

"فإنها ل  شكل مناعة مطلقة ضدها و ل وقاية كافية منها) فف
:بعد هذه المقدمة ي تقل الكاتب إل تنظبم النهزامية فيقول

ي،" ي�� القم��ع، ل يمك��ن لي جماع��ة أن تق��وم بعم��ل جم��اهبم
و ق��د أثبت��ت الك��ثبم م��ن التج��ارب ع��بر الع��الم، أن��ه بالوس��ائل و الس��اليب الحديث��ة فف

ية دون أن يك��ون بالمك��ان الوص��ول إل أشارها، فحةنم��ا تج��ابه الجه��زة القمعي��ة كدول��ة ل��املة تنظيم��ا سياس��يا بك��ل المكان��ات المادي��ة و البشر��
ف�� نس��بيا ل��ل عم��ل أي تنظي��م، أو ح��تت ي�� ظ��رف وجبم

ي تت��وفر ل��ديها، دون مراع��اة ل للق��انون و ل للنفق��ات و ل لل��وقت فإنه��ا  س��تطةع فف
اللزم��ة ال��تت

ي��� ص���فوف التنظي���م
ي��� مث���ل ه���ذه الظ���روف ل تنف���ع الشية، بحي���ث بمج���رد أن تح���دث بع���ض العتق���الت فف

تص���فةته م���ن الس���احة السياس���ية، و فف
ي فإنها تتسلسل إل حد لل أو تصفية هذا التنظيم الشي

...".الشي المعتف
ي ظل التطور الذي عرفته الجهزة القمعية، و بالتالي لم يعد م��ن خي��ار س��وى العم��ل

حسب هذه النظ ية، فإن العمل الشي أصبح مستحيل فف

عي
ي و الشر

ي. القانوتف
ي و القانوتف

ي العلتف .لقد انتهت مرحلة العمل الثوري المعتمد عل العمل الشي، و انفتح عص العمل السياسي الجماهبم
ي العالم، ما دام طرحه يقوم عل التعميم" إعادة البناء"بهذه الطلقية، حكم أحد قادة 

.القدام، عل أحد أركان العمل الثوري بالمغرب، و فف
اجعات، و يتجل ذلك حةنما يط ح سؤال يقول فيه ورية فمن أجل ماذا؟ : "و يتابع الكاتب تدحرجه نحو المزيد من البت إذا كانت الشية صف
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ي حد ذاته، و إنما هي مجرد وسيلة دفاعية بهدف خوض النض�ال السياسي�� رغ�م القم��ع و رغ�م:"جوابا عل ذلك يقول
إن الشية ليست هدفا فف

ي� التش��بت به�ا بش�كل
ي، فلم�ذا يل�زم أن نس��تمر فف الستبداد، فإذا أصبحت الشية حاجزا منافيا لمكانية خ��وض ه�ذا النض�ال السياسي�� الجم�اهبم

" "أعم"
ي نجحت بفعل ذلك، يط ح كاتب المقالة سؤال آخر

:و بعد مروره عل التجارب التت
ورة أم ل؟ فيجيب" ي ظروفنا المجتمعية و التاريخية الحالية هل الشية صف

:لكن و فف
ي������ المغ������رب "

ي������ الشية"بع������ض المتياشين يزعم�������ون أن طبيع������ة الس�������لطة فف
ورة العم������ل فف ي������ ("تف�������رض بالصف������

وردت ه�������ذه العب������ارة ع������دة م������رات فف
نام��ج الث��وري"مق��ال ف�� و: لكنه��م ل يطرح��ون عل أنفس��هم الس��ؤال الت��الي" )"اله��داف التكتيكي��ة و البر الشية م��ن أج��ل فع��ل م��اذا؟ لنك��ن واقعةيم

، م��اذا ك��انت تفع��ل فص��ائل الحمل��م أو مخلفاته��ا من��ذ  ف�� إل ح��دود الة��وم؟ ك��ل م��ا ك��انت تق��وم ب��ه ه��و الدعاي��ة السياس��ية الش��فوية و 1970عملةيم
، ه��ذا ه��و ك��ل م��ا ك��انت تفعل��ه، و ه�ذا العم��ل)أي توزي����ع بع��ض المنال��بم و بع��ض الم ش��ورات الشية(المكتوا��ة  ف ، و اس��تقطاب بع��ض المتع��اطفيم

ي يقدسها المتشبتون بالشية
ي العلنية، بما فيه حتت نشر تلك الفكار الدغمائية التت

".يمكن إنجازه فف
ي� الشية؟ ل�م و ل�ن يس�تعمل إل لتوزي����ع م ش��ورات شية تتكل��م ع��ن 

الزم�ة القتص�ادية الخانق�ة و ع��ن النظ��ام"فهل هناك حاجة حق�ا إل عم��ل فف

ي ولةتاري��ا"و ع��ن " اللل��عتر ف��"و ع��ن " دكتاتوري��ة البر ف�� العم��ال و الفلحيم ها علني��ة به��ذه" التح��الف بيم ك��ل ه��ذه الفك��ار يمك��ن لي ك��اتب أن ي شر��
!"الصةغ أو بصةغ أخرى عل صفحات الجرائد و المجلت العلنية، فلماذا هذا الجمود العقائدي المتشبت بالعمل بالشية؟

:جوابا عل هذا السؤال يقول الكاتب
ي��� تحقة���ق تحرره���ا مثلم���ا ي ي���د" "إن مس���ألة الشية و العلني���ة ل���م تع���د بال س���بة لن���ا مج���رد قض���ية نظ ي���ة"

و أن ه���دفنا ه���و النياب���ة عل الجم���اهبم فف
ورة ثورية مجتمعية و تاريخية متواصلة"البعض  ".لكن غايتنا هي مساعدة هذه الجماهبم الكادحة لكي تحرر نفسها بنفسها خلل سبم

ب بمطرقته الورقية مفهوم العمل الشي، و ذل�ك بمع�الجته م�ن زاوي�ة العم��ل بالديموقراطي�ة الداخلي��ة، و ذل�ك بال س��بة ي الصف
يستمر الكاتب فف

ي���
ي��� الشية، بال س���بة ل���ه، ي���ؤدي موض���وعيا إل حص التفكبم��� و التق ي���ر فف

ل���ه أن الشية تتن���افف و الديموقراطي���ة الداخلي���ة، لن العم���ل السياسي��� فف
ي تحقةق أي طم�وح م�ن. القمة

ي المغرب فف
ي أدت إل فشل الحملم فف

ف السباب، التت ، كان من بيم ي العمل السياسي
فهذا المنهج حسب الكاتب فف
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فالشية حس���ب الك���اتب ل  س���بت المعطي���ات و المعلوم���ات المني���ة فق���ط، و لكنه���ا  س���بت أيض���ا الخط���اء و النحراف���ات... الطموح����ات التحرري����ة
، و راما هذه الظاهرة هي بالضبط سبب  شبت البعض بالشية ي

".السياسية للتنظيم المعتف
ي هذا الصدد

ي، و يقول فف :ثم يحاكم الباحث مفهوم العمل الشي عن ط يق معارضته مع أسلوب النضال السياسي الجماهبم
ابا نقابي�ا أو مظ��اهرة" ي� الشية إصف�

ي� الشية، لكن�ه م�ن قبي��ل المس��تحيل أن ينظ��م فف
و من السهل نسبيا عل أي مناضل أن ينظم منظمة تعمل فف

ية "احتجاجية أو حركة مطلبية جماهبم
فالتنظيم الذي يصون نفسه م�ن القم��ع،و لك��ن فق��ط بواس��طة المتن��اع ع��ن خ�وض أي عم��ل. القمع السياسي هو رد فعل عل النضال الثوري"

ر لوجوده ي الحقيقة فاقدا لي مبر
، يصبح فف ي

ي حقيفت ، جماهبم "نضالي سياسي
:و البديل عند الكاتب يجةئنا عل التو 

"، ف� بك�ونه يمن�ع الجه�زة القمعي�ة م�ن ل��ن القم�ع السياسي�� ية بمنهج ذكي� يتمبم ي السياسة هي بالضبط أن تنظم نضالت جماهبم
اعة فف و لكن البر

د البع���ض هن���ا عل ه���ذا الط��� ح ب���أن ه���ذا مج��رد أحلم ي�� ح��د أدتف��� خفي��ف و متحم���ل، طبع��ا س���بم
أو عل الق���ل، يف��رض علةه��ا حص ه���ذا القم��ع فف

مثالي��ة و غبم�� ممكن��ة، لك��ن التج ا��ة تتب��ث أن ه��ذا المنه��ج ال��ذكي الم�ذكور ممك��ن فعل ب��المغرب، و ل��و أن��ه ص��عب التحقة��ق، و ه��ذا المنه��ج ال��ذكي
ي المثلة النضالية التالية 

:الذي نقصده نجده إل حد ما فف
ي أب يل و ماي - 

لمان فف ي البر
كة المصاحبة لط ح ملتمس الرقابة فف ة و المشبت .1990397المسألة السياسية الدعائية و التعبئة الكببم

ي ال ااط - 
كة فف ية المشبت ي 1990جوان  6المظاهرة الجماهبم

.للتضامن مع الشعب الفلسطةتف
ي الرس��مي م��ن ط��رف خم��س جمعي��ات حقوقي��ة ع��ن -  ي لحق��وق النس��ان"البل��ورة الجماعي��ة و العلن الجم��اهبم

ي�� " المةث��اق ال��وطتف
نون��بر 16فف

1990.
ي- 

ف نقابتت اب العام الموحد بيم ف"و" ك د ش" الصف ي " التحاد العام للشغاليم
..."1990دجنبر  14فف

ف��� النض���ال الص���لجي و النض���ال الث���وري، و يق���وم بمقارن���ات و قياس���ات م���ع وج���ود�� 397 يظه���ر م���ن ه���ذه الفق���رة أن ص���احب المقال���ة اختلط���ت علي���ه الم���ور، فس���ار يخل���ط بيم
.الفارق
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ورة الس��تمرار ، و ك�ذلك صف�� ي� الس��بعةنات، و بالت�الي ل معتف� الق��ول ب�أن النظ��ام ل�م يتغبم�
بعد كل ه�ذا، يق��ر الك�اتب بخط�أ اعتم�اد العم�ل الشي فف

ي هذا الصدد
ي العمل الشي، و يقول فف

:فف
ورية، فالحاص�ل ه��و أن النظ�ام تط�ور و ل�و رغ�م" ض�نا أنه�ا ك��انت صف� ي� الس��بعةنات، و ح�تت إذا افبت

ورية فف لكننا ل�م نع�د نعتق�د أن الشية ك�انت صف�
..."أنفه، و حتت الشعب تطور بشكل يتجاوز إرادته

ي���� بداي����ة"
ي ك����انت تخوض����ه به����ا فف

ي���� التس����عةنات ب����المغرب، ل����م يع����د بإمك����ان الدول����ة أن  ش����ن القم����ع السياسي���� بنف����س الح����دة ال����تت
و مثل الة����وم، فف

".السبعةنات
م��ا يتناس��اه الك��اتب ببس��اطة، و ه��و ال��ذي يح��ب القي��ام بالمقارن��ات، أن مغ��رب التس��عةنات ك��ان خالي��ا م��ن أي ق��وة ثوري��ة تزع��ج النظ��ام، بينم��ا كلم��ا
ية مستوى معةنا كان يلجأ إل قمعها بسهولة، لنها حركات عفوية ل تقودها أفك��ار أو حرك��ات ثوري�ة كم��ا ه��و الح�ال تجاوزت النضالت الجماهبم

ي تم إقبارها بالحديد و النار 1990بال سبة للعديد من النضالت العمالية، كما الحال بال سبة لنتفاضة 
.بفاس، التت

ي هذا الموضوع فيقول 
ة، و يضعها أمام تناقضاتها فف :و يقوم الكاتب بمهاجمة بعض الجماعات الصغبم

ف عل مخلف����ات متبقي����ة م����ن فص����ائل الحرك����ة الماركس����ية ��" ي للمب����ادئ و للق����وانيم
ي اس����تولت بش����كل من����افف

ة ال����تت توج����د بع����ض الجماع����ات الص����غبم
اللة ة ية، و بعضها يحاول اس�تغلل الرص�يد السياسي�� لح�دى فص�ائل الحرك�ة الماركس��ية �� اللة ة ي��ة لغ��راض ذاتي�ة أو زعماتي�ة، و ل�و أن الفض�ل

ورة إلةهم ي ل يرجع بالصف
ي بناء هذا الرصيد التاريخف

.فف
ي������ وثيق������ة معنون������ة ب (و م������اذا يق������ول الة������وم ه������ؤلء المتياشون الس������تالة ةون ع������ن أنفس������هم؟ يقول������ون 

نام������ج اله������داف التكتيكي������ة"مثل فف و البر
:398")الثوري

ف و معزول نسبيا عن الجماهبم" لقد طبع و ما زال يطب��ع إل ح��د ل ب��أس ب��ه، ممارس��ة الحرك��ة الماركس��ية ��(...) تنظيم شي متقلص من الثورييم
ف�� العم��ل الة��ومي وس�ط الجم��اهبم  اتيجية و بيم ف� الس��بت ي م�ن ازدواجي��ة(...) اللة ة ي��ة ع�دم الق�درة عل ال ا�ط الج�دلي و الملم��وس بيم

منظمتن��ا تع��اتف
اتيجية ثوري���ة تب���دو و كأنه���ا مؤجل���ة إل أم���د غبم��� مس���م و م���ن جه���ة ثاني���ة تناض���ل وس���ط الجم���اهبم عل أس���اس برنام���ج. غ يب���ة، فهي��� تط��� ح اس���بت

ي أو العمل الشي�� 398
ف الجدد حول موضوع العمل القانوتف ي الثمانينات بمناسبة النقاش داخل التح يفةيم

.وثيقة صدرت فف
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لماني���ة بم���ا فةه���ا ح���زب الس���تقلل  ف(...)مرحلي��� ل يختل���ف عم���ا تطرح���ه الق���وى السياس���ية للمعارض���ة البر ، هن���اك حرك���ة واس���عة م���ن المناض���ليم
ا تنظيميا لهذه الحركة ف مع الحركة الماركسية �� اللة ة ية، و هناك تنظيمات شية متقلصة جدا ل يمكن أن توفر تأطبم ".المتعاطفيم

وع إع��ادة البن��اء"الوثيق��ة المعني��ة تحم��ل بص��مات  ، و"مشر�� اتيجية الثوري��ة و للتكتي��ك الث��وري، و غي��اب مفه��وم خ��ط الجم��اهبم ، المفتق��د للس��بت
ي الفقرة أعله تلمس للتناقض، دون الق�درة عل إدراك ج��وهره، نتيج��ة التخب��ط ال�ذي وض��ع في�ه التح يفة�ون الج�دد أنفس�هم،

تناقضها الوارد فف
، الذي ل يختل�ف ع�ن ط� ح ك�اتب المقال�ة، ال�ذي و ل ل�ك ك�ان س�باقا ي

، و ذلك قبل أن يجدوا الحل التح يفف ف و من خللهم جيل من المناضليم

ي
ي إعادة البناء أبراهام الشفاتت

ي مثل هكذا أطروحة تح يفية، و قد سار عل نفس النهج، رفيقه فف
ي الحسم فف

.فف
ي فقرة تحمل عنوان 

:، يقول صاحب المقالة"و ل حاجة للعنف"، "ل حاجة للشية"فف
ي� المجتم��ع، فم��ا"

ف ب�الكلم ع�ن فك��رة العن�ف، أن الجم��اهبم الواعي�ة و المنظم��ة و المناض��لة، هي�� أك��بر و أه��م ق��وة فف لق�د س��بق و أن أك��دنا للم�ولعيم
.399!الفائدة من كلم أية قوة سياسية عن احتمالت العنف، خاصة إذا كانت مهمشة عن الجماهبم الع يضة؟

ي المن���اهض للعم���ل الشي، يق���وم ص���احب المقال���ة، ب���التعببم الصي����ح ع���ن تخلي���ه ع���ن أي منظ���ور للث���ورة، بمفه���ومه للعم���ل السياسي��� الجم���اهبم
ي جانبها السياسي أو التنظيمي 

ي(سواء فف ، لن الجم��اهبم المنظم��ة)  لتعارض التنظيم الثوري م�ع العم��ل السياسي�� الجم�اهبم ي اتيخر و ح�تت الس��بت
ي حسم السلطة لص�الحها ع�ن ط ي�ق العن�ف، و بغ�ض النظ�ر ع�ن بع�ض الختلف��ات

ي نفسها بنفسها دون الحاجة إل التفكبم فف
و المناضلة تكفف

ي�� 
ي�� مجمله��ا إل حس��ابات ذاتي��ة، ف��إن ص��احب المق��ال، ق��د ع��بر حقيق��ة، و"إع��ادة البن��اء"الجزئي��ة م��ع م��ن انتق��دهم م��ن رف��اقه فف

ي تع��ود فف
، و ال��تت

ف�� ف �� اللة ة ةيم ، ال��ذي وض��ع بينهم��ا س��ورا ص��ينيا، علم��ا أن الماركس��ةيم ي��
ي�� مع��الجته لمنظ��ور العم��ل الشي و العلتف

بط يقت��ه الخاص��ة، غبم�� الجدلي��ة فف
ف أن ه�����اته الجدلي����ة القائم�����ة عل ي���� تل����ك العلق�����ة، الط�����رف الرئيسي����� م����ن الث�����انوي، حس�����ب ك�����ل ظرفي�����ة سياس�����ية و تاريخي�����ة، م����دركيم

يح����ددون فف
، ع��ن تبني��ه400التناقض، إنما تحل عل قاعدة التحليل الملموس للواقع الملموس، و هو وحده الكفيل بتحدي�د الس��لوب الرئيسي�� م��ن الث��انوي

.كلم صاحب المقالة عبد الرحمان النوضة�� 399

ي�� انتق��ال الط��رف الرئيسي�� إل موق��ع الط��رف: لك��ل تن��اقض طرف��ان�� 400
ورة الجدلي��ة، مم��ا يعتف ي حس��ب الس��بم أح��دهما رئيسي�� و الخ��ر ث���انوي، و يتط��وران بش��كل غبم�� متك��افف

ي التناقض"انظر كراسة ( الثانوي، و العكس صحةح 
).، ماو"فف
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ي ستسود الحملم و منظمة 
.401ابتداءا من الثمانينات" إل المام"لنفس الطروحات التح يفية التت

:الفصل الثامن

402التجربة والفاق: الحركة الماركسية ــ اللينينية 

ي منه���ا ال���ذي"التج ا���ة والف���اق: الحرك���ة الماركس���ية �� اللة ة ي���ة"موقع���ة باس���م عيس ب���دوي، تح���ت عن���وان  حس���ب مقال���ة
، و ض���من الج���زء الث���اتف

ي�� العم��ل السياسي��"يحم��ل عن��وان 
ة الممت��دة م��ن "تقةي��م تج ا��ة اليس��ار الجدي��د فف ، بال س��بة لبل��ورة1974إل نون��بر  1970، و فيم��ا يتعل��ق ب��الفبت

ي هذا الجزء
ي العام للحركة الماركسية �� اللة ة ية، يسجل الكاتب مجموعة من النقط، و يهمنا هنا آخر ما جاء فف اتيخر :التوجه السبت

اتيجية لنجاز التغةبم الثوري" ي المنظم و الطويل النفس بمختلف اللكال كاسبت ي الكفاح الجماهبم
".تبتف

ي ظهرت داخل الحملم،يقول الكاتب
:بال سبة للتيارات أو التوجهات التت

ي حوله من أطروح��ات و مواق�ف ���� ظ�ل من�ذ تأسيس�ه يتك�ون م�ن ثلث��ة توجه��ات متباين�ة، ت��وجه ماركسي� ث�وري���� إن اليسار الجديد "
رغم ما يلتفت

ي�� الص��ل ه��و الت��وجه الماركسي�� الث��وري فم��ع تراك��م فش��لت... أو ل��ةوعي و ت��وجه ديم��وقراطي ج��ذري و ت��وجه عف��وي 
و إذا ك��ان الت��وجه الس��ائد فف

قية م��ن جه��ة أخ�رى ي و أوروا�ا الشر��
ي� التح�اد الس��وفياتت

وقراطي��ة فف اكيات الببم ،403اليس��ار الجدي�د م�ن جه��ة و م�ع م�ا عرف�ه الع�الم م�ن انهي��ار الل��بت

ي حول �� 401
ي كتبها أبراهام الشفاتت

ي �� و حول الحزب الطليعي الماركسي" النوية الثورية" "تذكرنا هاته الطروحات بتلك التت
.اللة ةتف

ف(، موقعة باسم عيس بدوي 1998، غشت 35، عدد "النهج الديموقراطي"مقالة صادرة بج يدة �� 402 ).عبد الحميد أميم

قية، و ليس عن دول تح يفية قائمة عل نظام اقتصادي و اجتماعي ل علقة ل��ه�� 403 ي و أوراا الشر
ي التحاد السوفياتت

وقراطية فف اكيات الببم يتحدث الكاتب هنا عن اللبت
يالي���ة الس���وفياتية، و يتح���دث الماركس���ةون �� اكية المبر قية للل���بت ي��� إط���ار تبعي���ة دول أورا���ا الشر���

ولةتاري���ا للس���تغلل، و الش���عوب للض���طهاد، فف اكية، تتع���رض في���ه البر بالل���بت
ي و دول أورا�ا

ي ك��انت تعت�بر التح��اد الس�وفياتت
و س��كية، ال�تت وقراطي��ة المس�تمدة م�ن الطروح��ات البت اكية ببم ي� ه�ذه البل��دان، و لي�س ع�ن ال��بت

اللة ة ةون عن رأسمالية الدول�ة فف
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ي�
ة لخ��رى و م�ن تموج��ات فف أصبح التجاه السائد تدريجيا هو التجاه الديموقراطي الجذري مع ما لهذه الصيغة من حم�ولت مختلف�ة م�ن ف��بت

".المضمون
ي العناص التالية

ها فف ي بناء الحزب الثوري للطبقة العاملة، يرى الكاتب تفسبم
:و فيما يخص فشل اليسار الجديد فف

ه"-  ة كطليع��ة تكتيكي��ة، و ه��و م��ا يج��د تفس��بم ف�� المجه��ودات عل الش��بةبة التعليمي��ة انطلق��ا م��ن المفه��وم ال��دخيل ال��ذي اعت��بر ه��ذه الخبم�� تركبم
ي�� أطروح��ة 

ي��" الث��ورة عل الب��واب"ب��دوره فف
ي�� تنظي��م الفئ��ات الك��بر حركي��ة فف

ي ك��انت تقتضف
الس��ائدة عن��د نش��أة الحرك��ة الماركس��ية �� اللة ة ي��ة و ال��تت

ي الطلبة و التلميذ بدل تنظيم الطبقة العاملة القوة القيادية للتغةبم الثوري
.404المجتمع المتمثلة آنذاك فف

ي��� للش���غل النقاب���ة-  ي��� نه���ج خط���ة واقعي���ة للعم���ل وس���ط التح���اد المغرتر
غي���اب خط���ة عملي���ة للتج���ذر داخ���ل الطبق���ة العامل���ة و ه���و م���ا ك���ان يقتضف

ي���� الصاعات
ي القاع����دي م����ع تجن����ب ال����دخول فف ى الم����ؤطرة لق����وى و أب����رز النض����الت العمالي����ة، خط����ة مب ي����ة عل العم����ل النق����اتر العمالي����ة الك����بر

ة و الفوقية ذات الطابع السياسي مع الجهزة القيادية للنقابة .المباشر
غياب خطة لستقطاب الطلئع العمالية المناضلة للعمل السياسي التقدمي و الثوري لحق�ا و ه��و م�ا ك��ان يف��رض ح�ل إل��كالية العم��ل الشي- 

عي
عي و العمل الشر

ي بالعمل السياسي الثوري داخل تنظي��م شي مغل��ق. غبم الشر ي المجال النقاتر
إنه من الصعب جدا إلحاق العامل الطليعي فف

كم��ا ك��ان الش��أن بال س��بة لتنظيم��ات اليس��ار الجدي��د، بينم��ا يمك��ن إلح��اق نف��س العام��ل بالعم��ل السياسي�� التق��دمي داخ��ل تنظي��م أو إط��ار سياسي��
عي يعمل و لو نسبيا عل خدمة المطامح التحررية للطبقة العاملة

.405"شر
".الثورة عل البواب"الذي ي اطه بدوره بأطروحة " الطليعة التكتيكية"يفش الكاتب فشل بناء الحزب الثوري للطبقة العاملة بمفهوم ◄ 
، و هك��ذا يق��وم بس��حب1972 – 1970لص��ةق بتج ا��ة " الث��ورة عل الب��واب"يتكل��م الك��اتب هن��ا ع��ن التج ا��ة العام��ة، و الح��ال أن مفه��وم ◄ 

وقراطي اكية بانحراف ببم قية دول البت .الشر

.، و ذلك لزرع الغموض، و  سهيل لبث الطروحات التح يفية الجديدة"إل المام"يخلط الكاتب هنا المراحل، فيما يخص تاري����خ منظمة �� 404

يدافع الكاتب هن�ا ع�ن أطروح��ات قديم�ة ل�ديه، مفاده�ا أن اس��تقطاب العم�ال يتن��اقض و طبيع�ة التنظي��م الشي، و ه�ذه أطروح��ة تح يفي��ة ك�ذلك، تناقض�ها التج�ارب�� 405
ي أم يكا اللتينية

ف و الفةتنام و فف ي روسيا و الصيم
.الثورية عبر العالم فف
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ي���� س����ياق نق����د ل����امل لخ����ط العفوي����ة بال س����بة لمنظم����ة 
ي���� ل����مولةتها، علم����ا أن ذل����ك ت����م نق����ده فف

إل"ظ����اهرة جزئي����ة مح����ددة زمني����ا عل تج ا����ة فف
.406"المام

.إنه قمة التعسف عل التاري����خ و تجاهل الحقائق التاريخية◄ 
ي�� عل الحقيق��ة

ه، فه�ذا م��رة أخ��رى تجتف ي أو غبم�� أما الكلم عن غياب خطة عملية للتجذر داخل الطبقة العاملة س��واء تعل��ق الم��ر بالعم��ل النق�اتر
ي ك�����ان يت�����وفر علةه�����ا فص�����يل  407"م�����ارس 23"التاريخي�����ة، فعناص ه�����اته الخط�����ة تواج�����دت س�����واء ل�����دى منظم�����ة 

لنخ�����دم"، أو خط�����ة العم�����ل ال�����تت
ء، يمكن قوله عن غياب خطة لستقطاب الطلئع العمالية المناضلة للعمل السياسي التق�دمي و الث�وري، بال س��بة 408"الشعب ي

، و نفس السر
ي�ة، خاص�ة بع�د س�نة" إل الم�ام"لهذا الموض�وع و س�ابقه،  ش�كل وث�ائق منظم��ة  ، تفني�دا له�ذا الط� ح و تأكي�دا1972الداخلي��ة منه�ا و الجماهبم
. لوجود تصورات للتجذر وسط الطبقة العاملة

ي� تجس�يد ذل�ك و
ي علق��ة ه��ذه الخط�ة و ه�ذا التص�ور ب�دور القي�ادة فف

ي غياب هذه الخطة أو تلك، بل فف
ي هذا المر، أي فف

إن المشكل، ل يكمن فف

ي و التكتيكي اتيخر ي طبيعة المعيقات عل مستوى الخط التنظيمي و السياسي و السبت
.جدولته و برمجته، ثم البحث فف

، و م��ن تم��ة عي
، يتح��دث الك��اتب ع��ن تمجي��د العم��ل الشي أو تقديس��ه كمنه��ج، و تغةي��ب العم��ل الشر�� ي��

ي�� مج��ال تقةي��م العم��ل الشي و العلتف
و فف

إن ع��دم ض��بط جدلي��ة العم��ل"يراج��ع الموق��ف ال��ذي أدى إل إنش��اء النقاب��ة الوطني��ة للتلمي��ذ، ب��دل الكتف��اء بالودادي��ات، ث��م يط ان��ا بمعزوف��ة 
ة لليس��ار الجدي��د و عرقل��ة إمكاني��ة تج��ذره وس��ط الجم��اهبم و خاص��ة منه��ا الجم��اهبم العمالي��ة عي ق��د أدى إل أخط��اء ك��ببم

و" الشي و العم��ل الشر��
:يرى كذلك

ي أو الث��الث، و للمزي�د م�ن الطلع1972يظهر أن الوعي بالتج ا�ة عن�د الك��اتب ق�د توق�ف عن��د م��اي �� 406
، و ه�و تاري����خ اعتق�اله، و ق�د أورث ذل��ك لتلم�ذته م�ن الجي�ل الث��اتف

ة ألهر من كفاح التنظيم "انظر وثيقة  ي: عشر
".غشت 30"و الم شورة عل موقع " نونبر 20تق ير "المعروفة ب " نقد و نقد ذاتت

، أحد قادة منظمة " خطة عمل"تجب اللارة هنا إل وثيقة �� 407 ي
ي قام محمد الكرفاتت

ي مارس "، مارس 23"التت
.1973بصياغتها فف

ي ق��امت �� 408
ي�� وثيق��ة " إل الم��ام"يمك��ن الل��ارة هن��ا إل وث��ائق ه��ذا الفص��يل، و ال��تت

ي��"بتلخيص��ها فف ولةتاري��ا المغرتر ي�� لح��زب البر
، و الوثيق��ة"م��ن أج��ل خ��ط ماركسي�� �� لة ةتف

".غشت 30"م شورة عل موقع 
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ة أو ج ي���دة% 90أن نف���س المنط���ق أدى إل تفض���يل اللج���وء إل العلم الشي و ل���و ك���ان ◄  ي��� نشر���
م���ن مض���مونه ذو محت���وى قاب���ل للت���داول فف

عية مخصصة لهذه الغاية .شر
ي�� الك��اتب بعمومي��ات، أدت ب��ه إل رف��ض تج ا��ة ◄ 

409"النقاب��ة الوطني��ة للتلمي��ذ"يكتفف
ي��
ي�� بال س��بة لتحم��ل المس��ؤولية القيادي��ة فف ، و نف��س السر

ي لطلب��ة المغ��رب، و العتق��اد، ب��أن مض��مون العلم الشي  15الم��ؤتمر 
ة أو ج ي��دة)من��ه% 90(للتح��اد ال��وطتف ي�� نشر��

، ك��ان بالمك��ان أن يص��در فف
عية .شر

تاري����خ اعتق��اله)، بمعتف�� وج��ود و وق��وع(1972إن ه��ذه، إح��دى أوه��ام الك��اتب ال��ذي ل��م يع��ش ه��ذه التج ا��ة عل الرض، خاص��ة من��ذ م��اي ◄ 
.انفصام لديه مع الواقع

لع�ب دورا س�لبيا، م�ن" ل إص�لح ل رجعي�ة قي�ادة ثوري�ة"فيما يخص موق�ف اليس��ار م�ن الص��لحية، ي�رى ص�احب المقال�ة التقةيمي�ة، أن ل�عار 
ي نفس المستوى مع القوى الصلحية المعارضة

...حيث أنه كان يضع قوى الرجعية الحاكمة و المسؤولة عن الوضاع فف
ف�� مناض��لي اليس��ار الجدي�د و مناض�لي الق��وى الص��لحية" وري أحيان�ا بيم ك المطلوب ب�ل و صف� و قد لعب هذا الشعار دورا معرقل للعمل المشبت

ورة، كم��ا ان ه��ذا الش��عار ق��د أدى إل مفه��وم ة ذات الط��ابع الص���لجي بالصف�� ي��ة م��ن اج��ل تحقة��ق المط��الب المباشر�� وس��ط التنظيم��ات الجماهبم
"مغلوط لجدلية الثورة و الصلح

ي� عك�س م�ا أراد◄ 
ي� س��ياقها الص��حةح، يت��م الوق��وع م��ن ط�رف الك��اتب فف

ي هذا المجال، لكن دون وض��ع الم�ور فف
للك أن لدى الحملم أخطاء فف

نقده، أي بالضبط عدم إدراك جوهر جدلية الص�لح و الث�ورة، و الة�وم يمك��ن الق�ول أن أص�حاب ه�ذا الط� ح أص�بحوا م�ع الص�لح لك�ن ب�دون
. ثورة

ي�� الح���زب الث���وري" ل إص��لح ل رجعي��ة قي���ادة ثوري���ة"إن ل��عار 
ورة القي���ادة الثوري��ة، المتجس���دة فف ، ك��ان يه��دف إل تك���ثيف صف��� ي اتيخر ل��عار اس���بت

ي���
ي���ة، ثانةهم���ا تك���تيكي. الماركسي��� �� اللة ةتف ي يه���دف إل الدعاي���ة للخ���ط الث���وري داخ���ل الحرك���ة الجماهبم

ي دع���اتي اتيخر و للش���عار ل���قان، أولهم���ا اس���بت

ف�� ال��دعاة إل تأسيس��ها إل ح��دود اعتق��اله، و بع��د ذل��ك انقل��ب م��وقفه�� 409 بال س��بة للنقاب��ة الوطني��ة للتلمي��ذ، و بال س��بة لتحم��ل المس��ؤولية. لق��د ك��ان ك��اتب المقال��ة م��ن بيم
ي المؤتمر 

ي لطلبة المغرب "15القيادية فف
يرها"للتحاد الوطتف .، و هي مواقف تظل عموما واهية من حيث السس المقدمة لتبر
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ية، عل مستوى تحقةق مطالبها النية، و هنا الخلط لدى صاحب  جدلية الص��لح و"يهدف إل التعبئة و التح يض لقيادة الحركة الجماهبم
ي�ة"الثورة اتيجيا م�ع أه�داف الحرك�ة الجماهبم ف كون ط ح تلك المطالب من طرف الق�وى الص��لحية يختل�ف تكتيكي�ا، بع�دما اختل�ف اس�بت ، بيم

وقراطي���ة، كولس���ة(الثوري���ة، م���ن حي���ث أس���اليب النض���ال أو التنظي���م و الدعاي���ة و التح ي���ض و العلق���ة م���ع الجم���اهبم  و التع���اون م���ع) فوقي���ة، ببم
.النظام، و أسلوب الحركة الثورية المختلف جذريا مع ذلك

ية  ي الطرفان تكتيكيا و مؤقتا، لكن الصاع ل يتوقف من أجل هيمنة هذا الخط او ذاك داخل الحركة الجماهبم
قد يلتفت

ي اليشاوية، وهما وجهان لعملة واحدة◄ 
.بدون هذا الفهم تكون هناك ذيلية للقوى الصلحية، أو سقوط فف

الجزء الثالث
القسم الثالث

:الفصل التاسع 
الجوهر الجي للماركسية أو الماركسية اللماركسية

الجزء الول
410دفاعا عن الجوهر الجي للماركسية

ي تقديمه
:يقول الكاتب فف

يتم  شويه الماركسية كي يسهل انتقادها، و ذلك ع�بر  س�طيحها و تحويله�ا إل نقيض�ها أي إل منظوم�ة م�ن المق�ولت منغلق�ة عل نفس�ها"... 
ي��� ه���ذا المج���ال إل م���ا لقةت���ه. و كامل���ة و منتهي���ة، بينم���ا تعت���بر الماركس���ية منهج���ا و أطروحاته���ا منفتح���ة و قابل���ة للتط���ور باس���تمرار

و يت���م الرج���وع فف

اكية أي مس��تقبل"، ص�درت ض�من كت��اب "النهج الديموقراطي"دفاعا عن الجوهر الخي للماركسية"، مقالة لعبد ا الح يف، الكاتب العام السابق لحزب �� "410 "الل��بت
ي و إرنست منديل س م شورات ����� 

ف أبراهام الشفاتت ي بيم
، طبعة أول1996" النهج الديموقراطي"حوار تاريخف .، مطبعة النضال الديموقراطي
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، الممي����ة ف���� ف أنفس����هم، إض���افة إل بع���ض أخط����اء و ن���واقص م���اركس و انجل����ز و لةنيم الماركس����ية م���ن  ش����ويه و  س����طةح عل ي���د بع���ض الماركس����ةيم
411"الماوية"الثانية، الستالة ية، بعض الطروحات 

ي تحديد ما أسماه بالجوهر الخي للماركسية
:و خلفا لما هو أخطاء و  شويه و  سطةح يخوض الكاتب فف

 . ي لحقته��ا و الن��واقص و"..
ي�� نف��س الن النحراف��ات و التش��وي��هات ال��تت

ي بتوض��ةح الج��وهر الخي�� و الث��وري للماركس��ية منتق��دين فف
ل��ذلك س��نكتفف

ي يتطلب تجاوزها القيام بالمزيد من الجتهادات النظ ية ارتباطا بتطوير الممارسة النضالية
".الخطاء التت

ف"فالماركس���ية إذن، منه���ج و أطروح���ات منفتح���ة، تعرض���ت للتش���ويه و التس���طةح عل ي���د بع���ض  أنفس���هم، بالض���افة إل أخط���اء و" الماركس���ةيم

ورة توض��ةح الج��وهر الخي��� ، و المش���وهون ه��م الممي��ة الثاني���ة و الس��تالة ية و الماوي��ة، ل��ذلك ي��رى الك��اتب صف�� ف�� ن��واقص م��اركس و انجل��ز و لةنيم
.للماركسية

:الماركسية ضد التعريفات- 1-
:يقول الكاتب

ي��"
ه م��ن العناص و تجمي��ده فف ة ترتك��ز عل ع��زل العنص ال��ذي يت��م تع يف��ه ع��ن غبم�� و وعي��ا من��ا ب��أن الماركس��ية ترف��ض التع يف��ات لن ه��ذه الخبم��

ورات  ، فإنن����ا س����نجازف  س����هيل للع����رض، بإعط�����اء تع ي����ف للماركس����ية)و لي�����س الل����ياء(الزم����ان، و أن الماركس����ية ترك����ز عل العلق�����ات و الص�����بم
ف ما أمكن أن يكون منفتحا و  ف عند توضيحه إل تجاوز نواقصه و علته" لامل"محاوليم ".و ساعيم

ورة إعط����اء تع ي����ف منفت����ح و ل����امل، ث����م بع����د توض����يحه، العم����ل عل تج����اوز ي���� نف����س ال����وقت هن����اك صف����
هن����اك ص����عواة تع ي����ف الماركس����ية، و فف

.نواقصه و علته
ي يصعب تع يفها؟

فماهي الماركسية التت

ف��� و الممي���ة الثاني���ة و �� 411 و بع���ض الطروح���ات" الس���تالة ية"يض���ع الك���اتب فيم���ا يس���ميه أخط���اء و ن���واقص الماركس���ية عل ق���دم المس���اواة، كل م���ن م���اركس و انجل���ز و لةنيم
.الماوية
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 . ي"..
ي تلزمه���ا و للديولوجي���ات ال���تت

الماركس���ية هي��� النق���د النظ���ري و العملي��� للرأس���مالية، و لك���ل أل���كال الس���تغلل و الس���تيلب و العس���ف ال���تت
اتيجية و يرتكز عل المادية الجدلية ولةتاريا و مصالحها النية و السبت ".ت تجها، ذلك النقد الذي ينطلق من موقع البر

ي�� العم��ق منتوج��ا لمنه��ج ه��و المادي��ة الجدلي��ة، أي أن المنه��ج يول�د النظ ي��ة
ي�� فف

ي عموميات، فالماركسية عن�د الك�اتب، تعتف
هناك سقوط متكرر فف

← تجاه��ل علق�ة الع�ام بالخ�اص، ث�م ح�ذف الع��ام و الكلم ع�ن التط��بةق الخلق عل الخ�اص، ث�م استش��هادات ذات ص�لة بموض�وع المنه�ج و
، أي ل حق�ائق عام�ة ف� الفكر: قراءة مشوهة لتلك المقتطفات خارج الس��ياق، بم�ا ي��وجي أن ل فك��ر ث�ابت نس�بيا م�ن أفك��ار م�اركس و انجل��ز و لةنيم

للماركسية، و هذا لب التح يفية.
فما الماركسية إذن؟

:انطلقا من تقديمه السابق يرى الكاتب
ي��� تع يفن���ا، ليس���ت فق���ط، م���ا أنتج���ه م���اركس و انجل����ز م���ن فك����ر "

و إن كان���ا ق���د وض����عا حج����ر الزاوي����ة للعل����م(و عل ه����ذا الس����اس، فالماركس����ية، فف
ف�� ي�� حرك��ة)الماركسي�� كم��ا يط�� ح ذل��ك لةنيم

، و لك��ن هي�� أيض��ا إس��هامات ك��ل ال��ذين تبن��وا تل��ك المب��ادئ الموجه��ة العام��ة، و عمل��وا ع��بر ان��دماجهم فف
ي بلدانهم، عل تطوير تلك المبادئ و إغنائها بفضل تطبيقها الخلق عل الواقع الملموس لمجتمعاتهم

ولةتاريا، فف .412"البر
ي� غي��اب

ف ب�دون تحدي�د، و ل أي خي��ط راب�ط فف هكذا، فمن الماركسية بدون فكر أو نظ ية، انتقلنا إل تع يفها كمجموع إس�هامات ك��ل الماركس��ةيم
ي���� التع����ويم، و القف����ز ف����وق التاري����خ 

ي���� ي����ؤدي ب����ه إل الكلم ع����ن: المنط�����ق و بالس����قوط فف ي���� خل����ط منهخر
، يس����قط الك����اتب فف ي����

تاري����خ الصاع الطبفت

كيب الماركسي��� ، و بع��دم إدراك ج���دل التحلي���ل و ال���بت ي
ي��� و الت���اريخف

ي��� ظ���ل جه���ل ت���ام بجدلي���ة المنطفت
ماركس���ية غبم��� مح���ددة تاريخي���ا، و يق���ع ه���ذا فف

، ذل��ك أن الماركس��ية ليس�ت مجم�وع الماركس��يات، و هن��ا�� 412 ي خطأ قات�ل م�ن حج��م ك�ببم
ي تع يفه للماركسية، يتجاهل الكاتب أمران أساسيان، و تجاهله لهما يسقطه فف

فف
اته�ا الساس��ية و الجوه ي�ة، و النقط��ة الثاني��ة، هي�� ك�ون الك��اتب جع�ل الماركس��ية ف�وق التاري����خ، و ف كيب المحدد تاريخيا، أي ض�من مرحل�ة له�ا ص�فاتها و ممبم ز إلكالية البت تبر

ي��
كيب الجدي��د للماركس��ية الثوري��ة فف التاري����خ كم��ا يق��ال مراح��ل، فالماركس��ية مرحل��ة مح��ددة تاريخي��ا، و اللة ة ي��ة مرحل��ة ثاني��ة مح��ددة تاريخي��ا، و الماركس��ية �� اللة ة ي��ة هي�� ال��بت

اكية، و هي�� النتق��ال م��ن الج��وهر الث��وري رق��م  يالي��ة و انتص��ار الث��ورة الل��بت هك��ذا إذن، ل��م ينف��ع. ، ف��الجوهر ه��و الخ��ر متح��رك)2(إل الج��وهر الث��وري رق��م ) 1(مرحل��ة المبر

ي
.الكاتب القفز فوق التاري����خ ليجمع ما ل يجمع، إنه ببساطة غياب الدياليكتيك المادي، و غياب المنهج المادي التاريخف
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ي���
هن���اك محاول���ة لتأس���يس لمرجعي���ة إي إيديولوجي���ة جدي���دة، و لج���ل ذل���ك لج���أ الك���اتب إل اعتم���اد الستش���هادات و اس���تعمالها خ���ارج. اللة ةتف

ي العديد من الفقرات ما يلي
ير ذلك، و نقرأ فف :سياقها لتبر

ي ب�ل كنم�وذج ج��اهز يت�م بفض�له تقطة��ع و إع�ادة تقطة�ع"
إن المنهج المادي يتحول إل نقيضه كلما استعمل ليس كخط موجه للبحث التاريخف

"الوقائع التاريخية
ء توجيه للبحث" ي

.رسالة من انجلز إل ب إرنست وكونراد سميث: انجلز" إن نظرتنا للتاري����خ هي قبل كل سر
:من هنا، تعارض جوهر الماركسية مع الدوغمائية، و مع فكرة النموذج الجاهز الصالح لكل زمان و مكان حسب الكاتب و← 

ي كل لحظة، هو أن الماركسية تنطلق من تحليل الواقع كما هو"
ي استحضاره فف

.413"ما ي بعف
.414نصف الكلم أو نصف الحقيقة و تجاهل تام لجدلية الجوهر و الظاهرة و عمق جدلية الملموس الماركسية← 

ي� مث��ال الماركس��ية اللة ة ي��ة الس��تالة ية، و تح��ول الماركس��ية الس��وفياتية إل نم�وذج مي�ت و
و بطبيعة الح��ال، ي�رى الك��اتب نقي�ض م�ا طرح�ه لن�ا فف

ي 
ي التحاد السوفياتت

).الحزاب الشةوعية+ الماركسية أصبحت إيديولوجية الدولة (ما أنتج من كوارث فف

ن و إضفاء صفة المطلق عل الحلول الخاصة بالثورة الروسية أو كيف تخلص عبد ا الحريف من اللينينية- 2- ستالير
:حسب الكاتب

ي��� نهاي���ة الق���رن التاس���ع عشر��� و بداي���ة الق���رن"
ي��� ك���ونه أض���فف ص���فة المطل���ق عل الحل���ول الخاص���ة ب���الثورة الروس���ية فف

، إذن فف ف يكم���ن خط���أ س���تاليم
ف لمشاكل الماركسية، و هو بذلك يكون قد أعط حلول لزمة الماركسية لكنها تبفت حلول لكلية ي طرحها لةنيم

ين التت .415"العشر
ي��� ه���ذا أل حق���ائق عام���ة

ي��� إض���فاء ص���فة المطل���ق عل الحل���ول الخاص���ة ب���الثورة الروس���ية، و يعتف
، يتمث���ل فف ف هك���ذا، فالخط���أ الساسي��� عن���د س���تاليم

ي بالواقع من المنظور الماركسي�� 413
ط إدراك ماذا نعتف .الجملة صحيحة شر

.، بونيفاس كيدروف"وحدة الدياليكتيك، المنطق، الغنوسةولوجيا"، كاريل كوزيك، و كذلك كتاب "ديالكتيك الملموس"انظر كتاب �� 414

ف�� 415 .هذا الزعم ل يعتمد عل حجج و براهيم
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ف ب اللة ة ية عبر ستاليم ورة التخلص من اللة ة ية، فلجأ الكاتب إل صف .416للثورة الروسية، و من تم صف
بعد حذف اللينينية، فما هي الماركسية مرة أخرى؟

حول أخطاء الماركسية أو كيف أسقط عبد ا الحريف مفهوم التحريفية - 3-
:يقول عبد ا الح يف

ي� ح�د ذات�ه تع�ببم بالس��اس"
ف الذات و الموضوع تعيش دائما توترا حادا ه��و، فف ي ترتكز عل العلقة الجدلية الحية بيم

إننا نعتبر أن الماركسية التت
ي يعرفها الواقع الموضوعي و الفكر الذي يحاول المساك بذلك الواقع و الفعل فيه

".عل التناقضات التت
ي ي���ة، باعتم���اد ي��� ن���وع م���ن التبر

ي أص���ابت الماركس���ية، فيس���قط فف
ي��� العمومي���ات، عن���دما يح���اول تفس���بم الخط���اء ال���تت

م���رة أخ���رى، يس���قط الك���اتب فف
ي عندما يقول :أسلوب النقد السوسةولوجر

ف و بع��ده" ، لي�س نابع��ا، بالس��اس م��ن إرادة417عل أنه ن يد الت بيه هنا، إل أن ما أصاب الماركسية من أخطاء، أيام برنشتاين و كاو سي و ستاليم
ي��� نهاي���ة الق���رن التاس���ع عشر��� و(و لك���ن م���ن إرغام���ات الواق���ع الموض���وعي  رغ���م أهمي���ة ال���دور ال���ذي لعب���وه س- و أخط���اء بع���ض الل���خاص 

ألماني���ا فف
ي للماركس���ية يعت���بر ه���و أيض���ا، إل ح���د بعي���د، ولي���د

ف��� الس���تالةتف انتش���ار الماركس���ية بش���كل مس���طح و مبس���ط وس���ط الطبق���ة العامل���ة، كم���ا أن التقنيم

، فض�����اع الفه�����م الس�����ائد للماركس�����ية و اللة ة ي�����ة وس�����ط الطبق�����ة العامل�����ة و الح�����زب الش�����ةوعي ي
ي����� التح�����اد الس�����وفياتت

طبيع�����ة الواق�����ع الموض�����وعي فف

ي
".السوفياتت

ير و التغميض ي التبر
، يتم السقوط فف ي ي سوسةولوجر

، و باعتماد منهج تاريخف ي
. 418خارج المنهج المادي التاريخف

ي كتاب �� 416
ي للحقائق العامة للثورة الروسية فف

ف"المرض الطفولي للشةوعية"انظر الط ح اللة ةتف .، لةنيم

ي خانة واحدة�� 417
، و من جاء بعده عل قدم المساواة و فف ف ي محاولة للخلط، كل من ب ي شتاين و كاو سكي و ستاليم

.مرة أخرى يضع الكاتب، فف

ي آخر المط��اف، لن الظ��روف الموض��وعية�� 418
ير و التغميض، فالكل معذور فف ي التبر

، يتم السقوط فف ي ي سوسةولوجر
، و باعتماد منهج تاريخف ي

خارج المنهج المادي التاريخف
، " بالفع��ل، ج���دير بمنه��ج أك���اديمي ي أراد الك���اتب تجاوزه���ا، ف��الجمةع عل ق���دم المس���اواة. "تعام��ل ديم���وقراطي

ي���ة و الحتمي���ة، ال���تت ي��� الجبر
ي��� الس���قوط فف

ح���ددت ذل���ك، بم���ا يعتف
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ماركس وإضفاء صفة المطلق عل الرأسمالية التنافسية- 4-
ي هذا الصدد

:يقول عبد ا الح يف فف
ت أل����كال" ي ل تتغبم���� مهم����ا تغبم����

و ل ب����د، هن����ا، م����ن الق����رار ب����أن م����اركس ال����ذي ق����دم فهم����ا علمي����ا لج����وهر الرأس����مالية و تناقض����اتها العميق����ة ال����تت
ي����� إض�����فائه ص�����فة المطل�����ق عل الش�����كل ال�����ذي ك�����انت علي�����ه

ي تج�����د أساس�����ها فف
الرأس�����مالية، ل�����م ين�����ج م�����ن إعلن بع�����ض التقةيم�����ات و الت ب�����ؤات ال�����تت

ي� عه�ده 
و م�ا ك��انت ت�ؤدي إلي�ه م�ن أزم��ات و انهي��ارات، و م�ا يص�احب ذل�ك م�ن اس�تغلل مكث�ف و تفقبم�) أي الرأس�مالية التنافس��ية(الرأسمالية فف

ء، الذي يعتبر مصدر بعض التقةيمات الكارثية، مثل الزمة العامة و النهائية للرأسمالية ي
".للطبقة العاملة، السر

ف� م�اركس الع�الم الث�وري و م��اركس المناض�ل الث�وري لق�د ك�ان. لتأكيد أطروحته المزعوم�ة، ق��ام الك�اتب بخل�ط للوراق نت��ج عن��ه ع�دم التف ي�ق بيم
يالي��ة، لك��ن م��اركس، ق��ام ي�� مرحل��ة المبر

ي�� ذل��ك، ل��م يت��م تجاوزه��ا فف
ي�� مرحل��ة مح��ددة، و ق��دم أجوا��ة علمي��ة فف

عل م��اركس أن ي��درس الرأس��مالية فف
ورة، و يتبتف�� ق�انون التن��اقض، و ل�ذلك، ل�دى م��اركس و رفيق�ه انجل��ز إل��ارات ح��ول التط�ور ، يتبتف منهج السبم بتلك الدراسة، ضمن منهج علمي
ي�� ج��دول العم��ال، كلم��ا س��نحت الظ��روف ب�ذلك،

اكية فف اللح��ق للرأس��مالية، و بال س��بة لم��اركس و انجل��ز، ك��انت هن��اك مهم��ة إنج��از الث��ورة الل��بت
اكية يالي���ة، ليعلن���ا ع���ن برنام���ج الث���ورة الل���بت ، فق���د ق���دم. ه���ذان المناض���لن العظيم���ان، ل���م ي تظ���را انتق���ال الرأس���مالية إل مرحلته���ا المبر ف��� أم���ا لةنيم

اكية يالية و انتصار الثورة اللبت .الجواب انطلقا من ماركس، و بذلك أصبحت اللة ة ية، هي ماركسية عص المبر
ف�� ف جدي��دة للرأس��مالية، ق��ام لةنيم ه��ا، فيع��ود إل ق��راءات غبم�� جدلي��ة لكت��اب الرأس��مال، و ع��دم إدراك ق��وانيم أم��ا أس��باب التقةيم��ات الكارثي��ة، و غبم

ي يمةنا، وسطا، و يسارا
اكي الديموقراطي اللماتف . 419باكتشافها، ثم إن ذلك له صلة بالفكار السائدة داخل الحزب اللبت

ف و م��او، فالك��ل مع��ذور و "نبةن��ا علي��ه الس��لم"، و ل يج��ب أن نظل��م الن��اس. به��ذا ل��م تع��د هن��اك ف�� و س��تاليم يتس��اوى في��ه و ب��ه م��اركس و انجل��ز و كاو س��كي و برنش��تاين و لةنيم
. ي الحاصف

ي و فف
ي الماضف

ي العالم فف ي الواقع، و بذلك تخلص الكاتب من مفهوم التح يفية، و تصالح مع كل تح يفتم
رها فف ية لها ما يبر تح يفية، بل مجرد أخطاء بشر

دينغ و روزا لوكسمبورغ�� 419 ، هيلفبم ي هنا كارل كاو سكي
.نعتف
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ن والجوهر الجي للماركسية- 5- لينير
، مع ما أسماه بالجوهر الخي للماركسية؟ ف كيف نظر الكاتب إل تعامل لةنيم

ي ل تنطب��ق س�وى عل"
ف فعل، و بشكل خلق، أن يطبق الماركسية عبر إمساكه بجوهرها، و تجاوزه لبع��ض أطروحاته��ا ال�تت هكذا استطاع لةنيم

ي
ف��� ل���م تتوق���ف ع���ن نق���د الطروح���ات الخاطئ���ة ال���تت مرحل���ة الرأس���مالية التنافس���ية، و م���ن تم���ة يتض���ح، إذن،أن مختل���ف الس���هامات الرائع���ة للةنيم

اكية الديموقراطي�ة الورواي��ة  ي� العدي�د م�ن الح��زاب الل��بت
و خاص��ة الح�زب( واكبت الماركس��ية م�ن ال�داخل، تح�ت ت�أثبم التجاه�ات الس��ائدة فف

ي
ت م��ن حي��ث الج��وهر، بينم��ا)اللماتف ، بالرتكاز عل أن الماركسية ليست مقولت جامدة و إنما هي مبادئ موجهة عامة، و أن الرأسمالية تغبم

ورة ي��� إط���ار س���بم
ف إل الظ���ن بأنه���ا يمك���ن أن تتغبم��� م���ن حي���ث الج���وهر، فف ف ال���ديموقراطةيم اكةيم أدى تغبم��� الرأس���مالية بالعدي���د م���ن المنظ ي���ن الل���بت

ي بداية القرن و انهيار الممية الثانية
اكية الديموقراطية فف ".تطورية هادئة ستوصل إل الشةوعية، مما أدى إل انقسام اللبت

ي تجاوزه���ا، و هي��� ذات ص���لة بالمرحل���ة
ف��� حس���ب ط��� ح الك���اتب، و م���ا هي��� الطروح���ات ال���تت ل نعل���م ل���يئا ع���ن ه���ذا الج���وهر ال���ذي  ش���بث ب���ه لةنيم

، فقط لن أحدهما ظل متش��بثا بفك��ر المرحل��ة ف اكية الديموقراطية الممية إل اتجاهيم التنافسية للرأسمالية، ثم ل نفهم كيف انشطرت اللبت
يالية، و هكذا اعتقد التجاه الول بإمكانية تغةبم�� ج��وهر الرأس��مالية بش��كل تط��وري، ف�انحرف ف المرحلة المبر التنافسية، و الخر اكتشف قوانيم

.عن التجاه، و هذا ما أسقط الممية الثانية
ي ل تقبل الجدال

.420إن هذا، لعمري، تبسيطية ما بعدها تبسيطية، تقفز عل الحقائق التاريخية التت

ي �� 420
ة، منه�ا م�ا ه�و فلس�فف التخلي��(و منه�ا م�ا ه�و سياسي�� ) حال�ة برنش��تاين: ت�أثبم الكانطي�ة الجدي�دة(إن انحراف قادة الممية الثانية عن الماركسية الثوري�ة ل�ه أس�باب ك��ثبم

لماني��ة  ي�� البله��ة البر
يالي��ة، و ارتب��اط(و منه��ا م��ا ه��و اقتص��ادي ) حال��ة ك��ارل كاو س��كي و آخ��رون: ع�ن التكتي��ك الث��وري، الس��قوط فف ف تط��ور الرأس��مالية إل امبر ع��دم إدراك ق��وانيم

اكية و منه���ا م���ا ه���و نزع���ة ميكانيكي���ة، تق���وم عل اعتم���اد مفه���وم التط���ور العض���وي لنم���و الطبق����ة العامل���ة و ق���وى النت����اج كعوام���ل مؤدي���ة ميكانيكي���ا إل) ذل���ك ب���الثورة الل����بت
، و ع�ن ط ي��ق ص��ناديق اكية بش��كل س��لمي ي أن ل حاجة إل حزب من طراز ثوري، و اعتماد سياسات إصلحية تؤدي تدريجيا إل تحقةق اللبت

، بما يعتف اكي المجتمع اللبت
، و يوج��د ط� ح اكية، و هذا هو جوهر الط ح الميكانيكي لقادة الممية الثاني��ة، و عل رأس��هم ك�ارل كاو س��كي يالية هي مقدمة لبناء اللبت اع، و من تمة العتقاد أن المبر القبت
اكية س��تقوم اكية، ف�الثورة الل��بت ورة ح�زب ث�وري لقي��ادة الث�ورة الل��بت يشاوي لنظ ية التطور العضوي للطبقة العاملة و تبنته روزا لوكسمبورغ، و هو الخر كان ل ي�رى صف�
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إن القول بأن كاو سكي و صحبه الذين أخطأوا حسب ط� ح الك�اتب، يع�ود فق�ط لتش��بتهم بالمرحل��ة التنافس��ية عن�د ك��ارل م�اركس، فه�ذا لعم�ري

هن��ة عل ذل�ك انظ��ر كت��اب كاو س��كي يالي�ة؟ للبر يالي�ة"جهل بالتاري����خ، أو لم يتطرق ق�ادة الممي�ة الثاني�ة إل مفه�وم المبر ، و كت�اب"الم�ا ف�وق امبر
دينغ  .، و هذا يثبت أن المر يتجاوز التفسبم التبسيطي لصاحب المقال"الرأسمال المالي"هيلفبم

ي� اس�تعمال مص�طلح التح يفي�ة، و ذل�ك لعلق�ة
هذا من جه�ة، أم�ا م�ن جه�ة أخ�رى، يلح��ظ أن الك��اتب يح��اول، عل امت�داد المقال�ة برمته�ا، تلفف

ة، ي تدعي لنفسها الماركس��ية، ح��تت أن م��اركس و انجل��ز أص��بحا مج��رد نقط��ة ص�غبم
ي حددها بمجموع الكتابات التت

ذلك بمفهومه للماركسية، التت
ي�� اله��واء، ف��وق التاري����خ، لتجن��ب التحدي��د عل قاع��دة المادي��ة التاريخي��ة،". ماركس��ية"أم��ام ه��ذا الرك��ام المس��م 

و ق��د ق��ام الك��اتب به��ذه القف��زة فف
، مم���ا جعل���ه يض���ع  ي���

ي و المنطفت
ف��� الت���اريخف ي��� العلق���ة ع���ن  سلس���ل تط���ور الفك���ر الماركسي��� بيم

ي��� قف���ة واح���دة- مح���اول تجن���ب البح���ث فف
كل م���ن- فف

ف و م�او  سي� تون�غ، فكله�م ماركس�ةون  ف�� و س�تاليم الج�وهر الخي�"، إن��ه "الكم��ال ل"، و كله�م أخط��أوا و"و الحم�د ل"كاو س��كي و برنش�تاين و لةنيم
.، أي الماركسية اللماركسية"فعل للماركسية

 
ن و الجوهر الجي للماركسية- 6- ستالير

ي� مح��اولته الخاص��ة للتأس��يس لم�ا يس�م 
ف"ماركس��ية الج��وهر الخي��" فف ، و بع�د التخل�ص م�ن اللة ة ي��ة و مفه��وم التح يفي�ة، خ��ص الك��اتب س��تاليم

ي هذا الصدد
هنة عل أقواله، و يقول فف ي دون أبسط مجهود للبر

:بنقد عداتي
ف النهائي��ة" ، إل منظوم��ة كامل��ة م��ن الق��وانيم ف اكية، كم��ا تم��ت الل��ارة إل ذل��ك أعله، م��ن التحج��ر، بفع��ل تحويله��ا، أي��ام س��تاليم لق��د ع��انت الل��بت

ا، و مستقبل ".لتطور العالم، ماضيا و حاصف
نح���ن هن����ا، أم����ام حك����م ق���اطع و ن����اجز و دون مس����تندات و حج����ج تثب���ت الدع���اء، هن���اك تردي���د لق����وال معروف����ة، تعزفه���ا باس����تمرار المجموع����ات

ي تأسيس 
، لك�ن ذل��ك ج�اء مت��أخرا، فق�د ان��دلعت"عصبة سبارتاكوس"بها الجماهبم العمالية عفويا، و قد تراجعت روزا لوكسمبورغ جزئيا عن هذا الط ح عندما ساهمت فف

ف�� س��نة  ي�� برليم
ي�� اغتي��ال روزا لوكس��مبورغ و 1919الث��ورة اللماني��ة فف

اكية الديموقراطي��ة الخون��ة، ال��ذين ل��م يتوان��وا فف ه��ا، لك��ن الث��ورة تم��ت تص��فةتها عل ي��د زعم��اء الل��بت و غبم
يالي��ة، ستش��كل قاع�دة اجتماعي��ة للتي��ارات الص��لحية و التح يفي��ة،(كارل لةبنخت، و منها ما هو اجتماعي  نشوء أرستقراطية عمالية، كفئة اجتماعية مرتبطة ب شوء المبر

ي
اكي الديموقراطي اللماتف ي الحزب اللبت

ي النقابة، كان يعتبر عضوا فف
.علما أن كل عضو فف
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يالي�ة ي نهل��ت منه�ا ك��ل الحرك��ات المناهض��ة للش��ةوعية و المدافع��ة ع�ن الرأس��مالية و المبر
لق�د فش��ل الك��اتب. المعادية للة ة ية و البلشفية، و التت

ي نقده 
ف تجنب الحديث عن السياقات التاريخية، و تجنب الحديث عن النصوص اللة ة ية، و- إذا سمةنا هذا نقدا- فف فكلما حاول نقد ستاليم

ي بدل إسقاطاته الجاهزة
.ذلك لتجنب أي نقاش حقيفت

ماركس والفق الشيوعي للعص الصناعي- 7-
ي محاولة فال�لة لل�رد عل دع�اة

ولةتاري�ا أص�بحت أقلي��ة" فف ي� ظ�ل الرأس�مالية، لن البر
ولةتاري�ا ق�د ت�م تج��اوزه فف ف�� البورجوازي�ة و البر أن التن�اقض بيم

ي دول المحيط
ي البلدان الرأسمالية المتطورة، و هو نفس الحال و أكبر فف

:، يقول صاحب المقالة"فف
ي�� رأين��ا، إل ك��ون م��اركس ق��د أض��فف هن��ا، أيض��ا، ص��فة"

ولةتاري��ا الص��ناعية بالس��اس، و يرج��ع ذل��ك فف ولةتاري��ا هي�� البر أن م���اركس ك��ان يعت��بر أن البر
ي ك��انت فةه��ا الص��ناعة هي�� ال ش��اط القتص��ادي و المتن��امي باس��تمرار، بينم��ا

المطل��ق عل مرحل��ة معةن��ة م��ن تط��ور الرأس��مالية، و هي�� المرحل��ة ال��تت
ة للرأسمال، بل كانت تعتبر ميدانا ل شاط فئات برجوازية صغرى ي أغلبيتها الساحقة، ل تخضع مباشر

"كانت الخدمات، فف
:و يخلص الكاتب إل

، و ق���د عرف���ت م���ع تط���ور العلمي���ات و المواص���لت و ت���دويل" اكم الرأس���مالي ا و مزده���را لل���بت فق���د أص���بحت الخ���دمات أك���بر ف���أكبر مي���دانا مباشر���
ي��� نظرن���ا، عن���دما يط��� ح أن عن���د م���اركس أفق���ا ل���ةوعيا للعص الص���ناعي بينم���ا

الرأس���مال تط���ورا ه���ائل، ل���ذلك يك���ون لوس���يان س���يف عل ص���واب فف
ي"نشهد حاليا إرهاصات 

." "أفق لةوعي للعص المعلوماتت
ولتاري��ا و البورجوازي��ة، و م��ن أج��ل ذل��ك ف�� البر ف بتج��اوز الرأس��مالية للتن��اقض الج��وهري بيم لق��د أراد الك��اتب، أن ي��دافع ع��ن الماركس��ية ض��د الق��ائليم

ولةتاري�����ا 421اخت�����ار أطروح�����ة لوس�����يان س�����يف القائل�����ة ب�����أن م�����اركس ق�����ام بإض�����فاء ص�����فة المطل�����ق عل المرحل�����ة التنافس�����ية للرأس�����مالية، و عل البر
، مم�ا جع�ل تص��وراته متناقض�ة ي� ط� ح جعل�ه ينظ�ر للش�ةوعية ب�أفق ص�ناعي

الصناعية له�ذه المرحل��ة، فق�د س�قط م�اركس، حس�ب ه�ذا الزع�م، فف

ي��. 1990، الم ش��ورات الجتماعي��ة، م�ارس "أي نف�س جدي��د؟: الش��ةوعية "انظ��ر كت��اب لوس��يان س��يف �� 421
و لوس��يان س��يف ه��ذا، م��ن فلس��فة الح�زب الش��ةوعي التح يفف

.الفرنسي
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، لح��د كم���ا يق���ول الك���اتب، أن لوس��يان...)مرحل���ة الخ���دمات، تط���ور المواص���لت، تط���ور المعلومياتي���ة(م��ع مرحل���ة جدي���دة م��ن تط��ور الرأس���مالية 
ي كتابه 

ي"الشةوعية أي نفس جديد؟"سيف فف
ي أفق معلوماتت

.، كان عل صواب، عندما قال بأننا دخلنا مرحلة الشةوعية فف
ى :إن القول بوجود أفق لةوعي للعص الصناعي لدى ماركس فيه مغالطة كبر

، لس����بب بس����يط، و ه����و تركه����م ذل����ك للمس����تقبل، أو م����ا أس����ماه م����اركس- 1- ل����م يتكل����م م����اركس و أيض����ا انجل����ز ع����ن تفاص����يل المجتم����ع الش����ةوعي
.422"طنجرات التاري����خ"ب

، و423إن أطروح��ة لوس��يان س�يف، المش��ار إلةه�ا أعله، تقف��ز ع��ن ج��وهر الط�� ح الماركسي�� للش��ةوعية، م��ن حي��ث تحدي�د المب��ادئ الساس��ية- 2-
ي كم��ا يق��ول

ي�� اس��تمرار تناقض��ات الرأس��مالية، ال��تت
ه��ذه المب��ادئ تظ��ل ص��حيحة لنه��ا علمي��ة، و لن مح��رك الوص��ول إلةه��ا لزال قائم��ا، و يتمث��ل فف

ت ل��كلها و ل��م تغبم�� جوهره��ا ي�� ك��ل الح��وال، ل��م يتط��رق م��اركس و ل رفيق��ه انجل��ز، إل تفاص��يل ه��ذا المجتم��ع الش��ةوعي. الك��اتب نفس��ه، غبم��
و فف

اكية .الم شود، و تكلما أكبر عن المرحلة النتقالية المؤدية إليه، أو ما أسمياه بالمرحلة الول للشةوعية أي اللبت
ورية عل مستوى المبادئ و المفاهيم العامة، و- 3- ي الظروف الراهنة، يستدعي تدقيقات صف

ي للشةوعية فف
إن الكلم عن وجود بعد معلوماتت

، و ه��ل يمك��ن الكتف��اء بالمعلومي��ات فق�ط م�ن أج��ل رس��م هو ما تجاهله الكاتب، حةنما لم يناقش أثر المعلوميات عل بناء المجتم��ع الش�ةوعي
ي� التح يفي�ة، معجب�ا

؟ لق�د ك�ان لوس�يان س�يف، أح�د فلس�فة الح�زب الش�ةوعي الفرنسي� الغ�ارق فف معالم مجتمع المستقبل، المجتم��ع الش��ةوعي
اكية عل الط يقة السويدية"أي إعجاب بميخائيل غوراا شوف (كان غوراتشوف معجبا بما يسميه ، و تحت تأثبم لعارات و كتاب��ات)"اللبت

اكية، و يعل��م الجمة��ع أي منقل��ب انقل��ب ، كت��ب كت��ابه المش��ار إلي��ه أعله، و نعل��م جي��دا الم��آل ال��ذي عرف��ه غوراا ش��وف كع��دو للل��بت ه��ذا الخبم��

ي الفرنسي
.إليه الحزب الشةوعي التح يفف

ي المرحلة الماركس��ية، بم�ا يخ��دم- 4-
يالية، و حص للنقاش فف ي للمبر

إن اعتماد نص لوسيان سيف، هو غطاء نظري للقفز عن المفهوم اللة ةتف
ي��� للك���اتب المس���م 

ي التح يفف يالي���ة و"ماركس���ية الج���وهر الخي���"الخ���ط الي���ديولوجر ي��� نف���س ال���وقت رف���ض للة ة ي���ة، أي ماركس���ية عص المبر
، و فف

.كارل ماركس" نقد برنامج غوتا"انظر �� 422

.المرجع السابق نفسه�� 423

284



ورات، الطروحات، الملبسات والنتائج": إل المام"مسلسل تصفية المنظمة الماركسية ــــ اللينينية المغربية  الحداث، السير

اكية .الثورات اللبت
ولةتاريا كمفهوم إلكالي يثبم عدة  ساؤلت  :إن التطرق لمفهوم البر

ي��� 
ال الط��� ح الماركسي���� فف ف ولةتاري���ا ل���دى م���اركس ه���و الخ���ر، م���ن إس���قاطات و ل���وي للعن���ق، ث���م اخ����بت ولةتاري���ا الص���ناعية"ل���م ين���ج مفه���وم البر ،"البر

ي عص 
ولةتاري�ا" الخدمات"لتسهيل تم ير أطروحة أننا فف إن. القط�اع المنت��ج الجدي�د، و م�ن ت�م تع�ويم المفه�وم الماركسي� للطبق�ة العامل�ة و البر

ها، هو قمة النتقائية .اقتناص ما تجود به السوسةولوجيا البورجوازية، و استخدامه عشوائيا لبراز أطروحات دون غبم
، ي��ثبم ع��دة أس��ئلة، ل يمك��ن الحس��م ولةتاري��ا كمفه��وم إل��كالي لي��س ه��دفنا هن��ا مناقش��ة الموض��وع، فق��ط ن ي��د الل��ارة إل أن التط��رق لمفه��وم البر
ولةتاريا و عن الطبقة العاملة كمفهوم�ان، ت��ارة فةها دون العودة إل كتابات ماركس، و خاصة كتاب الرأسمال، لقد تكلم ماركس و انجلز عن البر

ادف��ان، و ت��ارة أخ��رى مختلف��ان، و ه��ذا موض��وع آخ��ر ي�� كت��ابه . مبت
، بال س��بة لتحدي��د مفه��وم الطبق��ة العامل��ة،"الرأس��مال"كم��ا يس��تعمل م��اركس فف

ف هم���ا  ف أساس���ةيم ، ث��م ل يج��ب الكتف��اء ببع��ض الرق���ام أو الحص���اءات ح���ول م��ا ي��دع بتقل��ص"العم���ل غبم��� المنت���ج"و" العم���ل المنت���ج"مفه��وميم
، و أع���داد الطبق���ة العامل���ة، و هي��� إحص���اءات ل تعتم���د عل مف���اهيم علمي���ة دقيق���ة للتأك���د م���ن ذل���ك، ث���م إن الرأس���مالية نظ���ام اقتص���ادي ع���المي

.الطبقة العاملة طبقة اجتماعية مرتبطة بذلك، و هو أمر يقلب كل المفاهيم الصلحية و التح يفية حول الطبقة العاملة
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الجوهر الجي للماركسية أو الماركسية اللماركسية

ي
الجزء الثانن

:الفصل العاشر 

ي
وع المراجعة النقدية لبراهام الشفانر ي نقاش مشر

424مساهمة فن

حسن الصعيب

:الحلقة الول
ي م����ن داخ����ل الس����جن

ي���� مقدم����ة حلقت����ه الول م����ن ه����ذا المق����ال، ي����ذكر الك����اتب ب����الظروف و الس����ياق ال����ذي ت����م في����ه اللق����اء م����ع أبراه����ام الشفاتت
فف

ي عرف���ت في����ه الط����ر و مناض���لو 
ة ال���تت ى، لك����ونه يض����ع إط����ارا زمني����ا للف���بت ، مراجع����ات"إع����ادة البن����اء"المرك����زي، و يكتسي���� ه���ذا التق���ديم أهمي����ة ك����بر

ة قائل  :لمواقف المنظمة و الحملم، و يتكلم الكاتب بحماس عن تلك الفبت
دد عل السجن المركزي ب��القنيطرة، م��ن أج��ل اجتي��از المتحان�ات، خصوص��ا لم�ا" لقد عشنا حرارة اللقاء، و لغف التعرف المتبادل، لما كنا نبت

خ����ف نس����بيا المن����ع و القم����ع داخ����ل الس����جون، بع����د تض����حيات جس����ام، و تمكن����ا فعل، و بع����د غي����اب طوي����ل م����ن عن����اق رفاقن����ا م����ن الجي����ل الول
ي عارمة و مشاعره عميقة، عند لق�ائه بمناض��لي و ل��بةبة الحي��اء الش��عبية، كم��ا ك��ان يحل�و ل�ه أن يس��مةهم، و. المؤسس

و كم كانت فرحة الشفاتت
ي���" النص"بت���أثر ب���الغ، مث���ل طف���ل ودي���ع، س���تنهمر عل خ���ديه دم���وع الف��� ح، و الحس���اس ب 

ي يك���ن ل���ه ك���ل الح���ب التق���دير، فف
لس���تمرار جي���ل ث���اتف

، ل��م ينقط��ع إل يومن��ا ه��ذا. الكف��اح و الص��مود ي إل أوراش للعم��ل الفك��ري و السياسي��
ستش��اء. و من��ذ ذل��ك ال��وقت، س��نحول ه��ذا اللق��اء الت��اريخف

ي العدد " النهج الديموقراطي"صدرت هذه المساهمة عل لكل حلقات بج يدة �� 424
اير  20 ��� 18، و الع��دد 1997يناير  20 ��� 17و ذلك فف أب ي��ل 20، و الع��دد 1997ف�بر

.، و هذه المساهمة بقلم حسن الصعيب1997ماي  20 – 21، و العدد 1997
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ي أه���م خلص���اتها إل منف���اه القشي بفرنس���ا، ث���م يح���رر أول ن���ص ذا ط���ابع نظ���ري اس���تفزازي س���نة " الظ���روف"
تح���ت 1993لكي��� يحم���ل الشفاتت

ي تتعل�ق بالمراجع��ة النقدي�ة المطل�وب م�ن الحرك�ة الماركس��ية ��" تأملت نظ ية"عنوان 
الذي يلخص في�ه بش�كل مرك��ز و ك�ثيف مجم��ل آرائ�ه ال�تت

، القي��ام به��ا م��ن أج��ل اس��تئناف النض��ال عل أس��س فك ي��ة و سياس��ية جدي��دة، تقط��ع م��ع أخط��اء"إل الم��ام"اللة ة ي��ة، و بش��كل خ��اص منظم��ة 

ي
ي أعداد بمجلة . الماضف

ف الرفاق، نشر بعضه فف ي ) من السلسلة الجديدة" (إل المام"و قد أعقب ذلك نقاش معمق بيم
،1994و 1993لسنتت

ي مهمة التجمةع فيما بعد
.425و ظل البعض الخر معلقا بسبب النشغال بالعفو العام، ثم النهماك فف

ي  شغل الةوم بال اليسار الجديد لم يتوقف، م��ن
ي حول مجمل القضايا التت

أردت من هذه التوطئة، التأكيد عل أن النقاش مع الرفةق الشفاتت
.أجل إغناء تج اتنا الحالية، و مدها بالعناص الجديدة القادرة عل تفعيلها بهدف خدمة الهداف التحررية للطموحات العميقة لشعبنا

ف بالمغرب ف عن الديموقراطية و الديموقراطةيم ي للدفاع الميم
426منذ حلوله بفرنسا، كسفبم منفف

ي و السياسي��
، انس��جم بش��عة م��ع المن��اخ الثق��افف

، ة م��ع أقط��اب اليس��ار الفرنسي�� ف�� ي�� الفك��ر السياسي�� المعاص بجامع��ة ب��اريس الثامن��ة، و أق��ام علق��ات متمبم
ات فف لفرنس��ا، ع��ن ط ي��ق إلق��اء محاصف��

ف427مطبوع���ة بالوض���وح و الش���فافية، كم���ا را���ط علق���ة خاص���ة بتي���ار الممي���ة الرابع���ة ، ال���ذي يواص���ل تقالي���د النق���د الماركس���ية المغةب���ة من���ذ س���نيم

.تلخص هذه الفقرة بشكل جيد طبيعة ما جرى و حقيقته�� 425

ي ذلك�� 426
.بالفعل لم يعد ماركسيا، بل مجرد مدافع عن الديموقراطية، و قد أصاب الكاتب فف

ف عل ي�د�� 427 و س��كةيم اق المنظم��ة م�ن ط�رف البت و سكية فةها الكثبم مما يقال، ن�ذكر منه�ا س�كوته النته�ازي ع�ن المح�اولت التجسس��ية به�دف اخ��بت ي بالبت
علقة الشفاتت

ة  ي��ن، و ق��د حاس��بته المنظم��ة عل ذل��ك، خلل ف��بت ف ف متمبم ف جوف��ان زوجت��ه لحق��ا، و أم أبن��اء ترو س��كةيم ، حي��ث تكل��ف عب��د اللطي��ف زروال بتبليغ��ه1973 ���� 1972ك يس��تيم
ي تعرضت لها المنظمة بعد اعتقالت 

اقات التت ي يتعلق بالخبت
، و الحدث الثاتف ي

ف التح��ق شا بالمنظم��ة مجموع��ة م��ن����1976 1974نقد المنظمة، و مطالبته بنقد ذاتت ، حيم
ف جوف��ان و لوس��يل دوم��ا، و ض��من حمل��ة واس��عة تزعمه��ا أح��د العناص باس��بانيا، و يس��م عزي��ز، و ك��ان ي شر�� مجموع��ة م�ن و س��كية، بتس��هيل م��ن ط�رف ك يس��تيم العناص البت

و س��كية"رف�اق داخ��ل المنظم�ة"الوثائق مزورة، موقع�ة باس�م  ، و اس��تطاع رف�اق المنظم��ة بفرنس�ا أن يكتش��فوا الم�ؤامرة و يكش�فوا ع�ن حجمه�ا، عن�دما حاصوا العناص البت
ي إحدى الندوات بباريس سنة 

ف جوف�ان، و ق�د1979فف ، و اضطرت العناص المبثوثة من الكشف عن هويتها، و تم طردها من المنظمة، كم�ا ت�م ت��وجيه تح�ذير إل ك يس��تيم
ي و أخفاها عن الرفاق، و ل��م

وجه الحاج ناص مسؤول المنظمة بفرنسا رسالة تق ي ية مطولة إل قيادة المنظمة بالسجن المركزي بالقنيطرة، و قد  سلمها أبراهام الشفاتت
ي�� ذل��ك

ط فف ي السجن و انتقل إل فرنسا رفض تقديم التحية لمجموعة من الرفاق، و منهم الحاج ناص، و البت
يطلع علةها أحد رسميا إل يومنا هذا، و عندما غادر الشفاتت
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)" ماركس���ية مس���فةتة"طوي���ل، م���ن ط���رف  ي
، و ق���د تع���زز ه���ذا الرتب���اط و تق���وى، ث���م ب���رز إل���عاعه واض���حا للعي���ان،(نس���بة إل التح���اد الس���وفياتت

اكية، بالض��افة إل انكب��ابه عل دراس��ة حرك��ات التح��رر بالع��الم الث��الث، عل ي�� من��اظرة مفتوح��ة ح��ول مس��تقبل الل��بت
حةنم��ا، دخ��ل م��ع ق��ادته فف

ي� مس��اره الفك�ري
قية ، لقد كان م��ن ل��أن ذل�ك أن ي��ؤثر بوض��وح فف ي سابقا و أوراا الشر

ي التحاد السوفياتت
اكي المطبق فف ضوء انهيار النموذج اللبت

، معي���دا ط��� ح الس����ئلة الجذري����ة إزاء واق����ع ه���ذا النهي����ار، و س����اعيا إل تفس����بم نظ���ري مقن����ع لج���ذوره التاريخي����ة و أسس����ه الفلس����فية و و السياسي����
.428السياسية

ي��� ه���ذا الس���ياق، تن���درج العم���ال الجدي���دة المعنون���ة ب 
الم���رور إل الديموقراتوري���ة ب���المغرب و الل���كال الجدي���دة للعم���ل"و" ت���أملت نظ ي���ة"فف

،429و إذا ك��ان الن��ص الول، ه��و محاول��ة ص��ياغة مف��اهيم جدي��دة تنح��و إل القط��ع م��ع الق��راءة القديم��ة للماركس��ية و اللة ة ي��ة". السوسةوسياسي��
، و إف��رازا ت�ه الجدي��دة خلل النص��ف الول م�ن ه�ذا العق�د ي�� ، ه��و ق��راءة سياس�ية تطبيقي��ة لتح��ولت المجتم��ع المغرتر ي

و بالت��الي. ف�إن الن�ص الث��اتف
ي ينطل��ق منه��ا، ث��م الخلص��ات

فالنص��ان يش��كلن وح��دة عض��وية متماس��كة،  س��مح بمس��اءلة المف��اهيم المس��تخدمة، و المعطي��ات المادي��ة، ال��تت
ي توصل إلةها

".التت
ي�� الج��زء م��ن الحلق��ة الول المعن��ون ب

ز الك��اتب ه��ذا النتق��ال، م��ن ج��دل إل ج��دل آخ��ر، بحي��ث"م��ن ج��دل التاري����خ إل ج��دل المفه��وم"فف ، ي��بر
ي����� خدم�����ة التاري����خ

ي لتح�����ولت المش�����هد السياسي����� و الجتم�����اعي ب�����المغرب، حس�����ب الك�����اتب، ب�����دور فف
تق�����وم الت�����أملت النظ ي�����ة، و تحلي�����ل الشفاتت

ورة بن���اء النوي���ة الثوري���ة المس���تقلة، و ذل���ك ، ب���التوازي م���ع صف��� ي
ف ج���دد، و ازده���ار المجتم���ع الم���دتف ف اجتم���اعةيم ي��� انبث���اق ف���اعليم

الم���أمول، بم���ا يعتف
اكي المطبق"بالرتكاز عل الدروس المستلهمة من تج اة انهيار  .، منذ را��ع قرن"إل المام"، و عبر تقةيم عام لتج اة منظمة "النموذج اللبت

ي��� 
ي تكلس���ت فف

ي الماركس���ية ال���تت
ثنائي���ة الماركس���ية �� اللة ة ي���ة، متمس���كا ب���الجوهر الخي��� للماركس���ية، حي���ث"هك���ذا، حس���ب الك���اتب، ي تق���د الشفاتت

ي اجتازتها الماركسية قبل أن تتكلس
ح المسارات المختلفة التت ...الجدلية نقدية و ثورية، و هو يفعل ذلك، دون أن يذهب أبعد من ذلك، لشر

ف جوفان، و كان لذلك أسوأ الثر عل التنظيم هناك ي تجاه ك يستيم
.تقديمهم لنقد ذاتت

ي�� 428
ي فصل خاص بأبراهام الشفاتت

.س تطرق لمجموعة من القضايا ذات الصلة بهذه الفقرة فف

.للحقيقة، كان ذلك قطعا مع الماركسية �� اللة ة ية بل حتت الماركسية�� 429
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،430هكذا إذن ن تقل، حسب الكاتب من الماركسية �� اللة ة ية المتكلسة إل التمس��ك ب�الجوهر الخي� للماركس��ية، حي��ث الجدلي�ة نقدي�ة و ثوري�ة

ي��
ي عند تطرقه للماركسية �� اللة ة ية المتكلسة، بمعتف أننا سنكتش��ف ذل�ك الج��وهر الخي�� فف

وسيقوم الكاتب بملء هذا الفراغ الذي تركه الشفاتت
ي تحديده لذلك و هي كالتالي. الماركسية

:و يعتمد الكاتب عل مجموعة من المسلمات فف
:أن الماركسية تعرضت لمجموعة من التأويلت منها - 
، ال�ذي يك�رس، حس��ب الك�اتب، كس�مواولية المجتم�ع"جدلي�ة الطبيع�ة"الم سوب إل الطبيعة الخاص بانجلز، من خلل كتابه  431التأويل- 1

ي تحكم الطبيعة
ف التت ف تطور المجتمع، و القوانيم ف قوانيم .432و الطبيعة، قائمة عل تماثل العلقة، و  شابهها بيم

.التأويل الوضعي للكاو سكية و البلشفية، و عل الخصوص، بوجدانوف- 2
، و تعم��م رؤيته��ا المركزي��ة عل- 3 ي

اكية بالتح��اد الس��وفياتت ي للل��بت
ي تج��زم بالكتم��ال النه��اتي

النظ ي��ة المس��ماة بالمادي��ة الجدلي��ة الس��وفياتية، ال��تت
.مجموع المعمور

ي
ي�� التح��اد الس��وفياتت

ي�� فف
ينات م��ن الق��رن الماضف ي�� أواخ��ر العشر��

ن��ا الك��اتب، أن ثنائي��ة الماركس��ية �� اللة ة ي��ة، ق��د ظه��رت لول م��رة فف بع��د ه��ذا، يخبر
ي تطور الماركسية

ي فف
ف للدياليكتيكية المادية. لبراز السهام اللة ةتف ،"الماركس��ية �� اللة ة ي��ة"، سيتم سحب استعمال 433لكن بعد صياغة ستاليم

، كتع��ببم ع��ن مناهض��ة الس��تالة ية، و عب��ادة الشخص��ية، و ي
ي�� التح��اد الس��وفياتت

، سيص��بح اس��تعمال الماركس��ية �� اللة ة ي��ة فف ف ث��م بع��د م��وت س��تاليم
.العودة لجوهر الماركسية

.موقع باسم سعد عزيز" إل المام"بمجلة  1993دجنبر  8يحيلنا الكاتب عل مقال له صدر بالعدد �� 430
ي لنا بمجموعة من التأويلت المختلفة للماركسية�� 431

، فهناك نصوص و هناك تأويل، و يأتت ي
.يستعمل الكاتب مصطلح التأويل بالمعتف الديتف

ف و أع���داء الماركس���ية انجل���ز ب �� 432 و س���كةيم ف��� و البت ي���"جدلي���ة الطبيع���ة"نس���بة إل كت���ابه " الطبيعاني���ة"يته���م ك���ل التح يفةيم
، و يتفق���ون جميع���ا عل فك���رة واح���دة و هي��� نفف

ي�� ت��وجيه الق��ارئ إل كت��اب بونيف��اس كي��دروف 
ي�� الطبيع��ة، و ل مج��ال هن��ا لل��رد عل ه��ذا اله��راء، و يكفف

و" وح��دة الجدلي��ة و المنط��ق و الكنوس��ولوجيا"وج��ود ال��دياليكتيك فف
ف  ي"كتاب لةنيم ".المادية و المذهب النقدي التج يتر

ي حتت يستقيم النقاش�� 433
ي النفف

، و الكاتب لم يدل بدلوه فيما يخص قانون نفف ف .هذه قراءة مبسطة لنص ستاليم
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و س��كةون، و(الم س��واة إل انجل�ز " الطبيعاني��ة"فيم��ا يخ�ص ◄  ، و البت ي�
ء م�ردود علي�ه، و هي� اته�ام يل��وكه باس��تمرار، منظ��رو الفك�ر التح يفف ي�

سر
ي����� الطبيع�����ة و ل يقب�����ل ب�����ه إل عل مس�����توى الفك�����ر

وح�����دة" انظ�����ر كت�����اب . (الفك�����ر البورج�����وازي عموم�����ا، و ك�����ل م�����ن يرف�����ض وج�����ود ال�����دياليكتيك فف
).بونيفاص كدروف": الدياليكتيك، المنطق، غنوسةولوجيا

فيم�����ا يخ�����ص التأوي�����ل الوض�����عي للكاو س�����كية و البلش�����فية، و عل الخص�����وص بوج�����دانوف، ث�����م النظ ي�����ة المس�����ماة بالمادي�����ة الجدلي�����ة الس�����وفياتية
ف�� م��ا أس��ماه بالتأوي��ل الوض��عي الكاو س��كي "... ديام��ات" ؟(فالك��اتب، يق��وم بخل��ط مقص��ود، بيم ف�� م��ا) ه��ل ك��ان كاو س��كي مج��رد ماركسي�� وض��عي و بيم

، مضيفا  ي
ي النظ ية المسماة بالمادية الجدلية : أسماه بالتأويل الوضعي البلشفف

".ديامات"عل الخصوص عند بوجدانوف، و فف
ف� البلش�فية و اللة ة ي��ة، و هم��ا أم��ران مختلف��ان؟، أم�ا ت البلش�فية كخ��ط ع�ام، بتأوي��ل وض��عي للماركس��ية؟ و ه��ل يمك��ن وض�ع تط��ابق بيم ف�� ه��ل تمبم
ي قامت بنقد أطروحات بوجدانوف،

، و التت ي
ي عرفها الحزب البلشفف

ى التت حكاية بوجدانوف فقصة أخرى، من حيث المواجهة الفلسفية الكبر
ي� ذل�ك

ي�� فف
ي. و غبم خ�اف ال�دور اللة ةتف

ع�ة، ال�تت ف أم�ا فيم��ا يخ�ص ديام�ات، فه�ل ذاك التع ي�ف ال�ذي يق�دمه الك�اتب، ه�و التع ي�ف ال�دقةق له�اته البف
، لن اس��تعمال المفه��وم أص��بح ينات، فه�ذا خط��أ ك��ببم ي� أواخ��ر العشر��

ي ظه�رت فف
؟ أما ثنائية الماركسية �� اللة ة ية التت ي

ي التحاد السوفياتت
ظهرت فف

، ق���ام بس���حب اس���تعمال1924434مت���داول من���ذ  ي���
ي��� النفف

ي أزاح عنه���ا ق���انون نفف
ف بع���د ص���ياغته للديالكتيكي���ة المادي���ة، ال���تت ، ث���م الق���ول ب���أن س���تاليم

ف سيس��تعمل الماركسية �� اللة ة ية، فهذا أمر خاطي ل أساس له من الص�حة، و يزي�د الخط�أ توس��عا، حةنم��ا يق��ول الك�اتب، ب��أنه بع�د م�وت س�تاليم
، كتعببم عن مناهضة الستالة ية، و عبادة الشخصية، والعودة إل جوهر الماركسية ي

ي التحاد السوفياتت
.435مفهوم الماركسية �� اللة ة ية فف

ي◄ 
ي يات من القرن الماضف ظهور الماركسية �� اللة ة ية أواخر العشر

ي تطوير الماركسية ◄
ي فف

السهام اللة ةتف
ف للمادية الجدلية وحذفه لحد قوانينها◄ بعد صياغة ستاليم
يتم سحب الماركسية �� اللة ة ية ◄

ف�� 434 ، ستاليم ، ترو سكي ف .1972-بةبم سورلن و إرين سورلن، م شورات أرمان كولن، مطبعة ارمان كولن- 1927-1921-انظر كتاب لةنيم

.يحيلنا الكاتب عل نفس المقال الموقع باسم سعد عزيز�� 435
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ي مواجهة الستالة ية، و عبادة الشخصية، و العودة إل جوهر الماركسية◄
، نهضت الماركسية �� اللة ة ية فف ف  بعد موت ستاليم

ي� الم��ؤتمر  بعد هذه المقدمات، نجد أنفسنا ق�د ع�دنا إل الج�وهر الخي�� للماركس��ية، و عل ي�د م�ن؟:
للح�زب الش�ةوعي 20القي�ادة الس��وفياتية فف

ي
هكذا إذن قامت التح يفية داخل هذا الحزب، بإعادتنا إل الجوهر الخي للماركسية، من خلل رف��ع ه�ذا المفه��وم ض��د الس��تالة ية،. السوفياتت

ي�� الماركس��ية �� اللة ة ي��ة
ت ج��ل. نعتف ي�� وق��ت اعت��بر

إنه��ا لمفارق��ة عجةب��ة، أن أص��بح خرو ش��وف، و م��ن تبع��ه، مخلص��ون و منف��ذون للماركس��ية، فف
، و عل���� الص����عيد436التي����ارات الماركس����ية الثوري����ة، أن����ه ك����ان م����ؤتمر ردة ي

، و انتص����ارا للتح يفي����ة بش����كل ص����ارخ، عل���� مس����توى التح����اد الس����وفياتت
، و هذا هو خط منظمة  .و خط الحركة الشةوعية العالمية المناهضة للتح يفية" إل المام"العالمي

ف� ون، عل ي�د تل�ة م�ن التح يفةيم هكذا، خندق الكاتب نفسه من داخل هذا الطار، أي النطلق من ماركس��ية تح يفي�ة، دل�نها الم�ؤتمر العشر�
ي� م�دخل جدي�د م�ن خلل ط� ح س�ؤال(....) البارزين من أمثال خرو شوف 

ي�: ثم بعد ه�ذا، يض�عنا الك�اتب فف
ه�ل الماركس�ية فلس�فة، أم منه�ج فف

التحليل؟
الكاو س�����كية و البلش�����فية، و" الوض�����عية"، و "الطبيعاني�����ة النجلزي�����ة"إن الج�����وهر الخي����� للماركس�����ية، ق�����د ت�����م تحدي�����د س�����ياق الع�����ودة إلي�����ه، بع�����د 

ى م��ن خلل س��ؤال الك��اتب. ، و ذل��ك عل�� ي��د خرو ش��وف و م��ن مع��ه437الس��وفياتية"ديام��ات"البوجدانوفي��ة، و فلس��فة  م��ا ه��و ه��ذا: و الن س��بف
، و هو جاك بيدي ف ،ال��ذي ي��دير ج ي��دة 438الجوهر الخي للماركسية؟ عند الجابة عل هذا السؤال يعتمد الكاتب عل أحد الفلسفة الفرنسةيم

، الذي كشفت أبحاثه، كما يق�ول الك�اتب، ع�ن غي��اب فلس��فة متجانس��ة يمك�ن نعته�ا بالماركس�ية، و ل�ذلك س��يكون م�ن العب�ث"ماركس الراهن"
ء مستحيل الوجود، و يرى الكاتب ي

، عن سر ي
ي البحث المضتف

:الستمرار فف

اكية التح يفي��ة�� 436 و س��كية ك�انت تعت��بر ال�دول الل��بت ي�� الم�ر جدي��د، خاص��ة و أن الطروح��ة البت
، توهمت أن فف ف و سكية العالمية، بحكم عدائها لستاليم ما عدا الحركة البت

، فتح���الفت م���ع الق���وى ي
ي��� لخبط���ة، بع���دما س���قطت ه���ذه ال���دول، و عل رأس���ها التح���اد الس���وفياتت

، و ه���و ال���ذي أدخله���ا فف وقراطي��� اكية بوج���ود انح���راف ببم دول عمالي���ة ال���بت
قية مثال بولونيا و  شيكوسلوفاكيا ي أوراا الشر

.الرجعية فف

ي" الديامات"فلسفة �� 437
ي التحاد السوفياتت

.المقصود بها عموما المادية الجدلية فف

هم�� 438 ف بفرنسا إل جانب لوسيان سيف و غبم .جاك بيدي، فيلسوف من الفلسفة التح يفةيم
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، ه���ذا المعتف���" اتيجية التغةبم��� ف عل المعتف��� المتط���ور و القاب���ل للتكةي���ف م���ع اس���بت كبم ، ب���البت ي عن���د ك���ل ماركسي���
وع الفلس���فف ف��� يمك���ن تع���ويض ه���ذا البف

ي تح���دث عل مس���توى العل���م و الحي���اة الجتماعي���ة، و يخل���ص الك���اتب إل أن م���اركس، ل���م يك���ن
ي��� ب ةت���ه الفك ي���ة المس���تجدات ال���تت

ال���ذي يدم���ج فف
ي� صاعات عص الص�ناعة الحديث��ة، ال�ذي ينح�و نح�و القط�ع م�ع

طموحه الفكري، هو  شييد صح فلسفة جدي�دة، و ه�و المنخ�رط بك��ل ق��وة فف
اكس���يس، م��ن خلل ك��ل فلس��فة تأملي��ة، و إنم��ا النهم��اك إل درج��ة علي��ا م��ن التض��حية، و نك��ران ال��ذات، م��ن أج���ل تأس���يس عل��م جدي��د، ه��و البر

ي�� كت��ابه 
، اس��تطاع ص��ياغته عل النح��و الت��الي فف ي لن��ه"الم��دخل الع��ام إل نق��د القتص��اد السياسي��: "القب��ض عل منه��ج علمي��

ي ه��و عي��اتف
، فالعي��اتف

كيب بوض�عه نتيج�ة و لي�س نقط�ة انطلق،. تركيب تعةينات عديدة، إذن وحدة التنوع ورة ال�بت ي الفكر بوص�فه س�بم
ي فف

لهذا السبب يظهر العياتف
.439"مع أنه نقطة النطلق الحقيقية، و بالتالي أيضا نقطة انطلق الحرس و التمثيل

اكسيس، الذي يستند عل المرتكزات التالية  :أفضف كل هذا حسب الكاتب، إل تأسيس علم البر
.إعادة تأسيس المنطق الهيجلي عل أسس مادية- 1
ف نمط النتاج الرأسمالي- 2 .نقد الستيلب السلعي من خلل دراسة قوانيم
ي عن تناقضات الرأسمالية- 3

اكية كبديل تاريخف .ط ح اللبت

ي
ي� نف�س ال�وقت، ب�التعرض غبم� المباشر� لج�وهر اللة ة ي��ة، ال�تت

ي ع�ن الماركس��ية، فف
ي� مجه��وده الرامي�� إل ن�زع أي ط�ابع فلس��فف

بهذا يقوم الك�اتب، فف
ت أن الماركسية تتشكل من ثلثة عناص اكية: اعتبر .440الفلسفة، القتصاد السياسي و اللبت

، م��ن ه��ذه اله��داف نام��ج، و الخ��ط السياسي�� ف و أه��دافهم، تق��وم عل أس��س فلس��فية، أي ل يش��تق البر ، ل يع��ود برنام��ج الماركس��ةيم به��ذا المعتف��
اكسيس ، أو ما أسماه الكاتب بعلم البر ي تطرحها الفلسفة، بل تصبح الماركسية مجرد منهج، أو مةتودولوجيا، يساعد عل التغةبم

.العامة، التت
ف�� النظ ي��ة و المنه��ج، و تع��ويض ذل��ك بم��ا أس���ماه  وع: "إن الك��اتب يح��اول التأس��يس لماركس��ية علموي��ة، ع��ن ط ي��ق الفص��ل بيم ف�� تع��ويض ه��ذا البف

ي� ب ةت��ه الفك ي�ة،
، ه�ذا المعتف� ال�ذي يدم��ج فف اتيجية التغةبم� ف عل المعتف المتطور، و القاب��ل للتكةي�ف م�ع اس��بت كبم ، بالبت ي عند كل ماركسي

الفلسفف

ي به إلياس مرقص، و الفقرة مأخوذة عن مجلة �� 439
، و نعتف ي .1982، 4، عدد "الواقع"اعتمد الكاتب هنا ترجمة سيئة لحد أكبر مشوهي الماركسية بالعالم العرتر

ي هذا الموضوع منها �� 440
ف فف ".المصادر الثلث للماركسية: "انظر مقالت للةنيم
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ي تحدث عل مستوى العلم و الحياة الجتماعية
".المستجدات التت

ي الفلسفة الوضعية
ي� نق�د القتص�اد السياسي�"أما العتماد عل فقرة من كتاب . 441هنا يتم السقوط فف

لم�اركس، فه�و  ش�ويه لفك�ر" مساهمة فف
ي� الج�دل. ماركس

ه�ا، كله��ا مق�ولت أساس��ية فف ي و غبم
ي� بالت�اريخف

كيب، و علق�ة المنطفت إن جدلية المحسوس و المجرد، و جدلي�ة التحلي��ل و ال�بت
ف الكب�ار ي� . الم�ادي، و معتم�دة ل�دى الق�ادة الماركس��ةيم

ي� نق�د القتص�اد السياسي��"و منهجي�ة م�اركس فف
ي�" (مس��اهمة فف

الكت�اب، ه�و أح�د اللبن�ات فف

، ل يمك��ن الوق��وف عن��دها لوح��دها، لس��بب بس��يط، ه��و أن فك��ر م��اركس تط��ور باس��تمرار، و ع��رف)تط��ور الفك��ر القتص��ادي السياسي�� الماركسي��
ي��� كت���اب 

ف"الرأس���مال"قمت���ه فف ي��� ث���وري، فه���و بالفع���ل، قم���ة الج���دل، و يمك���ن قراءت���ه فلس���فيا، فك���ل الق���وانيم
، ال���ذي ه���و إنجي���ل ك���ل ماركسي��� �� لة ةتف

ي اكتشفها العالم الث�وري ك��ارل م�اركس، تق�وم عل تط��بةق المنه��ج الم�ادي الج�دلي عل مق�ولت و مف�اهيم القتص�اد
القتصادية للرأسمالية، التت

ة ل تض��اه، ق��انون التن��اقض، ال�ذي ف الج��دل، طب��ق بمه��ارة و عبق ي��ة ك��ببم ي�� س��ياق اس��تعماله لق��وانيم
جوازي، و إب��راز تناقض��اتها، و فف السياسي�� ال��بر

، و ي ب��دونه، ل يمك��ن فه��م ق��انون النخف��اض المة��ولي لمع��دل ال ا��ح، و ل مفه��وم الزم��ة، و ل ح��تت ق��انون ف��ائض القيم��ة، و ق��انون التفقبم�� ال س��تر
ف القيمة الستعمالية و القيمة التبادلية، باعتبارهما وحدة متناقضة  ي��. التفقبم المطلق، و العلقة بيم

خارج هذا الط�� ح، فك��ل فه�م للماركس��ية فف
ي�� القتص��ادوية و الوض��عية و التج يبي��ة و النتقائي��ة و الكانطي��ة س��واء

مفاهيمه��ا الساس��ية الفلس��فية و القتص��ادية و السياس��ية، يع��د س��قوطا فف
.القديمة منها أو الجديدة

ي�� الفلس��فة
ي المق��ولت الخ��رى فف

، و الج��وهر و الظ��اهرة، و ب��افت ي
ي�� و الت��اريخف

فه��ل يعتق��د الك��اتب، و أس��اتذته، أن المحس��وس و المج��رد، و المنطفت
المادي��ة الجدلي��ة، بعي��دة عم���ا أس���ماه الك���اتب بالمنهجي��ة العلمي���ة، عن��د م��اركس، فلةنظ���ر إل الحق���ل الص���طلجي للفق���رة ، لي��درك أن التحلي��ل و
ي� ك��ل

، ق��وامه النظ ي��ة المادي��ة الجدلي��ة للمعرف��ة، فه��ل خرجن��ا م��ن مي��دان الفلس��فة فف ، يقوم��ان عل أس��اس م�ادي ج��دلي كيب، بمعن��اه الج��دلي ال��بت
ي��� خدم���ة الث���ورة، ب���المعتف ال���ذي ق���اله انجل���ز 

، و فف ، علمي��� ي���
، نق���دي، عقلتف ي��� ص���لب فك���ر م���ادي ج���دلي

الش���ةوعية هي��� عل���م تح���رر"ه���ذا، أم أنن���ا فف
ولةتاريا ).لنجلز" مبادئ الشةوعية" انظر " (البر

ف��� الش���هبم "جدلي���ة الملم���وس"، آلن ب���اديو، و كت���اب "نظ ي���ة التن���اقض"انظ���ر كت���اب �� 441 ي"، كاري���ل كوزي���ك، و كت���اب لةنيم و نص���وص" المادي���ة و الم���ذهب النق���دي التج ي���تر
ي العلوم الجتماعية"أخرى حول العلم عند ماركس و علقة اليديولوجيا بالعلم، و كمثال، دراسة تحت عنوان 

ي فف
".العلم و الثورة و الموقف الطبفت
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ي��� الجامع���ات عل ي���د جهاب���دة التح يفي���ة، 
ي��� ه���ذا المج���ال) م���ن أمث���ال (إن تكلي���س الماركس���ية فف

، لوســـيانتق���دم فرنس���ا نموذج���ا مثالي���ا فف ألتوســـير
ي� خاص�ة، بع�د فش��ل"بالماركسية الباردة"و نشوء ما سمي ...) سيف، بيدي افق ج�زءا هام�ا، م�ن تاري����خ الفك��ر الماركسي� الورتر ، و هي سمة سبت

ي تلت ثورة أكتوار 
ين1917الثورات العمالية التت ي يات القرن العشر ي عشر

.، و خاصة فف
اكية ي بناء اللبت

وع الثوري فف .442إن هاته "الماركسية"، هي ماركسية الهزيمة، و التخلي عن المشر
ي��� الفك���ر

بع���د التنظبم��� لماركس���ية ب���دون فلس���فة، و لماركس���ية علموي���ة وض���عية، ماركس���ية كمج���رد متودولوجي���ا محاي���دة، تتنك���ر للمب���دأ الساسي��� فف
ف ي يتح�����ول أص�����حابها، إل مج�����رد دارس�����يم

ي����� الث�����ورة، و تتناس ك�����ون ال�����دياليكتيك ه�����و ج�����بر الث���������ورة،هاته الماركس�����ية ال�����تت
، و ه�����و الح�����ق فف الماركسي�����

ي� النص��وص المقدس�ة،" البح�ث العلمي��"للنصوص و المؤلفات، تماما، كذلك الفقيه أو الشةخ الذي ينكب عل الدراسة و
عل ح��روف الج��ر فف

ولةتاري�ة  ي� الماركس��ية، ق�د ارتب��ط دائم��ا ارتباط��ا لص�يقا ب�الثورات البر
كومون�ة ب�اريس، ث�ورة أكت��وار، الث�ورة الص��ينية،و(علم�ا أن التق�دم الج�وهري فف

، و م���او، و روزا لوكس����مبورغ، و) ...التج����ارب العمالي���ة الثوري���ة المختلف���ة  ف��� ف كب���ار يس���مون م����اركس و انجل���ز، و لةنيم و ذل���ك، عل ي���د ق���ادة ث���ورييم
ه��م ي ت��ذكر" أس���اتذتنا الك���اديمةون"فه���ل تأم���ل الك���اتب، و ل��و للحظ��ة واح���دة، كي��ف يغي��ب ... غبم

م��ن فص���يلة ال���دم الب��ارد، ع���ن تل��ك اللوائ���ح ال���تت

ي عبر العالم؟ �� القادة البارزين للفكر الماركسي
اللة ةتف

، و يوجهن��ا م��رة أخ�رى ع�ن ط ي�ق ط� ح الس��ؤال ي
ي�  س�اوق م�ع مق�ولت أبراه��ام الشفاتت

ي�: بع�د ك��ل ه��ذا، ي تق��ل الك��اتب، فف
ي�� فف

ه��ل النم��وذج اللة ةتف
التنظيم أصبح متجاوزا؟

ي� الممارس��ة، أي التنظي��م، و م�ن تم��ة الهج�وم عل أح�د
هكذا، و بعد تدمبم النظ ية، ن تقل مع الكاتب، إل تدمبم الجش الذي يجسد النظ ية فف

، يقول الكاتب ي
:مقومات و عناص الفكر الماركسي �� اللة ةتف

، و ي�دعو" ي
ي مع دينامية اجتماعي��ة تق�وم عل تع�دد التنظيم��ات داخ��ل المجتم��ع الم�دتف

، تعارض التصور الكلسيكي للحزب اللة ةتف ي
ز الشفاتت يبر

ورة تأس�����يس أنوي�����ة ثوري�����ة، ي تق�����د ل�����عاري  ، و يط����� ح ب�����ديل جدي�����دا، و ه�����و م�����ؤتمر الش�����عب"فص�����ل الس�����لط"و " المجل�����س التأسيسي�����"إل صف�����
فع الغشاوة عن أسطورة  ، باعتباره يفتح الط يق لدينامية ثورية، و يبف ف بحق كافة الطبق��ات" المهمة التاريخية"التأسيسي ولةتاريا، كما يعبت للبر

و" حول الماركسية الغ اية"انظر كتاب �� 442 ي أندرسون، سلسلة ماسببم .ببم
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ي المجتمع عل التعببم عن تطلعاتها، عبر ألكال تنظيمية متعددة و متنوعة و مختلفة
ائح المضطهدة فف .و الشر

ي
ي�� إنج���ازه مجم��وع النوي��ة الثوري��ة ال��تت

وعا للبح��ث، ينخ���رط فف ي��� تص���ورا جدي��دا تص��بح مع��ه الث���ورة مشر��
يتخل ع��ن التص��ور الج���اهز للث��ورة، و يبتف

، يرف��ض ك��ل ت اطه��ا علق��ة انص��هار بالجم��اهبم القائم��ة عل قواع��د الح��وار ال��ديموقراطي المفت��وح و الواس��ع و الب��داع الجتم��اعي له��اته الجم��اهبم
ائح"علمي������ا"حتمي�����ة تاريخي�����ة قابل�����ة للتحدي�����د  ي يمك�����ن أن تفرزه������ا و تطلقه�����ا دينامي�����ة نض������ال الطبق�����ات و الشر������

، فيم������ا يس�����تند إل الحق�����ائق ال�����تت
.443المضطهدة و مكونات المجتمع المكبوتة

ي إب���راز ح���دود التص���ور الكلس���يكي ل 
ي���"يح���اول الشفاتت

ه متعارض���ا م���ع دينامي���ة تع���دد التنظيم���ات داخ���ل المجتم���ع"الح���زب اللة ةتف ، ال���ذي يعت���بر
ي الصاع، بل يحتمل تطوره عل صعيد الواقع 

، و مع ذلك، ل يقلل من أهمةته فف ي
ي�� أن��ه ل يقط��ع نهائي��ا" لكونه بالضبط تعدديا"المدتف

مما يعتف
ي��� س���ياق الن���ص مختلف���ة ج���ذريا ع���ن

ورة تأس���يس أنوي���ة ثوري���ة، تب���دو فف م���ع ه���ذا التص���ور، غبم��� أن الغم���وض يف���رض نفس���ه بق���وة حةنم���ا يط��� ح صف���
ي"مفهوم 

، و". الحزب اللة ةتف ي��
ف�� التنظي��م الث��وري ذي النه��ج اللة ةتف ي إزالة هذا الغموض و توضةح الفروق��ات الجوه ي��ة، بيم

ي هذه الحال، ي بعف
فف

.النوية الثورية 

ي
ي� المركزي��ة، و البقرط�ة ال�تت

، بحكم ه�اجس ع�دم إع��ادة إنت�اج الب ي�ة التنظيمي��ة المفرط�ة فف ي
صحةح، أن التخلي عن بناء الحزب بمفهومه اللة ةتف

ر  ي��� العم���ق، ي���وجه س���لح النق���د إل إقام���ة الح���زب الوحي���د، تح���ت م���بر
المهم���ة"أدت إل الس���تبداد، و أن ط��� ح ب���ديل يق���وم عل النوي���ة ، ه���و فف

".التاريخية للطبقة العاملة
الحلقة الثانية

ي مناقشة سؤال
ي هاته الحلقة، يستمر الكاتب فف

ي التنظيم أصبح متجاوزا؟: فف
ي فف

هل النموذج اللة ةتف
بع��دما خصص��ت الحلق��ة الول، لثب��ات غي��اب فلس��فة ماركس��ية، وللتأكي��د عل أن الماركس��ية هي�� مج��رد منه��ج علمي�� ت��م تلخيص��ه، فيم��ا س��ماه

اكسيس الثوري"الكاتب ب  ي للتنظيم، لكن، و قبل ذلك، يذكر الكاتب بما يلي"البر
ي الحلقة الثانية، هناك محاولة لنقد المفهوم اللة ةتف

:، ففف
ي ثنائية الماركسية �� اللة ة ية، انطلقا من قراءة تاريخية لتطور الماركسية"

ي الحلقة السابقة حول تكلس الماركسية فف
..."لقد توقفنا فف

).ألياتوار( يظهر هنا عند الكاتب، كما عند أستاذه تأثبم التوسبم و ماديته العشوائية �� 443
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 ، ي�� مج���ال الصاع الفك���ري و السياسي���
و ه���و م���ا يتطل���ب من���ا ����� كم���ا يق���ول ����� نح���ن الماركس���ةون"ث���م ي���دعو، بع��دما لح���ظ وج���ود انتع���اش ملح���وظ فف

ي بلورته�ا ع�دة م��دارس للماركس�ية، حس��ب الصاعات
ي بالت�أويلت الخصوص�ية، ال�تت

المغاراة تمثل روحه النقدية، دون التشبت بش��كل دوغم��اتي
ي ظ�روف تاريخي�ة و سياس�ية مغ��ايرة

ي خيضت فف
ي� محاجج�ة فك ي�ة و سياس��ية، تق�وم عل أس��لوب النق�ل الميك��انيكي لتل�ك. التت

م�ع تج�اوز رؤي�ة فف
ي��� ال���وقت ذات���ه، بم���ا

وط بلدن���ا، و إغنائه���ا فف ، و الس���تقواء به���ا، كتع���ويض ع���ن إنت���اج معرف���ة خاص���ة بشر��� ي
الت���أويلت مج���ردة م���ن س���ياقها الت���اريخف

ي النصف الخبم من هذا القرن، و كذلك استلهام دروس جمة��ع التج��ارب التحرري��ة، م�ن
ي عرفت تطورا مذهل فف

ي العلوم النسانية التت
استجد فف

".أقض بلدان الشمال إل أقض بلدان الجنوب

:مما سبق يمكن أن نقرأ ما يلي
ء يمكن أن يقال ع�ن ث�ورة أكت�وار◄  ي

عدم التشبث بالتأويلت الخصوصية، اللة ة ية مثل، تأويل خصوضي غبم ذي قيمة كونية، و نفس السر
ي��� التخل���ص م���ن أي���ة نظ ي���ة، لن الواق���ع يختل���ف س���واء م���ن حي���ث← العظيم���ة 

التخلي��� ع���ن المحاجج���ات بالنص���وص و الس���تقواء به���ا، بم���ا يعتف
ي�� أن الن��ص ت��م تج��اوزه م��ن

، ف��النص ولي��د واق���ع مختل��ف، ث��م إن الواق��ع يتط��ور، بم��ا يعتف ي��
الخصوص��ية التاريخي��ة، أو م��ن حي��ث التسلس���ل الزمتف

طرف الواقع، و يبفت المنهج فقط، و يتم إغناؤه ب��آخر مس��تجدات العل�وم النس�انية، و هك�ذا، م�ا أن ي ت��ج ن�ص باس�تعمالنا لمنه�ج م�ا، ح�تت يت�م
ي� أق��رب وق�ت ممك�ن

حس�ب ه�ذه الخطاط�ة، ل�م يع�د← تجاوزه، و يبفت المنهج مستمرا، لننا نغنيه باستمرار بمنهج آخر، سيتم التخلي� عن�ه فف
هناك مكان للنظ ية، و ل لليديولوجيا، ما دامت النظ ية تتكون من حقائق عامة فقط، لقد تم هنا التخلي بوضوح تام عن جدلية المطل��ق و
، فل ي ف� الج�زء و الك��ل، و المطل��ق و ال س��تر ، ال�ذي ي ا��ط بيم ي ال سبوية و العدمية، بمعتف الخروج عن الفكر المادي الج��دلي

، و السقوط فف ي ال ستر
، فل وج��ود للج��زء خ��ارج الك��ل، و العك��س ص��حةح أيض��ا ي��

ء بال س��بة للكلي�� و الجزتي ي��
ي خ��ارج المطل��ق، و العك��س ص��حةح، و نف��س السر إن��ه. نس��تر

اغماتي����ة المحلي����ة باس����م ي���� ص����ارخ للتج يبي����ة، و تخلي���� ع����ن المب����ادئ الكوني����ة و الممي����ة، لص����الح البر
ي���� أبش����ع أل����كال الوض����عية، و تبتف

س����قوط فف
.الخصوصية الشوفة ية

ف�� للح��زاب ف�� المنتميم ي� أوس��اط المثقفيم
، خاص��ة فف ي�� ، ل�م ي ب��ع م�ن ف��راغ، فق�د انتشر� بش��كل واس�ع وس�ط الع�الم العرتر ي�

إن مث��ل ه�ذا الفك�ر التح يفف
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ي هالها سقوط القلعة الول للتح يفية العالمية
ي: التح يفية، التت

.444التحاد السوفياتت
ف الع�رب، و ي�دع عطي�ة مس�وح  ي هذا الصدد، نسوق نموذجا لمثال هؤلء التح يفةيم

ي�(و فف
ي تح يفف

ي� مق�ال ل�ه تح�ت عن�وان)ل�ةوعي لبن�اتف
، ففف

؟" ي
:يقول الكاتب 445"نظ ية ماركسية �� لة ة ية، أم منهاج مادي جدلي تاريخف

، و نزه��وا" ي
، تعاملوا معها كنظ ية و كإيديولوجيا، و تجاهلوا منهجها المعرفف ف لقد تجمدت الماركسية، ل لنها فكر للجمود، بل لن الماركسةيم

ي و البطلن
".نصوصها عن النفف

ي��� محاول���ة ل���دعم م���وقفه، ق���ام الك���اتب بتق���ديم ثلث���ة م���ن 
ي يمك���ن اعتباره���ا"الثنائي���ات"أو " المتطابق����ات"و فف

م���ن- حس���ب تع���ببم الك���اتب- ، ال���تت
:المقولت الخاصة بتطوير الفكر، و نقدم هنا ملخصا عن ذلك 

:المنهج – النص: الثنائية الول-1
ف المنهج والنص← النص تعببم عن المنهج، و نتيجة لتطبيقه عل ظاهرة محددة -  .هنا جانب الوحدة بيم
.هنا جانب التناقض بينهما← النص يصبح قيدا للمنهج، نتيجة لتغةبم الظروف الزمانية والمكانية - 

ي�� مس��تمر للنص��وص : النتيج���ة العملي��ة
الح��ل الج��دلي للتن��اقض، حس��ب الك��اتب، إذن لح��ل التن��اقض، يل��زم التض��حية ب��النص دون← هن��اك نفف

ي عدمي وليس جدلي← المنهج 
.هذا نفف

.النص – الواقع: الثنائية الثانية- 2
، استخلص نظري للدراسة المنهجية لواقع محدد -  ي

.هناك جانب الوحدة ال سبية المؤقتة← النص انعكاس ذهتف

ي�� ه��ذا المج��ال كت��اب �� 444
، و ق��د ص��در"، م��ن ماركس��ية متج��اوزة إل ماركس��ية متج��ددة"انظ��ر فف ي

ي�� اللبن��اتف
ح��وار ق��ام ب��ه عب��د الله بلقزي��ز م��ع ك ي��م م��روة، الش��ةوعي التح يفف

ف"بكتاب  ي ����� ك يم مروة ����� سمبم أميم .2006، نونبر "لةوعةو العالم العرتر

ي مجلة �� 445
.1992، نهاية عام 152و  151عدد مزدوج رقم " الثقافة الجديدة"صدرت هذه المقالة فف
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ه -  ي تناقض مع الواقع، منذ لحظة وضعه، فيكف عن التأثبم فيه، و حتت عن تفسبم
.هناك جانب التناقض← النص يدخل فف

ف الول، و الثانية ←  :حاصل جمع الثنائيتيم
.الحل الجدلي للتناقض← المنهج س الواقع س النص 

ي مستمر للنصوص، من خلل الدراسة المنهجية للواقع المتطور◄ 
.هناك نفف

، يناقض ديمومة المعرفة النسانية و الطبيعية و المجتمعية◄  ي عدمي
.هناك نفف

ة، والمعرف��ة الحس��ية والمعرف��ة ة والمعرف��ة غبم�� المباشر�� ف�� المعرف��ة المباشر�� و ه��ذا تجاه��ل ت��ام للمفه��وم الم��ادي الج��دلي للمعرف��ة، ال��ذي ي ا��ط بيم
، وت ا��ط ي

ي�� والت��اريخف
ف ج��دليا، وك��ذا المنطفت ابطيم ي�� س النظ��ري، الم��بت

ي�� ظ��ل وح��دة جدلي��ة متناقض��ة، تجم��ع الحسي�� والعقلي�� أو المعرفف
النظ ي��ة، فف

ف الجوهر الثابت نسبيا والظاهر المتحرك، وتؤكد عل استمرار المعرفة، ول محدوديتها، لن هن��اك ط��ابع ف المعرفة المطلقة وال سبية، وايم بيم
ي حركة دائمة

ي توجد فف
ي ليست سوى انعكاسا للمادة التت

ي للمعرفة، التت
ي ولنهاتي

.446اجتماعي وتاريخف

.المنهج – الواقع" الثنائية الثالثة- 3
ي الفكر، الذي هو انعكاس للواقع المتطور ←هناك جانب الوحدة بينهما.

- المنهج تراكم فف
إغن���اء المنه���ج اس���تنادا إل غتف��� الواق���ع، و مح���اورة المناه���ج المعرفي���ة. ج���انب التن���اقض← الواق���ع يك���ون المنه���ج، و يغني���ه، و ي���دفعه باس���تمرار- 

.هذا هو الحل الجدلي للتناقض، حسب الكاتب← الخرى، و التفاعل معها
ي المنهج دون النص ◄  ي للواقع المتطور، و لكن الواقع يحاتر

ي إغناء المنهج، و إفناء النص باستمرار← النص و المنهج انعكاس ذهتف
.بما يعتف

ي تق����دمها العل����وم العرفاني����ة الخاص����ة الحديث����ة، و تك����ون أساس����ها◄ 
ي���� تطوره����ا، المعطي����ات ال����تت

نظ ي����ة المعرف����ة المادي����ة الجدلي����ة،  س����تخدم فف
ي����� المناه�����ج العلمي�����ة الخاص�����ة، ب�����ل يرل�����دها، و يفت�����ح الب�����اب أمامه�����ا، للخ�����روج م�����ن متاه�����ات

، ل يلعف ، و المنه�����ج ال�����دياليكتيكي ي����� ي المنهخر
الفلس�����فف

ي بها
ي توظفها البورجوازية لصالحها، و بالمقابل يغتتف

.التأويلت المثالية لنتائج الكتشافات العلمية، التت

.، بونيفاس كيدروف"وحدة الدياليكتيك و المنطق و الغ سةولوجيا"انظر كتاب �� 446

298



ورات، الطروحات، الملبسات والنتائج": إل المام"مسلسل تصفية المنظمة الماركسية ــــ اللينينية المغربية  الحداث، السير

ي  ي المنفف(يقول زكي خبم
ي مات فف

ي) لةوعي عرافت
:447ردا عل هذا الط ح التح يفف

ي�) عطية سموح(لم يعط الستاذ "
أي وظيفة للنظ ية، منذ ولدتها من رحم المنهج حتت سقوطها، و قد حرمها حتت م�ن النج�اب، لتس�اهم فف

:، و يستخلص من كل ذلك "بقاء نوعها، فغدت بغلة أو زهرة عقيمة، ما أن تولد حتت تموت، لتحل محلها زهرة عقيمة أخرى، يلدها المنهج
ت نظ ي��ة، كف��ت ع��ن التط��ور، لن النظ ي��ة ل تتط��ور ب��ذاتها،- حسب ط ح عطية سموح- أن الماركسية" ف اعتبر ل يمكن أن تكون نظ ية، و حيم

".بل تنفف من قبل نظ ية أحدث منها
:هناك إذن ◄ 

ف هذه، و ما ضةها أو مستقبلها-  ف النظ ية السابقة و اللحقة، و بيم .قطع لكل صلة بيم
ي� تط�ور العل�م، ه��و. هناك حكم عل المعرفة بالتقطع، و هي سلس��لة متص�لة الحلق�ات- 

و م�ن المعل�وم، أن�ه م�ن المب�ادئ المنهجي��ة الساس�ية فف
ي���� الحرك����ة م����ن الحقيق����ة ال س����بية إل الحقيق����ة"مب����دأ التواف����ق"م����ا اص����طلح علي����ه ب

، مب����دأ يع����بر فلس����فيا ع����ن ديالكتي����ك المعرف����ة أي النتق����ال فف
،)1913ح��ائز عل ج��ائزة نوا��ل، و أح��د مؤسسي�� ميكانيك��ا الك��م، س��نة (بــوهر مب��دأ التواف��ق ه��ذا، ص��اغه (المطلق��ة، الحقيق��ة الكم��ل فالكم��ل، 

:وأكدت نظ يته ما يلي 
إن تعاقب نظ ية العلوم الطبيعية الواحدة، بعد الخرى، ل يكشف فقط الفارق بينهما، بل التواصل أيضا، و هو م��ا يمك��ن التع��ببم عن��ه بدق��ة"

و عن���دما تح���ل النظ ي���ة الجدي���دة مح���ل النظ ي���ة الس���ابقة، فإنه���ا ل تنفةه���ا فق���ط، ب���ل تحتف���ظ به���ا أيض���ا بص���ورة معةن���ة، و ه���ذا يتة���ح... رياض���ية 
، يتض��اءل في��ه الف��ارق بينهم��ا، و يمك��ن تتب��ع ف�� ي�� مج��ال أقض معيم

النتق��ال المع��اكس م��ن النظ ي��ة اللحق��ة إل الس��ابقة، و توافقهم��ا و التقائهم��ا فف
ي�����اء، و عل�����وم أخ�����رى، أي التسلس�����ل الط�����بيعي للنظ ي�����ات القديم�����ة و الجدي�����دة ي ب�����ع م�����ن الوح�����دة ف ي����� تاري����خ ال ياض�����يات، و الفبم

مفع�����ول التواف�����ق فف
".الباطنية لمستويات المادة المختلفة من حيث الكيف

ي�◄ 
، بينم��ا ق�انون نفف ي و ع�دمي

يفت ف ، عن�د عطي�ة س�موح، مةت��افبم ي�
ي� النفف

يتشدق التح يفةون دائما بالعلم، و هو منهم براء، و كم�ا رأين�ا، فق�انون نفف
ي�� المعرف��ة المتص��لة الحلق��ات، المنافي��ة للمعرف��ة ب��التقطع، ذل��ك أن التواص��ل

، دي��الكتيكي و مب��دع، يق��وم عل جدلي��ة الف��ارق و التواص��ل فف ي��
النفف

ي كتاب �� 447
ي، دار الكنوز الدبية، الطبعة الول، " مراجعات ماركسية"جاء هذا الرد فف وت، لبنان 1998لباط  19زكي خبم .ببم
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ورة التط�ور، و ه�ذه س��مة أساس��ية لمفه�وم التج�اوز الماركسي� و لق�انون ي� س��بم
ف� الق�ديم و الجدي�د فف ية، لنن�ا ن ا�ط بيم صفة ملزمة للمعرفة البشر

، فالمنهج المادي الجدلي ضد الموقف اللنتقادي، و الدغمائية، و ضد الموقف العدمي ي الدياليكتيكي
ي النفف

.نفف
ي :يقول زكي خبم

، ل يس���تلزم التنك��ر للق��ديم و تص���فةته، ب���ل الحتف���اظ و التط���وير لم��ا ه���و تق��دمي و معق���ول في���ه، و م��ن دون ذل��ك،" ي���
إن الفه��م ال��دياليكتيكي للنفف

ي الوجود أو المعرفة
". ستحيل الحركة إل المام، سواء فف

:و بال سبة للنظ ية يضيف قائل
الف���رد، الح���زب، الطبق���ة،(إن النظ ي���ة تتوال���د، لكنه���ا ل تتوال���د تلقائي���ا، أو عفوي���ا، أو عل ي���د المنه���ج وح���ده، ب���ل تتوال���د عل ي���د ال���ذات الواعي���ة "

ف النظ ية اللحقة) المجتمع ".و بواسطة المنهج، و عل أساس الممارسة، و كل نظ ية تحمل جنيم
ي ◄  :ولدة النظ ية و ل لك ذات صلة بالذات الواعية و المنهج و الممارسة الثورية، و هي ليست تج يدا كامل، يقول زكي خبم

ي�� ال��ذي ه��و موض��وع... إن النظ ي��ة، نتيج��ة لعملي��ة تج ا��ة عل ي��د ال��ذات الواعي��ة، و لكنه��ا نتيج��ة عة ي��ة و لي��س مح��ض تج ي��د"
ف�� ع��ن العةتف تتمبم

ي��� س الحسي��� (الدراس���ة، أي نقط���ة انطلق البح���ث 
ي للبح���ث ، ثمرت���ه المفه���وم العلمي��� للموض���وع، إنه���ا )العةتف

ي��� كونه���ا المنت���وج النه���اتي
ي���(، فف

-العةتف

ي
ي دفاتره الفلسفية فيقول )الذهتف

ف النظ ية فف :، و يصف لةنيم
ب منه��ا، ف��إن المج��ردات كالم�ادة، أو" ط أن يك��ون التج ي�د ص�ائبا س فل يبتع�د ع��ن الحقيق��ة، ب��ل يق��بت ي�� إل المج��رد س شر��

ينطل��ق الفك�ر م�ن العةتف
ف الطبيع����ة، أو ق����انون القيم����ة و باختص����ار، فجمة����ع المج����ردات العلمي����ة الص����ائبة، الجدي����ة، و غبم���� الس����خيفة، إنم����ا تعك����س... كق����انون م����ن ق����وانيم

ذل�����ك ه�����و الس�����بيل. و تنطل�����ق م�����ن الملحظ�����ة الحي�����ة إل الفك�����ر المج�����رد، و من�����ه إل الممارس�����ة... الطبيع�����ة عل نح�����و أعم�����ق، و أص�����دق، و أت�����م 

".الدياليكتيكي إل معرفة الواقع الموضوعي
، كم���ا◄ ي��� ليص���ل إل المج���رد، ث���م النطلق م���ن الفك���ر المج���رد إل الممارس���ة، إنه���ا ديالكتي���ك معرف���ة الواق���ع الموض���وعي

انطلق الفك���ر م���ن العةتف
ف .طرحها لةنيم

لادها بالنظ ية بالفعل، و ملئمة الظروف الموضوعية◄ ط اسبت .إن الممارسة الجتماعية، أو التج اة، هي المحك الخبم للمعرفة شر
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ي◄
ي كل مرحلة، فهي كذلك نسبية كم�ا الحقيق�ة و النظ ي�ة، و م�ن هن�ا ك�ذلك نس�بية النظ ي��ة، ال�تت

ورة تتطور، و هي محددة فف الممارسة هي سبم
ي بالمطلق اللمتغبم

ي تكتفف
.تكون ضد أي عقيدة جامدة، أي التت

ورية لتبي��ان تفاه��ة فك��ر م��ن يقول��ون ب��أن الماركس��ية مج��رد منه��ج أو مةتودولوجي��ا، نع��ود إل الحلق��ة الثاني��ة م��ن ة الصف�� "بع��د ه��ذه الرحل��ة القص��بم

ي
وع المراجعة النقدية لبراهام الشفاتت ي نقاش مشر

".مساهمة فف
ي حققتها، يقول الكاتب

ي نشأت فةها المفاهيم اللة ة ية للتنظيم و النجاحات التت
، للظروف التاريخية التت ي

:بعد شد تاريخف
ي���� ع����دم خل����وه م����ن التناقض����ات، و ع����دم"

، و ال����ذي غبم���� مج����رى التاري����خ كلي����ة، ل����م يك����ن يعتف ي����
إن النج����اح الس����احق ال����ذي حقق����ه التنظي����م اللة ةتف

ة، عن��دما فش��ل  ت عن��ه الح��داث الخبم�� اكي"النس��جام، و ه��و م��ا ع��بر قية، و" النم��وذج الل��بت ي س��ابقا، و أورا��ا الشر��
ي�� التح��اد الس��وفياتت

المطب��ق فف
ي سنعود إلةها لحقا

، التت ي
ي بلورها التنظيم اللة ةتف

ي أظهرت بما فيه الكفاية الحدود الديموقراطية التت
".التت

اكي المطب��ق"استعمال عبارة  إن◄  ي� نف�س ال�وقت اله��روب"النم�وذج الل��بت
اكية، و فف ي� التم��ويه ع�ن س�قوط التح يفي�ة، و لي��س الل��بت

، إنم�ا يعتف
ي���� أن النظ ي����ة اللة ة ي����ة للتنظي����م تول����د

، بم����ا يعتف ي����
ي���� مفه����وم التنظي����م اللة ةتف

م����ن إعط����اء تفس����بم له����ذا الس����قوط، ع����بر إرج����اعه إل وج����ود ب����ذوره فف
ولةتاري�ا. ، و الدكتاتورية، حسب زعم الكاتب"الستالة ية" ي�� تح�ت دكتاتوري�ة البر

، ل يحصف� ل�ديه أي تص�ور للصاع الطبفت يا له من تفس�بم مث�الي
...

ي مختص حول نشأة الحملم، يقول الكاتب بأنه
:و بعد شد تاريخف

ي���� بل����ورة أطروح�����ة الث�����ورة الوطني�����ة الديموقراطي����ة"
ي���� التاري����خ، هي����� المله����م الساسي���� فف

ق����د ك�����انت التج ا����ة البلش�����فية و الماوي����ة، كم����ا تجس����دت فف
ف ف الث��ورييم فيم ، لنه��ا. الش��عبية، و أداته��ا الثوري��ة، منظم��ة المح��بت ف ي�� ظ�روف مث��ل روس��يا و الص��يم

ة، ق�د أح��رزت عل النص فف و إن ك��انت ه��ذه الخبم��
ي�� منظم��ة إل الم�ام)، م�ا

ف� سياس�يا، و عل ك�وادر قيادي�ة حنكته�ا تج��ارب قاس�ية، ف�إن الول (يعتف ارتك�زت عل قاع��دة عمالي�ة و فلحي��ة، مهيكليم
، ف�� ية و العم��ال الزراعةيم ي النضال الشي، و حاولت أن تخلق بعض الهياكل التنظيمي��ة وس�ط الطبق�ة العامل��ة الحصف��

أن تجاوزت العتبة الول فف
ي منطقة الغرب، حتت حصدها القمع 

ة تنظيمية صلبة1972448خصوصا فف ".، و هي الخارجة للتو من تنظيمات، لم تؤهلها لكتساب خبر

.يظهر أن الكاتب غبم ملم بتاري����خ المنظمة، فيقفز عل المراحل التاريخية�� 448
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ف◄  فيم ف��� الث���ورة البلش���فية و الث���ورة الص���ينية، دون ت���دقةق يس���اعد عل الفه���م، خاص���ة، و أن الكلم ي���دور ح���ول مفه���وم المح���بت هن���اك خل���ط بيم
ي ع�ن مثيلته�ا الروس�ية، ث�م أنه�ا أض�افت، اتيخر ي� التص�ور الس��بت

، من حيث أن التج اة الصينية مختلفة فف ف ف مختلفتيم ، علما أن التج اتيم ف الثورييم
ي للحزب، مفهوم خ�ط الجم�اهبم

ف البلش�فية و. 449بال سبة للمفهوم اللة ةتف ف� تج ا�ة الحمل�م و التج ا��تيم ي� مقارن��ة خاطئ�ة، بيم
ث�م س�قط الك�اتب فف

اكية الديموقراطي��ة الروس��ية عموم��ا، كم��ا ه��و الش��أن بال س��بة للتج ا��ة الص��ينية، الص��ينية، ذل��ك أن��ه قب��ل أن تنض��ج التج ا��ة البلش��فية، أو الل��بت
ي أدت إل تأس����يس الح����زب

، ب����ل إن التج ا����ة الص����ينية، ال����تت ف ف���� الث����ورييم م����رت الحركت����ان م���ن تج ا����ة العم����ل و النتش����ار وس����ط الش����باب، و المثقفيم
ي سنة 

، قد كانت تطورا حتميا ل1921الشةوعي الصةتف ف ف و الشباب المتعلميم ة من المثقفيم الص��ينية" م�ايو 19حركة "،عل يد مجموعة صغبم
ي سنة 

ي فجرها الشباب الصةتف
، ق��د نش��أوا، أو ب��رزوا، م��ن1919التت ي

، و أخذت أبعادا سياسية و ثقافية، و أبرز مؤسسي الحزب الشةوعي الصةتف
ي��� تل��ك المنطق���ة، و إعطاؤه���ا" إل الم��ام"أم���ا اعتم���اد تج ا��ة منطق��ة الغ���رب، و هي��� بالمناس���بة تج ا���ة مح���دودة لمنظم���ة . داخ���ل ه���ذه التج ا���ة

فف
إل"كنموذج وحيد للفشل، فإن هذا يعد خطئا منهجيا، يعود إل اس��تعمال حال�ة جزئي�ة تخ�ص تنظيم��ا واح�دا، و تعميمه�ا عل تج ا�ة منظم��ة 

ي تض��م ثلث��ة فص��ائل، كم��ا ل��و أنه��ا ك��انت التج ا��ة الوحي��دة، ه��ذا م��ن جه��ة، و م��ن جه��ة أخ��رى، ف��إن الوق��وف عن��د"الم��ام
، و تج ا��ة الحمل��م، ال��تت

ي�� هن��ا، أن تج ا��ة منطق��ة الغ��رب ل��دى منظم��ة
ي�� تاريخه��ا إل مرحل��ة خ��ط"إل الم��ام"مرحل��ة، و تجاه��ل مراح��ل أخ��رى أساس��ية س و نعتف

، ت تمي�� فف
فل تص��ح المحاكم��ة القائم��ة عل ح��دث وحي��د، ي تمي��"- 1972نون��بر 20تق ي��ر "العفوي��ة، ال��ذي س��اد خ��ط المنظم��ة، م��ن التأس��يس إل ص�دور 

.إل مرحلة معةنة، ثم نسحبه عل المراحل اللحقة، و هذا يعد خطئا منهجيا، و تعسفا عل التاري����خ و تجنيا عليه، و ليا لعنق الحقيقة

الحلقة الثالثة
ي مقدمة الحلقة الثالثة يقول الكاتب

:فف
ي حةنم�ا ي تق�د مفه�وم "

ف عل النم��ط"م�ن ب�اب المان��ة العلمي�ة و روح المس��ؤولية السياس�ية، التأكي�د عل أن الشفاتت ف الث�ورييم فيم منظم��ة المح��بت

ي���
، ل ينطل���ق م���ن"النوي���ة الثوري���ة"، و يس���تبدله بمفه���وم "اللة ةتف ي

ال���ذي يحلل���ه باعتب���اره انبث���اق موض���وعي م���ن تع���دد تنظيم���ات المجتم���ع الم���دتف

ي"انظر مقالة �� 449 ي للعمل الجماهبم
".موضوعات حول خط الجماهبم ����� من أجل أسلوب ماركسي �� لة ةتف
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، و لكن��ه يعمق��ه و يغني��ه م�ن خلل ق��راءة تاريخي��ة اكي ي�� الماركس��ية، و تج��ارب الخف��اق الل��بت
مح��ض تأم��ل نظ��ري عل ض��وء البح��اث الجدي��دة فف

ي��� الحركي���ة". إل الم���ام"نقدي���ة لتج ا���ة الحرك���ة الماركس���ية �� اللة ة ي���ة، و عل الخص���وص منظم���ة 
و م���ن موق���ع المنخ���رط بحم���اس و مس���ؤولية فف

ي المخاض الذي تعرفه، و تعيشه حاليا مختلف فرقاء اليسار الجديد
من ه�ذا المنطل��ق ت��وجب علةن�ا ص�ياغة. السياسية اليسارية، و مساهما فف

ف"نق���د مفه���وم  ف الث���ورييم فيم تها الكفاحي���ة، ل س���تخلص عل ض���وء ذل���ك،" إل الم���ام"، كم���ا عال���ته وج ات���ه منظم���ة "منظم���ة المح���بت خلل مس���بم
ي تؤس���س مفه���وم 

، و محاول���ة مناقش���ته بش���كل نق���دي بارتب���اط م���ع تبل���ور مفه���وم "النوي���ة الثوري���ة"العناص ال���تت ي
المجتم���ع"، كم���ا ص���اغه الشفاتت

ي
".بالمغرب، منذ عقدين من الزمن" المدتف
ي لمفهوم◄

ف"يعتقد الكاتب، أن نقد الشفاتت ف الث�ورييم فيم ه انبثاق��ا موض�وعيا"النوي�ة الثوري�ة"، و اس�تبداله بمفه�وم "منظمة المحبت ، ال�ذي يعت�بر
ي���� الماركس����ية، و تج����ارب الخف����اق

، ل ينطل����ق م����ن مح����ض تأم����ل نظ����ري عل ض����وء البح����اث الجدي����دة فف ي
ع����ن تع����دد تنظيم����ات المجتم����ع الم����دتف

، ب��ل يعمق��ه و يغني��ه م��ن خلل ق��راءة تاريخي��ة نقدي��ة لتج ا��ة الحرك��ة الماركس��ية �� اللة ة ي��ة، و عل الخص��وص منظم��ة  اكي ، و"إل الم��ام"الل��بت
ي الحركة السياسية اليسارية

.كذلك من موقعه كمنخرط بحماس و مسؤولية فف
ف المغم��ورين داخ��ل ه��ذه الحرك��ة" مفه��وم النوي��ة الثوري��ة"بال س��بة للبح��اث الماركس��ية الجدي��دة، ف ◄  ص��ياغة ترو س��كية، لح��د المناض��ليم

و سكية الفرنسية .450البت
ي نفس��ه، تقةيم��ا يس��تحق ه��ذا الس��م، إنم��ا فق��ط، انطباع��ات و

، فل نج��د ل��دى أبراه��ام الشفاتت اكي أم��ا ع��ن تقةي��م إخفاق��ات تج��ارب البن��اء الل��بت
،...)الفوض�وية، الغرامش��ية الجدي�دة (انحرافات يمةنا و لمال، تزخر به�ا بع�ض النص�وص المت�أثرة بق��راءات مختلف�ة، ل علق�ة له�ا بالماركس�ية 

ه���ان لح���د الن عل" النوي���ة الثوري���ة"أم���ا الدع���اء بك���ون  ، فأطروح���ة، ل���م يق���م البر ي��� ي المغرتر
ي يزخ���ر به���ا المجتم���ع الم���دتف

ت ب���ع م���ن التعددي���ة ال���تت
، لن العدي�د م�ن البل�دان المتقدم��ة تزخ��ر به��ذه التعددي��ة من�ذ الق��رن "النوي��ة الثوري��ة"علقته��ا ب  ي��

، وخاص��ة19، س��واء عل المس��توى المنطفت

ي���� مجل����ة �� 450
و س����كية، و عن����وان المق����ال " العص����بة الش����ةوعية الثوري����ة"، و هي���� مجل����ة ك����ان تص����درها 1993ع����دد ص����يف " نق����د ل����ةوعي"مق����ال م ش����ور فف م����اذا نص����نع"البت

ي أفكاره حول النوية الثورية من هذا المقال"، بالماركسية
.كاتبه ترو سكي مغمور اسمه بةبم هاردوينغ، و قد أخذ الشفاتت
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ي ل يع��رف أح��د20451من��ذ الق��رن 
ي�� ه��ذا المج��ال، إل تأس��يس النوي��ة الثوري��ة، ال��تت

، المنظ��ر الرئيسي�� فف ي��
، و م��ع ذل��ك ل��م تق��م ال��دعوة عن��د غرامسر

ي
عت�ه المثقفي�ة النتقائي�ة، ال�تت ف ، مع�روف ببف ي

لكلها أو مض�مونها، و ه�ذا يثب�ت بطلن مزاع�م الك��اتب ح��ول الموض�وع، خاص�ة أن أبراه��ام الشفاتت
ف كان مناضل ثوريا ة لديه، حتت حيم ، مما لكل أرضية انزلقات كثبم ة مع الجماهبم .تنعدم فةها الممارسة المباشر

، فأطروح��ة ◄  ي
ف� نتط��رق لكتاب��ات أبراه��ام الشفاتت ي جزء آخر من هذه الدراسة، فإنه حيم

ل" النوي��ة الثوري�ة"و إل أن نعود إل هذا الموضوع فف
ف ، أو نظ���ري، يس���تحق اعتباره���ا ج���ديرة بالنق���اش الرص���يم ، أو علمي��� ي

و م���ع ذل���ك، سنخص���ص له���ا ص���فحات، لتبي���ان. تق���وم عل أي أس���اس ت���اريخف

ي
، أن الك���اتب ال��ذي يتبتف��� الطروح���ات الشفاتية، س���يعتبر أن نق��ده. 452حقيقته���ا و طبيعته��ا، س��واء عل المس���توى النظ��ري أو التط���بيفت و ب���ديهي

ف"لمفه���وم  ف الث���ورييم فيم ي ي ي���د أن يس���تخلص منه���ا عناص تؤس���س مفه���وم"منظم���ة المح���بت
ي ذكرناه���ا أعله، و ال���تت

، يق���وم عل تل���ك العناص ال���تت
.، و إن رافق ذلك بقراءة نقدية لها"النوية الثورية"

، يق���وم الك���اتب بتلخي���ص مجموع���ة م���ن وث���ائق المنظم���ة، س���واء عن���د التأس���يس، م���ن خلل مفه���وم النطلق���ة4453و 3عل امت���داد الحلق���ة ◄ 
ة أل����هر م���ن كف����اح التنظي����م"الثوري����ة، أو عن����دما يق����وم بتلخي����ص  ة الول و نهايته���ا، يقف����ز الك����اتب عل مجموع����ة م����ن" عشر���� ف���� بداي����ة الف����بت ، و بيم

ي للمنظمة اتيخر ي بناء الخط السياسي و التنظيمي و السبت
ي لكلت لبنات أساسية فف

.454الوثائق، التت
ي� أن الك��اتب"الوضع الراهن و المهام العاجل�ة للحمل��م"أما ملخص وثيقة 

، و ه�ذا يعتف ي، و لي��س ال�داخلي ، فةتعل��ق الم��ر ب�النص ل��به الجم��اهبم
.لم يطلع عليه

ي �� 451
ي حول المجتمع المدتف

).دفاتر السجن(انظر كتابات غرامسر

اته التح يفية�� 452 ي و تنظبم
.هناك فصل لحق حول أبراهام الشفاتت

ي أجزاء من �� 453
وع المراجعة النقدية"نعتف ي نقاش مشر

ي" مساهمة فف
.لبراهام الشفاتت

اتيجية الثوري�ة"و "، جدلية بناء الحزب الثوري و بناء التنظيمات الثورية للجماهبم: "انظر الوثائق التالية�� 454 "،مختل�ف أل�كال العن�ف الث��وري"و"، مسودة ح�ول الس��بت
ي "غش��ت 30"، أغل��ب ه��ذه الوث��ائق م ش��ورة عل موق��ع "تناقض��ات الع��دو والف��ق الث��وري ب��المغرب"و

ي��"و" مختل��ف أل��كال العن��ف الث��وري"، م��ا ع��دا وثيق��تت
دور العن��ف فف

.و هما عل ما يظهر مفقودتان"، التحول الثوري
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ف لدى منظمة ◄ ف الثورييم فيم ي انتقاها لهذا الغ��رض،" إل المام"يعتمد، ما أسماه الكاتب بنقد مفهوم المحبت
عل ملخصات لبعض الوثائق التت

ف ل�دى المنظم��ة ف الث�ورييم فيم ي بعض الفقرات إل مفهوم المقدمة التكتيكية، و يحاول راط مفهوم المحبت
سمتها الرئيسية لديه، كونها ألارت فف

ف ارتبط���ت بالمقدم��ة ف الث��ورييم فيم ي�� آخ���ر المط��اف، إل خلص��ة لتل��ك التج ا��ة، مفاده���ا أن منظم��ة المح��بت
بمفه��وم المقدم��ة التكتيكي��ة، ليص��ل فف

.455التكتيكية، و هذا ش الفشل الذي ادى إل عدم التجذر داخل الطبقة العاملة، و من تم الطابع البورجوازي الصغبم لتلك التج اة
، يق����وم بق����راءة ناقص����ة و مبت����ورة للوث����ائق، ق����راءة ذات طبيع����ة  ي���� تحلي����ل الك����اتب، مرتب����ط بك����ون ه����ذا الخبم����

، فف "نص����وية"إن الض����عف الساسي����
انتقائية، كما لو أن التج اة الملموسة للمنظمة ،غبم موجودة، و غائب�ة، و معزول�ة ع�ن الصاعات الطبقي��ة ب�المغرب، عل اعتب��ار أن ك��ل تنظي��م
ي يؤثر فةه�ا و يت�أثر به�ا، فالمحاكم�ة إم�ا أن تخض�ع للمنه��ج ال��دياليكتيكي و

، لتلك الصاعات الطبقية، التت سياسي هو نتاج، و بشكل غبم ميكانيكي
ي�� ك��ل الق���راءات، لح��د الس��اعة، أي

، و إم��ا أن تك��ون انتقائي��ة و ذات بع��د واح��د، و معزول��ة ع��ن س��ياق التج ا��ة، ل��ذلك ل نج��د فف ي
الم��ادي الت���اريخف

ي اسمه " الشبةبة المدرسية مقدمة تكتيكية"جوانب تذكر،عما مثلته مقولة 
،"إل الم��ام"داخل الخط السياسي لتنظيم ثوري ماركسي �� لة ةتف

هنة عل ثورية و برولةتارية الخط، ل تقوم فقط عل جانب واحد دون جوانب أخرى .لن البر
ي�� الميكانيكي��ة، حةنم��ا ي ي��دون محاكم��ة طبيع��ة ح��زب أو تنظي��م ث��وري، ب��العودة إل الص��ل

ف يس��قطون فف و م��ن الش��ائع، أن العدي��د م��ن المناض��ليم

ي��
ي�� و الموق�ف الطبفت

ف� الص��ل الطبفت ، أو التك��وين الجتم��اعي لعض��اء ه��ذا الح��زب أو التنظي��م، فلي��س هن��اك م�ن راب��ط ميك��انيكي بيم إن. الجتم��اعي
ف تنظيم سياسي و قاعدته الجتماعية حقيقية (أو واقعية) :كانت، أو محتملة، أكبر تعقيدا، ذلك أنها تدمج مجموعة من البعاد العلقات بيم

ي- 1
.التقاليد النضالية و المشاري����ع السياسية: البعد الزمتف

ي- 2
ي الصاعات الطبقية عل الصعيد العالمي: البعد المكاتف

.نمط النخراط فف
ف◄  ف البورجوازييم .يعتبر حزب لةوعي منظمة للطبقة العاملة، حتت لو كان مشكل بشكل أساسي من المثقفيم

ف ص�غار، و لك�ن منظم��ة غبم� ق�ادرة عل الرتق�اء ف�وق المث�ل ا ح�زب مش��كل م�ن بورج��وازييم ي ظل اللكالية الماركسية، ل يعتبر بورجوازيا صغبم
فف

ة القائمة، أو المنخرطة  مة(العليا، مفاهيم و أفكار مسبقة، للبورجوازية الصغبم ف ) .كارل ماركس" برومبم 18" انظر) (الملبت

ي خ يف "إعادة البناء"لقد نسي الكاتب أنه قد جرب مفاهيمه حول �� 455
ي باءت بالفشل فف

.1985، التت
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اتيجية ثوري��ة، و نظ��ام تنظي��م مط��ابق إن◄  ، يق��وم بتحدي��د لنفس��ه، خط��ا إديلوجي��ا ماركس��يا �� لة ة ي��ا، و اس��بت ، أو ح��زب سياسي�� تنظي��م سياسي��
ا، ح�تت و لهذا، و يقوم بالتعبئة و التنظيم من أج�ل أه�دافه داخ�ل الجم��اهبم الثوري�ة، و داخ��ل الطبق�ة العامل�ة، ل يمك�ن اعتب��اره بورجوازي�ا ص�غبم

ون ة كثبم ورة الثورية، يكون فيه المثقفون من أصول بورجوازية صغبم ي بداية السبم
ي الغالب فف

.لو كان فف
ف�� الخ��ط الفعلي�� لتنظي��م م��ا، و ث��م◄  ف�� بيم ي�� ظ��ل الل��كالية السياس��ية الماركس��ية، تط�� ح قض��ية الخ��ط السياسي�� الث��وري، و هن��ا ل ب��د م��ن التمةبم

فف
ي تعطةها الهةئات العليا للتنظيم، أو الحزب، و إن كان ممركزا

.التوجهات المبدئية التت
؟ عل ماذا يعتمد هذا الخط السياسي الفعلي

.و هذه الفئات، تعطيه الحياة) الطبقات الجتماعية، أو فئات اجتماعية، أو عناص منحدرة من هذه الطبقات(قوى اجتماعية - 1
ي يعل��ن عنه��ا، ذل��ك لن��ه يت��أثر بش��كل ق��وي بالطموح��ات و المص��الح الخاص��ة- 2

، ل يتماسر�� إل جزئي��ا م��ع التوجةه��ات المبدئي��ة ال��تت خ��ط سياسي��
.للقوى الجتماعية

بماذا ترتبط طموحات هذه القوى الجتماعية؟- 3
.بالتمثل الذي تقوم به للمصالح الجماعية- أ 

ي نظام العلقات الجتماعية- ب 
ورة بالموقع الذي تحتله هذه القوى فف .هذا التمثل يتأثر بالصف

ف� - ج  ي"من هنا، هذا الستنتاج الذي يرى أنه يمك�ن أن يوج�د ف�ارق مه�م به�ذه الدرج�ة أو تل�ك، بيم
الخ�ط السياسي��"و" الخ��ط السياسي� المب�دتي

ي تعطيه مضمونا فعليا، و يجسد مصالحها و طموحاتها و تصوراتها" الفعلي
.456المرتبط بالقوى الجتماعية، التت

وة، لك�ن داخ�ل الح�دود- د  ورة موضوعية، بإمكانه تعديل مس�ار ه�ذه الس�بم ي و سياسي ضمن سبم ، هو نتيجة تدخل إيديولوجر الخط السياسي
ي يمارس عل قاعدتها نشاطا بعيدا عن كل سيادية

ف الطبقات، تلك العلقات التت .المفروضة من طرف علقات القوى الطبقية بيم
اف دائم���ا به���ذا التن���اقض◄  ي��� ه���ذا التن���اقض، اس���تنادا إل الق���وى الجتماعي���ة: يج���ب الع���بت

، و م���ن هن���ا علةن���ا التفكبم��� فف ، خ���ط فعلي��� ي
خ���ط مب���دتي

ف ما بعد موت ماو سي تونغ"انظر كتاب لارل بتلهايم �� 456 و"  ساؤلت حول صيم .1978ماسببم
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.457الحقيقية
إن معالج����ة خ����ط سياسي���� لتنظي����م م����ا، إنم����ا يج����ب أن تق����وم عل اعتب����ار ذل����ك التنظي����م نتاج����ا للصاعات الطبقي����ة، و بالت����الي يع����رف خط����ه◄ 

ي و خط�����ه السياسي����� ت�����وترات مس�����تمرة، بحك�����م تناقض�����ات داخلي�����ة، تتغ�����ذى عل قاع�����دة الصاعات الطبقي�����ة، و انعكاس�����اتها داخ�����ل الي�����ديولوجر
ولةتاري�����ة و عناص أخ�����رى. التنظي�����م ، ل يمك�����ن النظ�����ر إلي�����ه إل كوح������دة متناقض�����ة، تتص������ارع نواته�����ا البر ي�����

ف������الخط الع�����ام لتنظي�����م ماركسي����� �� لة ةتف
ة ي المعل��ن و التش��كيلة اليديولوجي��ة ل�ذلك التنظي��م . بورجوازي�ة ص��غبم ف�� الخ��ط الي��ديولوجر ف�� بيم فمثل اللة ة ي��ة و البلش�فية(كم��ا أن��ه يج�ب التمةبم

ات مختلف�ة، كتع��ببم ع��ن تي��ارات مختلف��ة ي� ف��بت
ي تبناه��ا الح��زب فف

ليس توأما سياميا، فالبلشفية تضم حصيلة الفكار و التصورات المختلفة، ال�تت
ف التي��ارات، لك�ن التي��ار الك��بر ثوري��ة، ي روسيا داخله، و من تم، كانت اللة ة ية، تيارا من بيم

داخل الحزب، و عن انعكاسات الصاعات الطبقية فف
ي بالمناس���بة، ل

ف��� تل���ك التي���ارات، و ه���ذا مه���م ج���دا حةنم���ا يتعل���ق الم���ر بمناقش���ة الفك���ار التنظيمي���ة اللة ة ي���ة، و ال���تت فل يج���ب الخل���ط بينه���ا و بيم
ي� كراس��ة 

الها فف ف ي� ه�ذا المج��ال، تمت�د عل ح��والي "م�ا العم�ل"يمكن اخبت
ف� تل�ك 30، فالتج ا�ة و الفك�ار اللة ة ي��ة فف س�نة، ث�م يج�ب وض�ع تم�ايز بيم

ف و سكةيم ي تم بها فهمها، أو  شوي��هها، كما هو الحال عند البت
.الفكار و الكيفية التت

، و ق�د ك�انت  ف ف الث�ورييم فيم ي لن�واة المح��بت
، ليس له علقة بالتصور اللة ةتف ي

س��باقة إل" إل الم�ام"لقد ساد فهم إطاروي لمفهوم التنظيم اللة ةتف
.458نقده

 
:الفصل الحادي عشر

" إل المام"إعادة البناء السياسي والتنظيمي لتجربة 
459التجديد الفكري والسياسي للمنظمة

ي"انظر كتاب �� 457
ي التحاد السوفياتت

ي"الصاعات الطبقية فف
.، لارل بتلهايم، المجلد الول و الثاتف

ي هذا الصدد وثيقة �� 458
ها عل موقع "جدلية الحزب الثوري و التنظيمات الثورية للجماهبم"انظر فف ".غشت 30"، و قد تم نشر

ي ج يدة �� 459
".النهج الديموقراطي"صدرت الوثيقة فف
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ف� م�ا ج�رى داخ��ل منظم��ة ي يذكر، حاول الكاتب القيام بمجموعة من المقارن�ات،  س��مح ل�ه بتمةبم ي بالسر من خلل مقدمة المقالة، و بما أن السر
ي�� منتص��ف الس��بعةنات م��ن الق��رن" م��ارس23"عل قيادته��ا، عم��ا عرفت��ه منظم��ة " خ��ط إع��ادة البن��اء "، بع��د اس��تيلء 1979س��نة " إل الم��ام"

فف
، بعد استيلء جماعة يمة ية عل قيادتها ي

.الماضف
ي هذا الصدد

:و يقول الكاتب فف
، و1972نق��دا ذاتي��ا ج��ذريا لتج اته��ا و تج ا��ة اليس��ار الجدي��د عموم��ا، و ه��و النق��د ال��ذي ب��دأت ب��وادره من��ذ س��نة " م��ارس 23"مارس��ت منظم��ة "

، ي منتصف عقد السبعةنات لدى قيادة المنظمة بالخارج، بحيث تبنت آنذاك، ما أس��مته وقته�ا بخ�ط النض��ال ال��ديموقراطي
لتكتمل معالمه فف

، كالملكي���ة و ي��� ي��� المغرتر
ت مواق���ف اليس���ار الماركسي��� �� اللة ةتف ف��� ي مبم

و ه���و الخ���ط السياسي��� ال���ذي تخل���ت م���ن خلل���ه ع���ن مواقفه���ا الكلس���يكية ال���تت

ي
، و قضية الصحراء، و الجماع الوطتف .النظام السياسي

، قد جعلها تقةيمها للتج ا�ة تقط��ع م�ع التج ا�ة اليشاوية، كم��ا ك�انت  س�مةها آن��ذاك، و فت�ح له�ا المج�ال للعم��ل"مارس 23"و إذا كانت منظمة 
، ف����إن تج ا����ة منظم����ة  ي

ي���� الط����ار الق����انوتف
، هي���� الخ����رى ق����د عرف����ت تقةيم����ات مختلف����ة و متعارض����ة، و ل����م تع����رف معه����ا انش����طارات"إل الم����ام"فف

."1979،أسفرت إحدى تلك التقةيمات عن انطلق تج اة مغايرة سنة 460"مارس 23"تنظيمية كما هو لأن منظمة 
ف� م�ا تعرض�ت ل�ه منظم��ة  ي� منتص�ف الس��بعةنات، و" م�ارس23"لقد انصب مجهود الكاتب عل محاولة تبيان الفرق الذي ي�دعي أن�ه ق�ائم، بيم

فف
ي� س�نة 

ي ق�اد إل1979التقةيم ال�ذي ق�ام ب�ه دع�اة إع�ادة البن�اء فف
، ف��الول ق�اد أص�حابه إل التخلي� ع�ن المواق�ف الكلس�يكية للحمل�م، بينم��ا الث�اتف

"ل��م تع���رف أي انش���طارات، كم���ا وق���ع بال س���بة لمنظم���ة" إل الم���ام"انطلق تج ا���ة مغ���ايرة، نفه���م منه���ا أنه��ا ك���انت ثوري���ة، خاص���ة، و أن منظم���ة 
ات، و المراحل المختلفة،". مارس23 ، مختلف من حيث مسارات ال شأة، و التطور، و الفبت ف ف داخل المنظمتيم ل لك أن مسار تطور الخطيم

ي��� ظ���روف عالمي���ة و وطني���ة، ع���ن نش���وء خط���وط تح يفي���ة جدي���دة م���ن داخ���ل
ين، فف ، كان���ا تع���ببم ف��� و النتائ���ج التنظيمي���ة، لك���ن المس���ارين المختلفيم

داخ��ل الس�جن المرك�زي ب��القنيطرة، و تل�ك النش��طارات تع�بر عنه�ا مجموع�ة م�ن الوث�ائق 1978لقد عرفت المنظمة خلفا لم�ا ي�دعيه الك��اتب انش��طارات، ابت��داء م�ن �� 460
س��بق ذكره��ا، و ق��د حمل��ت توقة��ع أص��حابها، و ل زال منظ��رو التح يفي��ة الجدي��دة إل يومن��ا ه��ذا يتح��دثون ع��ن غي��اب أي انش��طار داخ��ل المنظم��ة، و ه��و م��ا تك��ذبه ل��واهد
ي و المنص��وري ث�م اتج�اه عب�د ا ي عل سبيل الذكر اللارة إل تمرد ف ع بلجيك��ا عل القي��ادة الجدي�دة، و ابتع�اده ع�ن المنظم�ة، و قب�ل ذل�ك اتج�اه المش�بت

التاري����خ، و يكفف
ي 

...زعزاع و فاكةهاتف
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ات����ه و نت����ائجه عل الرض، فالح����ديث ع����ن وق����وع انش����طارات تنظيمي����ة داخ����ل منظم����ة. الحمل����م ف "و بطبيع����ة الح����ال لك����ل منه����ا خصائص����ه و ممبم
ي��� من���آى ع���ن ذل���ك، فه���ذا ك���ذب لي���س إل، فكي���ف يمك���ن تفس���بم رف���ض ف��� ع" إل الم���ام"أم���ر ل نق���اش في���ه، أم���ا الق���ول ببق���اء منظم���ة" م���ارس23

فف
بلجيك��ا النض��باط للقي��ادة الجدي��دة؟ و كي��ف يمك��ن تفس��بم النس��حابات م��ن القي��ادة الجدي��دة (عب��د الرحم��ان النوض��ة، ادري��س ب��ن زك��ري، عب��د

)؟ و كيف يمكن تفسبم فقدان المنظمة لكبر من  ي ي المائة من أطرها و مناضلةها؟ الخ 90اللطيف اللعتر
.........فف

ي ل تمث��ل س��وى تك��رار لطروح��ات ج��اهزة ع��ن المنظم��ة، تردده��ا
ي�� نف��س المن��وال، م��ن أج��ل تأكي��د أطروحت��ه، ال��تت

ل يتوق��ف الك��اتب ع��ن الس��بم فف
ي�� مقدم��ة الج��زء ال��ذي يحم��ل عن��وان . ق��وى سياس��ية مختلف��ة، و أب��واق إعلمي��ة

ف�� ن��زوع تص��فية" إل الم��ام"تقةي��م تج ا��ة "يق���ول الك��اتب، فف بيم
":التج اة، و طموح انطلقة جديدة

التنظيمي�����ة و السياس�����ية متماس�����كة من�����ذ انطلقته�����ا، بحي�����ث ح�����افظت عل انس�����جامها مقارن�����ة ببقي�����ة" إل الم�����ام"لق�����د ظل�����ت تج ا�����ة منظم�����ة "
، أو عل مس�توى التق�دير السياسي�� الع�ام ي تنظيمات اليسار، و لم تع�رف اختلف��ات سياس�ية س�واء عل مس�توى الخ�ط السياسي�� أو الي��ديولوجر
ات ي ذلك هيكلها التنظيمي الحديدي الذي مكنها من الستمرار السياسي و التنظيمي خلل فبت

للظرفية و متطلبات المرحلة، و لقد ساعدها فف
س الممت��دة م��ن بداي��ة الس��بعةنات إل س��نة  ي�� نهاي��ة الس��بعةنات، بع��د العتق��الت1976القم��ع الشر��

، و ل��م تت��م مس��اءلة التج ا��ة و تقةيمه��ا إل فف

ي قوضت هياكلها التنظيمية و للت فعلها السياسي
ي تعرضت لها المنظمة و التت

".التت
ا ح����ول تاري����خ المنظم����ة، مم����ا يؤك����د جهل����ه ب����ذلك التاري����خ، و لق����د دحض����نا ذل����ك خلل الفص����ول ة ك����ثبم يق����دم الك����اتب هن����ا، ص����ورة نمطي����ة منتشر����

ين نونبر ي أن نذكر بتق ير عشر
ي� ص�يف 1972السابقة، و يكفف

ة 1975، و التقةيم الص�ادر فف ، و ه�ذا كفي�ل ب�دحض ادع�اء ع�دم"الش�ةوعي"ب شر��
ي نهاية السبعةنات

.القيام بأي تقةيم إل فف
:، يقول الكاتب"إعادة البناء"و عن كيفية نشوء التقةيمات المختلفة داخل المنظمة، و من ضمنها تقةيم أصحاب 

عةتها التاريخي�ة" ي تعرض�ت له�ا المنظم��ة العدي�د م�ن التس�اؤلت السياس��ية ح��ول وجوده�ا السياسي� و شر�
و لقد ولدت النهيارات التنظيمية التت

ي ك��ان يم��ر منه��ا المغ��رب آن��ذاك، و علقته��ا
وط ال��تت ي�� ظ��ل الشر��

وعها المجتمعي�� فف ورة اس��تمرارها و إمكاني��ة تحقة��ق مشر�� و الموض��وعية، و ك��ذا صف��
ي س��تعرفها التج ا��ة داخ���ل زن���ازين الس���جن المرك��زي. ببقي��ة المكون���ات السياس���ية

إنه���ا أس���ئلة محوري���ة ل���كلت مفاص���ل التقةيم���ات السياس���ية ال��تت

309



ورات، الطروحات، الملبسات والنتائج": إل المام"مسلسل تصفية المنظمة الماركسية ــــ اللينينية المغربية  الحداث، السير

ي ستتوزع عل ثلث وجهات نظر، يمكن أن نوجزها مع التوقف عند التقةيم الذي سوف يطلق دينامية إع��ادة
بالقنيطرة، و هي التقةيمات التت

".موضوع مقالنا" إل المام"بناء منظمة 

:يرى الكاتب أن المر كان يتعلق بثلث وجهات النظر و هي
ة الحزاب الوطنية- أ .حل تنظيمات اليسار و العودة إل حظبم

.حل التنظيمات اليسارية و اللتحاق بالطبقة العاملة كأفراد و دعمها لبلورة حزا��ها الطليعي الثوري من داخلها- ب
ي و الكفاجي لليسار، و إطلق دينامية إعادة البناء السياسي و التنظيمي لمنظمة - ج

ورة صيانة الرصيد التاريخف ".إل المام"صف
، و بع��د إف��راغ الخان��ة م��ن ذل��ك، ك��ان علي��ه أن يملئه��ا"التقةي��م الش��امل و إع��ادة البن��اء"بع��د تجاه��ل مقص��ود، لوج��ود اتج��اه ث��وري، ك��ان ي��دعو إل

ي التجاه الثالث، الذي قال عنه 
:باتجاه ثوري مزعوم، و بطبيعة الحال، كان يتمثل فف

وعها الث��وري ال�ذي تأسس��ت عل قاع��دته ،س��وف" إل الم�ام"إن طم��وح ه��ذا الت��وجه داخ��ل منظم��ة " ي�� إع��ادة بن�اء المنظم��ة، و التمس��ك بمشر�
فف

ي�� الرؤي��ة و التج ا��ة، حي��ث س��جل ه��ذا التقةي��م ان��زلق و انح��راف التنظيم��ات م��ن القواع��د
ل��ن يخفف�� ع��ن ه��ذا التص��ور البع��د النق��دي، الص��ارم فف

جوازي���ة الص���غرى، و ل���م  س���تطع ة البر ض���ة لنج���از المه���ام، حي���ث ظل���ت ه���ذه المنظم���ات وف���ق ه���ذا التقةي���م أس���بم التنظيمي���ة و السياس���ية المفبت
ف داخ��ل الش��بةبة المدرس��ية و ف�� الث��ورييم ي�� بق��وة الواق��ع الموض��وعي النطلق��ة م��ن المثقفيم

تج��اوز وض��ع التأس��يس، و ه��و الوض��ع ال��ذي ك��ان يقتضف
ي التغةبم 

ي عمق الطبقات الساسية ذات المصلحة فف
".العمال و الفلحون"الطلبية، و انتقال اللغال فف

:و عن مظاهر الزمة، و التقةيم الذي اعتمده أصحاب التجاه الثالث، فيقول الكاتب 
ي عدم قدرة التنظيمات الثورية عل الصمود أمام القم�ع المس��لط علةه�ا س�نوات "

،1977 –1973لقد حدد هذا التقةيم أبرز مظاهر الزمة، فف

ي�
ي� فف

ي عرفه�ا الصاع الطبفت
ك، و ض�عف مواكبته��ا للتط��ورات ال�تت ي عملية إعادة بناء قواه��ا الذاتي�ة، و توحي��د نض�الها ض�د الع�دو المش�بت

ها فف و تعبر
".نهاية السبعةنات

:و بالعتماد عل ما يسميه بالوثيقة التقةيمية يقول 
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ي طرحته�ا عل نفس��ها، 461"إل المام"و قد حددت الوثيقة التقةيمية لمنظمة "
ي إنج�از المه��ام ال�تت

ي كونها فشلت فف
ة، فف مظاهر ازمة هذه الخبم

ولةتاري����ا ي���� ط ي����ق بن����اء ح����زب البر
كالتج����ذر وس����ط الجم����اهبم الش����عبية، و عل رأس����ها الطبق����ة العامل����ة، و توحي����د الحرك����ة الماركس����ية �� اللة ة ي����ة فف

ف��� ي��� ل���ف الق���وى الثوري���ة و التقدمي���ة م���ن أج���ل توحي���د كف���اح الجم���اهبم ض���د أع���دائها الطبقةيم
، و المس���اهمة فف ي��� و ق���د أض���افت الوثيق���ة أن. المغرتر

ة أن الم��دخل المرك��زي ل��ذلك، ه��و إنج��از تقةي��م نق��دي صي����ح ، لنج��از ه��ذه المهم��ة، معت��بر وط أص��بحت مت��وفرة، أك��بر م��ن أي وق��ت مضف�� الشر��
ي أدت إل الزم�ة الراهن�ة، و م�ن  س�ليط الض�واء عل الخ�ط

لتج اة المنظمة منذ التأسيس، و ذلك لمعرفة السباب الموضوعية و الذاتية ال�تت
ي� ج�وهره، و

ي تعت�بر خ��ط المنظم��ة س�ديدا فف
ورة التخلص من النظرة الحادية الجانب ال�تت ي و السياسي و التنظيمي للمنظمة، مع صف اليديولوجر

ي�� نف��س ال��وقت يج��ب التص��دي بك��ل ح��زم لك��ل
ي�� ع��دم ق��درة أعض��اء المنظم��ة عل اس��تيعاب خطه��ا و تط��بيقه، و فف

أن أس��باب الخفاق��ات تكم��ن فف

ي ي����� الرص�����يد اليج�����اتر
ي�����ا، لنفف ي���� بن����اء نفس����ها كمنظم�����ة ماركس�����ية �� لة ة ي�����ة ص�����امدة و راس�����خة جماهبم

نظ�����رة عدمي�����ة، تنطل�����ق م����ن فش�����ل المنظم�����ة فف
ي و التنظيمي����� و السياسي����� و النض�����الي للمنظم�����ة، و س�����يخلص ه�����ذا التقةي�����م، بع�����د ت�����وقفه عل العط�����اب و الختللت السياس�����ية و الي�����ديولوجر
ة الس���بعةنات، إل إطلق دينامي���ة إع���ادة ي��� ف���بت

ي جعل���ت المنظم���ة ل ترفت��� إل مس���توى إنج���از طموحاته���ا السياس���ية و مهامه���ا، فف
التنظيمي���ة، ال���تت

ي مست المجتمع، و هي المهمة المركزية لمنظمة 
".إل المام"هيكلة التنظيم، برؤية جديدة، و عل ضوء التحولت التت

، و الح��ال"التقةي�م الش��امل لتج ا��ة المنظم��ة"تمث��ل الفق��رة أعله، نموذج��ا و نمط��ا يت�داوله التح يفة��ون الج�دد، كلم��ا تعل�ق الم��ر بالح�ديث ع��ن 
ي� إنج�از إع��ادة البن�اء، ل�عارهم 

ر الواقعي��ة، و الشاع فف ، دعون�ا م�ن ثرثرتك�م ح��ول التقةي�م"أنهم حاراوا هذا الشعار بم��بر ف�� ، لق�د ك��ان"لنك�ن عملةيم
ء زي��ن، الخ��ايب بلش"أح��دهم ي��ردد باس��تمرار  ي��

ي�� خ ي��ف "ك��ل سر
إن ك��ل بح��ث ل��دى. 1985، و ظل��وا عل ه��ذا الح��ال إل أن وقع��ت الواقع��ة فف

ن��ا، مث��ل هك��ذا عمومي��ات، تقةيم��ا ل��امل اا م��ن العب��ث، فه��و ل يوج��د أص��ل، الله��م إذا اعتبر إن مث��ل. ه��ؤلء، ع��ن تقةي��م ل��امل للتج ا��ة، يع��د صف��
.هكذا خطاب سيكرره التح يفةون الجدد بعد سقوط تج اة إعادة البناء

ي الح���ديث ع���ن ل���عار إع���ادة البن���اء ل
ي���ا، ض���من م���ا يس���ميه الك���اتب بعملي���ة"و ل يختل���ف ب���افت منظم���ة ماركس���ية �� لة ة ي���ة ص���لبة و راس���خة جماهبم

ي و الت��دقةق فةهم��ا، راط��ا ج��دليا عل قاع��دة برنام���ج" جدلي��ة و مزدوج���ة ف��� البن��اء التنظيمي�� و بل��ورة الخ��ط السياسي�� و الي���ديولوجر ت ا���ط فيم���ا بيم

.ما عدا بعض النتف المبثوثة هنا و هناك، و غبم ذلك فليس إل ادعاء"، إعادة البناء"ل يوجد أي تقةيم لدى دعاة �� 461
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، علوة عل التواج�����د و العم�����ل داخ�����ل الطبق�����ات الساس�����ية ي����� ي عرفه�����ا المجتم�����ع المغرتر
، و اس�����تيعاب التط�����ورات و التح�����ولت ال�����تت عم�����ل داخلي�����

ف( ف��� و عم���وم الك���ادحيم اير م���ن س���نة)الطبق���ة العامل���ة و ص���غار الفلحيم ي��� ل���هر ف���بر
ي ت���وجت بعق���د الن���دوة الوطني���ة بال���داخل فف

، و هي��� المهم���ة ال���تت
ي"1983

ي انتهازي و تح يفف
ي وعاء مغلق، و ضمن خط يمةتف

.، ليس هذا الكلم سوى ذرا للرماد، فالتج اة كلها تمت فف
ي تاري����خ المنظمة، سيدعي الكاتب، أنها لم تخ ج عن إطار ثوابت المنظمة، ثم م��ا لب��ث 1983و بال سبة لندوة يناير

اير، و موقعها فف و ليس فبر
اف بأنه�ا  ه خلل الن��دوة، قب��ل الع�بت ي تناقض مع تصيحه، لما شد بعض ما تم تغةبم�

وض�عت اللبن�ات الساس��ية للتجدي�د النظ�ري و"أن وقع فف
ي عقد الثمانينات" إل المام"السياسي الذي ستعرفه منظمة 

ي هذا الصدد . 462"فف
:و يقول فف

و إذا ك������انت الن������دوة الوطني������ة المش������ار إلةه������ا أعله، ل�����م تخ������ ج عل مس������توى التص������ور الع������ام الس������ابق للمنظم������ة، و أك������دت عل بع�����ض الث������وابت"
، كما بلورته الرضيات التأسيسية لمنظم��ة  اكي نامج السياسي الرامي إل التغةبم الثوري ذي الفق اللبت ،"إل الم��ام"اليديولوجية، و جوهر البر

اتيجية و التكتيكي���ة  ي��� الهمي���ة كاس���تبعاد بع���ض الطروح���ات السياس���ية و الس���بت
ح���رب التح ي���ر("فإنه���ا م���ع ك���ل ذل���ك حقق���ت مكتس���بات غاي���ة فف

ي� كيفي��ة التعام��ل م�ع الح��زاب الوطني��ة "الشبةبة المدرسية كطليعة تكتيكي�ة"و" الشعبية الطويلة المد
و الخ�روج م�ن أش...)  ، إع�ادة النظ��ر فف

ي وف����ق خصوص����ية المجتم����ع ي���� المج����ال الي����ديولوجر
، و  ش����جةع إطلق روح مب����ادرة الجته����اد فف التكل����س الفك����ري ال����ذي أص����اب الفك����ر الماركسي����

ي�� التص��ور التنظيمي�� و بس��طت م��ن تعق��د الهيك��ل
، فق��د أع��ادت الن��دوة الوطني��ة النظ��ر فف ، أم��ا عل المس��توى التنظيمي�� ي

ي�� و تط��وره الت��اريخف المغرتر
ي دون وسائط تبط البتف التنظيمية بشكل مباشر بحقول اللتغال الجماهبم ، لبت .التنظيمي السابق و تخلصها من التدرج الهرمي

ي�� ح��دها"إل الم��ام"إن أه��م إنج��از ت��م تحقيق��ه م��ن خلل ه��ذه المرحل��ة م��ن التط��ور السياسي�� لمنظم��ة 
، ه��و إع��ادة هيكلته��ا تنظيمي��ا و سياس��يا فف

، و هيكل��ة أجهزته��ا الوطني��ة و المحلي��ة و القطاعي��ة، كم��ا وض��عت اللبن��ات الساس��ية للتجدي��د النظ��ري و السياسي�� ال��ذي س��تعرفه منظم��ة الدتف��
ي عقد الثمانينات" إل المام"

".فف
ي��� ين���اير 

ي��� جدي���د، ب���دأت تتش���كل ملمح���ه1983و بالفع���ل، لق���د وقع���ت تل���ك الن���دوة الوطني���ة، المنعق���دة فف
، عل أول المس���ودات، لخ���ط تح يفف

ي جديد، كان قد نشأ خلل سنة �� 462
ي الحقيقة فإن ما وضعته بالفعل، هو لبنات خط تح يفف

ف1979فف .، و بدأ ينمو و يتطور منذ ذلك الحيم
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ي���� خ ي����ف1979الول من����ذ راة����ع 
ي���� النم����و و التط����ور، إل أن كش����ف ع����ن أوراق����ه بش����كل واض����ح، بع����د تص����فية المنظم����ة بال����داخل فف

، و اس����تمر فف
1985463.

ي خط"بصدد ما أسماه الكاتب ب - 
"إل المام"التجديد الفكري و السياسي فن

ي خ يف 
ي�� القض�اء عل منظم��ة 1985عندما انته خط إعادة البناء فف

بال��داخل، أطل��ق منظ��رو الخ�ط" إل الم��ام"إل الفشل، و بعدما  سبب فف
ي المنظمة بالداخل، و تحرروا م�ن ك�ل ي العنان، لمراجعات خط المنظمة العام، بعدما تخلصوا من عتر

ي الجديد بقيادة أبراهام الشفاتت
التح يفف

ام��ات الس��ابقة، ف��أطلقوا سلس��لة م�ن المراجع��ات أطلق��وا علةه��ا فيم��ا بع�د عن��وان  ف ي� خ�ط"اللبت
لق�د" ". إل الم�ام"التجدي�د الفك�ري و السياسي�� فف

ي أدت إل الح���ل العملي���
اجع���ات الفك ي���ة و السياس���ية ال���تت ي��� الجدي���د، ف���انطلق خلله���ا خ���ط البت

ة انتعال���ا هام���ا للخ���ط التح يفف عرف���ت ه���اته الف���بت
ف الجدد 1994للمنظمة سنة  .عل يد التح يفةيم

ي خط"و حول ما يسميه ب 
:، يقول كاتب المقالة""إل المام"التجديد عل المستوى الفكري فف

ي عرفتها منظمة "
ي البداع الفكري الخلق،"إل المام"تعتبر الجتهادات الفك ية و اليديولوجية التت

ات فف ة، من أخصب الفبت خلل هذه الفبت
، بحيث تبلور خلل هذه المرحل��ة تط��ور 464لقد استطاع التنظيم ي ي عل مستوى الط ح اليديولوجر أن يتعاط بشكل خلق مع الواقع المغرتر

ي و
ي و تن���وعه الثق���افف

ي��� ع���بر  ش���كله الت���اريخف ي تج���اوز التحدي���دات الطبقي���ة القتص���ادوية، و أدم���ج بع���ض خصوص���يات المجتم���ع المغرتر إي���ديولوجر

ي
".تفاوته الجغرافف

:و بال سبة للتجديد عل المستوى السياسي يقول الكاتب 
، تطلب��ت ه��ذه العملي��ة"إل الم��ام"لق��د تراف��ق التجدي��د عل المس��توى الفك��ري و النظ��ري الع��ام، بتجدي��د ب ي��ة الفك��ر السياسي�� ل��دى منظم��ة "

وع المراجعة النقدية"انظر التلخيص الذي يقدمه صاحب مقالة �� 463 ي نقاش مشر
ي هذا الشأن الهامش رقم " مساهمة فف

، و انظر فف ي
).460(لبراهام الشفاتت

، مم���ن حص���دتهم حمل���ة اعتق���الت خ ي���ف �� 464 ي
ي بالس���جن1985المقص���ود هن���ا ب���التنظيم المجموع���ة الملتف���ة ح���ول أبراه���ام الشفاتت

، و ال���ذين س���يلتقون بأبراه���ام الشفاتت
ي قادت إل حل منظمة 

ي " النهج الديموقراطي"و تأسيس حزب " إل المام"المركزي بالقنيطرة، لتتشكل النواة الصلبة للتح يفية الجديدة، التت
.1995اب يل  15فف
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نام��ج الع�ام ي الخ�ط السياسي�� و البر
ي� الع�الم. إعادة النظر فف

،465و لق�د انطلق�ت ه�ذه العملي��ة م�ن رؤي�ة نقدي�ة ص�ارمة ح��ول التج�ارب الماركس�ية فف
ي�� الع��الم، حي��ث افتق��دت

ي عرفته��ا الماركس��ية م��ع التج ا��ة الس��وفياتية، و العدي��د م��ن الح��زاب الش��ةوعية فف
بغي��ة تج��اوز الدغمائي��ة و التحج��ر ال��تت

ي�
منظومة الفكر الماركسي خلل ه�ذه المرحل��ة الك�ثبم م�ن الحةوي�ة و الدينامي�ة، لتص�بح فك�را جام�دا غبم� ق�ادر عل إطلق المب��ادرات الخلق�ة فف

".الفكر والبداع
ي الخط الفكري للمنظمة، كما يق��ول الك��اتب، و الح��ال

ي تجاوز التحديدات الطبقية القتصادوية فف
إذا تركنا جانبا المسألة المازيغية، فماذا يعتف

ي�� ج���ل وث���ائق المرحل���ة، يثب��ت أل وج���ود له��ذا النه���ج التحليلي�� البعي��د ع���ن القتص���ادوية
ي�� موض���وع الخص���واة المتكل���م عنه��ا، فق��د. أن بحثن���ا فف

و فف
ة  ، سيكتش����ف المناض����لون، و الق����ارئ ك����ذلك، حقيق����ة ه����ذه 1994-1985، و س���� تطرق لفك����ر 1985-1979تطرقن����ا لف����بت ف ي���� كلت����ا الح����التيم

، و فف

ي اتيخر ي و السياسي و التنظيمي و السبت .الخصواة عل المستوى اليديولوجر
ة عرف��ت العدي��د م��ن الجته��ادات و الدراس��ات لتل��ك التج��ارب العالمي��ة ي يتكل��م به��ا الك��اتب، ت��وجي ب��أن الف��بت

إن الكلم بنف��س درج��ة التبج��ح، ال��تت
، و مجموع���ة م���ن " علم���ا أن الك���اتب يتكل���م ع���ن (466المتكل���م عنه���ا ي

ي تجم���دت عن���دها الماركس���ية و"الح���زاب الش���ةوعية"التح���اد الس���وفياتت
، ال���تت

ي� ثمانيني��ات الق�رن "تحج�رت
، و تل�ك الح��زاب الش�ةوعية، ك�انت ماركس��ية، و ه�ذا لعم�ري قم�ة20، و نح�ن فف ي

، مم�ا ي��وجي ب�أن التح�اد الس��وفياتت
ي للحمل�م، 180البهلوانية السياسية، لن تلك الدولة، و تلك الحزاب كانت تح يفية، و هذا تراجع ب  اتيخر درجة عن الخ�ط الفك�ري و الس��بت

أم��ا س��حب تل��ك التج ا��ة عل ك��ل التج��ارب الخ��رى، كم��ا ه��و الح��ال بال س��بة للتج ا��ة الص��ينية مثل، فه��و قم��ة الس��تغباء". إل الم��ام"و منظم��ة 
للق���ارئ، م���ن حي���ث القي���ام بمحاول���ة خل���ط الوراق، و التغطي���ة عل الم���رور إل التح يفي���ة، و الح���ال أنن���ا ل نج���د كتاب���ات تع���بر ع���ن ذل���ك المعتف���

ي ال��دقةق، كم��ا ك��ان الح��ال عن��د منظم��ة  ، و بالمقاب��ل نج��د بع��ض النت��ف، هن��ا و هن��اك، مبثوث��ة وس��ط"إل الم��ام"العلمي�� و الفك��ري و الي��ديولوجر

ي مجلة �� 465
ي العالم"تحت عنوان " إل المام"ل علم لنا بهذه الرؤية النقدية الصارمة، إل تلك المقالة الم شورة فف

اكية فف تفكبم انطلق�ا م�ن" ���� حول مسار الثورات اللبت
ي جنوب اليمن ����� مجلة  1986مأساة يناير 

.1987يناير 12 ���� 11، عدد "إل المام"فف

ي و مجموع���ة م���ن�� 466
ي��� ب���ذلك التح���اد الس���وفياتت

ي ت���م القي���ام به���ا للتج���ارب العالمي���ة، و يعتف
هن���اك ن���وع م���ن التبج���ح، ب���ل و ادع���اء، عن���دما يتكل���م الك���اتب ع���ن الدراس���ات ال���تت

ي تجمدت عندها الماركسية و تحجرت" الشةوعية"الحزاب 
.التت
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ف أن أص����حاب تل����ك المواق����ف ك����انوا يخش����ون العلن عنه����ا، بش����كل واض����ح و... بيان����ات، أرض����يات: الفق����رات م����ن داخ����ل وث����ائق معةن����ة  مم����ا ي����بيم
ي فصول مخصصة لذلك

.مكشوف، و سيكون لنا عودة لهذا الموضوع فف
ي� مج�ال الماركس�ية"... 

، و بالت�الي س�يتم التعام�ل م�ع الماركس��ية كمةتودولوجي��ا467اتجه تفكبم المنظمة إل الستفادة من الجتهادات النظ ية فف
ي� س�جن النظ ي��ة468للدينامية الجتماعية

اكسيس و ما يعني�ه م�ن تط�ور الفك�ر و النظ ي��ة م�ن العم�ل الملم��وس دون الرته�ان فف ، و عن مفهوم البر
".بشكل معزول

ي ل�����م تع�����د س������وى مج������رد 
مةتودولوجي������ا للدينامي������ة"تلخ������ص الفق������رة جي������دا، المعتف������ ال������ذي أص������بح يعطي������ه التح يفة������ون الج������دد للماركس������ية، ال������تت

ي�� سوس��ةولوجيا عل��م" الجتماعي��ة
، كمفه��وم مرك��زي و مح��وري للمادي��ة التاريخي��ة، و س��قوط فف ي��

و ه��ذا اس��تبعاد مقص��ود لمفه��وم الصاع الطبفت
ه ي و غبم

جوازي الوظيفف .الجتماع البر
اكسيس، كما يدعون :، و عل قاعدة هذا التصور يقول الكاتب469أما النظ ية فقد أصبح استبعادها مرادفا لستدعاء مفهوم البر

ي�� الممارس��ة السياس��ية، عل التفاع��ل م��ع الق��وى الفاعل��ة و الحي��ة داخ��ل المجتم��ع، و م��ن تم��ة عم��دت إل تط��وير"
ل��ذا س��وف تعتم��د المنظم��ة فف

، بارتب�اط م�ع تط�ور نض�الها الث�وري بعي�دا ع�ن جم�ود الفك��ر الماركسي� و النم�اذج السياس�ية الجام�دة، و ك�ان م�ن نتائ��ج ذاك. ب ية فكرها السياسي��

ي تص����در م���ن أك����اديمي و أس����اتذة�� 467
ي���� مج����ال الماركس����ية، ه����و تل����ك الدراس����ات ال����تت

ف���� الج����دد بم���ا يس����مونه الس����تفادة م����ن الجته����ادات النظ ي����ة فف المقص����ود عن����د التح يفةيم
الجامعات الذين يطلق علةهم الماركسةون المفص�ولون ع�ن ك�ل تج ا�ة ثوري�ة للطبق��ة العامل��ة أو لش�عوب الع�الم، و ق�د  ش��كلت ه�ذه الماركس�ية تاريخي�ا بع�د فش�ل الث��ورات

ين، و يطلق علةها البعض اسم  ي يات القرن العشر ي عشر
".الماركسية الباردة"الوراية فف

ف��� الج���دد، التخلي��� ع��ن المف���اهيم الساس���ية للمادي��ة التاريخي���ة، و م��ن بينه���ا مفه���وم" الماركس���ية مةتودولوجي���ة للدينامي���ة الجتماعي���ة"يع���وض مفه��وم �� 468 ل���دى التح يفةيم

ي����
ي���� سوس����ةولوجيا عل����م الجتم����اع البورج����وازي. الصاع الطبفت

، كمفه����وم مرك����زي مح����وري للمادي����ة التاريخي����ة، ي����ؤدي به����م إل الس����قوط فف ي����
إن اس����تبعاد مفه����وم الصاع الطبفت

ه، بإنكارهم لوجود طبقات كجوهر، و تأكيدهم عل وجود فئات اجتماعية و نخب، و من تمة الدعاء بوجود طبقات عاملة و ليس طبقة عاملة واحدة ي و غبم
.الوظيفف

ف الجدد هو الخر للتشويه، و للمزيد من الطلع انظر كت��اب �� 469 اكسيس لدى التح يفةيم لكاري�ل كوزي�ك، م�ن أج�ل اس��تيعاب أك�بر" جدلي�ة الملم��وس"يتعرض مفهوم البر
ي له

اكسيس و استبعاد المفهوم التح يفف .لثورية المفهوم الماركسي للبر
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ي� است س��اخ التج�ارب الجام��دة حي��ث ت�م تج�اوز نظ ي��ة الفوك��و
ي�� أم يك��ا470ع�دم الس�قوط فف

ي�� تج��ارب الع��الم الث��الث خاص��ة فف
ي ك�انت س��ائدة فف

، ال��تت
، و عل العك�س م�ن ذل�ك اتجه�ت ي تعتم�د العم�ل الث�وري المس��لح ال�ذي تق��وده النخب�ة بش�كل مع��زول ع�ن الجم��اهبم

اللتينية، و هي النظ ية ال�تت
ي عملية التغةبم الثوري، و الذي قد يصل إل ممارس��ة

اكها فف ، و إشر ي اتجاه تنظيم الجماهبم
، و فف ف المنظمة إل العمل الثوري الشي مع الكادحيم

ات المتقدم��ة م��ن الصاع الجتم��اعي و السياسي�� ال��ذي س��يعرفه المجتم��ع، و بن��اءا عل ذل��ك أص��بحت الرؤي��ة السياس��ية ي�� الف��بت
العم��ل المس��لح فف

ي� التغةبم� الث�وري،
ي� المجتم��ع الق�ائم مختل�ف الفئ�ات و الطبق�ات ذات المص�لحة الحقيقي�ة فف

للمنظمة حول التغةبم عملية لاملة، يؤسس لها فف
اكي الم شود، بحيث س��يحتل ورية لبناء المجتمع اللبت ي أفق المجتمع الديموقراطي كمرحلة صف

ي المستقلة، فف
بواسطة تنظيمات الدفاع الذاتت

ي عملية التغةبم
ي فف ي الجماهبم

".الحزب من خلل هذا الط ح و الفهم دورا جزئيا و مكمل لدور تنظيمات الدفاع الذاتت
اتيجية ح��رب التح ي�ر الش��عبية، علم��ا أن ه��ذا الست س��اخ المتكل��م عن��ه ي ل�دى الك�اتب، التخلي� ع��ن اس��بت

لعل الكلم عن است ساخ التجارب، يعتف
 .471لم يثبت، و لم يقم صاحب هذا الط ح بتوضةح كيف تم هذا الست ساخ بال سبة للتج اة المغ اية

ء أص��حاب "الفوك��و"أم��ا نق��د نظ ي��ة  ي�� ي�� منتص��ف " إع��ادة البن��اء"، فل��م ت تظ��ر المنظم��ة مخر
ف 1972لتق��وم بنق��دها، ب��ل فعل��ت ذل��ك فف ي�� وثيق��تيم

فف
ف و هم��ا  ي�� التح��ول الث��وري" و" ح��ول مختل��ف أل��كال العن��ف الث��وري"مش��هورتيم

، و أع��ادت المنظم��ة ه��ذا النق��د بمناس��بة تج ا��ة"دور العن��ف فف
أم��ا نق��د". الوض��ع الراه��ن والمه��ام العاجل��ة للحرك��ة الماركس��ية �� اللة ة ي��ة"م��ارس الثوري��ة، و نقص�د هن��ا وثيق��ة  3ملموس��ة عن��دما انطلق��ت حرك��ة 

ي��� الوث���ائق الم ش���ورة، أو غبم��� الم ش���ورة، بمعتف��� أن الك���اتب التبس���ت علي���ه الم���ور، أو ك���ان
نظ ي���ة الفوك���و عن���د أص���حابنا، فل ن���رى ل���ه أي وج���ود فف

ف الس�باب اليديولوجي��ة و السياس�ية و التنظيمي��ة لظه�ور يجهل تاري����خ المنظمة، و للتذكبم مرة أخرى، فوثائق المنظمة ملةئة بهذا النقد و ت�بيم
ف� الح��زب الث�وري تح�ت"و " جدلي�ة بن��اء الح�زب الث�وري و بن�اء التنظيم��ات الثوري�ة للجم��اهبم"انظ��ر وثيق�ة (التصورات البلنكية و الفوكوي�ة  لنير

ي خلل سنة "إل المام"عند منظمة " الفوكو"إن تجاوز نظ ية �� 470
"مختلف ألكال العنف الث��وري: "، و يمكن اللارة هنا إل الوثائق التالية1972، قد تم بشكل نهاتي

ي�� (
ي�� التح��ول الث��وري"و ) 1972دراس��ة ص�درت فف

ي�� " (دور العن�ف فف
الوح��دة الجدلي��ة لبن��اء الح�زب الث��وري، و المنظم��ة الثوري��ة للجم�اهبم"و ) 1972دراس��ة ص��درت ك��ذلك فف

ي (
اتيجية الثورية"و وثيقة ) 1972ماي  29وثيقة صدرت فف ي " مسودة حول السبت

ي أصدرتها اللجنة الوطنية فف
.1972يونةو  30التت

ي� يونة��و �� 471
اتيجية فف ي دارت من أجل بلورة تلك السبت

، و ت��م1972يظهر أن أصحابنا التح يفةون الجدد كانوا يجهلون أو يتجاهلون بال سبة لبعضهم تلك النقالات التت
ي أب يل 

، أب يل " الوضع الراهن و المهام العاجلة للحركة الماركسية �� اللة ة ية"من خلل وثيقة  1973تعميقها فف .1973النص الداخلي
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ان العدو ي"و " الوضع الراهن و المهام العاجلة"و " نبم ولةتاريا المغرتر ي لحزب البر
").من أجل خط ماركسي لة ةتف

ي��"إع��ادة البن��اء"أم��ا الكلم ع��ن الجته��ادات السياس��ية، فم��ا ل��م يقل��ه الك��اتب، ه��و أن الطروح��ات السياس��ية الجدي��دة لص��حاب 
، فق��د انبن��ت فف

ي لكلت أساس خط منظمة 
، ل�م يك��ن س�وى. 472"إل المام"موازاة مع التخلي عن التصورات التنظيمية و السياسية التت إن جوهر هذا التخلي�

ي وعاء مغلق "إل المام"التخلي عن نظ ية خط الجماهبم لدى منظمة 
ي بناء التنظيم فف

ي)الخط الداخلي(، و السقوط فف ، و ممارس��ة خ��ط نق��اتر
اتيجية واضحة ي الشعبوية، لغياب بوصلة طبقية سياسية و اسبت

.اقتصادوي، و الخروج من الجامعة، و السقوط فف
ي��� 

اتيجية المنظم���ة بم��ا أس���موه " إع���ادة البن���اء"و بالمقاب���ل ع���وض الك���اتب و أص���دقاؤه فف ي المنظ���م"اس���بت اتيجية العن���ف الجم���اهبم ، و ه���ذه" اس���بت

ي������ خ������ط النض������ال الس������لمي
اتيجية، و مقدم������ة لتبتف ي������ العم������ق، س������وى تخلي������ا ع������ن أي اس������بت

اتيجية المزعوم������ة، ل������م تك������ن فف إن النتق������ال م������ن. الس������بت
ي المنظ��م) ث��م خ��ط اتيجية العن��ف الجم��اهبم اتيجية الثوري��ة (اس��بت اتيجية ح��رب التح ي��ر الش��عبية) إل غي��اب الس��بت اتيجية الثوري��ة (اس��بت الس��بت

ي للحملم، و منظمة 
، و نبذ كل ألكال العنف الثوري، مسار خط تراجع كببم عن الخط الماركسي �� اللة ةتف .إل المام"النضال السلمي

نامج السياسي يقول الكاتب :و فيما يخص البر
ي ل��هر ين��اير "

ة عل القوى الثورية المغ اية فف حته هذه الخبم نامج الذي اقبت .1991كما عكس التطور السياسي الذي تراكم داخل المنظمة البر
ي��� عل أس���س ماركس���ية، م���ع

ة، و دور المج���الس الش���عبية المنبتف نام���ج ال���ذي عك���س نض���ج أفك���ار التنظي���م ح���ول الديموقراطي���ة المباشر��� و ه���و البر
ام حقوق النسان و التعددية الحزاية ".المفهوم الخر للديموقراطية المرتكزة عل أسس احبت

ع����ن المفه����وم الماركسي���� للدول����ة، و للديموقراطي����ة، كمس����ألة طبقي����ة، و قي����امهم بعملي����ة"إع����ادة البن����اء"تظه����ر الفق����رة بوض����وح، تخلي���� أص����حاب 
ولةتاري��ا، ال��ذي ه��و حج��ر ولةتاري��ة للديموقراطي��ة، كمفه��وم دكتاتوري��ة البر ي�� العم��ق م��ع المف��اهيم البر

انتقائي��ة ع��ن ط ي��ق إض��افة مف��اهيم تتن��افف فف
، فك����ل ديموقراطي����ة هي���� دكتاتوري����ة ي���� الفك����ر الماركسي����

ي���� المجتم����ع: الزاوي����ة فف
دكتاتوري����ة القلي����ة للمجتم����ع البورج����وازي، و دكتاتوري����ة الغلبي����ة فف

ية م�ن  ي� ت تق�ل في�ه البشر�
، الذي هو نهاي�ة الدول�ة و الديموقراطي��ة المناس��بة له�ا، فه�و مجتم�ع ل طبفت ، أما المجتمع الشةوعي اكي ملك�وت"اللبت

، و البح���ث ع���ن التص���ورات الجدي���دة، مث���ل م���ا يس���م ب�� 472 ف ف الث���ورييم فيم مث���ال عل ذل���ك، التخلي��� ع���ن النظ ي���ة التنظيمي���ة اللة ة ي����ة و نواته���ا الساس���ية، منظم���ة المح���بت
ي فصل لحق"النوية الثورية"

ي سنعود إل الحديث عنها فف
ي لم تكن سوى نظ ية ترو سكية، التت

.، التت
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ورة إل ملكوت الح ية ي� مجتم�ع س��ائر نح�و اض��محلل الدول�ة"الصف
، أو فف ي��

ي قامت عل أساس مجتمع طبفت
ي نهاية الديموقراطية، التت

، بما يعتف

.و بناها الفوقية، نحو المجتمع الشةوعي
اتيجية يقول الكاتب :و بال سبة للتكتيك و السبت

، و" ي و التكتيكي اتيخر ف النضال السبت ة، تقديم مجموعة من الضاءات و التدقيقات حول العلقة بيم كما تمكنت المنظمة من خلل هذه الفبت
ي تبل���ورت كق���وة سياس���ية و مالي���ة خ���ارج مسلس���ل النت���اج، و

التمفص���ل الق���ائم بينهم���ا، و كي���ف توص���ل التنظي���م إل تحدي���د المافي���ا المخزني���ة ال���تت
ي الحياة السياسية و القتصادية عن ط ي��ق النه��ب و الته ي��ب1984أصبحت بارزة منذ سنة 

، حيث أصبحت لوزارة الداخلية أهمية خاصة فف
ي� العم�الت و الب��وليس و

ف فف بمختلف ألكاله، و الس�تفادة م�ن الص�فقات التجاري�ة و القتص�ادية م�ن موق�ع الس�لطة، م�ن ط�رف كب�ار المس�ؤوليم
ي أص��بحت عل مس��افة م��ن الطبق��ات الس��ائدة

فبن��اء عل ه��ذا التن��اقض، و ك��ذا التناقض��ات. 473ال��درك، و م��ن ه��ؤلء تت��ألف المافي��ا المخزني��ة ال��تت

وط تل�ك المحط��ة، و هي� ي� شر�
ته�ا مركزي��ة فف ي تطورت داخل جهاز الدولة نفسه و الجيش، وص�لت المنظم��ة إل خلص�ة أساس�ية مهم�ة اعتبر

التت
از المافي����ا ف رة م����ن واق����ع اب����بت ي���� أعل ه����رم الس����لطة السياس����ية ب����البلد، و هي���� مهم����ة ق����د  س����تقطب فئ����ات متصف����

ع����زل المافي����ا المخزني����ة برموزه����ا فف
، ح�ددت منظم��ة . المخزنية و من داخل الطبقات الس�ائدة اق ال��ديموقراطي ه��ذه المهم�ة دون" إل الم�ام"و لنج�از م�ا أس��مته المنظم��ة ب��الخبت

ف� ه��ذا ة أن هن��اك تمفص�ل بيم ي و المطالب الني��ة، معت��بر أن تغفل برنامجها الديموقراطي الذي يساير المتطلبات الةومية لعموم الشعب المغرتر
، لن هذا الخبم��  ف ف المغاراة، و غبم متناقضيم وع تأسيس جبهة الثورييم نامج و مشر نام��ج الث��وري(البر ي) أي البر

س��يتةح إمكاني��ة توض��ةح الف��اق ال��تت
ي ل يمكنه�����ا تكس�����بم ب ي�����ات التبعي�����ة و الض�����طهاد، و التق����دم نح�����و

ي���� مط�����ب الص�����لحية، و ال�����تت
ي����� مه�����ددا ب�����النزلق فف

نام�����ج التف ب�����دونها س�����يبفت البر
وع ي��� م���داها القض، و بالت���الي ف���إذا ك���ان المشر���

نام���ج الث���وري أف���ق إنج���از المه���ام، و تحقة���ق اله���داف فف الديموقراطي���ة الحقيقي���ة، ل���ذا س���يفتح البر
ي تعةق أي تط��ور نح��و الديموقراطي��ة،

ورة سيصطدم بدينامية إل الوراء لب ية الطبقات السائدة التت اقا ديموقراطيا فإنه بالصف التالي سيتةح اخبت
نام���ج و ه���ذه الدينامي���ة النض���الية، س���تفتح هي��� الخ���رى دينامي���ة متج���ددة، ستش���ق الط ي���ق الث���وري إل نه���ايته، و ال���ذي س���ةؤدي إل تحقة���ق البر

ف الطبقات السائدة و ما تطل��ق علي�ه ب �� 473 ف الكتابات التح يفية الجديدة منذ هذا الوقت، بتأكيدها عل التناقض القائم بيم ، و ت�دعو الوث��ائق"المافي��ات المخزني��ة"تتمبم
ي تصنف خارج الطبقات السائدة

ادورية ضد المافيا المخزنية التت .السياسية إل القبول بنوع من التحالف مع الطبقات السائدة، أي البورجوازية الكمبر
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ي و الستجابة للطموحات التحررية و الديموقراطية لشعبنا ".الكفيل حقا بالجابة بشكل ناجع عل اللكالت الملموسة للمجتمع المغرتر
ي العملي��ة الثوري�ة ف� ج�انتر اتيجية،: ل ندري كيف يمك�ن الكلم ع�ن تمفص�ل بيم ف�� غائب�ا، و ه�و الس��بت اتيجية و التكتي�ك، إذا ك�ان أح�د الطرفيم الس��بت

، ل يعدو أن يكون مجرد تصورات تكتيكية، هدفها الساسي تحقة��ق م��ا يس��م ي
نامج الديموقراطي التف أما تمفصل برنامج الجبهة الثورية و البر

ي أن تحقةق ذلك، سةولد دينامية نضالية ثورية تحقق الهداف
، عن ط يق عزل المافيات المخزنية، بما يعتف اق الديموقراطي .بالخبت

ي�� إح���دى الوث���ائق م��ن داخ���ل الس���جنأول- 
فش���لت عملي���ة(خ���ارج أي دينامي���ة نض���الية بال���داخل (474، إن الكلم ع���ن تل��ك التكتيك���ات، ق��د تبل���ور فف

ي "إعادة البناء"
).، و تم اجتثاث المنظمة بالداخل1985فف

يثانيا-  اتيخر .، ل يمكن الكلم عن التكتيك الثوري و تمفصلته خارج الط ح السبت
ي كقائد للثورة، و إن أعلنوا رسميا عن ذلك لحقاثالثا- 

.، تمت هذه البلورة بعدما تخل أصحابها عن مفهوم الحزب اللة ةتف
اتيجية رابعا-  اق الديموقراطي"، تعتمد اسبت بدل إسقاط النظام، عل الرهان عل فئات" المافيات المخزنية"، من خلل طرحها عزل "الخبت

ي��
ي هاته الدينامية، و هن��ا م�رة أخ��رى ت��م الس��قوط فف

رة من المافيا المخزنية، و عل انخراط الحزاب الصلحية فف من الطبقات السائدة، المتصف
ي تض��منتها مجموع��ة م�ن الوث��ائق، مث��ل مفه��وم 

ي س��قطت فةه�ا المنظم��ة، م��ن خلل بع�ض المف��اهيم ال��تت
-عص��ابة الحس��ن"الخط��اء الس��ابقة ال��تت
النواة الفالية"، هاته المفاهيم تم نقدها كمفاهيم تكتيكية إصلحية، حتت من ط��رف التي��ارات"و" و عزل النظام القائم" عبد ا س الدليمي 

ي بلعب��اس و عب�د ا المنص�وري ي ل�م يك��ن 475الص��لحية داخ�ل المنظم��ة، كم��ا ك�ان الح�ال عن�د اتج�اه المش�بت
، أم�ا ه�اته التكتيك�ات الورقي��ة، ال�تت

ي� ذل�ك الواق�ع، س�يلتقطها تي�ار النه�ج ال�ديموقراطي بع�د ذل�ك إض��افة إل مجموع�ة م�ن الفك��ار، ليض�مها
ي� الواق�ع، لغي��اب المنظم��ة فف

لها أي أث�ر فف
اق الديموقراطي"، و سنخصص فصل خاصا لنظ ية 476إل ترسانته السياسية ي الجزء الخبم من هذه الدراسة"الخبت

.، فف
ي� مع�رض ح�ديثه ع�ن تج ا�ة م�ا س�مي بإع�ادة البن��اء، و بخلف التمجي�د الس�ابق، و بتن��اقض مع�ه، يعل�ن الك�اتب أن تل�ك التج ا�ة

، و فف ي الخبم
و فف

ح برنامج لطار النضال الثوري الجبهوي" المقصود هنا وثيقة�� 474 ي يناير " مقبت
ي صدرت فف

.1991التت

ي بلعباس و عبد ا المنصوري سنة �� 475 .1978يمكن اللارة هنا إل التحليل السياسي الذي قدمه المشبت

ورات الثلث"، و كذلك الوثيقة النقدي�ة لدبي��ات ذل�ك الم�ؤتمر تح�ت عن��وان 2008لسنة " النهج الديموقراطي"انظر الوثائق السياسية لمؤتمر �� 476 الخط��اء: نق�د الس��بم

319



ورات، الطروحات، الملبسات والنتائج": إل المام"مسلسل تصفية المنظمة الماركسية ــــ اللينينية المغربية  الحداث، السير

ي هذا الصدد
، يقول الكاتب فف ي تج اة الحملم بالخط الداخلي

ي وعاء مغلق، أو ما يسم عموما فف
:تمت فف

ي� ظ�روف سياس�ية بالغ�ة التعقي�د، بحي�ث"إل المام"غبم أن استمرارية منظمة "
، ق�د تم�ت فف ي إطار عملية إعادة البناء السياسي� و التنظيمي�

، فف

ي
ي ظروف انحصار المد الثوري فف

ي ظروف قمع لامل، قوض البتف التنظيمية للمنظمة، و اعتقال لبه كلي لطرها، و فف
ت هذه العملية فف بوشر

، بعي�دا ع�ن حركي��ة الفع�ل السياسي�� ء ال�ذي جع�ل م�ن تل�ك المهم�ة المركزي�ة، تأخ�ذ ط�ابع البن�اء ال�داخلي ي�
، و السر العالم، و أزم�ة الفك�ر الماركسي�

ي السنوات الول لهذه الحركة
، كما كانت عليه فف ي، مما قلص من قوة إلعاعها السياسي ي معمعان النضال الجماهبم

".فف
ء ال�ذي ي�

إن الكاتب هنا ل يت�واتف ع�ن مناقض�ة رفيق�ه، ال�ذي أعل�ن عل رؤوس المل، أن تج ا�ة إع�ادة البن�اء ك�انت انتص�ارا لخ�ط برولةت�اري، السر
.لم يجرؤ أحد من رفاقه عل ادعائه بشكل واضح

ي عشر
:الفصل الثانن

 
ي المغرب

أقص اليسار فن

477من معانقة أحلم الثورة إل النضال الديموقراطي

عبد ا الحريف و موقف النسحاب من الحركة الطلبية - 1-
ي� الن نفس�ه كن�ا نح��اول الجته�اد م�ن أج��ل إيج�اد س�بل تط��وير الحرك�ة... كان تقةيمنا يستند عل أن الم�ر يتعل�ق بديموقراطي�ة ل��كلية "

لكنن�ا فف
نا أن هناك إمكانية لص��دار جرائ��د م��ع تجن��ب ي هذا الطار أتت هذا الط ح، كما اعتبر

، و فف ية و بناء التنظيمات المستقلة ذاتيا للجماهبم الجماهبم

ي و النزلقات
ي كتاب عل موقع " التت

ي موقع " غشت 30"صدرت فف
".الحوار المتمدن"و فف

ي الناصي، ص�در عل ص�فحات ج ي�دة �� 477
دجن��بر 3نون�بر ����� الراع�اء  29الس��بت  (1136 –1133المغ اي�ة، الع��داد " الص�باح"حوار مع عب�د ا الح ي�ف، بقل��م الص��افف

2003.(
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ي��ة ...الخطوط الحمراء  ي� ل�دينامةته... إذ بإمك�ان إعلم ج�ذري أن يوح�د ه�ذه التي��ارات الجماهبم ي� القط�اع الطلتر
و ق�د نج�ح ه�ذا الط� ح نس��بيا فف

ف أدى إل تط����ور ه����ذه الحرك����ة عل ي و السياسي���� لحرك����ة القاع����دييم ت إلةه����ا، إذ اكتفاؤن����ا ب����التوجيه الي����ديولوجر ي أشر����
الخاص����ة، م����ع المش����اكل ال����تت

".تدارك ذلك عبر إصدار الكراس كان قد فات الوان 1984المستوى التنظيمي دون مواكبتنا لذلك، و عند محاولتنا سنة 
ي ال�ذي تم�ت تغطةت��ه بال�ذهاب إل الطبق�ة العامل�ة، و ك�ان ل�ه أث�ر ك�ببم عل مس�ار الحرك�ة الطلبي�ة المغ اي�ة،◄ 

اف صي����ح بالخط�أ الت�اريخف اع��بت
ي من سلبياتها لحد الساحة

ي تفجبم العديد من التناقضات داخلها، و ل زالت تعاتف
.ساهم فف

، ق���رر مهندس���و م���ا س���مي بخ���ط  ي���
ي��� بداي���ة الثمانين���ات م���ن الق���رن الماضف

النس���حاب م���ن الجامع���ة، و" إل الم���ام"داخ���ل منظم���ة " إع���ادة البن���اء"فف
ي��� مرحل���ة دقيق���ة م���ن تاريخه���ا، لص���الح ال���ذهاب ك���أفراد إل الطبق���ة العامل���ة 

ي��� هن���ا ذهاب���ا ب���دون خط���ة عم���ل و(التخلي��� ع���ن الحرك���ة الطلبي���ة فف
نعتف

اتيجية سياسية و تنظيمية تهدف إل التج�ذر داخ��ل الطبق��ة العامل��ة، لي��س تصور سياسي ممركز حول العمل داخل الطبقة العاملة ضمن اسبت
ك��أفراد ب��ل كمنظم��ة تت��وجه إل الطبق��ة العامل��ة و طلئعه��ا المناض��لة ض��من تحلي��ل دقة��ق و ملم��وس لوض��اعها و ض��من خط��ة دعائي��ة تح يض��ية
، و هذا لم يحصل أبدا، ، تقوم فيه الج يدة المركزية بدور أساسي ي

تخدم الهداف التنظيمية، أي ضمن خطة سياسية مركزية بالمعتف اللة ةتف
ة، إن ه��ذا التص�ور يختل�ف ع��ن التج��اه اليشاوري العم�الوي فانتهت التج اة من حيث ابتدأت فرجع الفراد إل قواعدهم البورجوازية الصغبم

، بينم���ا التج���اه الخ���ر دع���ا إل ح���ل"إع���ادة البن���اء"الم���ذكور س���ابقا م���ن حي���ث أن���ه ط��� ح ال���ذهاب إل الطبق���ة العامل���ة ض���من م���ا أس���ماه بمسلس���ل 
ي� نزع��ة عمالوي�ة

، و لم�ا فش��ل ه�ذا الت��وجه، ح�اولوا الع��ودة إل الجامع�ة، لك�ن الق�اطرة ك��انت)التنظيمات الماركسية �� اللة ة ية، و كلهما س�قط فف
ي�� الجامع�ة

ي الطبقة العاملة، و ل هم حافظوا عل تواجدهم فف
و ق�د ل��كل ه��ذا ج��زءا م�ن الفش��ل. قد تجاوزتهم و فات الوان، فل هم تجذروا فف

".بخط إعادة البناء"العام الذي أصاب ما سمي 

قية" الندفاعة نحو الديموقراطية"عبد ا الحريف و أطروحة - 2- ي أروبا الشر
فن

ي ظل سيادة أحزاب
، و فف ي

قية" لةوعية" خلل عقد الثمانينات من القرن الماضف ي�� أروا��ا الشر��
تح يفية، كانت تحكم أنظمة بورجوازي��ة الدول��ة فف

ي�� ه��ذه البل��دان، و
يالي��ة الم يكي��ة و الورواي��ة ع��بر عملئه��ا فف ي�� ظ��ل وض��ع اقتص��ادي و سياسي�� م��أزوم، ق��امت المبر

اكية، و فف تح��ت يافط��ة الل��بت
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ي به��ذه البل�دان،" إذاعاتها الحرة"عبر تكثيف حملتها الدعائية و  سخبم 
قية، و عبر تموي��ل مكث��ف لم�ا س�مي بمجتم��ع م��دتف الموجهة لرواا الشر

ب ه���ذه البل���دان و الس���يطرة علةه���ا سياس���يا و اقتص���اديا، ع���بر و ب���دعم م���ن الكنيس���ة و الفاتيك���ان و الق���وى الظلمي���ة ع���بر الع���الم، بمح���اولت لصف���
يك الض���عيف يالي���ة، م���ن موق���ع الت���ابع و الشر��� و ق���د اس���تطاعت المخ���ابرات. تفكي���ك اقتص���اداتها، و إدماجه���ا نهائي���ا بالمنظوم���ة الرأس���مالية للمبر

ي�� ه��ذه البل��دان، م��ن خلل مرتزقته��ا و فل��ول عملء النازي��ة الق�دام و الج��دد، و ب�دور مقي��ت للكنيس��ة
ي��ة فف اق الحرك��ة الجماهبم يالي��ة اخ��بت و. المبر

ي وهم 
ف فف و سكةون لذلك من موقع النخراط فةها و دعمها"اعتبار ما جرى اندفاعة ديموقراطية"قد سقط العديد من المناضليم .، و نظر البت

ا عل ع��ودة الطبق��ة العامل��ة إل مرك��ز القي��ادة السياس��ية داخ��ل و ق��د ت��أثر منظ��رو إع��ادة البن��اء ب��ذلك، إل ح��د أن بعض��هم ك��ان يعت��بر ذل��ك مؤشر��
قية، و خاصة، مع وصول غوراا شوف إل قيادة الحزب  ي" الشةوعي"الحزاب التح يفية بأرواا الشر

.بالتحاد السوفياتت
اكية اندفاع����ة نح����و الديموقراطي����ة، ح����تت بع����د م����رور عق����ود م����ن تل����ك و ل يت����واتف عب����د ا الح ي����ف ع����ن اعتب����ار تل����ك الحرك����ات المعادي����ة للل����بت

.الحداث
ي هذا الصدد، جوابا عل سؤال محاوره (بكش الواو) 

:ويقول فف
، و ق��د تبنين��ا أن تل��ك الندفاع��ة نح��و الديموقراطي��ة" ي�� المغ��رب و عل المس��توى الع��المي

مهم��ة ح��تت بال س��بة إل 478أكي��د أنن��ا نت��أثر بم��ا يج��ري فف
ي التنظيم و تطوير التنظيمات الذاتية

، إذ من لأن ذلك أن يمكن من الحق فف ف كما تزام��ن ذل�ك م�ع. خط يتبتف نضال الطبقة العاملة و الكادحيم
ي و خط���ورة وج���ود ح���زب وحي���د و غي���اب نقاب���ات

نقال���ات ح���تت و إن ك���انت ل ت���زال مح���ل أخ���ذ ورد ح���ول التج ا���ة الس���وفياتية و الح���زب البلش���فف

ي
ي�� اتج��اه أن تص��بح مس��ألة التنظي��م السياسي�� ذات أهمي��ة أق��ل نس��بيا . مس��تقلة و مزده��رة للمجتم��ع الم��دتف

و أن يت��م... ك��ل ه��ذا س��يلعب دورا فف
ي العديد من الوجهات من أجل إلاعة فكر جذري 

..."التوجه للعمل فف
اكية،◄  ي�� للتنظي��م و الح��زب، و اعتب��ار م�ا س��قط ه��و س�قوط الل��بت

ي مقدمتها تج�اوز المفه��وم اللة ةتف
هنا كذلك ملخص لهم الطروحات، و فف

ي�� التفاص��يل، ن�رى أن ه�ذا الموق�ف يتجاه�ل م�ا�� 478
ي بولونيا، اندفاعة نحو الديموقراطي��ة، و دون ال��دخول فف

قية، و خاصة فف ي أوراا الشر
يعتبر التح يفةون الجدد ما جرى فف

يالي��ة الم يكي��ة و اس��تخباراتها و أبواقه�ا العلمي��ة  ي ق�امت به�ا المبر
قية، و ك��ذلك دور الكنيس��ة" أورا�ا الح�رة"وقع عل الرض، و الدوار التت ي ك��انت موجه��ة إل أورا�ا الشر�

ال�تت
ف  ف الت��الةيم يالية، و نحيل القارئ هنا عل الكت�ابيم ي كانت وكرا للعملء و الستخبارات المبر

قية:"التت مس�اهمة" ل��ودو م�ارت س، و كت��اب" الث��ورة المض��ادة المخملي��ة: أورا�ا الشر�
ي الكتاب السود لمعاداة الشةوعية و الثورة المضادة

ة فف ف و آخرون" صغبم ي الةغ، سمبم أميم .هبف
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اكية، و كم��ا ج��اء عل لس�ان المح�اور  ي� تل�ك البل�دان ك�ان)بفت�ح ال�واو(بدل اعتباره س�قوطا لرأس�مالية مش�وهة، و إن تغلف�ت بالل�بت
، فم�ا ج�رى فف

.اندفاعة ديموقراطية سيتم الستفادة منها من طرف منظري خط إعادة البناء

عبد ا الحريف و نهج النضال الديموقراطي- 3-
، و اعتب��اره كنه��ج، فق��د تأس��س كم��ا ي��رى عب��د ا الح ي��ف، بارتب��اط م��ع الوض��ع ال��دولي ◄  النظ��ام الع��المي(فيم��ا يخ��ص النض��ال ال��ديموقراطي

ي ...) الجدي���د، حق���وق النس���ان، الديموقراطي���ة 
و يع���رف المس���تجوب) حرك���ة الح���زاب الص���لحية ابت���داء م���ن التس���عةنات و نقاباته���ا(و ال���وطتف

:(بفتح الواو) هذا النهج بما يلي
ي الهداف العامة لما تأسس�ت م�ن أجل��ه الحرك��ة الماركس��ية �� اللة ة ي��ة،"

ا فف ي السلوب، و ليس تغةبم
النضال الديموقراطي بالساس، هو تغةبم فف

ي� تقةيمن��ا للنظ��ام 
ورة لتغةبم�� النظ��ام القتص�ادي ... ل�م يحص��ل تغةبم� فف ي�� اعتبارن��ا أن هن��اك صف��

ي�� الس��لوب، إذ... فف
و هك�ذا ف�المر يتعل�ق بتغةبم�� فف

ي��� و ق���واه ي��� ه���ذه المرحل���ة، نظ���را للتط���ورات العالمي���ة و لتط���ور المجتم���ع المغرتر
يب���دو لن���ا أن بإمك���ان النض���ال ال���ديموقراطي أن يحق���ق مكاس���ب فف

ي اتجاه مواجهة أكبر... الديموقراطية 
هذه كلها ألكال غبم�� ثابت��ة،و... نحن ل نقدس الشكل، و أن يكون العمل شيا أو علنيا، مطلبيا أو ينحو فف

ي أو الع��المي 
ي�� مس��توياته... خاض��عة للظ��روف و لم��وازين الق��وى و ملبس��اتها إن عل المس��توى ال��وطتف

و هك��ذا فل تغةبم�� فيم��ا ه��و ث��ابت ل��دينا فف
ف  ها لصالح الطبقات الشعبية بشكل عام، و بالخصوص لصالح العمال و الكادحيم ..."السياسية و الجتماعية و القتصادية إذ نسع لتغةبم

ي ك���ان يت���م◄
بك���ل بس���اطة يس���تطةع الم���رء أن يكش���ف ع���ن ط���ابع التن���اقض ال���ذي س���قط في���ه المس���تجوب (بفت���ح ال���واو) م���ع ك���ل الخطاب���ات، ال���تت

ي�� أطروح��ات جدي��دة"إل الم��ام"تق��ديمها عل أنه��ا تجدي��د لخ��ط منظم��ة 
، و تبتف ي اتيجية و الخ��ط الي��ديولوجر ، و لي��س أقله��ا، التخلي�� ع��ن الس��بت

اق الديموقراطي"حول  ي�� ط يق��ه إل الديموقراطي��ة، بع��دما ل�م يع�د"الخبت
، و النظام الديموقراتوري، أي نظام أصبح فف ، و النضال الديموقراطي

ي��� العدي���د م���ن التصيحات، منه���ا تصي����ح
، و أك����ده عب���د ا الح ي���ف فف ي

دكتاتوري���ا، كم����ا ج����اء عل لس���ان منظ����ر التح يفي���ة الول أبراه����ام الشفاتت
ي�� المغ��رب، حي��ث أك��د أن المغ��رب لي��س ه��و ت��ونس و ل

ات النتفاض��ة التونس��ية ق��د ب��دأت تج��د له��ا ص��دى فف لمجل��ة اس��بانية، عن��دما ك��انت ت��أثبم
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.479مص، لنه تحققت فيه خلل التسعةنات مكتسبات ديموقراطية و فيه تعددية
،و ل حاجة لخفاء الشمس بالغ اال كما يقال"إعادة البناء"مع خط  ي . ، عند العلن عنه و بعد فشله، تغبم كل سر

اتيجية و التآمر و العنف- 4- عبد ا الحريف والحديث عن السير
ي المنظم"فيما يخص  اتيجية العنف الثوري الجماهبم :، و علقتها بطابع التآمر، يقول عبد ا الح يف"اسبت

، كن�ا ق�د انتقلن�ا م�ن ح��رب التح ي�ر الش�عبية الطويل��ة الم�د إل "...  ي تقةيمن�ا الولي�
ي المنظ��م"إذ فف ، و ه�و يبع�د ط�ابع"العن�ف الث�وري الجم�اهبم

..."بل إن الطرف الخر الذي يقول إنه ديموقراطي ،هو من قد يحدث أن يتآمر عل الديموقراطية حيث يعجز عن ممارستها . التآمر
اتيجية العن��ف الث��وري◄  اتيجية ح��رب التح ي��ر الش��عبية الطويل��ة الم��د إل اس��بت ي��وجي كلم المس��تجوب (بفت��ح ال��واو)، ب��أن النتق��ال م��ن اس��بت

، و ه��ذا جه��ل مرك��ب ي خ��ارج الجم��اهبم
ي�� مفه��وم الم��ؤامرة، كم��ا ل��و أن ح��رب التح ي��ر الش��عبية عم��ل نخب��وي ف��وفت

ي المنظ��م، ج��اء لتلفف الجم��اهبم

ي الفكر الماركسي
اتيجية الثورية �� بمفهوم العنف فف ، و بخط الجماهبم و علقته بالسبت ي

.اللة ةتف
، فيقول ي

ي سياق اختياره للعمل القانوتف
:و بصدد العنف، يوضح الح يف موقفه بشكل صي����ح، فف

ه م��ن" ي�� نض��النا، بعي��دا ع��ن العن��ف أو غبم��
ي�� إط��ار ح ي��ة ال��رأي، و س س���تعمل الوس��ائل الديموقراطي��ة فف

و نح��ن نق��ول إنن��ا عل اس��تعداد للعم��ل فف
".الوسائل غبم المقبولة

م���رة أخ���رى، يع���رض عب���د ا الح ي���ف فكرت���ه ع���ن العن���ف م���ن خلل التعمي���م، فه���و يرف���ض ك���ل أل����كال العن���ف، و بالت���الي يع���بر ع���ن نظرت����ه◄ 
، كأطروحة تح يفية راسخة ة المقدسة للسلمية، و لخط النضال السلمي .البورجوازية الصغبم

.، تحدث فيه عن الخصوصية المغ اية مقارنة بحالة تونس و مص2011حوار لعبد ا الح يف مع مجلة اسبانية سنة �� 479
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الجزء الرابع
القسم الول

 
الطروحات التحريفية الجديدة

ي المنظر الرئيسي الول للتحريفية الجديدة بالمغرب
أبراهام الشفانر

تقديم

ي 
ي فف

ي 1926يناير، سنة  16ولد أبراهام الشفاتت
ي فف

، سنة  18، و توفف .سنة 84، عن سن تناهز 2010نونبر
ي ال ياض����يات و الفلس����فة س����نة 

ي��� م����ادتت
ي بثانوي����ة لة����وطي بمدين����ة ال����دار البيض����اء، و فةه����ا ن����ال ل����هادة البكالوري����ا فف

، ث����م التح����ق1943درس الشفاتت
ي قطاع المعادن سنة 

. 1949بفرنسا لستكمال دراسته الجامعية، حيث تخ ج من مدرسة المعادن بباريس، كمهندس فف
ي س��نة  ي الشبةبة الشةوعية، التابعة للحزب الشةوعي المغرتر

ي مناضل فف
ي� إل فرنس�ا، بس��بب1944أصبح أبراهام الشفاتت

ي� الخمس��ينات نفف
، و فف

، و عن��د الس��تقلل الش��كلي للمغ��رب س��نة  ي�� س��نة1956م��واقفه الوطني��ة المعادي��ة للس��تعمار الفرنسي��
ي إل المغ��رب، و فف

، ع��اد أبراه��ام الشفاتت
ي القتصاد عبد الرحيم بوعبيد 480، و بعد  شكيل حكومة عبد ا إبراهيم1959

.481، التحق بديوان وزيرها فف

ف ل �� 480 ي للق����وات الش����عبية"ت���م  ش���كيل حكوم���ة عب���د ا إبراهي����م ����� و ه���و أح���د ق���ادة الجن���اح اليس����اري لح���زب "الس����تقلل"، ث����م أح���د المؤسس���يم
، بع���د"التح����اد ال���وطتف

.1959سنة " الستقلل"النشقاق عن حزب 

ي للق��وات الش��عبية"عبد الرحي��م بوعبي��د أح�د مؤسسي� �� 481
ي� تأس�يس ح�زب "التح��اد ال�وطتف

اكي للق��وات الش��عبية"، و بع�د ذل��ك س��اهم فف ، و ظ�ل كاتب�ا عام�ا"التح��اد الل��بت
ف و التكن��وقراط، م�ن بينه��م محم�د للحزب إل حدود وفاته، و عند  شكيل حكومة عبد ا إبراهيم  سلم حقةبة وزارة القتصاد، فأحاط نفسه بمجموعة م�ن القتص�ادييم

ي
ي و أبراهام الشفاتت .الحباتر
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، الذي تم حظره عل يد حكومة عبد ا إبراهيم سنة  ي ي الحزب الشةوعي المغرتر
ي عضوا فف

.1970482، إل حدود 1959ظل أبراهام الشفاتت
ي و

ت عبر العالم، كنقد للخط�وط التح يفي��ة داخ�ل التح�اد الس�وفياتت ي أطلقتها الثورة الثقافية الصينية، و انتشر
و تحت تأثبم الفكار الثورية التت

ي�� م�اي 
ي فلكه، و وصول أصداء النتفاضة الطلبية الفرنسية فف

، و تأس��يس الفص��ائل الفلس��طة ية1968الحزاب الشةوعية التح يفية الدائرة فف
ي� عم��ان ب��الردن، و

ي�� بأمةنه��ا الع��ام ن��ايف حواتم��ة فف
ي يلتفت

ي جعلت أبراهام الشفاتت
، التت ف الثورية، و خاصة، الجبهة الديموقراطية لتح ير فلسطيم

.1970ذلك سنة 
، يدخل منعطفا جديدا، أدى به إل اللتح��اق بط��اقم مجل��ة  ي النضالي

ي ظل هذه الجواء، أخذ مسار حياة أبراهام الشفاتت
المغ اي��ة،" أنف��اس"فف

ي� تح��ول المجل��ة، م�ن مجل�ة ثقافي��ة تأسس��ت س��نة 
، إل مجل�ة سياس�ية1966فأصبح عضوا نشيطا داخل هةئ��ة تح يره��ا، مس��اهما ب�دور ك�ببم فف

ي و آخ ين1970ابتداء من  ،. ، و ذلك إل جانب مديرها عبد اللطيف اللعتر ي
ة،  ش�كلت الفك��ار الثوري�ة ل�دى أبراه��ام الشفاتت و خلل ه��ذه الف�بت

ي�� تأس��يس منظم���ة
، و المس��اهمة فف ي��

، م��ن الح��زب الش��ةوعي التح يفف ف ف الث��ورييم ف الش��ةوعةيم ي جعلت��ه ي س��حب ض��من مجموع��ة م��ن المناض��ليم
ال��تت

ي " إل المام"ماركسية �� لة ة ية، ستعرف فيما بعد بمنظمة 
.1970غشت  30الماركسية �� اللة ة ية، و ذلك فف

ي� مغ��رب م�ا بع�د 
ي إل عائلة يهودية مغ اية بورجوازية من أصول أندلسية، و قد لعب أدوارا مختلفة فف

، كمثق�ف1956483ي تمي أبراهام الشفاتت
ي تاري����خ منظمة 

يف للفوسفاط، كما لعب أدوارا مختلفة فف ي بالمكتب الشر
،كأحد"إل المام"و اقتصادي و مهندس و أستاذ جامعي و مدير تقتف

، ث��م كأح��د ق��ادة التج��اه الث��وري داخله��ا، م��ن  ف ي�� ين��اير1979إل  1970قادته��ا المؤسس��يم
ي�� بقي��ادة 1979، و فف

التح��ق بالتج��اه الص��لجي اليمةتف
ي بلعباس و عبد ا المنصوري، و لكل مع قادته الثالوث ال�ذي ق�اد ح ا��ا ق�ذرة ض�د المنظم��ة و خطه�ا الث�وري، و بع�د التح�اق رفيقي�ه المشبت

ي  ش����كلت س���نة 
ي��� التح����الف الص����لجي المق���دس بخ����ط ال���ردة، التح���ق م���ن جدي���د بالقي����ادة ال����تت

1979484فف
ي����
، فأص����بح أح����د ق����ادة الخ����ط التح يفف

ي هذا الصدد مرجع سبق ذكره�� 482
ي اسمه، انظر فف

ات فف ي مجموعة من التغةبم " المغرتر .عرف الحزب "الشةوعي

.عل إثر مفاوضات إيكس لةبان و لسيل سان كلو 1956حصل المغرب عل استقلل لكلي سنة �� 483

ي لتنبر �� 484
ي إل احتلل موقع داخل اللجنة الوطنية الجديدة للمنظمة فف

، بعدما سبق له أن انس��حب م�ن المنظم��ة المركزي�ة المحلي��ة بس�جن1979عاد أبراهام الشفاتت
ي ال�ذي ك�ان ق�د1979القنيط�رة بداي�ة 

وطا لع�ودته إل اللجن��ة الوطني��ة، س��يتم الس�تجابة له�ا م�ن ط�رف القي��ادة الجدي�دة، و م�ن المعل��وم أن أبراه��ام الشفاتت ، و ق�د وض�ع شر�
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ي�� خ ي��ف 
ي انته��ت بالفش��ل فف

ي�� الثمانين��ات، و هي�� العملي��ة ال��تت
ف عل م��ا س��مي بإع��ادة بن��اء المنظم��ة فف ، كم��ا ك��ان أبراه��ام1985الجدي��د، ال��ذي أشر��

ي انته�ت بحله�ا س�نة 
ي وراء بروز أه�م الطروح��ات التح يفي�ة الجدي�دة داخ��ل المنظم��ة، و ال�تت

، بع�د التخلي� الش��امل ع�ن خطه�ا1994485الشفاتت
ي و السياسي الثوري .اليديولوجر

، ة، دون احتك��اك مباشر�� بالجم��اهبم ي النض��الية، عب��ارة ع��ن معايش��ة و مس��ايرة غبم�� مباشر��
، ظل��ت تج ا��ة أبراه��ام الشفاتت بحك��م انتم��ائه الجتم��اعي

أي متابعة فك ية و نقدية، و مسايرة تنظيمية ليس إل، و ذلك، م�ن خلل انتم�ائه فق�ط للهياك�ل التنظيمي��ة للمنظم��ة، و ب�ذلك، ت��وفرت عوام�ل
ي داخل��ه نزع��ة مثقفوي��ة يس��ارية أحيان��ا، و يمة ي��ة أحيان��ا أخ��رى، ح��اول م��رارا التخل��ص منه��ا، لك��ن دون ج��دوى، لح��د أن��ه تر موض��وعية و ذاتي��ة ل��بت

ي ذلك أكبر من معتف"إل المام"صح ذات مرة، و عل رؤوس المل، و أمام مجموعة من مناضلي 
.486، أنه طول حياته كان هيجليا، و فف

ي� بل�ورة الخ�ط الث�وري لمنظم��ة 
ي فف

، يمك��ن الق��ول، أن الحض�ور ال��وازن1979إل  1970، خاص��ة، م�ن "إل الم��ام"و دون تبخي��س ل��دوره الت��اريخف
، لع���ب دورا1972و خصوص���ا، من���ذ ص���يف  487، خاص���ة، بع���د الن���دوة الوطني���ة الول"إل الم���ام"للش���هيد عب���د اللطي���ف زروال داخ���ل منظم���ة 

ي
ي�� . كابح��ا و ض��ابطا لتأرجح��ات أبراه��ام الشفاتت

،1976، و ب��الخص من��ذ 1974488نون��بر  14لك��ن من��ذ استش��هاد الرفة��ق عب��د اللطي��ف زروال، فف

ي�� ص��ياغة بي��ان يولة��وز
ي�� يونة��و 1979س��اهم فف

ف عل بي��ان تجمي��د العض��وية الص��ادر فف ي 1979، ال��ذي رد عل أطروح��ات الم��وقعيم
ي�� حملت��ه المعادي��ة للمنظم��ة، و ال��تت

اس��تمر فف
ي الهجوم عل بيان يولةوز )ملةون 18حملة ما يسم ب  (1979كانت قد عرفت أوجها نهاية ماي 

ي بداية لتنبر 1979، كما استمر شا فف
أعلن عن استعداده 1979، و فف

ي�� ل��تنبر 
ط اتخ��اذ ه��ذا الخبم�� ق��رار فت��ح نق��اش واس��ع م��ع المجم��دين، و فف ي إل القي��ادة الجدي��دة ض��من 1979للع��ودة إل التنظي��م المرك��زي المحلي�� بشر��

ع��اد أبراه��ام الشفاتت
.صفقة سياسية

ي�� س��نة �� 485
ه مجموع��ة م�ن أط�ر منظم��ة 1994فف ء عب��د الم��ومن الش��باري و عب��د ا الح ي��ف إل ب��اريس للمطالب��ة" إل الم��ام"، انعق��د اجتم��اع بب��اريس حصف�� ي�� عل إث��ر مخر

ي تحمل نفس السم، انظر مرجع سبق ذكره" إل المام"بحل منظمة 
.و مجلتها التت

ي يناير �� 486
ي هذا التصي����ح بعد مجةئه إل السجن المركزي فف

ي فف
".1أ"، و ذلك أمام جمع عام لرفاق و مناضلي المنظمة، انعقد بخي 1979أدل أبراهام الشفاتت

ي يومي "إل المام"انعقدت الندوة الوطنية الول لمنظمة �� 487
ي انتخبت أول لجنة وطنية لها فف

.1972و فاتح يناير  1971دجنبر  31، التت

5بع�دما ت�م اعتق�اله ي�وم  1974نون�بر  14، و ذلك يوم "إل المام"استشهد الرفةق عبد اللطيف زروال، و هو أحد أبرز قادة المنظمة الماركسية �� اللة ة ية المغ اية �� 488
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، بعد  ش�كيله م�ع1979489بدأت التأرجحات تعود بالتدري����ج، سواء عل مستوى الفكر، أو عل مستوى الممارسة، لتعرف أعل ألكالها سنة 
ي��� محارا���ة الخ���ط الث���وري لمنظم���ة 

ى فف ي بلعب���اس و عب���د ا المنص���وري ثلثي���ا إص���لحيا يمة ي���ا، ق���ام ب���أدوار ك���بر ي المش���بت
، ث���م"إل الم���ام"الثن���اتي

ي خط متواصل نحو معانقة خطوط تح يفية، س�بق ل�ه أن ع��اش بعض�ها، قبي�ل تأس��يس المنظم��ة
، بعد ذلك، فف ي

، ث�م490انخرط أبراهام الشفاتت

ي
ي ثمانينات القرن الماضف

و مما يجعل مهمة رصد تلك النحرافات عملية معقدة، كون فكره، ل��م يخض��ع. عاد إلةها بمستويات أعل و أعمق فف
ي بظلل�ه عل تج ا�ة الحرك�ة الماركس��ية �� اللة ة ي��ة

ي� متكام�ل، س�يلفت
كيب، رغ�م أن الم�ر يتعل�ق فعل بوج��ود فك�ر تح يفف لحد الن للتحلي��ل و ال�بت

المغ اية، و الحركة الثورية المغ اية، بحيث لم تنج النماذج القائمة الن، لما يسم باليسار الجديد بالمغرب، من تاثبم هذا الفكر و ج��اذبيته،
، كم���ا ه���و الح���ال بال س���بة للنه���ج ، س���واء بش���كل مباشر��� ي���

وط تاريخي���ة مح���ددة ، م���ن تح���ت عب���اءة ه���ذا الفك���ر التح يفف ي��� شر���
بمعتف��� أنه���ا تول���دت فف

ي��� داخله���ا����� " إل الم���ام"ال���ديموقراطي ال���ذي ي���دعي الس���تمرارية لمنظم���ة 
ي��� حقيق���ة الم���ر للخ���ط التح يفف

، لفص���ائل  ��������491و فف أو بش���كل غبم��� مباشر���
.أخرى تدعي النتماء لليسار

ي� مجموع�ة م�ن المج��الت، و ك��أنه
ة، بق��راءة الكت��ب، مم��ا جع��ل فك��ره يظه��ر فف ، يع�وض ع�ن الممارس��ة النض�الية المباشر�� ي

لق�د ظ��ل أبراه��ام الشفاتت
ي تع�وض ع�ن ه�ذا الواق��ع المغي�ب ل�ديه

ة ال�تت ،. منتفخ و متض�خم، تختل�ط في�ه الوق��ائع المادي�ة و الوه��ام البورجوازي�ة الص��غبم و ك�ان م�ن الحتمي�
أن ت��ؤدي ب��ه تل��ك الطروح��ات التح يفي��ة المتبن��اة خلل عق�د الثمانين��ات، و المدفوع��ة إل م��داها القض، خاص��ة بع�د ع��ودته إل المغ��رب س��نة

.1974نونبر 

ف مارس �� 489 ي حوالي  1979يناير  15و 1977بيم
ي  22قضف أبراهام الشفاتت

ف و ذلك بالسجن المدتف ف السياسةيم ي المعتقليم
بالدار البيضاء، و" غبيلة"لهرا معزول عن بافت

ي ظه�رت للعي�ان
ف�� ه��و تل�ك المواق�ف ال�تت ي ق�ام به�ا، و ك�ل م�ا نعلم��ه عل�م اليقيم

ي� بع��ض كتاب�اته بش�كل غ��امض ح�ول المراجع��ات ال�تت
ة فف ي ع�ن ه�ذه الف�بت

يتح�دث أبراه��ام الشفاتت
ي يناير 

.1979بعد مجةئه إل السجن المركزي بالقنيطرة فف

ي و حزب " الشةوعي"اللارة إل تج اته داخل الحزب �� 490 اكية"المغرتر .بعد ذلك، و هما  سمةتان لنفس الحزب" التحرر و اللبت

".إل المام"نفسه لكل من ألكال الستمرارية الفك ية و السياسية لمنظمة " النهج الديموقراطي"يعتبر �� 491
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، لت تهي���� ب����ذلك حي����اته1999492 ي
ي���� قيادته����ا لم����ا يس����م ب����المجتمع ال����ديموقراطي الح����داتر

، إل ال����دعوة إل مبايع����ة الملكي����ة، ع����بر ال����دعوة إل تبتف
.النضالية نهاية مأساوية

ي السياس���ية م���ن ثلث���ة مراح���ل، الول منه���ا، ا س���مت بالتح يفي���ة و الص���لحية
، ث���م المرحل���ة الثوري���ة، و493هك���ذا، م���رت تج ا���ة أبراه���ام الشفاتت

ي�� مس��توى أعل��، و495، ث��م بع��د ذل��ك، مرحل��ة ثالث��ة1979494امت��دت إل ح��دود ين��اير 
، عرف��ت ع��ودة تدريجي��ة و طويل��ة الم��دى إل�� التح يفي��ة، فف

ي حل منظمة 
ادوري1994سنة " إل المام"انتهت بدخوله إل المغرب، بعدما ساهم فف ي أحضان النظام الكمبر

ي فف
.، و سقوطه النهاتي

، باعتب��ار ممارس��اته السياس��ية، و غ��زارة إنت��اجه الفك��ري، ك��أبرز منظ��ر، و زعي��م للتح يفي��ة الجدي��دة ب��المغرب، ي
و يمك��ن تص�� يف أبراه��ام الشفاتت

ي
.منذ بداية عقد الثمانينات من القرن الماضف

ي و الطروحات التحريفية الجديدة
أبراهام الشفانر

الطروحة الول

إل الماركسية كمتدولوجيا ) خط ماو(من الماركسية ــ اللينينية ــ إسهامات ماو ) 1
 

ي إل المغرب سنة �� 492
.1999عودة أبراهام الشفاتت

.1970إل  1944امتدت هذه المرحلة من �� 493

.1979إل يناير  1970امتدت المرحلة الثانية من  �� 494

ي� تص��فية المنظم�ة س��نة  1999إل عودته سنة  1979امتدت المرحلة الثالثة من يناير �� 495
ي�1994بعد مساهمته فف

ي فف
، و ق�د عرف�ت نهاي�ة ه�ذه المرحل��ة س�قوطه النه�اتي

ادوري، كما هو الحال بال سبة لمن انتموا إل التج ا�ة و س��بقوه إل ذل�ك، و هن��اك م�ن ل زال ي تظ�ر الفرص�ة المناس��بة لللتح�اق ي يبشر��. أحضان النظام الكمبر
و ظ�ل الشفاتت

ي حتت مماته
.بالقيادة الملكية للمجتمع الديموقراطي الحداتر
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ي��� المرحل���ة الممت���دة م���ن 
ي الث���وري لمنظم���ة 1994496إل  1980فف ي ع���ن الخ���ط الي���ديولوجر عل ي���د دع���اة خ���ط"إل الم���ام"، ت���م التخلي��� الت���دريخر

ي جديد
.تح يفف

ي عل مراح����ل، أهمه����ا مرحلت����ان و ق����د ق����ام التح يفة����ون الج����دد داخ����ل المنظم����ة، م����ن أج����ل الوص����ول إل أه����دافهم، بتفكي����ك الخ����ط الي����ديولوجر
:أساسيتان

ي (1985- 1980المرحلة الول -  ).التفكيك الول للخط اليديولوحج
،" القيادة الجديدة"، قامت "إعادة بناء المنظمة"منذ انطلق مسلسل ما يسم ب  ي فت عل ذل�ك، بتفكي�ك أول للخ�ط الي�ديولوجر ي أشر�

ال��تت
.، كمكون أساسي للخط النظري للمنظمة"إسهامات ماو"عن ط يق التخلي عن 

ي للمنظم��ة، و خلل س��نة  1972497من��ذ  نقال��ا واس��عا،" إل الم��ام"، عرف��ت منظم��ة 1974أص��بح خ��ط م��او مكون��ا أساس��يا للخ��ط الي��ديولوجر
وع ديباج��ة أك��دت عل الخط��وط العام��ة بمناس��بة إع��داد أول نظ��ام داخلي�� له��ا، و ذل��ك عل ط ي��ق الس��تعداد لمؤتمره��ا الول، و تض��من المشر��

ي للمنظم����ة، ال����ذي كثفت����ه عب����ارة  اتيخر ي���� أكت����وار "الماركس����ية �� اللة ة ي����ة �� إس����هامات م����او"للخ����ط النظ����ري و الفك����ري و الس����بت
، و بع����د1974، و فف

، ال����ذي تض����منت ديب����اجته ل����عار  وع النظ����ام ال����داخلي ي���� مشر����
ي فف

الماركس�����ية �� اللة ة ي�����ة ��"اس����تنفاذ النق����اش ح�����ول الموض����وع، ت����م الحس����م النه����اتي
ي للثورة الوطنية الديموقراطية الشعبية" إسهامات ماو اتيخر ي للمنظمة، و حرب التح ير الشعبية كخط اسبت .كخط إيديولوجر

وقراطي��ة، ل��م تخض��ع لي نق��اش، رغ��م المعارض��ة ي للمنظم��ة بمب��ادرة فوقي��ة ببم ي�� الخ��ط الي��ديولوجر
هك��ذا إذن، ت��م التخلي�� ع��ن مك��ون أساسي�� فف

ي أبداها العديد من الرف�اق
ي عل ض�وء التج ا�ة التاريخي��ة للمنظم��ة، و ك�ذلك خ�ارج. التت ، خ�ارج أي تقةي�م للخ�ط الي�ديولوجر كم��ا ت�م ه�ذا التغةبم�

ي ح���ددها النظ���ام ال���داخلي للمنظم���ة
عية التنظيمي���ة ال���تت لق���د دل��� ت القي���ادة الجدي���دة نش���اطها، بعملي���ة انقلبي���ة، مس���ت الخ���ط. 498الط���ر الشر���

ي تم فةها الحل العملي لمنظمة  ��1994 496
ي الذي ساد داخلها" إل المام"هي السنة التت

.عل يد الخط التح يفف

.1972سنة " نونبر 20تق ير "بالضبط، و للتدقةق، منذ صدور �� 497
ي هذا الشأن وثيقة �� 498

ي أكتوار " إل المام"لمنظمة " النظام الداخلي"انظر فف
ي تمت المصادقة علةها فف

وط لي تغةبم� يط�رأ عل1974و التت ، و قد وضعت الوثيق��ة الشر��
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ي ذات الن
ي فف اتيخر ي و السبت .اليديولوجر

ي دام�ت م�ن " إع�ادة بن�اء"هك�ذا، تم�ت عملي�ة م�ا س�مي ب
ي جدي�د، يتبتف� 1985إل  1980المنظم��ة، و ال�تت ي� ظ�ل خ�ط إديول��وجر

الماركس��ية ��"، فف
ي�� الخ��ط" اللة ة ي��ة

اتيجية، ل��كلت مح��اور أساس��ية فف اجع واض��حا ع��ن مجموع��ة م��ن القض��ايا التنظيمي��ة و الس��بت ي�� وق��ت، ب��دا في��ه ال��بت
ظاه ي��ا، فف

اف الثوري" (إل المام"العام لمنظمة  اتيجية حرب التح ير الشعبية، النظ ية اللة ة ية للحزب، خاصة مفهوم الحبت ).499اسبت
ي ستعلن عن نفسها، بشكل واضح، بعد فشل مسلسل " الماركسية �� اللة ة ية"لقد لكل لعار

اجعات، التت إع��ادة"غطاء مزيفا، للعديد من البت
".البناء

ف التج ا����ة التاريخي����ة الملموس����ة، أن  ي���� دوالي����ب القي����ادة الجدي����دة، ل����م تك����ن س����وى خلط����ة م����ن"الماركس����ية �� اللة ة ي����ة"ت����بيم
، ل����دى م����ن تحكم����وا فف

ب الخط الثوري لمنظمة  ، و مما سهل تم ير هذه الخلطة، كون أن أه��م وث��ائق"إل المام"الطروحات التح يفية، كانت تعمل بذكاء عل صف
ي��� انقطاع���ا ل���به ت���ام و"إع���ادة البن���اء"

كة، و هي��� غي���اب أي أف���ق أممي��� للعم���ل الث���وري للمنظم���ة، بم���ا ك���ان يعتف ة أساس���ية و مش���بت ف��� ف��� بمبم ،ك���انت تتمبم
ح����ول بع����ض القض����ايا"، و مث����ال عل���� ذل����ك، وث����ائق مث����ل 500مقص����ود، عم����ا ك����ان ي����دور م����ن نقال����ات داخ����ل الحرك����ة الش����ةوعية الثوري����ة العالمي����ة

ي�� الث��ورة المغ اي��ة
اتيجية فف ، خلف��ا، لك��ل الوث��ائق الساس��ية لمنظم��ة ") القي���ادة"موقع��ة ب  1980أب ي��ل " (الس���بت ي

، ق��د غةب��ت"إل الم��ام"ال��تت
وع النظام الداخلي الجديد للمنظمة "البعاد الممية و الع اية و المغاراية للثورة المغ اية، و عل نفس المنوال، سار  .1982لسنة " مشر

، ال�ذي داف�ع ه�و الخ�ر ع�ن منظ�ور ي��
، الذي رسمته القيادة الجديدة، يكون قد حص�ل تق�اطع م�ع الخ�ط الص��لجي اليمةتف ي

بهذا التجاه التح يفف
، يعزل الثورة المغ اية عن أبعادها الثلثة  ي

ي لوفةتف اتيخر ي"انظر وثيقة (اسبت ي الغرب العرتر
").نظ ية الثورة فف

ت الوثيقة عل موقع . خط المنظمة، و بوات ذلك ".غشت 30"نشر

".غشت 30"الخط الثوري، الجزء الول"، م شورات موقع  : 1980 ����� 1970، "إل المام"الوثائق الساسية للمنظمة الماركسية �� اللة ة ية المغ اية "انظر كراسة �� 499

، خلفا للوثائق الساسية للمنظمة الماركسية �� اللة ة ية المغ اية " إعادة البناء"يغيب عن وثائق ما يسم ب �� 500 ".إل المام"البعد الممي
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ي (1994 – 1985المرحلة الثانية -  ي للخط اليديولوحج
)التفكيك الثانن

ي�� جدي�د، لج�أ التح يفة��ون الج�دد داخ�ل منظم��ة 
ي مسع حثيث، لتأسيس خ��ط تح يفف

، و فف ي "إل الم�ام"بعد التفكيك الول للخط اليديولوجر
ي�� المرحل��ة الثاني��ة الممت��دة م��ن س��نة 

إل 1985إل تفكي��ك ث��ان، حةنم��ا، ق��اموا بعملي��ة فص��ل اللة ة ي��ة ع��ن الماركس��ية، و ق��د تحق��ق له��م ذل��ك، فف
ة،. تاري����خ ح����ل المنظم����ة)( 1994س����نة  ي ص����احبته تصيحات و كتاب����ات ك����ثبم

ي���� ص����مت، ف����إن التفكي����ك الث����اتف
و إذا ك����ان التفكي����ك الول ق����د م����ر فف

ير ه�����ذا النتق�����ال الجدي�����د م�����ن  ، أو م�����ا أطل�����ق علي�����ه"مت�����دولوجيا للدينامي�����ة الجتماعي�����ة"الماركس�����ية �� اللة ة ي�����ة إل الماركس�����ية، ك"محاول�����ة ت�����بر
".الجوهر الخي للماركسية"التح يفةون الجدد ب 

، لكي��"إع���ادة البن���اء"لق��د ل���كل فش���ل مسلس���ل م��ا يس��م ب  ي���
فت علي���ه القي��ادة التح يفي���ة الجدي��دة، دفع��ة قوي���ة، للتج���اه التح يفف ، ال��ذي اشر��

ي�� عملي��ة التص��فية النهائي��ة للخ��ط الث��وري لمنظم��ة
، إل ج��انب الق��وى التح يفةي��ة الخ��رى، فف يتح��رر م��ن القة��ود الس��ابقة، و لةنخ��رط بش��كل ك��ببم

، و ق��امت بتخ يب��ه، و العلن ع��ن غزوته��ا عل. و للحمل��م" إل الم��ام" ي ف�� الج��دد رأس��ا إل الخ��ط الي��ديولوجر هك��ذا، ت��وجهت مع��اول التح يفةيم
ي و التنظيمي"رؤوس المل، تحت لعار  ".إعادة تجديد خط المنظمة اليديولوجر

ي 
ي عن اللة ة ية، و العلن عن تبتف

".الماركسية كمتودلوجيا للدينامية الجتماعية"بهذه الط يقة، تم التخلي النهاتي
، كقائ�د للجوق�ة التح يفي��ة الجدي�دة، ب�دون من��ازع، و ك�أهم منظ��ر للتح يفي�ة الجدي�دة ب�المغرب ي

،501و خلل هذه المرحلة، برز أبراهام الشفاتت
ي�� الول ب��المغرب"مم��ا جعل��ه يس��تحق لق��ب 

،". التح يفف ي��
، خلل س��نوات الثمانين��ات و التس��عةنات م��ن الق��رن الماضف ي

و ق��د ق��ام أبراه��ام الشفاتت
اكية، خلل ي ألم��ت بالتج��ارب الل��بت

ور ال��تت ت بهج��وم مس��عور عل اللة ة ي��ة، و تحميله��ا ك��ل الشر�� ف�� بمراجع��ات عدي��دة للماركس��ية �� اللة ة ي��ة، تمبم
.20القرن 

ي ك��انت دائم�ا تق�دم
ي انبثقت من داخل الحركة الش��ةوعية العالمي��ة، من�ذ عص برنش��تاين، و ال�تت

و بطبيعة الحال، و ككل الخطوط التح يفية التت

ي�� الول ب�المغرب، لك�ن�� 501
ي فه�و بالفع�ل التح يفف

ف�� ب�المغرب، أم�ا أبراه��ام الشفاتت ي المغرب هو علي يعتة، ال��ذي لق�ب بش�ةخ التح يفةيم
ي الول فف

ي الحقيقة، فإن التح يفف
فف

ي للطبقة العاملة المغ اية" اليسار الجديد"بال سبة لما يسم ب 
ف لبناء حزب ماركسي �� لة ةتف ف مختلفتيم ي إفشال تج اتيم

.بالمغرب، و هما معا ساهما فف
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ي و نفسها، عل أنها تجديد للماركسية، قامت الشفاتية، و من سار عل نهجها، بتقديم بضاعتها الفاسدة، عل أنها تجديد للخط الي��ديولوجر
ي قام التح يفةون الجدد بسلخها عن مضمونها الثوري

.التنظيمي للمنظمة، بل تجديد للماركسية، التت
ي� مجل�ة 

ي مق�ال ص�ادر فف
ي� الع�الم الث�الث "، تح�ت عن�وان "إل الم�ام"فف

اكية فف 1986 تفكبم� انطلق��ا م�ن مأس�اة ين��اير����ح��ول مس�ار الث�ورات الل��بت
ي�� جن��وب اليم��ن ����� مجل��ة 

وي����ج لس��طورته ح��ول م��ا1987ين��اير  12- 11ع��دد " إل الم��ام"فف )، البت ي
ي�� هن��ا أبراه��ام الشفاتت

، ح��اول الك��اتب (المعتف
ي�� ط ي��ق) أي الح��زاب الش��ةوعية التح يفي��ة الع اي��ة(أس��ماه تج��دد و تجدي��د الح��زاب الش��ةوعية الع اي��ة 

ي ت��وهم الك��اتب، أنه��ا، ب��دأت  س��بم فف
ال��تت

ي كانت تعيش هي�� نفس��ها مرحل��ة م��ن التجدي�د،
ي نفس الوقت الذي دعمت فيه علقاتها مع الحركة الشةوعية العالمية، التت

التجديد الثوري، فف
ف���. و ذلك تحت تأثبم الثورات الكواية و الفةتنامية و النكارغوية ف �� اللة ة ةيم ف الماركسةيم و عليه دعا صاحب المقال، بل اعتبر من واجب الثورييم

ي هذا التجديد، و ليس البتعاد عنه، 
.، كما يقول المثل المصي"يا ماجاب الغراب لمه"المغاراة و العرب، المساهمة فف

ي جواب عن سؤال لسبوعية 
ي) هل مازلتم ماركسيا �� لة ة يا؟: السؤال هو(، 502"لوجورنال"فف

:،يقول أبراهام الشفاتت
، فالماركس���ية هي��� أساس���ا مةتودولوجي���ا، إنه���ا ط يق���ة التحلي���ل للمجتمع���ات و الدينامي���ة الجتماعي���ة" لق���د ق���دمت الماركس���ية نق���دا. بال س���بة لي���

".للرأسمالية، ل  أكبر من ذلك، ليست نموذجا، ليست بوصلة كما قيل
ي سؤال آخر لنفس السبوعية

هل الماركسية �� اللة ة ية طالها ال سيان؟ : و فف
:أجاب منظر التح يفية الجديدة

ف اللة ة ي��ة هي�� نظ ي��ة ح��زب الطليع��ة" ي فرنسا، نقدا أساسيا لما يسم باللة ة ية، إن ما يمبم
أن��ا أق��ول إن ه��ذه. لقد قدمت منذ سنوات، خاصة فف

ي أصبحت الماركسية عندها عقيدة 
ي العالم أيضا، التت

ي إل الكارثة، و الحزاب الثورية فف
".النظ ية خاطئة تماما، و قادت التحاد السوفياتت

ي ماركسيته الجديدة، بما يلي
:و يعرف أبراهام الشفاتت

ء، إن ل������م أق������ل و حس������ب، مةتودولوجي������ا الدينامي������ة الجتماعي������ة، إنه������ا ليس������ت عقي������دة، و" ي������
، هي������ أول، و قب������ل ك������ل سر الماركس������ية، بال س������بة لي������

، و ق��د ت��م منعه�ا عل ي�د عب��د الرحم�ان" لوجورنال"�� 502 ي نهاية التسعةنات و بداية اللفية الثالثة، و ك��ان ي�ديرها أب�و بك�ر الج�امعي
صحيفة أسبوعية مغ اية كانت تصدر فف

ي لما يسم بحكومة  ي الوزير الول المغرتر
ي عددها "التناوب"الةوسفف

ي 1999أب يل  23 ���� 17، و قد خصصت فف
.حوارا مع أبراهام الشفاتت
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و قد عبر ماركس عن ذلك، عن�دما نفف� ك�ونه ماركس�يا، ليس��ت عقي�دة فحس�ب، ب�ل، ل يج�ب أخ�ذها. الماركسةون الفعلةون كلهم يعرفون ذلك
. 503"أنها مجموعة وصفات جاهزة للتطبةق، و ل وجود لنموذج ثوري

، الول، و ته���م م��ا أس���ماه ب  ف ف أساس���يتيم ، ل ب��د م���ن توض���ةح نقط���تيم ي
ي��� ج���وهر الفك���ار التح يفي���ة لبراه���ام الشفاتت

ف"قب���ل الخ��وض فف الماركس���ةيم
ف���� ف م����ن لئح����ة "الفعلةيم ف����"، و هن����ا بع����د تبخي����س اللة ة ي����ة، و ط����رد س����تاليم ف الفعلةيم ، نص����ب منظ����ر التح يفي����ة الجدي����دة ترو س����كي و"الماركس����ةيم

ي
ي طليعة هؤلء، يقول الشفاتت

ف فف و سكةيم :البت
ي�� الق��رن "... 

، ب��ل، و أغتن��م20علةن��ا القي��ام بف��رز داخ��ل م��ن س��موا ب��رواد الماركس��ية � اللة ة ي��ة الكب��ار فف ف ، و طبع��ا ل مج��ال للح��ديث ع��ن س��تاليم
ي����� التح�����اد

ورة الس�����تالة ية فف ي يات، م�����ن الس�����بم ي����� أولئ�����ك ال�����ذين ك�����انوا عل بين�����ة، من�����ذ العشر����� و س�����كية، و لحتم ي����� الحرك�����ة البت ه�����ذه الفرص�����ة، لحتم
" ي

.504السوفياتت
و س��كية العالمي��ة ، لح��د رواد البت ي

، علم��ا، أن ه��ذه الحرك��ة، ل��م505إرنس��ت من��ديل: إنه��ا هدي��ة يق��دمها منظ��ر التح يفي��ة الجدي��دة أبراه��ام الشفاتت
، م�ا دام�ت مقولته�ا و مفاهيمه�ا، ل تتج�اوز م�ا أس�مته ب ي

ي عرفه�ا التح�اد الس��وفياتت
"الدول�ة العمالي�ة المبقرط�ة"تقدم جوابا عن التحولت ال�تت

ى للحرك��ة الش��ةوعية الماركس��ية �� اللة ة ي��ة، بقي��ادة ء ال��ذي، ل يرفت�� إل مس��توى الس��هامات الك��بر ي��
قية، السر ، و أورا��ا الشر�� ي

ي�� التح��اد الس��وفياتت
فف

ف .506ماو سي تونغ، و العديد من الثورييم
ير ييف، لخدم�ة و ت�بر ف ة، بأنه ليس ماركس�يا، فل تع�دو كونه�ا  ش��وي��ها للحق�ائق التاريخي�ة، و ركوا�ا عل ذل�ك ال�بت أما استعمال قولة ماركس الشهبم

ف عبر العالم ي يلجأ إلةها كل التح يفةيم
.ترهات تح يفية، عل نفس الط يقة، التت

اكية أي مستقبل"انظر كتاب �� 503 ي و إرنست منديل، م شورات "اللبت
ف أبراهام الشفاتت ي بيم

.1996" النهج الديموقراطي "، حوار تاريخف

.نفس المرجع السابق ذكره�� 504

و سكية �� 505 ، أحد قادة الممية الرابعة البت .إرنست منديل، اقتصادي بلجيكي

ي"، و ك��ذلك كت��اب "المعرك��ة الص��ينية ض��د التح يفي��ة"انظ��ر مل��ف �� 506
ي�� التح��اد الس��وفياتت

، و كت��اب" الصاعات الطبقي��ة فف ي
لنف��س الك��اتب، خاص��ة المجل��د الول و الث��اتف

و سكية " و سكية"ل مافراكيس، ثم كتاب "البت .ل هاراال، و اللئحة طويلة" اللة ة ية أو البت
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ي و أمثاله، يسوقون أكاذيب، و يحرفون الكلم عن مواضعه
.و بالعودة إل التاري����خ، سنجد أن أبراهام الشفاتت

اة قوية، بعدما تعرضت كومونة باريس لمذبحة رهةبة، لكن بع�د ذل�ك، و ي فرنسا، قد تعرضت إل صف
اكية فف و يعلم الجمةع، أن الحركة اللبت

ي����� س�����ياق النم�����و ال�����ذي ك�����انت تعرف�����ه أورا�����ا عموم�����ا، و فرنس�����ا خصوص�����ا، ب�����دأت تظه�����ر داخ�����ل الطبق�����ة العامل�����ة الفرنس�����ية، العدي����د م����ن التي�����ارات
فف

اكية، أح���دها، ك���ان ي���دعي انتم���اءه لك���ارل م���اركس، و ك���ان ه���ذا التي���ار يع���رف ب و لرف���ع اللب���س ع���ن. 507، نس���بة لج���ول غيس���د"الغيس���ديون"الل���بت
:، و قد جاء فةها1882نونبر 2حقيقة هذا النتماء، كتب انجلز رسالة إل برنشتاين، بتاري����خ 

ي لست ماركسيا: بفرنسا، هو حقا مقال خاص جدا، لحد أن ماركس، قال ل لفارغ " الماركسية"إن ما يسم ب"
".إن ما هو مؤكد هو أنتف

اكية الفرنس��ية، ح��تت و إن اتفق�وا عل الس��تيلء عل الس��لطة ي حقيقة المر، لم يكن الغسديون سوى إحدى منوعات، لما كان يسم باللبت
فف

ي��� الس���تيلء عل الس���لطة، و تق���ول الس���طورة، أن
لوا الماركس���ية فف ف يك، لق���د ظل���وا يجهل���ون المادي���ة التاريخي���ة و المادي���ة الجدلي���ة، و اخ���بت و التشر���

ي امتلت به��ا مكتبت��ه، و عن��د مم��اته، اكتش��ف
ج��ول غيس��د زعي��م ه��ذا التي��ار، الم��دعي الماركس��ية، ك��ان يت��وفر عل ك��ل مؤلف��ات ك��ارل م��اركس ال��تت

ا عن أن زعيم التيار لم يطلع علةها أبدا .أنصاره، أن صفحات تلك الكتب، ظلت ملتصقة مع بعضها، تعببم
ي��� رس���الة أخ���رى لنجل���ز إل برنش���تاين بتاري����خ 

، يرف���ع فةه���ا اللث���ام، ع���ن حقيق���ة اتص���اله ه���و و م���اركس بج���ول غيس���د، يق���ول1882أكت���وار  25و فف
:انجلز

ي مناسبات ته�م بع�ض القض�ايا المح�ددة، و م�ا كتب��ه لف��ارغ لغيس�د ل عل�م"
فماركس، و أنا، لم تكن لنا أي مراسلة مع غيسد، لم نكتب له إل فف

لنا به، إل بصفة عامة، و نحن بعيدون عن كل ما كتبه غيس�د للف�ارغ، و ا وح��ده يعل�م أي�ة مش��اري����ع كان�ا يتبادلنه�ا، ب�دون أن نعل�م ل��يئا بتات��ا
ف� الفةن�ة و الخ�رى، إل غيس�د ع��ن ط ي�ق لف��ارغ، لك�ن قليل م�ا ت�م الخ�ذ به�ا حق�ا ج�اء غيس�د إل هن�ا. عنها، و ماركس، كما أن�ا، ق�دمنا نص��ائح بيم

وع برنامج للحزب العمالي الفرنسي)المقصود لندن( .، حةنما كان المر يتعلق ببلورة مشر
نام����ج  ي���� حض����ور لف����ارغ و أن����ا، أمل علي����ه م����اركس، و ه����و يمس����ك ب����القلم، حةثي����ات ه����ذا البر

، و لك����ن قليل م����ا ك����ان غيس����د يتح����دث باس����م( ... )فف

اكي فرنسي �� 507 ة )1922 ���� 1845(جول غيسد، البت ي لست ماركسيا"، ادع تبنيه الماركسية، و لم يفقه منها ليئا، و عنه قال ماركس قولته الشهبم
، و"كل ما أعرفه أنتف

ي وجد أتباعه أنه لم يفتح يوما كتابا لماركس، رغم أن مكتبته كانت تضم كل كتب ماركس
.عندما توفف
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، حول  " ".الحد الدتف للجور"ماركس، لكن كم كان قليل ما يعبر غيسد عن ماركس، و يتجل هذا من خلل إقحام نظ يته ،غبم ذات المعتف
، ال�ذي ك�ان يعت��بر نفس��ه ماركس��يا، ف ف أن ماركس و انجلز، كانا عل بينة من الواق�ع الفك��ري و النظ��ري الم��دقع لتي��ار الغس��دييم مما جاء أعله، يتبيم

ي وقت كان فيه هذا التيار، يجهل جهل تاما المب��ادئ الساس�ية للنظ ي��ة الماركس��ية 
، كج��زء م�ن الحرك�ة)المادي��ة الجدلي��ة و المادي��ة التاريخي��ة(فف

ي و برنامج واضح ي كانت تتحرك بدون مفهوم إيديولوجر
اكية الفرنسية، التت .اللبت

اكية1920و ق��د ظ��ل ه��ذا التج���اه س���ائدا، إل ح���دود تأس���يس الح���زب الش���ةوعي الفرنسي�� س���نة  ، ال��ذي ورث العدي��د م��ن ن��واقص الحرك��ة الل���بت
ي شعان م���ا ع���ادت لتس���ود داخ���ل الح���زب، و ب���دورها ورث���ت الح���زاب الش���ةوعية المغاراي���ة ع���ن الح���زب الش���ةوعي الفرنسي��� تل���ك

الفرنس���ية، ال���تت
.النحرافات

ف بمبادئه���ا، و هن���ا ف��� ك���انوا ج���اهليم ؤ مم���ن ي���دعون الماركس���ية، و الماركس���ية منه���م ب���راء، و الح���ال أن المعنةيم ي��� الت���بر
ة، تعتف إن قول���ة م���اركس الش���هبم

، و م���ن هن���ا ك���ذلك يتض���ح الس���تعمال المغ���رض ي���
تنفض���ح أك���اذيب ال���ذين تنص���لوا م���ن انتم���اءاتهم الس���ابقة للفك���ر الماركسي��� و الماركسي��� �� اللة ةتف

ة لماركس  ي لست ماركسيا"للقولة الشهبم
.508، بهدف التغطية عل تح يفةتهم الجديدة"إن ما هو مؤكد أنتف

من المادية الفلسفية إل المثالية الفلسفية) 2
، المنظ����ر الرئيسي���� للتح يفي����ة الجدي����دة ب����المغرب، م����ن الماركس����ية عموم����ا، إل م����ا أص����بح يطل����ق علي����ه ب ي

، و"الحداث����ة"انتق����ل أبراه����ام الشفاتت
ي� فرنسي� م�ن الق�رن (جوهرها انبثاق الفرد و الف�رد الخلق، و بعب��ارة بيديكن�د 

ي )19رياضف
، و نمتل�ك"، ق�ال أبراه��ام الشفاتت إنن�ا م�ن ج�وهر إلهي�

".سلطة الخلق
ف��� س���افر، لي���س للحداث���ة بق���در م���ا ه���و  ، و تير ي

بعةنه���ا، و ذل���ك كقاع���دة"الحداثوي���ة"إن���ه تن���اقض ص���ارخ م���ع ج���وهر الفك���ر الم���ادي الج���دلي الت���اريخف
.لوجهة نظره الجديدة

ته المعنون����ة ب ي��� زم����ن الحداث����ة، بتاري����خ "و م����ن خلل، الق����راءة لمحاصف����
ي��� السياسي���� فف

ي فف
– 12- 11انبث����اق المجتم����ع الم����دتف ، نج���د تحدي���د95 

ي مقالتهم و كتاباتهم�� 508
ف هذه العبارة للتغطية عل تح يفةتهم الجديدة، و نجدها فف .لقد استعمل كل التح يفةيم
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ي�� ه��ذا الق��رن 
ي لمفه��ومه ح��ول الحداث��ة و جوهره��ا، ه��ذا الج��وهر ال��ذي ي��رى منظ��ر التح يفي��ة الجدي��دة، أن��ه ت��م التم��ويه عن��ه فف

ي�� هن��ا(الشفاتت
يعتف

ي�� الق��رن (عل المجتم��ع الرأس��مالي ) الكوليكتفيس��ت (، ع��ن ط ي��ق نج��اح الج��واب الجم��اعي )20الق��رن 
اكية فف ي�� ب��ذلك التج��ارب الل��بت

،)20يعتف
ي�� أكت��وار

ي����غ، فف ف ، س�يفهم، إن ل�م1989فمن رأى حسب زعمه، هذا الفيلم حول انتفاضة سلمية لسكان لبر ف� ي س�بقت س�قوط ج�دار برليم
، و ال�تت

اكية(يكن قد فعل ذلك، فشل هذا الجواب  ي تتأك�د الة�وم بق�وة أك�بر م�ن ذي)أي اللبت
، ذلك حسب الكاتب، أن الحداثة هي انبثاق الف�رد، ال�تت

، و هما ف ف و متلقةتيم ف أساسيتيم ف محركتيم :قبل، عل صعيد الكوكب، و ذلك تحت تأثبم قوتيم
ي����� متن�����اول الف�����رد، ح�����تت بال س�����بة للمي�����ادين التكنولوجي�����ة،- 

ي جعل�����ت الخل�����ق و الب�����داع فف
ي����� ت�����أثبم الث�����ورة المعلوماتي�����ة، ال�����تت

ت�����أثبم الول، و المعتف
.المخصصة لحد الن، لمالك الرأسمال الخاص، أو العام

أم���ا الق���وة الثاني���ة الم���ؤثرة، فهي��� تح���رر ال س���اء، ذل���ك التح���رر، ال���ذي فت���ح الط ي���ق لتفت���ح الذاتي���ة الخلق���ة لجمة���ع ال س���اء و الرج���ال، و ه���ذا، غبم���
ية ي تاري����خ البشر

.معروف فف
ي�� ج��وهر انبث��اق الف��رد الخلق، لح��د أن ال س��اء، ه��ن ك��ذلك، و بش��كل غبم��

، أن الحداث��ة هي�� فف ي
هك��ذا إذن، يعت��بر الماركسي�� س��ابقا أبراه��ام الشفاتت

ي التاري����خ، استفدن من ذلك، لتنفتح ذاتةهن الخلقة
.مسبوق فف

، عل لسان ديديكند ي
ي الجديد، أبراهام الشفاتت

، و نمتلك سلطة الخلق: "يقول التح يفف ".نحن من جوهر إلهي
جوازي، ال��ذي ي ال��بر

ي��� الح��داتر
، بانتص���ار الفك���ر العقلتف هك��ذا، فالحداث���ة، و جوهره���ا الف��رد، و الف���رد الخلق، ب��دأ انتص���ارها من��ذ ق���رون، بم���ا ي���وجي

، و الث���ورات. جع���ل م���ن الف���رد المع���زول، أس���اس ل���عاراته ح���ول المس���اواة و الح ي���ة و الخ���وة اكي و بطبيع���ة الح���ال، تص���بح تج���ارب البن���اء الل���بت
ورتها القائم�ة عل انبث�اق اكية، مجرد قوس ت�م إغلق�ه بع�د س��قوط ه�ذه التج�ارب، و ب�ذلك، اس�تعادت الحداث�ة وهجه�ا و حةويته�ا و س�بم اللبت

.الفرد الخلق
، ي الع�ابر للتاري����خ، أي المع��زول ع�ن العلق��ات الجتماعي��ة، ج�وهر دائ�م و أب�دي و أزلي��

نحن إذن، أمام فكر يعود بن�ا إل مفه�وم للج�وهر النس��اتف
.جعل هذا النسان يمتلك سلطة الخلق، بإيحاء من القوة اللهية

ي�� الب�دء ك��انت الكلم��ة، و عل�م آدم الس�ماء كله��ا"يذكرنا هذا، بالكتابات الدي ية السماوية، حيث 
، كم��ا ي�ذكرنا بالفلس��فة الفلطوني��ة المثالي�ة،"فف
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ي زمن ما
ي السماء، محركا للمعرفة، من خلل التذكر، حيث تتذكر الروح عالما روحيا ،عالته فف

ي جعلت من عالم المثل المعلقة فف
.التت

ي� نق��ده ليديولوجي��ة
ء فعل��ه فف ي�

ة ح��ول فةورا��اخ، و نف�س السر هات، بموضوعاته الشهبم لقد سبق لماركس، أن صوب سهام نقده لمثل هذه البت

، و المعتمدة عل فلسفة الحق الطبيعي ي
.509حقوق النسان، القائمة عل الفرد المجرد من كل جوهر اجتماعي و تاريخف

ي  360إن ه����ذا النعط����اف ب 
، م����ن الفك����ر الم����ادي الت����اريخف ي

الجم����اهبم ص����انعة و خالق����ة التاري����خ، ع����بر صاعها(درج����ة، انتق����ل بأبراه����ام الشفاتت
ي��� مح���رك التاري����خ

، الصاع الطبفت ي���
ي��� الفك���ر510)الطبفت

، ب���دل ال���ذات الخالق���ة فف ي��� المجتم���ع الرأس���مالي
، إل الف���رد الخ���الق، أي الف���رد البورج���وازي فف

، أي الطبقة العاملة و الجماهبم الكادحة اكي العلمي .الثوري اللبت

ي
ها الت����اريخف ، هن���ا، تتجل���� لن���ا511لق���د اس����تأنفت الحداث���ة س����بم ي

اكية التم����ويه علةه����ا، كم����ا يق����ول أبراه����ام الش����فاتت ، بع���دما ح����اولت التج����ارب الل����بت
ح لن�ا كي�ف تحرك�ت الحداث�ة م�ن جدي�د، بع�د س�قوط خص��مها" الماركس��ية مج�رد مةتودولوجي��ا"أطروح��ة  ، عن�دما ح��اول الك�اتب، أن يشر� ل غبم�

اكية .اللبت

ي
.و نجد هنا كذلك، أن منظر التح يفية الجديدة، قد اعتمد عل ما أسماه بالثورة المعلوماتية، باعتبارها محركا أساسيا، عل الصعيد الكوتف

ي��
، كل ما هنالك، أن صاحب هذه النظرة، قد سقط فف ي محركا للتاري����خ، و للتطور المجتمعي

هكذا إذن، لم يعد هناك ل طبقات و ل صاع طبفت
ميكانيكي����ة فج����ة، حي����ث التقني����ة و التكنولوجي����ا، خ����ارج العلق����ات الجتماعي����ة و القتص����ادية، هي���� مح����رك الحداث����ة، أي التاري����خ ب����المعتف ال����ذي
ي المرتبط و المتفاعل جدليا بالب ية القتص��ادية، و حي��ث

، حيث الصاع الطبفت ، و هذا خروج سافر عن جوهر الفكر الماركسي ي
يفهمه الشفاتت

ات المادية للمجتمع وط محددة، و ليس من عدم، هؤلء الناس الخالقون المبدعون هم منتجو الخبم ي شر
ون التاري����خ فف .أن الناس يغبم

جوازي�ة بمجتم�ع عل مقاس�ها  ي� نف�س ال�وقت، ه�و حل�م البر
جوازي المعزول، و الوهمي فف مجتم��ع: إن الجماهبم هي خالقة التاري����خ، أما الفرد البر

فةورا��اخ و نهاي��ة الفلس���فة الكلس��يكية"ل ك��ارل م��اركس، و" ، و موض��وعات ح��ول فةورا��اخ"المس��ألة الةهودي��ة"ل هيج��ل، ك��ارل م��اركس و " نق��د فلس��فة الح��ق"انظ��ر �� 509
.ل انجلز" اللمانية

".إن تاري����خ كل مجتمع إل يومنا هذا لم يكن إل تاري����خ صاع الطبقات" : "البيان الشةوعي"انظر �� 510

يالية�� 511 ي هذا من منظورنا نحن، انتصار المبر
.يعتف
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الملكية الخاصة لوسائل النتاج، و سلطة استغلل و اضطهاد الغلبي��ة الس��احقة م��ن الرج��ال و ال س��اء، أي المنتج��ون و المنتج��ات، الك��ادحون
ف��"الحداث��ة"و الكادح��ات، ه��ؤلء و تلك��م، ال��ذين س��حقتهم و  س��حقهم باس��تمرار، آل��ة  ، و مع��ه جوق��ة التح يفةيم ي

ي تغتف�� به��ا أبراه��ام الشفاتت
، ال��تت

.الجدد
ي"لق��د أقح��م  ي أص��بحت إيديولوجي��ة"الماركسي�� المةتودول��وجر

ي�� الجدي��د، مس��ألة تح��رر ال س��اء، كمح��رك أساسي�� آخ��ر للحداث��ة، ال��تت
، أي التح يفف

اكية، متناس�يا، أن المس�ألة ال س��ائية كقض�ية اجتماعي��ة ،ل زال�ت مطروح��ة عل ج��دول أعم��ال النض��ال، م�ن أج�ل تح��رر جديدة لديه ب�دل الل�بت
اكية، و ضد البات ياركا و الرأسمال ي لل ساء، و من أجل اللبت

فعن أي تحرر للمرأة يتحدث منظر التح يفية الجديدة؟. حقيفت
ي و إن ناض�لت م�ن أج�ل تحرره��ا،

ي� هن�ا الم��رأة البورجوازي�ة، ال�تت
ي ظ�ل مجتم�ع الحداث�ة، إمكاني�ة الخل�ق و الب�داع، تعتف

ي أصبح لها، فف
إن المرأة التت

ي� اس��تغلل العم�ال و
فإنما تفعل ذلك، ضد الرجل من طبقتها، بهدف تحقةق المنافسة الح��رة مع�ه، عل مس�توى الملكي�ة الخاص�ة، و الح�ق فف

ها، سوى تأكيد ل�ذلك، أي البح�ث ع��ن احتلل أعل المرات��ب الجتماعي��ة و القتص��ادية و السياس��ية ، و ما سياسات المناصفة، و غبم ف الكادحيم
ي تض���خ له���ا أعل الج���ور، و مواق���ع 

، تل���ك المرات���ب، ال���تت ي��� المجتم���ع الراس���مالي
ف"فف ف��� زملئه���ا" الشر��� جوازي���ات، و بيم ف��� مثيلته���ا م���ن ال س���اء البر بيم

ف ف المستغليم جوازييم ف(الذكور، من البر ).بكش الغيم

ي
ي� نف�س ال�وقت، إح�دى مس��لمات الفك�ر ال س��واتف

إن منظ��ر التح يفي�ة الجدي�دة هن�ا، خلف��ا لم�ا يظه��ره انبه��اره ب��المرأة و تحرره��ا، يتب�ث و ي ت�ج فف

ي
اكي الماركسي �� اللة ةتف ي غائيته النضالية، عن الفكر اللبت

.البورجوازي، الذي يختلف جوه يا فف
ي هذا الصدد

، فف ف :تقول كلرا زتكيم
ولةتاري����ة، ل يمك����ن أن يك����ون ل����بةها ب����ذلك ال����ذي تخوض����ه الم����رأة البورجوازي����ة، ض����د الرج����ل م����ن طبقته����ا، ب����ل عل" إن نض����ال تح����رر الم����رأة البر

ف  {....}العكس، فنضالها هو نضال مع الرجل من طبقتها، ضد طبقة الرأسمالةيم
ولةتاريا اع السلطة السياسية من طرف البر ف ي لنضالها، ليس المنافسة الحرة مع الرجل، و لكن انبت

.512"إن الهدف النهاتي

" بتاري����خ �� 512 ي
اكي الديموقراطي اللماتف " أمام مؤتمر غوتا للحزب "اللبت ف .1896أكتوار  16انظر خطاب "كلرا زتكيم
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الطروحة الثانية

من الطروحات الماركسية ــ اللينينية التأسيسية حول التحريفية إل المراجعات التحريفية الجديدة
، بإس����قاط"إل الم����ام"بش����كل م����وازي م����ع عملي����ة تفكي����ك الخ����ط النظ����ري الع����ام لمنظم����ة  ي

، ق����ام التح يفة����ون الج����دد، بزعام����ة أبراه����ام الشفاتت
المنظومة الفك ية و النظ ية للمنظمة، المتعلقة بالتح يفية العالمية، و بالنتماء إل خط الثورة العالمية، الذي دافعت عنه الث��ورة الص��ينية و

.الثورة اللبانية
،و ج��اءت الثاني��ة بع�د ذل�ك ف�� ، و ج��دار برليم ي

، دامت الول إل حدود سقوط التح��اد الس��وفياتت ف ف أساسيتيم ورة بمرحلتيم و. و قد مرت هذه السبم
، للعلن عن موقفهم من ذلك السقوط، بعد ما سبق لهم أن روجوا مجموعة من الوهام، و1992قد انتظر التح يفةون الجدد، إل حدود 

ي و الحزاب الشةوعية التح يفية
. الفكار التح يفية، حول التحاد السوفياتت

، نج��د أن البي��ان الم��ذكور، ق��د اس��تعمل مص��طلحات513لتأسيس��ها 22بمناس��بة ال��ذكرى " إل الم��ام"بالعتم��اد عل البي��ان الص��ادر ع��ن منظم��ة 
اكية المبقرطة"جديدة، من قبيل  ، ه��و " اللبت ي

ي� التح��اد الس��وفياتت
ي�� أن م�ا س�قط فف

ي سابقا، مم�ا يعتف
اكية المبقرط��ة"للتحاد السوفياتت ،"الل��بت

ي الفقرة التالية
:و ليس التح يفية، و هذا، ما نقرأه فف

ة لشهر غشت " ت اليام الخبم ف اكية المبقرطة"، مع انهيار ما كان متبقيا من 91تمبم ي سابقا " اللبت
ي التحاد السوفياتت

...".فف

ي البيان ما يلي
، جاء فف ي

ي سياق تحليل وضع ما بعد سقوط التحاد السوفياتت
:و فف
ي� الع�الم أنوي��ة"

، ت تظ��م فف ي
، الذي استول عل اللذين كانوا يثقون أكبر من اللزم بالنموذج الس�وفياتت ي و مع ذلك، و رغم الضطراب اليديولوجر

ي يطرحها انهيار هذا النموذج
وعة، التت ".المقاومة، خاصة، من طرف أولئك الذين يستخرجون الدروس من التساؤلت المشر

ي يتحدث عنها البيان؟
وعة، التت نحن هنا، فقط، أمام انهيار نموذج، لكن ما هي يا ترى الدروس المستخلصة من التساؤلت المشر

، ابتداء من العدد الول، أب يل1993لتنبر  3، عدد "إل المام"بمجلة " إل المام"لتأسيس منظمة  22صدر بيان الذكرى �� 513 ي
، و للتذكبم فقد أصبح أبراهام الشفاتت

".إل المام"رئيس تح ير مجلة  1992
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:فلنقرأ الجواب من نفس المرجع، دائما
اكية، انطلق����ا م����ن ث����ورات ل����عبية، و اتبع����ت النم����وذج" ي���� بن����اء الل����بت

عت فف ي ك����انت ق����د شر����
إن بل����دانا م����ن الع����الم الث����الث، كالفةتن����ام و كوا����ا، ال����تت

ي�
، ل ت��زال مس��تمرة فف ، فهي�� ف ، أما الص��يم يالي ، تبدل مجهودا لتصحةح النتائج السلبية، و هذا، بال سبة لكواا بالرغم من التطويق المبر ي

السوفياتت
اكية ". شييد ط يقها الخاص نحو اللبت

، و ذل���ك دون التع���ببم ع���ن الطبيع���ة السياس���ية و ي
ي��� التح���اد الس���وفياتت

ي��� فف
بع���د اس���تعمال مفه���وم النم���وذج، للتع���ببم ع���ن س���قوط النظ���ام التح يفف

، رئي�س تح ي�ر مجل�ة  ي�
اف زعيمه�م التح يفف إل"اليديولوجية و الطبقية للنظام الذي سقط، يظهر أن كتبة البيان المذكور أعله، و تحت إشر�

ي� ن�وم عمة�ق، لم�ا اس�تفاقوا، تجل له�م فيم�ا يتجل للن�ائم، أن مجموع�ة م�ن البل�دان "المام
ف(، كانوا يغطون فف ق�د خرج��ت) كوا�ا، فةتن��ام، الص��يم

ي و
ف فق��ط، و هم��ا النم��وذج الص��ةتف اكية مج��ددة إياه��ا و مط��ورة له��ا، و الح��ال، ل��و أخ��ذنا نم��وذجيم ي��  ش��ييد و بن��اء الل��بت

عت فف م��ن أخطائه��ا، و شر��
ي� الع��ودة إل الرأس�مالية، و عل أوس�ع

عا بالفع�ل، فف ، سنجد أن العالم كل�ه، إل أص�حاب البي�ان إي��اه، ق�د أدرك أن ه�ذين البل�دين، ق�د شر� الفةتنامي
.نطاق

، ف ي�� الص��يم
اكية، و ما النقلب، و النهج، الل��ذان قادهم��ا دين��غ س��ياو بين��غ فف ي هذه البلدان، ط يقا لتجديد اللبت

هكذا إذن، أصبحت التح يفية فف
اكية .سوى ط يقا خاصا نحو اللبت

، مفاجئ��ا، فق��د أتحفن��ا منظ��ر التح يفي��ة الجدي��دة، ي
ف�� الج��دد بقي��ادة زعيمه��م أبراه��ام الشفاتت ي�� المواق��ف، ل��دى التح يفةيم

ل��م يك��ن ه��ذا التح��ول فف
ي��� الس���جن المرك���زي إب���ان ذل���ك العق���د، فخلل حقب���ة غوراا ش���وف، عل رأس

خلل الثمانين���ات، بمجموع���ة م���ن الطروح����ات، طالم���ا، ردده���ا فف
ي ك��انت" الشةوعي"قيادة الحزب 

ي مفادها، أن التجاهات التح يفية و التكنوقراطي��ة، ال��تت
ي يروج لطروحته، التت

، كان أبراهام الشفاتت ي
السوفياتت

ائح الطليعي��ة ، بفض�ل حرك�ة عميق�ة، منبثق�ة م�ن الشر�� ي� جانبه�ا الساسي�
ي الستةنات، و الس�بعةنات، ق�د تج�ووزت فف

مهيمنة عل قيادة الحزب فف
ي المؤتمر 

.للحزب 27للطبقة العاملة السوفياتية، المدعمة بأحسن مثقفةها، هذه الحركة ستجد تجسيدها فف

ي
ولةتاريا السوفياتية، بقيادة غوراا شوف، موقعها و قيادتها للحزب الشةوعي للتحاد السوفياتت .هكذا إذن، استعادت البر
ي��� موض���وع قطيع���ة منظم���ة 

ي��� س���ياق ح���ديثه، م���ن مغالطتن���ا فف
ي��� ه���ذا الص���دد، علم���ا أن���ه ل���م ي ���س فف

م���ع التح���اد" إل الم���ام"فلنق���رأ م���ا أتحفن���ا ب���ه فف
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ي ال�ذي تناقض��ه ك�ل الوث��ائق الساس�ية للمنظم�ة، ي الواقع ل�م نص��ل، كم�ا يق�ول، كمنظم��ة لمث�ل ه�ذه القطيع�ة، الش�تم
نا أننا فف ف أخبر ، حيم ي

السوفياتت
ي غشت 

ي 1980، و إل حدود 1970منذ التأسيس فف
:، يقول أبراهام الشفاتت

، ك��ان يس��تجيب، لي��س فق��ط" اليسار الجديد"يجب أن نوضح هنا، هذه النقطة الثانية، لقد ظن عدد منا، أن  شكل هذا " ي��
الماركسي �� اللة ةتف

ورة بل��ورة مس��تقلة لنظ ي��ة و ممارس��ة ثوري��ة برولةتاري��ة، تتلءم و الواق��ع الملم��وس لبل��داننا، و ، و لصف�� ي�� ي�� الع��الم العرتر
ي�� فف

لمواجه��ة التي��ار التح يفف
، ي

ي ك�انت آن�ذاك، تح�ت هيمن��ة الح��زب الش�ةوعي للتح�اد الس�وفياتت
ورة البتعاد، بل القطيعة مع الحركة الشةوعية العالمي��ة، ال�تت لكن أيضا لصف

ي�� الواق��ع ،ل��م نص��ل كمنظم���ة إل مث��ل ه��ذه
ي س رغ��م أنن��ا فف

الخاض��ع ه��و نفس��ه للتح يفي��ة، يظه��ر أن��ه يمك��ن، أن يص��حح الة��وم ه��ذا التص��ور الث��اتف
ي����� دراس�����ة مقبل�����ة ح�����ول الم�����ؤتمر 

ف ذل�����ك، فف ، ف�����إن التجاه�����ات التح يفي�����ة و 27القطيع�����ة س و كم�����ا س�����أبيم ي
للح�����زب الش�����ةوعي للتح�����اد الس�����وفياتت

، بفض��ل حرك��ة عميق�ة منبثق�ة ي� جانبه�ا الساسي�
ي� الس��تةنات و الس��بعةنات ق�د تج�ووزت، فف

ي� قي�ادة الح�زب فف
ي كانت مهيمن�ة فف

التكنوقراطية، التت
ي المؤتمر 

ائح الطليعية للطبقة العاملة السوفياتية المدعمة من أحسن مثقفةها، و قد وجدت هذه الحركة تجسيدا فف .27514من الشر
ي��- م��ن المض��حك

ي�� س��نجد، و ه��ذا م��ن مفارق��ات ه��ذا الفك��ر، أن م��ا س��قط فف
ي التح يفف

، أن��ه ل��و تتبعن��ا الخي��ط الراب��ط لفك��ر أبراه��ام الشفاتت المبكي��
ي� بي�ان ال�ذكرى

ة مثقفةه�ا، لك�ن م�ا نق��ِرأه فف ، تق��وده الطبق�ة العامل�ة الس��وفياتية، و خبم�� اكي بقي�ادة ح�زب ل�ةوعي ، هو نظام البت ي
التحاد السوفياتت

نا أن ما سقط هو  22 ي سابقا"مخالف لذلك، عندما يخبر
اكية المبقرطة للتحاد السوفياتت ".اللبت

، ب�دورة م�ن  ي
ف من التأمل، قام منظر التح يفي��ة الجدي�دة ب�المغرب، أبراه��ام الشفاتت ي� ن�ص ل�ه تح�ت عن�وان  360و بعد س تيم

ت�أملت"درج�ة، فف
.515"نظ ية

ي حديثه عن مسار الثورة البلشفية، يقول
:ففف
ي� الث�ورة البلش�فية(بل الفظع من ذلك، حيث اتض�ح، أن ه�ذه الث�ورة "

ي يات إل نقيض�ها، مول�دة وجه��ا م�ن الوج��وه)يعتف ، تح�ولت خلل العشر��

ي أدم���ت قرنن���ا الح���الي
وط، يل���زم علةن���ا، أن نراج���ع م���ا ك���ان يظه���ر ك���أدوات لنج���اح ه���ذه الث���ورة، و أساس���ا. البش���عة للتوتالةتاري���ة، ال���تت ي��� ه���ذه الشر���

فف

ي العالم الثالث"انظر مقال حول �� 514
اكية فف .مرجع سبق ذكره"، مسار الثورات اللبت

، صدرت بمجلة �� 515 ي
جم، عدد "الفق"مقالة نظ ية لبراهام الشفاتت ي المبت اير 15يناير �����  29، 47، و النص العرتر .3، ص 1994فبر
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".مفهوم الحزب الثوري
ي و كوا���ا و الفةتن���ام، عال���ج ك���اتب مق���ال

ي�� الع���الم الث���الث"بع��د التح���اد الس���وفياتت
اكية فف ، مجموع���ة م��ن الح���الت، ت بع���ث منه���ا516"الث���ورات الل���بت

ي بدأت تتجدد، فكتب قائل
ي جولته المكوكية حول الحركة الشةوعية العالمية، التت

:رائحة تح يفية جديدة، حيث ي تقل إل أفغانستان فف
ي� أفغانس��تان س�نة "

ي� التمزق��ات الدموي�ة للحك��م الث�وري فف
، المنتهج�ة1979و م�ا ك�ان م�ن ب�د التفكبم� أيض�ا فف ي

، حي�ث ك�ادت سياس�ة الت�دمبم ال�ذاتت
ف��� رئي���س أفغانس���تان، أن ت���ؤدي إل نف���س النهاي���ة ي��� دجن���بر 517م��ن ط���رف حفي���ظ ا أميم

ي فف
، ذل��ك الت���دخل ال���ذي1979، ل���ول الت���دخل الس���وفياتت

".نعرف ثمنه الباهض عل المستوى الدولي
، منفص��ل ك��ل النفص��ال ع��ن ي��

ير ه��ذا الموق��ف الم��زري ع��ن أفغانس��تان، حي��ث ك��ان ق��د ق��ام انقلب عس��كري، بقي��ادة ح��زب ل��ةوعي تح يفف و لت��بر
يالي��ة الس��وفياتية  اكية المبر ي�� الت��دخل)تح��ت قي��ادة لةوني��د ب يجني��ف(الجم��اهبم الفغاني��ة، و م��دعم م��ن ط��رف الل��بت

ي ل��م تج��د غضاض��ة فف
، ال��تت

يالي�ة الم يكي�ة للت�دخل، مم�ا أفضف� إل س��قوط نظ��ام را للمبر ي لفغانستان، الذي أعط م�بر
ي فلكها، فوقع الغزو السوفياتت

لحماية نظام يدور فف
ي هذا البلد

.نجيب ا، و سيطرة القطاعية و الظلمية، عل الحكم فف
ا منهجي��ا مف��اده أن��ه  ير ه��ذا الموق��ف، و التنظبم�� ل��ه، س��وى تفس��بم ل يج��ب مقارن��ة الث��ورات"ل��م يج��د منظ��ر التح يفي��ة الجدي��دة، م��ا يق��وله، لت��بر

اكية  ولةتاري���ة له��ذا الق��رن الس��ائر نح��و الل���بت ي�� س��نة (الش���عبية البر
ي�� إط��ار دينامةته��ا) 1987نح��ن الن فف

بمث���ل أعل مطل��ق، ب��ل يج��ب وض��عها فف
و إن التصف بش���كل). و تل���ك مس���ألة أك���بر وض���وحا بال س���بة للع���الم الث���الث (التاريخي���ة م���ن جه���ة، و بالمقارن���ة م���ع الب���دائل الملموس���ة الممكن���ة 

".مغاير، هو تصف ل مسؤول إزاء الشعب
، تخل منظ�ر التح يفي��ة الجدي�دة، ع�ن الحق�ائق العام�ة للماركس��ية �� اللة ة ي��ة، باعتباره��ا اكي بتب يه لفكرة اللمثل أعل، و ل نموذج للبناء الل��بت

ولةتاريا العالمية، و باعتبار طابعها الممي ".يا عمال العالم و يا لعواه المضطهدة اتحدوا: "نظ ية البر
، ي�ؤدي حتم�ا، رغ�م تح�ذير ك�اتب)واقعي�ة فج�ة(و الح�ال، أن معالج�ة ه��اته التج�ارب، ك��ل حال�ة عل ح�دى، و بارتب��اط فق�ط ، م�ع م�ا ه�و ممك�ن 

.مرجع سبق ذكره�� 516

ي�� 517 ي عرفها اليمن الجنوتر
ي الكاتب هنا، النهاية التت

.يعتف

343



ورات، الطروحات، الملبسات والنتائج": إل المام"مسلسل تصفية المنظمة الماركسية ــــ اللينينية المغربية  الحداث، السير

اغماتية و النتقائية و التج يبية، و فتح الباب عل مصاعيه أمام كل النماذج المقال أن غبم ذلك هو تصف ل مسؤول تجاه الشعوب، إل البر
اكية"الصلحية و التح يفية، بل حتت منوعات  اكي العلمي� بتات�ا،"إقليمية"أو " وطنية"أو " اث ية"بألوان " اللبت ، غبم ذات صلة بالفكر اللبت

اكية هذه التج اة أو تلك، ما دامت الخصوصية الوطنية، هي المحدد الوحي��د، و المعي��ار الوح��د، للحك��م عل مث��ل فبأي منظور سنقيس البت
.تلك التجارب

، و ثورته��ا الثقافي���ة ف ي عل الص���يم
و نظ���را لهمي���ة ت���أثبم تل���ك الث���ورة عل نش���وء. بع��د افغانس���تان، ع��� ج منظ���ر التح يفي���ة الجدي���دة أبراه���ام الشفاتت

ا من مقاله لهذه الثورة"إل المام"الحملم، و منظمة  .، فقد خصص جزءا كببم

ي
، ق���د ت���أثرت ب���الثورة الثقافي���ة الص���ينية، و إذا ل���م"إل الم���ام"إن حركتن���ا الماركس���ية �� اللة ة ي���ة، و بالخص���وص منظمتن���ا : "يق���ول أبراه���ام الشفاتت

ف ،و للمواق��ف النظ ي��ة و السياس��ية للح��زب الش��ةوعي ي� الص�يم
، بمعتف تبعية عمياء لك��ل م�ا ك�ان يفع�ل فف ف نكن أبدا، ما يسميه الفرنسةون بالماوييم

، فإننا ل�م نق�م م�ع ذل�ك بتقةي�م نق�دي ب�المعتف الماركسي� للكلم��ة، أي بتبص و موض�وعية له�ذه الث��ورة، تقةي�م يح�دد إس�هاماتها العظيم��ة ي
الصةتف

ي دول العالم الثالث، و كذا أخطائها، و كان المقابل لهذه النظرة اللنقدية للث�ورة الثقافي�ة الص��ينية
اكية، خاصة فف لمفهوم و ممارسة بناء اللبت

، بعد وفاة ماو سي تونغ ، كخيانة تح يفية ي
.518"،هو، أن ظهرت لنا إعادة النظر فةها من طرف القيادة الجديدة للحزب الشةوعي الصةتف

ي ت��دخل القش��ع يرة إل أجس�امنا، لنن�ا ل�م نق�م بتقةي�م موض�وعي للث��ورة الثقافي�ة، و بالت��الي هالن��ا م�ا وق��ع بع�د
هك�ذا إذن، بع�د ه��ذه التوطئ��ة، ال��تت

ناه خيانة تح يفية ي. ماو سي تونغ، لحد أننا اعتبر
، و ال�درر الثمةن�ة، ال�تت ي

ين، و نستعد للستماع للج�واب الش�افف فقد آن الوان لنأخذ حبة اسبر
فا من رأس جواةبت ي"، فل ستمع إذن لهذا 519تخ ج من فم صاحبنا، كما تخ ج منبم

:، يقول منظر التح يفية الجديدة"الجواب الشافف
، أن��ه ح��ان ال��وقت، للتط��رق إل ه��ذه المس��ائل ب��دم ب��ارد و بموض��وعية " ي��(و يظه��ر لي��

، ه��ل يص��ح مثل أن نق��ول، كم��ا يط�� ح)و أق��وم هن��ا بنق��د ذاتت
، م�ن 1921ذلك بتلهايم، أن كل مكتسبات الثورة الصينية منذ  ف ي� الص�يم

اكية فف ،1976إل  1949، و كل المجه�ود العظي��م م�ن أج�ل بن�اء الل��بت
ي��� أكت���وار

ي��� القي���ادة الص���ينية فف
، ق���د ل���طبها انقلب داخلي��� فف ي

ة م���ن الش���عب الص���ةتف ، و الجم���اهبم الغفبم��� ي
ال���ذي ق���ام ب���ه الح���زب الش���ةوعي الص���ةتف

ف ما بعد موت ماو سي تونغ"انظر كتاب �� 518 و "بصدد بعض التساؤلت حول صيم .1978، ماسببم

.32انظر الهامش �� 519
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؟1976
ي�� قل��ب

اكم��ة فف ؟، هل  ستطةع اتجاهاتها السلبية أن ت تص عل ك��ل المكتس��بات المبت ف ف منذ عشر سنيم ي تخوضها الصيم
ما هو مصبم التج اة التت

ف���� التجاه����ات الس����لبية و ي���� ه����ذه التج ا����ة بيم
ف���� فف ؟، كي���ف يمك����ن التمةبم ي

ف���� أط����ر الح����زب الش����ةوعي الص����ةتف ، و ملييم ي
ولةتاري����ا، و الش����عب الص����ةتف البر

اكية، انطلقا من هذا الواقع الملموس نفسه؟ ، بهدف تطويره نحو اللبت ي
".المجهودات السديدة للتكيف أحسن مع واقع المجتمع الصةتف

ي لواق����ع الصاع
، يغي����ب عنه����ا أي منظ����ور م����ادي ت����اريخف ف ي���� الص����يم

م����ن خلل الس����طر أعله، ن����درك أن المقارا����ة الشفاتية التح يفي����ة، لم����ا وق����ع فف
ي� لطبيع�ة م�ا ج�رى، وق�د س�بق ل�ه

، سواء قبل موت ماو  سي تونغ، أو بعده، ومن تم�ة، ل وج�ود لتحلي�ل طبفت ف ي الصيم
ي فف السياسي واليديولوجر

ي م�رت به�ا التج ا�ة المح�ددة،
أن نبهنا بعدم تطبةق مثل أعل عل أي تج اة كانت، بل فق�ط اعتم�اد الخصوص�ية الوطني�ة وحال�ة المك�ان، ال�تت

ف ي� الص�يم
اكية فف ير ما وق�ع، باس�م التكي�ف م�ع الواق�ع الملم��وس، لتط��وير بن��اء الل��بت .إن هذا المنهج نفسه، هو الذي سيدفعه إل القول، بل وتبر

.إنها قمة الضبابية و النتهازية الفك ية و السياسية
، بع��د م��وت م��او  سي�� تون��غ س��نة  ف ي�� الص��يم

ي�� س��نة 1976هك��ذا اعت��بر منظ��ر التح يفي��ة الجدي��دة، أن م��ا وق��ع فف
س��نة كتاب��ة (1987، و نح��ن الن فف

ف)المقال ي الصيم
اكية فف .، هو تطوير لبناء اللبت

ي��
ل إس��هاماتها العظيم��ة فف ف ث��م، بع��دما اعت��بر موق��ف المنظم��ة م��ن التج ا��ة الص��ينية و ثورته��ا الثقافي��ة، ب��أنه ين��م ع��ن نظ��رة ل نقدي��ة، و بع��دما اخ��بت

ي�
اكية، خاص�ة بال س��بة ل�دول الع�الم الث�الث، و بالت��الي ن�زع عنه�ا قيمته��ا العلمي�ة و الممي�ة، باعتباره�ا تق�دما ه��ائل فف مفهوم بناء و ممارسة اللبت

ي� ه�ذا البل�د، و م�ن تم�ة، اعتب�ار 1976خط الثورة العالمية، و بعدما سوق مقول�ة أن م�ا ج�رى بع�د 
اكية فف ، ك�ان محاول�ة لتط�وير الل��بت ف ي� الص��يم

فف
؟ و ف ي��� الص���يم

يقي���ة، ب���دل س���ؤال م���ن يحك���م فف ف دين���غ س���ياو بين���غ قائ���دا ثوري���ا ملهم���ا، و بع���د ل���ف و دوران، م���ن خلل ط��� ح أس���ئلة مغلوط���ة و مةتافبم
، ب�دل التع�ويم، بط� ح أس�ئلة عائم�ة م�ن ن�وع، ه�ل ستنتص التجاه��ات ف ي� الص��يم

لص�الح م�ن؟ و بالت�الي تحدي�د الطبيع�ة الطبقي�ة للنظ��ام الق�ائم فف
، بعد كل هذا انتق�ل الك�اتب إل ي

ي يطرحها كل ثوري ماركسي �� لة ةتف
ي التج اة؟ و ذلك للهروب من السئلة الحقيقية، التت

السلبية أو اليجابية فف
ه اله���م، و ه���و مناقش���ة أطروح���ة  ف"م���ا اعت���بر ي��� مق���ال منفص���ل نق���دا نظ ي���ا له���ذه الطروح���ة "الواح���د ينقس���م إل قس���ميم

و( ، زاعم���ا أن���ه س���يقدم فف
ي���� الم����ؤتمر)للق����ارئ أن ي تظ����ر إل م����ا ل����اء ه����ذا المق����ال

للح����زب الش����ةوعي 27، فل مق����ال ح����ول ه����ذه الطروح����ة، و ل الدراس����ة ح����ول م����ا وق����ع فف
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ا عل ورق، ذل���ك أن منظ���ر التح يفي���ة الجدي���دة، س���يطلق الفك���ر الماركسي��� إل غبم��� رجع���ة، لص���الح ي��� الوع���د ح���بر
، س���يتم إنجازه���ا، بفت ي

الس���وفياتت
ي. إيديولوجية جديدة، عنوانها البارز الحداثة

:يقول أبراهام الشفاتت
ة طويل��ة م��ن الث��ورة" ي�� الواجه��ة خلل ف��بت

ي ك��انت فف
بع��د ه��ذا، و دون انتظ��ار القي��ام بتحلي��ل أوس��ع، أري��د إث��ارة النتب��اه إل إح��دى الطروح��ات ال��تت

ي�� ال��ذي ته��دف الدراس��ة إدانت��ه
ي  ش��كل الس��اس النظ��ري للتعص��ب الحلفت

ة . الثقافي��ة الص��ينية، و ال��تت الواح��د ينقس��م إل"إنه��ا الطروح��ة الش��هبم
ف ف أنه�ا، خلف�ا لم�ا ك�ان يزعم�ه الم��دافعون عنه�ا، ل علق�ة له�ا، ل". اثنيم ي مقال منفصل نقدا نظ ي��ا له�ذه الطروح��ة، نق�دا أتمتف� أن ي��بيم

سأقدم فف
ي ل تمث��ل ه��ذه الطروح��ة س��وى كاريك��اتورا

ي تزع��م النتس��اب إلةه��ا، و ل بالس��اس النظ��ري للجدلي��ة المادي��ة ال��تت
ف�� ح��ول الجدلي��ة ال��تت بتع��الةق لةنيم

ي نصوص . رديئا لها
ي طورها ماو سي تونغ فف

ي� إط�ار1958لنذكر عل العكس، بالفكرة المركزية التت
، حي��ث ك�ان يؤك�د بق�وة عل ه��ذه المش��اكل فف

وس���ط الح���زب الث���وري م���ن أج���ل بل���ورة أو تط���وير) و أفض���ل هن���ا كلم���ة النق���اش السياسي���(إن الصاع السياسي��� ": مائ���ة زه���رة"حمل���ة م���ا يس���م ب
، يج�����ب أن يك�����ون ه�����دفه تقوي�����ة الوح�����دة السياس�����ية و اليديولوجي�����ة، و م�����ن ت�����م التنظيمي�����ة للح�����زب، و يج�����ب خ�����وض الصاع الخ�����ط السياسي�����

ي� فات��ح غش�ت . من أجل الوحدة، و ليس النقسام) النقاش(
ي أرس�لها م�او، فف

، ك�انوا م�ن ض�من1966لنذكر أيضا، بالرس�الة ال�تت ف� ، إل تلمي�ذ بكيم
ف ل  بالضافة:" المشهورة خلل الثورة الصينية، بعد أن أكد لهم دعمه، و دعم رفاقه الحار لروحهم الثورية، أضاف ماو" داتزي باو"المبدعيم

إل ذلك، و مع أننا نق�دم لك�م دعمن�ا، فإنن�ا نطل�ب منك�م ت��وجيه عن�ايتكم إل مش�كل الوح��دة م�ع جمة�ع أولئ�ك ال�ذين يمك�ن التح�اد معه�م، فيم��ا

ي�
ة، يج�ب بع�د توض�يحها له�م، إعط��اءهم فرص�ة للعم�ل، و لتص�حةح أخط��ائهم، و النطلق م�ن جدي�د فف يخص أولئك الذين ارتكبوا أخطاء كببم

ولةتاري����ا ل يج����ب أن تتح����رر وح����دها، ب����ل يج����ب أن تح����رر النس����انية جمع����اء، و إذا ك����انت ع����اجزة ع����ن تح ي����ر. الحي����اة لق����د ق����ال م����اركس، أن البر
، أرجوكم أيها الرفاق أن تعطوا عناية فائقة لهذه الحقيقة" ي

.520النسانية جمعاء، فإنها لن  ستطةع أيضا تح ير نفسها بشكل نهاتي

للس��ف، ل��م ت��وجه الث��ورة الثقافي��ة الص���ينية أي��ة عناي��ة له��ذه الحقيق��ة، لك��ن، ل يج��ب البح��ث ع��ن أس��باب ذل��ك، إض��افة إل المي��دان الساسي��
ي 

ي تفكبم ماو فف
ات العميقة و الشيعة، فف ي تلك المرحلة من التغبم

ي فف
، رغم أنه كان مطبوع��ا1966للوقائع الجتماعية و الثقافية للشعب الصةتف

ف�� به��ا ك��ل أعم��اله ي تتمبم
فه��ذه الرس��الة الموجه��ة إل تلمي��ذ. ك��ان ه��ذا التفكبم�� يس��ميه ان��زلق ل ج��دلي نح��و المانوي��ة. بش��كل عمة��ق بالنس��ية ال��تت

ولةتارية الصينية"انظر كتاب �� 520 و " تاري����خ الثورة الثقافية البر ، ماسببم ي .1971جان دوتر
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، أك����بر منه����ا الت����وجه الملم����وس ال����ذي أعط للث����ورة الثقافي���ة، كان����ا يرتك����زان عل تص����ور أن  ف��� ف يمتلك����ون الحقيق����ة كله���ا"بكيم ،"المتمردي����ن الث����ورييم
ة، أنه���م  ولةتاري���ا، بينم���ا مواق���ف أولئ���ك ال���ذين يح���اراونهم فهي��� خاطئ���ة تمام���ا، ب���ل خطبم��� ، ب���ل ح���تت كم���ا ق���الت  ش���ينغ"البورجوازي���ة"حقيق���ة البر

ء تك��رار "العص��ابة الس��وداء" ش��ينه ي��
ي�� ك��ل سر

ف" الخرو ش��فية"، و ه��ل ل��م يك��ن م��او  سي�� تون��غ ال��ذي ك��ان عج��وزا آن��ذاك، و ك��ان يخسر�� فف ي�� الص��يم
فف

ي ي���واجه به���ا مجتم���ع ذو ج���ذور فلحي���ة
، و إن ك���ان بش���كل مختل���ف تمام���ا، أن المقاوم���ة الس���لبية ال���تت ف بع���د وف���اته، يعتق���د ه���و ك���ذلك، بع���د س���تاليم
اكية، ما هي إل تعببم عن معارضة بعض أطر الحزب؟ .عميقة، السبم بشعة أكبر من اللزم نحو اللبت

ي�� 
إن ل��يئا ص��حيحا ب��دون أدتف�� خط��أ ه��و: "، ك��ان م��او  سي�� تون��غ أك��بر جدلي��ة، و هك��ذا كت��ب521المش��هورة" المئ��ة زه��رة"، وخلل حمل��ة 1958فف

يقي���ة ف ي��� ق���انون المتناقض���ات، إنه���ا وجه���ة نظ���ر مةتافبم
ي��� التاري����خ، إن ه���ذا الط��� ح ينفف

ء ل س���ابق ل���ه فف ي���
ي���"نص���وص م���او  سي��� تون���غ الم ش���ورة" (سر

فف
ف، باريس، تحت عنوان ).496- 495ص " ماو سي تونغ يتكلم إل الشعب"م شورات سبم

، و ه��ذه النس��ية يج��ب عل الرف��اق ال��ذين يناقش��ون م��ن أج��ل البح��ث ع��ن الحقيق��ة الثوري��ة، أن يتش���بثوا به��ذا التواض��ع، و ه��ذا الح��س الج��دلي
، يك��ون أح��د التي��ارات بش��كل ع��ام أق��رب م��ن ه��ذه الحقيق��ة. الماركس��ية ف ف الث��ورييم ف�� المناض��ليم ي�� مث��ل ه��ذه النقال��ات بيم

ف التاري����خ، أن فف طبع��ا ي��بيم
اب منه��ا أك��بر دون الوص��ول إلةه��ا بش��كل ت��ام أب��دا، لن��ه لي��س هن��اك حقيق��ة إنس��انية مطلق��ة سإل إذا ت��م أخ��ذ ال��رأي- الثوري��ة، لك��ن ل يمك��ن الق��بت

ي� هن�ا التوفة��ق،
ف� العتب��ار، ل يعتف ف� العتب�ار، لن ذل�ك ال�رأي يعك�س ج�زءا م�ن الواق�ع (و أخ�ذه بعيم امه دائم�ا، بعيم المخالف، رغم انتقاده، و احبت

ي نظامنا ال��داخلي)بل التجاوز الجدلي لنواقص الرأي القرب للواقع
ام رأي القلية المسجل فف ، و هذا هو المعتف الذي يجب إعطاؤه لمبدأ احبت

ي�� 
ي ال��ذي يف���رز بش��كل. 1974522فف

وري و الرف��افت ي الصف�� وري عل ص��عيد النقال���ات الداخلي��ة، كم��ا عل مس��توى النق��اش الجم��اهبم إن ذل��ك صف��
م به���ا  ف ي يج���ب أن يل���بت

ي��� العم���ل، بع���د أن تق���رر ع���بر قن���وات المركزي���ة الديموقراطي���ةك���لديم���وقراطي خط���ة العم���ل الث���وري، ال���تت
عل ه���ذه.  الرف���اق فف

اير " المئ��ة زه��رة"انطلق��ت حمل��ة �� 521 ي�� ف��بر
ف فف ي�� الص��يم

ف العلق��ة م��ع الجم��اهبم و نق��د 1957فف و اس��تمرت إل يونة��و م��ن نف��س الس��نة، ك��انت الحمل��ة تقويمي��ة ته��دف تحس��يم
ف�� بنق��د الح��زب، و ق��د رف��ع م��او ل��عار  ، بالس��ماح للجم��اهبم و المثقفيم دع مائ��ة زه��رة تتفت��ح و مائ��ة مدرس��ة"بع��ض التجاه��ات داخ��ل الح��زب ع��ن ط ي��ق توس��ةع ح ي��ة التع��ببم

ي المؤتمر الثامن للحزب المنعقد من " تتبارى
ي المعالجة الصحيحة للتناقضات: "، بعد سنة من الحملة صدرت كراسة ماو1956لتنبر  27إل  15من خلل خطابه فف

فف
ي صفوف الشعب

".فف

ي�� ن��ص النظ��ام ال��داخلي للمنظم��ة الماركس��ية �� اللة ة ي��ة المغ اي��ة �� 522
، ل علق��ة ل��ه بالت��أويلت الشفاتية، ذل��ك أن الن��ص ق��د اغتتف�� بتج��ارب"إل الم��ام"إن ال��روح الثوري��ة فف
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ي
"هل من خلصات؟. السس فقط يمكن بناء قيادة جماعية و حزب ثوري من النمط اللة ةتف

هل يمكن استخراج بعض الخلصات؟

ف المغارا���ة، و خصوص���ا مناض���لي ف الث���ورييم ي��� تفكبم��� المناض���ليم
ي يمك���ن أن  س���اهم فف

ي��� الص���فحات الس���ابقة بع���ض الب ي���ات الول ال���تت
لق���د وض���عنا فف

ولةتاري��ا المغ اي��ة، المنظم��ة و ي�� مهم��ة بن��اء الح��زب الش��ةوعي للبر
ي�� التص��ور ال��ذي م��ن ل��أنه أن يق��دم فف

الحرك��ة الماركس��ية �� اللة ة ي��ة المغ اي��ة، فف

اكية. الفلجي- القائدة للتحالف العمالي ي ط يق الثورة الوطنية الشعبية و نحو اللبت
.هذا الحزب الذي تقع عليه مسؤولية قيادة لعبنا فف

ي� خض�م
ف� عل جمة�ع الرف�اق إغناؤه�ا فف ي هذه الصفحات، عل العكس يتعيم

لن نحاول هنا تلخيص، و بالتالي إفقار عناص التفكبم المطروحة فف
، العم��ل النض��الي  ورة الن��دماج م��ع العناصوس��ط الجم��اهبم الكادح��ةالعم��ل النض��الي ي�� إط��ار ص��بم

ي�� المق��ام الول الطبق��ة العامل��ة، و ذل��ك فف
، و فف

ف ف الحقيقةيم ي من لأنها وحدها أن تضمن انصهار الشةوعةيم
ورة التت .الطليعية لهذه الطبقة، هذه الصبم

وري م��ن أج��ل التقلي��ل م��ن تل��ك المخ��اطر، و ي حللناه��ا أعله، ف��إنه م��ع ذل��ك، صف��
ط لوح��ده غبم�� ك��اف لتجن��ب المخ��اطر ال��تت و إذا ك��ان ه��ذا الشر��

، ال�ذين يكون��ون ف ف� الث�ورييم ي�� للمثقفيم
توفبم إمكانية تجاوزها، ذل�ك أن ه�ذه المخ�اطر و لس�باب موض�وعية، ترتب�ط بش�كل رئيسي� بالص�ل الطبفت

ي العالم الثالث، و من ضمنه بلدنا
.النواة المؤسسة الول للمنظمات الماركسية �� اللة ة ية فف

ولةتاري��ا ال��ذين يحمل��ون ورة الن��دماج م��ع العناص الطليعي��ة للبر ي�� إط��ار ص��بم
إل أن ه��ذه الن��واة يج��ب أن تنفج��ر، أن تتح��ول إل ن��واة برولةتاري��ة فف

.معهم، و ذلك لسباب موضوعية أيضا، تصورا برولةتاريا آخر للمعرفة، و الديموقراطية الجماعية الموجهة نحو العمل
ي لتنبر

ي النهاية بهذا المقتطف، من دراسة كتبت فف
:، و الذي ما زال راهنا لحد الن1970لنذكر فف

ي�� البداي��ة، لك��ن يتوص��لون"
ف ه��م ال��ذين يتوص��لون إل الماركس��ية فف ف�� الث��ورييم ، و حال��ة إف يقي��ا تؤك��ذ ذل��ك، أن المثقفيم ف إن التج ا��ة التاريخي��ة ت��بيم

ة جوازية الصغبم ف بانحرافاتهم البر .إلةها وهم محمليم
ي� نف�س الح�زب، و نف�س المنظم��ة، ه�و ال�ذي يص��هر فك��را جماعي��ا س�ديدا، يجع�ل م�ن

ولةتاري�ا فف إن اندماج ه��ذه العناص و العناص الطليعي�ة للبر

، و ف��� ، و بنظ ي���ة الخطيم ي
ولةتاري���ة الص���ينية، و بمكتس���بات الم���ؤتمر التاس���ع و العاشر��� للح���زب الش���ةوعي الص���ةتف ، خاص���ة تج ا���ة الث���ورة الثقافي���ة البر ي

الح���زب الش���ةوعي الص���ةتف
.باعتبارها مفهوما ماركسيا �� لة ة يا، و غبم ذلك" السباحة ضد التيار"بمقولة 
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ي���� النض����ال
ورة. ه����ذا الح����زب المثق����ف الجم����اعي الق����ادر عل التع����ببم ع����ن ال����وعي العمة����ق للجم����اهبم الش����عبية، و أن يص����بح هي����أة أركانه����ا فف ي���� ص����بم

فف
ولةتاري�ة يج�ب ي� الواق��ع ك�ون أن العناص البر

الندماج هاته بالذات، يجب أن ي تحر المثقفون كطبق�ة، يج�ب أن يعرف�وا و يفهم�وا أو يجس�دوا فف
ف ي�� جوهرهم��ا برولةت��ارييم

ي�� مواق��ع القي��ادة، و ك��ون أن الفك��ر الجم��اعي و المثق��ف الجم��اعي ال��ذين ت��م ص��هرهما، هم��ا فف
و يج��ب. أن تص��بح أغلبي��ة فف

.التدقةق، أن المر ل يتعلق هنا بهذا الفرد أو ذاك، بل بقيادة جماعية، ب ية جماعية
ي ل يمك�����ن

ورة، و ال�����تت ي يحمله�����ا ه�����ؤلء المثقف�����ون بالصف�����
ة ال�����تت جوازي�����ة الص�����غبم ورة الن�����دماج ه�����اته،  س�����توجب انتق�����اد الي�����ديولوجيا البر إن ص�����بم

ولةتارية، و حيث يج�ب أن يك��ون ه�ؤلء الخ ي��ن ق�ادرين عل تحم��ل دوره��م ي تلحم العناص البر
ي إطار الجماعة التت

.تصحيحها و تصفةتها إل فف

ولةتاري، الفكر الماركسي ي نهاية المطاف،عل فرض هيمنة الفكر البر
.523و فف

ي هته الط يق
ي كبدنا العدو، راما سنكون قادرين عل إنجاز خطوة حاسمة فف

اات التت ".إذا عرفنا استخلص دروس الصف

ن و تروتسكي ي و ستالير
أبراهام الشفانر

ف ، ال��ذي أص��بح خ��ارج لئح��ة الق��ادة الت��اريخةيم ف س و لذع عل س��تاليم ، منظ��ر التح يفي��ة الجدي��دة، م��ن هج��وم شر�� ي
ل��م تخ��ل ج��ل كتاب��ات الشفاتت

و س�كية، و ذل�ك أم�ام أح�د ي ب�ذلك، ب�ل ق�ام بعملي�ة رد العتب�ار، تاريخي�ة، للحرك�ة البت
للحركة الشةوعية العالمي�ة، ب�ل ل�م يكت�ف أبراه��ام الشفاتت

ي��� من���اظرة زع���م تلم���ذته أنه���ا تاريخي���ة، م���ع إرنس���ت
، و ذل���ك فف ي

ي��� الجدي���د، أبراه���ام الشفاتت
، إرنس���ت من���ديل، يق���ول التح يفف ف منظ ي��ه���ا الساس���ةيم

:منديل
ي القرن "... 

، ب��ل و أغتن��م ه��ذه. 20علةنا القيام بفرز داخل من سموا برواد الماركسية �� اللة ة ية الكبار فف ف و طبعا ل مجال للحديث عن س��تاليم

ي
ي التحاد السوفياتت

ورة الستالة ية فف ي يات من السبم ي أولئك الذين كانوا عل بينة منذ العشر و سكية، و لحتم ي الحركة البت ".الفرصة، لحتم
ي عرفه��ا التح��اد

و س��كية العالمي��ة، علم��ا أن ه��اته الحرك��ة ل��م تق��دم جواب��ا ع��ن التح��ولت ال��تت ي هدي��ة لح��د رواد البت
هك��ذا، ق��دم أبراه��ام الشفاتت

، م���ا دام���ت مقولته���ا و مفاهيمه���ا ي
ي و أورا���ا" الدول���ة العمالي���ة المبقرط���ة" ل تتج���اوز م���ا أس���مته- كم���ا قلن���ا س���ابقا-الس���وفياتت

ي��� التح���اد الس���وفياتت
فف

ي هو ضحك عل الذقون�� 523
.ما يقوله أبراهام الشفاتت
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ى للحرك��ة الش��ةوعية الماركس��ية �� اللة ة ي��ة العالمي��ة، بقي��ادة م��او  سي�� تون��غ و ء ال��ذي ل يرفت�� إل مس��توى الس��هامات الك��بر ي��
قية، و ه��و السر الشر��

ف الكبار .العديد من الثورييم

ي��
و س��كية، و بج��رة قل��م، اعتق��د التح يفف ي ت��دين الحرك��ة البت

إن المقارا��ة الشفاتية التح يفي��ة الجدي��دة، تق��وم ب��القفز عل الحق��ائق التاريخي��ة ال��تت
لف له�ا، و بط يق��ة انتهازي�ة، لن م�ن يع�رف ف و س��كية العالمي��ة، م�ن ب�اب ال�بت الجدي�د، أن بإمك��انه مح�و تل�ك الحق�ائق، و تق�ديم هدي��ة للحرك�ة البت

ورة المس��ماة س��تالة ية ف به�ا ك��انوا الك��بر بين�ة م�ن الس�بم و لع��ل تل�ك الحق�ائق وح�دها كفيل�ة. تلك الحقائق، و يصمت عنها، بل يدعي أن المعنةيم

ي
و ق�د ظ�ل تلم�ذته م�ن بع�ده يج�املون الحرك�ة، و يتق ا��ون منه�ا، و يخطب��ون. بت��وجيه ص�فعة قوي�ة لمنظ��ر التح يفي�ة الجدي�دة أبراه��ام الشفاتت

.ودها

الطروحة الثالثة
وليتاريا ي للحزب و عن المهمة التاريخية لليج

التخلي المزدوج عن المفهوم اللينينن
، رفضه للمفاهيم اللة ة ية، و للنظ ية اللة ة ية حول الحزب و الثورة ي

ا، ما ردد أبراهام الشفاتت ي أماكن مختلفة نقرأ ما يلي. كثبم
:و فف

ي(ه��ذا النهي��ار "... 
ي�� التح��اد الس��وفياتت

، لن ل أح��د يمل��ك الحقيق��ة كامل��ة، و أع��اد) يعتف طا للتغةبم�� ، ل��م يع��د شر�� كش��ف عل أن الح��زب الطليعي��
ف لتقةيم كل مرحلة، و تدقةق ف و الديموقراطةيم ، من خلل إعطاء دور للتقدمةيم ي عملية التغةبم

ي و دوره و ديناميكةته فف
العتبار للمجتمع المدتف

ات  .524"المتغبم
ي�� نف��س الس���تجواب رأى منظ���ر التح يفي���ة الجدي��دة، ب���ل دع��ا إل تج��اوز

و بع��د ال��دعوة إل تج��اوز الماركس���ية �� اللة ة ي���ة، كنظ ي���ة و مفه���وم، و فف
ف فيقول :مفهوم الثورة و الحزب الطليعي لدى لةنيم

ي��� الفك���ر الث���وري، لك���ن مفه���ومه للث���ورة و الح���زب الطليعي��� يج���ب تج���اوزه"
ف��� مس���اهمات عظيم���ة فف ي��� اس���تجواب آخ���ر م���ع". لق���د س���اهم لةنيم

و فف

ي لج يدة �� 524
ي"استجواب لبراهام الشفاتت .1999أكتوار  29، 3250، عدد "القدس العرتر
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ي جواب له عل أحد السئلة525صحيفة لوجورنال
:، يقول منظر التح يفية الجديدة، فف

ف�� اللة ة ي��ة هي�� نظ ي��ة ح��زب الطليع��ة" ي�� فرنس��ا، نق��دا أساس��يا، لم��ا يس��م باللة ة ي��ة، إن م��ا يمبم
أن��ا أق��ول إن. لق��د ق��دمت، من��ذ س��نوات، خاص��ة فف

ي أيضا أصبحت الماركسية عندها عقيدة
ي العالم، التت

ي و الحزاب الثورية فف
".هذه النظ ية خاطئة تماما، و قادت إل الكارثة التحاد السوفياتت

ي��� نف���س ال���وقت ال���ذي ك���ان في���ه يؤس���س لمف���اهيم تنظيمي���ة
ه���اجم منظ���ر التح يفي���ة الجدي���دة المف���اهيم اللة ة ي����ة للح���زب عل مح���اور ع���دة، فف

، ال��ذي يش��كل. جدي��دة، تتخل ع��ن مفه��وم الح��زب و التنظي��م كقائ��د للث��ورة ي��
و ق��د ص��احب ه��ذا التح��ول التخلي�� الت��ام ع��ن مفه��وم الث��ورة اللة ةتف

اتيجية  اتيجية الثوري��ة، و التأس��يس لس��بت اق"الحزب الطليعي إحدى أدواته الساسية، و قد صاحب هذا التحول التخلي التام عن السبت الخ��بت

.الصلحية" الديموقراطي

ان التحريفية الجديدة و مفهوم - 1-  ن ي مير
ي فن

)النظرية"(النوية الثورية"الحزب اللينينن

ي و المسيانية و ادعاء امتلك الحقيقة الثورية- أ- 
الحزب اللينينن

ي� مق��ال لمنظ��ر التح يفي��ة الجدي��دة، تح��ت عن��وان
ي"النض��ال م�ن أج��ل الح ي��ة ب�المغرب س تج ا��ة الس��نوات الس��وداء"فف

، نق��رأ526، أبراه��ام الشفاتت

:ما يلي
 . ي��� ه���ذا الق���رن المأس���اوي "..

ي ك���انت فف
، أل و ه���و المس���يانية الثوري���ة ال���تت ف ي��� الك���اتب الق���رن(أود أن أنب���ه إل الخط���ر الرئيسي��� المح���دق ب���الثورييم

يعتف
، أن ي���دعي امتلك الحقيق���ة، الحقيق���ة الثوري���ة يت���م. ، المنب���ع الول للس���تالة ية)20 ل يمك���ن لي ل���خص، لي ح���زب، أو تي���ار ث���وري، أو تق���دمي

ي�� الطغي��ان، خلل الكف�اح المس��تميت م�ن أج��ل
بناؤها من خلل مسلسل دون مرلد أو طليعة، هناك مبادئ تمكننا من مواجه�ة الع�دو، و أعتف

، خلل القرن ". الح ية، معركة تكون فةها الخلق كحقيقة عليا ي
ف تج اة الحزب اللة ةتف ي محاولة لتمةبم

ي20و فف
إن م��ا:"، يقول أبراهام الشفاتت

.مرجع سبق ذكره�� 525

ي ج يدة �� 526
ي صدرت فف

.1998يولةوز  20، 34، عدد "النهج الديموقراطي"مقالة لبراهام الشفاتت
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ي���. هي��� ث���ورة أكت���وار، ل���م يت���م بع���د القي���ام بتقةي���م حص���يلة ه���ذه الث���ورة 20يطب���ع ه���ذا الق���رن 
ف فف لك���ن الص���ورة الس���ائدة ل���دى أجي���ال م���ن المناض���ليم

اكية عمالي��ة ناجح��ة، و ه�ذا بفض��ل قي�ادة الح�زب الث�وري المرك��زي المنظ��م ، هي�� ص��ورة أول ث�ورة ال��بت ي
الع��الم، ظل��ت و إل ح�دود النهي�ار النه�اتي

ي��"عل النه��ج المس��م 
، و المس��لح بعقي��دة معروف��ة بكونه�ا علمي��ة، و هي�� الماركس��ية �� اللة ة ي��ة، بع�د ثلث��ة أرا��اع ق��رن ج��اء النهي��ار ل�امل" لة ةتف

ي نفس المرجع..." 
ي مكان آخر، فف

تنظيمي��ا، ه��و كونه�ا" إل الم��ام"و أعتقد أيضا بأن أحد السباب الهيكلية لتعبر منظم��ة : "و يضيف الكاتب فف
ف� تبنةه��ا العقي�دة رس�ميا  ي للجم�اهبم"لة ة ي��ة"لم  س�تطع تج�اوز التن�اقض الحاص��ل، بيم

ف� ممارس�ة ترتك��ز عل التنظي�م ال��ذاتت يفه�م م�ن. 527"، و بيم
اب منه�����ا، فه�����و مفق�����ود، لن�����ه سيص�����بح الفق�����رات أعله، خاص�����ة الفق�����رة الول، أن ك�����ل م�����ن يح�����اول امتلك الحقيق�����ة الثوري�����ة، أو يح�����اول الق�����بت

وعها528مسيانيا ي تح ير النسانية أو المجتمع، و عل ه��ذا الس��اس ستص��بح الماركس��ية كله��ا، و مشر��
، و المسيانية هي ذلك العتقاد، بدور ما فف

ي�� مك��ان آخ���ر، هك��ذا ل��م تع��د للماركس���ية أي��ة
، مج��رد يوتواي��ا عن��د الك��اتب، كم��ا س��يعلنها صاحة فف ي

وع الطبق���ة العامل��ة الت��اريخف ، أي مشر�� ي
الت���اريخف

حقيق��ة علمي��ة، و غبم�� ه��ذا ادع��اء فق��ط، ذل��ك أن الحقيق��ة الثوري��ة، حس��ب الك��اتب، يت��م بناؤه��ا م��ن خلل مسلس��ل دون مرل��د أو طليع��ة، مم��ا
ي��� تخلي��� الك���اتب، و بش���كل واض���ح ع���ن دور العل���م، و ع���ن دور النظ ي���ة الماركس���ية كعل���م للث���ورة، و م���ن ت���م تخلي���ه ك���ذلك،و بش���كل واض���ح و

يعتف
ورة عل ي���� التج يبي����ة، هن����اك تجاه����ل أن المعرف����ة العلمي����ة تق����وم بالصف����

صي����ح، ع����ن النظ ي����ة المادي����ة الجدلي����ة لمفه����وم المعرف����ة، و الس����قوط فف
،ليس مجرد ما ه��و واق��ع، ب��ل ه��و الواق��ع و ي الستنتاج و الت بؤ، فالواقع حسب الفهم المادي الجدلي

نظ ية، و عل منهج، و بالتالي عل قدرة فف
ورة تط����وره، و ل����ذلك جمع����ت ي���� س����بم

ي تتحك����م فف
ف الج����دل الم����ادي ال����تت ورته، م����ن خلل دراس����ة ق����وانيم ي���� س����بم

المك����ان، أي الواق����ع المنظ����ور إلي����ه فف
ف����� الفلس����فة و العل�����م أم����ا ادع����اء أن الحقيق����ة الثوري�����ة، يت�����م بناؤه�����ا م����ن خلل مسلس�����ل دون مرل����د أو طليع����ة، فت����ذكرنا فلس����فيا،. الماركس�����ية بيم

ورة بل ذات، ي تنظ��ر للواق��ع كس��بم
، من خلل نظ يته ال��تت ي

ورة الصاع الطبفت ي سبم
ي أي دور لذات الثورة فف

ي تنفف
بأطروحة ألتوسبم التح يفية، التت

ي الملموس�� 527
ي الواقع التاريخف

ي ليئا فف
.يتعلق المر هنا بعموميات ل تعتف

ي�� ل��دى العدي��د م��ن ال��ديانات �� 528
يأخ��ذ أس��ماء مختلف��ة حس��ب الديان��ة أو المعتق��د، و ي��دور ح��ول دور...) الةهودي��ة، المس��يحية، الس��لم، البوذي��ة (المس��يانية معتق��د ديتف

ية من الشر و الظلم الخ ي يقوم بتخليص جماعته أو البشر
ي تعم�ل عل تح ي�ر...لخص استثناتي

ي مجال علم الجتماع السياسي�� يطل��ق عل الل��خاص أو التنظيم��ات ال�تت
و فف

ولةتاري��ا، و النظ ي��ة الماركس��ية �� اللة ة ي��ة ي للبر
ية، و يستعمل الفكر البورجوازي هذا المصطلح ضد الماركسية و الماركسية �� اللة ة ية من خلل مواجه��ة ال�دور الت��اريخف البشر

.حول الحزب، و كذلك يفعل التح يفةون بكل أنواعهم
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ي أجل مظاهرها
، إنها الب ةوية فف ، و خروجا عن حقل الفكر الماركسي ي و الموضوعي

اا لجدلية الذاتت ي صف
أما التخلي عن المب��ادئ، و. 529مما يعتف

ادع���اء ب���أن مواجه���ة الطغي���ان و الع���دوان، م���ن أج���ل الح ي���ة، ب���الخلق كحقيق���ة علي���ا، فل علق���ة للموض���وع ب���المنظور الماركسي��� للخلق، ب���ل
، ابتداء من أستاذهم  ف ي الكانطية الخلقية محبواة كل التح يفةيم

.برنشتاينسقوط فف
، ع���ن ط يقه���ا نناض���ل م���ن أج���ل الح ي���ة البدي���ة ي

ي��� الس���ماء البدي���ة لع���الم المث���ل الفلط���وتف
لق���د أص���بحنا حس���ب الك���اتب، ذوي أخلق  س���بح فف

المجتمع الش�ةوعي انتق�ال م�ن ورة، و يعت��بر ي� ح�د ذات�ه، تج�اوز للمفه�و الماركسي�� الساسي� ال�ذي ي ا��ط الح ي�ة بالصف�
ي� الس��ماء، و ه�ذا فف

المعلقة فف
ي��� ع���الم الح ي���ة الحقيقي���ة، و لي���س

ورة إل ملك���وت الح ي���ة، حي���ث يتخل���ص النس���ان م���ن الكراه���ات المادي���ة و القتص���ادية، لةبتف ملك���وت الصف���
ف����(ح ي����ة المس����تغل : الح ي����ة بمعناه����ا البورج����وازي  ) و) بكش اله����اء(و المض����طهد ) بكش الغيم ف���� ي���� اس����تغلل و اض����طهاد المس��������تغل(بفتح الغيم

فف
وط الس�����تغلل. المض�����طهد (بفت�����ح اله�����اء) إن مجتم�����ع الرف�����اق، لي�����س مجتم�����ع الخ�����وة و المس�����اواة البورجوازي�����ة، ب�����ل مجتم�����ع تنع�����دم في�����ه شر�����

، و الج سي ي
، و الطبفت ... .530القتصادي، و الضطهاد السياسي

ي أرادت أن تفص��ل
نش��تاي ية التح يفي�ة، ال�تت ه�ا، بالنظ ي�ة البر عموما، تذكرنا المق�ولت الشفاتية ح��ول الحقيق�ة الثوري�ة، و الخلق العلي�ا، و غبم

اكية و أسس���ها العلمي���ة و الفلس���فية، لتجع���ل منه���ا مج���رد أخلق و نظ ي���ة، ل يمك���ن إثباته���ا علمي���ا، و ه���و م���ا أطل���ق علي���ه العدي���د م���ن ف��� الل���بت بيم
ف اسم  .531"الكانطية الجديدة"الماركسةيم

ي�� كت��ابه الش��هبم �� 529
، و ب��الخص بال س��بة له��ذا الخبم�� تع يف��ه للمنه��ج الم��ادي"جدلي��ة الملم��وس"، و ك��ذلك كت��اب "نظ ي��ة التن��اقض"انظ��ر النق��د ال��ذي ق��دمه آلن ب��اديو فف

.الجدلي و لدور الذات الثورية

ي هذا الطار، تجب اللارة إل كتاب �� 530
ي غارودي " الماركسية و علم الخلق"من الكتب المفيدة فف ).عندما كان هذا الخبم ماركسيا(لروجر

ي�� ه��ذا الص��دد كت��اب �� 531
اكية"انظ��ر فف ي�� ه��ذا الص��دد نق��د روزا لكس��مبورغ له��ذا الكت��اب " مق��دمات الل��بت

، و انظ��ر ك��ذلك فف ف�� نش��تاين و ه��و إنجي��ل ك��ل التح يفةيم إص��لح"لبر
ي سنة " اجتماعي أو ثورة

ف منها 1900صدر فف اكية الديموقراطية العالمية"و" الماركسية و التح يفية: "، و كذلك كتابات لةنيم ".إفلس اللبت
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ي- ب- 
ي و إشكالية الوعي السياسي الطبفر

حول الحزب اللينينن

ي
ي��� الش���امل لبراه���ام الشفاتت

وع التح يفف ي��� المشر���
ا هام���ا، فف ف��� ، حبم ي���

و ك���ان الهج���وم عل النظ ي���ة. احتل���ت إل���كالية الح���زب الث���وري بمفه���ومه اللة ةتف
، و ن����واته اللة ة ي����ة، حي����ث أعل����ن منظ����ر التح يفي����ة ي����

اللة ة ي����ة للح����زب الث����وري، إح����دى الم����داخل لمح����اولت تحطي����م الفك����ر الماركسي���� �� اللة ةتف

ي
ي يشكل الول أداتها الثورية، يقول ابراهام الشفاتت

، عن حزب الطبقة العاملة الثوري، و عن الثورة، التت ف :الجديدة، عن رفضه لمفهومي لةنيم
و بص���دد نم���وذج. إنه���ا مس���ألة الح���زب الث���وري. و به���ذا الص���دد يج���ب الع���ودة إل مس���ألة م���ا ت���زال أساس���ية بال س���بة للحرك���ة الماركس���ية العالمي���ة"

ي 
ي�� آخ��ر" ما العمل"الحزب الوارد فف

ف نفسه، اعتبر لحقا أن هذا النموذج ل يشكل الط يق الصحةح لبناء حزب ثوري، و فف ، نعلم أن لةنيم ف للةنيم
ي� ه�ذه المرحل�ة، ق�د ص�ار بع�د حزا�ا

ي فف
ي ما صحةح، فيه قامت ثورة اكتوار، و لم يكن الحزب البلش�فف المطاف، ل زال هذا النموذج يحتفظ بسر

وقراطيا، و إل لما استطاع إنجاز هذه الثورة .532"ببم
ي���� محاكم����ة

ي دأب منظ����ر التح يفي����ة الجدي����دة و تلم����ذته، عل اس����تعمالها، كلم����ا انخرط����وا فف
جم ه����ذه الفق����رة بش����كل جي����د، تل����ك الط يق����ة ال����تت ت����بت

.أطروحة أو مفهوم، من مفاهيم الماركسية �� اللة ة ية

ي��
ف هذا و ذاك، ل لك أن فف ف اعتبر أن نموذجه التنظيمي ل يشكل ط يقا صحيحا لبناء الحزب الثوري، و بيم فماركس نفف كونه ماركسيا، و لةنيم

اكية ء م���ا ص���حةح، لن���ه ل���ول ذل���ك، لم���ا ق���امت ث���ورة أكت���وار الل���بت ي���
ي��� سر

ف بمب���ادئ. الح���زب اللة ةتف إنه���ا منهجي���ة تت���وجف زعزع���ة قناع���ة المناض���ليم

ف�� منظره��ا الول، و لن تل�ك الزعزع��ة يج��ب أن تراعي�� ي� ج��دوائيتها، و ذل�ك عل لس�ان لةنيم
الماركسية �� اللة ة ية للحزب الثوري، عبر التشكيك فف

ء، ب����القول ي����
ي���� الح����زب: نفس����ية المناض����ل، ال����ذي ترتر���� عل تل����ك القناع����ات، فل ب����د أن نطمئن����ه بع����ض السر

ي���� م����ا ص����حةح فف و م����ع ذل����ك هن����اك سر
، و م���ا ذل���ك إل مقدم���ة لخط���وات أخ���رى ست س���ف النظ ي���ة اللة ة ي���ة للح���زب الث���وري باعتباره���ا، و باعتب���ار ب ي���ة حزا��ه���ا، مس���ؤولن ع���ن ي���

اللة ةتف
اه لحقا ،533الدكتاتورية و التوتالةتارية ين، و هذا الزعم، هو ما سبف ي أدمت القرن العشر

.التت

ف�� ق�د تبن��ت �� 532 ، علما بأن الممية الثالثة أي�ام لةنيم ف ي عل التاري����خ عندما ي سب أقواله لفلديمبم لةنيم
ي� 21مرة أخرى يكذب الشفاتت

طا لتأس��يس الح��زاب الش��ةوعية فف شر�
.العالم، و كل تلك المبادئ مستمدة من الطروحات اللة ة ية حول التنظيم

اكية و الشةوعية، و ليس مصطلحا علميا بتاتا�� 533 .التوتالةتارية مفهوم ي تمي إل الفكر السياسي البورجوازي المعادي لللبت
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ن - ج- ي عند لينير
ي و إشكالية الوعي السياسي الطبفر

أبراهام الشفانر
ي��� للح���زب الث���وري، أهمي���ة مركزي���ة، بحي���ث ل يمك���ن اس���تيعاب

ي��� المفهم���وم اللة ةتف
ي��� فف

تحت���ل النظ ي���ة الثوري���ة، و إل���كالية ال���وعي السياسي��� الطبفت
و بطبيع��ة الح��ال، ك��ان منظ��ر التح يفي��ة الجدي��دة، ي��درك جي��دا أن تحطي��م النظ ي��ة اللة ة ي��ة للح��زب الث��وري،. الطروح��ة اللة ة ي��ة خ��ارج ذل��ك

ي و تبلوره داخل الطبقة العاملة
و بناءا عل ذلك، خص��ص العدي��د. يستدعي تحطيم نواتها الساسية، المرتبطة بمفهوم الوعي السياسي الطبفت

ي
ي.  من هجوماته عل تلك النظ ية اللة ة ية حول الوعي السياسي الطبفت

:يقول أبراهام الشفاتت
و هن��اك أم��ر آخ��ر مه��م للغاي��ة، ذل��ك أن��ه ل��م يع��د ممكن��ا الق��ول الة��وم، ب��أن الماركس��ية ت��زود الحرك��ة العمالي��ة ب��العلم م��ن خارجه��ا، أي م��ن خلل"

، لق��د ك��ان الق��ول ب��ذلك خط��أ  ف�� ، و ل��م يك��ن(المثقفيم ة لكاو س��كي ف�� آن��ذاك، ف��إنه ل��م يعم��ل إل عل اس��تعادة القول��ة الش��هبم ح��تت عن��دما كت��ب لةنيم
ه ه���و ، فل وج���ود)ذل���ك تفكبم��� ي��� البداي���ة، أم���ا الة���وم فق���د ص���ار غبم��� ذي معتف���

، و لق���د س���اد اللتب���اس لم���دة طويل���ة، لق���د ك���ان الم���ر خاطئ���ا، ه���ذا فف
ورة النض��ال س ، و ل يمكن ل�ه أن يوج��د، و عن�دما تص��بح ه�ذه الجم��اهبم واعي��ة لصف� ي

و بطبيع��ة الح��ال ل�ن لسهام للعلم جاهز، بشكل تام و نهاتي
ف� الجم��اهبم و النوي�ة الثوري�ة، أق��ول أنوي�ة ثوري�ة، و لي��س حزا�ا يتحقق ذلك تلقائيا س ستنطلق دينامية واسعة، تفتح المجال لقيام ديالكتيك بيم

ورة  )".الحزب بالمعتف العام(بالصف
ح منظ��ر التح يفي�ة الجدي�دة ب�ديله للح�زب الث�وري ، يقبت ي

و بعد رفض بشكل مطلق، للنظ ية الكاو سكية اللة ة ية حول الوعي السياسي الطبفت
، و الذي أطلق عليه، اسم  ي

و سكية" بديل"، "النوية الثورية"اللة ةتف .534استقاه من الكتابات البت
:فما المطلوب حسب منظر التح يفية الجديدة؟ يقول

، عن�دما يك��ون ذل�ك: عكس ذلك هو المطلوب" ف�� ي تنظيماتها الذاتية لتشق ط يقها نح��و تحرره��ا، طلب��ة و عم��ال و فلحيم
ك الجماهبم تبتف أن نبت

ي العالم الثالث(ممكنا 
، علةنا أن نفسح المجال لهذا التح��رر بواس��طة مش��اري����ع، بواس�طة الفك��ار و بواس�طة مش��اري����ع، و)فالمر صعب للغاية فف

ي تنظيم ذاته��ا، س��يكون هن��اك مناض��لون غبم��
، حةنها ستكون الجماهبم أكبر ح ية فف ي فع طابع القدسية عن كل سر بواسطة برنامج، و علةنا أن نبف

.1993عدد صيف " نقد لةوعي"لصاحبه بةبم هاردوينغ، صدر المقال بمجلة " ماذا نفعل بالماركسية"انظر مقال �� 534
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ورة، لكنهم مرتبطون بالفكار الثورية، عبر قنوات متعددة  ف بالصف ".منظميم
، ث����م روزا ف و س���كية ض���د س����تاليم ، و قبل���ه م���اركس، و بع���د اس����تعمال البت ف��� و لمزي���د م���ن ال���دعم لطروحت����ه، و بع���د اس����تعمال الفوض����وية ض���د لةنيم

ي
، يقول أبراهام الشفاتت ف :لوكسمبورغ ضد لةنيم

ي كتاب لي سيصدر ق يبا "
ي لم�اركس عل)و للقارئ أن ي تظر، فالكت�اب ل�م يص�در أب�دا، و ه�ذا إن وج�د أص�ل(قلت فف ، ب�أن النتص��ار الي��ديولوجر

، و ي للجم��اهبم
، ل�ذلك فق�د يك��ون مج��ديا العم��ل عل إدم��اج إس��هامات الفوض��وية فيم��ا يخ��ص التنظي��م ال��ذاتت ، رام��ا ك��ان قوي��ا إل ح�د ك��ببم ف ب��اكونيم

ي للحزب 
ت عنه روزا لوكسمبورغ بصدد المفهوم اللة ةتف ..."يجب أن نعمل عل دمج ما عبر

حول المركزية الديموقراطية و الحقيقة الثورية - د- 
ي اللي���ة التنظيمي���ة الساس���ية لبن���اء وح���دة الرادة و

، رف���ض أبراه���ام الشفاتت ي���
عل من���وال رفض���ه للنظ ي���ة اللة ة ي���ة ح���ول ال���وعي السياسي��� الطبفت

ي� الح�زب
ي بذلك المركزي��ة الديموقراطي��ة، اللي�ة التنظيمي��ة الساس�ية فف

، و نعتف ي العلقة بالجماهبم
الفكر و الممارسة داخل الحزب الثوري، و فف

ي للمركزي��ة الديموقراطي�ة،
ي� لبن�اء خ��ط سياسي�� س�ديد، و بن�اء علق��ات تنظيمي��ة ثوري�ة، و ج��اء رف�ض ابراه��ام الشفاتت

الش��ةوعي الماركسي� �� اللة ةتف
ء ال���ذي ألحق���ه ب���أنويته الثوري���ة، الق���ادرة، ي���

تح���ت ل���عار اس���تحالة بل���ورة الحقيق���ة الثوري���ة داخ���ل اللجن���ة المركزي���ة للح���زب، و داخ���ل قي���ادته، السر
. حسب زعمه، عل بلورة تلك الحقيقة الثورية

ي
:يقول أبراهام الشفاتت

، س���يقود إل بل���ورة الحقيق���ة" ي��� علق����ة الح����زب بالجم����اهبم
ي���� يس���ود العتق����اد، أن تط����بةق المركزي����ة الديموقراطي����ة داخ���ل الح���زب، و فف

ي��� الماضف
فف

ي� إط�ار جدلي�ة... الثورية داخل اللجنة المركزية للحزب و داخل قي�ادته
ي�� بالمقارا�ات المتتابع��ة فف

لك�ن الم�ر لي�س ك�ذلك، فالحقيق�ة الثوري�ة ت بتف
، ل أتحدث هنا عن الحزب، الذي يهيمن وح��ده عل م�ا س��واه، ب��ل أتح�دث ع�ن النوي��ة الثوري�ة، ق�د تك��ون ف هذه النوية و الجماهبم مستمرة بيم

، موس���ومة بم���ا يس���م  ي��� ي��� الع���الم العرتر
، و ثالث���ة فف ي����

، و أخ���رى يغل���ب علةه���ا الط���ابع اللة ةتف اكية"إح���دى ه���ذه النوي���ة ذات ت���وجه ماركسي��� الل����بت
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.535"الع اية

ي و- ه- 
ي ذلك" العالم الثالث"الحزب اللينينن

ي فن
و فتوى أبراهام الشفانر

ي لحقت بالحركة الماركسية �� اللة ة ية، عل امتداد عشر سنوات 
ف عن الهزائم، التت ، و هو أحد المسؤوليم ي

إل 1974م��ن (يقول أبراهام الشفاتت
:، و هو يستبطن تلك الهزائم دون القدرة عل التخلص منها )1985

ي��� دول الع���الم الث���الث، حي���ث توج���د أنظم���ة دكتاتوري���ة قمعي���ة، ل يمك���ن بن���اء ح���زب مهيك���ل ذي لجن���ة مركزي���ة تجتم���ع بانتظ���ام، و تبل���ور خط���ا"
فف

لكن، و بالمقابل، يمكن أن تكون لنا أنوية ثورية، و هي لن  ستطةع تحقةق اس��تمراريتها، إل إذا عرف��ت. إلخ ذلك غبم ممكن... سياسيا مقدسا 
ي�����ة، و الموجه�����ة كي�����ف تتلخ�����ص بش�����كل صي����ح، م�����ن ك�����ل إكراه�����ات النم�����اذج البالي�����ة للح�����زاب الش�����ةوعية، المس�����يطرة عل المنظم�����ات الجماهبم

...".للقاعدة، مملية خطها السياسي علةها 
، ي��

ي�� س��ياق  س��ويقه لطروحت��ه الجدي��دة ح��ول النوي��ة الثوري��ة، ل��م يف��ت منظ��ر التح يفي��ة الجدي��دة، الح��ديث م��رة أخ��رى ع��ن الح��زب اللة ةتف
و فف

ة ل���ه تح���ت عن���وان  ي��� محاصف���
ي��� زم���ن الحداث���ة" حي���ث يق���ول فف

ي��� السياسي��� فف
ي فف

، و هن���ا ق���ام11/12/95و ذل���ك بتاري����خ " انبث���اق المجتم���ع الم���دتف
ي بتطلةق اللة ة ية، و حزا��ها الثوري الطلق الثلث 

:حيث يقول- أي ل رجعة فيه-الشفاتت
" ، ، ق�د ول إل غبم� رجع�ة، و ح�تت إذا اس��تطاع أن ينج��ح هن�ا أو هن�اك، نع�رف ك�ذلك"الح��زب الث�وري"إن زمن الحزب المرلد، الحزب الطليعي

ق ي� الشر�
إن المح�اولت البديل�ة للجبه�ات السياس��ية العس�ك ية. أن منطقه ال��داخلي يتض��من المجتم��ع التوتالةت�اري، ال�ذي فش��ل بش�كل بئي��س فف

ف أنه����ا م����أزق فق����ط ة، ت����بيم ي ق����اتلت بأم يك����ا الوس����ط ببطول����ة، و تض����حيات ك����ببم
، ال����تت لك����ن ه����ل يمك����ن لن����ا الكتف����اء. م����ن أج����ل التح����رر الجتم����اعي

بالحةوية الداخلية وحدها للحركات الجتماعية؟ 
اح مفه�وم النوي�ة الثوري�ة المتع�ددة و"التعددي�ة الجدري�ة"باعتبار تم�وقعي الق ي�ب م�ن  ، ب�اقبت ف ، أك��بر م�ن الغرامش�ية الجدي�دة، قم�ت من�ذ س�� تيم

، م��ن أج��ل بل��ورة رؤي��ة له��داف ي
ف�� م��ن مختل��ف منظم��ات المجتم��ع الم��دتف ف التيم المؤقت��ة، فض��اءات ممكن��ة لت��واجه التج��ارب و أفك��ار المناض��ليم

ي جمع ما ل يجمع" خلوطة جلوطة"إنها �� 535
.كما يقول المغاراة و تعتف
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ي كل نظرة خاصة لهذا النضال
".النضال فف

ي عل النظرية اللينينية للحزب الثوري - 2-
مغزى الهجوم الشفانر

ي و علقته بالطبقة العاملة - أ
إشكالية الوعي السياسي الطبفر

ي��� النظ ي���ة اللة ةن���ة للح���زب
ي  ش���كل حج���ر الزاوي���ة فف

، و علقت���ه بالطبق���ة العامل���ة، تل���ك الل���كالية ال���تت ي���
بال س���بة لل���كالية ال���وعي السياسي��� الطبفت

ي�� نقائض��ها الص���لحية، و التح يفي��ة، و)التنظي��م الث��وري(الث��وري 
، و عكس��ها، أي برفض��ها، ت بتف ي���

ي��� الح��زب الث��وري اللة ةتف
، إذ عل أساس��ها ي بتف

وقراطية .الفوضوية، و الببم
، للمعرف��ة و مس��توياتها المختلف��ة، و المرتبط��ة تق��وم النظ ي��ة اللة ة ي��ة لح��زب الطليع��ة الث��وري، عل اس��تيعاب عمة��ق للمفه��وم الم��ادي الج��دلي

.536جدليا
ف���� ح����ول ال����دياليكتيك، تل����ك ي���� ه����ذا المج����ال، دون استحض����ار كتاب����ات لةنيم

عموم����ا، ل يمك����ن إدراك القيم����ة العلمي����ة الثوري����ة للنظ ي����ة اللة ة ي����ة فف
ي المادية الجدلية و المنطق

ي تؤكد وحدة المادية الفلسفية و الدياليكتيك باعتباره نظ ية المعرفة فف
.الكتابات التت

، حول نظ ية النعكاس، الذي طبق فةها المنهج الدياليكتيكي عل تلك النظ ية ي
.537كما ل يمكن القفز عل السهام اللة ةتف

، يق��وم بتش��ويه مقص��ود عن��دما يتكل��م ع��ن تزوي��د الحرك��ة العمالي��ة ب��العلم الج��اهز، م��ن خارجه��ا، ي
إن منظ��ر التح يفي��ة الجدي��دة أبراه��ام الشفاتت

ي�� ض��من خطاط��ة، و مخط��ط مرك��زي، يق��وم عل الجم��ع الج��دلي
ي�� بل��ورة وعةه��ا السياسي�� الطبفت

ب��دل الكلم ع��ن النظ ي��ة الثوري��ة، و المس��اهمة فف
ي� ه�ذا الس��ياق،

ولةتاري��ة، و فف ولةتارية، أو ما يسم بالنواة البر ف النظ ية الثورية و الطلئع البر ف الدمج بيم ف الدعاية و التح يض و التنظيم، و بيم بيم

ف"خطوة إل المام، خطوتان إل الوراء"تجدر اللارة هنا إل مجموعة من المراجع حول تاري����خ الصاع، حول النظ ية اللة ة ية للحزب الثوري، و أهمها �� 536 .، لةنيم

ي�� ه��ذا المج��ال�� 537
ي"و ك��ذلك كت��اب " دف��اتر ح��ول ال��دياليكتيك: "انظ��ر فف ، ك��ذلك "المادي��ة و الم��ذهب النق��دي التج ي��تر ف�� ي�� الممارس��ة العملي��ة"، لةنيم

لم��او  سي�� تون��غ و" فف
.ل آلن باديو" نظ ية التناقض"و كذلك كتاب "، الفلسفة و القتصاد"لكاريل كوزيك، خاصة فصل " جدلية الملموس"كتاب 
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ي حفظه و ترديده
.538ل مكان لمعرفة أو علم جاهز يتم إدخاله للطبقة العاملة، كما لو أنه إنجيل مقدس ي بعف

ي�� جوهره��ا، هي�� عل��م الث��ورة بامتي��از، و منهج��ه الج��ذري، أو الك��بر جذري��ة، للتص��اقه
و م��ن جه��ة أخ��رى، فالمادي��ة الجدلي��ة ليس��ت أي عل��م، ففف

، و المض�����طهدين و المض�����طهدات، و ف ي����� انحي�����ازه للطبق�����ة العامل�����ة، و الك�����ادحيم
بطبق�����ة اجتماعي�����ة، هي����� الك�����بر جذري�����ة، إن�����ه العل�����م ال�����ذي ل ينفف

ي ت���دعي
ف و المس���تغلت، ب���دون موارا���ة، فه���و لي���س العل���م الك���اديمي ال���ذي ي���دعي الحي���اد، و ل مناه���ج عل���م الجتم���اع البورج���وازي، ال���تت المس���تغليم

. 539العلمية، و الحيادية، و النفصال عن اليديولوجية
ف�� نفس��ه ل��م يق��ل بص��حة مفه��ومه للح��زب الث��وري، ب��ل، و يعتق��د ب��أن هن��اك  ش��ويه ك��ذلك، م��ن خلل ادع��اء منظ��ر التح يفي��ة الجدي��دة، أن لةنيم
، بكلم��ه الك��اذب ع�ن ي��

، لم يعد يستسغ الكلم ع��ن إيص��ال م�ا أس��ماه ب�العلم إل الطبق��ة العامل��ة، بع��دما ق��ام بتش��ويه الط� ح اللة ةتف الوضع الحالي

ي
.العلم الجاهز و النهاتي

ي�� غبم�� ذي
ي� يومن�ا ه�ذا، كم�ا يق�ول الك�اتب، الكلم ع�ن الط� ح اللة ةتف

إذا تركنا جانبا  شوي��هاته حول العلم الجاهز، فنح��ن ل ن�دري، لم�اذا أص��بح فف
.معتف

، فهل سيكون عفويا؟ ي لدى الجماهبم
!و لكن الكاتب يجد نفسه أمام إلكالية تبلور الوعي السياسي الطبفت

ي���� نض����الها، س����تنطلق معه����ا م����ا يس����ميه
يق����وم منظ����ر التح يفي����ة الجدي����دة بعملي����ة التف����اف ح����ول الس����ؤال، عن����دما يتكل����م ع����ن انطلق الجم����اهبم فف

ف���� الجم����اهبم و م���ا يس����ميه بالنوي����ة الثوري���ة، مؤك���دا أن����ه يق����ول أنوي���ة ثوري���ة، و لي���س حزا����ا بدينامي����ة واس����عة، س���تفتح المج����ال لقي����ام ديالكتي���ك بيم
ورة . 540بالصف

ف ادعاءات منظر التح يفية الجديدة، ب�ل ين�اقض ح�تت نفس�ه بالمقارن�ة م�ع كتاب�اته�� 538 ف �� اللة ة ةيم ي للحزب و خط الجماهبم عند ماو و الماركسةيم
يناقض المفهوم اللة ةتف

ي لخط الجماهبم من خلل مقالة. السابقة
ي" - موضوعات حول خط الجماهبم: "انظر الط ح الماركسي �� اللة ةتف ي للعمل الجماهبم

".من أجل أسلوب ماركسي �� لة ةتف

ي�� ه��ذا الص��دد �� 539
ي"لنجل��ز، و " ض��د دوه ين��غ"و" جدلي��ة الطبيع��ة"انظ��ر فف ف��"المادي��ة و الم��ذهب النق��دي التج ي��تر و عموم��ا موق��ف الماركس��ية م��ن علق��ة العل��م... ، لةنيم

.باليديولوجيا
ة أل�هر م�ن كف��اح التنظي��م"، و ذلك من خلل وثيق��ة 1972إل نونبر  1970غشت  30نقدا لخط العفوية الذي ساد لديها من " إل المام"لقد قدمت �� 540 نق�د و: عشر�

ي
.العفوي لخدمة نظ يته الجديدة" النطلقة الثورية"، و يظهر أن منظر التح يفية الجديدة قد استعاد مفهوم "نقد ذاتت
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ي�
ي تقي��م علق��ة جدلي��ة فف

ي�� اللة ة ي��ة، تل�ك النظ ي��ة ال�تت
ي� ورط��ة ل قب��ل له��ا، فم��ن يرف�ض نظ ي��ة ال�وعي السياسي�� الطبفت

لق�د وض��ع ص��احبنا نفس��ه فف
ولةتاري�ة  ف�� الن�واة البر ورة تبلور الوعي السياسي الث�وري، بيم ولةتاري��ة(سبم ي تنص�هر فةه�ا الن��واة) الطلئ��ع البر

، تل�ك الجدلي�ة ال�تت ف ف� الث�ورييم و المثقفيم
، حي��ث يندم��ج المثقف���ون الثوري���ون ف ف الث��ورييم فيم اف الث���وري، المس���تند إل منظم���ة المح���بت ، و قاع���دة الح���بت ي���

ولةتاري��ة، قاع���دة الح���زب اللة ةتف البر
ي�� العفوي��ة و التج يبي��ة و الفوض��وية، و يض��ع نفس��ه خ��ارج إط��ار

، يس��قط منظ��ر التح يفي��ة الجدي��دة فف ي�� إط��ار تنظي��م ل��ةوعي
ولةتاري��ة فف ب��النواة البر

.النظ ية الماركسية، و مفهومها المادي الجدلي للمعرفة
ف��� الرأس���مالي و العام���ل ة، بيم ي��� نف���س ال���وقت، يت���م م���ن541لق���د قلن���ا إنه���ا علق���ة جدلي���ة، ف���الوعي هن���ا، يتش���كل خ���ارج دائ���رة العلق���ات المباشر���

، و فف
ي نفس الوقت طليعته��ا، هن��اك إذن جدلي��ة داخلي��ة و

ي  شكل فف
ولةتارية المرتبطة عضويا بجماهبم الطبقة العاملة، التت الداخل، عبر الطلئع البر

ي نفس الوقت
.خارجانية فف

، باعتب��اره ك��ذلك، لي��س ادع��اء، و إنم��ا طليعةت��ه هي�� عن��وان وظيف��ة تق��وم به��ا الطليع��ة، و ه��ذا ه��و ي�� الطليعي��
عل ه��ذا الس��اس، ف��الحزب اللة ةتف

، و ق�����د أغن�����اه ماو سي����� تون�����غ، م�����ن خلل ن�����ص  ي�����
ي����� الممارس�����ة العملي�����ة"أس�����اس الط����� ح اللة ةتف

ي����� التن�����اقض"و " فف
خ�����ط"و م�����ن خلل نظ ي�����ة " فف

".الجماهبم
ي نفس الوقت، حةنم��ا تك��ون ه��اته

ي نفس الوقت الستمرارية، خاصة حةنما تكون الجماهبم منتفضة، و النفصال فف
إن هذه العلقة، تعكس فف

اث ، بض��مان اس��تمرارية النض�ال، م�ن خلل الحف�اظ و التط��وير لل��بت ي للحزب الث�وري الطليعي�
ي حالة جزر، و هكذا يسمح الط ح اللة ةتف

ة فف الخبم
ي وقت تجع��ل الرأس��مالية العم��ال يع��ودون إل حي��اتهم الفردي��ة، و إل مص��الحهم

و التاري����خ النضالي و صيانة الذاكرة الجمعية للطبقة العاملة، فف
جوازي��ة، و عن��دما تع�ود الطبق�ة ي ت�ذكةها اليديولوجي��ة البر

ي لصالح المصلحة الفردية النانية، ال�تت
الشخصية، فتضعف جوانب التضامن الطبفت

ي تتط��ور
العامل��ة لنض��الها، فإنه��ا تج��د م��ن يهض��م و يس��توعب تج اته��ا الس��ابقة، فل يك��ون انطلقه��ا م��ن الع��دم، و ه��ذا يؤك��د جدلي��ة المعرف��ة ال��تت

، لتع��ود م��ن جدي��د إل)المج��ردة، النظ ي��ة(بقف��زات، و ع��ن ط ي��ق قط��ائع معةن��ة، يجس��دها النتق��ال م��ن المعرف��ة الحس��ية إل المعرف��ة العقلي��ة 

ف�� الرأس��مالي و العام��ل ه��و م��ا يس��م ب �� 541 ي تق��دس العفوي��ة و التنظيم��ات العمالي��ة الرخ��وة، و هي�� ب��ذلك، كم��ا" القتص��ادوية"إن الكتف��اء فق��ط بمس��توى العلق��ة بيم
ال��تت

ف تلعق مؤخرات الجماهبم بدل قيادتها .يقول لةنيم

360



ورات، الطروحات، الملبسات والنتائج": إل المام"مسلسل تصفية المنظمة الماركسية ــــ اللينينية المغربية  الحداث، السير

.الممارسة فتغنةها، و هكذا دواليك، إل ما ل نهاية
!!فمن يقول إن المعرفة جاهزة و نهائية و مطلقة؟

ي�� الواق��ع، فالمعادل��ة حس��ب طرح��ه تق��وم
فلنع��د إذن، إل ص��احبنا، و ن��رى كي��ف بإمك��ان خط��اطته، ح��ول م��ا يس��ميه بالنوي��ة الثوري��ة، أن تفع��ل فف

:عل ما يلي 
ية منطلقة و عفوية- 1 .حركة جماهبم
ي علقة جدلية بهاته الجماهبم- 2

ي حالة انتظار، تدخل فف
.أنوية ثورية فف

ف = النتيجة  .كعلقة خارجانية) الجماهبم و النوية الثورية(انكشاف طبيعة ما يجمع الطرفيم
ورة ي ي��دعةها ص��احب نظ ي��ة النوي��ة الثوري��ة؟، و ه��ل هن��اك بالفع��ل س��بم

فك��ل ط��رف مس��تقل ع��ن الخ��ر، ف��أين هي�� أس��س العلق��ة الجدلي��ة، ال��تت
، ورة يحركه�ا تن�اقض رئيسي� جدلية، ما دام التناقض القائم ليس جدليا، علما أن جوهر الجدل المادي الماركسي هو قانون التناقض، فك��ل س��بم
، أي م���ا يس���م ب���الطرف الرئيسي��� للتن���اقض، فكلهم���ا، التن���اقض الرئيسي��� و الط���رف الرئيسي��� للتن���اقض، يحكم���ان و يس���ود علقته���ا ط���رف رئيسي���

ورة الجدلية .542حركة السبم
، تجمعهم��ا وح��دة جدلي��ة، و ق�د يس��ود ه��ذا الط��رف أو ذاك داخ��ل ه��ذه ف ف�� متناقض��يم ، معتف�� ذل�ك وج��ود طرفيم ي�� ج��دلي

ف��القول ب��أن الط�� ح اللة ةتف
، ق���د يتناقض���ان أو يتن���افران، لك���ن ل ين���دمجان أب���دا ف��� ف مختلفيم ف��� جس���ميم ي��� المعادل���ة الشفاتية، فنح���ن أم���ام علق���ة ميكانيكي���ة بيم

الجدلي���ة، أم���ا فف
ي��� أن العلق���ة ميكانيكي���ة، و ه���ذا ه���و بي���ت القص���يد، و بمث���ل هك���ذا ط��� ح، س���قط منظ���ر

ج���دليا، الله���م إذا ق���ام اح���دهما بتحطي���م الخ���ر، بم���ا يعتف
ي أبشع صورها

ي الميكانيكية فف
، فسقط فف ي

.التح يفية الجديدة، فيما كان ل ي تظر، فقد حاول الهروب من الجدل اللة ةتف
، بمفه�وم آخ�ر، و رغ�م ادع�ائه ب�أنه ض�د مفه�وم الطليع�ة، فق�د ، و هو مفه�وم علمي� ج�دلي ي

، أن يحارب مفهوم الطليعة اللة ةتف ي
لقد أراد الشفاتت

جاء بطليعة ذات مض��مون أج�وف، طليع�ة تجل�س عل أرائكه�ا ت تظ��ر الجم�اهبم اله��ادرة، تأتةه�ا م�ن ك�ل ف�ج عمة�ق، لت�دلو له�ا ب�دلوها، و تنبم� له�ا
ى ى، و ما أدراك ما المطبة الكبر .ط يقها نحو الخلص البدي، لنها تعتقد فعل أنها تملك العلم الجاهز، و هذه لعمري لمطبة كبر

".حول التناقض"انظر كراسة ماو �� 542
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ي
ي النفت

.هكذا إذن، انفجرت الفقاعات الشفاتية، بمجرد أن مستها أول نسمات الهواء اللة ةتف
، أن ه��ذا ، سيدعي هذا الخبم ف ، كما يقول لةنيم فا من رأس جوايتبم ، كما تخ ج منبم ي

ي خرجت من رأس أبراهام الشفاتت
بعد هذه الدرر الثمةنة التت

ي��� غبم��� ص���الح للع���الم الث���الث
، أن به���ذه ال���دول أنظم���ة دكتاتوري���ة قمعي���ة، ل. الط��� ح اللة ةتف ي

ف��� نس���أل لم���اذا ي���ا ت���رى؟ ي���ذكرنا أبراه���ام الشفاتت و حيم
".مقدسا" سمح ببناء حزب مهيكل بلجنة مركزية، تجتمع بانتظام و تبلور خطا سياسيا، أسماه الكاتب 

ي ك��ل بق�اع الع�الم، حي��ث
قية، و إف يقيا، و فف ، و الفةتنام، و أم يكا اللتينية، و أورواا الشر ف ي الصيم

لكن الكاتب تناس دروس التجارب التاريخية فف
ي� ظ�ل أوتوقراطي��ة قيصية اس�تبدادية قروس��طية،

، ب�ل فف ي�� بل�د ديم��وقراطي
، ل�م يق�م فف سادت أو  سود أنظمة دكتاتورية، و حتت النموذج الروسي

ء الذكر، المعروف ب ي زمانها، و هو الجهاز السي
.543"الوخرانا"كانت تتوفر عل أخطر جهاز قمع بوليسي فف

ي يعتق�د أنه�ا  س��تطةع تحقة�ق
، يسلمه هدي�ة لم�ا يس�ميه بالنوي�ة الثوري�ة، ال�تت ي

و ما يمنعه منظر التح يفية الجديدة عن الحزب الطليعي اللة ةتف
الس�����تمرارية، إذا عرف�����ت كي�����ف تتخل�����ص بش�����كل ص�����حةح، م�����ن ك�����ل إكراه�����ات النم�����اذج البالي�����ة للح�����زاب الش�����ةوعية المس�����يطرة عل المنظم�����ات

ي تملي خطها السياسي عل القاعدة
ية، و التت .الجماهبم

، حس����ب منظ����ر التح يفي����ة الجدي����دة، و تبنين����ا ي���� للح����زب الث����وري المتس����م بالس����يطرة عل الجم����اهبم
هك����ذا إذن، إذا تخلةن����ا ع����ن النم����وذج اللة ةتف

، لكن كيف ذلك؟544بالمقابل نظ ية النوية الثورية، سيكون بالمكان ضمان الستمرارية
، عندما يكون ذلك ممكنا-  ف ي تنظيماتها الذاتية، لتشق ط يقها نحو تحررها، طلبة، و عمال، و فلحيم

ك الجماهبم تبتف .علةنا ببت
ء،-  ي��

ف��ع ط��ابع القدس��ية ع��ن ك��ل سر علةن��ا أن نفس��ح المج��ال له��ذا التح��رر بواس��طة الفك��ار، و بواس��طة مش��اري����ع، و بواس��طة برنام��ج، علةن��ا أن نبف

و، "ما يجب عل كل ثوري أن يعرفه حول القمع"انظر كتاب �� 543 ج، ماسببم .1970، فيكتور سبم

، و هي القرب لنموذجه، و إن رفعت لعار الماركسية �� اللة ة ية، حيث1972 ����� 1970كان بالمكان أن يستغل منظر التح يفية الجديدة تج اة المنظمة خلل �� 544
ي هذا الصدد وثيقة 

ة ألهر "كانت المنظمة عبارة عن مجموعة من التنظيمات غبم ممركزة تكاد  ستقل عن بعضها البعض، انظر فف 30"، م شورات موقع ..."عشر
.، و يظهر أن الكاتب لم ي تبه لهذا، لكون تلك التج اة أتبثت فشلها"غشت
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ي تنظيم ذاتها
.545حةنها ستكون الجماهبم أكبر ح ية فف

ورة، لكنه���م مرتبط���ون بالفك���ار ف��� بالصف��� ف��� الج���دد نفس���ه، س���يكون هن���اك مناض���لون غبم��� منظميم و نتيج���ة ه���ذا الط��� ح، كم���ا يق���ول زعي���م التح يفةيم
.الثورية، عبر قنوات متعددة

"خرذول��ة"، تجم��ع ك��ل خصف�� الموس��م، م��ع الف��ارق، أن 546"خرذول��ة"نج��د أنفس��نا الن به��ذا الط�� ح، أم��ام كش��كول، أو لنق��ل بالدارج��ة المغ اي��ة 
ي� تولي�د غ��ازات س�امة، و حرق��ة" خرذول�ة"مغذية، و قد تكون ذات نكهة ممتازة، إذا حسن طبخها، أما 

ة الهض�م، ق�د  س�اهم فف ص�احبنا، فعس��بم
ي المعدة

.فف
ي� تنظيماته��ا الذاتي��ة، و ب��ذلك  ش��ق ط يقه�ا نح�و التح��رر، نح�ن هن��ا أم��ام طب��ق م��ن

و الن، لننظر عن قرب لللياء، جماهبم تتحرك عفوي�ا و تبتف
ي تع�ادي العم�ل السياسي�� 

، ث�م، طب�ق آخ�ر في�ه)لمج��ال هن�ا للت�ذكبم بالكتاب��ات الماركس��ية ح��ول الفوض�وية(العفوية الممزوج��ة بالفوض�وية، ال�تت
ام����ج، كم����ا ل����و أن الم����ر يتعل����ق بمكت����ب دراس����ات، أو ع����ة الدعوي����ة، حي����ث الكتف����اء بالفك����ار، و توزي����ع المش����اري����ع، و البر ف خلي����ط م����ن العفوي����ة و البف

ود بالتحرر الم شود، حتت التخمة ف وع برنامج  سمح لها بالبت .منظمة غبم حكومية تقدم للجماهبم دراسة سوق، أو مشر
ي��� آخ���ر

، و ال���ذي أدى فف ف��� ، ال���ذي انتق���ده لةنيم ي
ل ل���ك أن منظ���ر التح يفي���ة الجدي���دة هن���ا، ق���د اس���تعاد المفه���وم ال���دعوي للح���زب اللوكس���مبورعف

اكية"، و اغتيال الشهيدين روزا لوكسمبورغ و ك��ارل لةبنيخ��ت، عل ي�د أقط��اب الحكوم��ة 1919المطاف، إل كارثة فشل الثورة اللمانية  الل��بت
.، من أمثال فردريك إي ارت، و نوسكه، اللذين أعطيا المر باغتيالهما"الديموقراطية

ونات، تتحرك هنا و هناك، بحكم ي بتلفةق جديد، ليقدمه لنا عل لكل مجموعة من اللكبت
إنه النموذج الذي ي يد أن يطرحه أبراهام الشفاتت

قانون الجاذبية، و بحكم التأثبم المغناطيسي للجماهبم تارة، و جاذبية الفكار الثورية تارة أخرى، إنها جدلي��ة رائع��ة بالفع�ل، أفك��ار ثوري�ة معلق��ة
ف���� الس����ماء و الرض، تح����ت ت���أثبم ف��� بيم ي���� الرض ت تظ����ر الخلص عل الط يق����ة المس����يحية، و مناض����لون يطوف����ون معلقيم

ي��� الس����ماء، و جم����اهبم فف
فف

ة ح��ول �� 545 ي ت��ذكر هن��ا نظ يت��ه الش��هبم
ي�� ه��ذا الص��دد وثيق��ة "الت��وجيه و التس��ةبم"لع��ل أبراه��ام الشفاتت

"1979ح��ول بع��ض الت��أملت النق��د الذاتي��ة الولي��ة لس��نة "، انظ��ر فف
ي موقع 

ت فف ".غشت 30"نشر

ي طبخة واحدة�� 546
.الخرذولة أكلة مغ اية تجمع خصف الموسم فف
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، ك���أنهم ملئك���ة الس���ماء، اوا م���ن الرض نقل���وا الع���دوى إل الجم���اهبم اوا م���ن الس���ماء مس���تهم الفك���ار الثوري���ة، و إذا اق���بت ق���انون الجاذبي���ة، إذا اق���بت
!!!ينقلون الوجي و يوزعون السور و اليات و سبحان ا العلي العظيم، و ل حول و ل قوة إل بال

المركزية الديموقراطية و الحقيقة الثورية- ب 

يعود الكاتب هنا، إل أطروحته العزيزة عل نفسه حول الحقيقة الثوري�ة، لك�ن ه�ذه الم�رة م�ن خلل علقته�ا بمفه�وم المركزي�ة الديموقراطي��ة،
ي تتبل��ور م��ن خلل تط��بةق المركزي��ة الديموقراطي��ة داخ��ل

حي��ث يق��وم منظ��ر التح يفي��ة الجدي��دة، بمناقش��ة إل��كالية بل��ورة الحقيق��ة الثوري��ة، ال��تت
، ي تتشكل داخل اللجنة المركزية، و داخل القيادة، يرى الك��اتب هن��ا، أن ذل�ك خ��اطي

، هاته الحقيقة التت الحزب، و علقة هذا الخبم بالجماهبم
، و تك��ون حس��ب رأي��ه ه��ذه النوي��ة ذات ف�� ه��ذه النوي��ة و الجم��اهبم ي�� إط��ار جدلي��ة مس��تمرة بيم

لن الحقيق��ة الثوري��ة تبتف�� بالمقارا��ات المتتابع��ة، فف
، و ثالثة، موسومة بما يسم ب ي

، و أخرى يغلب علةها الطابع اللة ةتف اكية الع اية"توجه ماركسي ".اللبت
اكيا ع اي����ا عل يدي����ة، فم����ا ال���ذي يجم����ع تنظيم����ا ماركس����يا، و آخ����ر لة ة ي����ا، و آخ����ر ال����بت يظه����ر أن ص����احبنا، ق����د أص����بح هن����ا م����ن ه����واة الطواب����ع البر

الط يقة البعثية، أو الناصية؟
ى كيف أن صاحبنا، قد فقد كليا أية بوصلة، و لعل هذا ما يسميه انتماءا إل  ي المر، و سبم

.547"التعددية الراديكالية"للقارئ، أن يتأمل فف
وررة، إل الح���ديث ع���ن الس����س المادي���ة الجدلي���ة و ، س���يقودنا بالصف��� ي����

إن الكلم ع���ن مفه���وم المركزي����ة الديموقراطي���ة، كمفه����وم ماركسي��� �� لة ةتف
اكسيس الثوري الماركسي  ، خاصة، الطروحة الثانية"موضوعات حول فةورااخ"انظر(التاريخية لهذا المفهوم، الذي يعكس جيدا مفهوم البر

.لكارل ماركس)
ي و ي و تج ي�تر

، انتق��اتي ي و هنا يمكن القول، أن صاحبنا لم يتخل عن جوهر اللة ة ية فق�ط، ب�ل تخل ع�ن الماركس��ية ببس�اطة، لص�الح فك�ر ض�باتر
، برج����وازي ص����غبم ، ال����ذي اكتش����ف حقيقت����ه م����ن جدي����د، و ع����بر عل كي����انه المفق����ود، و ع����اد إل. عف����وي و ميك����انيكي جوازي الص����غبم إن����ه تي����ه ال����بر

ي تخلت عن الماركسية، و ت تمي عموما إل ما يسم ب �� 547
".ما بعد الماركسية"التعددية الراديكالية هي إحدى التيارات اليسارية العالمية التت
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.فردوس أفكاره المعلقة، أي أعاد إنتاج استيلبه نتيجة انفصاله عن الواقع
ك العن��ان لمخيلت��ه ، ف��إن منظرن��ا الفال��ل يع��وض ع��ن ذل��ك، ب��بت ف�� و م��ا دام الواق��ع ل يرتف��ع، كم��ا يق��ول الفقه��اء، أو الوق��ائع عني��دة، كم��ا يق��ول لةنيم

ي ملكوت التيه
. شح فف

ي 
:يقول أبراهام الشفاتت

ي كتاب لي سيصدر ق يبا، (لم يص�در أب�دا؟"
، ل�ذلك فق�د) !!قلت فف ، رام�ا ك�ان قوي�ا إل ح�د ك�ببم ف ي لم�اركس عل ب�اكونيم ب�أن النتص�ار الي�ديولوجر

ي للجم���اهبم
ت عن��ه روزا. يك��ون مج��ديا العم��ل عل إدم��اج إس���هامات الفوض��وية، فيم��ا يخ��ص التنظي��م ال��ذاتت و يج��ب أن نعم��ل عل دم��ج م��ا ع��بر

ي للحزب
.548"لوكسمبورغ بصدد المفهوم اللة ةتف

 
ي للحزب بالتوتاليتارية و بديل- ج 

كفضاءات متعددة و مؤقتة" النوية الثورية"اتهام المفهوم اللينينن

ق، ب�ل أن ي� الشر�
، يتض��من المجتم��ع التوتالةت�اري، ال�ذي فش��ل بش��كل بئي��س فف بع�د زعم��ه أن زم�ن الح�زب الطليعي� ق�د ول، و أن منطق��ه ال��داخلي

ي أم يكا الوسط، لم تكن سوى مأزق ليس إل
.المحاولت البديلة له، من قبيل الجبهات السياسية العسك ية فف

إذا تركن����ا جانب����ا، اس����تقاء الك����اتب لمص����طلحاته م����ن ق����اموس الحملت المعادي����ة للش�����ةوعية، إب����ان الح����رب الب����اردة ���� أم����ا إل����ارته إل التنظيم�����ات
ي أم يكا الوسط، ليست إل مقارنة مغلوطة، و تموي��ها عن الحقيقة، لكون هذه التنظيم��ات ل�م تك�ن س�وى ال��وجه الخ��ر

السياسية العسك ية فف
هل يمكن لنا الكتف��اء بالحةوي��ة: "فلبد من الوقوف عند جواب له عن سؤال  ����549للتح يفية و الصلحية، أو ما يسم بالصلحية المسلحة

اكية أي مستقبل"انظر كتاب �� 548 ي�� المغ�رب و الل��كال الجدي�دة للعم�ل الجتم��اعي"مرج�ع س��بق ذك�ره، و ك�ذلك " اللبت
، أبراه��ام"السياسي��- الم�رور إل الديموقراتوري�ة فف

ي لتنبر ����� نونبر 
.1996الشفاتت

ي�� الوروغ��واي ، و�� 549
ي للتح ي��ر بالس��لفادور، و التواام��اروس فف

ي�� كولومبي��ا، فارابون��دومارتت
ي�� أم يك��ا اللتيني��ة، مث��ل الف��ارك فف

ض��من ه��ذا النع��ت تن��درج منظم��ات و حرك��ات فف
ي نيكاراغوا 

ي فف
....الجبهة الساندي ية للتح ير الوطتف
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الداخلية للحركات الجتماعية؟
:يجيب الكاتب

اح مفه����وم 550، أك����بر م����ن الغرامش����ية الجدي����دة"التعددي����ة الجذري����ة"باعتب����ار تم����وقعي الق ي����ب م����ن " ف ب����اقبت "النوي����ة الثوري����ة"، قم����ت من����ذ س���� تيم
، م�ن أج�ل بل�ورة رؤي�ة ي

ف� م�ن مختل�ف منظم�ات المجتم�ع الم�دتف ف التيم المتعددة و المؤقتة، فضاءات ممكنة لتواجه التجارب و أفك�ار المناض�ليم
ة خاصة لهذا النضال ي كل فبت

.551"لهداف النضال فف
ي�� إرجاعن��ا، بع��د

ي��ذكرنا الك��اتب هن��ا، و دون أن يفط��ن ل��ذلك، بمرحل��ة الن��وادي السياس��ية الثوري��ة، أو غبم�� الثوري��ة، إب��ان الث��ورة الفرنس��ية، بم��ا يعتف
اتيجية الموح��دة  ب ب ةت��ه الس��بت 552)بكش الح��اء(تف��تيت مفه��وم النض��ال و صف��

هن��ا يتأك��د. ، إل م��ا قب��ل مرحل��ة ظه��ور مفه��وم الح��زب السياسي��
اتيجية ثوري��ة عل المس��توى البعي��د، ب��ل ح��تت" ال��دعوي"الط��ابع  ي لي��س له��ا أن تلب��ور أي��ة اس��بت

له��اته التنظيم��ات، أو النوي��ة، المس��ماة ثوري��ة، ال��تت
ات ي باعمال مؤقتة، حسب الفبت

ي فةها أية مركزية، ول أي��ة إمكاني��ة لبن��اء. عل المدى المتوسط بل تكتفف
إنها فضاءات مؤقتة و بالجمع، ل ت بتف

، فهي�� تجتم�ع، و تح��ل نفس�ها بنف��س الط يق�ة، بع�دما أنه�ت مهامه�ا، أم�ا أعض�اؤها، في��أتون م�ن منظم��ات المجتم�ع"المطلق��ة"الحقيقة الثوري�ة 
ي���� واض����ح، و م����ا دام����ت الماركس����ية مةتودولوجي����ا، فهي���� مكس����ب لك����ل الطبق����ات، فلم����اذا

، و م����ن مش����ارب مختلف����ة، دون أي تحدي����د طبفت ي
الم����دتف

ي طبقة واحدة
.سنحصها فف

فع من جانب واحد، و سيقوم أنص��اره ا، لذلك كان البف فع سلح اليديولوجيا من الطبقة العاملة، لن هذا السلح يزعجه كثبم لقد قام الكاتب ببف
وا أن ك��ل فئ��ة م��ن الطبق��ة العامل��ة، له��ا الح��ق أن يك��ون له��ا فيم��ا بع��د، ب��الكلم ع��ن وج��ود طبق��ات عامل��ة و لي��س طبق��ة عامل��ة واح��دة، ب��ل و اعت��بر

ي تتكل��م ع��ن الفئ��ات و لي��س الطبق��ات، و. حزا��ه��ا
هن��ا إذن يت��م تف��تيت الطبق��ة العامل��ة، بالعتم��اد عل المناه��ج السوس��ةولوجية البورجوازي���ة،التت

ب مفه��وم الح��زب الث��وري، كم��ا أن الك��اتب ال��ذي ي��دعي  ش��بته بالماركس��ية ي يوجهه��ا التح يفة��ون الج��دد المغارا��ة لصف��
ه��ذه إح��دى الس��لحة، ال��تت

ولةتاريا و الحزب الشةوعي�� 550 ، بعد إفراغه من مبادئه الماركسية كديكتاتورية البر ي
...الغرامشية الجديدة، تيارات يسارية جديدة ت سب نفسها إل غرامسر

.مرجع سابق�� 551

ف�� 552 .لم يخف منظر التح يفية الجديدة رفضه لمفهوم الثورة و الحزب الثوري عند لةنيم
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ولةتاري��ا، م��ن ي�� به�ا التنظيم��ات الطبقي��ة للبر
، و يعتف ف ي تحدد الطار النسب لنض��ال الطبق��ة العامل�ة و الك��ادحيم

فقط، قد يتخل عن المفاهيم التت
، ملزم��ا ب��أن يك��ون"النوي��ة الثوري��ة"قبي��ل النقاب��ات و الجمعي��ات العمالي��ة و الح��زب الث��وري، و عل ه��ذا الس��اس أص��بح العض��و، فيم��ا يس��م ب 

ط لعض��ويته، و مناض��ل داخ���ل الط���ارات ي�� إح��دى إط���ارات الح��زب الث��وري، كشر���
، ب��دل أن يك��ون عض��وا فف ي

ي�� جمعي���ات المجتم���ع الم��دتف
عض��وا فف

ف عموما .الطبقية للطبقة العاملة و الكادحيم
ي للحزب سنة 

ي المؤتمرالثاتف
ف المنالفة و البللفة فف .1903553و نعلم جيدا، هذا الحد الفاصل الذي قام تاريخيا بيم

اتيجية الثوري�ة، أن يعال�ج مس�ألة التحالف�ات، م�ا دام ك�ل عم�ل سياسي� يس�تدعي القي�ام ببن��اء كان عل الك�اتب، ال�ذي تخل ع�ن أي تص�ور للس��بت
ي الموضوع

:التحالفات، فيقول فف
ة، أو مرحل���ة للتح���ول السياسي���" عن���دما يتحق���ق. إن الئتلف، يج���ب أن يتأس���س، أو يع���اد تأسيس���ه بال س���بة لك���ل ظرفي���ة ملموس���ة، بمعتف��� ف���بت

ورات جدي�دة، و ائتلف��ات جدي�دة ، ت بثق ألكال جديدة للنضال، و حركات اجتماعية جديدة، و صف الهدف، أو يتم تحقيقه بال سبة للساسي
وع مض���اد، قاب���ل للحي���اة، و ب���ديل له���ذه الس���لطة المرتك���زة بالدرج���ة الول إل التع ي���ف [...] يمك���ن أن تتأس���س ي��� ك���ل مرحل���ة لمشر���

)التحدي���د(فف
ي كل مرحلة مرحلة، لهاته الئتلفات

ك لهدف المرحلة، يمكنها تأسيس المنبع الخي للتجديد فف .554"المشبت
:هذا فيما يتعلق بالئتلفات، أما عن هدفها فيقول

ي هاته الئتلفات، هو تفتح الف��رد، و ك��ل الف��راد، لي��س ض�د أو ب�دون الخ ي��ن، و لك�ن"
اتيجيا فف ، المتضمن اسبت أجل هنا أيضا، الهدف الساسي

ي
ي الكوتف

ي هويته و المتجاوز لها فف
ف مع الخ ين، تفتح الفرد المتجذر فف .555"مع الخ ين المتضامنيم

ف كأن صاحبنا يحن إل زمن النوار و الثورات البورجوازية، و ناس��يا أو متناس�يا، أن الزم�ان ق�د تق�دم، و أن التاري����خ ق�د من خلل هذا الكلم، يتبيم
ا ي���ة، عل ح���د تع���ببم روزا لوكس���مبورغ، إنه���ا رومانس���ية رجعي���ة، تح���ن إل عص���ور ب���ادت،: وض���ع عل ج���دول أعم���ال النس���انية اكية أو البر الل���بت

ف" و خطوة إل المام خطوتان إل الوراء" ما العمل"انظر �� 553 .، لةنيم

ي عص الحداثة: "انظر�� 554
ي السياسي فف

ي فف
ي "انبثاق المجتمع المدتف

وكسيل فف ي ببر
ة لبراهام الشفاتت .1995دجنبر  11، محاصف

.المرجع السابق نفسه�� 555

367



ورات، الطروحات، الملبسات والنتائج": إل المام"مسلسل تصفية المنظمة الماركسية ــــ اللينينية المغربية  الحداث، السير

ي��� خ���ط. ك���انت فةه���ا البورجوازي���ة ثوري���ة، أي طبق���ة ص���اعدة
، و أن التاري����خ ل يس���بم فف اكية،حتت يالي���ة، عش���ية الث���ورات الل�����بت ي��� عص المبر

نح���ن فف
.مستقيم

، فيقول"تأملت نظ ية"من خلل نص  ي :، يقدم الكاتب طرحه للنوية الثورية، و يحاول أن ي اط أسس وجودها بالواقع المغرتر
ي المرحلة ، لمسألة التنظي��م الث��وري "

وط الملموسة للثورة المغ اية، فف ي الشر
ي أود أن أط ح منذ الن تصوري فف

أو ب��الحرى التنظيم��ات(غبم أنتف
ف�� الط��ور الراه��ن للصاع ب��المغرب )الثوري��ة ف�� بانعط��اف دون قطيع��ة،(، )يش��كل الط��ور ج��زءا م��ن مرحل��ة(، إن م��ا يمبم إن الم��رور إل ط��ور أعل يتمبم

ف المرحلة بالقطيعة ي المحدد أساسا بالصاع من أجل ديموقراطي��ة حقيقي��ة، و)بينما تتمبم
، هو ازدهار تنظيمات متعددة داخل المجتمع المدتف

:، و يقول أيضا 556"زوال السلطة المخزنية
ي���"م���ن الواض���ح ان التص���ور الكلس���يكي ل"

ي���"الح���زب اللة ةتف
، ال���ذي س���يقود ه���ذا النض���ال، ع���بر الهيمن���ة عل ه���ذه التنظيم���ات المختلف���ة، ه���و فف

.557"تعارض مع حةوية اجتماعية من هذا القبيل
ي�� ظ��ل دينامي��ة اجتماعي��ة مث��ل ه��اته ����� ليس��ت إل تنظي��م ث��وري، و إنم��ا إل"و ع��ن س��ؤال لم��اذا التنظي��م الث��وري؟ 

أجي��ب لخص��يا ب��أن الحاج��ة ���� فف
.558"أنوية ثورية"

ي أول مصطلح ثوري، و لماذا أنوية؟
لكن ماذا يعنن

ف العتبار تاري����خ صدور هذا النص، أي سنة  ي تعارض مع ك��ل المف�اهيم الماركس��ية، لم��ا يق��رب م�ن 1997إذا أخذنا بعيم
150، يحاول الكاتب ���� فف

:سنة ����� تحديد الطبيعة الثورية لنواته الثورية، و التأسيس لمفهوم تنظيمه الثوري، من خلل قوله
ف المغارا���ة، " ف و التق���دمةيم ف ال���ديموقراطةيم ي��� الحقيق���ة تتح���دد ه���ذه الديموقراطي���ة أك���بر". ديموقراطي���ة حقيقي���ة"نق���ول، و يق���ول ك���ل المناض���ليم

فف

، ج يدة الفق، السنة الثالثة، العدد " تأملت نظ ية"انظر �� 556 ي
اير  15يناير إل  29، من 47أبراهام الشفاتت .1994فبر

.المرجع السابق نفسه�� 557

.المرجع السابق نفسه��  558
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559"بالسلب، أي نهاية نظام السلطة المخزنية، لكن بما يتعلق المر بعد ذلك؟ ما هي الديموقراطية الحقيقية؟

ي�� ل��عار س��يادة الش��عب، لك��ن كي��ف تم��ارس ب��الملموس؟ و ح��تت اص��طلح فص��ل الس��لط، عن��دما يس��تعمل كش��عار
ف تبتف بإمك��ان جمة��ع المناض��ليم

ي��
يعية، ه��ذا دون أن يت��م: مرك��زي، يفس��ح المج��ال أم��ام مس��اومة مفتعل��ة م��ع الحك��م المخزتف احتفظ��وا بالس��لطة التنفيذي��ة، لك��ن اترك��وا لن��ا التشر��

ح���تت الل���ارة إل الس���لطة القض���ائية، ب���ل ح���تت ل���عار المجل���س التأسيسي��� ال���ذي ه���و أك���بر بك���ثبم جذري���ة و انس���جاما م���ن س���ابقه، غبم��� خ���ال م���ن
و لك��ون ه��ذا. ليس فقط حول مسألة من سيستدعي انتخابات مثل هذا المجلس، إذا ما ظ�ل المخ��زن قائم��ا. الغموضات و الحتواءات الكاملة

لمانية(يظل حبيس الديموقراطية التمثيلية ) المجلس التأسيسي(الشعار  ي حللها ماركس منذ أول كتاباته)البر
560"، التت

ة، هو أكبر انفتاحا عل دينامي��ة اجتماعي��ة ثوري�ة،  ش�ق الط ي��ق" لذلك فإن مفهوم مؤتمر الشعب التأسيسي المركز عل الديموقراطية المباشر
.561"لمسلسل إزاحة سلطة المخزن من طرف الشعب

.ل يمكن أن يحدد ذلك إل مؤتمر الشعب التأسيسي: لكن إل أين؟ الجواب
ح ف� العتب�ار، مض�مون الط�ور. هكذا إذن، أعطان�ا الك��اتب الج�واب ع�ن معتف� كلم��ة ث�وري، و ع�ن المض��مون الث�وري لتنظيم�ه المق�بت إذا أخ�ذنا بعيم

ي��� أحس���ن الح���وال ديم���وقراطي ث���وري، أي
ي من���ه التنظي���م ط���بيعته الثوري���ة، نج���د أنفس���نا أم���ام تنظي���م ه���و فف

ال���ذي يح���دده الك���اتب، و ال���ذي يس���تفت
ورة، ف��ذلك ه��و م��ا ي تتض��من ادع��اء قي��ادة الس��بم

ولةتاري��ا، ال��تت يتح��دد به��دف الط��ور، و ل معتف�� عن��د الك��اتب لتك��رار أس��طورة المهم��ة التاريخي��ة للبر
ي ذلك نحيله إل الفقرة التالية

ائه، و لمن يشك فف ي حسب افبت
ي التحاد السوفياتت

ي حصلت فف
:أدى إل الكارثة التت

ف أن���ه ل يمك���ن لي تنظي���م، أن ي���دعي ق���درته عل التع���ببم ع���ن ك���ل ه���ذا، و لي���س بمق���دور أي تنظي���م لوح���ده، أن يق���وم" إن تاري����خ ه���ذا الق���رن، ي���بيم
ويلتاري��ا، تتض��من ه��ذا الدع��اء، و ه��و م��ا أدى إل الكارث��ة بت س��ةق جمة��ع ه��ذه النض��الت، إن موض��وع، و ب��الحرى أس��طورة المهم��ة التاريخي��ة للبر

.�� المرجع السابق نفسه559

.المرجع السابق نفسه�� 560

.المرجع السابق نفسه�� 561
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ي السابق
ي فف

ي التحاد السوفياتت
ي حصلت فف

.562"التت

تتمة: عودة إل الطروحة الثالثة 
من النظرية إل التطبيق: أطروحة النوية الثورية

 
ي��� محاول���ة لتجس���يد م���ا ج���اء ب���ه نظ ي���ا عل أرض الواق���ع، و

ي م���ن ع���الم النظ ي���ة الغ���امض، إل حق���ل الممارس���ة المنع���دم، فف
ينقلن���ا أبراه���ام الشفاتت

ي نصه المعنون ب 
ي دول الجنوب، مقاراة نظ ية و تج اة مغ اية- الفاعلون الجدد السوسةو"سنجد هذا فف

ف فف . 563"سياسةيم
ي��� إط���ار م���ا أس���ماه 

ي ب���المغرب، فف
ي��� مع���رض تق���ديمه للل���كالية، أن عرض���ه، يعتم���د عل تراب���ط التفكبم��� النظ���ري، و النض���ال المي���داتف

:هكذا،ج������اء فف
ف العتبار .سنة من العمل الشي 25- حسب تصيحه - النتقال إل الديموقراطورية، كما أن عرضه أخذ بعيم

:السياق العام
.1996إل  1992و يحدد زمن ذلك، من  ،564النتقال من دكتاتورية لديدة إل ديموقراتورية بالمعتف الذي حدده غاليانو- 
ي- 

ق أورواا و التحاد السوفياتت ي شر
اكية الفعلي فف .انهيار اللبت

ف���� العتب����ار تج ا����ة الحرك����ة ف���� العتب����ار دروس ه����ذا النهي����ار، بالض����افة إل أخ����ذه بعيم ي���� الجدي����د، أخ����ذ بعيم
إن التفكبم���� النظ����ري، حس����ب التح يفف

ي بالساس تج اة ما يسميه ب )الماركسية �� اللة ة ية(
ي س�ادت 25، و هو يعتف

سنة من العمل الشي، و من هنا يح�دد المف�اهيم التنظيمي��ة ال�تت
:داخل المنظمة

.1944 – 1943خط الجماهبم الذي حدده ماو  سي تونغ سنة - 1

ي من مقال صادر بمجلة "النوية الثورية"مفهوم �� 562
.، انظر هامش سابق"نقد لةوعي"استقاه أبراهام الشفاتت

ي الجنوب، مقاراة نظ ية و تج اة مغ اية:" النص تحت عنوان�� 563
".الفاعلون الجتماعةون �� السياسةون الجدد فف

ف عل بيان برتو أليغري) 2015 ����� 1940(إدواردو غاليانو �� 564 ي و مشجي من الروغواي، أحد نشطاء المنتديات الجتماعية و من الموقعيم
.مثقف و كاتب و صحفف
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، أنه����ا فق����دت م����ن حي����ث الب ي����ة-2 ي
ي ي����رى أبراه����ام الشفاتت

، ال����تت ف ف الث����ورييم فيم ي���� لمنظم����ة المح����بت
ي���� مرحل����ة قاس����ية، إل المفه����وم اللة ةتف

اللج����وء فف
ف روسيا  ).لبةبة مدرسية كوسط مغذي(و المغرب  طبقة عاملة مهيكلة سياسيا) (1913- 1906فعالةتها، و هنا يقوم بمقارنة بيم

ف ي النضالت السياسية نتيجة عامليم
، أنه خلل سنوات الثمانينات، ظلت هناك استمرارية فف ي

 :565يلحظ أبراهام الشفاتت
ي السجون- 

.المقاومة السياسية فف
ي ك��انوا ي��دافعون عنه��ا من��ذ - 

، و كمث��ال1970التنظي��م لقط��اع ه��ام م��ن الش��بةبة المدرس��ية، تح��ت ت��أثبم ه��ذه المقاوم��ة، و تح��ت ت��أثبم الفك��ار ال��تت
ي حركها لباب متأثر بهذه الفكار، حيث لعب المعتقلون السياسةون دور النواة الثورية1984عل ذلك انتفاضة 

.، التت
ي عن استمرارية النضالت السياسية، و منها انتفاضة 

ي يعتقد حسب الن��ص، أن��ه ك��ان أح�د أعض��اء أول ن��واة ثوري��ة84يتكلم أبراهام الشفاتت
، التت

، أو اقتص�ادي، ب�ل عوام�ل ترتب�ط ب تائ��ج ل�ذلك. لعبت دوره�ا خلل ه��ذه الحقب��ة ي� تحدي�ده للس��باب، أي عام�ل موض�وعي اجتم��اعي
و ل نج�د فف

ي عل رأسه
، فياله من منهج يمسر .الوضع الموضوعي

أي دخ��ول المغ��رب مرحل��ة جدي��دة، فت��م تحدي��ده ب��إطلق ،1994566أم��ا النتق��ال إل الديموقراتوري��ة، ال��ذي ب��دأ م��ع العف��و ل��به الع��ام، لةولة��وز 
ف ).شاح ما تبفت من المعتقليم

ف ف س بيم ، و ذلك باعتماده عل مفهوم بيم هكذا إذن، يلجأ صاحبنا إل مفاهيم غبم ذات صلة بالفكر الماركسي و الحقل السياسي الماركسي
ل هي���� دكتاتوري����ة، و ل هي���� ديموقراطي����ة بع����د، أي أنه����ا الثن����ان مع����ا، و ه����ذا لعم����ري لغ����رب نظ����ام سياسي���� عرف����ه التاري����خ، فالدول����ة هن����ا: دول����ة 

، ال���ذي ي���رى أن ك���ل دول���ة، هي��� دكتاتوري���ة و غبم��� ديكتاتوري���ة، و ديموقراطي���ة و غبم��� ديموقراطي���ة، و ه���ذا خ���روج واض���ح ع���ن المفه���وم الماركسي���

ي���
ي��� ح���ال الت���وازن فف

ولةتاري���ة هي��� دكتاتوري���ة تمارس���ها الغلبي���ة ض���د القلي���ة، و ح���تت فف دكتاتوري���ة تمارس���ها أقلي���ة ض���د الغلبي���ة، و ح���تت الس���لطة البر
ي���� ه����ذا أن الدول����ة فق����دت دكتاتوريته����ا، ب����ل تغبم���� النظ����ام

صاع الطبق����ات، و ب����روز طبق����ة ثالث����ة، أو عناص منه����ا،  س����تولي عل الس����لطة، فل يعتف

ي خ يف �� 565
ي ح��ول الثمانين��ات و علق��ة ذل��ك" إل المام"، تعرضت 1985فف

ي الحكم عل ما يقوله الشفاتت
اة قوية أنهت وجودها بالداخل، و هذا المعط هام فف إل صف

.بما يسميه بالنوية الثورية

ف�� 566 ف السياسةيم ي هذا التاري����خ أعلن النظام عن إطلق شاح ما تبفت من المعتقليم
.فف
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ي حقبة محددة
.567السياسي فف

ي� س�نة 
ي�� للتنظي��م، و حس�ب م�ا يق�وله زعي�م التح يفي�ة الجدي�دة، أن�ه فف

ح أح�دهم، التخلي� ع�ن المفه�وم1993ب�العودة إل المفه�وم اللة ةتف ، اق��بت
ي للحزب الثوري، باعتباره مرلدا لمجموع الحركة الثورية، و تعويضه بمفهوم 

،" النوية الثورية"اللة ةتف ي
بالجمع، المنبثقة من المجتمع الم�دتف

اتيجية المناس��بة لمرحل��ة النض��الت الجاري��ة، و س��يجد ص��احبنا مناس��بة س��انحة لع��رض مف��اهيمه ي تمك��ن ع��ن ط ي��ق ترابطه��ا، بل��ورة الس��بت
و ال��تت

"، و ذل��ك م��ن خلل نق��ده لح��دى الوراق"، و انطلق محاول��ة تأس��يس "إل الم��ام"التنظيمي��ة الجدي���دة،بعد ح��ل منظم��ة  النه��ج ال��ديموقراطي

.568التأسيسية للنهج الديموقراطي
ي أن ه�ذا الن�ص يعي�دنا إل المف�اهيم و التص�ورات المقدم�ة من�ذ 

س�نة، هي� نفس�ها م�أخوذة م�ن المف�اهيم المقدم�ة م�ن 24يقول أبراه��ام الشفاتت
ي بداي��ة الق��رن 

، فف ف ي ج�اءت بع�د20طرف لةنيم
، ه��ذه المف�اهيم، إذا ك��انت ق�د س��محت بانتص��ار ث�ورة أكت��وار، فق�د ك�انت تتض�من ب��ذرة الكارث�ة ال�تت

ي�� الممارس��ة،
ي المغرب، هاته المفاهيم سمحت بمواجهة القمع خلل بضع سنوات، و لكن تجاوزها فف

ي تج اتنا الخاصة فف
ثلثة أرااع قرن، و فف

ي الثمانينات بالحفاظ عل الحركة
.، و انفتاحها عل الطاقات الحالية569هو الذي سمح فف

ي��� المغ���رب من���ذ الس���نوات 15إن ال���درس الساسي��� للحرك���ة من���ذ "
ي المس���جل فف

، أم���ا ال���درس الث���اتف ي للجم���اهبم
س���نة، ه���و الولوي���ة للتنظي���م ال���ذاتت

ي
ة، هو الولوية لنبثاق وتثبيت و تعزيز المجتمع المدتف .570"الخبم

، أن ه����ذه النص����وص النهجي����ة  ي
ف���� العتب����ار، التق����دم")النه����ج ال����ديموقراطي"نس����بة ل (عل ه����ذا الس����اس، اعت����بر أبراه����ام الشفاتت ، ل����م تأخ����ذ بعيم

ائحها، تناقض��ات اقتص��ادية�� 567 ي�� ظ��روف ث��ورة عمالي��ة فال��لة لض��عف الطبق��ة العامل��ة و بورجوازي��ة تنخره��ا تناقض��ات شر��
ي�� فرنس��ا فف

ي نش��أت فف
انظ��ر حال��ة البونابارتي��ة، ال��تت

، و بالت���الي عجزه���ا ع���ن ف���رض نفس���ها، مم���ا س���مح)صاع الفئ���ات الملكي����ة و الجمهوري���ة م���ن البورجوازي���ة(، و تن����اقض مةولته���ا السياس����ية )الفئ����ة المالي���ة ���� الفئ����ة الص���ناعية(
ف الصغار  ، الذين كانت الغلبية الساحقة منهم تتكون من الفلحيم ف اطورية الثانية بدعم من الفلحيم انظر(بالستحواذ عل السلطة من طرف لويس بونابارت و بناء المبر

ي فرنسا"
اس" ل كارل ماركس، و كذلك السلطة السياسية و الطبقات الجتماعية" برومبم 18"و" الصاعات الطبقية فف ف .، نيكوس بولونبت

" الذي أصبح �� 568 وع الورقة التنظيمية لتيار "النهج الديموقراطي ي " النهج الديموقراطي"يتعلق المر هنا بمشر
.1995أب يل  15فف

ق��ول مته��افت، لن��ه ل وج��ود لم��ا ي��دعيه منظ��ر التح يفي��ة الجدي��دة، ح��ول اس��تمرارية الحرك��ة، و ح��تت و إن س��لمنا ب��ذلك، فه��ل يعق��ل أن نعت��بر وج��ود بع��ض الف��راد أو�� 569
ف الذين نجوا من العتقالت نموذجا يرفت لمستوى التنظبم المفاهيمي للمسألة التنظيمية؟ إنه العماء الذي تولده النظرة الذاتوية .بعض المتعاطفيم
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ي مفاهيم الحركة، و اعتبر تلك النصوص تراجعا ب 
.سنة، أي را��ع قرن 25الحاصل فف

احات بديلة منها  ي اقبت
، قدم الشفاتت ي

ي للدغمات التنظيمية للماضف
ي  سمح بالتجاوز النهاتي

حات، التت :و لتقديم المقبت

طا لذلك) 1 ، شر ي
ي منظمة للمجتمع المدتف

ي من النضال ال شيط فف
، جعل أبراهام الشفاتت ي النهج الديموقراطي

.فيما يخص، العضوية فف

، يج��ب أن يك��ون تجمع��ا لتنظيم��ات) 2 ي
، كتي��ار متواج��د عل الص��عيد ال��وطتف ي إل النه��ج ال��ديموقراطي

فيم��ا يخ��ص ب ي��ة التنظي��م، نظ��ر الشفاتت
ك بنضالت اليسار الجدي�د، من�ذ  ي تقوم وحدتها عل الرتباط المشبت

س��نة، و بالماركس��ية كمةتودولوجي��ا حي�ة 26إقليمية، مستقلة ذاتيا، و التت
اتيجية للجماهبم الكادحة ، و بالمصالح السبت .للفعل الجتماعي

.لتبادل التجارب، و ليس لها سلطة عل القليم المستقل" لجنة ت سةق"القيادة هي عبارة عن ) 3

ي� لجن�ة الت س��ةق الوطني�ة،"الجميل�ة"و م�ن النك�ت . ج ي��دة للجمة�ع، لك�ن ب�دون دور مرك�زي ) 4
، أن م�دير الج ي�دة ل يج�ب أن يك��ون عض�وا فف

ي���� ع����الم المث����ل
ي��� أن الم����دير لخص���ية معلق����ة فف

ي ل س����لطة له���ا عل الق���اليم، و النك م���ن ك����ل ه���ذا، أل يك���ون منتس����با لي إقلي���م، و ه���ذا يعتف
ال����تت

، و ل ح��تت أن يك��ون منتس��با لي ي
ي� لجن��ة الت س��ةق ال�وطتف

ي يجب أن يخدمها، دون أن يكون عض��وا فف
ي القاليم التت

، تتابع ما يجري فف ي
الفلطوتف

ي المثالية الذاتية 
، فياله من تصور غارق فف ، يذكرنا بمفهوم الدولة الهيجلي ي

...إقليم، إنه إنسان وطتف

ة) 5 .كل جهة تحدد بشكل ديموقراطي توجهاتها، و عمل برنامجها، و ت تخب لجنتها المسبم

.مرجع سابق�� 570
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ة- لقد كانت هاته هي المحاولة الول ي لطروحاته التنظيمية المعادية للنظ ية اللة ة ية، إل الواقع ، و كم��ا رأين��ا،- والخبم
لنقل أبراهام الشفاتت

ر وجوده����ا فهي���� تق����وم عل أس����اس تنظي����م هلمي���� ق����وامه تنظيم����ات اقليمي����ة مس����تقلة،و لجن����ة ت س����ةق وطني����ة لس����لطة له����ا عل الق����اليم، فم����بر
، و ي�� الماركس��ية كمتودولوجي��ا حي��ة للفع��ل الجتم��اعي

كة للتنظي��م، فهي�� تبتف ف�� الق��اليم، أم��ا قاع��دة الوح��دة المش��بت ي�� تب��ادل التج��ارب بيم
مختص فف

ك بنضالت اليسار الجدي�د من�ذ س�نة، و أم�ا الج ي�دة فل دور مرك�زي له�ا، و م�ديرها ل ي تمي� للجن�ة الت س��ةق الوطني�ة، و ل 26الرتباط المشبت

ي
وطة بالعمل داخل منظمات المجتمع المدتف .ينتسب لي إقليم، ثم بالضافة إل كل هذا ، فالعضوية داخل التنظيم، مشر

ي فهم أطروحاته، رغم تصفيقهم المستمر لنظ ية " النهج الديموقراطي"لقد وجد تلمذته من مؤسسي 
، و ازدادت"النوية الثورية"صعواة فف

ي الدولب، دون تخلي عن جوهر النظ ية، و احتفظ��وا
، فوضعوا جزءا من النظ ية فف ، بعد محاولت النتقال إل التطبةق العملي الصعواة أكبر

، بعدما اضطروا إل توفبم حد أدتف م�ن المركزي�ة التنظيمي��ة  ي�  ض�مانا لس��تمراريتهم س- بجزء كببم
ي� تبتف

، يتمث��ل فف الماركس��ية"و ه�ذا الج�زء الك�ببم
ي��� للتنظي���م و للمركزي���ة الديموقراطي���ة، ن��زع أي تمثيلي���ة محلي���ة ع���ن عض���و" كمتودولوجي���ا

لتحلي���ل الدينامي��ة الجتماعي���ة، رف��ض المفه���وم اللة ةتف
اللجن���ة الوطني���ة، فه���و ل يمث���ل إل نفس���ه، رف���ض العم���ل ب���التنظيم الخل���وي، و تعويض���ه بمج���الس محلي���ة عائم���ة، و بح���دود مائع���ة فيم���ا يخ���ص

ي بعض المناسبات
ال ذلك فف ف ، و اخبت ها،رفض العمل السياسي وسط الجماهبم .571العضوية من غبم

ورات الثلث "انظر كتاب  �� 571 .مرجع سبق ذكره..."، نقد السبم
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:الطروحة الرابعة
اق الديموقراطي الشفاتية  نظرية الخير

اق المضاد اق و الخير الخير

اق الديموقراطي: الجزء الول الخير
 
تخبطات ما قبل النهاية- 1-

ي
، و ق��د ه��الته القف��زات السياس��ية، ال��تت ي إل ه��ذا الخبم��

لع��ل خبم�� م��ا نب��دأ ب��ه ه��ذا الج��زء، مقتطف��ان م��ن رس��الة لح��د أق��رب رف��اق أبراه��ام الشفاتت
ة السابقة عن الرسالة ي السنوات الخبم

، فف ي
ت مواقف أبراهام الشفاتت ف .572مبم

:يقول صاحب الرسالة، واصفا تلك القفزات، ما يلي
ي"

، مررن��ا إل ملكي��ة ب��دون إدري��س البصي، ذل��ك ال��ذي كن��ت  س��ميه م��ن س��نوات ليس��ت بعي��دة، الحس��ن الث��اتف ي
م��ن ملكي��ة ب��دون الحس��ن الث��اتف

ي"جلد تازمم���ارت، أص���بح 
، ع���ن ط ي���ق1976ال���ذي دل���ن الح���رب ض���د الش���عب الص���حراوي س���نة " الخ���ائن"، "ص���احب الجلل���ة الحس���ن الث���اتف

ي��� الس���اقية الحم���راء "
ف فف ف م���دنةيم ي تح���ت عن���وان(القنبل���ة بالناب���الم س���كانا ص���حراوييم

م���ع إل���ارة اله���امش يحي���ل ك���اتب الرس���الة عل كت���اب للشفاتت
، حياة خائن" ي

.573)-1986"-الحسن الثاتف
ي�� تناقض��ات م��ع

ي السياس��ية، دخ��ل ه��ذا الخبم�� فف
ي ب��إدريس البصي، ال��ذي أص��بح اله��دف الساسي�� لحملت الشفاتت

بع��د تع��ويض الحس��ن الث��اتف
ي مارس 

ه فف :، يقول فيه 1992تصيحاته السابقة، من قبيل نص نشر

، مؤرخة ب�� 572 ي
".غشت 30"الوثيقة م شورة عل موقع . 1998ماي  4من رسالة لسمبم ب سعيد إل ابراهام الشفاتت

ي ج يدة �� 573
ي فف

اير  13 ���� 7، 309عدد " ماروك إيبدو"استجواب للشفاتت .1998فبر
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، يعرف���ون أن مث���ل ه���ذا اله���دف " ف ف المب���دئةيم ي���)ه���دف الديموقراطي���ة و بن���اء دول���ة الق���انون(ك���ل المعارض���يم
ي فف

، متع���ارض م���ع إبق���اء الحس���ن الث���اتف
، بل من المعروف أن رئيس المافيا يكون مرتبطا بمافياته بإمكانه تصفية هذا أو ذاك. السلطة، ليس فقط لكون هذا الرجل، ل يمكن أن يتغبم

، واالمكان ومن الممكن، أن يقوم به غدا مع إدريس البصي، لكنه ل يمكنه التخلص من المافيا نفسها .574"من أعوانه، كما فعل مع الدليمي
ت م����ن طرف�����ه ، اعت�����بر ي

، ح����د أن حكوم����ة الةوس����فف ة، وتب����دلت المص�����طلحات بشعة أك����بر ت المواق����ف بشعة ك�����ببم تع����ددت التصيحات، و تغبم����
ي أو الفوضف"لحد إطلقه لعار " وسط يسار"حكومة 

.575"الةوسفف
ة نحو الفلس السياسي التام ، يسبم بشعة كببم ي

.كان أبراهام الشفاتت
.، بل و قبل ذلك1979قبل ذلك، أسس لمساره الجديد خطوة خطوة، لقد كان هذا التأسيس لمساره السياسي الجديد تدريجيا، منذ 

ف��� م���ارس  ة الممت���دة بيم ي��� الف���بت
ي مع���ه ب���ذور ذل���ك التح���ول، فف

، لك���ن تل���ك الب���ذور ظل���ت انحراف���ات جزئي���ة،1979وين���اير  1977لق���د حم���ل الشفاتت
.576ضمن خط سياسي ثوري

ي تؤرخ لهذه التحولت، إل كتابات، إما نظ ية، و إما كتابات سياسية، و منها
:تنقسم أهم المراجع التت

).1993، باريس، لتنبر7مجلة إل المام، عدد " (تأملت نظ ية- "
ي زمن الحداثة-"

ي السياسي فف
ي فف

ي " (انبثاق المجتمع المدتف
ي فف

ة ألقاها أبراهام الشفاتت وكسيل) 95 – 12 –11محاصف .ببر
.1998، أب يل "من الستبداد إل الديموقراتورية: 98مغرب -"
ي المغرب، و اللكال الجديدة للعمل السوسةوسياسي-"

.1996، نونبر " النتقال إل الديموقراتوية فف
ي-"

ي أوائل مارس" إل المام"، أجرته مجلة "استجواب مع الرفةق أبراهام الشفاتت
).1992، أب يل 1عدد " إل المام"مجلة  (1992فف

، ل���تنبر8، ع��دد "إل الم��ام"مجل��ة (المغ اي��ة " إل الم��ام"لتأس��يس منظم��ة  22، بمناس��بة ال��ذكرى "إل الم��ام"البي���ان الص��ادر ع��ن منظم��ة - 

، مرجع سبق ذكره�� 574 ي
.رسالة سمبم ب سعيد لبراهام الشفاتت

ي عدة جرائد و مجلت مغ اية�� 575
.المرجع السابق نفسه، و العديد من التصيحات وردت فف

، الطروحات التح يفية الجديدة�� 576 ي
، القسم الثاتف ي

.انظر مقدمة الجزء الثاتف
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1993.(
، . انظر كذلك رسالة س-  ي

.98 -5 -4ب إل أبراهام الشفاتت
ي الجنوب- الفاعلون الجتماعةو- "

ف الجدد فف ي إل)مقاراة نظ ية و تج اة مغ اية" (سياسةيم
النتقال: "، و هذا النص، سيتحول عنوانه النهاتي

..."إل الديموقراتورية
، و عل مراح����ل، ب����التخلي ع����ن ك����ل الطروح����ات اليديولوجي����ة و السياس����ية المؤسس����ة للحمل����م و ي

، ق����ام أبراه����ام الشفاتت ي
قب����ل الس����قوط النه����اتي

، و". إل الم��ام"لمنظم��ة  ي
و لن الطبيع��ة تك��ره الف��راغ، فق��د ق��ام بمح��اولت لمل ذل��ك الف��راغ، بأطروح��ات جدي��دة عل ط ي��ق الس��قوط النه��اتي

ي��� مفه���وم فض���فاض ل 
ي بتص���ورات جدي���دة،"النض���ال ال���ديموقراطي"وج���د ض���الته فف

ي و الش���عاراتت اتيخر ، ص���احبه عل المس���توى النظ���ري و الس���بت
اق الديموقراطي"تصب كلها، فيما يمكن أن نطلق عليه  ".نظ ية الخبت

 
اق الديموقراطي- 2- :نظرية الخير

، حي����ث تظه����ر اللمس����ات الشفاتية في����ه"إل الم����ام"لتأس����يس منظم����ة  22لع����ل البي����ان ال����ذي أص����دره التح يفة����ون الج����دد، بمناس����بة ال����ذكرى 
ف جدد ، و م يديه من تح يفةيم ي

، لدى ابراهام الشفاتت ي
.واضحة، وثيقة رسمية تؤرخ لبداية مرحلة ما قبل السقوط النهاتي

ي بيان الذكرى 
 :22جاء فف

إن الق����وى الثوري����ة و الجذري����ة، استخلص����ا منه����ا لل����دروس م����ن انس����داد الط����رق لس����نوات الس����تةنات و الس����بعةنات، تعلم����ت أن تدم����ج النض����ال"
اتيجةتها ي� اس��بت

ف ال�ذين وض�عوا من�ذ نهاي�ة الس�بعةنات، و طيل�ة الثمانين��ات. السياسي من أجل هدف مرحلي� فف و ه�ذا ص�حةح بال س��بة للمناض��ليم
، و هذا أيضا بال سبة لمنظمتنا  اكي ي استطاعت منذ الثمانينات، رغم ظ��روف القم��ع" إل المام"أسس حزب الطليعة الديموقراطي اللبت

و التت
اتيجية الثوري�������ة المغ اي�������ة، لتتعل�������م دم�������ج النض�������ال ي ك�������انت ترتك�������ز عل نظ�������رة مثالي�������ة للس�������بت

القاس�������ية، أن تتج�������اوز تص�������ورات الس�������بعةنات، ال�������تت
وط الثورة ي مسلسل إنضاج شر

".الديموقراطي فف
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ي البيان
ف المغاراة حول عدم تخلي المنظمة عن خطها، جاء فف :و لطمأنة المناضليم

ورة متواص����لة ع����بر مراح����ل مندمج����ة بعض����ها" ة أن الث����ورة المغ اي����ة س����بم ، و للماركس����ية الحي����ة، معت����بر ف���� إن منظمتن����ا تبفت���� مخلص����ة ل����دروس لةنيم
.577"ببعض

اق ال��ديموقراطي"، يت��م العلن ع��ن مفه��وم )نعل��م جي��دا ك��م هي�� كاذب��ة(و بع��د ه��ذه الطمأن��ة الزائف��ة  ، يق��ول"الخ��بت ي اتيخر ، كتص��ور نظ��ري و اس��بت
:البيان 

اق الديموقراطي-  :حول الخير

ة الراهن���ة" ي��� الف���بت
اق. إن النض���ال ال���ديموقراطي مهم���ة رئيس����ية فف اع اخ���بت ف ي��� إط���ار ه���ذا النض���ال ال���ديموقراطي نفس���ه، ال���ذي يه���دف إل ان���بت

لك���ن فف

578..."ديموقراطي

ي���
اق ال���ديموقراطي المزع���وم، فوج���دوا ض���التهم فف ، أن يخت���ار التح يفة���ون الج���دد ل����عارا مركزي���ا له���ذا الخ���بت و بطبيع����ة الح����ال، ك���ان م���ن الط���بيعي

ي البيان حول الموضوع"المجلس التأسيسي"لعار
:، و مما جاء فف

:المجلس التأسيسي- 
إن ه�������ذه التجاه�������ات الجذري�������ة، ترك�������ز الة�������وم جهوده�������ا، عل فض�������ح أي إص�������لح دس�������توري ممن�������وح، ال�������ذي ل يمكن�������ه إل أن يك�������ون كاريك�������اتورا"

".للديموقراطية، و تص عل أن الدستور يجب أن يعد من مجلس تأسيسي منتخب و منبثق من الشعب
ث����م هن����اك ره����ان عل الكنفدرال����ة الديموقراطي����ة للش����غل، كق����وة. أم����ا اله����دف المرك����زي للمرحل����ة، فه����و دس����تور يع����ده مجل����س تأسيسي���� منتخ����ب

.أساسية لتحقةق الشعار

".إل المام"لتأسيس منظمة  22مقتطف من بيان الذكرى �� 577

.المرجع السابق نفسه�� 578
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ي المرحلة الحالية- 
:الهدف المركزي فن

إن����ه لواض����ح أن ه����ذا الط ي����ق ل يمك����ن أن ي����ؤدي إل النتص����ار، ب����دون نض����ال الجم����اهبم الش����عبية، و الكادح����ة منه����ا،... إن ه����ذا الط ي����ق ممك����ن "
ي�� ه��ذا المسلس��ل، إذا م��ا اس��تطاعت أن  س��تقل بنض��الها ع��ن الح��زاب.د. م��ن هن��ا ال��دور المرك��زي ال��ذي يمك��ن أن تلعب��ه ك. بالدرج��ة الول

ش فف
ي�� ذل��ك، م��ع الق��وى. السياس��ية

ي�� بن��اء الوح��دة النض��الية للطبق��ة العامل��ة، بم��ا فف
و ه��ذا م��ا سيس��مح له��ا بالخص��وص، ب��أن  س��اهم بص��فة حاس��مة فف

ي للشغل ي التحاد المغرتر
".المناضلة فف

.يظهر أن البيان، كان يبحث عن قوى سياسية، ستنجز الهدف المركزي للمرحلة المتكلم عنها، أي دستور يعده مجلس تأسيسي
هك����ذا ت����م الره����ان عل دور حاس����م مزع����وم ل ك د ش، م����ن أج����ل تحقة����ق ذل����ك اله����دف المرك����زي، بع����دما طالبه����ا البي����ان بالبتع����اد ع����ن الح����زاب

ي حزب الطليعة، و اتجاه المواطنة، و 
، و بالمك��ان"إل المام"السياسية، و أوهمنا كذلك بوجود قوى جدرية قادرة عل إنجاز ذلك، متمثلة فف

.إضافة الشبةبة التحادية، و اتجاه نوابم الموي
ة ل���ه تح��ت عن���وان  ي��� محاصف���

ي��� زم���ن الحداث���ة"و فف
ي�� السياسي��� فف

ي فف
، حي���ث التأس���يس لمفه���وم الحداث���ة، و جوهره���ا، و579"انبث���اق المجتم���ع الم���دتف

ال�ذي ك�ان ق�د فش�ل، و قب�ل ذل�ك ك�ان ق�د حج�ب عن�ا الحداث�ة، و جوهره�ا الق�ائم عل الف�رد الخلق،) كولكتفيس�ت" (الجمعي�"رف�ض الج�واب 
، ق���دم ، و م���ا أس���ماه بالنوي���ة الثوري���ة، المنبثق���ة ع���ن ه���ذا الخبم��� ي

ث���م، و بع���د رف���ض مفه���وم الح���زب الث���وري، و الره���ان عل دور المجتم���ع الم���دتف
ي مفاهيمه حول سياس�ة الئتلف��ات 

ي� بي�ان)انظ��ر الفق�رات ال�واردة س�ابقا(الشفاتت
، فف ف ، و ه�و هن�ا يتخل بش�كل واض�ح، عم�ا طم�أن ب�ه المناض��ليم

:22الذكرى 
ورة متواص����لة ع����بر مراح����ل مندمج����ة بعض����ها" ة أن الث����ورة المغ اي����ة س����بم ف���� و للماركس����ية الحي����ة، معت����بر إن منظمتن����ا تبفت���� مخلص����ة ل����دروس لةنيم

".ببعض
ي 

ف سنتت ي كانت  شكل عم��اد الخ�ط الث�وري لمنظم��ة 1995و 1992بيم
اتيجية الثورة المتواصلة عبر مراحل، التت إل"، تم التخلي نهائيا عن اسبت

، مرجع سابق�� 579 ي
ة أبراهام الشفاتت .انظر محاصف
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، القائم�����ة عل م�����ا يس�����م بالئتلف�����ات المتتالي�����ة بحس�����ب الظرفي�����ة الملموس�����ة، و حس�����ب"الم�����ام اق ال�����ديموقراطي اتيجية الخ�����بت ، لص�����الح اس�����بت
ة ات، و عل قاعدة تنظيمات مؤقتة، تحل نفسها باستمرار، و تعيد بناء نفسها، حسب كل ظرفية أو فبت .الفبت

، و ق��د أس���س له��ا نظ ي���ا م��ن خلل رف��ض مفه��وم الث��ورة اتيجية الثوري��ة بش���كل واض���ح و جلي��� ة لمفه��وم الس���بت اة الخبم��� ي الصف���
لق��د س���دد الشفاتت

ي���
، مث��ال 580اللة ةتف ، و لق��وى سياس��ية ل يتع��دى س��قف نض��الها الط��ابع ال��ديموقراطي ي

النوي��ة: ، لص���الح مفه��وم يق��وم عل�� دور للمجتم���ع الم��دتف
-الثورية س انظر التحليل أعله

ي�� أم��اكن أخ��رى، بم��دح الفوض��وية، لنه��ا ل��م تجع��ل م��ن الس��تيلء عل الس��لطة ه��دفا مركزي��ا للعم��ل
ي�� نف��س ال��وقت، و فف

ي فف
و ق��ام أبراه��ام الشفاتت

.581السياسي
ي س����تتدح ج م���ن موق���ف واض����ح م���ن الملكي���ة، إل قب����ول به���ا و

ي��� العدي���د م���ن المواق���ف السياس���ية، ال���تت
إن ه���ذا التأس���يس، س���ينجم عن���ه تغةبم��� فف

. التعايش معها، قبل أن يصبح الموقف، دعوة صيحة لقيادتها للنضال من أجل الحداثة و الديموقراطية و دولة الحق و القانون
ي�� قل��ب ه��ذا التح��ول، و ه��ذا النعط��اف 

ي��)رج��وع إل ال��وراء(فف
ي انبن��ت فف

ي الجدي��د، ح��ول م��ا أس��ماه بالديموقراتوري��ة، ال��تت
ز المفه��وم الشفاتت ، س��ةبر

ف  ة الممتدة بيم ي الفبت
.1998و 1995المغرب، فف
ي�� مق��اله 

اق��ا ب��ارزا "م��ن الس��تبداد إل الديموقراتوري��ة"فف ، اخبت ي
ي  ش��كيل حكوم��ة الةوس��فف

، ف��أطلق عل تل��ك)واض��حا، ملحوظ��ا(، س��يعتبر الشفاتت
اع الع����ام- حس����ب زعم����ه - ال����ذي " يس����ار- حكوم����ة وس����ط "الحكوم����ة ص����فة  ينطب����ق عل الغلبي����ة داخ����ل مجل����س الن����واب، المنبثق����ة ع����ن الق����بت

، الذي لم يحصل منذ  ي به انتخابات  34المباشر
.1997نونبر  14سنة، و يعتف

ي يخ���� ج م����ن الره����اب، من����ذ 
، انتق����ل1992، وابت����داءا م����ن 1991و اس����تمر ه����ذا الوض����ع إل س����نة . 1986582لق����د ب����دأ المغ����رب، حس����ب الشفاتت

ي�� الفك��ر الماركسي�� عموم��ا و اللة ة ي���ة خصوص��ا، باعتباره��ا نظ ي��ة�� 580
ي�� اعتب���ار الس���تيلء عل الس��لطة السياس���ية، ه��و اله��دف المرك��زي للث��ورة، و هي�� مقول��ة مركزي��ة فف

نعتف
يالية ي عص المبر

اكية فف .الثورة اللبت

اكية"انظر كتاب �� 581 .مرجع سبق ذكره"، أي مستقبل لللبت

ي نظ�م ق�اطرة س�ميت  1986لقد ك�انت �� 582
ا لدرج��ة أن الحس�ن الث�اتف ، و ق�د ك�ان الحتف��ال ك��ببم ي��

ي ركبه�ا أل�هر" قط�ار التنمي��ة"مناس��بة للنظ��ام احتف��ل فةه�ا بعي�ده الفضف
ال�تت
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ف�������"الديموقراتوري�������ة"المغ�������رب إل مرحل�������ة جدي�������دة، أطل�������ق علةه�������ا منظ�������ر التح يفي�������ة الجدي�������دة اس�������م  ف������� س بيم ف������� الدكتاتوري�������ة و: ، أي حال�������ة بيم بيم
.الديموقراطية، و بمعتف آخر منتصف الط يق

.583لقد أصبحت المقاراة الشفاتية للديموقراطية لبةهة بالمقاراة الكاو سكية، أي تناول للمفهوم، خارج النظرة الطبقية للماركسية
ي ل���عاره الش���هبم

فع الشفاتت ي أو الفوضف���: "س���بم
ي ل���م  س���اند حكوم���ة عب���د الرحم���ان"الةوس���فف

، و سيس���لط نق���ده اللذع عل الق���وى الجذري���ة، ال���تت

ي
ي. الةوسفف

:يقول الشفاتت
ي وح���ده إب���راز ه���ذا التق���دم ال���ديموقراطي "

ي ل���كل فةه���ا حك���ومته، ح���اول الةوس���فف
ي��� الس���ابةع ال���تت

لك���ن التي���ارات الجذري���ة رفض���ت الدس���تور". "فف

ي
، الذي انحتف أمامه عبد الرحمان الةوسفف ي

ي هذا المجهود، و وحده سيطر التأويل المخزتف
"بالجملة، حارمة إياه من دعمها فف

ي المغرب، "... 
اتيجية الوحيدة، من أجل تغةبم جذري فف ورة البقاء- إن هاته التيارات الجدرية، لم تفهم أن السبت ف العتبار صف ي تأخذ بعيم

التت
ف س هي العمل انطلقا من هذا الدستور، حتت تفجبم تناقضاته، و فرض عل وحدة القوى الديموقراطية، و بدون ذلك يقع التنازل لللسلمةيم

، منبثق من المجلس التأسيسي ي
.584..."دستور ديموقراطي حقيفت

ي عام 
ي هذا الصدد 1994فف

، انتقل المغرب إل الديموقراتورية، و يقول فف ي
ي و تع��ززت:"، حسب الشفاتت

تراجع الخوف و تفتح المجتمع الم��دتف
.585"المعارضة و تم عزل النظام

ي دستور
 : 97هكذا اعتبر أبراهام الشفاتت

ي����"ديموقراتوري����ة"ان ه����ذا الدس����تور ه����و ب����ذلك دس����تور ل"
ي���� ظ����ل الوض����ع الح����الي لم����وازين الق����وى فف

، لي����س فق����ط دس����تور مخ����زن، إن����ه يس����مح، فف

ي اجتازوها عبر هذا القطار
ي جمةع المحطات التت

ف بالمغرب، و باتوا يروجون للنظام فف .المثقفيم

ف �� 583 ولةتارية و المرتد كاو سكي"انظر عل سبيل المقارنة كتاب لةنيم ".الثورة البر

ي" من الستبداد إل الديموقراطية: 1998مغرب "انظر �� 584
.أبراهام الشفاتت

.المرجع السابق نفسه�� 585
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.586المغرب، بنضال موحد للقوى الديموقراطية
ي���� 

ي فف
اب  "!!رؤي����اه"و رأى الشفاتت ، و1990أن م����وازين الق����وى ب����دأت ت تق����ل لص����الح ق����وى الديموقراطي����ة، و ذل����ك م����ن خلل استش����هاده بإصف����

ة  ي�� طنج��ة، و بمس��بم
ي�� مك��ادة فف

ي�� بال ا��اط، ي��وم  700انتفاض��ة ف��اس، و بتف اير  3أل��ف مغرتر لمس��اندة الع��راق، ث��م إطلق آخ��ر معتقلي�� 1991ف��بر
ي غشت 

ي 1992و يناير  1991سجن القنيطرة فف
.91 – 9- 15، ثم إغلق معتقل تازمامارت فف

ي الج�����واب م����ن خلل رده عل س�����ؤال 
، و علقت�����ه بالنوي����ة الثوري����ة، ق����دم الشفاتت اق ال�����ديموقراطي ي����: بمسلس�����ل الخ�����بت

لم����اذا تنظي����م ث����وري يعتف
.587"ثوري"، و سيقوم كذلك عبر الجواب بتوضةح معتف "النوية الثورية"
ف المغارا����ة " ف و التق����دمةيم ف ال����ديموقراطةيم ي���� الحقيق����ة تتح����دد ه����ذه الديموقراطي����ة أك����بر". ديموقراطي����ة حقيقي����ة"نق����ول و يق����ول ك����ل المناض����ليم

فف
بالسلب، أي نهاية نظام السلطة المخزنية، لكن، بما يتعلق المر بعد ذلك؟ ماهي الديموقراطية الحقيقية؟

ي�� ل��عار س��يادة الش��عب، لك��ن كي��ف تم��ارس ب��الملموس؟ و ح��تت اص��طلح فص��ل الس��لط عن��دما يس��تعمل كش��عار
ف تبتف بإمك��ان جمة��ع المناض��ليم

ي
يعية، ه��ذا دون أن يت��م ح��تت: مركزي يفسح المجال أمام مساومة مفتعلة مع الحكم المخزتف احتفظوا بالسلطة التنفيذية لك��ن اترك��وا لن��ا التشر��

اللارة إل السلطة القضائية، بل حتت لعارالمجلس التأسيسي الذي هو أكبر بك�ثبم جذري�ة و انس�جاما م�ن س�ابقه غبم� خ�ال م�ن الغموض�ات و
.الحتواءات الكاملة

يظ��ل) المجل��س التأسيسي��(و لك��ون ه�ذا الش��عار . ليس فقط حول مسألة من سيستدعي انتخابات مثل هذا المجلس إذا ما ظ�ل المخ��زن قائم��ا
لمانية(حسب حدود الديموقراطية التمثيلية  ي حللها ماركس منذ أول كتاباته) البر

"التت
ة ه��و أك��بر انفتاح��ا عل دينامي��ة اجتماعي��ة ثوري��ة  ش��ق الط ي��ق ل��ذلك ف��إن مفه��وم م��ؤتمر الش��عب التأسيسي�� المرك��ز عل الديموقراطي��ة المباشر��

".لمسلسل إزاحة سلطة المخزن من طرف الشعب
اق الديموقراطي"هنا لب نظ ية ف� المغارا��ة" الخبت ف� الج�دد، و مهم�ا اختلف�ت الص�ياغات فك��ل التح يفةيم اتيجية و تاكتيك ل�ذى التح يفةيم كاسبت

.المرجع السابق نفسه�� 586

، مرجع سبق ذكره" انظر تأملت نظ ية�� 587 ي
.أبراهام الشفاتت
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ي� بلورته�ا،و من�ذ ذل�ك انتق��ل التح يفة�ون الج�دد م�ن نظ ي��ة 
ي دورا ب��ارزا فف

ي"الجدد ينهلون منها،و قد لعب ابراه��ام الشفاتت اتيخر "الغم�وض الس��بت
اق الديموقراطي"إل نظ ية  .الصلحية و التح يفية" الخبت

 
الديموقراتورية و المسلسل الديموقراطي) 3

، إل ي
، لج�أ أبراه��ام الشفاتت ي�

ي محاولته لتحطيم المبادئ و المف�اهيم الساس��ية للفك�ر الماركسي� �� اللة ةتف
ي الجديد، و فف

ي سياق مساره التح يفف
فف

".الديموقراتورية"استعمال العديد من المصطلحات، و المفاهيم، من بينها مفهوم 

اة أساس�ية لمفه�وم الث��ورة الوطني��ة الديموقراطي�ة الش��عبية م�ن ك��ل الج�وانب، فه�و ، ت��وجيه صف�� ي
من خلل ه�ذا المفه�وم، ح��اول أبراه��ام الشفاتت

ي اتجاه آخر، مع فقدان الجاذبية 
ي اتجاه، ثم النحراف فف

:يسمح بالسبم فف

 -، ف ف س بيم اح مفهوم غبم علمي لنظام هو بيم ادورية، و سلطتها السياسية، باعتبارها نظاما دكتاتوريا، و إقبت بعد التخلي عن مفهوم الدولة الكمبر
اتيجية، قائم��ة عل مفه��وم الث��ورة الوطني��ة الديموقراطي��ة الش��عبية، ملغ��اة، ف�� الديموقراطي��ة و الدكتاتوري��ة، نظ��ام تص��بح في��ه، أي اس��بت يجم��ع بيم

اتيجية، أل و هي الديموقراطية ي هذه السبت
اة إل حلقة أساسية فف . ذلك أن المفهوم الجديد، قد وجه الصف

، ع���ن ف��� الج���دد، بفص���ل النض���ال ال���ديموقراطي ، سيس���محان للتح يفةيم ف اتيجية إل نص���فيم هك���ذا انكشت إح���دى الحلق���ات المكون���ة له��ذه الس���بت
ة، بورجوازي��ة وطني��ة(النض��ال م��ن أج��ل الس��لطة الثوري��ة للش��عب، المش��كلة م��ن الطبق��ات الوطني��ة  بقي��ادة) عم��ال، فلح��ون، بورجوازي��ة الص��غبم

ي له���ذا
، ع���ن البع���د ال���وطتف ، ذل���ك أن ه���ذا الط��� ح، يفص���ل النض���ال م���ن أج���ل مجتم���ع ديم���وقراطي ي���

ولةتاري���ا و حزا��ه���ا الث���وري الماركسي��� �� اللة ةتف البر

، باعتبار أن هدفه هو السلطة الشعبية، و عماده��ا الساسي� التح�الف العم�الي ي يالية، و عن البعد الشعتر ، و القي�ادة �� النضال ضد المبر الفلجي��
فمادام النظام قد دخل مرحلة انتقالية نحو الديموقراطية، فل يعقل أن يعرقل ه�ذا المس��ار بتص��ور ث�وري. السياسية للجبهة الثورية الموحدة
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ف علةه����ا، لتحقة����ق ه����ذه كبم ، و بالتح����الف م���ع الق����وى الديموقراطي����ة الص����لحية، و ال����بت ان الق����وى ع����بر الض����غط الس����لمي ف���� للس����لطة، ب����ل ت���دعيم مبم
جوازي�ة ادوري��ة المتحالف�ة م�ع فئ��ات م�ن البر جوازي��ة الكمبر ي� آخ�ر المط�اف، أن تك�ون ديموقراطي�ة للبر

ي ل�ن تع�دو فف
الديموقراطية الم شودة، و ال�تت

يالية .588المتوسطة، تحت رعاية، و مساعدة، و حماية القوى المبر
، و ه��و م�ا س��ار ي خط النض��ال الس��لمي

ورة تبتف ي الذي يط ح صف ي المرحلة النتقالية، هي أول الولويات، الشتم
إن هذا الط ح، يجعل النخراط فف

، و ق���د ذه���ب ه���ذا الخبم��� بم���واقفه المتخاذل���ة بعي���دا، ح���د ال���دعوة إل  س���ليم قي���ادة المرحل���ة لمل���ك البلد، رأس ي
علي���ه تلم���ذة أبراه���ام الشفاتت

ادوري .589النظام الكمبر
ي - 

ي الفكر الماركسي �� اللة ةتف
:يتضح مما سبق، أن صاحب النظام الديموقراتوري بالمغرب، قد تخل نهائيا عن الجوهري فف

ولتاريا و حزا��ها للثورة الوطنية الديموقراطية الشعبية * .قيادة البر

اتيجية الث�����ورة * ورة تراب�����ط المراح�����ل الثوري�����ة، م�����ن خلل اس�����بت يالي�����ة، و صف����� ي����� البل�����دان التابع�����ة للمرحل�����ة المبر
معاصة الث�����ورة الديموقراطي�����ة فف

ي م شفية 
ي" عالم ثالثية"المتواصلة عبر مراحل، إنه سقوط فف

جوازية، التت ي زمن استحالة الثورة الديموقراطية بقيادة البر
كاريكاتورية، خاصة فف

جوازي������ة ائح م������ن البر ، بتح������الف و ب�����دعم لشر������ ي������ مفه������وم النتق������ال ال������ديموقراطي الس������لمي
ي إل أطروح������ة إص������لحية، تبتف

تجاوزه������ا أبراه������ام الشفاتت
.الصلحية، بل، و حتت من فئات متنورة داخل الكتلة الطبقية السائدة

اتيجية الص����لحية الجدي���دة، إل تكتيك���ات جدي���دة تجع���ل م���ن الق���وى الص���لحية و البورجوازي���ة رأس و ليكتم���ل المش���هد، تحت���اج ه���ذه الس���بت
ي�� التغةبم�� ال��ديموقراطي المنتظ��ر، و م��ا الجم��اهبم الش��عبية، إل كتل��ة ل��دعم ه��ذا التح��ول نح��و الديموقراطي��ة، بط يق��ة 

"س��لمية حض��ارية"الرم��ح فف
، كما تبناه تلمذته)عل الط يقة الشفاتية( ي

، الذي تبناه الشفاتت .، و بذلك برز خط النضال السلمي

ي بلدان مايسم ب �� 588
ي"يشهد عل ذلك التحول الحاصل فف .، مثال مص و تونس"ال اةع العرتر

ي بعد عودته إل المغرب�� 589
.انظر تصيحات الشفاتت
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.الديموقراطية و الموقف من النظام) 4
 

اتيجية الثوري��ة، أن الموق��ف م��ن النظ��ام يعت��بر نقط��ة محوري��ة، لك��ون الس��تيلء عل الس��لطة، ه��و اله�دف الساسي�� ي�� عل��م الس��بت
م�ن المع��روف فف

ي��ة إل الث��ورات الفرنس��ية، و البلش��فية، و ث��ورات ف لك��ل ث��ورة حقيقي��ة، و ه��و ق��انون تؤك��ده جمة��ع الث��ورات التاريخي��ة الساس��ية، م��ن الث��ورة النجلبم
ي بلدان المستعمرات و لبه المستعمرات

ي فف
.التحرر الوطتف

، انتق���ال المغ���رب م���ن الس���ود ي
إن تغةبم��� طبيع���ة النظ���ام، م���ن دكتاتوري���ة إل نص���ف دكتاتوري���ة و نص���ف ديموقراطي���ة، ض���من م���ا يس���ميه الشفاتت

ي� انتظ��ار أن ينجلي�� البي�ض ناص��عا ل�فافا، بس�قوط نص�ف الدكتاتوري�ة ،هن��ا تص��بح السياس��ة هي��)الديموقراتوري��ة(إل الرم��ادي ) الدكتاتوري��ة(
، فف

جوازي�ة هن�ا، طبع�ا(إيج�اد الس�لوب النج��ع، لس�قاط ذل�ك النص�ف ال�دكتاتوري،وت حقة�ق الديموقراطي�ة  اتيجية)البر ، و ل�ذلك يت�م إب�داع اس��بت

ي��
، بم��ا يعتف ي��

، ذي طبيع��ة إص��لحية، فلي��س هن��اك حاج��ة لث��ورة، أو حاج��ة لتغةبم�� جه��از الدول��ة، ب��ل تغةبم�� للنظ��ام المخزتف للنض��ال ال��ديموقراطي
اتيجةتها ي�� إط��ار اس��بت

يالي��ة متخصص��ة في��ه، فف ي�� ال��ذي أص��بحت المبر ف�� الس��لطة السياس��ية، و ه��و السر ف�� الجه��زة الطبقي��ة للدول��ة، و بيم الفص��ل بيم
ي عل السلطة الحقيقية . 590الستباقية للحد من الزحف الجماهبم

اتيجية ي�� اس��بت
، فف ي ، و المغ��ارتر ي�� ي"النض��ال ال��ديموقراطي" و مم��ا يس��هل لعبته��ا الق��ذرة، س��قوط أغل��ب ق��وى اليس��ار العرتر

، م��ع إبع��اد البع��د ال��وطتف
اتيجية للش����عوب، ب����دل لعب����ة ، ال����ذي يؤس����س لك����ل ث����ورة ديموقراطي����ة حقيقي����ة، تخ����دم المص����الح الس����بت ي يالي����ة، و البع����د الش����عتر المع����ادي للمبر
اع الع��ام لح��زاب و ق��وى متنافس��ة، الغ��الب فةه��ا يك��ون مم��ول و م��دعما م��ن النظ��ام، و دول رجعي��ة، تعتم��د عل ديموقراطي��ة الص��ناديق، و الق��بت
، ال����ذي ل����ن يك����ون إل عل حس����اب ي����

، ل����دعم حرك����ات س����لفية و إس����لمية  ش����كل ج����دارا منيع����ا ض����د أي تح����ول ديم����وقراطي حقيفت ولي ال ي����ع الب����بت
ادورية يالية و الكمبر اتيجية للمبر .المصالح القتصادية و السبت

ي�� إط��ار م��ا س��مي ب �� 590
ح��تت منعط��ف إس��قاط دكت��اتور مة��ؤوس من��ه عل ي��د الجم��اهبم الث��ائرة و ذل��ك لطف��اء غض��بها، و" دور محاي��د"ض��من ذل��ك البق��اء عل الجي��ش فف

ي�� نموذج��ا ع��ن ذل��ك و ي�� الع��الم العرتر
ي�� ه��ذه البل��دان، و نج��د فف

يالي��ة فف اتيجية و القتص��ادية للمبر الع��ودة إل الم ا��ع الول، بع��د إيج��اد ب��دائل سياس��ية تخ��دم المص��الح الس��بت
ي 

ي الممثل لهم حزب "الخوان المسلمون"يتمثل فف ".العدالة و التنمية"، و النموذج المغرتر
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ي هذه اللعبة، و هم الةوم يكتشفون 
ف قدسقطوا فف ف و اليسارييم ف منه�م(و من المؤسف، أن أغلبية المثقفيم ي المخلص��يم

بم��رارة، طبيع�ة ه�ذا) نعتف
ي المزيف، الذي ليس إل خ يفا إسلميا ظلميا .ال اةع العرتر

ي إطار لعبة ديموقراطي��ة مش��وهة
ادورية، و يؤسس لمكانية التعايش معه فف فع عن النظام طبيعته الكمبر ي عمقه، يبف

إن مفهوم الديموقراتورية فف
.و جوفاء

، ف ، فه�����و يش�����طر النظ�����ام إل نص�����فيم ي�����
اة لمفه�����وم الديموقراطي�����ة بمعن�����اه الماركسي����� �� اللة ةتف ، ق�����د وج�����ه صف����� ف����� إذن، ف�����المفهوم الجدي�����د للتح يفةيم

،و ي ، ل���عتر ، ب���إفراغه م���ن أي مض���مون ديم���وقراطي ف��� ف �� اللة ة ةيم ي للماركس���ةيم اتيخر ديم���وقراطي و دكت���اتوري، و م���ن تم���ة القض���اء عل الط��� ح الس���بت
ي� الس��بعةنات، بل��ورة 

ف�� الوائ��ل داخ��ل الحمل��م، فف ب��دل الث��ورة" مفه��وم الث��ورة الوطني��ة الديموقراطي��ة و الش��عبية"ث��وري، و ل��ذلك س��بق للتح يفةيم
ي)بدون واو العطف(الوطنية الديموقراطية الشعبية 

ي� مفه�وم النض�ال م�ن أج��ل التح��رر ال�وطتف
، أم�ا نظراؤه��م الح�الةون، فق�د وج��دوا ض�التهم فف

اع ، عبر صناديق القبت اكي ، و التغةبم الديموقراطي و اللبت ي سياق أسلوب النضال السلمي
اكية، فف .و الديموقراطية و اللبت

 
.الديموقراطية، و الحزاب السياسية الصلحية، و سياسة التحالفات) 5
 

و هن��ا( بتغةبم طبيعة النظام، و لطره إل لط ين، يصل التح يفةون الجدد إل اكتشاف مفاده، أن داخ��ل النظ��ام نفس��ه يوج��د ديموقراطة��ون 
، و)نجد أنفسنا أمام المق�ولت المش��هورة، للق�وى الص��لحية المغ اي�ة، ح��ول م�ا يس�م بخص�وم الديموقراطي��ة داخ�ل أجه�زة الدول�ة المخزني�ة

لمانية و مؤسسات الدولة الشاغرة، لدعم القوى و التجاه��ات الديموقراطي��ة داخ��ل بذلك سيلجؤون باستمرار، إل ملي الكراسي الوزارية و البر
، بع��د مخ��اض طوي��ل، تعرض��ت ل��ه منظم��ة  ي ي الش��عتر :، أن أف��رزت ل��عارها الش��هبم"م��ارس23"الدول��ة، و ق��د س��بق لمنظم��ة العم��ل ال��ديموقراطتم

 .591...دمقرطة الدولة، و دمقرطة المجتمع

ي"انظر الوثائق التأسيسية ل �� 591 ".منظمة العمل الديموقراطي الشعتر
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نصار الديموقراتورية، الظاهر منهم، و المستبت وراء لعارات فارغ��ة م�ن أي مض��مون، فق�د طبخ�وا ل��عارات ل تختل��ف م�ن حي��ث الج��وهر،أأما 
ي: "تؤكد عل ما  سميه بمهمة المرحلة

، و إسقاط النظام المخزتف ي .592..."النضال من أجل دستور ديموقراطي لعتر

ي��� تج ا���ة 
ات، و لن���ا فف ي��� التحالف���ات، و تح���ل حس���ب الظ���روف و الف���بت

اير 20حرك���ة "عل قاع���دة ه���ذه التص���ورات، ت بتف ة، لم���ا ت���م"ف���بر نتائ���ج ك���ثبم
ي� طبيع�ة النظ��ام الطبقي�ة و القتص��ادية و السياس�ية، و

يالي�ة، و البتع�اد، ب��ل و مواجه�ة أي ط� ح يعي�د النظ��ر فف تغةيب الشعارات المعادية للمبر
ف عل رموز الفساد كبم .البت

ي��� وه���م إص���لحات ترقيعي���ة تعطي���
ي لتغةبم��� طبيع���ة النظ���ام،  س���قط فف اتيخر ي ل تق���وم عل أي ط��� ح اس���بت

إن ج���وهر ك���ل التحالف���ات السياس���ية ال���تت
ة و المتوس�����طة، و م����ن النخ�����ب السياس�����ية التائه�����ة وراء الشاب، إمكاني�����ة ول����وج المؤسس�����ات السياس�����ية جوازي�����ة الص�����غبم لبع�����ض الفئ����ات م����ن البر
ي������ ظ������ل

اات مس������تمرة فف ادوري������ة، لصف������ ي تتع������رض، بحك������م السياس������ات القتص������ادية و المالي������ة الكمبر
للنظ������ام، و تنمي������ة مش������اريعها المقاولتي������ة، ال������تت

ي� الن�دماج فةه�ا أي�ة غضاض�ة،و خبم�� دلي�ل عل ذل�ك، تغةيبه�م لي
ي ل ي�رى الغلبي�ة منه�م فف

يالية، لما يسم بالعولمة، التت اتيجيات المبر السبت
يالي��ة، ي�� إط��ار التبعي��ة للمبر

، و وهمه��م ح��ول إمكاني��ة تحقة��ق التنمي��ة، فف يالي��ة، عل المس��توى القتص��ادي و السياسي�� ي�� مع��ادي للمبر
ط�� ح وطتف

يالي���ة، لت���وفبم ف���رص الش���غل، و الح��د م��ن أزم���ة البطال��ة، و ي��ا له��ا م��ن تنمي���ة تأخ��ذ و ل ي تق��وم عل مج���رد إيج��اد اس���تثمارات إمبر
تل��ك التنمي���ة ال��تت

فه��ا ع��بر النه��ب و ف ي�� م��ن ج��وع عل الم��دى البعي��د ،لنه��ا ل تنمي�� ث��روات البلد الحقيقي��ة ب��ل تبف
ي�� و ل ت��ذر، و ل  س��من و ل تغتف

، ب��ل ل تبفت تعطي��
.الستحواذ عل فائض القيمة

".النهج الديموقراطي"انظر الدبيات السياسية ل �� 592

387



ورات، الطروحات، الملبسات والنتائج": إل المام"مسلسل تصفية المنظمة الماركسية ــــ اللينينية المغربية  الحداث، السير

ي) 6
الديموقراتورية و رفض العمل السياسي من منظور لينينن

، ع���ن تخلةه���م س���نة  ي
ي��� للح���زب1993593لي���س م���ن قبي���ل الص���دفة، أن يعل���ن التح يفة���ون الج���دد، بزعام���ة أبراه���ام الشفاتت

، ع���ن المفه���وم اللة ةتف
الث���وري، كم���ا ل��م يك���ن م��ن قبي���ل الص���دفة، أيض���ا، إعلنه���م ع���ن دخ���ول المغ���رب مرحل���ة الديموقراتوري���ة، ابت���داءا م���ن العف���و ل���به الش���امل لةولة���وز

1994.
ي�" جدي�د"لقد كان العمل قائما عل امتداد س��نوات التس��عةنات، م�ن أج�ل تأس��يس منظ�ور 

للعم�ل السياسي�� ، ع�بر الهج�وم عل المفه�وم اللة ةتف
ي�� للسياس��ة،

ي للطبق��ة العامل��ة، كقاع��دة أساس��ية للمنظ��ور الماركسي�� �� اللة ةتف
وع الت��اريخف للث��ورة، و النظ ي��ة الثوري��ة للح��زب الث��وري، و عل المشر��

الي ي الماركسي للدولة، لصالح منظور لةبر
ولةتاريا، و التخلي عن المنظور الطبفت .هذا إضافة إل الهجوم عل مفهوم دكتاتورية البر

.و قد قامت هذه المراجعات التح يفية، عل إعادة قراءة للتاري����خ، يطبعها التأكيد عل مفهوم الحداثة، و دور الفرد الخلق

ي
، يقول أبراهام الشفاتت ، مفهوما فلسفيا و تاريخيا، كإطار عام لفهمه للعمل السياسي ي

:هكذا حدد أبراهام الشفاتت
ي�� ه��ذا الق��رن، بالنج��اح الظ��اهر للج��واب الجم��اعي "

ك��انت(عل المجتم��ع الرأس��مالي ) كوليكتيفيس��ت(إن ج��وهر الحداث��ة، ال��ذي ظه��ر مموه��ا فف
ي��� اكت���وار 

ي����غ فف ف ف��� 1989انتفاض���ة ل���بر ي. 594...."، ه���و انبث���اق الف���رد )مقدم���ة لس���قوط ج���دار برليم
ورة الحداث���ة، ال���تت ، أن س���بم ي

وي���رى أبراه���ام الشفاتت
ف ف متلقةتيم ف أساسيتيم ف محركتيم :ابتدأت منذ قرون، فهي الةوم تتأكد أكبر بقوة عل صعيد الرض، تحت تأثبم قوتيم

ي ك��انت مخصص��ة إل ح��د- 
ي�� متن��اول الجمة��ع ح��تت داخ��ل المج��الت التكنولوجي��ة، ال��تت

ي جعل��ت الب��داع فف
أولهم��ا، ت��أثبم الث��ورة المعلوماتي��ة، ال��تت

.الن لمالكي الرأسمال
ء الذي لم يكن معروفا من قبل-  ي

.ثانةهما، تحرر ال ساء الذي فتح الط يق نحو تفتح الذاتية الخلقة لل ساء و الرجال، السر

، عل ما يلي ي
ي كل الحوال، يؤكد أبراهام الشفاتت

:و فف
، و نمتلك قدرة الخلق. ذلك أن هذا النبثاق، هو انبثاق الفرد الخلق"  ".نحن من جوهر إلهي

، أما التخلي الفعلي فقد وقع خلل ندوة يناير �� 593 ي هنا التخلي الرسمي
.1983نعتف

ي السياسي"انظر �� 594
ي فف

.مرجع سبق ذكره..."، انبثاق المجتمع المدتف
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ي���
اكية فف ، لح���د أن اص���بحت الث���ورات الل���بت جوازي الع���المي ، م���وقعه داخ���ل الص���ف ال���بر ي

، أخ���ذ أبراه���ام الشفاتت ي���
ي التح يفف

به���ذا المنظ���ور الت���اريخف
، و ليحت����ل الف����رد الخلق، م����وقعه الساسي����20الق����رن  ، مج����رد ق����وس فتح����ه التاري����خ، م����ا لب����ث أن أغلق����ه، لتس����تأنف الحداث����ة مس����ارها الط����بيعي

.كجوهر لهذه الحداثة
، لم��ا يس��م بالحداث��ة المنبثق��ة، م��ن عقاله��ا، ال��ذي وض��عته له��ا ي�� منظ��ور ماض��وي، رجعي��

نح��ن هن��ا، خ��ارج المنظ��ور الماركسي�� للتاري����خ، و نع��وم فف
ي� ال�ذي ي بمفه�وم نهاي�ة التاري����خ، لص�احبه فوكويام�ا، ال�ذي اعت�بر أن الرأس��مالية هي�� نهاي�ة التاري����خ، السر

اكية، و بهذا المعتف�� التح�ق الشفاتت اللبت
.كذبته الحقائق التاريخية عل الرض

ي
ية لديه، يكمن فف ي عن الفق الشةوعي للثورة العالمية، وأصبح الهدف الساسي للبشر

:هكذا تخل أبراهام الشفاتت
 . ي��� ه���ويته، و".

انبث���اق الف���رد و ك���ل الف���راد، لي���س ض���د أو ب���دون الخ ي���ن، ب���ل م���ع الخ ي���ن، متض���امنا م���ع الخ ي���ن، ه���و انبث���اق للف���رد المتج���ذر فف

ي
ي الكوتف

.595"متجاوز لها فف
، و ح���ول المجتم���ع المت��وازن، المتمح���ور ح���ول تفت���ح ف��� الي��ة ح���ول المجتم���ع المتن���اغم، و ح���ول الف���راد الخلقيم لق��د ع���دنا هن���ا، إل المف��اهيم اللبر

ة .الفراد، إنها العودة إل حقل اليديولوجيا المثالية البورجوازية، و البورجوازية الصغبم
ي�� مق�دمتها إعط��اء الولوي��ة لنبث��اق

، يس��وق مف��اهيمه الجدي��دة، و فف ي
ي�� للح��زب الث��وري، ب��دأ الشفاتت

، ع��ن المفه��وم اللة ةتف بع�د الهج��وم، و التخلي��
، ب��دل التنظيم��ات ي

، و الحرك��ات الجتماعي��ة المنبثق��ة من��ه، و ل��ذلك ت��م التأكي��د ل��ديه، عل النتم��اء لمنظم��ات المجتم��ع الم��دتف ي
المجتم��ع الم��دتف

ط للنتماء للنوية الثورية ي للحزب، كشر
.الحزاية، كما هو الحال بال سبة للمفهوم اللة ةتف

، عل الح���ذر م���ن، و الع���داء لمفه���وم الح���زب الممرك���ز، ب���ل ح���تت لش���كل ح���زب، ال���ذي فق���د بال س���بة إلي���ه، أي���ة قيم���ة ي
و. و يق���وم المنظ���ور الشفاتت

، س�واء الص��لجي أو  ، تقديم منظوره الجديد ح��ول العم��ل السياسي�� الكلس��يكي ي
، م��ن خلل رف�ض الل��كالية"الث�وري"سيحاول أبراهام الشفاتت

، و يلخص موقفه كما يلي :الماركسية للحقل السياسي
ي���� مس����ع جدي����د"

ي���� ط����ور التك����ون ل����ه أساس����ه فف
، س����واء. إن الش����كل الجدي����د للعم����ل الجتم����اعي �� السياسي���� فف إن ب ي����ة العم����ل السياسي���� الكلس����يكي
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، كان متمحورا حول الدولة ف ها، لبناء دولة أخرى: الصلجي أو الثوري، باستثناء الفوضوييم .إصلحها، أو تدمبم
، تق��وم كمرحل��ة أول بتجاه��ل الدول��ة، و ب��دون انتظ��ار بن��اء أس��س مجتم��ع آخ��ر، و ي

إن الحرك��ة الثوري��ة، القائم��ة عل التأكي��د عل المجتم��ع الم��دتف
ي مرحلة ثانية، ل مفر منها، منع الدولة من أن تكون حاجزا أمام هذا البناء

.فف
، انتص�ار ق�وي ج�دا، هم��ش ف ، و أظن، و منذ م�دة طويل�ة، أن النص السياسي�� لم�اركس عل ب�اكونيم ف ا من الفوضوييم إن هذه الط يقة تقتبس كثبم

.596"لمدة طويلة، الطاقات السياسية لهذا التجاه
ي أفك��اره ك�ذلك، مم�ا يس�م ب 

ي هنا م�ديحه للفوض�وية، و يس�تفت
ي� س�ياق منظ�ور "م�ا بع�د الماركس��ية"يقدم أبراهام الشفاتت

ي"، فف
،"م�ا بع�د ح�داتر

ولةتاري����ة، و دكتاتوري����ة نام����ج الث����وري، و الث����ورة البر ي����� ب����دون الح����زب الث����وري، و البر
إض����افة إل اس����تعارة انتقائي����ة م����ن الغرامش�����ية، و لك����ن غرامسر

ولةتاريا، أي ما يطلق عليه عموما ب  ".الغرامشية الجديدة"البر
 
 1996الديموقراتورية و دستور -

، أن دستور  ي
، لم يكن فق�ط دس�تورا مخزني�ا، ب�ل دس�تورا يق�وم عل ازدواجي�ة الس�لطة، و ه�و حس�ب زعم�ه، يس�مح1996يعتبر أبراهام الشفاتت

ي
، يقول أبراهام الشفاتت :بتوسةع الساحة السياسية، و العمل السياسي الرادكالي

ي���"
ي��� ظ���ل الحال���ة الراهن���ة لعلق���ات الق���وى فف

إن ه���ذا الدس���تور ه���و ك���ذلك دس���تور الديموقراتوري���ة، و لي���س فق���ط دس���تور المخ���زن، إن���ه يس���مح فف
ي���� ذل����ك عل المس����توى

المغ����رب، بكف����اح موح����د لك����ل الق����وى الديموقراطي����ة، ح����تت ت تص النج����ازات الديموقراطي����ة، عل آث����ار المخ����زن، بم����ا فف

.597"القليمي و المحلي
ي مقدم��ة المش��هد السياسي�� 

ف العمل فف لم��ان(و عل قاعدة هذا الط ح، يدعو منظر التح يفية الجديدة، إل الجمع بيم ، و الس��احة السياس��ية)البر
).العمل النضالي(

، باريس، لتنبر ���� نونبر "، المرور إل الديموقراتورية بالمغرب و اللكال الجديدة للعمل الجماعي السياسي"انظر �� 596 ي
.1996أبراهام الشفاتت

ي للتيارات �� 597
، و كذلك التذكبم بشعاره " الراديكالية"التذكبم بالنقد الذي وجهه أبراهام الشفاتت ي

ي أو الفوضف"لكونها لم  ساند حكومة الةوسفف
".الةوسفف
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، و ي
لم��اتف ف النض��الي و البر ف�� الش��كليم ، لم��ا يس��م بالديموقراتوري��ة، ال��ذي يؤس��س له��ذا الجم��ع بيم ي اتيخر إن ه��ذا الط�� ح، يعتم��د عل المنظ��ور الس��بت

، ، الل��ذان يس���محان ب���النفلت م���ن إكراه���ات مقدم���ة المش���هد السياسي��� ف للعم��ل السياسي��� ف��� الش���كليم ، أن هن���اك جدلي��ة بيم ي
يزع��م أبراه���ام الشفاتت

ال����ذي ل يج����ب إهم����اله، و حس����ب زعم����ه، فه����اته الجدلي����ة تفت����ح الب����اب للتق����دم، أم����ا عكس����ها، فيع����زل التي����ارات الديموقراطي����ة داخ����ل الح����زاب
وري م���ع الطبق���ات الوس���ط، و ب���المنظور ، فه���ذا النفص���ام ي���ؤدي إل انقط���اع التح���الف الصف��� لماني���ة، و يض���عف القط���ب الرادك���الي السياس���ية البر

ة عن هذه الطبقات الوسط ، ل إمكانية للتغةبم دون القوى السياسية المعبر ي
.الشفاتت

 
اتيجية القطائع المتتالية - 7- اق الديموقراطي و اسير :الخير

ي
:يقول أبراهام الشفاتت

، يق���ود إل الوص���ول إل الديموقراطي���ة، انطلق���ا م���ن القاع���دة يج���ب الس���تيلء، ع���بر النض���ال، عل المس���تويات المتتالي���ة"  أن الط ي���ق النض���الي
.598"للسلطة المحلية و القليمية، و القيام بطرد المخزن منها

ى و المن���اطق، مم���ا يجع���ل المج���الس1996فدس���تور  ي��� الق���اليم و الم���دن الك���بر
، يحت���وي عل ازدواجي���ة الس���لطة حقيقي���ة، فف ي

، حس���ب الشفاتت

ي���
ي�� الس���لطة التنفيذي���ة، و فف

ي�� تن��اقض م��ع الس���لطة التنفيذي��ة القليمي���ة، المش���كلة م��ن العم���ال و ال��ولة، ال���ذين يتحكم���ون فف
القليمي���ة المنتخب���ة فف

ي 
، أن يف��رض  س��ليم الس��لطة!)المخ��زن زارع المخ��زن(نف���س ال��وقت مكلف��ون بتنفي��ذ ق���رارات ه��ذه المج��الس، و المطل���وب م��ن المجتم��ع الم��دتف

.التنفيذية المحلية و القليمية إل ممثلي المجالس المنتخبة
ي 

:يقول أبراهام الشفاتت
ي الزمان و المكان"

، الوصول إل قطائع متتالية فف ي .599"يتعلق المر، من خلل ثغرات الديموقراتورية، و عن ط يق النضال الشعتر
ح للخ��روج م��ن الم��أزق النظ��ري، ، أن ه��ذه الط ي��ق، ه��و بن��اء الل��كال السياس��ية الجدي��دة للمس��تقبل، ب��ل الح��ل المق��بت ي

و يعت��بر أبراه��ام الشفاتت

.مرجع سبق ذكره...."، المرور إل الديموقراتورية بالمغرب "انظر �� 598
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اكية للقرن  .20الذي تركه فشل تجارب اللبت
اق الجه��زة السياس��ية للمخ�زن  ، فهي� تق�وم عل اخ��بت اق ال�ديموقاطي اتيجية الخبت ،)التغةبم�� م�ن ال��داخل(هكذا إذن، اكتملت الصورة حول اسبت

لم���ان  ، و العم����ل النض���الي خ����ارج البر ي
لم����اتف ف���� العم����ل البر مقدم���ة المش���هد السياسي���� و الس����احة(ع���بر بن����اء الديموقراطي����ة م���ن الس���فل، و الجم����ع بيم

ي�� دس��تور )السياس��ية
ف و1996، و اس��تغلل ازدواجي��ة الس��لطة فف ، لص��الح ه��ذا البن��اء ال��ديموقراطي م��ن تح��ت، ال��ذي يق��وم عل تح��الف الك��ادحيم

لمان، و التيارات الرادكالية .الطبقات الوسط من جهة، و تحالف التيارات الديموقراطية داخل الحزاب السياسية، و من داخل البر
ي الزم��ان و المك��ان،

ي السلطة، قطائع متتابعة فف
، و من خلل  سلق مجموعة من الدرجات فف ي

إن هذا، هو ما سيحقق ما يسميه أبراهام الشفاتت
، ألكال المستقبل ي

، سماها الشفاتت .و بذلك نكون قد أسسنا للكال جديدة للعمل السياسي
 

ي
اق المضاد، السقوط و النبطاح: الجزء الثانن الخير

 
ي و العودة إل المغرب

ة: الشفانر فصل النهاية، و إسدال الستار عل المرحلة الخير
 

ي إل المغ����رب، ليغطي���� اس����مه عن����اوين ج����ل المجلت، و الجرائ����د المغ اي����ة، و انطلق����ت التصيحات و الس����تجوابات و المق����الت،
ع����اد الشفاتت

ف عل ظ�����روف ال�����دخول، و كبم ة، م�����ن خلل ال�����بت ة الخبم����� ف عل الف�����بت كبم ، و ت�����م ال�����بت ي
لتغطي����� ج�����وانب مختلف�����ة م�����ن حي�����اة و تج ا�����ة ابراه�����ام الشفاتت

ي� ظ�ل ه�ذه الج�واء تأكي�دا لطروحاته��ا، و انتص��ارا
ي وج��دت فف

ي� ه�ذه المرحل��ة، و ابتهج�ت الح��زاب الص��لحية، ال�تت
ي فف

حةثياته،و عن دور الشفاتت
، أو التن�اوب" الواقعية"لنهج  ، م�ا زال�ت قائم�ة، و الك�ل يطب��ل و يزم�ر للنتق�ال ال��ديموقراطي ي

و النضج السياسي س كانت آنذاك حكومة الةوسفف
، ح��تت أص��بح ك��ل تح��رك للنظ��ام يعت��بر  ي

، لق��د دخلن��ا زم��ن الل��ارات القوي��ة، قب��ل أن يوض��ع ح��د لتل��ك الوه��ام، بوض��ع ح��د"إل��ارة قوي��ة"الت��واففت
، ال��ذي اكتش��ف فيم��ا بع��د، أن��ه ك��ان طرط��ورا، أو كومب��ارس، و واجه��ة لم��ن يحرك��ون خة��وط السياس��ة المخزني��ة، ، ه��ذا الخبم�� ي

لحكوم��ة الةوس��فف
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، و ع��ن النتق��ال ال��ديموقراطي المع��اق، و ك��أنه ة، إل الكلم ع��ن تع��بر النتق��ال ال��ديموقراطي جوازي��ة الص��غبم فانتق��ل مثقف��وا، و منظ��رو أح��زاب البر
-.من ذوي الحتياجات الخاصة، مع العتذار لهؤلء 

ي النتقال من مصطلح لخر، بدون حياء، او خجل، أو حتت مراجعة حقيقية مقنع��ة
ي المر، أن هؤلء، ل يجدون غضاضة فف

لق��د. إن الغ يب فف
ف�����  ، ال����ذين أينم����ا م����الت ال ي����ح يميل����ون، و به����ؤلء المثقفيم ف ميم ، أو غبم���� المخصف���� ف ميم ف المخصف���� ذوي"ابتلي���� المغ�����رب به�����اته الفئ�����ة م����ن السياس�����ةيم

، كلم��ا رجع��وا إلةه��ا م��رة ثاني��ة، إنه��م قابض��و"الكوم��ا"ال��ذين دخل��وا غ��رف النع��اش، من��ذ زم��ن طوي���ل، و كلم���ا خرج���وا م��ن " الحتياج���ات الخاص��ة
".بائعو ال ي����ح"العصا من الوسط، مسوقو الوهام، و 

اكية، و ب��دأ ، و لك��ل الش��هداء، ال��ذين س��قطوا دفاع��ا ع��ن الح ي��ة و الكرام��ة و الديموقراطي��ة و الل��بت ي لماض��يه النض��الي
لق��د تنك��ر أبراه��ام الشفاتت

ك مناسبة، إل و كرر أسطوانته الجديدة .يكيل المديح تلو المديح للنظام، فلم يبت

ة: السقوط و النبطاح) 1 ي و العودة إل المغرب، فصل النهاية و إسدال الستار عل المرحلة الخير
الشفانر

ي بمط��ار ال ا��اط س س��ل عل الس��اعة الس��ابعة و النص��ف، م��ن مس��اء ي��وم الخمي��س 
، رفق��ة زوجت��ه، و ج��اء1999ل��تنبر  30ح��ل أبراه��ام الشفاتت

لس��تقباله ك��ل م��ن عم��ر عزيم��ان وزي��ر الع��دل، و ف��ؤاد ع��الي الهم��ة رئي��س الكتاب��ة الخاص��ة للمل��ك، و حس��ن أوري��د، الن��اطق الرس��مي باس��م القص
، و أن��دري أزولي مستش��ار المل��ك، و عل الرغ��م، م��ن أن أع��دادا م��ن مناض��لي الحرك��ة اليس��ارية و ممثلي�� بع��ض المنظم���ات الحقوقي��ة، و الملكي��
ي� المط��ار م��ن ط�رف أجه��زة الدول�ة، ل�م تمك��ن ه�ؤلء جميع��ا، م��ن

ي ت��م وض��عها فف
تيبات التت ت إل المطار، فإن البت ف قد حصف العديد من الصحافةيم

فية بالمطار ي القاعة الشر
ي الوقت الذي تم فيه استقباله من طرف الوفد الرسمي فف

، فف ي
.استقبال أبراهام الشفاتت

ي 
، بتصي����ح ق����ال في����ه، ب����أن الشفاتت ي���� نف����س الة����وم، أدل حس����ن أوري����د الن����اطق الرس����مي باس����م القص الملكي����

ي���� رس����الة موجه����ة إل: "وفف
التم����س فف

ي�� المسلس��ل1999ل��تنبر  21ص��احب الجلل��ة المل��ك محم��د الس��ادس، بتاري����خ 
، الس��ماح ل��ه ب��العودة إل بل��ده، لةتس��تف ل��ه اس��تعادة مك��انته، فف

ي بالعودة إل المملكة
ي بناء مغرب عصي و ديموقراطي تحت قيادة صاحب الجللة، و قرر جللة الملك السماح للشفاتت

.600"الجاري فف

.نقلت جل الصحف و العديد من وكالت الخبار هذا التصي����ح�� 600
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ي: عن سؤال
ي أي وقت لعرتم بالسماح لكم بالعودة إل المغرب؟ أجاب الشفاتت

ي وعدت بذلك: "فف
م بالصمت لنتف ف .601"ألبت

ي ق���د ت���م ترحيل���ه م���ن المغ���رب، ب���دعوى أن���ه 
ي��� " برازيلي���"م���ن المعل���وم، أن أبراه���ام الشفاتت

– 13نح���و فرنس���ا، و ذل���ك فف  9 – بع���د ثم���ان. 1991 
ي إل المغ��رب، ض��من ص��فقة شية 

ام ص��احبها بالص��مت 602س��نوات، يع��ود أبراه��ام الشفاتت ف ل زال��ت العدي��د م��ن بنوده��ا غامض��ة، خاص��ة م��ع ال��بت
ي��� ل���خص الن���اطق الرس���مي باس���م القص

ط، لك���ن النظ���ام فف ، أن ع���ودته ق���د تم���ت ب���دون أي قي���د أو شر��� ي
المطب���ق حوله���ا، و ادع أبراه���ام الشفاتت

ي إل المل����ك، يعل����ن فةه����ا انض����وائه، تح���ت ل����واء القي����ادة الملكي����ة
، شعان م���ا كش����ف النق����اب ع����ن حةثي����ات رس����الة وجهه����ا أبراه����ام الشفاتت الملكي����

ي بناء مغرب عصي و ديموقراطي تحت قيادة صاحب الجللة"
".للمسلسل الجاري فف

ي إل المغ���رب، و مض���مون تصي����ح الن���اطق الرس���مي
ي��� للنب���اء، ي���وم الخمي���س بع���د ال���زوال، خ���بر ع���ودة الشفاتت و ق���د عمم���ت وكال���ة المغ���رب العرتر

، يع���بر في���ه ع���ن ل���كره و امتن���انه لجلل���ة المل���ك و تأكي���ده ب���أنه يض���ع نفس���ه ره���ن إل���ارة ي
، و ك���ذلك تصي����ح لبراه���ام الشفاتت باس���م القص الملكي���

ي
.الوزير الول عبد الرحمان الةوسفف

وط أو مفاوض��ات  ي مقر إقامته بفندق هيلتون بال ااط، بتصي����ح أكد فيه أن رجوعه إل الوطن، "جاء ب��دون شر��
، فف ي

، و"و أدل أبراهام الشفاتت
ي�� 

ي�� الع��ودة إل بلده كم��واطن ح��ر، و 21بن��اءا عل رس��الة وجهه��ا إل جلل��ة المل��ك محم��د الس��ادس فف
، التم��س من��ه فةه��ا بتم��تيعه بحق��ه فف ل��تنبر

ي و عصي و ديموقراطي"حتت 
ي بناء مغرب حداتر

ي ب"يساهم فف
ي� ذك��رى"، و ينقل نفس المصدر تنويه أبراه��ام الشفاتت

خط��اب جلل�ة المل�ك فف
ي���� نف����س ال����وقت إل تن����امي 20

ا فف ا إي����اه خطاب����ا مرجعي����ا، و أع����رب ع����ن قن����اعته بت����وفر إرادة ملكي����ة واض����حة لتح����ديث البلد، مش����بم غش����ت، معت����بر

ي ي المغرتر
.603"المجتمع المدتف

ي إل المغ�رب، ح�دثا إعلمي�ا وطني�ا و دولي�ا ب��ارزا، غط الص�فحات الول للعدي�د م�ن الجرائ�د و
و بطبيع��ة الح��ال، ل��كلت ع�ودة أبراه��ام الشفاتت

، ال�ذي ل�م تفت�ه ي
المجلت المغ اي��ة و الع اي�ة و الدولي��ة، و تن��اقلت العدي�د م�ن وك��الت النب��اء الدولي��ة خ�بر الع�ودة و تصيحات أبراه��ام الشفاتت

.1، ص 296، عدد 1999أكتوار  3 ���� 2" الحداث المغ اية"ج يدة �� 601

ها�� 602 ام بالمقدسات و منها الملكية و قضية الصحراء و غبم ف ف الصفقة شية إل يومنا هذا، و إن  شات بعض بنودها حول اللبت .تظل مضاميم
اكي"انظرج يدة �� 603 .3، ص 1999أكتوار  2، "التحاداللبت
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ي
.فرصة دون كيل المديح للنظام و أزلمه، و تنوي��هه بالقيادة الرليدة لجللة الملك، لمسلسل بناء المجتمع الديموقراطي الحداتر

ي�� ح��وار م��ع ج ي��دة 
ي قض��يتها بعي��دا ع��ن المغ��رب؟: "الفرنس��ية، و ع��ن س��ؤال" لومون��د"و فف

ي" مم��ا تح��س بع��د ك��ل الس��نوات ال��تت
:أج��اب الشفاتت

ي محمد السادس"
ا فف ة للغاية، ذلك لننا دخلنا عهدا تتحرك فيه اللياء كلها، و أنا أضع أمل كببم ".عاطفة جيالة و طمأنينة كببم

ي
ة، و:"و ح��ول س��ؤال إل م��اذا يرج��ع ه��ذا التح��ول إزاءك؟ يجي��ب الشفاتت ي�� الس��نوات الخبم��

ي�� فف إن التط��ور العمة��ق ال��ذي عرف��ه المجتم��ع المغرتر
ي الديموقراطية و الحداثة

ع فف .604"المغرب، مع الملك الجديد، يشر
، و خصصت صفحات لتغطية حدث الوصول، إضافة إل التس��ابق بينه��ا، م�ن أج��ل ي

و اهتمت الجرائد المغ اية كذلك، بعودة أبراهام الشفاتت
ف هذه الجرائد، كان هن��اك اهتم��ام خ��اص م�ن ط�رف ج ي��دة  ، و من بيم اع تصيحات و استجوابات مع هذا الخبم ف اكي"انبت ، حي��ث"التح�اد الل��بت

، يقول فةها  ي
:مل حدث الوصول، صفحات الج يدة، و غطت صفحاتها تصيحات مختلفة لبراهام الشفاتت

ي"
ي انتص���ار لرادة جلل���ة المل���ك و إرادة عب���د الرحم���ان الةوس���فف

، يق���ول في���ه605"ع���ودتت ي
ي يمنحن���ا: "، و تصي����ح لبراه���ام الشفاتت

إن ح���دث ع���ودتت
ة 29صورة، عن من هو جللة الملك محمد السادس، فبمجرد أن كتبت رس�الة إل جللت�ه، ي�وم  وط، مباشر� ، و ب�دون مفاوض�ات أو شر� ل��تنبر

ي إل المغرب
.606"اتخذ قرارا بعودتت

ي بناء مغرب عصي ديموقراطي"و نقرأ كذلك، تصيحات من قبيل 
.607"جئت للمساهمة فف

ي��� مق���ر إق���امته بفن���دق هيلت���ون 
ي فف

ي لبراه���ام الشفاتت
، خ���بر زي���ارة عب���د الرحم���ان الةوس���فف اكي 5(و تض���منت الص���فحة الول لج ي���دة التح���اد الل���بت

ي)نجوم
:، و مما قاله الوزير الول لبراهام الشفاتت

.1999اكتوار 12الفرنسية، عدد" لوموند"انظر ج يدة �� 604

اكي"انظر ج يدة �� 605 .3، ص 1999أكتوار  2، "التحاد اللبت

اكي"انظر ج يدة �� 606 .1، ص 5886، العدد 1999أكتوار 2، "التحاد اللبت

.المرجع السابق نفسه�� 607
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:، و احتفت الج يدة بهذا الرجوع، بالقول 608"عودتك انطلقة جديدة للنضال الديموقراطي"
، لمس���اندة التج ا���ة" ي

ات المجتم���ع الم���دتف ين، و ستس���اعد عل تعبئ���ة جمة���ع تع���ببم ي تتل���ج ص���دور الك���ثبم
و نح���ن نتوق���ع أن ع���ودة أبراه���ام الشفاتت

.609"الجارية، تحت قيادة صاحب الجللة
ي�� كلم��ة الع��دد، تح��ت عن��وان 

ي"و بطبيع���ة الح��ال، ك��ان عل الج ي��دة أن توض��ح حةثي��ات ه��ذا الوص���ول، ففف
و ق��د ج��اءت: "، نق��رأ"تحي��ة للشفاتت

، السماح له بالعودة إل المغ��رب، لةتس��تف ل�ه  ي
اس��تعادة مك��انه"هذه العودة إثر قرار أصدره جللته، بعد اطلعه عل رسالة طلب فةها الشفاتت

ي المسلسل الجاري من أجل بناء مغرب عصي ديموقراطي تحت قيادة الملك محمد السادس
.610"فف

ي��� مواض���يعها و
ي��� جوهره���ا، و إن اختلف���ت فف

، و اس���تجواباته، و ل���م تختل���ف فف ي
و عل امت���داد الي���ام، و الش���هور، ت���والت تصيحات أبراه���ام الشفاتت

.مناسباتها
ي تصيحاته لج يدة 

، فف ي
" :الحداث المغ اية"يقول أبراهام الشفاتت

ي إطار ذلك النضال"
ء ملك ترتر و ترع ع فف ي .611"إننا نعيش الن فجر عهد جديد، جاء نتيجة نضال طويل، و مخر

ي مجةبا
ي� جن�ة وس��ط أهلي��:"و عن سؤال، ما هو لعوركم، و أنتم تعودون إل الوطن؟ يقول أبراهام الشفاتت

ي أعي�ش فف
منذ المس أحسست أنتف

ي ي� ك��ل ل�تم
ي� بل�دي، بعب��ارة واح�دة، الجن�ة م�ن ح�ولي فف

، أتمت�ع بالش�مس، و أن�ا الن فف ي
إنن�ا نعي�ش الن فج�ر عه�د جدي�د، و الحم�د ل، و. و إخواتف

ف ف أساسةيم :هذا العهد الجديد نتيجة سببيم
ي�� م�ن أج��ل الديموقراطي�ة، و الح ي�ة، و الحم�د ل م�ع المل�ك ء، نضال طويل، امتد عشر� س�نوات، خاض��ه الش�عب المغرتر ي

أولهما، و قبل كل سر
ي� تعزي��ز دول��ة الح��ق

، و إرادت�ه فف ي هذا الطار، إنه ملك عصي و ديموقراطي
الجديد، جللة الملك محمد السادس، الذي ولد و ترتر و ترع ع فف

.المرجع السابق نفسه�� 608

.المرجع السابق نفسه�� 609

.المرجع السابق نفسه�� 610

.1، ص 296، عدد 1999أكتوار  3 ���� 2، "الحداث المغ اية"انظر ج يدة �� 611
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ي اتجاه إرساء دولة ديموقراطية و عصية
ي فف

.612و القانون، تمضف

ي
:و تعليقا عل رسالته إل محمد السادس، يقول أبراهام الشفاتت

، ال��ذي تط��ور بش��كل ملح��وظ" ي
و سيس��اند إرادة. و ه��ذا دلي��ل عل أن مليكن��ا محم��د الس��ادس، س��يقود حرك��ة المجتم��ع كك��ل، و المجتم��ع الم��دتف

وط كله������ا تؤك������د عل انن������ا نعي������ش عه������دا الق������وى السياس������ية و الحرك������ة الوطني������ة لتك������وين مجتم������ع ح������ديث و ديم������وقراطي و عصي، و ه������ذه الشر������
.613"جديدا

ي���� س����ياق ج����وابه ع����ن س����ؤال
ي دوره بع���د ع����ودته، فف

ي��� ه����ذه المرحل����ة لبل����دكم: و ح����دد أبراه����ام الشفاتت
ي يمك����ن أن تخ����دم فةه����ا فف

م����اهي الواجه����ة ال����تت
المغرب؟ 

ي
ي مع ه��ذه الق�وى السياس��ية، و فعالي��ات: "...يجيب أبراهام الشفاتت

ي ل أريد ذلك، و بحكم علقاتت
، لتف ي المجال السياسي

ي لن أتدخل فف
و لكنتف

اف جلل����ة المل����ك، س س����اعد ه����ؤلء الش����باب ال����ذين فق����دوا الم����ل، و اص����بحوا يعرض����ون أنفس����هم ، و طبع����ا بتعليم����ات و إشر���� ي
المجتم����ع الم����دتف

وط حقيقية لخذ زمام المبادرة، و رسم مستقبلهم بأي��ديهم، و الم��ل. للهلك، و يركبون مراكب الموت لعبور المضةق و الن، توفرت لهم شر
.614معقود علةهم لبناء هذا البلد

ي ط، و بكام��ل ح يت��ه، الش��تم ، ي��ردد لم��ن ي ي��د س��ماعه، ب��أنه ق��د ع��اد إل المغ��رب ب��دون قي��د أو شر�� ي
من��ذ دخ��وله إل المغ��رب، ظ��ل أبراه��ام الشفاتت

،. ال��ذي تنفي��ه العدي��د م��ن تصيحاته نفس��ها ي
ف جوف��ان، زوج��ة أبراه��ام الشفاتت و ق��د تع��ددت الس��باب، و الم��وت واح��د، و ق��د حس��مت ك يس��تيم

ي�����: "بط يقته�����ا الفرنس�����ية، الم�����ر، بقوله�����ا 
ي����� أن نبفت����� فف

ات مهم�����ة، فل ي بعف ي����� يغبم����� م�����واقفه، و لك�����ن الع�����الم يع�����رف تغةبم����� بحك�����م الس�����ن ب�����دأ زوجر
.615"سكون

.المرجع السابق نفسه�� 612

.المرجع السابق نفسه�� 613

.المرجع السابق نفسه�� 614
.المرجع السابق نفسه�� 615
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، إل  ي
ف"جنة الوطن"و قد تحقق له، و لها ذلك، و عاد أبراهام الشفاتت .، جحيم الكادحيم

وط التالية  :من خلل قراءة كل التصيحات، يمكن الجزم بأن الصفقة السياسية، قد تمت عل أساس الشر
ي- 1

ام بالقيادة الملكية، لما سمي بمسلسل بناء المجتمع الديموقراطي و الحداتر ف .اللبت
، و البتعاد عنه- 2 .تطلةق العمل السياسي
ام بالسياسة الخارجية للنظام- 3 ف .اللبت
ام بالحفاظ عل شية الصفقة، و عدم الكشف عن فحواها- 4 ف .اللبت

ي تم����ت ي����وم 1991من����ذ س����نة 
ي إل فرنس����ا، و إل ح����دود إب����رام ص����فقة الع����ودة، ال����تت

، ل����م تتوق����ف1999ل����تنبر 30، تاري����خ ط����رد أبراه����ام الشفاتت
، و ح��ول القض�ايا ة حول الملكية، و النظام الملكي ي من أجل العودة إل المغرب، فلم تخل المرحلة من تنازلت سياسية كببم

محاولت الشفاتت
ي العودة إل المغرب، بكل الوسائل، و مهم�ا ك��ان الثم��ن، و. الساسية للنضال الديموقراطي الثوري ببلدنا

ي الملحة فف
و قد وصلت رغبة الشفاتت

إل حد التذكبم ببيعته لمحمد الخامس، كع اون- ل نقول هنا الشةوعية، لنه كان قد طلقها من زمن- لو عل حساب المبادئ الديموقراطية 
، مرتبطة بالبيعة ي

. عن وطنيته و ارتباطه بالوطن، و من تمة، اصبحت مغ اية المواطن لدى أبراهام الشفاتت
ي ب�اريس

ي فف
ي ندوة صحافية لبراهام الشفاتت

ي"، نقلته�ا يومي�ة 97- 11- 9، و ذل�ك بتاري������خ 616ففف
، خلل الن��دوة،97- 11- 27بتاري����خ " لوم�انةتت

ي قدمها لمحمد الخامس سنة 
ي عن البيعة التت

ا إياها بيعة دائمة لمحمد الخامس1958تكلم أبراهام الشفاتت و تعليق��ا عل ه��ذا الط�� ح،. ، معتبر
ي�� رس��الة م��ن س

، م��ا يلي��  617ب.ج��اء فف ي
ي�� بيع��ة قديم��ة و دائم��ة لص��احب الجلل��ة محم��د:"إل ابراه��ام الشفاتت تن��ازلت تل��و تن��ازلت، ه��ا أن��ت تحتم

ي كم���ا نعل���م، ل���م يس���بق ل���ه أب���دا، أن غف���ر للحرك���ة الثوري���ة، و ب���الخص منظم����ة . 1958الس����ادس، يرج����ع تاريخه���ا إل س���نة 
إل"إن الحس���ن الث���اتف

ي�� والملكي��ة"الم��ام
عية النظ��ام المخزتف ي� ه�ذا التاري����خ، وم��ن ت��م شر��

إن م�ا ه�و أخط��ر، خ��ارج الط��ابع السياسي�� للعلن، أن تجع��ل.... ، التش��كيك فف
ي��� ببس���اطة 

ي��� أن تق���دم البيع���ة للملكي���ة، لن ه���ذا يعتف
ي��� 14إع���ادة العتب���ار ل "الن���اس يعتق���دون ب���أن تك���ون مغ اي���ا، يعتف

قرن���ا م���ن التاري����خ المخزتف

ي"، و قد نقلتها يومية 1997نونبر  9انعقدت الندوة بتاري����خ �� 616
.1997نونبر  27الفرنسية بتاري����خ " لومانةتت

.1998ماي  4و مؤرخة ب " غشت 30"الرسالة م شورة عل موقع �� 617
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ي والملكية
عنة النظام المخزتف ".للمغرب، و أيضا شر

، و اق ال���ديموقراطي م��ن يه���ن يس���هل اله���وان علي���ه، هك���ذا انتقلن���ا م���ن دور النوي���ة الثوري���ة إل دور القي���ادة الملكي���ة، و انته���ت الحكاي���ة ع���ن الخ���بت
ي� ك��ل

ت رائحة الخيان��ة فف اق المضاد للنظام، و سقطت الطروحات الشفاتية سقوطا مدويا، فانتشر ، و تحقق الخبت مجلس الشعب التأسيسي
ي آخر أيامه، أنه ل بد من بيعة، حتت ل يموت مةتة 

، اعتقد فف ي
".جاهلية"مكان، و لعل الشفاتت

ي�� خباي��ا الشار، بينم���ا ج��زء انطل��ت علي��ه اللعب��ة، و كلهم��ا، رف��ض أبراه���ام
ف فف ، ض��العيم ي

ف ع��ن ع���ودة أبراه���ام الشفاتت لق��د ك��ان ج��زء م��ن الم��دافعيم
ي أيديهم

ي بذلت من أجل عودته، فأسقط فف
.استقباله عند عودته، و تنكر لكل المجهودات التت

ي ي��وم 
ي أبراه��ام الشفاتت

س��نة م��ن العم��ل السياسي�� عرف��ت مراح��ل و أط��وار مختلف��ة، 66س��نة، و بع��د  84ع��ن عم��ر ين��اهز  2010نون��بر 18ت��وفف
ي� خدم��ة الخ��ط الث��وري لمنظم��ة 

س��نة ل�م يتخل��ص فةه��ا 57و الحرك�ة الماركس��ية �� اللة ة ي��ة المغ اي��ة، و" إل الم�ام"قضف� منه��ا  س��عة س��نوات فف
ي��� 

ي��� من���ذ تأسيس���ه فف ، ب���ل ك���ان مس���اهما و منظ���را للتح يفي���ة1943نون���بر  14م���ن ثق���ل التح يفي���ة ال���ذي س���ادت داخ���ل الح���زب الش���ةوعي المغرتر
ي�1979الجديدة بالمغرب منذ 

ب المنظمة الماركسية �� اللة ة ية المغ اي�ة، و عم��ل عل تص�فةتها، ب�ل ل�ارك فف ي صف
، و من هذا الموقع ساهم فف

، و ذل��ك س��نة  ي بالجوق��ة المص��فقة للنظ��ام، و دخ��ل تح��ت عب��اءته. 1994ق��رار حله��ا بع��دما أص��بحت ب��دون وج��ود فعلي��
التح��ق أبراه��ام الشفاتت

، مم���ن امتلت به���م المعتقلت و الكه���وف الشية للنظ���ام ف ي��� خدم���ة ال���وطن و الش���عب و الك���ادحيم
متنك���را لرواح الش���هداء و لك���ل ال���ذين تف���انوا فف

ف ات السنيم ادوري خلل عشر .لقد انكش التمثال و سقطت اليقونة. الكمبر
ي��� جن���ازته جم���وع م���ن ممثلي��� النظ���ام و الق���وى الص���لحية و جماع���ة م���ن أص���دقائه الق���دام، ال���ذين تحول���وا إل

ي و ذهب���ت فف
ي أبراه���ام الشفاتت

ت���وفف
ي انطلق�ت حن��اجرهم م�رددة

ي أفكاره التح يفي��ة ال�تت
ي ي�ا رفة�ق ل زلن�ا عل الط ي��ق"خدمة النظام، إل جانب تلمذته و معتنفت

، و بالفع�ل"الشفاتت
........لزالوا عل الط يق

.2016شتنيج  15
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المحاور
3تقديم ..........................................................................................................................................................................
5بعض المعطيات حول هذه الدراسة .....................................................................................................................................

6................................................................................................................................................................……. الجزء الول
6...............................................................................................................................................................……. القسم الول

7مقدمات عامة ................................................................................................................................................................

7توطئة ..........................................................................................................................................................................
18 ................................................................................................................................................................1979الفصل الول: منعطف عام 

: تجربة  ن
ا الغموض والحقائق "المقدسة" ............................................................................................................................1979الفصل الثانا 23 بيي

ن "المجرد" ........................................................................................""".1979الفصل الثالث: صاعات  ا الجهل بالحقائق والتأطيي اليديولوج. 24 بيي
29الفصل الرابع: إشكالية الخط السياسن وصعوبة التحديدات الزمكانية للصاعات داخل منظمة "إل المام" ................................................................."...
ا المنظمة الثورية الماركسية ــ اللينينية وقاعدتها الجتماعية ...................................................................................... 31الفصل الخامس: نوعية العلقة بيي
32الفصل السادس: مسار الصاعات المنعرج والوجه المقنع للتحريفية ......................................................................................................................
ن ........................................................................................................................................................................................."".

33القسم الثانا
ا الخطوط داخل منظمة "إل المام" ....................................................................................................... 33الفصل السابع: جدلية التناقض والصاع بيي
ورات بناء الخط العام لمنظمة "إل المام" وحركة التناقضات ...................................................................................................... 42الفصل الثامن: سيي

44 ـ منظمة "إل المام" وحركة التناقضات داخلها ....................................................................................................................................1
ئ ...............................................................................................2 ورات الصاع وترابطاتها، التناقضات وتطورها غيي المتساوق واللمتكافا 45- سيي

46الفصل التاسع: خطاطة أولية لتطور الصاعات داخل منظمة "إل المام" ................................................................................................................
46 .........................................................................................................................................................1980-1970أ- المرحلة الول :

ة  47 ..............................................................................................................................…..1972 نوني.20- 1970 غشت 30ـــــ فير
ة  50 .........................................................................................................................................1974 ــــ نوني. 1972 نوني.20ـــــ فير

ة نوني.  55 .............................................................................................................................................1976 ــــــ مارس 1974ــــ فير
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ة نوني. ن أهمية فير
: فا 65 ...................................................................................................................................1976– دجني. 1974الفصل العاشش

ة يناير  68 .............................................................................................................................................1977 – مارس 1976-فير
ة مارس  73 ...........................................................................................................................................1979 – أبريل 1977- فير

ة أبريل - 80 ............................................................................................................................................1979 – نوني.1979 فير
ة نوني.  83 ............................................................................................................................................1980 – شتني. 1979- فير

91 .....................................................................................................................................................1994-1980ب – المرحلة الثانية:
ة شتني.  91 ............................................................................................................................................1985 – نوني. 1980- فير
ة نوني.  91 ..............................................................................................................................................1994 – ربيع 1985- فير

ن .........................................................................................................................................................................................."".
95الجزء الثانا

ن تصفية المنظمة الماركسية ــ اللينينية المغربية "إل المام" ........................................................................"".
95القسم الول: دور الطروحات الصلحية فا

ادوري والبورجوازية الوطنية وظهور التجاهات الصلحية التحريفية داخل الحملم ....................................... ن للنظام الكمي. 95الفصل الول: الهجوم اليديولوج.
جوازية الوطنية ................................................................................................................1-  ادوري والي. ن للنظام الكمي. 96- الهجوم اليديولوج.
ن ..............................................................................................................................2-  99 - عبد ا العروي ومفهوم تاريــــخ الشعب المغرن.

: الثورة الوطنية الديموقراطية عل الطريقة اليعتوية ........................................................................................................................... ن
105الفصل الثانا

114الفصل الثالث: الثورة الوطنية الديموقراطية عل الطريقة النوالية .........................................................................................................................
118- الطروحات النوالية ......................................................................................................................................................................
ن ........................................................................................................................................................................................""..

126القسم الثانا
126الفصل الرابع: الطروحات الصلحية داخل منظمة "إل المام" ...........................................................................................................................

128 .................................................................................1976 إل حدود مارس 1974- تطور الخط الصلجن داخل المنظمة ابتداء من نوني. 1- 
- أكتوبر 2-  اير 1976 - تطور الخط الصلجن داخل المنظمة، ابتداء من شتني. 134 ....................................................................1980 إل حدود في.
ن الصاع .............................................................................................................................3- 

ا الجدد وتكتيكاتهم فا 137 - أساليب الصلحييي
ا النقد يسارا والتوجه يمينا .................................................................................................................."4-  143 - التجاه الصلجن الجديد بيي
151 - من الصلحية إل الردة عن خط الحركة الماركسية ــ اللينينية المغربية، أو كيف عمق الصلحيون الجدد الخط التصفوي؟ .............................".5- 

152القسم الثالث .......................................................................................................................................................................................""..
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152الفصل الخامس: الطروحات الثمانية لخط الردة ..............................................................................................................................................
152) الطروحة الول: حول نشأة "إل المام" وأزمتها البنيوية ......................................................................................................................1
153) الطروحة الثانية: الحركة الماركسية ــ اللينينية و "إل المام" ليست بديل ثوريا ............................................................................................2
155) الطروحة الثالثة: حول خطأ النفصال عن الحزاب الوطنية التقدمية ......................................................................................................3
ن لمنظمة "إل المام" والبديل المزعوم ......................................................................................4 ن نقد الخط اليديولوج.

157) الطروحة الرابعة: فا
وقراطية وتعامل منظمة "إل المام" مع تناقضاتها الداخلية ...............................................................5 159) الطروحة الخامسة: حول الشبكية والبيي
ي وعجز "إل المام" عن ذلك .....................................................................................6 167) الطروحة السادسة: حول إشكالية الرتباط الجماهيي
لمانية والصلح .............................................................................7 169) الطروحة السابعة: حول الموقف من الحزاب الوطنية التقدمية ومن الي.
ات تطور "إل المام": النتعاش، العزلة والنهاية ...............................................................................................8 172) الطروحة الثامنة: حول فير

174الجزء الثالث ........................................................................................................................................................................................""..
ن مسلسل تصفية منظمة "إل المام" ........................................................................................."".

174القسم الول: دور الطروحات التحريفية الجديدة فا
، سقوط التجربة وانطلق مسلسل المراجعات ...............................................1985- 1979الفصل الول: خط "إعادة البناء ( 174)": تناقضات الوضع الداخلن

174تقديم ....................................................................................................................................................................................................
177-"إل المام" وإشكالية القيادة ..........................................................................................................................................................1
ن إل الئتلف القيادي الجديد ................................................................................................................................2

185- من التحالف الثلنإ
: وثائق "إعادة البناء" ................................................................................................................................................................. ن

191الفصل الثانا
....................................................................................... " ن نامج الوطنا 191الوثيقة الول: "وضعية المنظمة والمتطلبات العاجلة لعادة البناء: الي.
199الوثيقة الثانية: "المهام العاجلة لمنظمتنا" .............................................................................................................................................
ن الثورة المغربية" ...........................................................................................................................

اتيجية فا 206الوثيقة الثالثة: "القضايا السير
ن تقييم التجربة ... قضايا تنظيمية" ..............................................................................................................................

209الوثيقة الرابعة: "فا
اير  220 ..........................................................................................................................................1983الفصل الثالث: ندوة الفرع وخلصاتها: في.

222الفصل الرابع: تناقض الواقع وانطراح التساؤلت: أمثلة مختلفة ............................................................................................................................
ن الثورة المغربية" ..............................................................................................................

اتيجية فا 223الفصل الخامس: عودة إل وثيقة "القضايا السير
1................................................................................................................................................ " ن اتيج. 223- حول "نظرية الغموض السير
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اتيجية والتخبط التكتيكن ........................................................................................................................................2 ا غياب السير 227 - بيي
ن الوضع الراهن" ..........................................................................................

اتيجية والتكتيك فا ا السير 228المقال الول: "حول العلقة بيي
ي المنظم" ................................................................................................................ ن مقولة "العنف الجماهيي

: رأي فا ن
232المقال الثانا

ن .................................................................."".
ن الزمة: تخبط التجاه التحريفا

: سقوط التجربة وإعلنات ما بعد السقوط ـــ الزمة والهروب فا ن
235القسم الثانا

235الفصل السادس: أصحاب إعادة البناء وجها لوجه: أقوال وأقوال مضادة .................................................................................................................
وليتاري سنة  235 .........................................................................................................................................1979بصدد ما سمن بانتصار الخط الي.

وليتاري؟ .........................................................................................................................................: الوثيقة الول 235تحريفية أم انتصار للخط الي.
235 .................................................................................................................................................1979خط إعادة بناء منظمة "إل المام" سنة 

ن ...................................................................................................................
وليتاري قل هو انتصار للخط التحريفا 235ويسألونك عن انتصار الخط الي.

254ملحق الفصل السادس: التحريفيون الجدد وتقييم "إعادة البناء": بعض الوثائق ........................................................................................................
ة لتأسيس المنظمة ...............................................................................1986 (16): بيان الذكرى 1الملحق ( 254) ـــ بمناسبة الذكرى السادسة عشش
ين لمنظمة إل المام المغربية ............................................................1992 (22): بيان الذكرى 2الملحق ( 257) ـــ بيان بمناسبة الذكرى الثانية والعشش

265الفصل السابع: مسألة الشية والعلنية ............................................................................................................................................................
271الفصل الثامن: الحركة الماركسية ــ اللينينية: التجربة والفاق .................................................................................................................................
275القسم الثالث .......................................................................................................................................................................................""..
275الفصل التاسع: الجوهر الجن للماركسية أو الماركسية اللماركسية ..........................................................................................................................
275الجزء الول: دفاعا عن الجوهر الجن للماركسية ......................................................................................................................................

276 ــ الماركسية ضد التعريفات ..............................................................................................................................................."""""1
ا وإضفاء صفة المطلق عل الحلول الخاصة بالثورة الروسية أو كيف تخلص عبد ا الحريف من اللينينية ................................."""""2 278 ــ ستاليي
279 ــ حول أخطاء الماركسية أو كيف أسقط عبد ا الحريف مفهوم التحريفية ..................................................................................."""""3
280 ــ ماركس وإضفاء صفة المطلق عل الرأسمالية التنافسية .........................................................................................................."""""4
ا والجوهر الجن للماركسية ........................................................................................................................................"""""5 281 ــ لينيي
ا والجوهر الجن للماركسية ......................................................................................................................................"""""6 282 ــ ستاليي
283 ـ ماركس والفق الشيوعن للعص الصناعن ............................................................................................................................""""".7
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ن ...................................................................................................................................................................................
286الجزء الثانا

ن (
وع المراجعة النقدية لبراهام الشفانر ن نقاش مشش

: مساهمة فا 286حسن الصعيب) .....................................................................................الفصل العاشش
: إعادة البناء السياسن والتنظيمن لتجربة "إل المام" ............................................................................................................... 307الفصل الحادي عشش
307التجديد الفكري والسياسن للمنظمة ....................................................................................................................................................
ن المغرب .....................................................................................................................................................

: أقص اليسار فا ن عشش
320الفصل الثانا

320من معانقة أحلم الثورة إل النضال الديموقراطن ....................................................................................................................................
320- عبد ا الحريف وموقف النسحاب من الحركة الطلبية ..........................................................................................................1-
قية ..................................................................................2- ن أوروبا الشش

321- عبد ا الحريف وأطروحة "الندفاعة نحو الديموقراطية" فا
323- عبد ا الحريف ونهج النضال الديموقراطن ..........................................................................................................................3-
اتيجية والتآمر والعنف .......................................................................................................4 324- عبد ا الحريف والحديث عن السير

325الجزء الرابع .........................................................................................................................................................................................."".

325القسم الول: الطروحات التحريفية الجديدة ................................................................................................................................................"".
ن المنظر الرئيسن الول للتحريفية الجديدة بالمغرب ..............................................................................................................

325أبراهام الشفانر
325تقديم ..........................................................................................................................................................................................
ن والطروحات التحريفية الجديدة ....................................................................................................................................

329أبراهام الشفانر
329الطروحة الول ...................................................................................................................................................................

329) من الماركسية ــ اللينينية ــ إسهامات ماو (خط ماو) إل الماركسية كمتدولوجيا .........................................................................1
) .............................................................................1985- 1980- المرحلة الول  ن 330 (التفكيك الول للخط اليديولوج.
) ...........................................................................1994 – 1985- المرحلة الثانية  ن ن للخط اليديولوج.

332 (التفكيك الثانا
336) من المادية الفلسفية إل المثالية الفلسفية ....................................................................................................................2

340الطروحة الثانية ..................................................................................................................................................................

340من الطروحات الماركسية ــ اللينينية التأسيسية حول التحريفية إل المراجعات التحريفية الجديدة ..................................................
ا وتروتسكن ................................................................................................................................. ن وستاليي

349أبراهام الشفانر
350الطروحة الثالثة ..................................................................................................................................................................
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وليتاريا ........................................................................... ن للحزب وعن المهمة التاريخية للي. 350التخلن المزدوج عن المفهوم اللينينا
ان التحريفية الجديدة ومفهوم "النوية الثورية"(النظرية) ..........................................................1-  ا ن ميي

ن فا 351- الحزب اللينينا
ن والمسيانية وادعاء امتلك الحقيقة الثورية .......................................................................... 351- أ- الحزب اللينينا
ن ..............................................................................

ن وإشكالية الوعن السياسن الطبفر 354- ب- حول الحزب اللينينا
ا ........................................................................ ن عند لينيي

ن وإشكالية الوعن السياسن الطبفر
355-ج- أبراهام الشفانر

356- د- حول المركزية الديموقراطية والحقيقة الثورية .........................................................................................

ن ذلك ................................................................
ن فا

ن و"العالم الثالث" وفتوى أبراهام الشفانر 357- ه- الحزب اللينينا
ن عل النظرية اللينينية للحزب الثوري .................................................................................2-
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