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كلمة تقديمية
إن الوث ــائق الساس ــية لخ ــط منظم ــة "إل الم ــام" الث ــوري ،وك ــذا المق ــالت والنص ــوص المرافق ــة له ــا ،المقدم ــة هن ــا يف ه ــذا الكت ــاب لك ــل المناض ـ ر ي
ـلب
ـ
والمناضلت ،ر
والي تخص المرحلة الول ) 1970ـ  (1980من تاري ــخ المنظمة الماركسية ـ اللينينية المغربية "إل المام" ،هو ثمرة مجهود قام به
ر
الهيلل  .بدايــة ي ـف تجميــع تلــك الوثــائق ،وتحقيقهــا وضــبطها وطــرح مجموعــة مــن المعطيــات
المحبفــة للمنظمــة ،الرفيــق فــؤاد
أحــد الطــر الثوريــة
ـ
حــول الفكــار الـ رـي تقــدمها وســياق تبلورهــا ،ثــم ي ـف صــياغة مجموعــة مــن المقــالت والنصــوص الـ رـي تســلط الضــوء عل العديــد مــن عناص التجربــة
التاريخية الثورية للمنظمة.
ـوريب ،ولك ــل المناض ــلت والمناض ـ ر ي
اللينينيب الث ـ ر ي
ر يـ ـ
إن ه ــذا الكت ــاب ،ه ــو مق ـ مـدم لك ــل الماركس ـ ر ي
ـلب ،بمختل ــف تج ــاربــهم وطروح ــاتهم ،إل ج ــانب
ـيب ـ
كس
التعريف وتعميق معرفتهم بمرتكزات خط المنظمة الثوري لتلك المرحلة ،وتصوره للثورة الوطنية الديمقراطيــة الشــعبية بقيــادة الحــزب المار ـ
ي
اللينيي عل طريــق الثــورة الشـ رـباكية ،يهــدف كــذلك ،ضــمن اســتمرارية الضاع ضــد خــط التحريفيــة الجديــدة ،كنــس كتلــة الغبــار الكــثيف الــذي بــه
ـ
ـ
أح ــاط خ ــط التحريفي ــة ذاك س ـ رـبورة انبث ــاق وتبل ــور خ ــط المنظم ــة الث ــوري ،بع ــد أن اس ــتفرد به ــا ع ــن طري ــق الس ــتيلء عل قيادته ــا خلل س ـ رـبورة
النفجار السياس والتنظي

) (1979وإطلق ما س

ب "مسلسل إعادة البناء" ).(1980
موقع  30غشت
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سقطت القنعة ،فلنفتح الطريق الثوري!
ر
المشوع الول للطروحة الثورية

 30غشت 1970

تقديم:
البجوازية ر
الجماهبيـة العميقـة .فإعــادة تكتــل الحـزاب
الي أسدلت ستارا كثيفا أمام التطلعــات
ر
فجر صيف  1970بالمغرب مجمل تناقضات ر
ي
البجوازية الوطنية )الســتقلل والتحـاد ال ي
البجوازيـة عل حقيقتهـا ،بعـد أن سـقطت
ـوطي للقـوات الشـعبية( ـف إطـار الكتلــة الوطنيــة وظهـور ر
ر
ي
ـخب الش ــعب لني ــل مس ــاهمة ض ــئيلة ي ـ ـف الحك ــم ،عملي ــة جعل ــت ح ــدا لك ــل المغالط ــات الناجم ــة ع ــن
أقنعته ــا ،بمثاب ــة سمس ــار يجته ــد ـ ـف تس ـ ر
انقســاماتها الســطحية ،ومواجهــة برلمانيــة الحكــم الفــردي المزيفــة رببلمانيــة برجوازيــة ،مــادة بــذلك أحســن الضــمانات للحكــم الفــردي ،بيــد أن
ر
ري
تعتب الشعب أكب من حصان تمتط صهوته.
الب
لمانيتب ل ر
كلي ر
ي
ر
البجوازيـة لتع رـب عـن
البلمانيــة ر
ولعـل محاولـة "حـزب التحـرر والشــباكية" الراميــة إل نيــل نصـف مقعـد ـف حضـ رـبة "الكتلـة" عل أسـاس نفـس ر
الي ر ي
الصغبة ر
للجماهب والخوف من نضالتها .كما أن المواقــف الغامضـة و الملتويــة الـ رـي
يمبها نفس الحتقار
للبجوازية
ر
ر
نفس الروح الطبقية ر
ـاهب وتعبئتهـا ضـد رـ
ري
مشوع "روجــرز"،
ع رـب عنهـا جميــع السياســيون الـ رـبجوازيون ،ي ـف الـوقت الـذي كـان واجـب ال
ـوطنيب العـرب هـو تنظيــم الجم ر
الشذمة من ر
تشكل خيانة شاملة من طرف تلك ر
محب يف السياســة وتجعـل منهــم صــورا محليــة طبــق الصــل ل "حسـ ر ي
ـنب هيكــل" منظــم الهزائــم
والستسلمات ،وإن دموع التماســيح ال رـي يـذرفونها الن حشة عل السـفك والتقتيــل الـذي يتعـرض لـه الشــعب الفلسـ ي
ـطيي )وثـورته الجبــارة(،
ل يمكنها أن تنسينا الحملت التضليلية ر
ئ
ـواط الـذي ال ر يـبمه البعـض الخــر ،إذ التحقـوا جميعــا ي ـف هـذه
الي غمرنا بها بعضهم ،ول السكوت المتـ
المرحلــة الحاســمة مــن الثــورة العربيــة بمعســكر أعــداء الثــورة .كــل هــذا يفــرض الحقيقــة التاليــة :إن طريــق المســتقبل الوحيــد بالنســبة للمغــرب،
ي
ـلب المخلصـ ر ي
الطريــق الثــوري ،قــد انفتــح وواجــب كــل المناضـ ر ي
ر
وف هيكلــة الداة
ـب هــو المســاهمة ي ـف التوضــيح اليـ
ـديولوج حــول هــذا الطريــق ،ـ
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اللينيي" .وهذا ما سيتناوله ر
ي
المشوع الول للطروحة الثورية.
الحاسمة" ،الحزب الماركس –
ف
أول :القوى الثورية المتواجدة يف المغرب
تنقسم الطبقات يف المغرب إل ثلث طبقات رئيسية:
الكمبادورية:
 1ـ الوليغارشيا
ر
القمع للدولــة )وأحيانــا تحــاول تغطيتــه بطلء ليـ رـبال(،
وتتكــون مــن ر ـشذمة مــن الف ـراد يمارســون ســلطة سياســية مطلقــة مــن خلل الجهــاز
ـ
ونفوذها ر ي
الجني.
يبايد يوما بعد يوم وتشمل سطوتها مختلف القطاعات ،فمن الصناعة والتجارة إل الفلحة مع ارتباط وثيق بالرأسمال
ر
الرئيس لهـ ــذه الوليغارشـ ــيا هـ ــو الرأسـ ــمالية العالميـ ــة .فـ ــوراء الخلفـ ــات السـ ــطحية والـ ـ رـي تصـ ــبح مجـ ــرد تغطيـ ــة لتوزي ــع العمـ ــل
)أ( إن السـ ــند
ــ
المبياليــة المريكيــة .وإن أبنــاك العمــال النشــيطة ي ـف
المبياليــة مــا فــتئت تتقــوى وتتعمــق تحــت قيــادة ر
وتقســيمه ،نجــد أن الوحــدة العالميــة ر
ومباشة أحد القلوب النابضة للصهيونية ،أبشع ر
ر
فرنسا ،ر
المبياليــة
والي من بينها بنك "روتشيلد" الذي يشكل بصفة صيحة
وأشس أشــكال ر
عــدوانا وعنضية ،هــذه البنــاك ر ـ
الكمبادوريــة .كمــا أنهــا تــؤمن
تشف وتســاهم بنهــم ي ـف عمليــة النهــب المتضــاعفة الـ رـي تقــوم بهــا الوليغارشــيا
ر
ر
المواس والنفـط  ...وبتعميقهـا ي ـف
بتوسيع هذه العملية بأشكال جديـدة كالسـياحة والمرافــق الزراعيـة–الصــناعية للسـكر ونـوار الشــمس وتربيـة
ـ
القطاع ــات الكلس ــيكية مث ــل المع ــادن وتج ــارة اليـ ـراد .ولق ــد تجل بوض ــوح ت ــام تواط ــؤ أبن ــاك العم ــال والحتك ــارات المريكي ــة والوليغارش ــيا
ي
ي
ي
وف التخطيطــات الراميــة
ر
الكمبادوريــة )الطفيليــة( المغربيــة والموريتانيــة ـف عمليــة تنســيق الــذخائر النفطيــة والمعدنيــة ـف "الصــحراء الغربيــة" ـ
العرب.
المبيالية عل ذلك الجزء من الوطن
إل استيلء ر
ر
)ب( هذه السياسة ر
الجماهب القروية ،وإل الزج بها يف وضــعية
الملكية من
ر
الي تهدف إل الشاع بعملية نهب البلد وتوسيعها تؤدي إل نزع ِ
البوليتاريــا وحشــدها ي
يـ
يـ
المنق ي ـف معتقلت مــن نــوع
والرم بهــا ي ـف
ية
ض
الع
ـمالية
ـ
س
أ
ر
لل
ية
الحض
المعتقلت
ـن
ـ
م
ـك
ـ
ل
ذ
وغب
ـدير
ـ
ص
الق
ـدن
ـ
م
ف
ـ
ر
ر
ـ
ـ
جديد مثل أسواق الشغل لوروبا الرأسمالية.
رـ
ر
الكمبادوريــة الــذي ينتــج عــن هــذا النهــب يتــم بمجــرد إدمــاج الرواســب المتجــذرة
والمباش مــن طــرف الوليغارشــيا
الوحس
ـاهب
ر
إن قمــع الجمـ ر
ـ
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للقطاعيــة القديمــة ،وكــذلك لشــخاص يــدينون بـ رـبقيتهم الشيعة إل المناصــب العليــا داخــل الســلطة القمعيــة لتخليهــم عــن كــل شــعور ي
وطي
ـ
ر
الس ء ال ــذي يهيئه ــم جميع ــا إل اسـ ــتعمال العن ــف والظل ــم وبغ ــض الش ــعب م ــن أج ــل خدم ــة مص ــالحهم
ولنع ــدام خص ــال النس ــان فيه ــم ،ـ ـ
الشخصــية ،ومصــالح الوتوقراطيــة والرأســمال الجنـ رـي .إن الســاهرين عل التنفيــذ اليــوم لهــذا الســتبداد ي ـف الباديــة كمــا ي ـف الحيــاء الشــعبية،
والمقدمب يساندهم يف ذلك جهاز البوليس ورجال الدرك وشبكات ُ
ري
الوشاة.
يتشكلون من القواد والشيوخ
الكمبادوريــة يف اللجــوء إل اغتيــال واختطــاف وتعـذيب المناضـ ر ي
ـلب ،الـذين يجـرؤون
فعلوة عل التعسـف والقمــع اليــوم ،ل ت رـبدد الوليغارشــيا
ر
ـ
الليباليـة ط ر ي
ئ
ـارحب حلـول ثوريـة ،والـذين يعرضـهم ضـعفهم إل القمـع نظـرا
عل الخروج عن الطار السياس الخاضع
البجوازية ر
والمتواط مع ر
الكمبادوريــة ل تعتمــد ي ـف
لعــدم تــوفرهم عل هيكــل وإيديولوجيــة واسـ رـباتيجية ثوريــة يعززهــا المنهــج العل ـ  .مــع الشــارة إل أن الوليغارشــيا
ر
ر
خارج نظرا للبنية البوليسية الثابتة للدولة.
الليبالية إل كطلء
الواقع ر
غب أن ه ــذه البني ــة البوليس ــية تحم ــل ب ــذور زواله ــا نظ ـرا لن اس ــتعمال العن ــف المس ــتمر والظل ــم واحتق ــار النس ــان يعزل ــه ع ــن ك ــل قاع ــدة
)ج( ر ـ
ـاهب،
اجتماعيــة .هكــذا فــإن جمهــور البــوليس والــدرك لــم يعــد مــن الســهل العتمــاد عليــه فيمــا يخــص القيــام بــالقمع العنيــف ضــد نضــالت الجمـ ر
الكمبادورية تعتمد أكب فأكب عل الفرق المدربة خصيصا كفيالق التدخل الشي ــع )سي (.
كما أن الوليغارشيا
ر
ويب ــدو أن ه ــذا التن ــاقض امت ــد إل داخـ ــل الجيـ ــش ال ــذي يش ــعر بالسياسـ ــة ال ـ رـي تق ــوم عل خيان ــة المصـ ــالح الوطنيـ ــة م ــن ط ــرف الوليغارشـ ــيا
الكمبادورية ر
ـغبة وكـذلك
البجوازيــة الص ر
الي تنت إليها جماعة كبار الضباط الذين أنتجتهم الجيـوش السـتعمارية .لكــن تكــوين وإيديولوجيــة ر
ر
ـاهب .ســوف
انعــدام الحــزب واليديولوجيــة الثوريــة منــع الطــر العســكرية الوطنيــة مــن إدراك الســبيل الســديد المرتبــط بالمعركــة الثوريــة للجمـ ر
ر
جماهب الجنود المنبثقــة مــن الشــعب
واليديولوج يف البلد نتائج إيجابية عل هذه الطر وعل
يكون لنمو هذه المعركة وتجذيرها العضوي
ر
رشيطة أن يهدف كفاح الجماهب بقيادة الحزب الثوري وأن تهدف ر
الكمبادورية.
اسباتيجيته وتكتيكه وتنظيمه إل عزل الوليغارشيا
ر
ر
ي
الكببة التجارية والصناعية والعقارية ر
الي أخذت
البجوازية
)د( إن الوليغارشيا
ر
الكمبادورية قد أدمجت ف عملية نهبها لقتصاد البلد نواب ر
ر
يف النمــو قبــل الســتقلل ،إذ لعبــت دورا وطنيــا ،والـ ر
ـ
س
البجوازيــة
إن
.
ـي
ـ
ن
الج
ـمال
ـ
س
أ
ر
ال
ـب
ـ
ص
بم
ـة
ـ
ن
مرهو
ـتقلل
ال
ـذ
ـ
ن
م
ـتئت
ـ
ف
ـا
ـ
م
ـي
ممثل هــذه ر
ر
ر
ـ
ـ
بالمبياليــة ،وفيمــا يتعلــق بالتسـ رـيب
الكمبادوريــة فيمــا يتعلــق بعلقاتهــا القتصــادية والماليــة
الكـ رـببة يخــدمون بالخصــوص مصــالح الوليغارشــيا
ر
ر
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المبيالية والبناك والجهزة ر
الي تعمق بوسائلها سياسة الستعمار الجديد.
اطي ر
والتنمية وذلك بالتعامل مع تقنوقر ر
)ه( وبالعتماد عل هؤلء الشخاص ،ي
الببوقراطيــة ،هــذه
وف هذه القطاعات ،فإن الوليغارشيا
البجوازيـة المتوســطة ر
الكمبادورية تستعمل ر
ر
الفئة الجتماعية -المتكونة مما يقرب من ر
عشة آلف أشة -تشكل يف إطار هذه الجهــزة الداريـة والقانونيــة والجتماعيــة والقتصــادية الهيئــة
المنفذة للوليغارشيا الكمبادورية ،كمـا أن م ي
ـوظق الســلطة المرؤوس ر ي
القمع  .إن أغلبيـة أســاتذة الجامعـة
ـاز
ه
الج
ـل
خ
دا
ـل
ث
مما
ـدور
ب
ـون
م
يقو
ـب
ر
ـ
قــد انــدمجت موضــوعيا وإيــديولوجيا يف هــذه الفئــة الجتماعيــة ويشــكلون صــلة وصــل خاصــة ر يـ
للبجوازيــة
بب هــذا الجهــاز والجهــزة السياســية ر
ـ
الليبالية.
ر
رـ
ري
المباشة الـ رـي تقـوم عل الفســاد والـ رـي انـدمجوا فيهــا ،أو تقنــوقر ر ي
المغرب
ـواطئب ي ـف المجتمــع
اطيب مت
وبصفتهم إما أشخاص مقيـدين بالهياكـل
رـ
ـاهب ي ـف آن
نظ ـرا لنمــط حيــاتهم ومشــاغلهم ،فــإن
الببوقراطيــة محتقــرون مــن طــرف أســيادهم ومــن طــرف الجمـ ر
البجوازيــة المتوســطة ر
ممثل ر
ـ
واحد .ر
ري
البجوازية ويركنون إل التقنية.
ضمبهم فإننا نراهم
وحي يرتاح
مرتبطب بالجهزة السياسية ر
ر
ونظـرا لهــذه التبعيــة الماديــة والمعنويــة فــإن هــذه الفئــة الجتماعيــة لــن تســتطيع أن تلعــب دورا سياســيا ايجابيــا أو ســلبيا ،وإل -كمــا فعلــت حـ رـي
الن -فل ــن تتع ــدى القي ــام ب ــإغراء بع ــض الطلب ــة وأشهم ال ــذين ي ــأملون حل فردي ــا لمش ــاكلهم .إل أن الجم ــود الع ــام لقتص ــاد البلد وتناقض ــات
الكمبادوريــة الـ رـي مــا فــتئت ي ـف الواقــع تحــد مــن عمليــة مغربــة الطــر ،يجعــل مــن هــذا الغـراء شــيئا وهميــا .ومــن الطــبيع أن تخضــع
الوليغارشــيا
ر
للمبيالية.
هذه الفئة الجتماعية موضوعيا
ر
ه ي ـف
)و( إن الوليغارشــيا
الكمبادوريــة تســتعمل اليديولوجيــة كــأداة مــن أجــل خــداع أو شــل الجمـ ر
ر
ـاهب .إن الداة اليديولوجيــة ال كــب فعاليــة ـ
ـأثبا إيــديولوجيا
الليباليــة الـ رـي ســوف نســتعرض ملمحهــا فيمــا بعــد .ولكــن الوليغارشــيا
الكمبادوريــة لزالــت تمــارس تـ ر
ر
البجوازيــة ر
الواقــع الداة ر
ي
رـ
ـأثب يظــل
الملكيــة وخاصــة ـف بعــض الوســاط الفلحيــة ،وذلــك باســتعمالها للطرقيــة )الزاويــات( .ولكــن هــذا التـ ر
مباشا باســتعمالها للــدين وتــأليه ِ
المبياليــة والصـهيونية -أعــداء العــرب -فحســب ،بــل إن ســلوكها اليــوم أساسـا
سطحيا نظرا لن الوليغارشــيا
الكمبادوريــة ليسـت متواطئــة مـع ر
ر
يمس مسا صيحا بأصول الدين الذي يكون يف الحقيقة التعبب ر
الجماهب المسلوبة والمحرومة من العدالة.
الذاب الصيل عن طموح
ر
ر
ـأثب ،مبينــا أن الطريــق الثــوري هــو وحــده الكفيــل بحــل كــل أشــكال الســتيلء خصوصــا وأن الهــدف
عل الحــزب الثــوري إذن أن يستأصــل هــذا التـ ر
9
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والفلحب الفقـراء إل بنـاء مجتمـع اشـ رـباك يف إطـار الثـورة العربيـة الكـبى ي
ر يـ
وف إطـار
الثوري يرنو اعتمادا عل الديكتاتوريـة الديمقراطيــة للعمـال
ر
ـ
ـ
الي تجسدت ذاتيا بتشبث الجماهب بالقيم النبيلة ر
الوطن العرب ،يضمن العدالة الجتماعية الحقة ،تلك العدالة ر
للباث السلم ،ولن هذا
ر
ر
ي
ي
ي
الهدف ينغرس ف تقاليد النضالت التاريخية الشعبية الدائمة المتجسمة ف القرن الجاري .ف النتفاضة الشــعبية ضـد مـولي عبـد الحفيــظ،
ي
ر يـ
المغرب تحــت قيــادة
وف معركــة الشــعب البيضــاوي وكافــة الشــعب
والنضــالت الـ رـي قادهــا مــاء
رـ
العينب  ،ومــوج وحمــو وعبــد الكريــم الخطـ رـاب  .ـ
المقاومة ،تلك النضالت ر
الجني.
تسخب السلطة المركزية لفائدة المصلحة الشخصية ومصلحة
الي كانت كلها تناهض
ر
ر
اللبالية :
البجوازية ر
2ـ ر
ي
ف ظـ ــل الرأسـ ــمال الجنـ ـ رـي
ـغبة .وإذا كـ ــانت ر
البجوازيـ ــة المتوسـ ــطة والصـ ـ ر
وتتكـ ــون مـ ــن ر
البجوازيـ ــة الكـ ـ رـببة قـ ــد تمكنـ ــت مـ ــن إيجـ ــاد مقعـ ــدها ـ ـ
ـغبة ي ـف المدينــة والباديــة تعـ يـاب مــن الضــمحلل القتصــادي والجتمــاع الناتــج عــن الطغيــان
البجوازيــة المتوســطة والصـ ر
والوليغارشــيا ،فــإن ر
الكمبادورية وعن نهجها القتصادي.
السياس للوليغارشيا
ر
ـطب ،كمـ ــا تشـ ــمل التجـ ــار المتوسـ ـ ر ي
ـناعيب الصـ ــغار والمتوسـ ـ ر ي
ـاولب الصـ ـ ر ي
والبجوازيـ ــة الرأسـ ــمالية تشـ ــمل المقـ ـ ر ي
ـطب
البجوازيـ ــة المتوسـ ــطة ر
)أ( إن ر
ري
ري
الملكب.
الفلحب الغنياء وصغار ومتوسط
والبجوازية القروية المكونة من
ر
ي
العش ســنوات الول بعــد الســتقلل ،وكــانت ف هــذه المرحلــة بالضــبط ر ر ي ـ
البجوازيــة الرأســمالية نوعــا مــن النمــو خلل ر ـ
كبة
لقــد عاشــت هــذه ر
ـ
البجوازي ــة فحس ــب
ح ــزب الس ــتقلل الساس ــية .إل أن هيكل ــة الوليغارش ــيا
الكمبادوري ــة ل ــم تق ــض عل الس ــلطة السياس ــية الحقيقي ــة له ــذه ر
ر
ي
ي
ر
للبجوازي ــة
ف نف ــس ال ــوقت م ــن المكاني ــات القتص ــادية ر
ف حال ــة الس ــتثناء ودس ــتور  -1970ب ــل ح ــدت ـ ـ
الس ء ال ــذي ع ـ رـبت عن ــه ش ــكليا ـ ـــ
الرأسمالية.
الكمبادوريــة والخضـوع لنهبهـا ،هـذا إن لـم يكـن
ومن أجـل ضـمان اســتمرارها نجـد هـذه الرأسـمالية نفسـها مرغمــة عل التعامـل مـع الوليغارشــيا
ر
الجني.
الكمبادورية والرأسمال
مصبها يف النهاية الفلس بسبب الحتكارات الفعلية المكونة من الوليغارشيا
ر
ر
ر
السياس  ،هــذا العجــز الــذي يرجــع بــدوره لعجزهــا القتصــادي كطبقــة اجتماعيــة ،ونظ ـرا لعجــز محـ رـب يف السياســة
البجوازيــة
ونظـرا لعجــز هــذه ر
ـ
البجوازيــة عــن الـدفاع عــن مصــالحهم ،فــإن هــذه الطبقــة ليــس لهــا اختيــار ســوى اللتحــاق بــالدارة السياســية للوليغارشــيا .فيمــا يخــص التــورط
ر
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الحال لهذه الطبقة الجتماعية ر
الي وقعـت أس رـبة أحلمهـا المســتحيلة المتمثلـة ي ـف دولـة تعتمـد ديمقراطيـة برجوازيـة وطنيـة مـن جهـة ولنهـب
الكمبادوريــة مــن جهــة أخــرى ،فــإن برنامــج الحــزب الثــوري هــو وحــده الكفيــل بإعطــاء رؤيــا واقعيــة ر ـ
وشيفة ي ـف إطــار إنجــاز قطــاع
الوليغارشــيا
ر
ر يـ
والفلحب الفقـراء وذلـك ضـمن المرحلــة النتقاليــة نحــو
محــدود مـن الرأســمالية الوطنيــة تحـت قيــادة الدكتاتوريــة الديمقراطيــة الثوريـة للعمــال
ر
الشباكية.
الليباليـ ــة ،أي المثقفـ ــون ،أسـ ــاتذة التعليـ ــم الثـ ــانوي والمعلمـ ــون ،كـ ــذا طلبـ ــة الجامعـ ــات
ـغبة تشـ ــمل أصـ ــحاب المهـ ــن ر
البجوازيـ ــة الصـ ـ ر
)ب( إن ر
ي
والتقنيون المتوسطون والموظفون الصغار والمتوسطون باستثناء الفئات العليا ر
الببوقراطية.
البجوازية ر
الي تساهم فعل ف بناء ر
فمما سبق يتضح أن هذه الطبقة تتكون من عناص لها وظائف جد مختلفة داخل المجتمع ،وظائف وهياكل تحول دون تماسكها.
ري
ري
ري
ري
الليبالية يعانون بحدة مـن سياسـة النهـب
والموظفب الصغار
المتوسطب
التقليديب
إن صغار التجار والصناع
والمتوسطب ،أصحاب المهن ر
للوليغارشيا الكمبادورية وللمبيالية .يعيشون وهم مهددون بالفلس ،بينما ر
تعبض حياتهم صعوبات جمة مثل ارتفاع السعار ي
والضائب،
ر
ر
ي
تكق سـد حاجـاتهم يـ
ر
ر
الضورية للمعيشــة .إنهـم يشـكلون إذن
أضف إل ذلـك جمـود الجـور الـي يتقاضـونها وحـدود الـدخل الضــئيلة الـي ل تكـاد ـ
البجوازيــة الـ رـي تهيمــن عليهــم .إن أســاتذة التعليــم الثــانوي
مــن الناحيــة الموضــوعية حلفــاء للثــورة ر ـشيطة أن يتــم فصــلهم عــن اليديولوجيــة ر
ر يـ
ري
ر يـ
مثقفب  ،إن كــل هــؤلء يكونــون
ـتحقب بــذلك لقــب
والمعلمب وطلبــة الجامعــات وكــل أولئــك الــذين يرفضــون اســتعمال ثقــافتهم كمرتزقــة ،مسـ
جوازيب الصغار .وبالرغم من أن جزءا ر ي
ري
ري
ر
ـديولوج
البوليتاريــا ،فــإن الطـار اليـ
الب
مجموع
البوليتاريـا وشــبه ر
مبايدا من هـؤلء ينبثــق عـن ر
المثقفب ر
ـغبة ،الـ رـي ر ي
للجامعة والظروف ر
يمبهــا اليمـان بتفـوق مـا يسـ بالنخبـة
البجوازيــة الصـ ر
الي يشتغلون فيها تدفعهم للندماج ضمن إيديولوجية ر
ر
للجماهب الكادحة.
الي تعتمد المعرفة النظرية ،واحتقار العمل اليدوي والقدرات الخلقة
ر
جوازيب الص ــغار ،بطريق ــة رـ ـ
رـ ـ
ري
ري
مباشة ،ق ــد
جوازيب وال ـ رـب
مباشة ،وك ــذلك مح ـ رـب يف السياس ــة م ــن ال ـ رـب
غب
إن الوليغارش ــيا
الكمبادوري ــة ،بطريق ــة رـ ـ
ر
ـأثبهم .ولكــن الفلس الــذي يــزداد وضــوحا يومــا بعــد يــوم ،هــو
اســتخدموا أ كــب مــن مــرة هــذا التحريــف الجــوهري لبقــاء هــذه الفئــات تحــت تـ ر
ـغب وذلــك أمــام متطلبــات الثــورة العربيــة .وأمــام التيــارات اليديولوجيــة الـ رـي ســاهمت هــذه الثــورة ي ـف
إفلس الفكــر الـ رـبجوازي والـ رـبجوازي الصـ ر
ـدريج لليديولوجيــة الثوريــة ،وتجعلهــا تقــوم بــدور تــزداد أهميتــه مــع اليــام ،فيســاعد عل
شــيوعها .كــل هــذه الفئــة الجتماعيــة قابلــة بشــكل تـ ر
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ـاهب الكادحــة .كمـا أن إنشــاء مراكــز إقليميـة لتكـوين أسـاتذة للطـور الول مـن التعليـم الثـانوي يـدخل
تغلغل ونمو هذه اليديولوجية وسـط الجمـ ر
عنضا موضوعيا فيما يخص الشاع بهذا النمو.
السياسيب ر
ري
الي ليست الن سوى
الكبى والصغرى ،مشكلة بذلك فئة من
البجوازية ر
الليبالية من صفوف ر
البجوازية ر
)ج( لقد انبثقت الطر ر
رـ
تنمج أمــام المقاومــة
البجوازيــة الوطنيــة ،الـ رـي لعبــت دورا ايجابيــا مــن مرحلــة النطلقــة الول لحركــة الســتقلل قبــل أن
مــا تبق مــن الحركــة ر
ـ
ري
والحرفيب .وإن هذه الفئــة قـد امتصـت لصــالحها ي ـف أول المــر تلـك النطلقــة قبــل أن تنتقــل بشعة بفعــل منــاورات القطــاع
المسلحة للعمال
ونتيجة تناقضاته الذاتية.
فمنــذ  1963لــم يســتطع هــؤلء السياســيون النهزاميــون تحــت يـصبات الحكــم الفــردي ســوى العتصــام بمخيلتهــم عــاجزين عــن الخــروج ســواء
أثناء النضالت
الجماهبية الهائلة يف مارس  ،1965ول عند اغتيال المهدي بن بركة ول يف ف رـبة التعبئــة ال رـي عاشـها الشـعب ي ـف يونيـو ،1967
ر
ي
ي
ي
الكبى ر
الي خاضتها شبيبة الثانويات والجامعات سنة .1970
ول خلل المعارك العارمة ف المناجم ف  1968/1969ول ف وقت المعارك ر
وحينمــا احتــاج الحكــم الفــردي فجــأة إل إعــادة طلئــه الليـ رـبال الــذي هشــمته هــذه يـ
الضبات ،غــادر هــؤلء الســادة مخــابئهم معرضـ ر ي
ـب عــن لقمــة
ـالبب بلقمــة أســمن ،ومحـ ر ي
الدســتور المزيفــة مطـ ر ي
البجوازيــة ال كــب نفاقــا ،أولئــك الســادة الــذين طالمــا
ـاولب إلهــاء الشــعب بألعــابهم البهلوانيــة .أمــا ر
ر
ري
الشباكية العلمية ،فإن هؤلء يلوحون بشعار المجلس التأسيس "تال إنها لفلسفة عبقرية برجوازيــة زاحفــة
المناضلب ببثرتهم عن
خدعوا
عل بطنها" كما يقول ر يـ
لينب ي ـف شـأنها ،وذلـك ي ـف محاولتهـا لبـث أوهـام انتهازيـة برجوازيـة ي ـف إمكانيـة تنـازلت ســلمية مـن طـرف الحكـم الفـردي.
إن كل هذا ر ي
ه الكفيلـة بتحقيـق
يبب أن تجربة شعبنا القاسية قد علمته أل ينتظر إل الكاذيب والنار والدم ،وأنها القـوة وحــدها ،قــوة الشـعب ـ
العدالة.
ي
ر ي
الببوقراطي ــة
البوليتاري ــا المغربي ــة ،وه ــم ال ــذين يش ــكلون ر
البجوازي ــة الص ــغار دورا هام ــا ـ ـف عملي ــة تعطي ــل ر
)ه( لق ــد لع ــب مح ــبف السياس ــة ر
ـلب تكونــوا مــن خلل قيــامهم بالمعركــة النقابيــة إبــان الحمايــة ي
الببوقراطيــة الـ رـي تهيكلــت اعتمــادا عل مناضـ ر ي
البجوازيــة
وف ظــل ر
النقابيــة .هــذه ر
ـ
الوطني ــة .يف ه ــذه الف ـ ر
ر
الطبق
ـوع
ـ
ل
ا
ـزوغ
ـ
ب
ـل
ـ
ج
أ
ـن
ـ
م
ا
ز
ـار
ـ
ب
ا
ر
دو
ـان
ـ
ب
يلع
المغرب
ـيوع
ـ
ش
ال
ـزب
ـ
ح
وال
ـة
ـ
ل
العام
ـة
ـ
ق
للطب
ـاب
ـ
ق
الن
ـم
ـ
ي
التنظ
ـان
ـ
ك
ة
ـب
ر
ر
ـ
ـ
ــ
ــ
ر
للبوليتاريـا المغربيـة الـي قـامت بـدور حاسـم فيمـا يخـص تصـفية الحمايــة.
والسـتعداد للكفاحـات الك رـبى سـواء القتصـادية منهـا أو السياسـية ر
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ر
المغرب المطبوعــة باليديولوجيــة الصــلحية
الطبق لــم يتحــول إل إيديولوجيــة ثوريــة نتيجــة تناقضــات الحــزب الشــيوع
إل أن هــذا الــوع
ـر
ـ
ي
للبجوازيــة الصــغرى الوطنيــة .وبعــد الســتقلل اســتطاعت الطــر النقابيــة
ـأثب التصــور القائــل بأســبقية الثــورة ـف أوربــا ،فاســحة المجــال ر
تحــت تـ ر
ي
والبجوازيــة الصــغرى تك ــوين رببوقراطي ــة خاص ــة .وقــد شــجعهم عل ذلــك تكتيــك أرب ــاب العم ــل
للبجوازي ــة ر
المندمج ــة ـف الجه ــزة السياس ــية ر
ري
الببوقراطيــة النقابيــة خلل مـدة طويلــة تقويــة
الستعماريب والوليغارشيا
الكمبادورية الذي يقوم عل الفساد والقمع .ولقد اســتطاعت هــذه ر
ر
البجوازي ــة بتجربته ــا المكتس ــبة عل ص ــعيد
س ــطوتها عل الطبق ــة العامل ــة ،خاص ــة أنه ــا ك ــانت ت ــواجه التناقض ــات بالديماغوجي ــة الناتج ــة ع ــن ر
المعــارك النقابيــة والقتصــادية ،وبإيديولوجيــة تــوفر للطبقــة العاملــة إمكانيــة النطــواء عل نفســها ي ـف الطــار النقـ رـاب وحــده .وســهل هــذا التــوجه
المغرب الذي عجـز عـن الحاطـة بالمشــاكل الجديـدة الناجمـة عـن السـتقلل نظـرا
والنعزال عن الطبقة العاملة خيانة قيادة الحزب الشيوع
ر
والتخل عـن
الكل عـن المعركــة اليديولوجيــة وإدخالهـا إل صـفوف الطبقـة العاملـة،
لتبعيتها للتحريفية .وبذلك قادوا هـذا الحـزب إل
ـ
التخل ـ
ـ
للبوليتاريـا ،وذلـك
الدور السياس الذي يتحتم عل كــل حــزب يقــول بانتمــائه إل الماركســية – اللينينيــة القيــام بــه مـن أجــل بلــورة الـوع الثــوري ر
نظرا لكتفاء مناضل هذا الحزب بالقيام بالعمل النقاب المحدود ي
أعط
ـذي
ل
ا
ـوجه
ـ
ت
ال
ـد
ع
ب
وضوحا
أكب
الخيانة
هذه
وبدت
.
النقاب
الطار
ف
ر
ر
ـ
ر
في أن سقط يف أفظع أنواع النتهازية ر
والشباكية الذي ما ر ئ
الي ل تعرف لها مبادئ.
لحزب التحرر
الببوقراطيــة النقابيــة الـ رـي تلعـب بطريقــة رـ
ر
ـغبة النتهازيــة
البجوازيــة الصـ ر
مباشة ،ليــس لعبــة ر
ه خيانــة ر
إل أن الخيانــة الــي تتضــح يومــا بعـد يــوم ـ
ري
الكمبادوريــة ولعبــة أربــاب العمــل السـ
ـتعماريب ،متخليــة حـ رـي عــن المعــارك النقابيــة
فحســب ،ولكــن كــذلك وبــدون تهــاون ،لعبــة الوليغارشــيا
ر
المحضة ،ر
والي تحرف بواسطة جريدتها وبقلم منظرها الرس إل التلميح بشعار تفوق ما يس بالنخبة.
البجوازيــة لحــزب الســتقلل والتحــاد الـ ي
ـاهب ،وكــذا خيانــة
ـوطي للقــوات الشــعبية واحتقارهــا العفــوي للجمـ ر
و أمــا إفلس المنظمــات السياســية ر
ي
ر
والشباكية الواضحة تشكلن حافزا قويا عل العمل وعل ر
للبوليتاريا.
حزب التحرر
الشوع ف بناء الحزب الثوري ر
الخب ر يـ
إن الكفاحــات العماليــة للسـ ر ي
البوليتاريــا المغربيــة ســوف تعــرف كيــف تقــوم بــدور القيــادة مــن خلل حزب ـهــا
تب
ـنتب
تعط الــدليل عل أن ر
ر
ـ
الث ــوري وكي ــف تلع ــب م ــن جدي ــد دوره ــا الت ـ ي
الرئيس للح ــزب الث ــوري المس ــتند عل اليديولوجي ــة
ـل
ـ
ك
الهي
ـرة
ـ
م
ال
ـذه
ـ
ه
ـكل
ـ
ش
ت
ـا
ـ
ه
أن
غب
.
ـاريج
ـ
ـ
ر
ــ
ئ
ر
البوليتاري من أجل قيادة كفاحات الشعب المغرب ر
حي النض النهاب للشباكية.
الماركسية – اللينينية وعل الوع ر
ر
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الجماهب الكادحة:
3ـ
ر
البوليتاريا الشعبية وتشتمل عل:
)أ( تتكون أغلبية سكان المدن والبادية من
البوليتاريا وشبه ر
جماهب ر
ر
البوليتاريا.
والبوليتاريا الفلحية ،وتكون هذه مجموع ر
البوليتاريا الصناعية والمعدنية ر
 ر الفلحون ،ينعي بهم المســتغلون منهـم والفلحــون الفقـراء والخماســة والعمـال المؤقتـون وعمـال الموقـف والباعــة المســتقلون والمســتكتبون
البولبتاريـا ،والشــبيبة ال رـي
البوليتاريا .إن الشباب العاطل ينتمون إل شـبه ر
والبوليتاريون العاطلون والنساء ومجموع شبه ر
والحرفيون الصغار ر
ي
المعب الفكري لهذه الطبقة.
الجماهب الكادحة تكون
تحط بالتعليم والمنبثقة عن
ر
ر
ر يـ
والفلحب الفقـراء فتكــون القــوى الحاســمة
البوليتاريــا
البوليتاريــا الصــناعية والمعدنيــة ،أمــا الفئــات الخــرى مــن ر
ه ر
إن القــوة الساســية للثــورة ـ
البوليتاريا الصناعية والمعدنية بحكـم أنهـا القـوى الساســية للثـورة القيـادة السياســية
البوليتاريا يكون قوة الثورة ،وتتحمل ر
للثورة .إن مجموع ر
واليديولوجية ر
الي يتشكل فيها الهيكل الرئيس أو العمود الفقري للحزب الثوري.
والفلحب الفقـراء ي
)ب( أمــا هــدف الثــورة فهــو الســتيلء عل الحكــم مــن طــرف الجمــاهب الكادحــة المنظمــة ي
ر يـ
وف إطــار
ـال
ـ
م
الع
ـالس
ـ
ج
م
ـار
ـ
ط
إ
ف
ر
ـ
ـ
ر يـ
والفلحب الفق ـراء محــل الس ــيطرة القتصــادية والسياســية واليديولوجي ــة
ـعي ،وإحلل دكتاتوريــة ديمقراطيــة للعمــال
جماعــات النضــال الشـ ر
ي
المبياليـة وحلفائهــا ،فإنهـا
الكمبادورية
والثقافية للوليغارشيا
والمبيالية ف إطار الثورة العالمية .وبما أن هـذه الدكتاتوريـة تمــارس ضـد جهـاز ر
ر
ر
والصغبة.
للبجوازية المتوسطة
ر
تضمن الطار الصحيح للتطلعات القتصادية ر
ـاهبي المســلح ي ـف الباديــة والمنــاجم والمــدن إبــان مقاومــة الحمايــة ،وبعــد ذلــك مــن خلل محاربــة
)ج( إن المكتســبات التاريخيــة للنضــال الجمـ ر
بب المدينــة والبادي ــة ر ي ـ
طغي ــان القط ــاع واضــطهاد الس ــتعمار الجديــد منــذ  15ســنة ،قــد خلف ــت التحامــا نضــاليا عميقــا ر ي ـ
البوليتاريــا وشــبه
بب ر
يـ
والبوليتاري ــا القروي ــة .ه ــذا اللتح ــام بالض ــافة إل الحتك ــاك الجتم ــاع ر ي ـ
بب البادي ــة والمدين ــة ،والهمي ــة المعط ــاة نس ــبيا
البوليتاري ــا
الحضية ر
ر
للمــدن )حــوال  10مــدن تضــم  %30مــن مجمــوع الســكان( يف بلــد يخضــع لســيطرة الســتعمار الجديــد ،كــل هــذا يكــون ر ي ـ
مبة خاصــة للثــورة ي ـف
ـ
ي
المغــرب ممــا يفــرض التأكيــد عل يـصورة تنميــة وتنظيــم نفــس النضــال ف المــدن والبــوادي دون ر يـ
تميب أي قطــاع عــن الخــر .وأحســن دليــل عل
ـ
ي
ي
هــذه الحقيقــة هــو فشــل كــل النضــالت المنعزلــة الـ رـي عرفتهــا البلد منــذ انتفاضــة الريــف ـف  1958/59وانتفاضــة الشــعب البيضــاوي ـف 23
14
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ري
جوازيب
مارس  1965ونضالت المناجم يف  1968/69ومعركة التلميذ والطلبة سنة  . 1970مع العلم بأن هذه العزلـة ناتجـة عـن خيانـة الـ رـب
ري
جوازيب الصغار وعن غياب الحزب الثوري.
والب
ر
)د( ي
ي
–لينيي ولنعـدام آفــاق واضـحة للنضــال ،واسـ رـباتيجية ثوريــة ســليمة ،فـإن بعـض التيــارات اليديولوجيــة
كس
مار
ثوري
حزب
غياب
ظل
ف
ـ
ي
الصغبة أل وه اليديولوجية النتقائية.
البجوازية
تنشأ تلقائيا يف أوساط
ر
الجماهب الكادحة أو تنمو ف ظل نوع خاص من إيديولوجية ر
ر
ر يـ ـ
ومجم ــوع ه ــذه التي ــارات والمناض ـ ر ي
المنتمب إليه ــا والكفاح ــات ال ـ رـي تتمخ ــض عنه ــا ل يمك ــن بأي ــة ح ــال أن تق ــارن بالتي ــارات اليديولوجي ــة
ـلب
ـاهب
تعب عن تطلعات عادلة وطبيعيــة للجمـ ر
غب متسلحة باليديولوجية العلمية للثورة ،ذلك أنها ر
الليبالية ،فقط لكونها ر
للبجوازية ر
النتهازية ر
الكادح ــة ،ب ــل يج ــب العم ــل عل كس ــب ه ــؤلء المناض ـ ر ي
ـلب إل ص ــف اليديولوجي ــة الماركس ــية-اللينيني ــة وإل الح ــزب الث ــوري حي ــث يمك ــن أن
يصبحوا عناص حاسمة فيه .ي
وف هذا الطار يجب محاربة كل اليديولوجيات ر
ري
والمناضلب.
الجماهب
الي تزرع اليأس لدى
ر
ي
ي
ـاهب ،هــذه التيــارات المنبثــة مــن خلل تاري ــخ البلد نفســه
ويمكــن ـف أول المــر الرتبــاط بالتيــارات الـ رـي تنبــع ـف غمــرة النضــالت التلقائيــة للجمـ ر
وال ــذي يتجل يف النتفاض ــات ال ـ رـي ق ــام به ــا الفلحـ ــون والحرك ــة التمردي ــة للجم ــاهب ي
ـاهب ال ـ رـي تع ـ رـب ع ــن يأس ــها به ــذه
ف الم ــدن .ه ــذه الجم ـ ر
ر ــ
ــ
ي
ر
ر
ـاهب ال كــب ثوريــة بعــد تبنيهــا للســباتيجية الثوريــة وبلــورة هــذه الســباتيجية ـف النضــال وتنظيمــه .ومــن
النتفاضــات ،ســوف تكــون مــن الجمـ ر
ي
ي
ـغبة ر ي
يمبهـا ي ـف الجـوهر
جهة أخرى فقد برزت –ول تزال -ف عدة مناسبات اليديولوجيــة النقلبيـة ،وهـذه ـف الواقــع إيديولوجيــة برجوازيــة ص ر
الجماهب.
عدم الثقة يف
ر
وإن نتائــج هــذه اليديولوجيــة يف بلــدان رـ
العرب حيــث فرضــت نفســها قــد أثبــت بشــكل واضــح أنهــا ل يمكــن أن تعتـ رـب إيديولوجيــة ثوريــة.
الشق
رـ
ـ
ي
ي
ي
ر
ري
ري
ري
جوازيب
والمقاومب الذين زج بهم ف التيار هم ف الواقع ثوار حقيقيــون ،تورطـوا نتيجــة محـبف السياسـة الـ رـب
المناضلب
ومرة أخرى تؤكد بأن
العرب الـ رـي قــدمت صــورة مشــوهة عــن الماركســية-اللينينيــة وأبعــدت بــذلك هــؤلء الثــوار عــن
وخاصــة بســبب الح ـزاب التحريفيــة ي ـف الــوطن
رـ
اليديولوجية الثورية.
ي
)ه( إن قيادة الثورة تتمثل ي
ي
ر يـ
البوليتاريـا ،وبواســطة أداة
والفلحب
ـال
م
الع
حزب
ف
المبي عل اليديولوجيــة الماركسـية-اللينينيــة والمنغــرس ـف ر
ـ
ـ
رـ
ـ
ـ
ي
ر يـ ـ
ـعي
المباش ة عـ ــن طريـ ــق مجـ ــالس العمـ ــال
والفلحب الفقـ ـراء
الدكتاتوريـ ــة الديمقراطيـ ــة للعمـ ــال
ر
والفلحب الفقـ ـراء وجماعـ ــات النضـ ــال الشـ ـ ر
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ري
للفلحب ولسكان الحياء الشعبية.
ثانيا :التداخل ر ف
بي هذه القوى والثورة العربية والعالمية
 . 1تعــرف الرأســمالية العالميــة أزمــة عامــة للنظــام الرأســمال العــال  ،والـ رـي دشــنتها ثــورة أكتــوبر منــذ  52ســنة ،تطــورا شيعا ،بــرز بوضــوح بعــد
الحرب العالمية الثانية ر
الي أفرجت عن ثغرات جديدة ،من أهمها انتصار الثورة الصــينية وتوســيع المعســكر الشـ رـباك ي ـف أوربـا وتصـاعد نضــال
ري
المبيالية.
الشعوب يف آسيا وانتصار
الشعبب الكوري والفيتنام عل ر
بالمبيالي ــة إل مواجه ــة انطلق ــة التح ــرر للش ــعوب بتعمي ــم نظ ــام الس ــتعمار الجدي ــد .ه ــذا النظ ــام ال ــذي تن ــوب في ــه
ولق ــد أدى ه ــذا التقهق ــر
ر
رـ ـ
للمبياليـ ــة اسـ ــتيلء حفنـ ــة مـ ــن
للمبياليـ ــة .وممـ ــا دعـ ــم هـ ــذه السياسـ ــة
المباش ة
والبجوازيـ ــات المحليـ ــة جزئيـ ــا عـ ــن السـ ــيطرة
ر
ر
القطاعيـ ــات ر
فب عل الحكـم ي
ر
ـوفياب يف الســنوات ال رـي تلـت وفـاة س ر ي
الببوقراطية المح رـب ر ي
ـتالب .هـذه الحفنـة ال رـي دعـت إل مـا يسـ بالنظمــة
ـ
س
ال
ـاد
ح
الت
ف
ر
ـ
ـ
المبيالية يف مجرد تناقضات ثانوية عل الصعيد القتصادي ،إل أن انطلقات الشعوب سيل جارف ،فها
الديمقراطية الوطنية ،ودخلت مع ر
فق الكونغــو ي
ه الثورة الكوبية تفتح ثغرة جديدة يف أمريكا اللتينية ل يحد من تأثبها ســوى تــأثب التحريفيـة .ي
وف اندونيســيا ومـال وغانــا نـرى
ر
ر
ـ
ـ
والمبيالي ــة ،وك ــذا الش ــعب الفيتن ــام البط ــل ونض ــال الش ــعوب الفريقي ــة ي ـ ـف أنغ ــول
البجوازي ــة
ر
نض ــالت الش ــعوب تزل ــزل أ ك ــب ف ــأكب قواع ــد ر
ي
الخض والتشاد ،هذا النضـال الـذي يمتـد ليشـمل شـعوب زيمبـابوي وناميبيـا والـذي يتجـدد ي ـف الكـامرون ،وإن شـعوبا
وموزمبيق وغينيا والرأس
مثل شعوب الكونغو برازفيل بدأت تستخرج الدروس من النكسات ر
المبتبة عن اليديولوجية التحريفية.
ي
ر
الفريق المريك المتحالف مع جميع الثوار المريكان يشن نضال ثوريــا حاسـما يهـدد وينخــر
المبيالية نفسها ،فإن الشعب
وف داخل القلعة ر
ر
ري
ري
للشباكية وزود النضالت
الصب وألبانيا قد بغث الصورة الحية
الحصب .وإن تطور وانتصار الثورة الثقافية يف
المبيالية
شيئا فشيئا حصن ر
ي
وف طليعتهــا
الثورية العالمية بمد ثوري جديد .كما تعرف عدة بلدان رأسمالية أوربية مثل فرنسا وإيطاليا انبعاثا صارخا وعنيفا للقـوى الثوريــة ـ
ي
البوليتاريا الثورية لشن الحملة الحاسمة عل الدكتاتورية الفاشية.
الطبقة العاملة ،ويستعد الشعب السباب الباسل تحت قيادة ر
ي
مسبة الثورة العربية معتمدة عل الثورة العالمية ،فتصبح عامل حاسما بالنسبة إليها ،وهذا النمو الهادر أخذ انطلقته
 .2ف هذا الطار تنمو ر
م ــن الهزيم ــة الذريع ــة ال ـ رـي عرفته ــا القطاعي ــات والبجوازي ــات العربي ــة ي
الساس له ــذه المس ـ رـبة فه ــو الش ــعب
ـرك
ـ
ح
الم
ـا
ـ
م
أ
.
1967
ـو
ـ
ي
يون
ف
ر
ــ
ــ
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الفلسـ ي
ـطيي المســلح ماديــا ومعنويــا وإيــديولوجيا والــذي التحــم بالحديــد والنــار خلل  23ســنة ،فأصــبح يكــون قــوة ثوريــة ل تقهــر .فمــن خلل
ـغبة وتنغــرس جــذور اليديولوجيــة الثوريــة الماركســية-اللينينيــة وتـ رـبعرع
البجوازيــة الصـ ر
ـأثبات وإيــديولوجيات ر
نضــالته تفضــح وتشــطب كــل تـ ر
وف نمو الحركــة الثوريــة والتحرريــة ي
في يتجسد يف ثورة اليمن الجنوب ي
إيديولوجية الثورة العربية .إن هذا الشعاع ما ر ئ
العرب
ـج
ـ
ي
والخل
ـار
ـ
ف
ظ
ف
ر
رـ
ـ
ر
العرب والمــدعم مــن طـرف اليديولوجيــة التحريفيــة قـد اســتطاع
الصغب الذي لزال قويا داخل الـوطن
البجوازي
ر
تأثبات الفكر ر
وإريبيا .إل أن ر
رـ
أن يشــل نضــالت الشــعوب العربيــة حــائل دونهــا وتقــديم دعــم ملمــوس للثــورة الفلســطينية خاصــة ضــد تطــبيع مــؤامرة التصــفية الـ رـي خطتهــا
المبيالية والتحريفية والحاملة اسم " ر
مشوع روجرز".
ر
ـغبة،
والعـ رـبة مـن كــل هــذا هـو أن الزحــف الشــامل والعظيـم للشـعب
والبجوازيــة الصـ ر
العرب يســتلزم التصــفية النهائيــة لليديولوجيــة التحريفيـة ر
رـ
ر
ـافقب عملء ر ـ ـ
ـيب المنـ ـ ر ي
كمـ ــا يسـ ــتلزم فضـ ــحا تامـ ــا لـ ــدور الخونـ ــة السياسـ ـ ر ي
ـوفياب  .هـ ــؤلء
الش ذمة التحريفيـ ــة المسـ ــيطرة عل قيـ ــادة التحـ ــاد السـ ـ
ر
المحبفون المحكوم عليهم بالنقراض المخزي ،كما كان الشأن بالنسبة للحزاب التحريفية يف مض والجزائر وتونس.
السياسيون
ي
ـاهب ضــد هــذا العــدو لــن يتــم إل بمحاربــة
المبياليــة وعملؤهــا المحليــون العــدو
الساس  ،فــإن أي تقــدم ملمــوس ـف نضــالت الجمـ ر
وإذا كــانت ر
ـ
الصغب والتحريفية وفضح الخونة بل رحمة ول شفقة.
البجوازي
ر
وإضعاف ثم تصفية مواقع الفكر ر
إن ترعرع الثورة العالمية والثورة العربية وتصفية التحريفية داخل صفوف الثورة العربية ي
وف القطاعات الساسية للثورة العالميـة سـيمكن ي ـف
ر
المدى المتوسط من عزل ثم تصفية الكمشة التحريفية ر
السوفياب ك يحل محلها –عل رأس وطــن الشـ رـباكية الول -قيــادة
الي تقود التحاد
ري
ثورية ترفع من جديد راية ر ي
البوليتارية والثورة العالمية.
لينب
وستالب ،راية الممية ر
 .3ر
اسباتيجية الثورة:
ر
السباتيجية الثورية يف المغرب تشكل جزءا من الثورة العربية المرتبطة بدورها بالثورة العالمية.
إن قضايا
ي
البوليتاريــا ي ـف المــدن والبــوادي خلل الســنوات
)أ( يظهــر مــن تحليــل القــوى المتواجــدة ـف المغــرب والنضــالت الهامــة للطبقــة العاملــة وشــبه ر
الخبة ،أن النطلقــة الثوريـة ممكنــة ي ـف المغــرب ي ـف السـنوات القادمـة ،وكـذا نمـو الثـورة العربيـة وتفـاقم الزمـة العامـة للرأســمالية عل الصـعيد
رـ
ي
ر
ـلب الث ر ي
يلق واجبـا مقدسـا عل عـاتق الشـعب المغرب والمناض ر ي
ـوريب المغاربـة،
رـ
العال وخصوصا ف منطقة البحر البيض المتوسط .كـل هـذا ـ
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ي
ري
ـطينيب مــن
المبيــال عل أشــقائنا الفلسـ
وهــذا الــواجب يتجســد ـف تحقيــق هــذا المكــان ،وتحقيــق النطلقــة الثوريــة لمواجهــة حــرب العــدوان ر
العرب.
الغرب من الوطن
الخلف وإبقاء الشعلة الثورية يف هذا الجزء
ر
ر
ي
ر
المبي ــال ض ــد
المبيالي ــة ـ ـف منطق ــة البح ــر البي ــض المتوس ــط تجع ــل الت ــدخل ر
)ب( إل أن أهمي ــة المغ ــرب القص ــوى بالنس ــبة للس ــباتيجية ر
المبيـال ،ممـا مـن شـأنه أن يزيـد ي ـف خطـورة الصـعوبات
النطلقة الثوريـة أمـرا حتميـا فتكـون إذ ذاك الحـرب الشـعبية الـرد النــاجع عل الهجـوم ر
الـ رـي تــواجه عــدو الشــعوب يف منطقــة البحــر البيــض المتوســط بمحاصته داخــل حــرب شــعبية طويلــة المــد يف رـ
الشق والغــرب حـ رـي النتصــار
ـ
ـ
ئ
النهاب الحت .
وستكون النضالت العظيمــة ال رـي ســتتمخض عنهـا طاقــات الشـعب السـ ي
ـباب الثوريـة دعمـا حاســما للحركـة الثوريـة المغربيـة .إن احتلل المـدن
والجزر المغربية ر
الي تقــع عل ش ئ
المبياليـة السـبانية وكـذلك تـدعيم المطــارات العســكرية ي ـف جنـوب
ـاط البحـر البيــض المتوسـط مـن طـرف ر
ـعبب المغرب والسـ ي
بب الكفاحــات الثوريــة للشـ ر ي
المبياليــة المريكيــة تضــع أســس وحــدة جدليــة مــا ر ي ـ
ـباب .كمــا يجــب قبــل كــل
إســبانيا مــن طــرف ر
رـ
المغرب يف موريتانيا ووادي الذهب والساقية الحمراء.
رسء أن يتطور النضال الثوري للشعب
ر
المغرب يرف ــض بتات ــا ك ــل التقس ــيمات المفروض ــة م ــن ط ــرف الس ــتعمار كم ــا يرف ــض ك ــل المواق ــف الش ــوفينية ال ـ رـي تتخ ــذها
ف ــالحزب الث ــوري
ر ــ
ـغبة والسياســيون المنــافقون المغاربــة والراميــة إل جعــل تلــك الربــوع الصــحراوية ومــن ســكانها مســتعمرات مغربيــة.
والبجوازيــة الصـ ر
البجوازيــة ر
ر
ي
ر
عرب واحـد حــر ومنتض.
الشعي
فالنضال
ر
المغرب يجري ف خضم المسـ رـبة العامـة والطويلـة للثـورة العربيـة الـي ســيتمخض عنهـا حتمــا وطـن ـر
ر
الكمبادوري ــة عملء
وس ــيكون ذل ــك مس ــاهمة حاس ــمة ي ـف تحري ــر وتوحي ــد الق ــارة الفريقي ــة .وأق ــرب إخوانن ــا ي ـف ه ــذا النض ــال ض ــد الوليغارش ــيا
ر
المبياليــة المريكيـة ،هـم إخواننــا
المبيالية الفرنسية والسبانية ومن أجــل طـرد الصـهيونية ،ومــن أجــل طـرد ســيدتهم جميعــا ر
المبيالية وضد ر
ر
ر
المشبك لشعوبنا الذي سيأخذ أساسا شكل حرب شعبية كمــا هــو الشـأن ي ـف التشــاد ،يمكــن أن يتجسـد ي ـف
يف الصحراء وموريتانيا .وهذا الكفاح
تنظيم جبهة موحدة للتحرير.
)ج( إن المبدأ الساس الذي يعتمده تطــور الحركـة ي ـف المغـرب هـو الجـد ي ـف تنميــة وتجديـد القـوى الذاتيـة والقضـاء عل قـوى العـدو .أمـا الداة
الساس ــية فه بن ــاء لج ــن هياكـ ــل النضـ ــال )الشـ ــعي( العمالي ــة ،يف خض ــم المع ــارك الجماهبيـ ــة ،ي
ف المعام ــل والمنـ ــاجم والضـ ــيعات الكـ ـ رـببة
ر
ر
ــ
ــ
ــ
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الشعي يف البوادي والحياء الشعبية.
ومجموعات النضال
ر
ي
ي
ف كـ ــل نضـ ــال ملمـ ــوس ضـ ــد
ويجـ ــب عل الجمـ ـ ر
ف اللجـ ــن العماليـ ــة ومجموعـ ــات النضـ ــال الشـ ـ ر
ـعي أن تـ ــدعم قوتهـ ــا ـ ـ
ـاهب الشـ ــعبية المنظمـ ــة ـ ـ
ـاهبي
الكمبادورية وجهازها
الوليغارشيا
المبياليــة –مرحلـة بمرحلــة -بتعلـم اســتعمال طـرق النضــال الجم ر
القمع وضـد منفــذي أوامرهــا وضـد ر
ر
ـ
والحرب الشعبية سواء يف المدن أو البوادي ي
وف المناجم ،هذا باعتبار قواها الخاصة وقوى العدو وعزله كلما أمكن لتسديد ي
الضبات إليه.
كمــا يجــب أن يـ رـبز مناضــلو الحــزب الثــوري أحســن المناضـ ر ي
ـلب ي ـف إطــار لجــان النضــال العماليــة والشــعبية ،وأن يصــبحوا ي ـف إطــار هيكــل وتنظيــم
الحــزب الثـوري وقيـادته الجماعيــة وأداتـه التنســيقية .وستصـبح هـذه اللجـان ي
وف إطـار مس رـبة الثـورة نفسـها أداة التحــرر والسـتيلء عل الحكـم
ـ
ري
والفلحب الفقراء.
وإقامة السلطة الثورية وتقويتها ،سلطة الدكتاتورية الديمقراطية الثورية للعمال
 .4الحزب الثوري:
ي
والمثقفب الثـ ر ي
ر يـ
ر يـ
المبي عل اليديولوجيــة الماركســية-اللينينيــة المندمجــة ي ـف الواقــع الملمــوس للبلد
ـوريب
والفلحب الفق ـراء
إن حــزب العمــال
ـ
ـلب الثـ ر ي
وللثــورة العربيــة ،يتشــيد بتنظيــم المناضـ ر ي
البوليتاريــا
البجوازيــة المنافقــة أو الــذين يـ رـبزون مــن خلل معــارك ر
ـوريب الــذين نجــوا مــن قبضــة ر
ري
المناضلب.
البوليتاريا للمدن والبوادي كأحسن
البوليتاريا الفلحية وشه ر
الصناعية والمنجمية ومعارك ر
إن هيكلة الحزب تعتمد:
أ .عل التطبيق العمل لمبدأ المركزية الديمقراطية وهذا ي
التحضب الجماع والمتمركز من القاعدة إل القمة ومن القمة إل القاعدة ،مـن
يعي
ر
ر
اليديولوج والعمل للتيار الثوري.
التطبيق إل النظرية ومن النظرية إل التطبيق –للتوجيه
ب .عل التطبيق الفعل للمركزية فيما يخص المسؤوليات .إن واجب المناضــل هــو أن يلـ ر يـبم بضامة بمبـادئ الشية التامــة وبالختيــار الــدقيق
ري
لمناضل الحزب عل أساس الممارسة النضالية الملموسة وعل ر ئ
الثوريب الذين يكرسون حياتهم وكل مشاغلهم لخدمة الثورة.
تهي
والبجوازية المنافقة يجب أن تشطب يف ر ي
الحب ودون شفقة.
البجوازية
الصغبة ر
ر
الليبالية الموروثة عن منظمات وأحزاب ر
إن العادات ر
ر
ري
الذاب كما يتطلب اقتلع كل نزعـة فرديـة ،ويتطلـب فهمـا عميقـا
والمناضلب يتطلب ممارسة مستمرة للنقد والنقد
إن التقدم الجماع للحزب
لليديولوجية الماركسية-اللينينية يف الممارسة.
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ف
ف
العرب يف المرحلة التاريخية
الثورة يف الغرب
ري
المبيالية
من تصفية
ر
 4مايو 1971
ف
الجماهب وتناقضات الحكم يف المغرب
 -Iنضالر
 -1نضالت
الجماهب:
ر
الخبة ،تـ ر ي
الكمبادوريــة مــن طـرف مجمــوع
ـاهب الشــعبية ،وإعــادة النظــر ي ـف الســلطة
إن الحــداث الـ رـي عرفتهــا الشــهور
ر
ـبب تصــاعد نضــالت الجمـ ر
رـ
الشعب.
لقــد ســجل شــهر نونــب  ،1970تطــورا كيفيــا ي
ر يـ
ـالت
ـالت
فلج أولد خليفــة ،الــذين هبــوا مــن أجــل انـ ر يـباع أراضــيهم مــن
ـ
ض
ن
ـع
ـ
م
،
الفلحب
ـ
ض
ن
ف
ر
ـ
ـ
ري
القطاعيب الجدد.
أيدي
ـاهب الفلحيــة ضــد اســتحواذ القطـ ر ي
ـاعيب الجــدد عل أراضــيهم ،كــانت قــد عرفتهــا أيضــا منــاطق متعــددة مــن
وإن احتجاجــات وتظــاهرات الجمـ ر
البلد ،خاصة يف الريف وتادلة.
لقد بينـت الطبقـة العاملـة عـن طريـق عـدة يـ
الببوقراطيـة النقابيـة،
إصابات ،وتوقـف عـن العمــل ،عل أنهـا أصـبحت أقــل فأقــل خضـوعا لعرقلـة ر
رـ
يـ
والصابات الجزئي ــة ي ـف خريبك ــة ،لك ــن بتس ــجيل انتق ــال إل أش ــكال
ويبق العم ــال المنجمي ــون ي ـف الطليع ــة ،لي ــس فق ــط ب ــالتوقف ع ــن العم ــل
نضالية أكب حدة ،حيث يـ رـبافق يـ
منجمي قطــارة ضـد تشي ــح سـبعة
الصاب مـع احتلل أعمـاق المنـاجم ،كمـا حـدث ي ـف أواخــر ابريــل -مـاي مـع
رـ
النقاب.
من ممثليهم ،من بينهم الكاتب
ر
ي
دجنب ،أن يحد من ي
إصاب العمال يف معمل باطـا بالـدار البيضـاء
الببوقراطية النقابية فعال ،وكان قد استطاع يف شهر
ر
وف المدن ،ما زال ثقل ر
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ضد قمع الباطرونا.
لمنجمي قطــارة ،ليـ ر ي
الببوقراطيــة العماليـة محـط
عل هذا الصـعيد ،جـاء النجـاح البــاهر
للبوليتاريـا .ومـع ذلـك ،أصـبحت ر
ـبب الطريـق الصـحيح ر
رـ
تســاؤل وســط بروليتاريــا المــدن أ كــب فــأكب ،هكــذا ،ي
الخبة ،تطــورت ي ـ
إصابات جديــدة ،أهمهــا مــا عرفتــه ر ـشكة الســكر )كوزيمــار(
وف الســابيع
رـ
ـ
ي
البوليتاريا البيضاوية ،لكن ف نفس الوقت ،تعرضت لقمع وحصار رش ر ي
سب ،حيث يوجد
بالدار البيضاء ،المصنع الذي يعد واحدا من معاقل ر
العديد من مناضل كوزيمار ضمن سجناء مراكش.1
يف هذه السنة ،خاض شباب الثانويات منذ بدايـة ينـاير ،وإل حـدود منتصـف شـهر مـارس ،نضـالت طويلـة وأ كــب حــدة مـن الســنوات السـابقة،
ر
والي كانت قد هزت النظام بقوة.
ي
ـاهب الشــعبية إل المســاندة المفتوحــة ،حيــث تظــاهرت إل جــانب
لقــد كــانت خاصــية نضــالت هــذه الســنة ،ـف عــدد مــن المــدن ،انتقــال الجمـ ر
التلميذ يف قض السوق والناظور ووجدة.
ي
ر يـ
مفزوعب  ،أمــام
وف مدينــة الــدار البيضــاء ،تحـولت ليلـة العيـد الرسـ  3 ،مـارس )عيـد العــرش( ،إل تظــاهرة شــعبية ،حيــث هــرب فنــانو النظــام
ـ
الجماهب.
صياح
ر
وبعــد الســتئناف العــام للدراســة ،ابتــداء مــن  12مــارس ،بعــد إعــادة إدمــاج التلميــذ المطروديــن يف الســابيع الول مــن يـ
الصاب ،قــدم التلميــذ
ـ
برهانا صارخا عل استمرار كفاحيتهم ،من خلل دخولهم يف ي
الصاب العام ليوم  23مارس.
وقد كانت مساندة الطلبة لتلميـذ الثانويــات يف هـذه الســنة أ كــب حزمـا ،ولـم يسـتطع السياســيون ال رـبجوازيون وممثليهـم داخـل التحـاد ال ي
ـوطي
ـ
ي
لتكسب ي
الصاب ف الجامعــة خلل شــهر فـ رـباير ،وتمكنهــم
لطلبة المغرب ،العودة إل مهزلة إفران ،وكان عليهم أن يزيلوا القناع بشكل مفتوح،
ر
مــن ذلــك يف الخب ،يـ ي ي
ـغبة عل قســم هــام مــن الطلبــة ،واســتمرار اتجــاه الـ رـباجع لــدى
البجوازيــة الصـ ر
ـأثب اليــديولوجيا ر
ـبب ،ـف نفــس الــوقت ،تـ ر
رـ
ر
ـ
ي
ي
ري
البجوازية.
الثوريب ف الجامعة ،الذي يعزلهم عن
الطلبة
الجماهب ،وف نفس الوقت ،يضعفهم أمام الحزاب ر
ر
1

ـ المقصود بذلك اعتقالت  71-70في مدينة مراكش التي مست العديد من مناضلي الجناح الثوري للتحاد الوطني للقوات الشعبية و الذين تم تقديمهم للمحاكمة في مدينة مراكش )المترجم(.
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2

إن نقط الضعف الساسية لنضالت الجماهب تتمثل يف عدم التنسيق والتجذر غب ي
ري
ري
الجماهب ،ونقــص الفــق
الثوريب داخل
للمناضلب
الكاف
ر
ر
ر
ر
اتيج .لكن التطور نفسه لنضالت
الجماهب يخلق رشوطا أحسن لتجاوز نقط الضعف هذه.
السب ر
ر
ـاهب يف فاتــح مــاي ،والمعمــم لســتة أشــهر مــن النضــالت يـ ر ي
ـبب مــن خلل مثــال "أولد خليفــة" وقطــارة" ،2أن
إن الشــعار الــذي صــدحت بــه الجمـ ر ـ
ـلب الثـ ر ي
ـاهب تعــرف اســتخلص الــدروس مــن هــذه النضــالت ،وعل المناضـ ر ي
ـوريب أن يعرفــوا استخلصــها أيضــا ،وتــوجيه جهــدهم بشــكل
الجمـ ر
يجعلهم أكب حضورا داخل نضالت "ولد خليفة" و "قطارة" يف المستقبل.
 -2تشدد النظام وعدم انسجامه:
ي
وغب مقنــع) ،بفتــح النــون وتشــديدها( عل
أ -أمام هذه النضالت تشدد النظام بقوة ف مواقفه .فقد كان خطاب العرش بمثابة رفض عنيــف ،رـ
ري
الفلحب حول الرض ،ومطالب الشبيبة حول التعليم.
مطالب
ـاج مــع ارتفــاع ســعر ي ي
يف المقابــل ،عــرف ارتفــاع الســعار قف ـزات جديــدة ،فثمــن الزبــدة تضــاعف ر ي ـ
مرتب ونصــف بشــكل مفـ ر ئ
الببيــن ،و قــد واجــه
ـ
النظام المطالب الشعبية حول سعر السكر ،بصمت ينم عن الحتقار.
الكمبادورية ،تسقط يف منطق نظامها لنهب البلد.
يف الحقيقة ،يف الطار العام ،الذي سنعرض له لحقا ،فإن الوليغارشية
ر
ي
علوة عل ذلــك ،تضــطر الوليغارشــية للتحــرك بــوجه مكشــوف ،أمــام العجــز ر ي
ـاهب ،والسياســيون
ـأطب الجمـ ر
البجوازيــة ـف تـ ر
المبايــد للح ـزاب ر
الجماهب الشعبية.
التأثب عل
الخونة العاجزون أكب فأكب عل
ر
ر
الكمبادوريـة ،وتعفنهـا المتســارع ،يمنعانهـا مـن المـرور إل القمـع المعمـم تجـاه نضـالت
ب -ومع ذلك ،فضعف القاعدة الطبقية للوليغارشـية
ر
الجماهب.
ر
فلج "ولد خليفــة" أربــك تمامــا الرهــاب ،الــذي حــاول عملء النظــام قصــارى جهــدهم ممارســته ي ـف منطقــة الغــرب ،واضــطر النظــام إل
إن رد
ـ
ي
ر
البوليتاريا البيضاوية ،كانت تـروج شـعارات ثوريـة ،ســواء عل جـدران المعامـل ،أو عل ظهـر اللت ،ويقـوم التلميـذ
الباجع ف قطارة .وداخل ر
بالرد عل قوى القمع وعملء النظام داخل إدارة الثانويات.
م
ـ يتعلق المر بشعار " ولد خليفة وقطارة والثورة المظفرة" كناية عن التحالف العمالي الفلحي )المترجم(
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ري
ري
ري
جوازيب والبوليس.
الب
التقدميب بقوة ،أمام اضطراب
لقد ظهرت الجبهة الموحدة للطلبة
السياسيب ر
ي
ي
البجوازيــة
ف هذه السنة ،تمظهر هذا الضعف كذلك ،ف المــرور إل اســتعمال كومونـدوهات فاشــية ،ولـم يقـدر النظــام عل إســكات الصــحافة ر
الي ،ر
ر
لتكسب أجهزة مطابعها.
وحي بغموضاتها ،أصبحت بدورها تزعجه ،وذلك بتنظيم هجوم بوليس
ر
ي
وف الجامع ــات ظه ــرت كومون ــدوهات فاش ــية ،تح ــت غط ــاء "التح ــاد الع ــام لطلب ــة المغ ــرب" ،وتنظي ــم م ــن المخ ـ رـبين المندس ـ ر ي
ـب تح ــت اس ــم
ـ
ـلب العم ــال ،المش ـ ئ ي
"ش ــبيبة واش ـ رـباكية" ،وب ــذل الب ــوليس قص ــارى جه ــده لجل ــب المناض ـ ر ي
المغرب للش ــغل" إل
ـمبين م ــن رببوقراطي ــة "التح ــاد
رـ
المغرب" ،الذي تقوم سيارات البوليس فياط  125بحمايته.
تنظيمهم" اتحاد العمل
ر
لقــد ظــن النظــام أنــه ســيتوج هــذه الســنة عمليــة الـ رـبهيب ،الـ رـي بــدأها منــذ ســبعة رـ
عش شــهرا ،عــن طريــق الختطافــات والتوقيفــات والتعــذيب،
ـتب مــن المناضـ ر ي
والمــرور إل محاكمــة مئـ ر ي
ـلب ،الــذين تــم اعتقــالهم ي ـف كــل منــاطق المغــرب وبالخــارج ،بمســاعدة المخــابرات المريكيــة ،والبــوليس
ي
ر
السباب.
الفاس الفرنكاوي
لكــن لحــد الن ،لــم يحصــل إل عل نتائــج عكســية لهــذه التوقعــات ،وقــد رفــض القضــاة العســكريون محاكمــة المناضـ ر ي
ـلب ،وأن يجعلــوا الجيــش
متواطئا يف العملية ،واضطر النظام ،اللجوء إل عملء خدام معينون يف مراكش.
ر
ر
ـغبة ،الميال ــة إل
البجوازي ــة الص ـ ر
ـاهب ،واق ــباب موع ــد المحاكم ــة ،ك ــان ق ــد زع ــزع بع ــض القطاعـ ــات ر
عل العك ــس ،ل ــم ت ــباجع نض ــالت الجم ـ ر
ري
ري
الثوريب حاسم يف هذا الميدان،
المناضلب
النتظارية .وقد كان دور
ر
الجماهبيـة ،كمــا
تأثبهـا عل بعـض القطاعــات
ر
ـغبة إل الــباجع ،وتراجــع ر
البجوازيـة الصـ ر
بصـفة خاصـة ،لـدفع التيـارات النتهازيـة النتظاريـة مـن ر
هو الحال ،بالنسبة لدورهم يف كش جدار الصمت حول محاكمة مراكش.
ج -إن تشدد النظام ،عل الرغم من ضعف قاعدته الجتماعية ر
الي تؤدي إل عدم النسجام ،ليس فقط نتيجة منطقه الخاص ،كطغمــة مــن
ري
المبيالية.
الناهبب ،ولكن لنعكاس الندماج الوثيق للنظام
الكمبادوري مع ر
ر
عل عكس المظاهر ر
الصغب للظواهر الوطنية ،بعزلها عن سياقها الدول ،فإن رفض الصلح الزراع،
البجوازي
ر
الي تنتج عن الدراك ر
ي
المبيالية عل الصعيد العال .
وسياسة المغربة لبعض القطاعات التجارية ،ه ،كما سنبينها ،ف تطابق مع تصاعد سياسة الحتكارات ر
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ي
ي
ي
المبياليـة الفرنســية والسـبانية ،كـل هـذا
إن هذا الندماج ،يظهر بوضوح ،ف تعاون النظـام ـف مشـاكل الصــحراء الغربيـة ،ـف تعزيـز الروابـط مـع ر
ي
ر
نش يف ختام جولة ر ي
المبيالية المريكية يف المنطقة .والبيان الذي ر
لوبب برافو إل الرباط يف نهايـة مـارس ،لـه دللتـه ي ـف هـذا
ف إطار اسباتيجية ر
الموضــوع .فالحكومــة المغربيــة ومعهــا الفاشــية الســبانية مهتمتــان بتعزيــز " المــن ي ـف البحــر المتوســط" و" الــوع المتوســط" ،وبتعـ رـبب آخــر،
المبيالية والستعمارية الجديدة.
المبيالية واليديولوجية ر
تعزيز المواقع العسكرية ر
المبياليــة ي ـف منطقــة غ ــرب البحــر المتوســط .لكــن لســوء حــظ
جل  ،تعــد الفاشــية الس ــبانية والطغمــة
الكمبادوريــة المغربي ــة دعامتــا ر
ر
بشــكل ـ
الخبة للتعف ــن ،ويش ــهد به ــذا قض ــيتا ماتيس ــا ي ـف
المبيالي ــة عل ه ــذه ال ــدعائم ،كلم ــا تعرض ــت ه ــذه
رـ
المبيالي ــة ،فكلم ــا اعتم ــدت ر
المخطط ــات ر
اسبانيا ،وبن مسعود يف المغرب.
ولفه ــم منط ــق ه ــذه الس ـ رـبورة ،يج ــب علين ــا أن نفه ــم مش ــاكل الث ــورة العربي ــة ي ـ ـف الس ــياق الع ــام للنض ــال الث ــوري للش ــعوب ،م ــن أج ــل تص ــفية
المبيالية.
ر
 IIقضايا الثورة العربية
 -1ف
الضبات الموجهة للثورة الفلسطينية:
الخب ة ،محاصة وتطوي ــق الث ــورة الفلس ــطينية ،الب ــؤرة الرئيس ــية للث ــورة العربي ــة ،وق ــد أج ـ رـبت ي ـ
الضبات ال ـ رـي س ــددها جي ــش
ش ــهدت الش ــهور
رـ
تنكق عل ذاتهــا يف شية شــبه تامــة ،و أن يـ
ر يـ
الردنيب  ،المقاومــة الفلســطينية عل أن ي ئـ
تتبي مراجعــة لــم تكتمــل ،ي ـف نفــس الــوقت ،تعمــق
العملء
ـ
ري
فلسطب المحتلة ،رغم حصار القوات الصهيونية داخل مخيمات غزة.
تنظيم المقاومة وتجذرت ،و بالخص يف قلب
المبياليـ ــة والتحريفيـ ــة ،كـ ــان العامـ ــل المحـ ــدد ،الـ ــذي يسـ ــمح بتطويـ ــق الثـ ــورة الفلسـ ــطينية ،وبالفعـ ــل ،فـ ــإن هـ ــذا التواطـ ــؤ ،سـ ــمح
إن تواطـ ــؤ ر
للقطاعيات والبجوازيات العربية المرتبطة بها ،أن ر
تلتق يف نفس الهدف ،من أجل كبح الندفاعة العميقة للثورة العربية وبؤرتها الرئيسية.
ر
ي
رـ
المباشة
الببوقراطيــة العربيــة ،إل النتقــال أ كــب فــأكب إل الوصــاية
البجوازيــة ر
عمليــا ،فــإن هــذا يقـود الــدعائم الطبقيــة للتحريفيــة ـف المنطقــة ،ر
للمبيالية ،بينما لن تتأخر التحريفية السوفياتية عن الظهور ضمن هذه العملية ،ك "مخدوع التاري ــخ".
ر
ي
ي
ر
المباش لقوى الثورة المضادة ،يجذر بذور اليديولوجية الثورية ف مجموع المة العربية ،وبدرجة أكب ،بقدر
لكن ف نفس الوقت ،فالنتصار
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التحريفيب ال ــذين يظهـ ــرون عل حقيقته ــم .وبالدرج ــة الول بطبيعـ ــة الح ــال ،وس ــط الش ــعب الفلسـ ـ ي
ر يـ ـ
ـطيي ،وأيض ــا داخـ ــل
م ــا تنفض ــح أ دوار
الشعوب الخرى ر
الي تشكل المة العربية.
إننا نعيش الدلئل الملموسة لذلك بالمغرب ،رغم أن الثار السطحية تكاد تظهر بالكاد.
ـعبب المضي والس ـ ي
ي
نعي الش ـ ر ي
وبالنس ــبة للش ـ ر ي
ـوداب ،ل
ـعبب ،حي ــث ه ــذه الث ــار أ ك ــب عمق ــا ،وذات انعكاس ــات أ ك ــب ثقل ،عل الم ــدى القري ــب ،ـ ـ
ـتأثبات الســطح ،المدركــة مــع ذلــك ،الســقوط ي ـف الحبــاط .هكــذا إذن ،مــن الممكــن ترقــب موجــة أخــرى للثــورة العربيــة ،تنبثــق
يجــب ،نتيجــة ل ـ ر
أكب قوة ،أكب عمقا وأكب اتساعا.
ف
ر
المبيالية
السباتيجية
البجوازيات والرجعيات العربية يف ظل
ر
 -2تجمع ر
ي
ـغبة العربيــة ،ومحـاولت إخفائهـا مـن طـرف قادتهـا ،تقـودهم إل لعبـة تكتيكيـة تجــاه
البجوازية الصـ ر
ف هذا السياق ،تتعمق تناقضات النظمة ر
ـدريج بالسـ ـ رـباتيجية
اتيج ،يزيـ ــد مـ ــن تعميـ ــق تناقضـ ــاتها ،وانـ ــدماجها التـ ـ ر
ـاهب ،وفاقـ ــدة لفكـ ــر اسـ ـ رـب ر
المبياليـ ــة ،مفصـ ــولة عـ ــن نضـ ــالت الجمـ ـ ر
ر
المبيالية.
ر
ـيب  ،هم ــا م ــن جه ــة ،فدرالي ــة الجمهوري ــات العربي ــة ،ومحاول ــة الحكوم ــة المضية إنق ــاذ م ــاء ال ــوجه يف تط ــبيق رـ ـ
المخططب الرئيس ـ ر ي
ر يـ ـ
مش وع
إن
ــ
روجرز ،ومشاكل ر
الببول من جهة أخرى.
أ ـ فدرالية الجمهوريات العربية وبــهلوانيات أنور السادات
إن فدرالية الجمهوريات العربية ،ه يف الحقيقة ،تعزيز لتماسك عل مستوى القمة ،لثلث برجوازيات رببوقراطية عربية رئيسية يف رـ
المشق
ـ
العرب.
ر
ي
ي
ر ئـ
التهيي للستس ــلمات المفتوح ــة أ ك ــب ف ــأكب ،ـف إط ــار
يرم ـف الواق ــع ،إل
إن ه ــذا التجم ــع ،تح ــت غط ــاء عب ــارات دع ــم الث ــورة الفلس ــطينية ،ـ
ي
التواطؤ ر ي
المبيالية المريكية الدور المحدد أكب فأكب.
المبيالية المريكية والتحريفية ف هذه المنطقة ،التواطؤ الذي تلعب فيه ر
بب ر
الببوقراطيــة ،الـ رـي تحــت غطــاء الفرازيولوجيــا الماركســوية ،ي ـف إطــار
البجوازيــة ر
ضــمن هــذا التواطــؤ ،وهــذا التجمــع أيضــا ،فــإن اتجاهــات هــذه ر
ر
ـاهب الثوريـة وتنعــزل أ كــب فـأكب وتضـعف،
ـأثبا مشـل للجم ر
المبيالية ،تمـارس ت ر
الروابط مع التحاد السوفياب ،الذي يقدم كداعم للنضال ضد ر
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لصالح اتجاهات تنادي بالمكشوف ،أو يف الكواليس ،بالنتقال إل مساومة ر
التخل
ـول
ـ
ح
ـدون
ـ
ح
مو
ـك،
ئ
وأول
ـؤلء،
ه
إن
يالية،
المب
مع
ة
مباش
ر
ـ
الفلسطينيب ،لكن التيار ي
الثاب ،يدفع هذا التخل ر
ري
الخب.
حي منطقه
عن
ر
الخبة ر
الي ر ئ
الجماهب ،أصبحت تتضح أكب فأكب.
الببوقراطية ،لتغليط
هكذا ،فإن الغطاءات
ر
البجوازيات ر
تختي تحتها ر
ر
غب منتظــر ،بتقــديم انتقــادات للتفــاق حــول
ـاهب ،قــامت اللجنــة المركزيــة للتحــاد الشـ رـباك
العرب  ،بشــكل رـ
وكانعكــاس ملطــف لمعارضــة الجمـ ر
رـ
أجب القادة عل تأجيل النقاش.
الفدرالية ،مما ر
ر
الببوقراطية المضية .وإن أنــور
صبي ،ليلة ر
للبجوازية ر
مجء روجرز إل القاهرة ،أسقط واحدة من آخر الغطاءات الشباكوية ر
إن إعفاء عل ر
يسب منذ شهرين ،من تراجع إل آخر ،تحت ضغط ر
الشوط الشائيلية المريكية.
السادات ،رأس هذه
الخبة ،ر
ر
فبعد التخل عـن الحـديث عـن سـيناء ،ولك ينقـد مـا رـ
تبق لـه مـن مـاء الــوجه ،مـا زال يحـاول ،الحصـول للمشــاة المض ر ي
يب ،وفقــط للمشــاة ،عل
ـ
ـ
السماح لهم بعبور القناة بعد انسحاب القوات الصهيونية ب  20كلم.
ر
البجوازيــة
هكــذا ،أ كــب فــأكب ،بالمكــان
ـاهب المضية انتهازيــة ر
التفكب بــاقباب المنعطــف الحاســم للثــورة العربيــة ،حيــث ســيكنس غضــب الجمـ ر
رـ
الصغبة.
ر
ب -مشاكل ر
الببول
ي
التقي للمشــكل،
الببوقراطية ،خاصة الليبيــة والجزائريــة ،الـ رـي لعبــت لعبـة أ كــب ذكـاء ،ســهلها التعقيـد
فالبجوازيات ر
فيما يخص هذه المشاكل ،ر
ـ
والتــوهيم الــذي يخلقــه ،لحــد أن بومــدين تكلــم أخبا عــن دم الشــهداء الممــزوج بـ ر
ـالببول الجزائــري ،وســهل المــر كــذلك ،تلــك الحذاقــة الكـ رـببة
رـ
ر
والقوة السياسية للحتكارات الدولية ،ر
للببول.
الي تشكل الكارتيل العال
ي
ر
الببوقراطية العربية ،للزيادة يف مواردها التية من هذا المصدر.
البجوازيات ر
إن أصل أزمة الببول الحالية ،توجد ف شهية ر
للمبيالي ــة ،دون ،م ــع ذلكـ،
السياس والث ــوري المع ــادي
وإن اللحظ ــة المخت ــارة تس ــمح له ــم ،بالقي ــام بعملي ــة تم ــويه مذهل ــة بالنس ــبة للنض ــال
ر
ــ
للمبيالي ــة ي ـف ه ــذا المي ــدان .عل العك ــس ،ف ــإن موق ــع الحتك ــار الع ــال للكارتي ــل يتع ــزز ،ولي ــس غريب ــا ،مش ــاركة
المس ــاس بالمص ــالح الحيوي ــة
ر
القطاعيات العربية واليرانية والعملء ر ي
للمبيالية يف العملية.
الفنبويليون
ر
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وبدون الدخول يف تحليلت طويلة ،فلنسجل الوقائع الساسية:
ر
ول -الدول المنتجة ،الليبية أساسا:
ب 1.ـ اتفاقات الكارتيل البب ي
البميــل يســاوي واحــد عل ســبعة مــن الطــن( مــن ثمــن الــبيع عنــد
للبميــل تقريبــا ) ،ر
إن هــذه التفاقيــات ،بموافقتهــا عل زيــادة تصــل إل دولر ر
المنطلق )أي من الدول المنتجـة( ،تســمح لهـذه البلـدان بالزيـادة ي ـف عائـداتها الفعليـة مـن حصــتها ي ـف الربـاح ،أي مـا يعـادل مـن  0,50إل 0,55
للبميل.
دولر ر
ي
بالنسبة لليبيا ،فهذا ي
تغب مـن بنيــة اقتصـادية
الكبب ،لـن رـ
يعي ،زيادة ف العائدات تقارب  600مليون دولر )  3ملياردرهم( زيادة ،رغم حجمها ر
تظل نيو -استعمارية.
الببول ،فالبنية العالمية لسعر ر
ومع ذلك ،لم يتم المساس بوضعية احتكار ر
الببول ،ر
الي يرتكز عليها هذا الحتكار ،لم يتم استحضــارها حـ رـي،
ي
يعي أن أربــاح الكارتيــل سـ ر يـبيد حصــتها
إن هــذه الزيــادة ،ل يتحملهــا الكارتيــل ،بــل تنعكــس عل الســتهلك بشــكل كامــل ،مقارنــة بثمــن الــبيع ،بمــا ـ
كذلك من ارتفاع أثمان البيع ر
للببول الخام.
إذا كـ ــان القتصـ ــاد الرأسـ ــمال العـ ــال سـ ــبى ،هكـ ــذا ،تشيعا ي
ف سـ ـ رـبورة التضـ ــخم وتناقضـ ــاته القتصـ ــادية العميقـ ــة ،فـ ــإن موقـ ــع الحتكـ ــارات
ر
ــ
ر
للمبياليــة ،لــن يمــس ،بــل عل العكــس مــن ذلــك ،فــإنه ســيتعزز ،أو بــالحرى ،ســتخرج قويــة مــن الزمــة ،خاصــة ،وأن
الببوليــة ،العمــود الفقــري
ر
المبياليــة،
الــدول المنتجــة وقعــت عل اتفــاق لمــدة خمــس ســنوات ،وبــالخص عنــدما تخلــت ليبيــا عــن المطلــب الوحيــد الــذي يمــس بالبنيــة ر
الشكات ر
يعي ر ي
اللبام بإعادة الستثمار داخل البلد ،من طرف ر
ي
الببولية ،لحصة من أرباحها.
الباع الفرنس الجزائري حول ر
ب2ـ فف
الببول:
ي
ر
إن ي ي
الباع الذي تمت معالجته بشكل منفرد لذو ي
معي ،لن الكارتيل العال للببول لم يتم المساس به.
إن ي ي ـ
تشف عليه ــا الدول ــة الفرنس ــية م ــن جه ــة أخ ــرى ،ر ـشكة واح ــدة ،وه ر ـ
والشكة ال ـ رـي ر ـ
بب الدول ــة الجزائري ــة م ــن جه ــة ،ر ـ
الباع يوج ــد ر ي ـ
الشكة
ـ
الفرنسية ر
للببول رشكة ذات رأسمال مختلط ،تتوفر عل مقعد احتياط لدى الكارتيل.
البجوازيـ ــة
لكـ ــن الـ ــذي كـ ــان موضـ ــوع خلف ،مـ ــن الجـ ــانب
الفرنس  ،كمـ ــا بالنس ـ ــبة للكارتي ـ ــل ،يتعل ـ ــق ببقايـ ــا محاولـ ــة الديغوليـ ــة ،وفئـ ــة مـ ــن ر
ــ
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ر
التكنوقراطية الفرنسية ،ر
ماتي بإيطاليا وكــانت قــد
الي تلعب لعبة مستقلة تجاه الكارتيل الببول ،وأول محاولة من هذا النوع ،كان قد قام بها ر
انتهت باغتيال صاحبها.
الببوقراطيــة الجزائريــة ،هنــا ،قــد قــادت مركبهــا بمهــارة ،فــإن الــذي ســهل لهــا ذلــك هــو تلــك الحماقــات الـ رـي راكمتهــا الدولــة
البجوازيــة ر
إذا كــانت ر
والشكات ر
الفرنسية ر
الببولية الفرنسية.
ح ــول ه ــذه النقط ــة ،م ــن المس ــموح التس ــاؤل ،ح ــول م ــا إذا ك ــان ه ــذا ال ـ رـباكم للحماق ــات م ــن ه ــذا الحج ــم ،ل ــم يك ــن مقص ــودا م ــن ط ــرف الق ــادة
ري
ري
الفرنسيب ،لتصفية السياسة المعادية للكارتيل.
السياسيب
ي
نستحض رياء بومبيدو ،المـدير الســابق لبنـك روتشـيلد ،فمثـل هـذه الفرضـية تظــل كـذلك ،أ كــب تماســكا ،إذ تتطـابق
يف مناسبات أخرى ،عندما
مع الندماج المسجل أكب فأكب ،ر ي
والمبيالية المريكية والحتكارات الدولية.
بب اقتصاد الرأسمالية الفرنسية وسياستها،
ر
مــن الجــانب الجزائــري ،فــإن الهجــوم تركــز حــول المجموعــات ر
الببوليــة التابعــة للدولــة الفرنســية ،وكــان هــذا نتيجــة منطقيــة ،لتــأميم ممتلكــات
الشكات ر
ري
رـ
والنجلبيــة ســنة  ، 1967وقــد يكــون عكــس ذلــك ،لــو أن الجزائــر لــم تقــم ،كمــا فعلــت ذلــك ،بتقــارب واضــح مــع
الببوليــة المريكيــة
ر
الشكات المريكية.
مش وع اتف ــاق بي ــع 12ملي ـ ر
إن ر ـ
ـارمب مكع ــب م ــن الغ ــاز ي ـف الس ــنة ،إل الولي ــات المتح ــدة المريكي ــة ،والهمي ــة ال ـ رـي أعطي ــت م ــن ط ــرف القي ــادة
الجزائرية لمسطرة إجراء الموافقة من قبل السلطات المريكية لذو مغزى.
إن هذا ر
المشوع ،من خلل المقادير المرتقبة ،هو يف الحقيقة تخل عن سياسة السنوات الول للستقلل ،ر
الي كانت تريد بحق ،الحتفاظ
بــالموارد الساســية مــن الغــاز الجزائــري ،لفائــدة الصــناعة الوطنيــة و المغاربيــة ،إن هــذا ر ـ
المشوع ،ل يمكــن أن يمثــل إل عــامل تافهــا ي ـف التــوازن
بعب العتبــار ،أســعار الغــاز المنخفضــة )عل أ ك ـ رـب تقــدير ،إذا أخــذنا ر ي ـ
الم ــال الجزائــري ،إذا أخــذ ر ي ـ
بعب العتبــار أســعار الكمي ــة الك ـ رـببة مــن الغــاز
المريك ،ومصاريف التسييل والنقل ،فالربــح لكل ر
مب مكعب ل يمكن أن يتجاوز  0,01دينار ،أي  120مليون دينار يف السنة ،بينما حاجيــات
المخطط الخماس تفوق  5مليار دينار يف السنة(.
إن الهمية المعطاة لهذا ر
تفسبها يف التقارب السياس رلبجوازية الدولة الجزائرية ،والحتكارات الرأسمالية.
المشوع ،يكمن
ر
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بب البلدان المغاربية ،يوضح بجلء ،أن تحالفا أكب تماسكا يتأسس ر ي
كل هذا ،وما يرتبط به من اتصالت محمومة ر ي
بب الدول المغاربية ،تحـت
رـ
للمبياليــة المريكيــة ،والمجموعــات الفرنســية والســبانية ،المرتبطــة بهــا ،ائتلف ،يعــد ،ي ـف المقــام
المباشة
الرعايــة السياس ــية والقتصــادية
ر
الول بدايــة لعمليــة امبياليــة ي
المبياليــة ،لفدراليــة الجمهوريــات
نظب
ـو
ـ
ه
الئتلف،
ـذا
ـ
ه
و
ـة،
ـ
ي
الغرب
اء
ر
ـح
ـ
ص
ال
ف
غرب  ،مراقــب أ كــب مــن طــرف ر
ـ
ر
ر
رـ
ـ
ي
والتحريق.
المبيال
العربية حيث يتقاطع النفوذ ر
يف هذه الحالة أو تلك ،فالمر ي
يعي قبل كل رسء ،تحالف ر ي
يب أنظمة عربية موجه ضد شعوبــها ،يستهدف خنق الحركة الثورية العربية.
هك ــذا ،ي
وف خت ــام ه ــذا الج ــزء ،فلنس ــجل م ــرة أخ ــرى ،أن الساس بالنس ــبة للث ــورة العربي ــة ،يظ ــل أ ك ــب م ــن أي وق ــت يـ ـ
مض  ،النض ــال الث ــوري
ــ
ــ
ي
ي
ر
ي
العرب ،ومن أجل ذلك ،من الضوري
العرب ،وتطورها ف الشق والغرب
الجماهبي ،والحرب الشعبية لتحرير الشعب الفلسطيي والخليج
ر
ر
ر
المبيالية والصهيونية.
الصغبة وسط
والبجوازية
الجماهب ،من أجل أن تهب بكل حزم ضد ر
ر
ر
القضاء عل اليديولوجية التحريفية ،ر
للمبياليــة ،لحــد أن هــذا النضــال ،ل
الخبة ،أن الرهــان حاســم جــدا بالنســبة
لكــن هنــا أيضــا ،يجــب ان نســجل ،ويؤكــد ذلــك أحــداث الشــهور
ر
رـ
ي
المبيالية عل الصعيد العال .
سبورة الثورة العالمية وتصفية ر
وغب مفصول ف الواقع ،عن ر
يمكن أن يكون إل طويل المد ،ر
الخبة ،والتح ــولت البنيوي ــة ي ـف الف ـ رـبة التاريخي ــة الحالي ــة ،وه ــذا
ه ال ـ رـي يج ــب علين ــا فحص ــها الن ،عل ض ــوء الح ــداث
رـ
إن ه ــذه القض ــايا ،ـ
سيسمح لنا بالعودة إل المهمة الخاصة للثورة يف الغرب العرب.
 IIIـ ر
العالI
الصعيد
عل
يالية
المب
لتصفية
التاريخية
ة
الفب
ر
ي
ي
ي
تعتب الهزيمة التاريخية ،ر
المبيالية المريكية وعملئهـا ـف سـايغون ،ـف جنــوب اللووس،
الي ألحقتها شعوب الهند الصينية ،بقوات العتداء ر
ر
ي
ر
غب مس ــبوقة لح ــد الن :آلف الهيلوكب ـ رـبات ،مئ ــات
الح ــدث ال ك ــب أهمي ــة ـف الف ــبة الحالي ــة .لق ــد ع ــبئت الق ــوات المريكي ــة وس ــائل ض ــخمة ر ـ
ـدمب مئــات طــائرات الهيلوكبـ رـتب،
قاذفات القنابل العملقة ب  ،52لنقل وحماية عـ رـب ســتائر مـن القنابــل ،قــوات ســايغون العميلــة ،و النتيجــة :ت ر
الهزيم ــة ،الحص ــار ،س ــحق آلف الفي ــالق العميل ــة ،اله ــروب المخج ــل ،وهل ــع أولئ ــك ال ــذين نج ــوا م ــن الجحي ــم ،ال ــذي خلق ــه الهج ــوم المض ــاد
للقوات الثورية اللووسية والفيتنامية.
ري
المقاتلب يف الكامبودج وجنوب الفيتنام.
يف ظل هذا الجحيم ،وتحت القصف المكثف ،لم يتوقف المقاتلون الفيتناميون أبدا ،عن تموين
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المبياليـة المريكيـة ،بعـد انـدحار اعتـداءاتها ي ـف الكـامبودج ،التوغــل أ كــب ي ـف الكارثـة؟ إنـه ي ـف الحقيقـة،
ومن الممكن التســاؤل ،كيـف اســتطاعت ر
المبيالية نفسه.
منطق ر
يف  20ماي مـن سـنة  ،1970بعـد العتـداء المبيـال عل الكـامبودج ،ي
تس تونـغ ،الـذي يبـدأ بهـذه العبــارة " :ي ـف الـوقت الحـال،
ـاو
م
ل
ـح
ـ
ي
ض
ت
ف
ر
ـ
ـ
المبيالية المريكية ،تتأكد عل الصعيد العال "
دفعة جديدة للنضال ضد ر
أكد أن:
المبيالية المريكية تظهر كعملق ،لكنها يف الحقيقة ليست إل نمرا من ورق ،وتقـاوم بشــكل يـائس .ي ـف العمـق ،اليـوم ،ي ـف العـالم ،مـن يخـاف
" ر
ر
ر
مــن؟ ليســت شــعوب الفيتنــام واللووس والكــامبودج وفلسـ ر ي
المبياليــة المريكيــة؟ إن
ـطب ،وبــاف البلــدان العربيــة ،وبــاف العــالم ،مــن يخــاف مــن ر
المبيالية المريكية ه من يخاف شعوب العالم ،ي
فق أقل تحرك ،يشتد بها الفزع.
ر
غب عادل ــة ،ل ي ـ
هن ــاك وق ــائع ل حض له ــا ،ت ـ رـبهن ،عل أن قض ــية عادل ــة ،ي ـ
تحط إل بالقلي ــل م ــن
تحط دائم ــا بمس ــاندة واس ــعة ،بينم ــا قض ــية ر ـ
ـغب ،ينتض بالتأكيــد
ـغبا ،يمكــن أن ينتض عل بلــد كـ رـبب ،إن شــعب بلــد صـ ر
المســاندة ،إن بلــدا ضــعيفا ،يمكــن أن يهــزم بلــدا قويــا ،كمــا أن بلــدا صـ ر
مصبه يده يف بلده .إنه قانون التاري ــخ".
كبب ،إذا تجرأ عل النهوض للقتال ،اللتجاء إل السلحة ،ويأخذ
ر
عل اعتداءات بلد ر
ري
المريكيب المعتدين وعملئهم".
وهكذا ،أنه ماو تس تونغ هذا النداء ب":يا شعوب العالم اتحدوا لهزم
المبياليــة عل الصــعيد
يجــب أن نفهــم ،لن هــذا مفتــاح الوضــعية الدوليــة ،ومــن هنــا وضــعية ومهــام الثــورة المغربيــة ،إننــا دخلنــا مرحلــة ولــوج ر
العال مرحلة التصفية النهائية ،ر
الفبة النهائية للزمة العامة للرأسمالية ر
الي افتتحت مع ثورة أكتوبر .1917
السياس للزمة العامة للرأسمالية
 1ـ التعمق
ي
ي
المبياليـة العـال ،
لقد فتحت ثـورة أكتــوبر مـا نسـميه بالزمـة العامـة للرأسـمالية ،هــذه الزمــة العامـة دخلـت ـف المرحلــة نفسـها لتصـفية نظـام ر
منذ أن انقلب ر ي
ري
المبيالية لصالح الثورة ،بانتصار الثورة الصينية سنة .1949
مبان القوى عل الصعيد العال
بب قوى الثورة وقوى ر
المبيالي ــة المريكي ــة ي ـف كوري ــا ،ق ــد أ ك ــد ه ــذا النقلب ي ـف م ــوازين الق ــوى ،ف ــأن النتائ ــج ،ك ــانت ق ــد ت ــأخرت بس ــبب تط ــور
لك ــن ،إذا ك ــان فش ــل ر
التحريفية ودور اليديولوجية التحريفية المعرقل لنمو الوع الثوري للشعوب.
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رـ
للمبياليــة المريكيــة  .لكــن بشــكل
المباش
لــم تقــدر هــذه اليــديولوجيا ،عل منــع انتصــار الثــورة الكوبيــة ،الـ رـي كــانت ثغــرة جديــدة ي ـف المعقــل
ر
ي
الصيي ،ابتداء مـن سـنة  ،1962هــو الـذي
أساس ،فالهجوم المضاد الحازم لليديولوجية الثورية الماركسية-اللينينية بقيادة الحزب الشيوع
كان السبب الرئيس لندحار اليديولوجية التحريفية ،يف بضع سنوات.
المريك ســنة ،1964ـ قــد جــاء
المبيــال
إن تطــور النضــال البطــول للشــعب الفيتنــام ،الــذي رد بالنض عل التــدخل المكثــف لقــوات العــدوان ر
ـ
ليثبت صحة الخط الثوري.
منــذ ر ـ
عش ســنوات ،تطــورت النضــالت المســلحة لحركــات التحــرر الـ ي
ـوطي ،يف مــد ،مــا فـ ر ئ
ـي يتعــاظم أ كــب فــأكب ،ي ـف  :أنغــول ،الموزمــبيق ،غينيــا
ـ
ري
العرب ،الكامبودج ،اللووس و التايلند.
فلسطب  ،ظفار ،الخليج
بيساو ،ناميبيا ،اريبيا ،تشاد،
ر
ر
المالغاس لول مرة ،منـذ مذابــح  . 1947إن
وقد عرف شهر أبريل من سنة  ،1971انفجارات جديدة للنضالت الثورية ،فقد انتفض الشعب
ي
ي ي
ـاهب
وف البنغــال ،انتفضــت الجمـ ر
البجوازيــة الصـ ر
مــأزق يســار ر
ـغبة ،والتحريفيــة ،كــان مثــار تســاؤل وإعــادة النظــر مــن طــرف الثـ ر
ـوريب ـف ســيلن .ـ
ض ــد الرع ــب العس ــكري الباكس ـ ي
ـتاب ،تح ــت ش ــعار "طري ــق فلس ـ ر ي
البجوازي ــة المحلي ــة البنغالي ــة،
ـطب ه ــو طريقن ــا" ،وب ــذلك أفش ــلوا مح ــاولت ر
الكببة الهندية.
البجوازية
ر
لتحريف اتجاه المشكل بالتواطؤ مع ر
ي
مي نفوذ المبيالية المريكية بالفشل ،و ووجه بمقاومة شديدة من طرف الجماهب يف أمريكا اللتينية ،رغم ر
ر
وف الشيل ،ي
الفاس.
البهيب
ر
ر
ي
وف أوروبــا الرأســمالية ،بــدأت نضــالت الطبقــة العاملــة اليطاليــة تأخــذ حجمــا كـ رـببا أ كــب فــأكب ،وكشــفت ســلطة الرأســمال الكـ رـبب ي ـف فرنســا عــن
ـ
ر
ي
ي
والسياس  ،بالنضــال المبايــد لشــعب
النجلبيــة عل المســتوى القتصــادي
للمبياليــة المريكيــة ،وتتعمــق أزمــة الرأســمالية
عجزهــا وتبعيتهــا
ر
ر
ـ
ي
الوطي.
إيرلندا الشمالية من أجل تحرره
ي
ر
الفاس منــع إعــادة تنظيــم الحركــة الثوريــة والتحرريــة لشــعوب اســبانيا وتطورهــا ،فالطبقــة العاملــة الســبانية
وف اســبانيا ،لــم يســتطع الـ رـبهيب
ـ
ـ
ي
ر
الكبب الوحيد يف أوربا الرأسمالية الذي نجا من وصــاية التحريفيــة ،انضــمت
السباب ،الذي كان الحزب الشيوع
الي يقودها الحزب الشيوع
ر
ي
ري
والكتلب  ،منتفضــة لنـ ر يـباع حقوقهـا الوطنيــة ،ي ـف تحــالف مـع الشــعب
الفلحب والطلبة يف جبهة واسعة لنضال الشعب الباســك
جماهب
إليها
ر
ـ
ي
السباب.
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ر
وهكذا ،تنضج رشوط النفجار الثوري يف إسـبانيا الفاشـية ،ال رـي أصـبحت الر ر يـ
المبياليـة ي ـف غـرب البحـر المتوســط،
كبة الرئيســية للســباتيجية ر
ـ
ي
العرب.
وف المغرب
ر
وف قلـ ــب القلعـ ــة المبياليـ ــة نفسـ ــها ،تتعمـ ــق التناقضـ ــات ،الـ ـ رـي يوجـ ــد ي
ي
ف طليعتهـ ــا النضـ ــال الثـ ــوري للقليـ ــات الوطنيـ ــة ،الفـ ــرو-أمريكبـ ــة ،و
ر
ــ
ــ
ي
المكسيكو -أمريكية و الكندية الفرنكفونية .أما الشبيبة الطلبية المريكية ،فقد أصبحت أكب فأكب ،تعيد النظر ف اليديولوجيا نفسها ،الـ رـي
كان المطلوب منها ر
البوي ــج لها.
ي
الببوقراطية السوفياتية التحريفية ر
الي ورطتها فشـالتها ومآزقهـا ،تجميــع قواهـا ،لكـن رغـم مجهوداتهـا ،داخـل منطقـة
ف هذا السياق ،تحاول ر
رـ
المباشة ،لـم تسـتطع التحريفيـة منـع الطبقـة العاملـة البولونيـة مـن أن تع رـب بشـجاعة عـن إرادتهـا ي ـف فـرض اشـ رـباكية حقيقيـة ،مورطـة
سـيطرتها
للمبيالية يف المنطقة.
كببة لتشب الرأسمالية اللمانية الغربية ،المحاسب الرئيس
ر
هكذا المشاري ــع التحريفية ،لتقديم تسهيلت ر
 2ـ التعميق القتصادي للزمة:
يؤكــد تطــور القتصــاد الرأســمال ،منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة ،وبصــفة أدق ،منــذ رـ
الخبة ،هــذا التعميــق ،و يموضــع أيضــا هــذه
العش ســنوات
رـ
ر
المبيالية عل الصعيد العال .
الفبة التاريخية لتصفية ر
ي ـف إط ــار انكم ــاش الس ــوق العالمي ــة الرأس ــمالية من ــذ  25س ــنة ،ف ــإن اقتص ــاد الحتك ــارات يتعم ــق ويتمرك ــز ،ويس ــم بط ــابعه أ ك ــب ف ــأكب السياس ــة
المبيالية.
ر
وهناك ثلثة أشكال مرتبطة فيما بينها ،تطبع هذا التعميق ،أشكال عرفت نموا متسارعا ر ي
ومبايدا منذ ر
عش سنوات.
أ -اقتصاد احتكارات يحاول تجاوز الزمة عن طريق العسكرة
كببة ،منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ،كما وقع سنة  ،1929وسنوات الثلثينات.
لم يعرف القتصاد الرأسمال أزمة ر
فـ ــإل غايـ ــة  ،1960عـ ــرف القتصـ ــاد الرأسـ ــمال ظـ ــواهر دوريـ ــة ،يخففهـ ــا تراجـ ــع محـ ــدد ،وتس ـ ـ انحسـ ــارات ،وقـ ــد جعـ ــل تقويمهـ ــا الشي ــع،
جوازيب يعلنون بزعق ،أن عيوب الرأسمالية تم تجاوزها ،وأن العالم قد دخل يف ر
ري
ري
فبة النيو -رأسمالية.
الب
القتصادبب ر
كانت ر
العش سـنوات التاليـة أيضـا ،أ كــب مثـار للنشـوة ،مـا دامـت نفـس ظـواهر النحسـار هـذه ،لـم تسـجل بجـد .ومـع ذلـك ،يظهــر بوضـوح شـيئا
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فشــيئا ،أن مثــل هــذا الزدهــار ،مــرده ذلــك الثقــل الــذي أصــبح أ كــب أهميــة ،والــذي أحــدثته عســكرة القتصــاد .هــذا الثقــل الــذي لــم يكــف عــن أن
يكب منذ  ،1948ويطبع القتصاد الرأسمال أكب فأكب.
ر
للمبيالي ــة م ــن جه ــة ،وتط ــور
والسياس للحتك ــارات عل الص ــعيد الع ــال كهيك ــل
ـأثب الم ــزدوج ،المرتب ــط ج ــدليا ،للتمرك ــز القتص ــادي
ر
إن الت ـ ر
ـ
للمبيالية نحو الحرب والعسكرة.
النضالت الثورية للشعوب من جهة أخرى ،يقود إل هيكلة القاعدة القتصادية
ر
العش سـنوات الخبة ،الســنوات ال رـي ارتمـت فيهـا المبياليـة المريكيـة ،بكــل رعونـة ،يف الحـرب المناهضــة للثـورة ي
تعد رـ
وه نفـس
،
ـام
ـ
ن
الفيت
ف
ر
رـ
ـ
ـ
ـ
الســنوات أيضــا ،الـ رـي عرفــت الحــرب العدوانيــة الصــهيونية يف يونيــو  ،1967وتفــاقم الزمــة يف رـ
ه الســنوات أيضــا الـ رـي عرفــت
،
العرب
ق
المش
ر
ـ
ـ
ـ ـ
ي
ه ك ــذلك س ــنوات ال ــدعم الواس ــع للفئ ــات الجتماعي ــة ال ك ــب تعفن ــا مث ــل
تأس ــيس دكتاتوري ــات عس ــكرية ،ـف ر
البازي ــل واليون ــان و أندونيس ــيا ،ـ
ر
الكمبادورية بالمغرب.
بهايي و الوليغارشية
دوفالي
ر
ر
المريك ماغــدوف ،ي ـف رد عل منتقــديه مــن محــام الرأســمالية،
كس
ـ
عل الصــعيد القتصــادي ،لخــص هــذا التطــور مــؤخرا ،القتصــادي المار ـ
حيث كتب قائل:
التغب
تغبا أساسيا ،إذا كان مع ذلك أن أهم السباب لهذا " ر
كبى منذ الحرب العالمية الثانية ،يعد ر
"ترى النتقادات ،أن غياب أزمة اقتصادية ر
الساس" يتمثل يف اللة العسكرية الضخمة ر
التغب مـن الصــعوبة اعتبــاره
الي بنتها الوليات المتحدة المريكيـة واحتفظــت بهـا ،إذن مثـل هـذا رـ
بداية فجر جديد لرأسمالية حديثة وسلمية ،بل عل العكس ،إنه مصدر حروب وتوترات .إن ي ي
الباعات الداخلية و الخارجيــة ،الـ رـي ولـدها مثــل
المباطوريــة المريكيــة ،لكــن بكــل تأكيــد ليــس بإصــلح
المبياليــة و أفــول ر
هــذا " النجــاح" ،تعتـ رـب بــدون نقــاش ممكــن علمــات أول عل نهايــة ر
سل للرأسمالية الحتكارية" Montly review, oct – nov 1970
ومع ذلك ،فمثل هذا النظام ل يمكن التحكم فيه إل ما ل نهاية.
المريك يعـرف تراجعــا واضـحا ،فالبطالـة بلغـت  8مليـون عاطـل ،ومجمـوع النشــاط الصـناع نــزل منـذ نهايـة  1969إل
فمنذ سنة ،والقتصـاد
ـ
نهاية  ،1970من  % 81,7إل  ،%72,3يسجل أيضا بروز ظواهر اقتصادية شاذة مثل التضخم داخل الركـود :يعــرف القتصـاد الرأســمال منـذ
أربــع سنوات أزمة نقديـة عميقـة ،ال رـي لـم ينجـح ي ـف تجاوزهـا ،إل ع رـب الهـروب إل المـام ،مـع تعميــق هشاشــة الطــابع المصــطنع للنظــام النقـدي
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العال .
تـ ر ي
أخبة )مــونتل ريفيــو ،أبريــل  ،(1971أن  % 25مــن مجمــوع الســاكنة المريكيــة ي ـف ســن العمــل ،كــانت إمــا ي ـف وضــعية بطالــة ،أو تــم
ـبب دراســة رـ
غب ر
تشغيلها ،بطريقة ر
مباشة ،يف حاجات عسكرية.
مباشة أو ر
ويســجل أصــحاب هــذه الدراســة ،أن هــذا المعط ،يقيــس التجــاه نحــو ركــود رأســمالية الحتكــارات المريكيــة ،ويضــيفون إل ذلــك " :بــدون أن
الخب مـن القـرن ،فهـذا الرقـم يش رـب إل أن هـذا التجــاه هــو قـوي بشـكل
يبعث ذلك عل النـدهاش مـن أمـر ضـخامة تنـام الحتكــارات ي ـف الربــع
رـ
ي
التدمبية الذي تقوم تماما عل تفتيت اللة
الكثب من القوى
ر
واضح ،لم يكن عليه ف سنوات الثلثينات .قس عل ذلك ،أنه لدينا هنا مصدر ر
الجتماعية للبلد إل أجزاء".
المبيالية المريكية تندفع ،أكب فأكب ،نحو مغامرات حمقاء.
فل عجب من رؤية ر
المبيالية المريكية
ب-تمركز الحتكارات عل الصعيد العال  ،تجاوز التناقضات البينية للرأسمالية وتنسيقها بقيادة ر
المبياليــة المريكيــة منــذ نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة ،الرضــيات القتصــادية الـ رـي تمكنهــا مــن بســط هيمنتهــا عل مجمــوع الســوق
وضــعت ر
ر
المباشة ومن أهمها دولة إشائيل.
الرأسمالية العالمية ،هذا طبعا ،علوة عل قواعدها السياسية –العسكرية
هــذه الرضــيات اعتمــدت أساســا عل إعــادة بنــاء اقتصــادات ألمانيــا واليابــان ،وربطهمــا بعلقــات امتيــازات مــع الحتكــارات المريكيــة ،لحســاب
ومصلحة الدور السياس المسيطر للوليـات المتحـدة المريكيـة ،ال رـي أصـبحت قاعـدة النشــاط القتصـادي لمجموعـة أوربـا الغربيـة مـن جهـة،
ر
واسباليا من جهة أخرى.
وجنوب رشق آسيا
للمبيالي ــة المريكي ــة ي ـف ه ــذه المن ــاطق ،لي ــس فق ــط ك ــأدوات للتوغ ــل والخ ـ رـباق القتص ــادي ،ولك ــن
ه ــذه البل ــدان تس ــتخدم كقواع ــد رئيس ــية
ر
كدعامة لعملياتها السياسية والعسكرية ،وهذا ما يفش "معجزات" التطور القتصادي للمانيا الغربية واليايان.
ر
انطلقا من هذه القواعد ومن هذه الروابط ،وبتحديد أكب أو بشكل ر
فاسباتيجية الحتكارات المريكية ،تتمثــل ي ـف بســط مراقبتهــا عل
مباش،
المجموعات المالية والصناعية لمجموع العالم الرأسمال بأشه.
الرئيس لرفــع الحــدود القتصــادية داخــل الســوق الوربيــة المشـ رـبكة ،ثــم ي ـف مرحلــة ثانيــة عــن أوربــا الغربيــة بأشها ،يكمــن ي ـف رفــع
إن الهــدف
ـ
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الحواجز لصالح تلك العمليات.
ويمك ــن القتص ــار عل مث ــال واح ــد ،والمتمث ــل ي ـف أه ــم مجموع ــة ص ــناعية فرنس ــية" ش ــنايدر" ،ال ـ رـي أنج ــزت أعم ــال ك ـ رـبى ي ـف المغ ــرب ،وال ـ رـي
أص ــبحت بالس ــاس تح ــت مراقب ــة المجموع ــة البلجيكي ــة التابع ــة للب ــارون أومب ــان .ه ــذا الخب  ،ل ي
يخق إرادت ــه ي ـ ـف تحوي ــل مجم ــوع ممتلك ــاته
رـ ـ
ــ
الصناعية إل المضاربات المالية ،وكان قد تنازل عن حصصه الساسية للمجموعة المريكية العملقة وستينغ هاوس.
كذلك ،أنشأ "كريدي ليـ ي
الفرنس  ،الـذي يعـد مـن الناحيــة النظريــة تحـت مراقبـة الدولـة الفرنسـية ،لكنـه يخـدم ي ـف
ـوب" ،بنـك القـرض والعمــال
ـ
كومبســبنك ،ويرتبــط
الفرنس الكـ رـبب ،مــن أجــل الضــغط عل الدولــة الفرنســية ،تــداخل وثيقــا مــع بنــك ألمانيــا الغربيــة
ممثل الرأســمال
الواقــع
ر
ـ
ـ
الخب ،عن طريق شبكات تم إنشاؤها سابقا ،بالمجموعات المالية الدولية ر
الي تهيمن عليها الحتكارات المريكية.
هذا
ر
ونســجل ،أن يف المغــرب ،يمــارس هــذا البنــك نفــوذا حاســما بواســطة المــدير العــام الحــال للمكتــب رـ
الشيف للفوســفاط و وزيــر الماليــة الجديــد
ـ
ي
)كري ــم العمر ياب ( ،ال ــذي تم ــت ترقيت ــه ح ــديثا إل مرتب ــة قائ ــد جوق ــة ر ـ
ـفب فرنس ــا ـف المغ ــرب ،لخ ــدماته الجليل ــة و الوفي ــة
الشف ،م ــن ط ــرف س ـ ر
ـ
للرأسمال الفرنس.
يتم تعميم هذا النوع من العمليات عل القتصاد الرأســمال بأشه ،ويسـهل ذلـك ،انحطــاط الطبقــات السـائدة ي ـف أوربـا الغربيــة ،حيـث أن مثــال
المعبة.
البارون أومبان ،أو عائلة شنايدر ،له دللته
ر
ري
ري
ري
الكببة.
الوربيب الكب نشاطا ،هم الذين يراهنون عل الندماج بالحتكارات المريكية
أسماليب
القياديب الر
يف الواقع ،فإن
ر
هــذا التطــور واضــح بصــفة خاصــة عل مســتوى البنــاك الكـ رـبى للعمــال ،بمــا فيهــا تلــك الـ رـي تعــد مــن الناحيــة النظريــة مراقبــة مــن طــرف هــذه
الدول الرأسمالية.
ي
ي
ي
ه
هكذا ،ف فرنسا ،فأبناك العمال الرئيسية ،بنك باريس والراض المنخفضة ،بنك روتشـيلد ،كريــدي ليــوب ،المجموعـة الماليـة للســويس ،ـ
ري
أيضا ،تلك المؤسسات المالية ،ر
والنجلبيــة واللمانيــة ،وكلهــا تنتظــم ي ـف شـبكة الرأســمال المــال
الي تتداخل مع المجموعات الماليــة المريكيـة
العصي بالوليات المتحدة المريكية.
الدول ،الذي يوجد مركزه
ر
إن هذه البناك ،ر
الي تحتل دور السيطرة يف البنية النيوكولونيالية بالمغرب )أبناك ،صناعة ،مناجم ،سياحة( ،قد لعبت دورا حاسما ،ي ـف دعــم
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الكمبادورية المغربية ،منذ .1965
الرأسمالية العالمية الحازم للوليغارشية
ر
لقد لعبت البناك الثلثة الول ،بواسطة رشكتها الفرعية المش رـبكة كوفيمــار ،دور الكفيـل ،منـذ بدايـة  ،1960ي ـف النهـوض بالعمليـة السياســية
–القتصــادية يف الصــحراء الغربيــة ،يف إطــار السـ رـباتيجية العالميــة للحتكــارات الـ رـي ســنذكرها أســفله ،بتنســيق تــام مــع الحتكــارات ر
الببوليــة
ـ
ـ
ي
الي يعد ر ي
الكببة السبانية ،ر
لوبب برافو ممثلها النشيط ،وكذا وكلؤهم ف المغرب وموريتانيا.
البجوازية
المريكية ،ومع
ر
سياسي ر
ر
ي
ر
الببوقراطية الجزائرية إل اللتحاق بالعملية.
بالبجوازية ر
وقد أدى اللعب الكب حنكة ف الجزائر ،الذي بينا مظهره الببول ،ر
وهكــذا ،نــرى أنــه مــن الســطحية البحــث عل هــذا المســتوى العميــق والحاســم ،عــن تناقضــات ر يـ
والمبياليــة الفرنســية،
المبياليــة المريكيــة
بب
ر
ر
ي
للبجوازيــة القوميــة الفرنســية ،وتكنــوقراط
فق الحقيقــة كــانت هــذه التناقضــات موجــودة ،وقــد ارتبطــت بالديغوليــة خلل الســتيقاظ
الخب ر
رـ
ـ
الدولة الفرنسية.
تنته بـالكنس مـن طـرف أنصــار النـدماج
البجوازية يف هـذه الــدول الرأسـمالية ،كمــا ي ـف الـدول الخاضـعة للبنيــة النيــو-كولونياليـة،
لكن الوطنية ر
ـ
الدول للرأسمالية ،تحت رعاية الحتكارات المريكية.
ج -تفاقم الخصائص الكولونيالية للمبيالية ،رفبة تعفن الرأسمالية :السيطرة عل المواد الولية ،ي ي
والبعة الطفيلية
ر
للمبيالية ،كما وضحها ر ي
لينب ،تظهر ساطعة أكب فأكب.
إن الخصائص الكولونيالية
ر
رـ
تغب هــذه الخصــائص الرئيســية ،بــل عل العكــس مــن ذلــك ،عملــت
فالعشين ســنة
ـامي الرأســمالية،
الخبة ،لــم رـ
رـ
خلفــا ،لمــا يزعمــه بعــض محـ ر
عل تفاقمها.
وكمــا ســطر ذلــك هــاري ماغــدوف يف الدراســة الـ رـي تمــت الشــارة إليهــا ســابقا" :أن تمركــز الســلطة القتصــادية يف يــد عــدد محــدود مــن رـ
الشكات
ـ
ـ
ي
كبب من الصناعات ،بفضل السيطرة عل مصادر المواد الولية عن طريق هذه ر
الشكات.
العملقة ،أصبح ممكنا ف عدد ر
إن الق ــدرة عل الحف ــاظ عل تمرك ــز ه ــذه الس ــلطة ،وتص ــفية المنافس ــات الوطني ــة والخارجي ــة ،وإض ــعاف الق ـ ر ي
ـادمب الج ــدد ،وتس ـ رـيب العم ــال
بتواف ــق م ــع السياس ــات الحتكاري ــة للس ــعار والنت ــاج ،لكن ــه متوق ــف عل حيوي ــة وعدواني ــة ه ــذه ر ـ
الشكات العملق ــة للحص ــول والحف ــاظ عل
تحكمها يف القطاعات الرئيسية يف ر ي
البود بالمواد الولية ،عل الصعيد العال .
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ي
المبياليــة الحديثــة ،ليــس فقــط مــن أجــل
كــان هــذا تحــت غطــاء العقلنيــة المختبئــة وراء الســتثمار ـف الصــناعات الســتخراجية ،طيلــة مرحلــة ر
ر
الببول ،ولكن ضمن سلسلة كل المواد المعدنية بالخص.
إن الوض ــعية الناتج ــة ع ــن ذل ــك ،لي ــس تزاي ــد تبعي ــة الولي ــات المتح ــدة اتج ــاه ر ي
البوي ــد الجن ـ رـي ب ــالمواد الولي ــة ،ب ــل تبعي ــة الص ــناعة الحتكاري ــة
باعتبارها احتكارات حول التحكم يف ر ي
البود بهذه المواد".
لقــد ســبق أن رأينــا ،فيمــا يتعلــق بـ ر
ـالببول ،كيــف أن تجمــع ر ـ
الشكات بعــد أن بســط احتكــاره عل الســوق العالميــة للبـ رـبول ،بواســطة التفاقــات
الخبة.
المسماة الكارتيل ،تمكن من الحفاظ ،وأيضا تعزيز هذا الحتكار ،يف الزمة
ر
إن وزن الكارتيــل العــال للبـ رـبول ،المرتبــط بسـ رـبورة عمليــة التــداخل الـ رـي تــم رـشحها أعله ،حاســم ،لفهــم كيــف أن هــذه العمليــة ،تندمــج ،مــن
العرب تحــت
جهــة ،بعمليــة فدراليــة الجمهوريــات العربيــة ،ومــن جهــة أخــرى ،بعمليــة الصــحراء الغربيــة ،المرتبطــة نفســها بتجمــع دول المغــرب
رـ
المبيالية المريكية الواضحة ،بهذا القدر أو ذاك.
وصاية ر
ي
يشع بعد يف استغلل ر
وف الواقع ،فإن منطقة الصحراء ،حيث لم ر
الببول فيها ،ه مجموع الصحراء الغربية ر
الي تضــم كــل المنطقــة الممتــدة
من بشار إل تندوف ،ودرعة وطرفاية والساقية الحمراء ووادي الذهب و موريتانيا الغربية.
إن وجود مواد رببولية ،يف هذه المنطقة الواسعة ،رسء معروف ،لكن ر
مبوك بعناية يف الظـل ،إل غايـة إيجـاد الحلـول السياسـية ال رـي ســتمكن
ر
للببول.
من إدماجها يف النظام العال
يف نفس الوقت ،ر
فالشوع يف استغلل فوسفاط الساقية الحمراء ،سيســمح للمجموعــات الصـناعية الكيماويــة الوربيـة ،بتعزيـز احتكاراتهــا عل
ي
ر
ر
للبجوازيــة المغربيــة ي ـف سياســة مســتقلة بالنســبة
مصــادر الـ يـبود بالفوســفاط ،كــان ـف لحظــة مــا ،مهــددا عــن طريــق الرادة الضــعيفة والمــبددة ر
لمادة الفوسفاط.
يف الطـار الحـال ،حيــث مثــل هــذه التجاهــات مســتبعدة نهائيـا ،فقـد تـم القيــام بعمليـة مزدوجــة :ركـود المكتـب رـ
الشيف للفوسـفاط ،و تــدهور
ـ
ي
الكمبادوريــة ،و قــد قــامت هــذه المجموعــات الماليــة
الصــناعة الكيماويــة بأســق ،عــن طريــق قنــاة خــدام الرأســمال المــال الــدول لوليغارشــيتنا
ر
نفس ــها ر ئ ـ
الببوقراطي ــة
البجوازي ــة الك ـ رـببة ر
بتهيي اس ــتغلل فوس ــفاط الس ــاقية الحم ـراء ،بواس ــطة ر ـشكة دوليــة مراقب ــة م ــن طرفهــم ،وم ــن ط ــرف ر
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ي ي
المبياليــة المريكيــة والحتكــارات
الســبانية ،ر ـشكة ســتتمتع بوضــع قــانوب ،ـف إطــار الدولــة الدميــة للصــحراء الغربيــة ،و الكــل تحــت وصــاية ر
العالمية.
رـ ـ
للمبيالي ــة توج ــد ي ـف المغ ــرب الك ـ رـبب ،فهن ــاك أيض ــا أس ــباب أخ ــرى،
تتلف فيم ــا بينه ــا ،أن العملي ــة القتص ــادية الرئيس ــية
ون ــرى إذن ،لس ــباب
ر
المبيالية يف ر
سياسية وعسكرية ،تشبه العملية ر
العرب ،دولة إشائيل ،هادفة إل خلــق صــنيعة مــن
الشق
الي بمقتضاها تم تأسيس الصنيعة ر
ر
نفس النوع يف هذه المنطقة.
مـ ــا يفش هـ ــذا أيضـ ــا ،أن السـ ـ رـباتيجية الساسـ ــية للمبياليـ ــة ،يف المنـ ــاطق ال كـ ــب سـ ــكانا ي
ف المغـ ــرب الكـ ـ رـبب ،ال كـ ــب حساسـ ــية إذن للحركـ ــات
ر
ــ
ــ
الصغبة ،ر
الي بإمكانها تحييد هذه الحركات السياسية.
البجوازية
السياسية ،ه حماية ودعم الوليغارشيات
ر
والببوقراطيات ر
الكمبادورية ،ر
ر
للمبياليـة ،بالنســبة لكــل بلـد عل حـدى،
نرى أيضـا ،ي ـف هـذا النطـاق ،كيـف يكـون دون جـدوى ،البحـث عـن انسـجام السـ رـباتيجية القتصـادية
ر
ذ
ي
ي
ـاهب ،لحــد أنهــا ،إذا
فالساس بالنســبة
ي ـف المغــرب و الجزائــر و تــونس،
للمبياليــة ـف هــذه المنــاطق ،يكمــن ـف محاصة الحركــة الثوريــة للجمـ ر
ر
ـ
استدع المر ذلك ،دعـم الفئـات الجتماعيـة ال كــب طفيليـة وأشــكال النظمـة ال كــب فاشــية ،وذلـك مـن أجـل حمايـة المنـاطق ال رـي تتمركــز فيهـا
ر
المباش.
العمليات الساسية للسيطرة عل المواد الولية والتواجد العسكري
لـ ــذلك نـ ــرى ،كيـ ــف تكـ ــون واهمـ ــة نظريـ ــات العديـ ــد مـ ــن تكنوقراطيينـ ــا وسياسـ ــيينا الـ ـ رـبجوازيون الصـ ــغار ،الـ ــذين يخـ ــدعون أنفسـ ــهم بفكـ ــرة أن
ـاعلب وجـ ر ي
المبيالية سينته بها المر إل مساندتهم يف الوصول إل السلطة ،لنهم هـم مـن يمكنهـم أن يكونـوا أناسـا فـ ر ي
ـديب بالنســبة للقتصـاد
ر
المغرب.
ر
ي
للمبيالية ف المغرب ،فالذي يهم ،ليس فقط نجاعة القتصاد ،بل منع التحرك الثوري ل  15مليون من المغاربة.
بالنسبة
ر
الفرنسيب ي
ري
المبيالية المريكية سياسيا واقتصاديا ،ودون تحفظ ،لوليغارشيتنا .
للجبال
هذا ما يفش تذلل الوزراء
أوفقب ،و مساندة ر
ر
يف أحسن الحوال ،يتم اللتجاء بدون ضوضاء ،لما يكشـف خطـأ ي
تغيبات وزاريـة ،بالعتمـاد عل نفـس
تقي وبشــكل واضـح دائـرة التعفـن ،إل رـ
ـ
المعيار ،أل وهو خدمة السياد.
هكذا ،وهنا أيضا ،ر ي
اع  ،وإنمــا دعـم الوليغارشــية
يتبب أن الساس بالنسبة
ر
للمبيالية ،ليس تطبيق توصيات البنك الدول حــول الصـلح الزر ـ
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ر
الوربيب الصــغار و المتوسـ ر ي
ر يـ
س ء ،تــم وضــعها
الكمبادوريــة  ،ول يزعجهــا أيضــا تــرك التجــار
ر
ه قبــل كــل ـ
ـطب لمصـ رـبهم ،فعمليــة مغربــة التجــارة ،ـ
الكمبادورية ،وبالتال للدوائر المالية الدولية ر
الي اندمجت فيها هذه الوليغارشية.
الكب للوليغارشية
من أجل الربــح
ر
ر
الكمبادوريــة ،يمكنهــا ،عل إيقــاع يتعــرى أ كــب فــأكب ،توســيع نهبهــا للبلد ،والوصــول إل ر ي
مبانيــة للدولــة تســاوي
هــذا ،مــا يفش أن الوليغارشــية
ر
ي
الوطي ،لصالح آلـة إداريــة ترتكــز أ كــب فــأكب عل التبـذير والطفيليــة ،وتــوجيه عل وجــه الحض ،القـرارات القتصـادية وفـق شـهيتها
ثلث الناتج
الخبة يف ثمن الزبدة الذي انتقل دفعة واحدة من  2دراهم إل  6دراهم تقريبا للكلغ ،بعد التحكم يف دائــرة
الفاحشة ،مثال عل ذلك ،الزيادة
ر
الي ل تخدم سوى سياسة وضع اليد عل الر ي
الستباد ،كما هو الحال كذلك بالنسبة لسياسة السدود ،ر
اض الزراعية.
ر
ي
ف الحقيق ــة تس ــتفيد م ــن ال ــدعم اللمح ــدود
إن مقارب ــة اقتص ــادية محض ــة ،س ــتخلص إل ك ــون ه ــذه السياس ــة متجه ــة نح ــو الفلس ،لك ــن ـ ـ
للمبيالية.
ر
ـاهب ،يســتطيع القضــاء عل النـ ر ي
ـاهبب ومـدعميهم ،لكـن تفــاقم النهــب ،يخلــق بالضــبط الظــروف الموضــوعية لهـذا
ووحــده النضــال الثــوري للجمـ ر
النضال الثوري.
هــذا يفش أيضــا ،أن القلع السياســية والعســكرية المقامــة ي ـف النقــط السـ رـباتيجية ي ـف العــالم ،يتــم دعمهــا بكــل ثمــن ،وبلد حــدود ،مــن طــرف
المبيالية ،كما هو الحال بالنسبة لشائيل وجنوب افريقيا.
ر
التفكب ب ــأنه يمك ــن الفص ــل بينهم ــا ،كم ــا تفعــل البورجوازي ــات العربي ــة والفريقي ــة ،وتحريفيونــا ،ليــس إل أوهامــا مرتبط ــة بالطبيع ــة الطبقي ــة
إن
رـ
ي
لهــؤلء السياسـ ر ي
ـاهب ،ويعتقــد بإمكانيــة التحكــم
ـاهب ،لن الفكــر الـ رـبجوازي
والمبيــال ـف جــوهره يحتقــر الجمـ ر
ر
ـيب ،وتخــوفهم العضــوي مــن الجمـ ر
ي
المبيالية ب "النخب".
ف الشعوب عن طريق إرشاء ومراقبة ،أو عل القل ،تحييد ما تسميه ر
ـغبة ،فل تطل ــب أ ك ــب م ــن الس ــماح له ــا
ي ـف ه ــذا العم ــل ،تق ــدم اليديولوجي ــة التحريفي ــة مس ــاعدة
البجوازي ــة الص ـ ر
للمبيالي ــة .أم ــا اليديولوجي ــة ر
ر
بالدخول يف هذه اللعبة ،ر
للجماهب.
مشبكة ه الخرى يف هذا الحتقار
ر
ـاهب
وهذا ما يفش أكب فأكب ،كيف ينهار النظام يف العالم ،وكيف ترم
الجماهب بهـذه النخـب المزيفــة إل مزبلــة التاري ــخ ،وكيــف تنهـض الجمـ ر
ر
الشعبية يف كل مكان ،من أجل تحررها.
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ي
ر
سبورة جدليــة ،الفـ رـبة التاريخيــة لســتيقاظ الشــعوب ،وتحركهــا
المبيالية ه ف نفس الوقت ،وعن طريق ر
هذا ما يفش كذلك ،أن فبة تعفن ر
ر
المبيالية عل الصعيد العال ة
الثوري عل الصعيد العال  .إنها الفبة التاريخية لتصفية ر
خاتمة
ر
للجماهب بالمغرب.
اتيج للكفاح الثوري
نظن ،أن ما سبق ،يوضح الفق
السب ر
ر
المبياليــة ديموقراطيــة برجوازيــة ،عل حســاب خــدامها ،ول كــذلك انتظــار أن يقــع
فل يجــب أن ننتظــر مــن مثــل هكــذا مســاومات ،أن تحقــق ر
مأزق اقتصادي يجر هؤلء )الخدام( إل المساومة.
لقــد خلــق التطــور السياس للســنوات الخمســة رـ
المبياليــة ،تعــرف أنهــا ل تســتطيع العتمــاد عل ســلطة سياسـ ر ي
ـيب
عش
الخبة وضــعية ،جعــل ر
رـ
ـ
ـوازيب مخنـ ر ي
برجـ ر ي
فالمبياليــة ،ل يمكنهــا ســوى دعــم النظــام
المغرب .
ـتب ،عـ رـب  15ســنة مــن اللتــواءات ،مــن أجــل كبــح الحركــة الثوريــة للشــعب
ر
رـ
ر
المرتس للطغمة النيوفيودالية.
الببوقراطيـة الجزائريــة والموريتانيـة والتونسـية ،ومـع الـدم ال رـي يتـم تهييئهـا
عل صعيد المغرب
البجوازيــات ر
الكبب ،فهذه الطغمة تتواطأ مـع ر
ر
ي
ر
المبيالية يف المنطقة.
ف العيون ،إن هذا التواطؤ مكون محوري للسباتيجية ر
لكــن هــذه السـ رـباتيجية ،يـ
المبياليــة يف الفـ رـبة التاريخيــة ،الـ ر
ه فـ رـبة التصــفية عل الصــعيد العــال  ،جعلــت مــن المغــرب الحلقــة
ـي
ات
ر
و
وص
ر
ـ
ـ
ي
الضعف يف هذه المنطقة ،رببابط جدل مع اسبانيا ،الحلقة الخرى الضعيفة ف الجهة الخرى من مدخل البحر البيض المتوسط.
ـبب المســؤولية التاريخيــة لشــعبنا ،ي
هــذا يـ ر ي
وف المقدمــة ،أو ي ـف مقدمــة الكفــاح ،يـ رـأب المناضــلون الثوريــون للطبقــات الجتماعيــة ،الــذين يشــكلون
ـ
ري
والفلحب الفقراء.
للبوليتاريا
القوى الساسية للنضال الثوري ر
ي
المبيالية.
إن الكفاح الثوري ضد نظام الوليغارشية
الكمبادورية المتعفن ،هو ف نفس الوقت ،وبشكل ل انفصام فيه ،كفاح تحرري ضد ر
ر
إن ه ــذا الكف ــاح ،باعتب ــاره محرك ــا أساس ــيا لجبه ــة تحرري ــة ب ــالغرب العرب  ،سيص ــبح الكف ــاح الت ـ ي
ـاريج ال ــذي س ــيؤدي إل انهي ــار الس ـ رـباتيجية
ر ــ
ري
الفلسطينيب ،ليصبح بذلك ،عامل هاما للثورة العربية والثورة العالمية.
المبيالية يف المنطقة ،مدعما بذلك ،بشكل حاسم ،كفاح إخواننا
ر
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الوحدة الجدلية لبناء الحزب الثوري
للجماهب
والتنظيم الثوري
ر
 29مايو 1972

1
2

مـدخـل عـام:
يف إطار ممارسة النضال ،عملت الحركة الثورية المغربيــة ذات المرجعيـة الماركســية – اللينينيــة أ كــب فـأكب عل إدمـاج الفكـر الجـدل ي ـف الواقـع
الج للثورة المغربية بشكل ملموس.
ري
أساسيب ينبثقان عن هذا التطبيق:
هناك محورين
الجماهبي ،أو بصياغة تخطيطية ،جدلية النضال السياس و النضال المسلح ،من جهة،
 .1جدلية النضال الثوري و العنف
ر
ـاهب مــن جهــة أخــرى ،أو بكــل بســاطة ،جدليــة الحــزب – اللجــان الثوريــة ،الحــزب –
 . 2جدليــة بنــاء الحــزب الثــوري و بنــاء التنظيــم الثــوري للجمـ ر
الجبهة الشعبية الثورية.
هــذا المظهــر الثـ يـاب هــو الــذي ســنعمل عل تطــويره هنــا .ومــع ذلــك ،فمــن البــديه أل نتمكــن مــن التفريــق ر ي ـ
بب التصــورات السـ رـباتيجية ،حيــث
ر
ر
واسباتيجية التنظيم تظلن مرتبطتان بعمق وتابعتان لبعضهما البعض .لكن بالمقارنة مع النـص المكتـوب قبـل الن بسـنة
اسباتيجية الثورة
تحــت هــذا العنــوان ،1فقــد اســتطاعت أفكارنــا أن تتطــور ،وتتــدقق وتصــحح بفضــل التطــبيق الثــوري .فالنقاشــات المرتبطــة بهــذا التطــبيق وعــدد
ـاهب أن
من النصوص أتـاحت اســتبعاد السـلوب العفـوي "للنطلقـة الثوريـة" 2وتـدقيق الس رـبورات الـ رـي بواســطتها يمكــن للعنـف الثـوري للجمـ ر
م
ـ "استراتيجية الثورة و استراتيجية التنظيم" وثيقة صادرة عن المنظمة الماركسية ة اللينينية المظربية "إلى المام" مايو سنة .1971
ـ انظر :وثيقة "مسودة الستراتيجية الثورية" الصادرة عن نفس المنظمة في يونيو .1972
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يؤدي إل القواعد الحمراء المتحركة ،المرحلة الول من تطور حرب التحرير الشعبية.
ر
غب الجــدليان،
نريــد هنــا أن نســلط الضــوء عل مشــاكل التنظيــم بــدون أن نفصــلها مــع ذلــك عــن الســباتيجية ،فالقطبــان الثنــان الميكانيكيــان ر ـ
ر
والي تتأرجح بينهما نظرية وممارسة المنظمة الثوريـة همــا العفويـة ومـا انتقــده الحــزب الشـيوع اللب يـاب تحــت عنــوان "العفويـة والطارويـة" )
 . 3(cadrismeوتجدر الشارة هنا إل انه بالنسبة لتاري ــخ الحركة العمالية ،ليـس بـدون يـ
ـغبة
البجوازيــة الص ر
معي أن القطـب الول للنحرافيــة ر
يف مجال التنظيم قد أطلق عليها خلل تاري ــخ طويل اسم كالعفوية بينما القطب ي
الثاب ل يتوفر عل ذلك.
ي
سبكز يف هذه الورقة عل نقد "الطاروية" دون أن نسء تقدير أو نتجاهل "العفوية" .من المعلوم فيما يتعلق بنا أن هناك تصــورات خاطئــة
وعل الخصوص فيمـا يتعلـق بالهميــة الك رـبى المفرطـة المخولـة للمنشــور ) ،(le tractوحـ رـي بالنســبة لمفهـوم "النطلقــة الثوريـة" ،فقـد كــان
مصدرها" :العفوية" .ودون ادعاء النتهاء من هذا النحراف ،نعتقد أنه علينا حاليا أن نعمل بالخصوص عل تصحيح الممارسة "الطاروية"
أي "تقويم العود" كما قال ر ي
لينب بالنسبة للتصورات "الطاروية".
لذلك فإن القسم الول من هذا النص تم تخصيصه بالكامل لهذا الموضوع .إضافة إل ذلك ،فإن "العفوية" و "الطاروية" لهما نفــس المنبــع
الجماهب.
كمرب فوق
الذي يقوم عل محاولة المثقف البورجوازي
ر
ر
الصغب التموقع ر
ســنحاول يف جــزء ثــان ،التطــرق للجدليــة الملموســة الحــزب -الجمــاهب ،ي
فق هــذا الجــزء الول ســنعمل عل التــدليل بــأنه إذا كــانت معركــة ر يـ
لينب
ر
ـ
ـ
ـ
ـ
ر
ق ــد ت ــم توجيهه ــا أساس ــا ض ــد "العفوي ــة" ،وم ــن ه ــذه الزاوي ــة يبق كت ــابه "م ــا العم ــل؟" مفي ــدا .أب ــدا ل ــم تك ــن أفك ــار أو ممارس ــات ر يـ ـ
لينب تعت ـ رـب
المنق أغلب الوقت يف ر
ي
الفبة الممتدة مــا ر يـ
ري
بب  1900و  ،1917ي ـف وقــت
جدليب ،لكن هو نفسه كان يف
"إطاروية" ،دائما كان فكره وممارسته
كانت الممارسة الداخلية للحزب البلشـ يـق تتطــور و تتنظــم بشــكل فعل يف إطـار هيمنــة تصـورات "إطارويـة" .لنتـذكر رسـالة ر يـ
لينب إل رفـاقه ي ـف
ـ ـ
ر
الــداخل يف فـ رـباير  ،1905الرســالة الـ رـي ر ـ
أشنا إليهــا ي ـف وثيقــة "اسـ رـباتيجية الثــورة واســباتيجية التنظيــم" و الـ رـي مــن خللهــا يثــور ضــد العراقيــل
ـ
ي
الببوقراطية ر
نغب
الي تعيق انفتاح الحزب عل الحلقــات الثوريــة الـ رـي كـانت تتطــور ـف كــل التجاهــات ،تلـك الرسـالة الـ رـي
تنته هكــذا" :إذا لـم رـ
ر
ـ
3

م
ـ انظر تاريخ حزب العمل ال لباني.
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ر
كالببوقراطية المرهونة بالختام".4
ممارستنا
سنتلس ر
إن هذه الممارسة الداخلية المتسمة بهيمنة "الطاروية" ه ر
الي شكلت مصدرا أساسيا لما أصبح يشكل نظرية وممارسة الحـزاب الشــيوعية
ر
بب المفه ــوم ر
ـوفياب ) ر ـ
لنش ح ــول ه ــذه النقط ــة إل التط ــابق فيم ــا ر ي ـ
تح ــت وص ــاية س ـ ر ي
البوتس ــك والمفه ــوم
ـتالب والح ــزب الش ــيوع للتح ــاد الس ـ
ي
الستاليي للحزب ،وهو التطابق الذي يبدو غريبا إذا لم يفش بنفس المصدر بخصوص التاري ــخ الـدموي الـذي جعــل مــن الحــزب البلشـ يـق أداة
ري
والفلحب(.
ثورة أكتوبر وأول سلطة للعمال
ي
كبب ،نجا الحزب الشيوع الص ي
الببوقراطيـة
ـم
ه
الم
ـدور
ل
ا
ـل
ض
بف
ـيي
وكحزب
الثالثة،
الممية
مرحلة
ف
لماوتس تونـغ مـن مثـل هــذه الوصـاية ر
ر
ـ
البوليتاريــة الكـ رـبى ،جــاءت لتحمــل إل العــالم ولكــل
والنحرافيــة الـ رـي تفرضــها عل الخصــوص "الطارويــة" .واليــوم ،ممارســة الثــورة الثقافيــة ر
اللينينيب يف العالم ،ما ي
يكق من النفجارات ر
ري
المار ر ي
الي ظهرت كإحدى أسس اللينينية.
كسيب
ري
ري
الثوريب الذين يتبنون الماركسية اللينينية وفكر ماو ل يمكنهم الهروب من إعادة النظر الــذي فرضــته الثــورة الثقافيــة
المناضلب
نجد اليوم كل
ري
لينينيب يف ظل الواقع العمل للثورة المغربية – وحــول هـذه النقطــة بالســاس فيمــا يتعلـق ببنــاء
الصينية .ونعتقد فيما يخصنا ،أن نكون اليوم
الحزب الثوري – ي
للجماهب.
يعي معرفة التحكم يف جدلية بناء الحزب الثوري والتنظيم الثوري
ر
 –Iنـظريـة و مـمارسـة "الطارويـة":
 – 1ضـمانـة "ما الـعمـل؟" وواقـعـها:
للينب ،وبشكل أكب دقة من الصورة ر
الي بقيت حول "مـا العمــل؟" وفكــر ر يـ
عب "ما العمل؟" ر ي
لينب حــول
الضمانة النظرية ل"لطاروية" جاءت ر
التنظيم .يجـب الع رـباف بـأن هـذه الصـورة ال رـي تـم المغـالة فيهـا وتشــويــهها سـواء ع رـب التــوجه الـذي فرضـه س ر ي
ـتالب عل الحـزاب الشــيوعية ي ـف
النش البجوازيــة والمنشــورات ر
العــالم ،وعـ رـب تقــديم عمــل ر يـ
البوتســكية .إنهــا صــورة جــد قويــة خاصــة ي ـف هــذه المنطقــة مــن
لينب مــن طــرف دور رـ ر
العــالم )المغــرب( ،حيــث المعلومــة النظريــة تأتينــا أساســا ،مــن الغــرب الوروب  ،وحـ رـي عنــدما تعـ رـب عـ رـب رـببوت ،أو عنــدما تـ رـأب مــن الصـ ر ي
ـب أو مــن
رـ
الفيتنام.
4

ـ من رسالة لينين إلى رفاقه في الداخل )فبراير سنة .(1905
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5

ر
الس ء الـذي ســارع
إن أول محاولت طرح هذه القضــايا لعادة النظـر ظهــرت كمــا لـو أنهــا إعـادة العتبــار للنظريــات العفويــة لـروزا لكســمبورغ ،ـ
المثقفون اليساريون البورجوازيون إل دعمه وذلك ي
لنق اللينينية والدور القائد للحزب الثوري.
رـ
مل ء
إنهــا صــورة جــد قويــة بحيــث أن النــص الكامــل ل "مــا العمــل؟" ل نجــده عمليــا متــوفرا هنــا باللغــة العربيــة وأنــه يبق صــعب التنــاول لكــونه ـ
بمراجع ذات صلة بالضاع السياس يف روسيا .1902
وكما رأشنا إل ذلك أعله ،فإنه منذ أن أصبحت تعـاليم الثـورة الثقافيـة واضـحة جـدا وأ كــب قابليــة للولـوج بحيـث ل يمكـن إخفائهـا أو تشــويــهها،
ر
جماهبي ر
الخب ر ي
ري
والي
الحب ياف – الفوق
تب حدثت مراجعة نظرية لهذه الصورة "المصغرة" ) (schématiséeللحزب الثوري
السنتب
فمنذ
ر
ر
تـم التطــرق لهـا بشــكل مفتــوح مــن طـرف التيــارات والمنظمــات الماركســية اللينينيــة بأوروبـا الغربيــة .وحاليــا سـواء ي ـف فرنســا أو إيطاليــا تنبثــق عل
الخبة .وإذا م ــا أ ك ــدنا عل ه ــذا الط ــابع ،فم ــن أج ــل الش ــارة إل أي ــة درج ــة يبل ــغ عم ــق القاع ــدة اليديولوجي ــة
الخص ــوص مغالط ــات الس ــنوات
رـ
ي
ـغب ،ال ـ رـي تم ــت مراجعته ــا بش ــكل ج ــذري م ــن طــرف م ــاركس ي ـف
فه تق ــوم ـف العم ــق عل مح ــاولت المثقــف البورج ــوازي الص ـ ر
"للطاروي ــة" .ـ
ر
ـاهب وال رـي تحمـل نفســها
أطروحتــه الثالثـة حــول فيوربـاخ .5لكـن هـذه المحـاولت لنهـا عل الخصـوص تقـوم عل التفـوق المفـبض اتجــاه الجمـ ر
خض ــوع ه ــذا المثق ــف لحج ــة أو س ــلطة فك ــر فلن La soumission de ce même intellectuel à l'argument d'autorité en
ي
ري
مثقق.
للمناضلب المغاربة ذوي تكوين
 l'espèce de la penséeوهذا صحيح كذلك بالنسبة
وكمــا ر ـ
أشنا إل ذلــك ،حـ رـي عنــدما تأتينــا المعلومــة النظريــة الماركســية اللينينيــة مــن ر ـبب وت ،ول نقــدر مــدى بقــاء تأثرهــا – رغــم قيمــة الممارســة
الثوريــة لمناضــل رـ
الشق" ،بالمكائــد الثقافيــة" ) – (grenouillageليــس هنــاك كلمــة أخــرى – للــدوائر الباريزيــة أو اللندنيــة حيــث يلجــأ الكتــاب
الفعل للحركــة الثوريـة الماركســية اللينينيــة ي ـف الغـرب
وعب منـح أ كـ رـب أهميــة للتطـور
السياسيون العرب للبحث عن شهادة
التنظب .لجل ذلك ر
ر
ـ
التفكب ي ـف ظفــار ) (Dhofarوبدرجــة أقــل التوبــامروس) ،((Tupamarosفيجــب أن نكــون
العرب )وتحــت هــذه الزاويــة هنــاك رفــاق يمكنهــم
رـ
رـ
ي
ر يـ
العرب لنظريــة وممارســة الثــورة العربيــة .ومهمــا كررنــا القــول فليــس كافيــا ،يجــب أن ننطلــق
واعب بمســؤوليتنا الخاصــة مــن أجــل بنــاء ـف الغــرب
رـ
من هذا:
ـ انظر ماطروحات حول فويرباخ.
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أ – الـماركـسيـة عـبارة عـن منـهجـيـة:
ي
العرب  .لك ــن اس ــتيعاب ه ــذه
نبي بم ــواد واقعن ــا الملم ــوس ،وبالماركس ــية كمنهجي ــة للتحلي ــل ،النظري ــة الملموس ــة للث ــورة ي ـ ـف الغ ــرب
ر ــ
علين ــا أن ـ ـ
التفكب ،ليـس أمـرا بسـيطا أو رـ
مباشا وأيضـا بدرجـة أقـل ،عنـدما يكـون التكـوين الجـامع قـد قطــع شـوطا مهمـا ،إن
المنهجيــة ،وهـذا الســلوب ي ـف
رـ
التفكب الجامعية.
هاته المنهجية يف تعارض بالفعل مع مناهج
ر
والي ل ي
* استيعاب الماركسية اللينينية ،فكر ماوتس تونغ )  (la pensée Mao tsé Toungر
تعي يف نفس الوقت ) la pensée de Mao
ي
يعي انطلقــا مـن ممارســتنا الثوريـة الذاتيــة ،ي ـف سـياق المجهـود مـن أجــل الســتيعاب ،إغناءنــا نحــن كـذلك للماركســية عــن طريــق
 (Tsé Toungـ
تطويرها يف واقعنا الملموس.
* أن يكون المرء لينينيا يف روسيا يف بدايـة القـرن رـ
ي
العشين ،هـو أن يتجـرأ كمـا فعـل ر يـ
ـالمعي الـذي أشـار إليـه
لينب عل "الثــورة ضـد رأس المــال" بـ
ر
غرامس بشكل رائع .ر ي
لينب تجرأ عل القيام بالثورة يف سياق سوسيو اقتصادي لم يكن هو ذلك الذي تم تحليله ي ـف كتـاب مـاركس حــول "رأس
المــال" ،هنــا أيضــا قــام ر ي ـ
لينب بثــورة ضــد الصــورة المصــغرة  schématiséeل ـرأس المــال الـ رـي فرضــتها الشـ رـباكية الديمقراطيــة اللمانيــة ،طبعــا
ليس ضد الجـوهر نفسـه لـرأس المــال الـذي أشـار إليـه مـاركس نفســه ي ـف رسـالته إل المناضـلة الروسـية  .«Verra Zassoulichاليـوم بطبيعــة
ي
ي
ري
لينينيب أن نقوم بثورة ضد "الصورة المصغرة" )" (schématiséeلما العمل؟".
كببة لك نكون
الحال ،ف المغرب نحن ف حاجة ر
مرتبطب فيما بينهما لهذه الصورة ر
ري
ري
ري
الي تظهر:
أساسيب،
طابعب
هناك
الجماهب.
 .الحزب الثوري كطائفة فوق
ر
 .مفهوم النواة القائدة.
ب – "الـصـورة المـشوهـة" لـحـزب الـثوريـيـن الـمحـتـرفيـن:
ـوازيب الصــغار .فعبــارة محـ رـبف ) (professionnelتتضــمن ر ـ
المثقفب البورجـ ر ي
ر يـ
مباشة
نؤكــد عل عبــارة "الصــورة المشــوهة" ،عــن طريــق فكــر
بالنسبة للمثقـف ذلـك الـذي اكتســب المـؤهلت المهنيـة ،ذلـك الحاصـل عل دبلـوم ي ـف الثـورة .الثـوري المح رـبف سـيكون إذن هـو المختـص ي ـف
الماركسية – اللينينية ،ذلك الذي يمتلك علم الماركسية – اللينينية.
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يجــب أل يقــال لنــا أنــه بتوضــيحنا لهــاته الصــورة فإننــا نشــوهها .فعنــدما يـ رـأب مناضــل يف منظمــة ماركســية -لينينيــة إل حلقــة للتلميــذ الثـ ر ي
ـوريب –
ـ
ي
ـ
ي
الــذين هــم كــذلك مثلــه ينتمــون إل ممارســة نضــالية ،نظـرا لنهــم يقــودون وينظمــون إصاب آلف التلميــذ ـف الثانويــات ،لكنهــم ل ينتمــون إل
المنظمــة – لتقــديم دروس حــول الثــورة الفيتناميــة ،حــول النظريــة الثوريــة ،لكــن هــذا المناضــل يتنج عنــد ســاعة العمــل لنــه يجــب أن يحــافظ
عل نفســه ،مــن أجــل أن يحــافظ عل المنظمــة .وعنــدما يـ رـأب مناضــل مــن منظمــة ماركســية – لينينيــة ،معــروف لــدى البــوليس بســبب أنشــطته
المناضلب الشباب لهذا المركز يجب أول أن يتـم تكـوينهم مـن طرفـه قبـل أن رـ
ري
يباشوا أي
الطلبية ،للعمل يف مركز عمال ،ويدافع عن فكرة أن
تمض دون أن تتــم مثــل هــاته التصــالت .ي
اتصــالت عمليــة مــع هــذا الوســط العمــال .وهكــذا يـ رـبك شــهورا ثمينــة مــن الــوقت ي
فق كلتــا الحـ ر ي
ـالتب
ـ
ـ
ـتب مختلفـ ر ي
الـ رـي اخـ رـتبت إراديــا مــن تجربــة منظمـ ر ي
عمل لمــا يعتـ رـب تشــويــها كـ رـببا وشــاذا للتصــور
ـتب ،فبمــاذا يتعلــق المــر إذا لــم يكــن هــذا تطــبيق
ـ
اللينيي للحزب .لكننا ي
ي
نكتق بحملها كما ه مع السف وبتطبيقات مفرطة كذلك.
ر
ر
الخبب
النتيجة
المباشة لهذا التشويه هو أنه يؤدي إل استبعاد بناء الحزب عل قاعدة بروليتارية ذلك لن "المحبف الثوري" هو أول ذلك " ر
ي
الطلب  ،عـ رـب الكثــار مـن النـدوات الطلبيــة بمـا أن العامـل ي ـف
ـط
ـ
س
الو
أي
،
ـبيع
ط
ال
ـطه
ـ
س
و
ـث
ي
ح
ـاك
ن
ه
إذن
ـونه
ك
لن
،
"
اللينينية
–
كسية
المار
ف
رـ
الحقيق أو المنج أو الميكــانيك ،العامــل المتخصــص ،هــو ي
ر
أم ل يعــرف الق ـراءة و الكتابــة ،و
ـان
ـ
س
إن
ـان
ـ
ي
الح
ـالب
ـ
غ
ف
البوليتــاري
المعمــل ر
ـ
ـ
ـ
ـ
ي
ثلثب أو ر ي
بعيد بمسافة ر ي
البوليتاريــا تتكــون مـن
أربعب سنة عن
التفكب ف النقاشات النظرية ،سنذهب بعيدا حد التأكيــد ) ( Décréterعل أن ر
ر
ر
الفعل ي ـف النتــاج ،و بهــذه الطريقــة يمكــن إطلق
ـع
ـ
ق
المو
و
الطبق
أولئــك الــذين يكتســبون ) (Accèdentوعيــا بروليتاريــا ،بمعــزل عــن الصــل
ـ
ـ
مثقفب بورجـ ر ي
ر يـ
ـوازيب صــغار .وهــذا بطبيعــة الحــال هــو تمامــا مـا قــام بــه التحريفيــون عنــدنا .النتيجــة
تســمية "بروليتاريــة" عل منظمــة مكونــة مــن
رـ
ـاهب .بطبيعــة الحــال ،ي ـف إطــار الطائفــة ،إن التقــدم الحاصــل مقارنــة مــع
المباشة لمثــل هــذا التشــويه هــو خلــق طائفــة تضــع نفســها فــوق الجمـ ر
ري
التحريفيب ،هو ممارسة الديمقراطية .فـأي نـص ل يمكـن بلـورته نهائيـا إل بعـد أن يتـم نقاشـه وإعـادة نقاشـه ،تعـديله وتـدقيقه داخــل المنظمــة
مـن العل إل السـفل ومـن السـفل إل العل ح رـي إن يـ
ر يـ
اقتض المـر شــهورا عـدة .لكـن مـن البــديه بالنســبة للمناض ر ي
المنطلقب مـن مفهـوم
ـلب
ي
ـاهب ،الحقيقــة المــوج بهــا )
ـيعب عــن حقيقــة نهائيــة بالنســبة للجمـ ر
"الخـ رـبب ـف الماركســية – اللينينيــة" ،أن مثــل هــذا النــص الــذي تــم إتمــامه ،سـ ر
 ( révéléeر
الجماهب سوى النحناء أمامها لكتشاف نور الثورة .لكـن ي ـف النهايـة ،لن هـذا التقـان يبـدو شـديد الصـعوبة بلـوغه،
الي ليس أمام
ر
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ولنه يف العمق ل يكون المناضلون متأكدين من امتلك الحقيقة ،ذلك أن الزمن يحول النص إل نص متقادم ،وبالتال البدء مــن جديــد دورة
ي
ي
ر
ف شية إيديولوجي ـ ــة )
ف شية تام ـ ــة ع ـ ــن الجم ـ ـ ر
ـاهب ،ـ ـ ـ
س ء يخ ـ ــرج .فتنغل ـ ــق المنظم ـ ــة و ي ـ ــا لقم ـ ــة الض ـ ــلل ،ـ ـ ـ
التوض ـ ــيح والتق ـ ــان ،ف ـ ــإن ل ـ ـ ـ
ر
الس ء الــذي ل يمنــع النصــوص أو مشــاري ــع النصــوص مــن الـ رـباكم ،عنــد كــل حملــة بوليســية ي ـف أرشــيفات
 ( clandestinisme idéologiqueـ
ر
الشطة.
 – 2جـوهـر الـتـصـور الليـني ف يـن حـول الـحـزب:
نش "مــا العم ــل؟" ،بمناســبة ر ـ
لينب بنفســه ،بعــد ســنوات مــن ر ـ
ر يـ
نش ي ـف ســنة  1907لمؤلفــاته الرئيســية ي ـف مصــنف )En douze» (recueil
 ،«ansأ ك ــد عل الظ ــروف المص ــاحبة لتحري ــر كـ ـراس "م ــا العم ــل؟" ،في ــذكر ب ــأنه ك ــان يج ــب القض ــاء عل عقلي ــة الحلق ــات ،أي المجموع ــات
الصغبة الضيقة المنغلقة ،المؤسسة تقريبا دائما عل روابط الصداقة الشخصية.
ر
ـاهب المفتوحــة ،مــن اقتلع بشــكل نهـ ئـاب
البوليتــاري إل الحــزب يمكنــه ،بارتبــاط مــع حركيــة الجمـ ر
كــذلك أوضــح عل أنــه فقــط دخــول العنض ر
ي
الماض والغريبة عن مهام المرحلة .الصيغة المكتوبــة أو العبـارة سـنة  1907ي ـف أوج القمـع القيضي
جميع آثار العقلية الحلقية الموروثة عن
الجماهب المفتوح".
ه" :بارتباط مع نشاط
ر
ـوريب المحـ رـب ر ي
البوليتاريــا" فقــد أضــاف بــأن بقــاء "منظمــة الثـ ر ي
فب" المؤسســة بفضــل الســكرا ،يتـ رـأب
وحـ رـي ل يكــون هنــاك خلــط حــول مصــطلح " ر
الكببة ،وحيث أحسنهم أسســوا "الشـ رـباكية الديمقراطيــة ،ر ي
متمبيــن عــن
أساسا من واقعة أن الطبقة العاملة ،وعل الخصوص عمال المعامل
ر
جميــع بـ ر
ـاف طبقــات المجتمــع الرأســمال  ،نتيجــة أســباب اقتصــادية موضــوعية ،بقــابليتهم العاليــة للتنظيــم ،وبــدون هــذه القابليــة ،فــإن منظمــة
ر
المحب ر ي
فب لن تكون سوى لعبة ،مغامرة أو شعار بدون مضمون.
الثورين
ثــم إن ك ـراس "مــا العمــل؟" يشـ رـب يف مقــاطع كـ رـثبة أنــه فقــط وجــود طبقــة ثوريــة حقيقيــة منطلقــة بشــكل عفــوي يف الضاع تعط ي ـ
معي لهــذه
ـ
ـ
ـ
المنظمة) .إن نص هذه المقولة مأخوذة من كتاب "ما العمل؟" الصادر عن  ،(Édition de Poche du seuilوقد تم تصحيحه عن طريق
الــذاكرة عـ رـب اعتمــاد النــص الصــادر يف المؤلفــات الكاملــة الــذي يؤكــد عل عبــارة "عمــال المعامــل الكـ رـبى" ر
الس ء الــذي ل يشـ رـب إليــه JJ Marie
ـ
ـ
ي
ر
ـ
ر
الخب .لكــن نــص المؤلفــات الكاملــة
الس ء بالنســبة لكلمــة "نخبــة" ـف هــذا الصــدار
رـ
المســؤول عــن الصــدور لــدى دار النش  ،le seuilونفــس ـ
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نفسه ليس "نخبويا" .إننا أمام نموذج للتشويه ر
الي تقوم به المنشورات البورجوازية .وإذا رجعنا إل النــص نفســه "لمـا العمــل؟" – وهــو النــص
الــذي اســتخرجنا منــه الخلصــات الساســية ي ـف نقــد حــديث لديماغوجيــة المحجــوب بــن الصــديق" – يمكننــا أن نشـ رـب أنــه ي ـف هــذا النــص الــذي
البوليت ــاري داخ ــل الطبق ــة العامل ــة ،وعل يـ ـ
ص ورة محارب ــة "القتص ــادوية" ي ي
والبع ــة العمالوي ــة
يرك ــز بك ــامله عل وس ــائل تط ــوير ال ــوع الث ــوري ر
ري
ري
مستويب:
فلينب يفضل منظمة للطبقة العاملة تقوم عل
)انكباب الطبقة العاملة عل مشاكلها فقط(،
ـلب الـذين يتوجهــون نحـو العمــل السياس الثـوري ،منفل ر ي
 - 1تنظيم مرن واسع فضفاض ) – (lâcheكما يقــول – يرتكـز عل العمـال المناض ر ي
ـتب
ـ
م ــن الوص ــاية القتص ــادوية ،تنظي ــم مك ــون م ــن العم ــال ال ك ــب ثق ــة ،ال ك ــب تجرب ــة ،و ال ك ــب انغماس ــا ) رـ ـ
ـايب ال ـ رـي ليس ــت مع ــارف
لنش إل المع ـ ر
نظرية(  ،و مفهوم التنظيم "الفضفاض" الذي يسطر عليه ر ي
لينب حد القول :إذا كانت النتقادات ل تس هذا تنظيما ،فإن ذلك عنده سواء.
 -2المستوى ي
الثاب:
ر
ي
ري
المحب ر ي
بمعي الحزب.
الثوريب" أي
فب
إن هذا التنظيم يكون مرتبطا – حسب قواعد العمل "التأمري" الشي الكب صامة – "بمنظمة
ـاهب و المتمفصــلة مـع الحــزب .هنـا كـذلك ،وحـ رـي ل يكـون هنـاك
نستعيد هنـا أساسـا مفهـوم النويـة الثوريـة واللجـان الثوريـة المنبثقـة مـن الجم ر
غم ــوض – كم ــا اعتق ــد بع ــض الرف ــاق – ي ـ
فض ورة ه ــذا التنظي ــم الم ــرن الواس ــع) ،النوي ــة أو اللج ــان العمالي ــة الثوري ــة( ،ل يمحي ــه وج ــود النقاب ــة
لينب لهذا الموضوع كتابـات حــول النويـة البوليســية لهـاته النقابـة رـ
العمالية ر
الشعية .لقد كرس ر ي
الشعية و ال رـي تمكـن ممارســتنا هنـا مـن تأكيـده
الشعية .لكــن ر ـ
يعي أننــا ل يجــب علينــا أن نتعلــم كيفيــة العمــل داخــل هــاته النقابــات ر ـ
ر
ي
الساس هــو تنظيــم
يبق
ـ
الس ء الــذي ل ـ
بشــكل واســع .ـ
اللجان أو النوية الثورية.
ي
فب الث ـ ر ي
اللينيي "لمنظم ــة المح ـ رـب ر ي
غب ذي ص ــلة بمفه ــوم الطائف ــة ) ( secteب ــل تنظي ــم ،ح ــزب متمفص ــل ح ــول
ن ــرى إذن ،أن المفه ــوم
ـوريب" ر ـ
ـ
ي
الجنيي لـدى ر يـ
العمل للحــزب
لينب  .ثــم إن التاري ــخ
ـاهب .لكــن علينــا أن نشـ رـب هنــا إل أن هــذا المفهــوم كــان فقــط ي ـف طــوره
التنظيــم الثــوري للجمـ ر
ـ
ـ
ي
منهج.
البلشق ل يظهر بأنه قد تم تطويره بشكل
ر
ـاهب يف فـ رـبات النفجــار الثــوري مــع ظهــور الســوفيتات .و قــد عــرف ر يـ
لينب ســنة 1905
لقــد ظهــرت الشــكال العفويــة لهــذا التنظيــم الثــوري للجمـ ر ـ
كما هو الحال يف  1917كيف يمنحها كامل الهمية.
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ـاهب المرتبــط جــدليا بــالحزب ،ي ـف مرحلــة النضــال الشي لــم يقــم الــدليل عل وجودهــا مــن
لكــن ممارســة التطــوير المنظــم للتنظيــم الثــوري للجمـ ر
ي
الببوقراطي ــة و
خلل تاري ــخ الح ــزب البلش ـ يـق ،م ــن هن ــا ك ــذلك ق ــوة الض ــمانة "الطاروي ــة" له ــذا التاري ــخ م ــا ع ــدا إذا قمن ــا ب ـ
ـالتفكب ـ ـف النتائ ــج ر
ر
التحريفية اللحقة.
ف
ف
الحرف لما العمل؟ :مفهوم النواة القائدة:
 – IIلنتعلم عدم السقوط يف النقل
ي
بعد هذا التوضيح علينا أن نتعلم أل ننقل ،أل نستعيد ميكانيكيا ما العمل؟ إن ذلك صحيح عل الخصوص بالنسبة لمفهـوم "النـواة القائـدة"
ي
بطبيعــة الحــال ،علينــا أن نـ ر ي
اللينيي الــذي اســتعمل عل الخصــوص مصــطلح "منظمــة القــادة" للشــارة إل مجمــوع الحــزب،
ـبب كيــف أن الفكــر
ـ
قد تم اخـ ر يـباله و تكليســه ع رـب التطــبيق السـ ي
ـتاليي ثـم الممارســة التحريفيـة الـ رـي حـولته إل مفهـوم للنـواة يقـوم عل فكـرة الحيـازة الرئيســية إذا لـم
نقل الحضية للحقيقة الماركسية اللينينية.
ر
فالرفاق القاعـديون تـم اخ ر يـبالهم يف دور التلميـذ المنضـ ر ي
س ء تحديـد الختلف الملمــوس )عل هـذا المســتوى( فيمـا
ـ
ـبطب .لكـن علينـا قبـل كــل ـ
ري
بب روسيا  1902ومغرب .1972
ف
 – 1يف روسيا سنة :1902
عش و بدايــة هــذا القــرن )ق  ،(20لــم يكــن رعــب البــوليس القيضي ســائدا فقــط ،ر
يف ســنوات نهايــة القــرن التاســع رـ
الس ء الــذي ل يختلــف عــن
ـ
ـ
الوضعية ر
ر يـ
ر يـ
ر
المنبثقب عــن
المثقفب
ـديولوج كـثيف ،الماركســية كـانت معروفـة لـدى دوائـر
الي نعيشها هنا ،بل كان مخيمـا هنـاك أيضـا ضـباب إي
ي
البوليتاريا.
البجوازية ،و قلة منهم كانت قد تنظمت ف صفوف ر
ر
إضــافة إل ذلــك فــإن مـا كــان يبــدو كمــا لــو أنــه ماركســية لـم يكــن ســوى صــورتها المشــوهة ،الميكانيكيــة و القتصــادوية الســائدة آنــذاك ي ـف أوربــا ي ـف
إطار الممية الثانية.
الفلحب ـ ي
ر يـ ـ
ف مجموعه ـ ــا خاض ـ ــعة للي ـ ــديولوجيات البوي ـ ــة و المثالي ـ ــة للنظ ـ ــام القيضي .نعل ـ ــم كي ـ ــف س ـ ــتنفجر ه ـ ــذه
البوليتاري ـ ــا و
ك ـ ــانت ر
ـــ
ي
عب المجزرة الدمويـة ال رـي تعـرض لهـا الشـعب الـذي جـاء بكثافـة لتقـديم عريضـة الراهـب كــابون  GABONEإل
اليديولوجيات ف يناير  1905ر
القيض ،يف ذلــك العهــد .و باســتعادة الضــواء الـ رـي ألقاهــا غر ر
امس عل هــذه القضــايا ،كــانت الطبقــات الشــعبية ي ـف وضــع لــم تفــرز فيــه مثقفيهــا
ـ
ـ
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ـويب .كــان المثقفــون المرتبطــون بالشــعب يــأتون مــن الطبقــة البورجوازيــة ،حـ ر ي
ـب ،مثقفيهــا العضـ ر ي
الخاصـ ر ي
ـاملب معهــم كــل انحرافــاتهم البورجوازيــة
الصغبة.
ر
إن مـن الصــعب ي ـف مثـل هــذه الظــروف أن ينبثــق ثوريــون قـادرون عل إحيــاء الجــوهر الثـوري )  (Substance révolutionnaireللماركســية و
الثوريب من أمثال ر ي
ري
لينب الذي قام بدور حاسـم ،كـان بالمكـان أن تظــل
إدماجه بالواقع الملموس لروسيا يف ذلك العهد .و بدون انبثاق نواة من
الثورة الروسية تراوح مكانها لمدة طويلة يف إطار من الضبابية و البواب المسدودة بل ر
حي أن ل تصل إل غايتها.
هــاته النــواة ،و الـ رـي تشــكلت عناصها الول مــع ر يـ
لينب ضــمن النضــال ي ـف إطــار "اتحــاد النضــال مــن أجــل تحريــر الطبقــة العاملــة" ببـ رـبوغراد فيمــا
ر يـ
بب  1984و  ،1897ســيمكن بالفعــل الحفــاظ عليهــا و وضــعها ي ـف ظــروف حيــث تضــمن اســتقرارها و اســتمراريتها كشــخص طــبيع .و هــذا مــا
ي
يفش عل الخصوص قرار تنظيم السكرا انطلقا من الخارج و مغادرة ر ي
المنق.
لينب إل
ف
 .2يف مغرب اليوم:
الشوط اليــوم ي
رـ
الرئيس هــو الثــورة" ،كمــا
ـاه
ـ
ج
الت
"
،
العرب
ـتوى
ـ
س
الم
عل
ـا
ـ
م
ك
ـال
ـ
ع
ال
ـتوى
ـ
س
الم
عل
ـذري
ـ
ج
ـكل
ـ
ش
ب
ـة
ـ
ف
مختل
ـب
ـ
ت
تع
ـرب
ـ
غ
الم
ف
ر
رـ
ـ
ـ
كتب ذلك ماوتس تونغ.
ي
ـغبة ال رـي رـ
تنش الغمــوض وسـط الشـعوب ،و ال رـي أصـبحت أ كــب
سبورة الثورة العربية ،هناك إفلس إيديولوجيات البورجوازيـة الص ر
ف مجموع ر
العرب بس ــبب الس ــلوك الستس ــلم و الخي ـ يـاب
ف ــأكب وض ــوحا .هن ــا ي ـف المغ ــرب ،ه ــذا الفلس يب ــدو أ ك ــب ف ــأكب بديهي ــة من ــه ي ـ ـف بقي ــة الع ــالم
ـ ـر
ي
ـيب البورجـ ر ي
للسياسـ ر ي
الببوقراطيــة و الديماغوجيــة العمالويــة
ـوازيب أمــام النظــام .و ـف داخــل الطبقــة العاملــة ،هنــاك انكشــاف واســع للمنوعــات ر
الببوقر ر ي
اطيب.
لليديولوجيات البورجوازية
الصغبة عن طريق السلوك نفسه للقادة ر
ر
و بالنســبة لليــديولوجيات البويــة و البويـة الدينيــة ال رـي تريـد اســتعمال الملكيـة ،فمنـذ مـدة طويلـة نجـد أن الجرائــم و الخيانـات و النهـب الـذي
قام بها الحسن قد نزعت عنها أي فعالية.
الممبات الرئيس ــية للف ـ ر
ر يـ ـ
ه النبث ــاق الك ــثيف للش ــبيبة المدرس ــية ع ــن
ـالمغرب،
ـ
ب
ـة
ـ
ي
التاريخ
ة
ـب
أخبا ،و ه ــذا لي ــس أق ــل أهمي ــة ،ف ــإن إح ــدى
و رـ ـ
ــ
الجماهب الشعبية ،باعتبارها مثقفا عضويا للطبقات الكادحة .نعلم جيدا كيف تشبت اليديولوجيــة الثوريـة إل صـفوف هـاته الشــبيبة .نعلـم
ر
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كبب تعطشها لستيعاب الماركسية اللينينية ،باعتبارها مفتاحا للثورة.
كذلك ،كم هو ر
ي
ري
ري
ـغب.
الثوريب الذين تمكنـوا مـن كشـف ضـبابية الخلـط
للمثقفب
يف هذا السياق ،علينا أن نحدد دور النوية الول
التحريق و البورجـوازي الص ر
ـ
ري
تاريخيب".
ل يتعلق المر هنا بتقليص دور هؤلء الرفاق ،و لكن فقط الحذر من كل محاولة لجعل هذا الدور و كأنه "لقادة
الطلب  ،ليــس انبثاقــا فقــط كمجموعــة ) (collectifعــن الطبقــات الكادحـة ،و
الرفاق الصغر سنا ،الذين انبثقوا الن مـن النضــال التلميــذي أو
رـ
لكن من نضالت السنوات الثلث الخبة المندرجة نفسها ي
الضباب.
التيهان
من
النفلت
من
مكننا
مما
العربية،
الثورة
توضيح
عملية
ف
ر
ر
ممبات الوضــع الملمــوس بــالمغرب ،هــو أنــه ي
ي
و مــن جهــة أخــرى ،فــإن إحــدى ر يـ
التحريق داخــل الطبقــة العاملــة،
ـل
ـ
م
للع
ـل
ـ
م
كا
ـبه
ـ
ش
ـاب
ـ
ي
غ
ـل
ـ
ظ
ف
ـ
ـ
ـوريب تكونـوا يف إطـار التــوجه الـذي حركــه المهـدي بـن بركـة وسـط الحلقــات العماليـة للتحـاد ال ي
مناضلب عمــال ث ر ي
ري
ـوطي للقـوات الشــعبية و
فإن
ـ
ذلك يف بداية عقد الستينات.
ري
ر
ـغبة
التأثب اليـ
يف هذا الطار فإن لئحة معتقل مراكش لذات دللة هنا .بطبيعة الحال هؤلء
ـديولوج للبورجوازيــة الصـ ر
المناضلب قد عاشوا ر
يف شــكليها الناصي و البعــي .لكــن هنــا أيضــا ســواء بالنســبة لفلس هــذه الي ــديولوجيات يف ر ـ
العرب أو الفشــل الحاصــل ي ـف المغــرب،
ق
الش
رـ
ـ
ـ
لتبي اليديولوجية الماركسية اللينينية ،ر
المناضلب ذوي قابلية ي
ري
بشط أن تكون ثوريــة و عربيــة .كــذلك يمكننــا القــول أن عــدد مــن
يجعل هؤلء
المنبثقب من المقاومة يبقون ذوي قابلية ي
ري
ري
لتبي هذه اليديولوجية.
المقاتلب
ي
إن هذه العناص ر ي
الجماهب تنخرط ي ـف حركــات ،و حيـث النظــام ي ـف طريقـه للتفكـك ،و حيـث
كببة ،حيث
ر
تبب بأننا ف مرحلة غليان استثنائية و ر
ي
عرب  ،ي ـف ظــل هــذه الفـ رـبة
كس
التيــارات البورجوازيــة الصـ ر
لينيي و ر ـ
ـ
ـغبة أثبتــت عجزهــا ،و حيــث نضــال الشــبيبة يـ رـبز وجــود قــوة تيــار ثــوري مار ـ
تنبثــق أحســن الطاقــات الثوريــة مــن داخــل الشــعب .فهــل يمكننــا القــول بــأن الطريــق الــذي قطعــه الرفــاق المثقفــون الــذين أرســوا قواعــد النويــة
الول للماركسية اللينينية المهيكلة ،بأنهم هم أحسن القادة بل القادة الوحيدون؟
بالعشات أو بالمئات من هاته الثانويات ي
ر
ري
المضبة ،من الجيال الجديـدة مـن الطلبـة ،مـن هـؤلء
ثوريب
هل يمكننا استبعاد إمكانية انبثاق قادة
ـلب العم ــال ال ــذين ص ــقلتهم المع ــارك الشية القاس ــية رـ ـ
المناض ـ ر ي
الخب ة ،مناض ــلون اس ــتطاعوا الحف ــاظ عل قي ــم المقاوم ــة و
للعش الس ــنوات
رـ ـ
المسلحون بتجربة المقاومة المسلحة.
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ه القــوة الكـ رـببة للثــورة المغربيــة  .و قــد اســتطاعت الوقــائع أن تثبــت لنــا
بطبيعــة الحــال فل ثــم ل ،بــل فلنســتعد لن المــر هكــذا ،و لن تلــك ـ
ذلك.
ي
ـاهب الثوريــة و
لك تتجســد كــل هــذه الطاقــة و تــدعم علينــا أن نتخل عــن عقليــة الخـ رـبب ـف الماركســية اللينينيــة ،و أن نربــط التنظيــم بالجمـ ر
لكــن ـ
جعله ينبثق منها ،و عمليا علينا أن ي
للجماهب و الحزب الثوري.
نبي جدليا و يف نفس الوقت التنظيم الثوري
ر
يلبى أول إل أين تقود الممارسة "الطاروية"؟
ر
السباتيجيات المرتبطة بها:
 – IIIالشكال التطبيقية للطاروية و
سوف لن نتوقف عند هذه الشكال ،فقد قمنا بذلك يف وثيقة "مختلف أشكال العنف الثوري".6
نري ــد هن ــا عل الخص ــوص أن ن ـ ر ي
الغب الماركس ــية ترتب ــط ب"الطاروي ــة" )(cadrisme
ـبب كي ــف أن ه ــاته التص ــورات الرئيس ــية للعن ــف الث ــوري ر ـ
ي
للجماهب.
الصغب و احتقاره
بمعي أنه يف النهاية تنبثق من الحساس بالتفوق لدى المثقف البورجوازي
ر
ر

6

لقد قمنا بالشارة إل المواقف المستندة إل إصدار الوامر البويـة و السـتاذية و ال رـي تنحـو نحـو هـذا الضــلل )النحـراف( الـذي هــو " النـزواء
ر
اليديولوج " )) (clandestinisme idéologiqueالشوية اليديولوجية(.
ر
ـديولوج المشـ رـبك للسـ رـباتيجيات مــن نمــط "الفوكــو" لصــاحبها ريجيــس ديـ رـباي )
إن مــا ذكرنــاه بخصــوص الطارويــة يتيــح لنــا فهــم المنبــع اليـ
 ،(Regis Debrayو لنتفاضة السيلن و حركة التوبامروس ).(tupamaros
ر
إن الختلف ر ي
السباتيجيات ينبثق من المحاولت المختلفة لملءمة السلوب الطاروي مع إمكانية بناء شبكة مسـلحة ي ـف مواجهــة
بب هاته
القمع.
 – 1البؤرة الثورية "الفوكو" و انتفاضة السيلن:
تتغب
نظريــة البــؤرة الثوريــة الـ رـي قــام بـ
ـاهب لــم ر ـ
ـالتنظب لهــا ريجيــس ديـ رـباي تنطلــق مــن الرومانســية اليائســة للمثقــف الــذي يكتشــف بــأن الجمـ ر
ر
م
ـ وثيقة صادرة عن منظمة "إلى المام" سنة .1972
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بمجرد استعمال السلوب الشفه أو المكتوب.
ه ذلـك البنــاء الشي الكامــل قبــل المــرور إل العمــل ،إنهــا تنطلــق مـن وضــعية مشــابهة لوضــعنا ،و قــد عرفنــا أفكــارا مـن نفــس
انتفاضــة الســيلن ـ
القمع يتمكــن مــن ســحق التنظيــم إذا مــا تــم إطلق العمــل بشــكل مبكــر ،و عليــه فيجــب أول و ي ـف إطــار شي كـ رـبب بنــاء
الشــكل ،حيــث الجهــاز
ـ
التنظيم.
غب صـالحة  .و بالمقابــل،
ه رـ
مع السف ،لماذا يجب إعـادة التجــارب السـابقة ،لنقـل لنفسـنا أل تعلمنـا الماركسـية أن كـل نظريــة بـدون تطــبيق ـ
فالنظري ــة ال ـ رـي ليس ــت س ــوى تطبيق ــا ممنهج ــا يج ــب أن تس ــاعدنا بشعة عل اس ــتخلص و بأق ــل خس ــارة ،دروس ممارس ــتنا .فليتأم ــل الرف ــاق
ي
الدروس المكتسبة عل ضوء المقطع الذي خصصه ر ي
الحرف؟
لينب يف "ما العمل؟" لسؤال ما العمل
يف هــذا المقطــع يصــف ر ي ـ
لينب الطريقــة الـ رـي يعمــل بهــا الطلب وســط الطبقــة العاملــة ،يقضــون وقتــا طــويل لتنظيــم أنفســهم ،ثــم ينتقلــون إل
ـ
ي
"العمليات العسكرية" المفتوحة و قد يكون هذا العمل العسكري عبارة عن منشور تحريض ،عدد أول لجريدة ،مظاهرة أول.
المباش و الكامل " .رـ
ر
مباش و كامـل" يضـيف ر يـ
لينب  ،لن هــذه العمليـات العسـكرية لـم
عادة هذه العمليات ،وبمجرد انطلقها ،تؤدي إل النهيار
منهج ،و لن ر
ري
الرئيسيب للحركة المحليـة ال رـي أثــارت النتبــاه ي ـف إطـار
المسبين
الشطة ،كأمر بديه ،تعرف تقريبا جميع
تكن نتيجة لمخطط
ر
ر
فتتحب اللحظ ــة ال ك ــب ملءم ــة للهج ــوم المب ــاغت .رـ ـ
ر يـ ـ
فالشطة بت ــأن و إرادة ت ـ رـبك الحلق ــة تك ـ رـب و تتوس ــع ليت ــوفر له ــا جس ــم اته ــام
الجامع ــة،
ملموس".
ر ف
يشب ر ي
كثبة" .فالرفاق الــذين
لينب" ،إن العمال انطلقا من حذرهم يبتعدون عن
المثقفي ،لن هذا كما يقول يؤدي إل اعتقالت ر
و هكذا ر
ف
ل يصـ رـبون أمــام صــعوبات العمــل وســط طبقــة العمــال يجــدر بهــم أن يتســاءلوا إذا لــم يكونــوا هــم كــذلك قـ ر ف
الحرف " )
ـادمي مــن "العمــل
يـ
.(Dilletentisme artisanal
و عنــدما يقــوم نفــس هــؤلء الرفــاق بعكــس الفشــل مــن خلل القــول :العمليــة بــدل مــن أن تكــون منشــورا ،يجــب أن يكــون تمــردا مســلحا لكــل
المنظمة ،فماذا يفعلون؟
ي
التفكب بــأن منشــورا
الحرف " ،و مـن جهــة أخــرى المحاولــة العفويـة و المثقفيـة" الـ رـي دفعـت إل
بـدل مـن تحليــل مـن جهـة القــوة نفســها "عملنــا
رـ
ـ
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ي
ـاهب ل تصــدقنا ،ســنعمل عل
ـاهب ،يحولــون فشــلهم إل انــدفاع
رومانس  ،إل رغبــة ـف التضــحية" :لكــون الجمـ ر
ســيؤدي لوحــده إل جــر الجمـ ر
ـ
تبيان لها بأننا نعرف كيف نموت!"
 – 2التوبامروس”les Tupamaros“ :
لقد بينا يف النصـوص المشــار إليهـا أعله رـ
ـغبة للنضـال المســلح بـأن تتطـور،
الشوط الخاصـة للوروغـواي ال رـي سـمحت لمنظمــة بورجوازيـة صـ ر
ـ
تتنظم رغم القمع .لكننا كذلك رأشنا إل الباب المسدود سياسيا الذي يؤدي له هذا التوجه .و هو باب مسدود بدأ يظهر الن.
الخبة ) (récenteلحــد "التوبــامروس" مــع مبعــوث "أســبوعية السياســة" الفرنســية )politique-
و يؤكــد تحليلنــا هــذا اســتجوابا ي ـف الفـ رـبة
رـ
 (hébdoو المنشــور بتاري ــخ  .18.5.72يضح مســؤول التوبــامروس ،بعــد إشــارته إل أن التصــور المعــروض مــن طرفــه مختض جــدا ،بــأن "كــل
عب مراحل:
ثورة تتم ر
1ة هناك أول بناء منظمة ثورية.
 .2تعزز المنظمة نفسها و تجعل نفسها يف رشوط للعمل بدرجة أقل أو أكب منهجية.
ر
حقيق للسلطة بنوع أقل أو أكب من التوازن ر ي
بب المعسكرين.
 .3يجب أن تظهر المنظمة كبديل
أخبا يجب عليها )أي المنظمة( أن تأخذ السلطة.
 .4ر
ر
عب سجن الشعب".
تظهر بقية الستجواب بان أحد الوسائل الرئيسية للظهور كبديل حقيق للسلطة هو إقامة عدالة ثورية " ر
الخب إل تبيان بأننا نتشكل يف إطار قوة قادرة عل الوصول إل السلطة و تنظم العدالة.
و يهدف هذا
ر
ـوريب أخ ــذوا الضاع ض ــد ه ــذه ر ـ
المثقفب " ،مثقفون ــا الث ـ ر ي
ر يـ
و هن ــا ل يمكن ــا إل أن نت ــذكر م ــا ق ــاله ر ي ـ
الشطة السياس ــية كنض ــال
لينب ي ـف مث ــل ه ــؤلء
سياس ضد التوقراطية".
جماهب هذا التنظيم.
يعب جيدا عن النظرية الطاروية والبوية اتجاه
ر
هذا الستجواب الذي يؤكد كل ما نعرفه عن التوبامروس ،ر
لمن يجب أن تظهر كبديل؟ للسلطة.
و لمن يجب أن ر ي
)عب العدالة الثورية و"سجن الشعب"(.
نبب؟ ر
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ي
يـ ـ
ـاهب ،تنظي ــم يس ــع إل أخ ــذ الس ــلطة بمع ــزل ع ــن
ـاهب ،للش ــعب،
بمعي أن الم ــر يتعل ــق بتنظي ــم ـ ـف ذات ــه ،خ ــارج الجم ـ ر
بطبيع ــة الح ــال للجم ـ ر
الجماهب.
ر
لــن نســتغرب هنــا حيــث المثقفــون البورجوازيــون الصــغار ليــس لهــم قواعــد اجتماعيــة كافيــة ليتنظمــوا مثــل ذلــك ،فمحــاولت مــن هــذا القبيــل
ري
الفلحب ل يمنحون أية ثقة لهاته الساليب.
تعرف الفشل الذري ــع .و لن نستغرب إن رأينا العمال و
و يف ختام هذا النقد "للطاروية" ،نطلب من الرفـاق أن يفكـروا ي ـف هـذا النـص لمـاركس ،المقتطــف مـن أطروحــات حــول فويربـاخ ،الطروحــات
ر
الي قال عنها انجلس أنها تلخص بشكل عبقري بذرة مفهوم جديد للعالم".
ـغب
هــذا النــص هــو الطروحــة الثالثــة ،هنــا ينتقــد مــاركس المــذهب المــادي البورجــوازي ،و "علمويــة"  scientismeالمثقــف البورجــوازي الصـ ر
ر
الي نعرفها جيدا.
ر
ر
تغبوا هــم نتــاج ظــروف أخــرى و تربيــة
ـال بــات النــاس الــذين رـ
"إن النظريــة الماديــة الـ يـن تقــر بــأن النــاس هــم نتــاج الظــروف و الببيــة ،و بالتـ ي
متغبة ،هــذه النظريـة تنس أن النـاس هــم الــذين يغبون الظــروف ،و أن المرب هــو نفســه بحاجــة ر
للببيـة ولهـذا فه تصـل فـ
بالضورة إل
رـ
رـ
يـ
ر يـ
ـمي أحــدهما فــوق المجتمــع عنــد روبــرت أويــن مثل .إن اتفــاق تبــدل الظــروف و النشــاط النسـ ف
تقســيم المجتمــع قسـ ر ف
ـاب ل يمكــن بحثــه و
ي
فهمه فهما عقلنيا إل بوصفه عمل ثوريا".
ي
اللينيي.
أل يمكن "للممارسة الثورية" أن تطبق عل مجموع هذا الجسم إذا ما كنا نريد أن يكون حيا و الذي هو التنظيم الثوري الماركس
ف
ي
اللينيي.
المرب الجماع الذي هو الحزب أي التنظيم الثوري الماركس
عل
المقولة
هذه
كذلك
تنطبق
،
"
تربية
إل
حاجة
ف
ر
المرب نفسه ي
" ري
ـاهب ،و عنـدنا هنـا كــل أســس الثـورة الثقافيـة  .لكـن مشـكلتنا الملموسـة و
و لكـن إذا كــان مـن اللزم تربيتــه ،فمـن طـرف مـن؟ إذا لـم يكــن ع رـب الجم ر
ـب و ل ل ــدى م ــاركس و ل ل ــدى ر ي ـ
ال ـ رـي ل ــن نج ــد له ــا جواب ــا ج ــاهزا يف الص ـ ر ي
ـاهب ي ـف
ه كي ــف يمكنن ــا تط ــبيق ه ــذه الجدلي ــة للح ــزب و الجم ـ ر
ـ
لينب  ،ـ
الظروف الملموسة لثورتنا؟
سنحاول يف الجزء ي
ش
ماوتس
أن
إل
ـا
ن
ه
ـارة
ال
ـد
ي
نر
و
:
ـال
ح
ال
ـال
ـ
ض
الن
أجل
من
المستقاة
الدروس
كيب
تر
المكتسبة
ممارستنا
ضوء
عل
،
الثاب
ـ
ـاهب و أن ل ن ـ رـباجع أم ــام تنظيمه ــا ،و أم ــام
تون ــغ ق ــد أش ــار إل أن "نتعل ــم القي ــام ب ــالحرب ع ــن طري ــق القي ــام به ــا ،و أن نتعل ــم تنظي ــم الجم ـ ر
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الجماهب ،ال رـي يقـوم واجبنــا كث ر ي
ـوريب عل تشـجيعها عل فـك قيودهــا و تحريرهـا .و ال رـي ســتعلمنا دائمـا أ كــب ممـا يمكـن أن
مبادراتها" .مبادرات
ر
نبنيه يف وعاء مغلق ) .("offerts en vase clos
الجماهب؟.
و يف الختام ،الوعاء المغلق يكون هكذا مهدى للقمع .لكن ماذا يمكن للقمع أن يفعل أمام مبادرات
ر
عنوان لنص ر
المبجم بالفرنسية:
« L'unité dialectique de la construction du parti révolutionnaire et l'organisation révolutionnaire des
masses ».
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من أجل الجبهة الثورية الشعبية
دروس النضالت الشعبية و أحداث ر
عاش يوليوز
 3يونيو 1972
توقيع" :لجنة العمال من أجل الجبهة الثورية الشعبية"
للمتطفلب و العملء اختلس المكتسبات ر
ري
الي ضج و كافح من أجلها.
لقد أظهر شعبنا بنضالته منذ "الستقلل" أنه ل يسمح
إن نضالت و انتفاضات الريف ســنة  1959-1958و مــارس  1965ي ـف الـدار البيضـاء ،ثــم النضـالت المتصــاعدة ي ـف كــل القطاعــات و ي ـف جميــع
الخبة ،كنضــالت عمــال المنــاجم بخريبكــة و مــا جاورهــا واحــول و ج ـرادة و مبلدن و قطــارة ،و نضــالت
أنحــاء البلد خلل الســنوات الثلث
رـ
ر يـ
الفلحب ي ـف الريــف و ســوس و تادلــة و الغــرب ،و نضــالت العمــال ي ـف الــدار البيضــاء و الربــاط ,و نضــالت الطلبــة و شــباب الثانويــات ي ـف جميــع
مدن البلد ،لتشكل أكب دليل عل ذلك .و يف هذا الطار ،فإن أحداث ر
عاش يوليوز ،تمكننا من الستخلصات التية :
ر
الحقيق لـن
ـاهب تشـعر اليـوم بـأن تحريرهـا
 . 1إن طموح
الجماهب العتيق و الج ،ليس هو إصلح النظام القائم ,بل ه الطاحــة بـه .إن الجمـ ر
ر
ـ
ر
التغيب الث ــوري بالعتم ــاد عل
ـاهب ل يج ــب أن تنتظ ــر
رـ ـ
غب أن الجم ـ ر
المبيالي ــة .رـ ـ
يت ــأب إل بالطاح ــة بالنظ ــام الق ــائم ،نظ ــام اللص ــوص و عملء ر
انقلب عســكري ينظمــه ضــباط الجيــش ،و مهمــا كــانت شــجاعة و حســن نيــة هــؤلء الضــباط .إن التناقضــات الـ رـي بــرزت ي ـف صــفوف الضــباط
ر
ه ي ـف الواق ــع انعك ــاس لتناقض ــات الطبق ــة المس ــتغلة ك ــانت الس ــبب الول ي ـف فش ــل انقلب  10يولي ــوز .و إن
ال ــذين ق ــاموا ب ــالنقلب ،و ال ــي ـ
أح ــداث ر ـ
الشق العرب لت ـ ر ي
المبيالي ــة و الص ــهيونية ،يمك ــن أن تق ــود إليه ــا
ـبب بوض ــوح إل أي طري ــق مس ــدود و إل أي تن ــازلت و انهزامي ــة أم ــام ر
رـ
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الصغبة.
البجوازية
ر
النظمة العسكرية ر
ي
ر
الطبق
ه نضـالية تلميـذ مدرسـة "أهرمومــو" العســكرية ،و الـذين نظـرا لنتمـائهم
ـ
 . 2إن مـا تجـدر الشــارة إليــه كظــاهرة أساســية ـف النقلب ،ـ
كأبنــاء الجمــاهب الفقبة ،و نظـرا لنتمــائهم لجيــش الشــبيبة المناضــلة ي
ر
ممثل
ـام
ـ
م
أ
الطبق
ـدهم
ـ
ق
ح
ـن
ـ
ع
ـوا
ـ
ن
بره
ـا،
ـ
ه
من
ـرودة
ـ
ط
الم
و
ـات
ـ
ي
الثانو
ف
رـ
ر
ـ
ـ
ـ
الصخبات و تضحيتهم أمام قـوة العـدو يف الربـاط ) يـ
ـاهب
الطبقة المستغلة يف
مبي الذاعــة و مـا حــاط بهـا( .لقـد أعطــوا بتضـحياتهم المثـل لجمـ ر
ر
ـ
الجن ــود ،أبن ــاء الش ــعب ،ليس ــاهموا يف تحقي ــق الث ــورة ،إل أن الش ــعب يج ــب أن يأخ ــذ عل ع ــاتقه قي ــادة ه ــذه الث ــورة لك ل ريبكه ــا ر يـ ـ
بب أي ــدي
ــ
ــ
البجوازية.
ر
 . 3إن ر
عاش يوليوز إذا نحن وضعناه يف إطار نضالت الشعب بأكمله ،قد أثبت بجلء ضعف النظام الهائل .فلم يبق للنظام بعــد ذلــك ،إل أن
المبياليــة و الصــهيونية بــالمغرب ،و لــم يبــق لــه قصــد مراقبــة الجيــش إل ر ي ـ
ر يـ
تعيب ج ـزار الريــف و قاتــل
يعب كــوزير أول الوكيــل الرس ـ للبنــاك ر
ري
ـوجهب  ،الـذي ينتقـل مـن خدمـة المصـالح الشية الفرنســية إل خدمـة المصــالح الشية المريكيـة ،الرجـل الـذي ل
بنبكة ،العميـل ذو الـ
المهدي ر
وعد له إل وعد "الضابط الفرنس".
المبيالية قد "ضمنت" أكب مصـالحها كر ر يـ
كبة النظــام الساسـية .أمـا عملء النظــام مـن برج ر ي
ـوازيب و
هكذا و برفقة كريم العمر ياب و
أوفقب ،فإن ر
ر
ري
ري
عقاريب كبار فإنهم يرتعشون خوفا.
ملكب
يكق أن يتفكك النظام يوما بعد يوم ,كما ل ي
إل أنه ل ي
كبى ،-بــل يجــب
يكق أن تتقدم النضالت العفوية
للجماهب – و إن كان ذلك له أهمية ر
ر
اتيج،
ـاهب نضــالتها و تنســقها و أن تعطيهــا هــدفا اسـ رـباتيجيا واضــحا .لقــد انعــدم لحــد اليــوم هــذا التنظيــم و هــذا الهــدف السـ رـب ر
أن تنظــم الجمـ ر
البجوازية و ر
نظرا لفشل و انهيار الحزاب السياسية الموجودة .هذه الحزاب ر
السياس إل
التغيب
الي ل تــرى
رـ
الي تنت كلها إل اليديولوجية ر
ـ
ي
البلمانية.
ف إطار ر
جوازيب و أن يش ــاركوا ي
ري
ـوريب ،أن يرفض ــوا وص ــاية و منـ ــاورات السياسـ ـ ر ي
ـلب الث ـ ر ي
لق ــد حـ ــان الـ ــوقت ،بالنسـ ــبة لجميـ ــع المناضـ ـ ر ي
ف نض ــالت
ـيب الـ ـ رـب
ــ
الجماهب.
الجماهب الشعبية من أجل بناء طريق الثورة مع
ر
ر
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طريق الثورة
ـاهب ي ـف إطـار لجـن ثوريـة للعمـال و
يجب أن يعتمد الشعب عل نفسه ،و عل نفســه فقـط ،لخـذ مص رـبه عل عـاتقه .لـذا يجـب أن تنظــم الجمـ ر
ر يـ
الفلحب و الجنــود الشــباب  ...و أن تنســق أعمالهــا و نضــالتها .هكــذا سـ ر ئ
ـاهب قاعــدة الجبهــة الثوريــة الشــعبية ،و ســتكون ي ـف واقــع
ـتهي الجمـ ر
الفلحب  .هكــذا ي
ر يـ
فق المعامــل و ي ـف القــرى و ي ـف المعســكرات و ي ـف
ـاهبي و العنــف الثــوري أســس الحكــم الثــوري ،حكــم العمــال و
النضــال الجمـ ر
ـ
ـاهب الثوريــة ،رجــال و نســاء فتيانــا و فتيــات أن ينظمــوا أنفســهم ي ـف لجــن ثوريــة ،عليهــا أن تناضــل ضــد
الحيــاء و المــدارس و الكليــات عل الجمـ ر
فلج
عملء الحكم ،أن تجابه بصفة ملموسة قمع و عنف أربــاب المعامــل و القــادة و العناص البوليســية ...بــالعنف الثــوري المضـاد .إن مثــال
ـ
اولد خليفة الذين احتلوا أراضيهم المنهوبة و واجهوا العنف بالعنف و مثـال عمــال منجـم قطــارة الـذين تصـدوا للمخزنيـة بــالمتفجرات و مثـال
طلبــة مدينــة الربــاط الــذين ردوا بــالعنف عل هجمــات البــوليس كــل هــذه المثلــة تظهــر الطريــق الصــحيح  .و إن هــذا التــوجيه يجــب أن يصــبح
شامل و منظما.
ر
ـاهب و العن ــف المض ــاد مس ــتعملة ي ـ ـف ذل ــك جمي ــع الوس ــائل الموج ــودة ي ـ ـف متن ــاول
فعل اللج ــان الثوري ــة أن تنظ ــم وس ــائل ال ــدفاع ال ــذاب للجم ـ ر
الجماهب.
ر
ـاهب ،ه الـ رـي سـ ر ئ
ـتهي لهــا الظــروف مــن أجــل الســتعداد إل مرحلــة أعل،
و هــذه المرحلــة مــن النضــالت العنيفــة و الثوريــة الـ رـي تقــوم بهــا الجمـ ر
ـ
الجماهب يف تســليح نفسـها و ي يـ
ر
تبع الســلح مـن أيـدي العـدو مسـتعدة للنطلقــة الثوريـة المسـلحة ،نحـو حـرب التحريــر الشــعبية و
ستشع فيها
ر ـ
ي
ـلب الثـ ر ي
حـ رـي النض .و يف هــذا الطــار عل المناضـ ر ي
البوليتاريــة ،و ي ـف جميــع المعامــل
ـوريب ،أن يعتـ رـبوا تكــوين اللجــان الثوريــة للعمــال ـف القلعــات ر
ـ
ي
الحيوية كمهمة أولية .إن تكوين اللجان الثورية ف المعامل رشط أساس بالنسبة لتقدم الثورة و لقيادتها الصحيحة.
الجماهبيـة الثوريـة
ـأطب القطاعـات
ر
و إن واقع تنظيم الطبقة العاملة عل العمـوم ،و منطقيـة الطبقـة العاملـة عنـدنا لقيـادة الحركـة الثوريـة و لت ر
الساس لنض ــالتها داخ ــل نقابته ــا الوحي ــدة "التح ــاد
السياس للطبق ــة العامل ــة ،و المح ــرك
الخ ــرى .و ه ــذه اللج ــان س ــتكون بمثاب ــة التنظي ــم
ـ
ـ
الببوقراطية و الصلحية ،لك تلعب الطبقة العاملة دورها القيادي يف الحركة الثورية .كمــا عل المناضـ ر ي
ـلب
المغرب للشغل" ،و لكفاحها ضد ر
ر
ري
الجماهب الفلحية المستغلة و المضطهدة تشــكل قـوة ثوريــة ضــخمة .إنهــا قــوة
للفلحب كمهمة حاسمة .لن
يعتبوا تكوين اللجان الثورية
ر
أن ر
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ر يـ
الفلحب  ،جيــش الثـورة الســائر عل طريـق حــرب التحريــر الشــعبية و
ـاهب
الثــورة الحاســمة ،هكـذا و بتحالفهـا مـع الطبقــة العاملـة ،ستصــبح جمـ ر
الشعي.
إرساء الحكم
ر
ري
ري
الثوريب أن يعوا مسألة تكوين اللجان الثورية للشباب ،كمسؤولية ذات أهمية قصوى .إن الطاقات الثورية الموجــودة داخــل
المناضلب
و عل
صفوف الشباب المتعلم و المطرود من المدارس و العاطل ،كما برهنت عل ذلك نضالته اللمنقطعة منـذ الســتينات ،تجعلـه قـوة ذات ثقـل
تفجب التناقضات الطبقيــة .كمـا أن تمركـزه ي ـف الحيــاء الشــعبية يجعلـه حجــرة الزاويـة ي ـف النضــال
الجماهب و
و عامل أساسيا فيما يخص توعية
ر
ر
يعتبوا تنظيم العمل السياس داخل صفوف الجيش كمســؤولية
الجماهبي الثوري لسكان هاته الحياء .كما عل مناضل اللجان الثورية ،أن ر
ر
بارزة .إن تكوين لجان ثورية للجنود سيكون مهما بالنسبة لنجاح و مسـتقبل الثــورة .هكـذا فمـن جهـة ســتوجه السـلحة ضـد حكـم اللصـوص و
البجوازيــة ي ـف المســتقبل،
المبياليــة و ر
المبياليــة ،و مــن جهــة أخــرى ،فــإن خلــق مثــل هــاته اللجــان ســيكون ســدا قويــا ضــد كــل محــاولت ر
عملء ر
الهادفــة إل تحريــض و تــأليب الجيــش عل الشــعب ،كمــا وقــع ي ـف الســودان و بوليفيــا ،و مــن خلل تصــاعد النضــالت و المعــارك و التضــحيات،
ـاهب الش ــعبية ي ـف المرحلــة العليــا للنطلق ــة الثوريــة المســلحة ،نحــو حــرب التحري ــر الش ــعبية الـ رـي ســيتكون ي ـف خضــمها الحكــم
ســتدخل الجم ـ ر
الثوري يف المعامل و المناجم و البوادي و الحياء الشعبية.
برنامج الثورة
ر يـ
الفلحب و الجنـود الشــباب  ...و
إن برنامج الثـورة ل يجـب أن يحـدد مـن طـرف بعـض القــادة ،بــل يجـب أن ينبثــق عـن اللجـان الثوريـة للعمـال و
للمبياليـة و عملئهـا .و إن رـ
الشوع ي ـف
البنامـج هـو القضـاء عل الهيكــل السـتعماري و السـتعماري الجديـد
ر
إن المبدأ الذي يجب أن يقود هـذا ر
ر يـ
الفلحب الـذين ل يجـب أن يتخلـوا أبـدا عـن السـلح للمحافظــة عل مكتســبات الثـورة .أمـا
الثورة و حمايتها منوطـان باللجـان الثوريــة للعمـال و
اللجان الثورية للجنود ،فإنها بمساهمتها يف الكفاح الثوري للشعب ،ستساهم ه الخرى يف نفس المهام.
يف البادية :
ي
ي
اض ال ـ رـي تم ــت من ــذ التغلغ ــل الس ــتعماري ،و ي ـ ـف عه ــد النظ ــام الس ــتعماري الجدي ــد لص ــالح
إن الحك ــم الث ــوري س ــيلع ك ــل عملي ــات ن ــزع الر ـ ـ
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ر يـ
المعمريــن و القطـ ر ي
للفلحب المســلحة ســيكون لهــا الصــلحية التامــة فيمــا يتعلــق باســتخدام و
ـاعيب و المعمريــن الجــدد .و إن اللجــان الثوريــة
ر
توزي ــع هاته الر ي
المسبجعة.
اض
و يف الصــناعة و القطاعــات القتصــادية الخــرى ،فــإن الملك الـ رـي اكتســبتها ر ـ
الشكات الجنبيــة بوســيلة النهــب الســتعماري الجديــد ،و كــذلك
ـ
الملك ر
المبياليـة ،كـل هـذه الملك سـتحجز
البجوازيون الكبـار و خـدام الحكـم و اللصـوص و عملء ر
الي اختلسها الملكون و القطاعيون و ر
اط أو تقنــوقراط ي ـف إدارة أملك المــة ،ستوضــع هــاته الملك
لك ل يقــع أي تحريــف رببوقر ـ
مــن طــرف الحكــم الثــوري لفائــدة المــة .و لكــن ـ
رـ
المباشة للجــان الثوريــة للعمــال المسـ ر ي
ـلحب .و إن القضــاء عل النهــب الســتعماري الجديــد سيســمح للصــناع و التجــار الصــغار و
تحــت المراقبــة
ـطب أن رـ
المتوسـ ر ي
ـاهب الكادحــة مــن كــل مــن خــولت لــه نفســه
يباشوا نشــاطهم بصــفة عاديــة .و إن اللجــان الثوريــة للعمــال ســتح الثــورة و الجمـ ر
من جديد محاولة إنعاش المضاربات العقارية.
جهاز الدولة :
ري
ـاهب الشـعب الكادحـة ،أي حكــم الغلبيــة عل القليــة
سيحل محل جهاز الدولة القائم و الر راس ،حكم اللجان الثورية للعمال و
الفلحب و جمـ ر
مح ــل حك ــم القلي ــة م ــن اللص ــوص و الخون ــة و عملء الس ــتعمار ،أي الجمهوري ــة الش ــعبية مح ــل الملكي ــة المتعفن ــة ،و س ــيعاد تركي ــب الدارة
ـوظفب ي
ي
ممثل اللجـان الثوريـة الشــعبية ال رـي سـ رـباقب أعمـالهم و تعيينهـم لمـد
ـرف
ط
ـن
م
ـارس
ـ
م
فت
ـة
ل
الدو
ـام
ه
م
ـا
م
أ
ـج،
ـ
ت
المن
ـل
ـ
م
الع
ف
بإدماج المـ
ر ـ
ـ
ي
ـعي و س ــتكون له ــا الص ــلحية ي ـف إق ــالتهم ي ـف أي وق ــت ،و يج ــب عل
مح ــدودة قطع ــا لك ــل رببوقراطي ــة ق ــد تنم ــوا و أي تحري ــف ـف الحك ــم الش ـ ر
ري
الممثلب أن ل ينضفوا عن العمل المنتج.
ر يـ
الفلحب  ،و ي ـف الــدفاع المســلح عــن الثــورة .و إن أصــول ثقافــة
و أمــا المدرســة فإنهــا ســتدمج ي ـف حيــاة الشــعب ،و ي ـف العمــل المنتــج للعمــال و
الشــعب الخلقــة ،ســتكون الســاس الــذي يجــب أن ي ـ
تبي عليــه الثقافــة الوطنيــة و العربيــة .و يجــب ي ـف هــذا المضــمار القضــاء التــام عل عمليــة
ر يـ
الممثلب المغاربــة لهــذه العمليــة ســوف
طمــس الشخصــية الثقافيــة و اللغويــة الـ رـي يمارســها الســتعمار و الســتعمار الجديــد عل شــعبنا .كمــا أن
ي
ي
له
يعرضـون عل إعــادة تربيتهــم مـن طـرف الشـعب .و إن المشــاركة الكاملـة و الفعالـة للمـرأة و الفتـاة ـف الثـورة و ـف اللجـان الثوريـة المســلحة ،ـ
ر
الحقيق ،و لتحرر الرجل عل السواء.
الضمانة الوحيدة لتحريرها
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المبياليــة و
و أمــا العمــل العســكري فســيكون عمل شــعبيا ،ل ينفصــل عــن العمــل المنتــج ،و هــدفه الــدفاع عــن مكتســبات الحكــم الثــوري ضــد ر
ي
ر
المقبح أعله يف ر يـ
حب التطــبيق
البنامج
عملئها ،و المساهمة يف تحرير الغرب
العرب و ف كفاح الثورة الفلسطينية و العربية .يجب أن يدخل ر
ر
بمجرد تكوين الحزب الثوري يف المناطق المحررة.
الغرب للثورة العربية
الثورة المغربية  :الموقد
ري
ر يـ
الفلحب  ،و القضـاء عل الهياكـل الســتعمارية الجديـدة ،تضــمن ســبل تنميــة البلد
أجل ،فإذا كانت ممارسة الحكم الثـوري مـن طـرف العمــال و
و تمتــع الجميــع بالعمــل و الحيــاة ر ـ
الشيفة و المعرفــة ،فمــن الــواجب علينــا إذن أن نتحمــل مســؤولياتنا التاريخيــة ،بجــانب الطبقــات الكادحــة و
ـطب ،بالنضــال مــن أجــل تشــطيب الوجــود المبيــال و الصـ ي
الحركــات الثوريــة يف الــوطن العرب و يف فلسـ ر ي
الرجع مــن مجمــوع الــوطن
ـهيوب و
ر
رـ
ـ
ـ
ـ
العرب  ,و اعتقـاد مثـل هـذا يشــكل
العرب .و سيكون من الـوهم اعتبــار تشـييد البلد الـداخل ممكنـا ،إذا نحـن فصـلناه عـن البنـاء الثـوري للـوطن
ر
رـ
ي
العرب كليا.
المبيال نهائيا من الوطن
تهديدا
خطبا بالنسبة لثورتنا ،إذا نحن لم نكرس جهودنا ف نفس الوقت لمحو العدو ر
ر
ر
ـطينيب و إخواننــا المضــطهدين ي
ري
العرب  .كمــا أن الثــورة
ـوطن
ـ
ل
ا
ف
ـاهب الثوريــة المغربيــة ،ستصــبح مجنــدة بجــانب إخواننــا الفلسـ
لــذا فــإن الجمـ ر
رـ
ـ
أرتبيــا ،و كفـاح إخواننــا ي ـف
العرب ،كنضال أشقائنا يف الخليج
المغربية ستساند يف نفس الوقت مجموع النضالت التحررية يف الوطن
العرب و ر
ر
ر
المبياليــة .إن المكانيــات الماديــة و رـ
ي
البشية اللزمـة و
التشاد ،و ستساند أيضا الكفاح
الوطي التحــرري و الجتمـاع لكافـة شــعوب العـالم ضـد ر
ر
العرب خاصـة ،و عل الصــعيد العــال عمومـا .و عل الثــورة المغربيــة -أيضــا -أن تســخر
الي تتوفر عليها بلدنا ستسخر لدعم الثورة ي ـف العـالم
ـر
المبيالي ــة العس ــكرية و المدني ــة م ــن المغ ــرب ،و عليه ــا أن
المبي ــال ي ـف غ ــرب ال ــوطن
العرب  .عليه ــا أن تزي ــل القواع ــد ر
طاقاته ــا لزال ــة الوج ــود ر
رـ
تشــطب الفاشـ ر ي
ـيب الســبان مــن القواعــد الـ رـي ل زالــت تحــت قبضــتها عل شـ ئ
ـاط البحــر البيــض المتوســط ي ـف بلدنــا .عليهــا كــذلك أن تســاعد
بصــفة حاســمة إخواننــا الصــحر ر ي
المبياليــة مــن الواجهــة الطلنتيكيــة للــوطن
لك يقــدموا مسـ رـبة حــرب التحريــر الشــعبية الـ رـي ســتخرج ر
اويب ،ـ
العرب.
ر
ي
ي
و إن الثــورة المغربيــة ،بتحالفهــا مــع الشــعوب المناضــلة ـف المنطقــة الغربيــة مــن البحــر البيــض المتوســط ،ستصــبح عنضا حاســما ـف النضــال
المبيالي ــة مــن اس ــتعمال هــذه المنطقــة كقاع ــدة ع ــدوان ضــد المــة العربيــة .إن الق ــوى الثوريــة ي ـف غ ــرب البح ــر البي ــض
ال ــذي يســتهدف منــع ر
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المتوسط ،ستستطيع آنـذاك قطـع الطريـق عل المبياليـة ي
ري
ه المهــام
ـذه
ه
.
ـطينيب
ـ
س
الفل
ـا
ن
إخوان
و
ـة
ي
العرب
ـة
م
ال
عل
ـة
ي
العدوان
ـا
ه
محاولت
ف
ر
ـ
ـ
التاريخية الملقاة عل عاتق شعبنا.
ري
ري
السب قدما نحو طريق الخلص ،طريق الثورة الشعبية.
المناضلب
إن واجب جميع
البنامج ،من أجل ر
الثوريب ،هو إنجاز هذا ر
ر يـ
الفلحب و الجنــود و الشــباب ،ي ـف المعامــل و المنــاجم و القــرى و المعســكرات و المــدارس و الكليــات و الحيــاء الشــعبية ،و
و واجــب العمــال و
واجبنا هو التنظيم يف لجن ثورية ،قاعدة الجبهة الثورية الشعبية و أداة النضال من أجل الجمهورية الشعبية ،من أجل الحكــم الثـوري للعمــال
ري
الفلحب.
و
المبيالية.
ليسقط الحكم الفاسد ،حكم اللصوص و عملء
ر
عاشت الجبهة الثورية الشعبية.
عاشت الجمهورية الثورية الشعبية.
و النض للثورة العربية.
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ر
السباتيجية الثورية
مسودة حول
 30يونيو 1972
اللجنة الوطنية
 .1نقد مفهوم " :النطلقة الثورية"
يستحيل إنجاز الثورة بدون ر
اسباتيجية ثورية ،كما أن هذا النجــاز يســتحيل بـدون تنظيــم ثــوري .إن كــل العمــال التنظيميــة و السياســية للعمــل
الثــوري ل بــد مــن أن تنبــع مــن التحديــد الصــحيح للسـ رـباتيجية الثوريــة و أن تخــدمها .لهــذا فــإن بنــاء اسـ رـباتيجية ثوريــة هــو أمــر حيــوي لحســم
مس ــألة الس ــلطة باعتباره ــا "المهم ــة المركزي ــة للث ــورة و ش ــكلها الس ـ " .ه ــذه الس ـ رـباتيجية الثوري ــة ل ــن تتكام ــل إل م ــن خلل تق ــدم الممارس ــة
ـاهب .هــذا هــو هــدف هــذه المســودة حــول السـ رـباتيجية الـ رـي يجــب أن يـ
تعي بالنقــاش
الجماعيــة و
التفكب الجمــاع داخــل الحركــة الثوريــة للجمـ ر
رـ
ري
ري
الثوريب و بالممارسة الثورية.
للمناضلب
الجماع
التفكب الجم ــاع ح ــول مش ــكل الس ـ رـباتيجية خلل ك ــل المرحل ــة الس ــابقة م ــن تط ــور تنظيمن ــا .فه ــذه
و ي ـ ـف البداي ــة ،لب ــد م ــن ط ــرح خلص ــات
رـ ـ
مشوع ر
الخلصات تشكل قاعدة لبد منها لفهم ر
اسباتيجيتنا الثورية ،كما تبلورت خلل اجتماع مايو الهام للجنة الوطنية.
ي
خلل فـ رـبة التأســيس للقواعــد الول لتنظيمنــا لــم نكــن نملــك اسـ رـباتيجية متكاملــة ،فانفصــال المناضـ ر ي
ـ
ط
التحريق الــذي كــان
ـار
ال
ـن
ـ
ع
ـذ
ـ
ئ
وقت
ـلب
ـ
ر
السباتيجية ،مــؤجل النقـاش فيهـا إل ر يـ
حب "نضـج الظـروف" ،متبنيـا ي ـف العمـق اسـ رـباتيجية برلمانيـة برجوازيـة مـن
يرفض النقاش حول مشكل
البجوازيــة .هــذا النفصــال الــذي كــان عل مبــدأ واحــد :هــو فـضورة الكفــاح المســلح كطريــق
نفــس طبيعــة الخــط الصــلج النتظــاري لحـزاب ر
للثــورة .و هكــذا تواجــدت خلل تلــك المرحلــة مواقــف متباينــة ح ــول قضــية الس ـ رـباتيجية مــن الغيفاريــة ،إل النتفاضــة البلشــفية ،إل حــرب
64

المنظمة الماركسية ـ اللينينية المغربية "إل المام" :الخط الثوري 1970 :ـ  :1980الوثائق الساسية ـ مقالت ونصوص

التحريــر الشــعبية .لقــد جــاءت الطروحــات الثوريــة الول )ســقطت القنعــة فلنفتــح الطريــق الثــوري( أكتــوبر  1970لتســجل الرضــية الموحــدة
ر
ر
السباتيجية.
المشبك يف معضلة
للتفكب
الول
ر
 . 1لق ــد س ــجلت الطروح ــات الول إمكاني ــة "النطلق ــة الثوري ــة" ي ـ ـف المغ ــرب ،تل ــك "النطلق ــة الثوري ــة" ال ـ رـي تس ــتند عل التق ــدم الهائ ــل
المبياليــة لنقــاذ نظــام عملئهــا
ـاهب ،ذلــك التقــدم الــذي سـ ر يـبيد مــن تفكــك و تفســخ الجهــاز الحــاكم ،و يــؤدي بالتــال إل تــدخل ر
لكفاحــات الجمـ ر
ي
ر يـ
المبي ــال و انتص ــار
الملكب الكب ــار و الوليغارش ــيا
ـاهب ـف ح ــرب ش ــعبية طويل ــة الم ــد ل ــدحر الع ــدوان ر
الكمبادوري ــة .و س ــتدخل حينئ ــذ الجم ـ ر
ر
الثــورة .هــذه "النطلقــة الثوريــة" الـ رـي لبــد أن تــدخل ضــمن تقــدم كفاحــات شــعوب غــرب البحــر المتوســط ،حيــث ســتقوم شــعوب المنطقــة
المبيالية يف المنطقة ر
الي تشكل إحدى المناطق الرئيسية لتمركزها.
بفتح جبهة واسعة تمكن من يصب ر
 .2كيف ستنمو هذه "النطلقة الثورية" نحو الحرب الشعبية؟
اسباتيجية الثورة و ر
لقد جاءت " ر
اسباتيجية التنظيم" )مايو  ( 1971محاولة أن تجيب عن السؤال ،لقد كشفت هذه الوثيقة عــن المكانيــات
الثوريــة الـ رـي تســمح بهــذه "النطلقــة الثوريــة" تلــك النطلقــة الـ رـي يجــب أن تتخــذ شــكل انتفاضــة  1905الروســية ،أي انتفاضــة ل تــؤدي إل
انـ ر يـباع الس ــلطة ،و تــؤدي إل تفســخ الجهــاز الحــاكم و تفككــه و يتــم حينئــذ شــن ح ــرب ش ــعبية يف جدليــة متواص ــلة ر ي ـ
بب كفــاح المدينــة و كفــاح
ـ
البادية.
 . 3لقد مكنتنا النتقادات الصائبة للتنظيمات الماركسية اللينينية ،و انتقادات الرفـاق داخـل التنظيـم و تطــور النضــالت
الجماهبيـة و أحـداث
ر
 10يوليوز  ،1971و ما أعقبها من مراجعة نقدية لممارستنا و ر
اسباتيجيتنا ،من نقد صحيح لمفهوم "النطلقة الثورية" .لقد كـان خطــأ هـذا
المفهوم يكمن فيما يل:
فالجماهب بتقدم نضالتها العفوية ر ي
سبيد من تفسخ الحكــم و تفككــه
الجماهب المطلقة،
 vلقد كانت "النطلقة الثورية" تستند عل عفوية
ر
ر
ي
ي
ـاهب ي ـف
و تــؤدي إل الكفـاح المســلح ـف مرحلــة عليــا .و تتضــمن – ـف نفــس الـوقت – تصــورا ميكانيكيــا لمراحــل الثــورة  ،-فالــدفع بكفاحــات الجمـ ر
المرحلة الول إل انتفاضة فاشلة تؤدي إل الحرب الشعبية يف المرحلة التالية .
التهي ء العســكري مــن قبــل الحــزب الثــوري للحــرب
 vنتيجــة لمــا تتضــمنه "النطلقــة الثوريــة" مــن عفويــة و ميكانيكيــة فإنهــا تغفــل دور عامــل ر ـ
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الجماهب الشعبية بعفويتها ،ل تصل إل تنظيم نفسها عسكريا ،بل لبد من ر ئ
تهي الطر العسكرية القيادية.
الشعبية .إن
ر
السياس و العمــل المســلح" ،فالنطلقــة الثوريــة" تســتند عل تقــدم
الساس لهــذا المفهــوم يكمــن ي ـف غيــاب جدليــة العمــل
 vلقــد كــان الخطــأ
ـ
ـ
النضالت السياسية للجماهب يف مرحلة أول ،ثم تتوج هذه النضالت السياسية ي
السياس
العمل
جدلية
إن
.
المسلح
بالنضال
أعل
مرحلة
ف
ر
ـ
الجماهب الثورية ذاتها.
و العمل المسلح تفرض نفسها يف ممارسة
ر
الجماهب ر ي
المبياليـة
 vإن كفاح
سيلبم بطبيعة المرحلة الول للثورة ،قيام جبهة ثورية عريضة تضـم كــل قـوى الشـعب مـن أجــل النضــال ضـد ر
ر
ري
المحليب.
و عملئها
الي تبلورت بشكل متكامل خلل نقاشات الندوة الوطنية ر
هذه النتقادات ر
الي شكلت حدا فاصل يف تطور تنظيمنا ،بفعل الممارســة النقديــة
الشــاملة لممارســاتنا الســابقة .هــذه النتقــادات مكنتنــا مــن اســتخلص آفــاق اسـ رـباتيجية جديــدة تمكــن مــن رؤيــة أوضــح للطريــق الثــوري لكفــاح
التخل نهائيــا عــن مفهــوم "النطلقــة الثوريــة" ي ـف اجتمــاع ينــاير للجنــة الوطنيــة .و هكــذا بــرزت فكــرة القواعــد الحم ـراء المتحركــة
ـاهب و
الجمـ ر
ـ
باعتبارهــا السـ رـباتيجية الـ رـي تنبــع مــن التحليــل الملمــوس لواقعنــا الـ ي
المغرب و التجربــة
ـوطي و الــدول و مــن دراســة التاري ــخ النضــال للشــعب
رـ
الغنية لثورات الشعوب.
لقد أوصت الندوة الوطنية بفتح النقاش حــول اسـ رـباتيجية القواعـد الحمـراء المتحركــة و تعميــق هـذا النقـاش داخـل كــل الفصـائل الماركســية –
ـاهب اســتطعنا أن نصــل إل رؤيــة أوضــح
اللينينيــة .و خلل المرحلــة الـ رـي أعقبــت النــدوة الوطنيــة الغنيــة بممارســة التنظيــم داخــل نضــالت الجمـ ر
اتيج ،و إل ي
التبي الكامــل لسـ رـباتيجية القواعــد الحم ـراء المتحركــة باعتبارهــا المرحلــة الول مــن الكفــاح الثــوري للشــعب نحــو
للشــكل السـ رـب ر
ـ
حرب التحرير الشعبية.
 .2حرب التحرير الشعبية :طريق الثورة
للمبيالية و يشكل فيه الفلحــون  75ي ـف المائــة مـن
يف بلد ذي هيكلة شبه استعمارية و شبه إقطاعية يستند فيه النظام عل التبعية المطلقة
ر
ـاعيب القـدام أو المعمريـن الجـدد و يتعرضـون لعمليــات نـزع الر ي
الملكب الكبـار مـن القطـ ر ي
ر يـ
اض
سكان البلد ،يعـانون فيـه مـن اســتغلل و قمــع
ـ
مــن طــرف هــؤلء ،و توجــد فيــه طبقــة عاملــة طليعيــة ذات تقاليــد نضــالية عريقــة تتعــرض للســتغلل البشــع مــن طــرف رأس المــال الجنـ رـي و
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عميلته البجوازية الكمبادورية ،و يشكل طليعتها عمال المناجم الموجــودة ي
ه طريـق الثـورة .ي ـف هــذه
الشعبية
الحرب
ـإن
ـ
ف
ـة،
ـ
ي
الباد
ـب
ـ
ل
ق
ف
ر
ر
ـ
يـ
رـ
البوليتاريــا الروســية مــن
البوليتاريــا عل الســلطة .إن بعــض الظــروف الـ رـي مكنــت ر
الشوط يســتحيل قيــام انتفاضــة مســلحة تــؤدي إل اســتيلء ر
الستيلء عل السلطة يف أكتوبر :1917
ف
البوليتاريا يف مراكز تجمع ثورية.
 vتمركز ر
 vالضاع الدائر ر ف
المبيالية وقتئذ.
بي
ر
ي
ـاهب الفلحي ــة تش ــكل القــوى الساس ــية للث ــورة ي ـف بني ــة اقتص ــادية و اجتماعي ــة شــبه
ه ــذه الظــروف يس ــتحيل توفره ــا ـف المغ ــرب ،حيــث الجم ـ ر
ي
ر
المبياليـة مسـتعدة للتـدخل
غب مبكزة حيث توجد طليعتها عمال المناجم ف قلب الباديـة  ،كمـا أن ر
البوليتاريا ر
استعمارية و شبه إقطاعية ،و ر
رـ ـ
المباش لحماي ــة مص ــالحها المه ــددة كم ــا وق ــع ي ـ ـف الفيتن ــام أو كوري ــا أو ال ــدومينيكان )وج ــود قواع ــد أمريكي ــة ي ـ ـف المغ ــرب و إس ــبانيا و الص ــحراء
الغربيــة( ،كمــا أن الطريــق المســدود الــذي تقــف فيــه الثــورة ي ـف أمريكــا اللتينيــة ،نتيجــة للفشــل الــدام للطريقــة الكوبيــة المنقولــة مفصــولة عــن
ي
البازيــل و الرغــواي( يجعلنــا بعيــدين عــن نفــس الطريــق
ســياقها الموضــوع داخــل بلــدان أمريكــا اللتينيــة ،ســواء ـف الباديــة )بوليفيــا( أو المــدن ) ر
ـاهب( تفتقــد أرضــيتها الموضــوعية ي ـف واقعنــا
غب بروليتاريــة )إذ تقفــز عــن القــدرة الخلقــة للجمـ ر
المســدود ،إن تلــك التجربــة زيــادة عل أنهــا ر ـ
ي
الوطي )انظر الدراسة حول "دور العنف يف التحول الثوري" و مختلف أشكال العنف(.
المغرب يؤكــد صــحة اســتنتاجنا الموضــوع حــول الحــرب الشــعبية كطريــق للثــورة ،إن كفــاحه ضــد الســلطة
إن الـ رـباث النضــال العريــق للشــعب
ـر
المركزيــة قبــل الســتعمار و يف بدايــة التــدخل الســتعماري يف القــرن الســادس ر ـ
الفرنس خلل القــرن الحــال
عش و مــا بعــده ،و ضــد الســتعمار
ـ
ـ
ـ
ري
الفلحب داخل قبائلهم لحماية الرض الجماعية )أرض الجموع( ،و رشف القبيلة و لـردع عـدوان الســلطة المركزيـة ال رـي
جماهب
كذلك انتظام
ر
ي
الحضية المحمية بالسوار العالية ،كما أن الحروب الطويلة ر
الي واجهت الستعمار الفرنس يف الريف بقيــادة
لم تكن تتجاوز سلطتها المراكز
ري
العينب ،حيث لم يتمكن الستعمار الفرنس من استكمال سيطرته إل
الخطاب ،و جبال الطلس ،و يف الجنوب بقيادة ماء
البطل عبد الكريم
ر
سـنة  ،1934و تأســيس جيــش التحريــر سـنة  ،1953كــل هـذا يؤكـد اســتنتاجنا الموضـوع ،فهــذا الـ رـباث الكفــاج يؤكــد وجــود الجـذور التاريخيــة
للحــرب الشــعبية يف ممارســة الشــعب ،و يمل علينــا نحــن الثـ ر ي
ـوريب واجــب اســتيعاب هــذا الـ رـباث و دمجــه بالماركســية اللينينيــة لغنــاء تجربــة
ـ
ـ
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الشعب الطويلة.
إن حرب التحرير الشعبية ه طريق الثورة.
 .3من القواعد الحمراء المتحركة إل مناطق السلطة الحمراء الدائمة :
إن السؤال الذي ي
ينبع الجابة عليه هو :كيف سيصل كل الشعب إل مرحلة الحرب الشعبية؟
ر
الي يجب قطعها و ر
السباتيجية يكمن بالضبط يف الجابة عل هذا السؤال ،الذي يتعلق بمجمل التكتيكات و المراحل ر
الي يشــكل
إن مشكل
مجموعهــا اسـ رـباتيجية الثــورة ،إن هــذه المراحــل ل يمكــن تحديــدها إل بمعرفــة دقيقــة لخصــائص الواقــع الـ ي
ـوطي و الــدول ،معرفــة تســمح بنهــج
الجماهب الثورية نحو حرب التحرير الشعبية.
سب حركة
ر
خط سديد يضمن ر
بالنسبة للواقع الدول ،فإن الدراسة )الثورة يف المغرب العرب أبريل  ( 1971قد حددت المرحلة التاريخية ر
الي تعيشها مرحلة القضاء النهـ ئـاب
ر
عل الرأسمالية :
 نمــو و اتســاع معســكر الثــورة حيــث يــزداد كفــاح الشــعوب قــوة و صــلبة ليشــمل قــارات العــالم الثــالث ،إفريقيــا و آســيا و أمريكــا اللتينيــة ،إنالنض ــال ال ـ ي
ـوطي و النض ــال م ــن اج ــل الش ـ رـباكية يعم ــق و ين ـ ـ الث ــورة الش ـ رـباكية ي ـ ـف الع ــالم و يج ــرف المزي ــد م ــن الش ــعوب للكف ــاح م ــن اج ــل
ر
ي
الشباكية" .إن الثورة ه التجاه الرئيس".
الوطي و
الستقلل
المبياليــة العالميــة ممــا يــدفعها عل شــن هيمنــة رشســة ضــد الشــعوب الثوريــة ،كمــا يوضــح ذلــك الهجــوم ر ـ
الشس عل الشــعب
 اشــتداد أزمــة ري
الفيتنــام البطــل و بـ ر
ـاف شــعوب الهنــد الصــينية و الشــعب الفلسـ ي
ارتبيــا و الصــحراء الغربيــة و شــعوب إفريقيــا
ـطيي و الشــعب
العرب ـف ظفــار و ر
رـ
المكافحــة و شــعوب أمريكــا اللتينيــة ،ي ـف نفــس الــوقت الــذي تقــوم فيــه التحريفيــة العالميــة بقيــادة طغمــة بجنيــف بإجهــاض مكتســبات ثــورة
الوطي ،ي
ي
فق نفس الــوقت
للمبيالية العالمية و بالنسبة للواقع
أكتوبر العظ و خيانة مبادئ الماركسية اللينينية بتقديمها أحسن الخدمات
ر
ري
الجماهب عل صعيد كل المواجهات و يزداد فيه تفسخ الحكم و تفضح فيه كمشة السياس ر ي
جوازيب ،ال رـي ظلـت
ـيب ال رـب
الذي يتنام فيه نضال
ر
ـاهب ،ي ـف هــذا الــوقت يأخــذ كفــاح الشــعب أبعــاد أ كــب جذريــة ،هــذا الطــابع الــذي يطــرح عل
لحــد الن تســاوم الحكــم عل حســاب نضــالت الجمـ ر
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ـأطب هـذا الكفـاح و تصـعيده و خلــق رـ
ـاهب
الشوط السياسـية و التنظيميــة لهـذا النمــو .إن هـذا النمــو يجـب أن يـدفع الجمـ ر
الحركة الثورية مهمة ت ر
ي
ي
ر يـ
ر يـ
ـاهب
اض و طــرد
ـاهب
الملكب الكبــار ،و يقــوم فيهــا جمـ ر
عل شــن انتفاضــات ـف البــوادي و المــدن يقــوم فيهــا جمـ ر
الفلحب بالســتيلء عل الر ـ
ـاهب المــدن بتحويــل الحيــاء الشــعبية إل منــاطق تمــارس فيــه
العمــال بالســتيلء عل المنــاجم و القــرى المعدنيــة و المعامــل ،و تقــوم فيــه جمـ ر
الجماهب بوسائلها الذاتية او ر ي
الرجع ي ـف المرحلـة
ـم
ك
للح
يمكن
سوف
العدو،
من
السلح
اع
بانب
الجماهب سلطة الحكم الثوري و يكون تسليح
ر
ر
ـ
الول قمع هذه النتفاضات بسهولة و سوف لن يدوم بعضــها إل سـاعات قليلــة ،و ســيؤدي نمــو هــذه النتفاضـات و اتباعهـا ي ـف مرحلــة أعل و
عب كل المناطق.
عب أنحاء البلد إل تشتت قوات الحكم و جهازه القمع و يؤدي إل خلق قواعد حمراء متحركة باستمرار و ر
تعميقها أكب ر
إن مثــال أولد خليفــة واضــح ي ـف هــذا المجــال حيــث تمكــن الفلحــون مــن الســتيلء عل أراضــيهم و مقاومــة وحــدات المخــزن عــدة ســاعات ،و
ك ــذلك مث ــال عم ــال قط ــارة ال ــذين تمكن ــوا م ــن احتلل المنج ــم لم ــدة ي ـ ر ي
بتفجبه ــا ي ـ ـف حال ــة ع ــدم
ـومب و الس ــتيلء عل المتفجـ ـرات و التهدي ــد
ر
الستجابة لمطالبهم ،و مثال انتفاضة وزان وانتفاضة قرية بامحمد خلل نضالت رفباير  71المجيدة و أمثلة أخرى عديدة.
ـأطبا سياسـيا أو تنظيمهــا و بــدون برنامــج ثــوري مكـن الحكــم مـن  ...........بســهولة كـ رـببة،
إن كون هذه النتفاضات معزولـة و عفويــة ل تملــك تـ ر
ي
إن تنظيــم هــذه النتفاضــات و اتســاعها و تسلســلها و ر ـ
البنامــج الثــوري )برنامــج الجبهــة الثوريــة الشــعبية( ســيعطيها فرصــة
الشوع ـف تحقيــق ر
ر
المباش ضدها مرة واحدة.
أطول يف الستمرار و سيجعل الحكم الرجع عاجزا عن الرد
إن هــذه النتفاضــات ،كمــا أوضــحنا مــن قبــل ،تركــز عل ال ـ رـباث النضــال الصــيل للشــعب ،فقــد كــان الفلح ــون يحمــون أراضــيهم مــن الس ــلطة
ي
ـغبة تحمــل اســتقلل شـبه كامـل
المركزية و يحاصونها أحيانا و يحمونها و يفصلونها عن التبعية للمراكز
الحضية ،فكانت تنشــأ أحيانـا دول ص ر
)إذ تــذكرنا مرحلــة الســيبة الماثلــة ي ـف ذاكــرة الشــعب(  ،إن هــذه النتفاضــات تنطلــق مــن منــاطق معينــة داخــل البلد ،هــذه المنــاطق المعروفــة
ري
للمبياليـة
السلطب المركزيـة و ضـد السـتعمار و حيـث يتمركـز فيهـا الن الفلحــون الكبـار و المشــاري ــع الضـخمة
بتاريخها النضال ضد سلطة
ر
و تتمركز المناجم يف معظمها مما يسمح بقيادة بروليتاريا المناجم الطليعية لهذه النتفاضات ،مثل تادلة و الغرب و الطلس و الريف ...إلخ.
ي
فق مثــل هــذه ر ـ
رجع مركــزي مــن جهــة
ـم
ـ
ك
ح
ـود
ـ
ج
فو
ـاحه،
ـ
ج
لن
ـوعية
ـ
ض
المو
ـروف
ـ
ظ
ال
ـد
ـ
ق
يفت
ـة
ـ
ل
المتنق
ـابات
ـ
ص
الع
ـرب
ـ
ح
ـك
ـ
ي
تكت
ـإن
ـ
ف
وط
الش
ـ
ـ
المبياليـة للتــدخل للـدفاع عــن مصـالحها مـن جهــة أخــرى سـيحد مـن فعاليتهـا ،و يــؤدي إل عــزل المجموعــة المقاتلـة عــن الشــعب و
واسـتعداد ر
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ي
ـاهب ي ـف المنــاطق الرئيســية الـ رـي يتمركــز فيهــا الضاع
الجماهب الشعبية ،و حضها ف مناطق جبليــة وعــرة ل تســمح بتنميــة الكفــاح الثـوري للجمـ ر
ر
ر
ـدمب
ـاهب بتـ ر
ـاهب نحــو الحــرب الشــعبية الشــاملة ،حيــث تقــوم الجمـ ر
ه وحــدها طريــق كفــاح الجمـ ر
الطبق  ،لهــذا فــإن القواعــد الحمـراء المتحركــة ـ
ـ
جهاز الحكم و ر
ري
ري
الثوريب مــن خلل إنشــاء هــذه القواعـد
الفلحب و العمال و الجنود
مباشة السلطة الثورية و سيتم تأسيس الجيش الحمر من
الصب يف السنوات  1928 – 27ه ر
ري
ري
الي خلقت الكتائب الول للجيش
الفلحب يف
عب مختلف المناطق ،و ل ننس أن تناقضات
و تحركها ر
ـب ،تلــك الـ ر
ـب .إن هــذه القواعــد الحم ـراء المتحركــة تختلــف عــن منــاطق الســلطة السياســية الحم ـراء يف الصـ ر ي
الحمــر يف الصـ ر ي
ماوتس
ـدث
ـ
ح
ت
ـي
ـ
ـ
ـ
ي
ي
ر
ري
الصب؟".
تونغ عن إمكانية استقرارها و استمرارها ف مقال "لماذا يمكن أن تبق السلطة السياسية الحمراء ف
الوطي و الدول ،كما حددناه من قبل ،إن أهم ر
الشوط ر
ي
ري
الصب:
الي كانت تسنح بذلك يف
نتيجة لمختلف رشوط الواقع
ري
الصب و وجود صاع عنيف داخل مناطق السلطة البيضاء )وأمراء الحرب(.
 انعدام حكم مركز يفري
الصب و عكس ذلك يوجد يف المغرب.
المبيالية يف نلك المرحلة يف
 صعوبات تدخل رفبالرغم من ضعف الحكم المركزي و تزايد تفتته إل انه ل ي
يعاب صاعا مسلحا داخل أجنحته انقساما ر يـ
بب مراكــز ســلطته ،إن هـذه الظــاهرة لـم
يعرفها المغرب إل ساعات قليلة يوم  10يوليوز.
المبياليــة مســتعدة ي ـف ظــروف انهيارهــا للتــدخل الشي ــع لحمايــة مصــالحها و مصــالح عملئهــا ي ـف غــرب البحــر البيــض المتوســط ،فتمركــز
إن ر
المبياليــة بشــكل قــوي و امتلكهــا لقواعــد ضــخمة ي ـف المنطقــة يجعلهــا عل اســتعداد لقمــع نضــالت شــعوب المنطقــة حينمــا تهــدد مصــالحها.
ر
لكل هذه ر
المبياليـة يســتطيعان سـحقهما بكـل سـهولة إذا
الشوط  ،فإن هذه القواعـد الحمـراء يجـب أن تكـون متمرســة ،فـإن الحكـم
الرجع و ر
ـ
ي
ـاهب ي ـف منطقــة معينــة بعــزل قــوات العــدو المحليــة و ســحقها و الســتيلء عل
بقيــت قائمــة ـف نفــس المنطقــة و معزولــة ،فحينمــا تقــوم الجمـ ر
ي
السلطة يف المنطقـة و رـ
المبياليـة ،تســليح الشـعب ،(...فـإن العـدو الـداخل و الخ ر
ـارج
اض تصـفية مصــالح ر
مباشة ر
البنامـج الثـوري )توزي ــع الر ـ
ي
ـاهب ،فلب ــد أن يت ــم نق ــل ه ــذه القواع ــد إل من ــاطق أخ ــرى و ه ــذا س ــيؤدي عل تفت ــت و
س ــيقذف بق ــواته ـف المنطق ــة ليس ــحق انتفاض ــة الجم ـ ر
عب مختلف المناطق.
تشتيت جهاز القمع و سيتعمق ذلك كلما استطاعت
الجماهب إنشاء هذه القواعد و تسلسلها ر
ر
و يجب اتساع نضالت
الجماهب يف المدن و تحويل الحياء الشعبية )و خاصة مدن القصـدير( و الشــوارع إل أمــاكن ل تطــاق بالنســبة للعـدو،
ر
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البوليتاريــا و الش ــباب الثــوري ي ـف المــدن ارتقــاء إل بن ــاء النويــة المســلحة
البوليتاريــا و شــبه ر
كمــا يجــب أن يكــون هــذا كلــه مصــحوبا بنضــالت ر
للمقاومة الشعبية داخل المدن ،إن المدن يف المغرب تشكل تجمعات سكانية و مراكز حيوية هامة )الدار البيضاء وحدها تضــم  10ي ـف المائــة
كب فقط عل البادية خطا ر
من سكان المغرب( ،فل يجب إهمالها مطلقا ،إن إهمالها و ر
الب ر ي
الجماهب
اتيج فاشل ،و هذا التصاعد يف كفاح
اسب ر
ر
رـ
المنتشة عـ رـب مختلــف المنــاطق نفســا جديــدا
داخــل المدينــة سـ ر يـبيد مــن تفكــك و تشــتت قــوات العــدو و ســيعط للقواعــد الحم ـراء المتحركــة
لمقاومتها و استمرارها.
عب كفاح الشعب سيؤدي إل المرحلة الثانية من هذا الكفاح مرحلة قواعد الســلطة
إن النمو المتسلسل للقواعد الحمراء المتحركة و تعمقها ر
الحمراء الدائمة ،فتعمــق نضــال الشـعب المســلح ي ـف هـذه القواعـد الحمـراء المتحركـة و اتسـاع هـذه القواعـد يجـب أن يـؤدي إل فـرض اســتمرار
الفلحب الفقـراء ،و إن الســلطة الثوريـة للجمـاهب س ر
ر يـ
ـتبق ،مـن خلل الكفـاح الثـوري
هذه القواعـد و تحويلهـا إل منـاطق دائمـة لحكـم العمـال و
ر
نفسه ،تلك السلطة الثورية ر
ري
الفلحب و الجنود و الشباب وسيلتها الرئيسية.
الي تشكل اللجان الثورية المسلحة للعمال و
ر يـ ـ
ـاهب
رئيس إل بن ــاء الجي ــش الحم ــر ،جي ــش العم ــال و
إن ه ــذه القواع ــد الحمـ ـراء المتحرك ــة يج ــب أن ته ــدف بش ــكل
الفلحب  ،فتس ــليح جم ـ ر
ــ
المنطقــة و ســحقها لقــوات العــدو المحليــة ،ثــم مواجهتهــا لهجــوم إمــدادات العــدو إل المنطقــة ،و هــذه المهــام ل يمكــن مواجهتهــا إل بتأســيس
ـاهب ي ـف القواعــد الحمـراء
ـاهب المنطقــة و تــدريب الشــعب عل حمــل الســلح ،إن هــذه الكتــائب الول الـ رـي سـ رـيبزها كفــاح الجمـ ر
كتــائب مــن جمـ ر
ه الـ رـي ستشــكل النويــة الول لجيــش الشــعب الحمــر الـ رـي يســتحيل بــدونه خــوض الحــرب الشــعبية الظــافرة .و يتطلــب بنــاء هــذه
المتحركــة ـ
السياس ي ـف المنطقــة
القواعــد الحم ـراء المتحركــة وجــود أنويــة مســلحة ،المكونــة مــن الطــر الثوريــة العســكرية الـ رـي نقــوم إل جــانب التحريــض
ـ
بتنظي ــم العناص الثوري ــة الطليعي ــة يف أنوي ــة للجي ــش الحم ــر ،و تق ــوم بتحري ــض ه ــذه القواع ــد إل من ــاطق أخ ــرى ر يـ ـ
مج ء ق ــوات الع ــدو
حب
ر
ــ
ــ
المتفوقــة ،إن أســاليب مقاومــة قــوات العــدو و تحريــك هــذه القواعــد و تنظيــم الجيــش الحمــر...إلــخ .يتطلــب دراســة دقيقــة ي ـ
تبي بالضــافة إل
للجماهب عل الدراسة العسكرية و لساليب مواجهة قوات العدو ،ر
السء الذي يجب بناؤه كليا من الساس.
القدرات الخلقة
ر
غب أن التــدخل لــن
المبيــال ر ـ
إن بنــاء القواعــد الحم ـراء المتحركــة و تحويلهــا إل منــاطق دائمــة للســلطة الحم ـراء سـ ر يـبيد مــن احتمــالت التــدخل ر
يزيــد كفــاح الشــعب إل صــمودا و ي ـصاوة ،كمــا أن هــذه القواعــد الحم ـراء المتحركــة يجــب أن توضــع ي ـف إطــار الجبهــة الواســعة لشــعوب منطقــة
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ي
ي
المبياليــة
غرب البحر البيض المتوسط )الشعب الصحراوي ،الشعب الموريتاب و الشعب السباب و شــعب التشــاد( ،حيــث سيصــعب عل ر
المتمركزة يف المناطق سحق انتفاضات الشعوب مما سيؤدي إل دحرها نهائيا و بناء الجبهة الغربية للثورة العربية.
 .4الجبهة الثورية الشعبية :
إن إنشاء القواعد الحمراء المتحركة و انتقالها إل مناطق السلطة الحمـراء الدائمــة ع رـب نمــو كفـاح الشــعب ،يســتمد إل قيــام جبهـة عريضــة ر يـ
بب
ر يـ
للمبياليــة و لنظــام
ـغبة و كافــة الفئــات الوطنيــة المناهضــة
العمــال و
ر
البجوازيــة الصـ ر
ـاهب ر
الفلحب الفق ـراء و الجنــود و الشــباب الثــوري و جمـ ر
ري
الكمبادور.
الملكب الكبار و الوليغارشيا
ر
ـاهب و بنــاء الحــزب الثــوري
لقــد اســتطاع تنظيمنــا خلل الشــهور
الخبة إدراك الهميــة البالغــة لبنــاء الجبهــة الثوريــة الشــعبية تقــدم كفــاح الجمـ ر
رـ
الطليع ،و ر
الخبة كنـا قاصين عـن فهـم الجدليـة المتواصــلة ر يـ
بب الحـزب الثـوري و الجبهـة الثوريـة الشــعبية ع رـب نمــو كفـاح
حي حـدود الشـهور
رـ
ر يـ
الفلحب الفقـراء و عل الشــعب الثــوري ،كمــا أن هــذا
الشــعب ،إن الحــزب الثــوري ل يمكــن بنــاؤه إل عـ رـب التصــاعد المتواصــل لنضــال العمــال و
البوليتـاري هـو بالضــبط ذلـك
ـعي ،قاعـدة الجبهـة الشــعبية الثوريـة ،و الحـزب ر
التصاعد ل يمكن أن يستمر و يتنـام إل ببنــاء لجـان النضــال الش ر
التنظيم الذي يؤطر العناص الثورية الطليعية ر
الي تعززها كفاحات هذه اللجان المنظمة و المؤطرة لنضالت
الجماهب.
ر
ه الصــياغة السياســية و التنظيميــة للثــورة الديمقراطيــة الوطنيــة تلــك الثــورة الـ رـي لبــد مــن إنجازهــا قبــل الثــورة
إن الجبهــة الثوريــة الشــعبية ـ
ر
ر يـ
المبياليـة و عملئهــا و تحقيــق الثــورة الزراعيــة و بنــاء
الشباكية حيث يقوم الحكم الثوري للعمــال و
الفلحب الفقـراء و الفئــات الوطنيـة بطـرد ر
القتصــاد الـ ي
ـاهب؟ إن برنامــج الجبهــة الثوريــة الشــعبية هــو برنامــج الثوريــة الديمقراطيــة الوطنيــة )انظــر مــن
ـوطي و بنــاء الثقافــة الخلقــة للجمـ ر
أجل الجبهة الشعبية الثورية(.
إذا كــانت هــذه المرحلــة الديمقراطيــة تســتلزم قيــام التحــالف الـ ي
ر يـ
ـوطي الواســع ر يـ
الفلحب الفقـراء و الطبقــات الوطنيــة ،فــإن التحليــل
بب العمــال و
ر
بب الطبق ــات ل تحالف ــا ر ي ـ
الطبق يظه ــر أن هــذا التح ــالف ســوف يك ــون تحالفــا ر ي ـ
بب الهيئ ــات السياس ــية الحاليــة الـ رـي لــم تعــد
الملم ــوس للضاع
ـ
الممثـ ــل السياس أو التنظي للطبقـ ــات الـ ـ رـي كـ ــانت تعـ ـ رـب عنهمـ ــا .لقـ ــد تحـ ــولت هـ ــذه الح ـ ـزاب إل تجمعـ ــات فئويـ ــة كمجموعـ ــة السياسـ ـ ر ي
ـيب
ــ
ــ
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ي
ر
المحب ر ي
ـاهب و قـاطرة
فب الذين يطمحون إل حل مشاكلهم ف إطار النظام الحال و اللتحـاق بقـاطرته )انظــر تحليـل ل .و الســابق "قـاطرة الجم ر
ري
المساومب"(.
ر يـ
ر يـ
الفلحب و النضــال
ـاهب العمــال و
إن نمــو كفــاح العمــال و
الفلحب الفق ـراء هــو الــذي ســيدفع بالطبقــات الوطنيــة عل التحــول إل جــانب جمـ ر
المبيالي ــة و عملئه ــا ،ه ــؤلء س ــيبنون جبهته ــم الكفاحي ــة م ــع الطبق ــات الوطني ــة حينم ــا ت ــدرك أن مص ــلحتها ل تكم ــن ي ـ ـف التح ــالف م ــع
ض ــد ر
الفقبة.
الجماهب العمالية و الفلحية
المبيالية و عملئها بل يف التحالف مع
ر
ر
ر
ـغبة و لجـان الجنـود الث ر ي
ري
ـوريب و لجـان الشــباب الثـوري
البوليتاريا و
إن اللجان الثورية للعمال و
البجوازيـة الص ر
جماهب ر
ر
الفلحب الفقراء و شبه ر
ـاهب بواس ــطة الس ــلطة الثوري ــة ي ـ ـف القواع ــد الحمـ ـراء
ه وس ــيلة الحك ــم الث ــوري حي ــث س ــتمارس الجم ـ ر
ه قاع ــدة الجبه ــة الثوري ــة الش ــعبية و ـ ـ
ــ
ي
المتحركة و ف المناطق الحمراء الدائمة.
ف
ر
السباتيجية الثورية :
 .5مهامنا يف إعداد
ر يـ
الملكب الكبــار و الوليغارشــيا الكمـ رـبادور مــن جهــة و
المبياليــة و حلفائهــا
لقــد تحــدثنا مــن قبــل عــن تلــك المنــاطق الـ رـي تتمركــز فيهــا مصــالح ر
ـاهب الشــعبية الـ رـي تملـك تراثــا نضــاليا عريقـا ي ـف تلـك المنــاطق مـن جهــة أخـرى ،بالضــافة إل الخصـائص الجغرافيــة المناســبة مثـل
طاقــات الجمـ ر
سوس و الغرب و الريف و الطلس و تادلة و المغرب ر
الش رفم و كذلك تمركز أغلبية المناجم يف هذه المناطق )مناجم أحــوول و ميبلدون و
جبل عوام يف جبال الطلس ،معادن الحديـد قـرب النـاظور يف الريـف و منـاجم جـرادة يف المغـرب رـ
الش رف و منـاجم خريبكـة ي ـف ســهول الشــاوية
ـ
ـ
ي
الغربيــة مــن تادلــة و الطلــس المتوســط ،و منجــم قطــارة الحــوز ،و منــاجم الجنــوب ـف الطلــس الكـ رـبب و الصــحراءم( هــذه المنــاطق يجــب ان
تشكل مركز عملنا الثوري السياس و التنظي .
ي
ري
ري
التحريض و العمل السياس ،و عليه أن يســتفيد مــن
الثوريب لهذه المناطق للقيام بالعمل
المناضلب
إن عل التنظيم الثوري أن ينظم إرسال
البوليتاريـا و خاصـة المعدنيـة و الصــناعية منهـا و
كل المكانيات الممكنة للقيام بهذا العمـل ،إن هـذا يطـرح يـصورة إنجــاز مهمـة التجـذر داخـل ر
ـلب المح ـ رـب ر ي
الفلحب الفقـ ـراء ،و ه ــذا يتطل ــب إع ــداد المناض ـ ر ي
ر يـ ـ
ـغب و
ـاهب
فب المس ــتعدين للتض ــحية بك ــل أس ــاليب العي ــش ال ـ رـبجوازي الص ـ ر
جم ـ ر
الجماهب و نضالتها المستعدين لتنظيم حياتهم و دفعها ثمنا للثورة ،يف هذه المناطق لبد من بناء الجبهة الثورية الشعبية ،هذا
الندماج يف
ر
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تفجب نضالت
ـاهب الشـعبية
الجماهب الشعبية يف المنطقـة ،النضـالت القتصـادية و السياســية ،إن
عب
تفجب نضـالت الجم ر
رـ
ر
ر
البناء ل يتم إل ر
و بناء اللجان الثورية رشطان يصوريان لبناء القواعد الحمراء المتحركة.
إن بنـاء القواعـد الحمـراء المتحركــة يســتلزم تنظيــم النويـة المسـلحة الول ،هـذه النويـة تســتلزم إعـداد الطـر العســكرية الول ،ال رـي لـن ي
تكتق
ـ
ي
ي
ـاهب ستصــل مــن خلل نمــو كفاحهــا العفــوي إل الكفــاح
التقي بــل ســتقوم بــالتحريض
بالعــداد
السياس ـف بالمنطقــة ،ليــس صــحيحا أن الجمـ ر
ـ
ـ
المســلح ،لقــد اســتطعنا تجــاوز هــذه الفكــرة الخاطئــة الـ رـي كــان يتضــمنها مفهــوم "النطلقــة الثوريــة" ،و قــد كــان مــاركس و ر ي ـ
لينب يتحــدثان عــن
البوليتاري ــا أن تتقن ــه ،و لك ــن لي ــس ص ــحيحا أيض ــا أن الح ــرب ف ــن فق ــط ،يت ــم ممارس ــتها و تعلمه ــا خ ــارج كف ــاح
ـاهب ر
النتفاض ــة كف ــن عل الجم ـ ر
مل ء بــدروس الحــرب ،و قــد
الحرب للشــعب
ماوتس تونــغ .إن الـ رـباث
الشــعب "إننــا نتعلــم الحــرب عــن طريــق الحــرب" ،كمــا يقــول
رـ
رـ
المغرب ـ
ـ
يبي تنظيمــه العسـكري و تســليحه الـ ر
اســتطاع الشــعب ي
ـذاب خلل حــرب الريـف بوسـائله الذاتيــة و ب ر ي
الريق المعــزول أن ي
ـانباع السـلح مـن العـدو
ـ
ـ
)معركة أنوال( و أن يقهر القوات السبانية و الفرنسية مما اضطر المارشال بيتان بطل معركة " رفبدان" أن ر
يشف بنفسه عل عمليات سحق
الحرب التحريرية يف الريف ،إن عبد الكريـم الخط رـاب قائـد هــذه الحـرب لـم يتعلـم ي ـف الكليــات العسـكرية ،و قـد كـان "بـونعيلت" و "البضي" و
"الجبل " و "الزرقطـ ي
ـوب" ...رجــال نبغــوا مــن كفــاح الشــعب و تعلمــوا منــه ،كــذلك أبطــال الحــروب التحريريــة يف الصـ ر ي
ـب و الفيتنــام و كوريــا لــم
ـ
ـ
ي
ي
التقي ـ ـف كف ــاح
ـعي إل م ــن خلل ه ــذا الكف ــاح نفس ــه ،له ــذا لب ــد أن تندم ــج ه ــذه الط ــر العس ــكرية ذات التك ــوين
يكون ــوا كق ــادة للكف ــاح الش ـ ر
ــ
الجماهب و أن تتعلم منه.
ر

74

المنظمة الماركسية ـ اللينينية المغربية "إل المام" :الخط الثوري 1970 :ـ  :1980الوثائق الساسية ـ مقالت ونصوص

تناقضات العدو و الفق الثوري بالمغرب
شتنب 1972
10
ر
تقديم:
المغرب المنت ـ للماركســية – اللينينيــة للتناقضــات وســط العـدو موشـوما بذاتويــة
لقد ظل التحليل المقــدم لحـد الن مـن طـرف التيــار الثـوري
رـ
الصغبة ،إذ هناك اتجاهان :
البورجوازية
ر
 اتجاه أول يقوم بوضع طبيعة السلطة كطغمة عسكرية بوليسية متجمعة حول الملكية يف مرتبة أول بينما بورجوازية العمال تحتل مرتبــةالتسيب القتصادي للبلدة
ثانية يف ميادين
ر
 اتجاه يثاب ظهر بعد  10يوليـوز ،و بعكـس الول وضـع بورجوازيـة العمــال ي ـف مركــز الســلطة بينمــا وضـع الجيـش عل هـامش الســلطة  .هـذان
ر يـ
ـغبة -و الـ رـي وحــدها الممارســة الثوريــة تســتطيع محوهــا -تنطلقــان مــن تحليــل ســطج للبنيــة
التجاهــان
المتمبان بالذاتويــة البورجوازيــة الصـ ر
الكومبادورية ة
الطبقية للعدو و المتأثرة بالمصطلح الغامض للوليغارشيا
ر
للمبياليــة و عــدم أخــذها
للمبياليــة الناتجــة عــن تســارع الزمــة العامــة
أخبا فــإن هــذان التجاهــان كلهمــا أغفــل تطــور التناقضــات المابينيــة
ر
ر
و رـ
ي
ر
ر
ي
أيضا ر ي
ـوفياب ( ضـد
المعي هنـا التحـاد السـ
امبيالية )
المبيالية المريكية ف إطار تداخلها مع السوسيال – ر
تغبات السباتيجية ر
بعب العتبار ر
تفكب ي ـص ورية م ــن أج ــل مقارب ــة أحس ــن للتناقض ــات ي ـف ص ــفوف الع ــدو ،تل ــك
الحرك ــة الثوري ــة العالمي ــة  .ه ــذا التحلي ــل يح ــاول وض ــع عناص ر ـ
التناقضات ر
الي ظهرت بوضوح أكب يوم  16غشت  1972و كل هذا بهدف وضع أحسن للفق الثوري ة
 Iـ طبقة السلطة وازدواجية القطبية:
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ف
الملك :
إسمنتها
و
المخزن
طبقة
ف
1ـ ي
ي
ي
المريي و بشــكل أ كــب انســجاما ي ـف ظــل
تهيكلــت الطبقــة الـ رـي توجــد ي ـف موقــع الســلطة تاريخيــا ي ـف السـ رـبورة الـ رـي انطلقــت ابتــداء مــن النحطــاط
ـ
الشة العلويــة ،حيــث قــامت بتنظيــم المخــزن كجهــاز اســتغلل للبنيــات الجماعيــة الفلحيــة المنظمــة يف القبائــل ) ي
الفرنس  ،نحتفــظ
ـص
ـ
ن
ال
ف
ـ
ـ
ـ
الخبة تمــايزت تاريخيــا عــن المضــمون ي
الفرنس للقبيلــة ،و تمثــل "
الثي الــذي يحــافظ عليــه المصــطلح
بمصــطلح قبيلــة  " "Kbilaلن هــاته
رـ
ـ
ـ
ري
ـاعيتب رئيسـ ر ي
ـتب اجتمـ ر ي
بب الجماعــة الفلحيــة و الرض ال رـي تتبــع لهــا( .تهيكلــت طبقـة المخــزن عل أســاس فئـ ر ي
اتحـادا وثيقــا ر يـ
ـداخلتب بهـذا
ـيتب مت
القدر أو ذاك:
الببوقراطي ــة ،المالك ــة العقاري ــة)  (Absentéisteانطلق ــا م ــن الم ــدن الرئيس ــية و تق ــوم إل ج ــانب العلم ــاء
 بورجوازي ــة المخ ــزن المركنتيلي ــة ،ربالوظيفة اليديولوجية المركزيةة
ـاعيب المس ــتعمل عموم ــا و ال ــذي ل يواف ــق الواق ــع الت ـ ي
 ال ــوكلء ) (Les Mandatairesنق ـ رـبح ه ــذا المص ــطلح ب ــدل مص ــطلح القط ـ ر يـاريج
ري
مؤلفب آخرين و الذي يناسب أحـد أوجــه هــذه الفئـة الجتماعيــة –
للمغرب ،و كذا مصطلح إقطاع )  ( Iqtaaالمستعمل من طرف العروي و
المكلف ــون بج ـ رـي يـ ـ
الضائب ) لص ــالح المخ ــزن و لص ــالحهم ( و نق ــل المنتوج ــات الزراعي ــة الموجه ــة للتص ــدير ،ه ــؤلء ال ــوكلء ه ــم م ــن العي ــان
ي
المخزب عــن طريــق السـ رـبورة الدينيــة ) ر ـ
ر يـ
الشفاء ( أو الجتماعيــة ) القــواد و
المنبثقب مــن الجماعــات الفلحيــة و الــذين يتــم إدمــاجهم بالجهــاز
ـ
أمغارات( و يتم إسـنادهم بالجهـاز العسـكري المركـزي للمخـزن  .هـاته البنيــة المزدوجــة القطبيــة تعتمـد عل مبـدأ موحـد هـو الملكيــة خصوصـا
عن طريق الدور الموهم لمبدأ " المام " الذي سيتدعم مع انبثاق السللت المسيحية ة
ممثل طبقــة المخــزن يظهــر
إن مبــدأ انتخــاب المــام مــن وســط الســللة مــن طــرف العلمــاء و مجمــوع "المؤسســات المنظمــة " ) أي مجمــوع
ـ
بب الملكية و مجموع طبقة المخزن ر
التضامن الحاصل يف الواقع كما يف القانون ر ي
الي يف نفس الوقت تنبثق عنها و تقـوم بـدور الحكـم وسـطها(
.و ي
ر
ر
ـلحب ( و طبقــة المخــزن هــو مــا ر ي ـ
الفلحب المسـ ر ي
ر يـ
الطبق ر ي ـ
الطبق ي ـف الغــرب
اع
ض
ال
مب
ـات
ـ
ع
مجمو
)
ـل
ـ
ئ
القبا
بب
اع
ض
ال
ـإن
ـ
ف
ـر
ـ
م
ال
ـر
ـ
خ
آ
ف
ـ
ـ
ـ
ي
المريي إل السلطة الستعمارية ة
العرب منذ النحطاط
ر
 2ـ ضاع الطبقات  :القبائل و طبقة المخزن.
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ـارب – و الـ رـي وضــعت ي ـف تعــارض مــع طبقــة المخــزن ســلطة المقاومــة للقبائــل باعتبارهــا جماعــات فلحيــة مســلحة –
إن بنيــة المجتمــع المغـ ر
دفعت طبقة المخزن إل العتماد عل الرأسمالية الوربية الصاعدة و ذلك بالتنازل لها عن احتكار التجــارة الخارجيــة  .طبقـة المخــزن هــاته ،و
منــذ الفـ رـبة الول لتهيكلهــا ر ي ـ
تمبت بجــوهر كومـ رـبادوري ) أول ســلطان علــوي الرشــيد اســتفاد مــن أجــل تـ ر ي
ـأمب حكمــه مــن دعــم فرنســا ي ـف مقابــل
الخب .و قـد وقفـت القبائــل الريفيــة
حصولها عل الحتكار التجاري عل مصب وادي باديس بالبحر البيض المتوسط الذي يربــط فــاس بهـذا
رـ
حاجزا ضد هذا الحتكار (ة
هكذا و منذ هــذه الف ر
ر
الطبق ر يـ
بب القبائـل و طبقـة المخـزن طابعـا وطنيـا ،فالقبائــل تهيكلــت ي ـف الجماعــة الوطنيـة العربيـة بفضـل
اع
ض
ال
ـذ
خ
أ
ة
ـب
ـ
ي
ي
ي
ي
العرب المازيع  .لقـد أدمجـت البنيــات الجماعيــة
العرب – المازيع .من هنا خطأ الزعم القائل بالتعارض الثي
الثقاف
الندماج الجتماع و
ر
ر
المازيغي ــة إس ــهام الي ــديولوجيا السـ ــلمية و الثقاف ــة العربي ــة و ذل ــك فيم ــا تتض ــمنه م ــن إيـ ــديولوجيا و ثقاف ــة تس ــمح بتج ــاوز ح ــدود البني ــات
الجماعيــة البدائيــة و مــن هنــا تعزيــز جوهرهــا ،و هكــذا فــالروابط الثقافيــة ،اليديولوجيــة و القتصــادية الـ رـي تطــورت أدمجــت المغــرب ي ـف بنــاء
ي
الجمع
ـالمعي
المة العربية ،إل أن هذا البناء لـم يتـم إل عل يـد طبقـات مســيطرة بقاعـدة تيوقراطيـة و مركنتيليــة ) أوليغارشـيات مركنتيليـة( ب
ـ
ي
ـالمعي الــذي يــرى أنــه بمجــرد مــا تــم تحويــل المبــادئ الموحــدة و المســاواتية للمــة العربيــة – الســلمية إل نقيضــها عــن طريــق تهيكــل هــاته
و بـ
الطبقات المسيطرة ر
حي انقسمت الوحدة السياسية للمة إل مناطق نفوذ ة
إن تــوهيم " المجتمــع العرب  -الســلم" تحــت قيــادة هــاته الوليغارشــية الـ رـي حولتهــا إل مجتمــع ر
طبق تتعــارض فيــه البنيــات الفلحيــة مــع
رـ
ـ
ـدريج و النسـ رـي للقــدرة العســكرية و القتصــادية للمجتمــع
الوليغارشــيات ،ممــا ولــد ل اســتقرارية هــاته الوليغارشــيات ،و مــن تــم الـ رـباجع التـ ر
ي
ي
ـالمعي الــدقيق للكلمــة( تتــوفر عل قــدرة عاليــة عل الـ رـباكم الناتــج بــدوره عــن
المبكنتيليــة الوربيــة القائمــة عل إقطاعيــة )بـ
العرب ـف مواجهــة ر
رـ
الورب الــذي تحــول إل قــن .هــذا مــا يفش بالنســبة للمغــرب الكـ رـبب )المغــارب( ذلــك المــرور العــابر للش
ضــعف قــدرة المقاومــة لــدى الفلح
رـ
الحاكم ــة – و ال ـ رـي ك ــانت تحم ــل يف ر
فباته ــا الول )بداي ــة حكمه ــا( دينامي ــة عميق ــة للمجتم ــع الق ــائم عل الجماع ــة العربي ــة – المازيغي ــة – إل
ــ
ي
النحطاط البنيوي تحت قيادة طبقة المخزن ر
امبياليةة
الي اعتمدت ف بناء استقرارها عل التحالف
الكومبادوري مع الرأسمالية ما قبل ر
ر
عل مس ــتوى ه ــاته الوليغارش ــيات التيوقراطي ــة – المركنتيلي ــة ي ـ ـف مراحله ــا المنحط ــة و عل مس ــتوى طبق ــة المخ ــزن ك ــانت الثقاف ــة العربي ــة و
77

المنظمة الماركسية ـ اللينينية المغربية "إل المام" :الخط الثوري 1970 :ـ  :1980الوثائق الساسية ـ مقالت ونصوص

اليديولوجي ــة الس ــلمية تع ـ رـب ع ــن نفس ــها كإي ــديولوجيا لس ــتغلل البني ــات الجماعي ــة الفلحي ــة .و هن ــاك مث ــال ر يـ ـ
ممب يتجل ي ـف المس ــار ال ــذي
اتخذته الحركة الصوفية ر
الي لحمت نضال القبائل
القرنب  15و ،16ـ و ر
ي
الي ستقوم السلطة العلوية بتحويلها إل نقيضها عن طريق تـ ر ي
ري
ـدجب الزوايــا  .إن مبـدأ
الوطي ضد المستعمرين الوائل يف
ري
تدجب الزوايا ،الدور الحذر للعلماء ،استعباد المرأة ،تطور الثقافة المســماة أندلســية المقدمــة كثقافــة نخبــة
المام ،تثبيت و تكليس الدوغما،
الطامحــة إل البهــة و الرتقــاء إل النخبــة الراقيــة كلهــا تمظه ـرات لثقافــة طبقيــة مســيطرة و الـ رـي تعـ رـب عــن انحطاطهــا .و بالمقابــل ظلــت ثقافــة
القبائـ ــل حيـ ــة عـ ــن طريـ ــق الضـ ــمنية الحضـ ــورية)  (l'immanentisme sous-jacentللتصـ ــوف  ،كـ ــذلك عـ ــن طريـ ــق ،الحيـ ــاة الجماعيـ ــة و
ر
ديمقراطية جماعة) ،(jmaaعن طريق ي
الفعل للمـرأة ي ـف
للموسيق و المشح و الفنون الشعبية كذلك عن طريق الــدور
الكبب و المتنوع
الغي
ر
ـ
الحيــاة الجماعيــة داخــل الجماعــة و يف دفاعهــا الـ ر
ـذاب .و هكــذا فالتعــارض الــذي يقــدم مـن طــرف م ي
ـؤرج الســتعمار باعتبــاره تعارضـا إثنيــا هــو ي ـف
ـ
ي
ي
ي
ـافتب طبقي ر ي
بب ثقـ ر ي
الحقيقة تعارض عميق و ج ر يـ
ـتب  :ثقافــة القبائـل و ثقافـة طبقـة المخــزن  .و ـف مقابـل طبقـة تبلـق أ كـب فــأكب نحــو التواطـؤ
مع الرأسمالية الوروبية وحدها ثقافـة القبائــل مثلـت الثقافـة الوطنيـة العربيـة  .إل أن نضــال القبائـل الـذي كــان يفتقـد إل وجــود طبقـة موحــدة
للتأثبات اليديولوجية لطبقة المخزن ة
البوليتاريا( ظل مشتتا و خاضعا
ر
) ر
 - IIمقاومة القبائل للتدخل الستعماري :
ر
امبيالية – للمغـرب الـذي تـم بتعــاون مــع طبقـة المخــزن ،ي ـف تطــوير
ساهم النتقال إل نظام الستعمار
المباش – كثمرة لتحول الرأسمالية إل ر
الخبة .لقــد رـ
المبيــال الــوكلء ) كبــار القــواد و زعمــاء الزوايــا( ي ـف تعزيــز ســلطته لســتغلل القبائــل و
التناقضــات وســط هــاته
اشك الســتعمار ر
رـ
ي
حقيقيب و ر
ري
ري
سبورة بل رـبة و تفكيـك القبائـل  .و بالمقابــل فـإن دخــول الــدوائر الصـناعية و التجاريــة
إقطاعيب
ذلك بتحويل الوكلء إل
الشوع ف ر
للمبياليــة و وضــعها اليــد عل القنــوات الداخليــة لجتــذاب المــواد الفلحيــة للبلد )دون الحــديث عــن المــوارد المنجميــة( قــد اصــطدم رـ
مباشة
ر
ـغبة و المتوس ــطة ال ـ رـي يمك ــن تس ــميتها بالبورجوازي ــة الوطني ــة ب ــل ك ــذلك
م ــع مص ــالح البورجوازي ــة المركنتيلي ــة لي ــس فق ــط للبورجوازي ــة الص ـ ر
الكببةة
بورجوازية المخزن أو البورجوازية
ر
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المبيــال عـ رـب مقاومــة مســلحة مــدة  25ســنة قــامت البورجوازيــة ابتــداء مــن 1930
و هكــذا بينمــا واجهــت القبائــل وحــدها الــدخول العســكري ر
ضمن حركـة ل ر يـ
بب البورجوازيـة الوطنيـة و البورجوازيـة الكـ رـببة بتأســيس قيـادة سياسـية للحركـة الوطنيـة ،و ر يـ
تمب فيهـا ر يـ
حب بلغـت هـاته الحركـة
ي
اتيج للحفــاظ
بتبي اختيــار اسـ رـب ر
حجمــا أصــبحت معــه بنيــة الحمايــة موضــع تســاؤل ،قــامت الملكيــة ابتــداء مــن  1940بقيــادة محمــد الخــامس ـ
عل مستقبل طبقة المخزن و ذلك باصطفافها إل جانب الحركة الوطنيةة
قــام الســتعمار بمحــاولت لفصــل القبائــل عــن الحركــة الوطنيــة الـ رـي تقودهــا البورجوازيــة ،و ذلــك باســتعمال القــواد الكبــار و تحويــل التنــاقض
ئ
ي
ئ ي
عرب  ،لكــن هـاته المحـاولت بــاءت بالفشــل إل حـد أن القبائــل رأت ي ـف هـؤلء
العداب ربب القبائل و طبقة المخزن إل تناقض عداب أمازيع – ـر
رـ
المباشين ،كم ــا ك ــانت القاع ــدة الجتماعي ــة و الثقافي ــة لمقاومته ــا طبق ــة المخ ــزن ي ـف نف ــس ال ــوقت نض ــال م ــن اج ــل ارض ــها و
الق ــواد مس ــتغليها
شخصيتها الجماعية و نضال من أجل شخصيتها الوطنية العربيةة
ر
اتيج ر ف
المبيالية:
بي طبقة المخزن و ر
 - IIIالتحالف السب ر ي
ف
الوطن:
 - 1تحريف اتجاه نضال التحرير
ي
يف الــوقت الــذي عــرف فيــه تطــور النضــال الـ ي
المبياليــة الســتفادة منــه لتضــمن تراجعــا اسـ رـباتيجيا عنــدما أخــذ
ـوطي التباســا كـ رـببا اســتطاعت ر
ـ
ي
ي
ي
ي
البوليتاريا – ف المدن المنظمة ف مقاومة مسلحة ،وقبائل منظمة ـف جيــش التحريـر الـوطي –
نضال
الجماهب الشعبية – بروليتاريا و أشباه ر
ر
للجماهب بشــكل متســارع .لكــن مــع مشــاركة بورجوازيــة
مضمونا أكب فأكب شعبية و ثورية من خلل أشكال النضال ،ارتفع معها العنف الثوري
ر
ر
ـديولوج المــوهم لمبــدأ " المــام " و الــذي تجســد بقــوة اســتثنائية ي ـف
المخــزن و الملكيــة ي ـف الحركــة الوطنيــة ســينبثق مــن جديــد كــل العمــق اليـ
شــخص محمــد الخــامس )مــن هنــا يـ
معي المــان الــذي أعطــاه محمــد الخــامس للجلوي(  .ســاهمت القيــادة السياســة للبورجوازيــة و الـ رـي كــانت
ـغبة و المتوســطة – و بورجوازيــة المخــزن – الـ رـي لعبــت دور حصــان طــروادة لصــالح طبقــة
عبــارة عــن خليــط مــن البورجوازيــة الوطنيــة – الصـ ر
ي
ي
ر
المبياليــة
ـاهب الشــعبية ،و ســمح لطبقــة المخــزن الـ رـي ستشــكل بــدعم مــن ر
المخــزن – ـف هــاته الســباتيجية ،ممــا ســاهم ـف ي ـصب تعبئــة الجمـ ر
جهازها البوليس و العسكري و القيام بتفكيك بنية نضال المقاومة المغربيـة ي ـف المـدن عـن طريـق الغتيـالت و عمليــات مجموعاتهـا الخاصـة
الول .و يف لحظة ثانية عزل جيش التحرير و تفكيكه ثم دمجه .و يف بضع سنوات قامت طبقة المخزن الـ رـي اســتعادت وحــدتها تحــت قيــادة
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المبياليــة و بالســتفادة مــن غيــاب أيــة اسـ رـباتيجية لــدى البورجوازيــة الوطنيــة،
محمــد الخــامس و بالســتقواء بهيبــة هــذا
الخب و بــدعم مــن ر
رـ
ر
ـاهب ،بســحق حركــة النتفاضــات العفويــة ي ـف منــاطق مختلفــة مــن البلد ،منــاطق القبائــل الـ رـي قــدمت
الس ء الــذي فكــك التعبئــة الشــعبية للجمـ ر
ـ
ي
المبياليــة و عارضــت شقة ثمــار نضــالها .لقــد كــان هــذا حــال القمــع الــدموي تحــت قيــادة الحســن ـ الــذي
الكـ رـثب مــن التضــحيات ـف نضــالها ضــد ر
أوفقب لنتفاضــة القبائــل الريفيــة ذلــك الســحق الــذي تــم بمباركــة مزدوجــة مــن محمــد الخــامس و حكومــة عبــد ا
كــان وقتهــا وليــا للعهــد  -و
رـ
ابراهي ــم .و نف ــس ر
الس ء بالنس ــبة لتوقي ــف معرك ــة التح ــرر ال ـ ي
المبيالي ــة
ـوطي لقبائ ــل آي ــت ب ــاعمران ال ـ رـي قاده ــا جي ــش التحري ــر و بالت ــال إنق ــاذ ر
ـ
السبانية من رم مخجل لها يف بحر ي
المبيالية – طبقة المخــزن مـن سياس رـي البورجوازيـة الوطنيـة الـذين كفلـوا
أخبا تخلص تحالف ر
إفي .ثم ر
مختلف هاته العمليات ة
المبيالية
 - 2هيمنة ائتلف طبقة المخزن –
ر
ر
للمبياليـة الفرنســية قـد فرضـها تنـام نضــال التحــرر
السباتيجية الجديدة
المبيالية و كذا
ر
إذا كانت البنية الجديدة لئتلف طبقة المخزن – ر
ال ـ ي
المبيالي ــة الفرنس ــية لبن ــاك العم ــال عل حس ــاب
ـاهب الش ــعبية المغربي ــة ،ف ــإن ذل ــك تواف ــق أيض ــا م ــع النف ــوذ الس ــائد وس ــط ر
ـوطي للجم ـ ر
الرأسمالية القديمة التنافسية و الستعماريةة
غب مسبوق بفضل التعـاون الخـاص )الحمي ( ر يـ
بب طبقـة المخـزن و أبنـاك العمــال الفرنســية
إن الستغلل الستعماري الجديد تطور بإيقاع ر
ـ
و الذي يف إطاره تم نقل الملكية الستعمارية إل طبقة المخزن و تداخل ر
الش ر ي
يكب يف الدوائر الصناعية ،المالية و التجارة الخارجيةة
و قد ساهم يف هذا الستغلل ر ي
ري
ري
المكونب تحـت قيـادة الملكيـة ال رـي ضـمنت لنفســها
الطرفب
الجني
المبايد للبلد يف اتحاد وثيق مع الرأسمال
ر
ي
اض الـ رـي كــانت ي ـف يــد المعمريــن و كــذا مــن البلـ رـبة للقبائــل الـ رـي أصــبحت مــن الن
قســمة وافــرة أ كــب فــأكب  .فالطرفــان معــا اســتفادا مــن نقــل الر ـ
ي
ر يـ
اض و عمــال زر ر يـ
ر يـ
فلحب فقـراء ،هـذا إذا لـم يتحولـوا إل
اعيب و
فصاعدا بل حدود .فقد تم تقليـص الجماعــات الفلحيــة إل حالـة
فلحب بل أر ـ
ـذاب الثق ي
معاش احتمال يف مدن القصدير بالمدن الكبى .و رغم ذلك اســتمرت البنيــات القديمــة للجماعـة كشــكل مـن الـدفاع ال ر
السياس
و
ـاف
ر
ـ
الطرفب المك ر ي
ر يـ
كما ظهر جليا يف النضالت الفلحيــة منـذ ثلث سـنوات و خصوصـا يف أولد خليفـة .غـذ كـان هنـاك تنســيق عمــل نس رـي ر يـ
ـونب
بب
ـ
ي
لطبقة المخزن وسط اجهزة الدولة و ر
الي تعود إل أصولهم )قدماء ضباط الجيش الفرنس و السباب ،أبناء القــواد الكبــار  ،يصــبحون ضــباط
80

المنظمة الماركسية ـ اللينينية المغربية "إل المام" :الخط الثوري 1970 :ـ  :1980الوثائق الساسية ـ مقالت ونصوص

ري
سامب للجيش ،بينما بورجوازية المخزن القديمة تحولت إل بورجوازيــة رببوقراطيــة و بورجوازيــة أعمــال( هـذا التقســيم كــان نســبيا حيــث نجـد
أبنــاء بورجوازيــة المخــزن القديمــة ي ـف صــفوف الجيــش بينمــا نجــد ابنــاء القطاعيــة القديمــة ي ـف أوســاط العمــال )فليــس صــدفة أن يقــوم محمــد
ر يـ
لتعيب مجمــوع الــذين حصــلوا
الخــامس الــذي كــان بإمكــانه أن يتــوفر أحســن عل نظــرة اسـ رـباتيجية جيــدة لمصــالح طبقــة المخــزن اكــب مــن ابنــه
عل البكالوريــا عنــد الســتقلل و المنحــدرين أساســا مــن البورجوازيــة المتوســطة و الكـ رـببة و ذلــك ي ـف مرتبــة ضــباط الجيــش الجديــد  .ي ـف الواقــع
ـذهي لطبقــة المخــزن و شــهر عســل بل تلبــد غيــوم ر يـ
بب مكوناتهــا و مــع ابنــاك العمــال الفرنســية ) ي ـف اللحظــات
كــانت الســتينات بمثابــة العض الـ ر
أوفقب يف العمال التجارية الرابحة مع تلك الوساط لم يتباطأ قطة
الكب خطورة لقضية بن بركة فإن انخراط
ر
 IVـ تحطيم بنية البورجوازية الوطنية :
ي
لسبورة مزدوجة قائمة عل التفكيك و الدماج:
ف ظل نفس الحقبة تم إخضاع البنية الجتماعية و القتصادية للبورجوازية الوطنية ر
 تفكيك اقتصادي بكل الوسائل الموحدة رالجني ببورجوازية المخزن و باستعمال جهاز الدولةة
لشاكة الرأسمال
ر
رـ ـ
 إدم ــاج يف جه ــاز الدول ــة نفس ــه ال ــذي ك ــان ك ــل س ــنة و بش ــكل رـ ـري
ري
ـتخدمب و أط ــر مك ــاتب الدول ــة و
ـوظفب و مس ـ
مباش يتب ــاه بم ـ
غب
مباش و رـ ـ
ــ
ري
الب ر ي
العسكريبة
لمانيب و البوليس و
مستشاري البلديات و الجماعات و ر
 إدماج أيضا عن طريق النفوذ ر يالمبايد لطبقة المخزن و من خلله نفوذ الملكية عل مجموع الدوائر القتصادية للبلدة
و يف الواقع إذا لم يكن هناك مقاولون مغاربة فلنه لم يكن بالمكان أن يكون سوى وكلءة
الفعل حـ رـي بالنســبة لعضــاء طبقــة
إن رـشه الملكيــة بــدون حــدود ،طموحهــا إل تحويــل كــل المغــرب إل ملكيــة شخصــية ،إرادتهــا ي ـف التقليــص
ـ
المخ ــزن و ب ــالحرى بالنسـ ــبة للبورجوازي ــة المتوس ــطة ،إل وض ــع وكي ــل و إل الس ــتعباد المعن ــوي ،ك ــذلك خض ــوعها الثق ـ ي
ـاف للشـ ــكال ال ك ــب
المبيالية الفرنسية و الغربية مما يدفع مجموع الحياة الجتماعية و القتصادية للبلد للخضوع لنفوذ جهاز عصابة الســطو
انحطاطا للثقافة ر
المكونة من طرف عملء الملكية القوياءة
ي ـف ظــل هــذه الفـ رـبة ،حيــث ظاهريــا ل أحــد يســتطيع معارضــة جهــاز الملكيــة القــائم عل الرعــب و النهــب ،كــانت القيــادة السياســية للبورجوازيــة
ي
ـأثب اللتــواءات المتتاليــة الـ رـي دفعتهــا إليهــا منــاورات و تلعبــات طبقــة
الوطنيــة ،الفاقــدة لقاعــدتها الـ رـي ل مســتقبل لهــا ـف حالــة انحلل تحــت تـ ر
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المخزنة

م ــن جهته ــم اس ــتطاع ال ـ رـببوقراطيون النق ــابيون المنح ــدرون م ــن الجه ــاز السياس للبورجوازي ــة الوطني ــة خلل رـ ـ
عش س ــنوات تحيي ــد الطبق ــة
ــ
العاملة لتسليمها مقيدة اليدين و مسلسلة لتعسف الباطرونا و الحكومة ة
خلل نفــس الحقبــة الممتــدة مــن  1955إل  ،1970ـ لــم يكــن يطفــو عل الســطح أي تنــاقض محســوس ر ي ـ
المبياليــة
بب
المبياليــة المريكيــة و ر
ر
ر
السياس – العس ــكري تق ــوم عل ض ــمان
المبيالي ــة المريكي ــة عل المس ــتوى
الفرنس ــية فيم ــا يتعل ــق بمش ــاكل المغ ــرب .ك ــانت الس ــباتيجية ر
ــ
المباشة ع رـب وضـع اليـد ر ي
رـ
المبايـد
غب
الستقرار للنظام العال عل المستوى القتصادي بالنسبة لهـاته المنطقـة مـن العـالم و توسـيع مراقبتهـا رـ
ر
عل المناجم الوروبية ما عدا و بشكل ر
رئيس  ،إل جــانب توزي ــع المسـؤوليات
السباتيجية و البـ رـبول بشــكل
مباش بالنسبة للموارد المنجمية
ـ
ري
المبياليات و الذي اشتغل بشكل صحيح خلل هاته الحقبة .يتضــح ذلـك جليــا عنـدما رفضــت الحكومــة المريكيـة ســنة  1966اســتقبال
بب ر
الحسن ي
الثاب خلل ر
فبة مشاكله الدبلوماسية العابرة مع فرنسا) دفع بعدم القبول (ة
 Vـ نظام ف يف حالة انحلل ) تعفن( :
ـاهب الش ــعبية بع ــد الس ــتقلل،
بينم ــا ك ــانت طبق ــة المخ ــزن و عل رأس ــها الملكي ــة تعتق ــد أنه ــا ع ــن طري ــق تفكي ــك التنظيم ــات المناض ــلة للجم ـ ر
للمبياليـة ،أن ل حـدود للصوصـيتها و
الببوقراطيــة النقابيـة و الـدعم المضــمون
بالنحلل
ر
السياس للبورجوازيـة الوطنيـة و عـن طريـق تواطـؤ ر
ـ
نهبها الممنهــج و المنظـم للبلد ،لبلـ ر
ـاهب الفلحيــة و شقة الر ي
اض )و الشقة عمومـا( الممنهجــة و المنظمــة ي ـف كـل الـدوائر القتصـادية
ـ
م
الج
ة
ـب
ر
ـ
السياس  ،و الحكــم عل الشــباب
للبلد و خنــق و وضــع اليــد عل كــل مبــادرة اقتصــادية ،و إخضــاع الطبقــة العاملــة لتعســف الباطرونــا و للقمــع
ـ
ي
الثقاف و حكم العصابات الجرامية و الجلدين و التعفن و ر
البف و الفضائحة
بحياة دون أمل و بالسحق
كــل هــذا التفســخ و النحلل حفــر لطبقــة المخــزن و الملكيــة بالدرجــة الول ،قـ رـبا مفتوحــا مــن الوحــل و الــدم و الحقــد ،ل ســيما و أن سياســة
الحسن ي
الثاب لتصفية كل معارضة وسط طبقة المخزن ،كل احتجاج شخض من طرف أولئك الذين يتخوفون مــن حالــة النحلل ،ســتدفعه
المجرمب مـن أمثـال الـدلي و يـ
إل إهانة البعض عـن طريـق الخريــن ر
ر يـ
جبالت الوبريـت ) (Généraux d’opéretteمـن
كبقيـة الكولـونيلت
ي
أمثــال "مــولي حفيــظ " و العتمــاد عل الخــدام المخلصـ ر ي
اب  ،و إحاطــة نفســه و بشــكل صي ــح،
ـب للرأســمال
الفرنس )الكـ رـبب( مثــل كريــم العمر ـ
ـ
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الفرنس  ،بتكريـ ــس الحتقـ ــار للثقافـ ــة الوطنيـ ــة و للثـ ــورة العربيـ ــة ،بالتفـ ــاهم مـ ــع الصـ ــهيونية و عملئهـ ــا،
بالعتمـ ــاد أول عل عملء الرأسـ ــمال
ــ
ي
ي
ـأطب القتصــاد
بالعتماد ف المغرب عل عصاباته الجرامية من الجلدين و الغوص كل يوم ف مزيد من الوحل و الدم .لقد وضعت كــل بنيــة ت ر
ري
المب ر ي
الفرنسيب محـط اتهــام مـن طــرف هــاته الندفاعــة
ياليب
الببوقراط المرتبط بطبقة المخزن و رشكائهما ر
النيوكولونيال من طرف الجهاز ر
المبياليــة الفرنســية بــالمغرب مهــددة ي ـف أساســها مــن خلل المطالبــة
 .هكــذا أصــبحت مصــالح جهــاز العمــال التقنــوقراط و مجمــوع مصــالح ر
بالتعريب و بالوزن ر ي
المبايد ليديولوجية الثورة العربية بالمغربة
 VIـ تطور التناقضات ف يف صفوف العدو:
ي
المبيال قـد بـدأت ترتسـم بشــكل واضــح يف سـنوات رـ
الخبة  . 1970-1960:مـع اهتمــام بعـدم
العشية
العال
النظام
أزمة
كانت
الن
ذات
ف
رـ
ر
ـ
عــزل هــذه العوامــل ،يمكــن لنــا أن نســجل أن العامــل الساس عل الصــعيد العــال هــو حــرب الفيثن ــام .و بالنســبة لنــا و بشــكل ر ـ
مباش تعمــق
ـ
سبورة الثورة العربية منذ يونيو .1967
ر
من ر ي
بب النتائج يمكن أن نسجل:
المبيالة
أ ـ تطور التناقضات المابينية
للمبيالية المرتسمة خصوصا من خلل أزمة النظام النقدي ر
ر
ب ـ إضـ ــعاف القـ ــدرة العسـ ــكرية و السياسـ ــية للوليـ ــات المتحـ ــدة المريكيـ ــة يـ ــؤدي إل اسـ ـ رـباتيجية " متعـ ــددة القطبيـ ــة" المتسـ ــمة بالسياسـ ــة
البازيلي ــة ،اليراني ــة ،الشائيلية و
المس ــماة ب " الفتنم ــة" ي ـ ـف الهن ــد الص ــينية ،و به ــوامش ك ـ رـببة م ــن الحري ــة
للمبيالي ــات الفرعي ــة ،الهندي ــة ،ر
ر
ر
امبياليـة و ذلـك بمقابــل تنـازلت متبادلـة ر
الس ء الـذي
السوسيال
مع
العالم
تقسيم
سياسة
تعزيز
تفرض
اتيجية
السب
الجنوب افريقية .هذه
ر
ـ
ي
ينق التناقضــات و الضاعات ،و لكــن تعتمــد عل توافــق )تفــاهم( أساس ضــد الحركــة الثوريــة العالميــة )تشيكوســلوفاكيا ،رـ
الشق الوســط،
ـ
ل ـ
البنغال ةةة(ة
ر
الفرعيتب ،الصــهيونية و اليرانيــة ،و تعزيــز الفاشـ ر ي
ري
المب ر ي
ـيتب اليونانيــة و
ياليتب
إن تطبيق هذه السباتيجية عل المة العربية بالضافة إل دور ر
ري
الحسب ) الردن ( و فيصل ....و دور ليبيا ة
غب المعلنة المطبقة للتعريب )التعريب عل وزن الفتنمة(  :دور جيش
السبانية هو السياسة ر
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ي
ر
ر
السباتيجية ه اسـ رـباتيجية تراجــع أمــام
المبيالية المريكية ،يجب فهم أن هذه
الليي كواقع ف السباتيجية ر
ج ـ لفهم كيفية اندماج النظام ر
ـغبة تأخــذ
صــعود قــوى الثــورة العالميــة ،إنهــا تهــدف إل ســد الثغ ـرات مــع تــرك أو تشــجيع قيــام أنظمــة عســكرية وطنيــة مــن البورجوازيــة الصـ ر
للمبيالية يف السياسة الخارجية بل و ر
للمبياليـة
حي يف بعض المظاهر السياســية الداخليــة الـ رـي ل تمــس المصـالح الساسـية
مواقف معادية
ر
ر
المريكية و ذلك بالقيام ببعض التأميمات )المثال المدروس أكب هو مثال الببو( ،هذه السـ رـباتيجية ليسـت جديـدة ،ي
فق سـنة  1952أي ي ـف
ر
ـ
ر
المبياليــة المريكيـة مصـلحة ي ـف تـرك النظـام اليـل للســقوط لفـاروق يعـوض بنظـام
فبة مبكرة و أمام صـعود القـوى الشـعبية المضية وجــدت ر
المبياليــة
المبياليــة بالوكالــة .لــم تعــد ر
الضــباط الح ـرار" .بــل إنهــا أ كــب منهجيــة خاصــة انهــا تتجــه الن إل تــرك تلــك النظمــة تطــور مطامعهــا ر
المريكية ر
تخس أن ترى خلفاء ناص يقومون بعمليات جديدة باليمن .كل رسء سيكون أحسن مما وصلت إليــه اليمــن  .و اليـوم كــذلك يقـف
النجلبي ــة  -المريكي ــة م ــع الق ـ ي
ي
ي
ري
فيص ــل ،حس ـ ر ي
ـذاف و
المبيالي ــة
ـلوب الس ــيادة ـ ـف اليم ــن الجنوبي ــة ،و ـ ـف الخلفي ــة ر
ـب ،أ رـ ـ
مب عم ــان و الس ــياد مس ـ ر
ر يـ
السياسـ ر ي
اليمنيب و أتبـاع عبـد الناص ي ـف محاولـة لسـقاط النظـام .هـاته النظمـة العسـكرية إذا كـان لهـا ،كمـا سـيقول انـور الســادات "مخـالب
ـيب
حادة ضد الحركات القائمة يف المنطقة ر
المبيالية ،فليس لهاته النظمة من حدية سوى اللسان ضد الصهيونية و ضــد
الي ل تخضع لمراقبة ر
ر
ر
ري
السوفياب( و تواطؤ الحـزاب التحريفيـة العربيـة مـع هــاته
المبيالية )الشارة هنا ال التحاد
جرائم
الحسب .صحيح أن سياسة "الشباكية – ر
ي
البوليتاري ــا تح ــت قيادته ــا طموح ــات الث ــورة العربي ــة ،ال ـ رـي أدت به ــا المجموع ــات
الخبة يس ــمح له ــم بتغطي ــة خ ــوفهم
المرض م ــن أن تأخ ــذ ر
رـ
ــ
الببوقراطيــة إل البـاب المسـدود ،و ذلـك ع رـب الختبــاء وراء رايــة العروبـة و الـدفاع عـن السـلم .و ي ـف علقتهــا
ـغبة و ر
العسكرية البورجوازية الصـ ر
بالمبيالي ــة ت ــدرك ه ــاته النظم ــة الح ــدود ال ـ رـي ل يج ــب تجاوزه ــا .هك ــذا إذا ك ــان الق ـ ي
الشكة ر
ري
ـذاف ق ــد ق ــام بت ــأميم ر ـ
النجلبي ــة بري ــتيش
الببولي ــة
ر
ر
رببوليوم ،فان مصالح ر
الكبى يف ليبيا ظلت دائما يف نفس الهميةة
الشكات الببولية المريكية ر
المبيالية الفرنسية بالمغرب و فك الرتباط ببعض القطاعات القتصادية :
 VIIـ
ر
للمبيالية الفرنسية نفس الهوامش للتحرك ،إذا كانت سياسة ابناك العمال قد تخلت يف المغرب بكل شور عن كــل مـا يتعلــق بمصــالح
ليس
ر
غب الحتكارية )دعم مغربة التجارة و نقل أر ي
اض الستعمار( فإن هـذا قـد تـم ع رـب تعزيــز مصــالح هــاته البنـاك
البورجوازية الرأسمالية الفرنسية ر
مباشة باسـ رـباتيجيتها القتصــادية و بطفيليتهــا ر ي
يف القطاعــات ال رـي تندمــج رـ
المبايــدة )نقــل الرسـاميل مـن البنيــة التحتيــة العامـة نحـو الســياحة( و
ـ
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باتحــاد وثيــق مــع طبقــة المخــزن ي ـف البنيــة الصــناعية للبلد )معامــل الســمنت ،معامــل الســكر ،معامــل التصـ رـبب  ،الصــيد الصــناع  (...و اتحــاد
يدم ــج اك ــب ه ــاته البني ــة الص ــناعية بال ــدوائر القتص ــادية و المالي ــة مم ــا رـ ـ
تبق  -ي ــدخل ي ـ ـف نف ــس ه ــذا الس ــياق رج ــال أعم ــال طبق ــة المخ ــزن –
ر
بالمبوبولة
المبيالية الفرنسية متورطة جدا يف البنية القتصادية للبلد ،مصالحها هامة جدا ،قاعدتها القتصــادية ي ـف المـ رـبوبول مهـددة جــدا ي ـف ذات
إن ر
للبوليتاريا الفرنسية و دخول ر
الكبى المريكية و اللمانية مما ل يدع لها مجال لفك ارتباط قوي  .و
الشكات ر
الن من طرف الندفاعة الثورية ر
الحــال أن صاع الطبقــات ي ـف المغــرب و رغــم انــه لــه طــابع حــاد حاليــا ،و الــذي اصــبح الن أ كــب تسيســا مــع حصــول التثــوير لــذى الشــبيبة ،عل
المســتوى الثقـ ي
ـاف ســيؤدي هــذا ايضــا ال فــك ذلــك الرتبــاط القــوي .إن النضــال ضــد الفرنكفونيــة مــن أجــل تعريــب التعليــم ســيؤدي ال تعريــب
القتصادة
للجماهب:
 VIIIـ الندفاعة الثورية
ر
ـيب أو ر يـ
المريكيب و الفرنسـ ر ي
ر يـ
المبي ر ي
للجماهب تولد و تطور التناقضات وسط العدو ،سـواء ر يـ
بب الفئــات
ـاليب
بب
نرى إذن لماذا الندفاعة الثورية
ر
ر
المبة الساس ــية للوض ــع ي
الجتماعي ــة المكون ــة لطبق ــة المخ ــزن  .إن ر يـ ـ
ـاهب  .إن ض ــباب اليديولوجي ــة
ـرب
ـ
غ
الم
ف
ه الندفاع ــة الثوري ــة للجم ـ ر
ــ
ــ
ـاهب عنــد الســتقلل بــدأ ينقشــع شــيئا فشــيئا بعــد  15ســنة مــن التورطــات و الستســلمات و التــواءات سياسـ رـي
البورجوازيــة الــذي حيــد الجمـ ر
البورجوازية الوطنية ،من إيكس ليبان إل إفران مرورا بانهيار  1965بالضافة إل الفلس المفتـوح للتحريفيـة ،ي ـف وجــه اللصوصـية بل حـدود
ي
ي
ر
المبياليــة  .لــم يكــن
غب المســتب لهــاته الطبقــة مــع الصــهيونية و ر
لطبقــة المخــزن ،و ـف وجــه التعفــن المفتــوح لجهــاز الدولــة و ـف وجــه التواطــؤ رـ
الجماهب الشعبية سوى النضال الثوري ة
أمام
ر
ر
ر
التلف مــا ر يـ
الطبق ي ـف المغــرب و بالنســبة للثــورة العربيــة ،يفش
ـتنب  1970لكــل السـ رـبورات الوطنيــة و الدوليــة للضاع
إن
بب يونيــو  1967و شـ ر
ـ
ـ
ذل ــك المظه ــر المتفج ــر فعل ال ــذي اخ ــذه يف وق ــت ر ي ـ
ـاهب المغربي ــة و تمفص ــله المتن ــام م ــع النض ــال الث ــوري و
وجب ج ــدا النض ــال الث ــوري للجم ـ ر
ـ
التحرري لخوانهم الصحر ر ي
اويبة
ف
ر
الطبI
اع
ض
ال
ف
 IXـ دور الجيش ي
ي
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المبيـ ر ي
ري
ـاهب و تطــور نضــالت
ـاليب ي ـف الغــرب
الخبة لحكــم اللصــوص الكمـ رـب
لقــد دقــت الســاعة
العرب بفضــل الندفاعــة الثوريــة للجمـ ر
ادوريب و ر
رـ
ـر
ـاولتب النقلبيـ ر ي
الشــعب الصــحراوي .شــهر عســل اللصوصــية انته بليلــة داميــة و تصــفية حســابات .لكــن ل يمكــن أن نضــع المحـ ر ي
ـتب ليــوم 10
يوليــوز  1971و  16غشــت  1972فقــط ي ـف مســتوى تــآمر ضــباط كبــار لهــم تــوق ر ـشه للســلطة أو متقززيــن مــن تعفــن صــارخ ،و ليــس كمجــرد
لسبورة قومية عربية حيث " الضباط الحرار" يريدون النتقام للكرامة الوطنية المهانة من طرف الخونة ،و ليس – و بشكل أقــل –
انعكاس ر
نب بورجوازي ــة منحط ــة ،إن الض ــباط ذوي المرات ــب العلي ــا س ــواء انح ــدروا م ــن ع ــائلت كب ــار الق ــواد أو م ــن
كزعم ــاء قبائ ــل أمازيغي ــة يزعزع ــون رـ ـ
البورجوازية ،ينتمون إل طبقة المخزن  .أما أولئك الذين كانوا أقل تعفنا نفسيا و معنويا من طـرف الملكيـة )مثـل عبـابو و المـذبوح ( فقـد كـانوا
ي
للجماهب الشعبية ال رـي تخ رـبق الجيــش مـن ضـباط الصـف و الجنـود المنحــدرين مـن
الوطي و الثوري
أكب إحساسا بالحركات العميقة للنضال
ر
الصغبة و المتوسطة ة
الشعب كما ضباط الصف الشباب المنحدرين من البورجوازية
ر
إن الثورة اليديولوجية الحقيقية ر
الي استولت عل الجيل الجديد من الشــباب الممدرسـ ر ي
ـاهب المبلـ رـبة ،عل ضـوء هـذا
ـب المنحــدرين مـن الجمـ ر
ـبتمب  1970يف ر ـ
العرب  ،ترســخ أ كــب فــأكب الفــق
ق
الش
ـأثب الــدروس الدمويــة لمــارس  1965بــالمغرب و يونيــو  1967و سـ ر
الوضــع و تحــت تـ ر
رـ
ـ
للجماهب و لنضالتهاة
الثوري
ر
ـاهب المغربيــة تســمح لنــا بإبعــاد كــل غمــوض حــول طبيعــة هــذا الــوع .إن أحجبــة الوطنيــة
إن فهــم الجــذور الثقافيــة و السوســيو -ثقافيــة للجمـ ر
البورجوازيــة الـ رـي تــم كنســها مــع انهيــار اليــديولوجيات البورجوازيــة ،انحلل و تعفــن طبقــة المخــزن و عل رأســها الملكيــة ،تواطؤهــا الضي ــح ،
ي
ـاهب الشــعبية المغربيــة أمــام مســؤولية المصـ رـب الـ ي
يقتض
ـوطي ،ليــس ذلــك الــذي
المبياليــة ،كــل هــذا تــرك الجمـ ر
اقتصــاديا ،ثقافيــا و سياســيا مــع ر
ـ
إخض ــاع قبائ ــل الري ــف و الص ــحراء الغربي ــة للطم ــاع القتص ــادية للبورجوازي ــة و طبق ــة المخ ــزن ،و لك ــن ذل ــك ال ــذي تحملت ــه القبائ ــل دائم ــا ي ـ ـف
ي
يقتض الــدفاع عــن المغــارب كجــزء ل يتج ـزأ مــن المــة العربيــة ،و أيضــا ذلــك الــذي ي ـف ظــل الفـ رـبة
مواجهــة الــدخول الســتعماري ،ذلــك الــذي
ـ
ر
تعي أن نك ــون م ــع الش ــعب الفلس ـ ي
ي
المبيالي ــة ،ضــد الص ــهيونية ،ضــد
ـطيي الش ــهيد و المكاف ــح ضــد ر
سء ـ
التاريخي ــة للث ــورة العربي ــة و قب ــل ك ــل ـ
القطاع  ،ضد كل الخونة و النته ر ي
المبياليـة و الخونـة
ـازيب  ،أيضـا ذلـك الـذي اسـتعاد حمـل العلـم مـن أجـدير إل ســمارة و الـذي كـان قـد أخـاف ر
,إنها المسؤولية التاريخية الملقاة عل الشعب العرب بالمغرب و ي
أوفقب الــذين
الغرب للثورة العربية .آخــرون مثــل
الموقد
الغربية
اء
ر
الصح
ف
رـ
ر
ر
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تورطـ ــوا بنشـ ــاط يف كـ ــل الجرائـ ــم و اللصوصـ ــية للنظـ ــام ظلـ ــوا أ كـ ــب وضـ ــوحا أمـ ــام الخطـ ــر ر ي
المبايـ ــد ،أ كـ ــب جاهزيـ ــة اتجـ ــاه التناقضـ ــات المابينيـ ــة
ــ
ر
ـابعب ر ي ـ
مهرج الملكي ــة الق ـ ر ي
بب موائ ــد العم ــال الباريس ــية و كوكت ــايلت
ر
بنكي العم ــال و ر ـ
للمبيالي ــات و الس ــباتيجية المريكي ــة الجدي ــدة ،م ــن ر ـ
"أوطيــل المنصــور" إذا لــم يكــن ذلــك يف أمــاكن الــدعارة الخاصــة بهــم .لكــن الضــباط "الســامون" ســواء بــوع و بعلقــة رـ
المبياليــة أو
مباشة مــع ر
ـ
ي
ر يـ
مرتبطب بطبقتهــم .كلهــم واعــون بــأن حقــد الشــعب عل طبقــة المخــزن
وع و ي ـف إطــار اليديولوجيــة القوميــة نمــوذج القــذاف ،يبقــون
بشــبه ـ
يتبلــور بحــدة ر ي
التفكب ي ـف حســم
مبايــدة ضــد الملكيــة و رئيســها الــذي يعـ رـب بضاحة أ كــب ،و بوقاحــة أ كــب عــن التعفــن و الخيانــة  .مــن هنــا يمكــن
رـ
ـلب الث ر ي
ـاهب الشــعبية عـن المناضـ ر ي
ـوريب و
المبيالية المريكية بقطع هـذه البــؤرة ال رـي حولهـا يتبلـور حقـد الشـعب ،ح رـي يصــبح ممكنـا عـزل الجم ر
ر
ر
الفاس ضدهم مـع فـك تعبئـة الشــعب و البـدء مـن جديـد تحـت أشــكال جديـدة و تحـت علمـة الجمهوريـة و العروبـة ،العمليــة
تسييد الرهاب
ي
غب منبث ــق ل ــدى البع ــض م ــن اس ـ رـباتيجية مس ــبقة،
ال ـ رـي نجح ــت ـف  1955تح ــت بطاق ــة الملكي ــة و الوطني ــة المغربي ــة .و ح ـ رـي ل ــو ك ــان الم ــر ر ـ
فبالتأكيــد ســيكون نظــام عســكري وليــد انقلب مــدفوع بمنطــق الطبقــة الـ رـي ينت ـ إليهــا بنيويــا الضــباط الكبــار نحــو هــاته السياســة  .و لكــن هــل
ـغبة و المتوس ــطة و الراغ ـ ر ي
ـبب بص ــدق خدم ــة المث ــل العلي ــا للقومي ــة العربي ــة
بإمك ــان ح ـ رـي نظ ــام يق ــوده ض ــباط منح ــدرون م ــن البورجوازي ــة الص ـ ر
الطفيل
الطفيل الضــخم للدولــة هــل يمكــن مــن فــوق و بطــرق تقنوقراطيــة تحطيــم الجهــاز
تحطيــم مــن الفــوق و بطــرق تقنوقراطيــة الجهــاز
ـ
ـ
ـاهب ؟  .أجـ ــل فالضـ ــباط الوطنيـ ــون الـ ــذين تلقـ ــوا الفكـ ــار
الضـ ــخم للدولـ ــة ؟ هـ ــل بإمكـ ــانهم و مـ ــن فـ ــوق و بطـ ــرق تقنوقراطيـ ــة تحريـ ــك الجمـ ـ ر
ـغبة يعتقــدون بــذلك .لكــن التاري ــخ يظهــر أن مثــال ناص يولــد دائمــا مثــال أنــور الســادات .مــن جهــة أخــرى تسـ رـب
التقنوقراطيــة البورجوازيــة الصـ ر
ر
المبياليــة ضــمانات مضــادة للثــورة كمــا هــو الحــال
اط أو عســكري
للمبياليــة أو للشــباكية ر
ر
اليــوم الشــياء بشعة .حينمــا ل يقــدم نظــام رببوقر ـ
ي
ـاهب المســلحة ،محكــوم عليــه
بالنســبة للقــذاف  ،كــون واقــع ضــعف قاعــدته الجتماعيــة ،واقــع عــدم كــونه مؤســس عل الســلطة الثوريــة للجمـ ر
بنهايــة شــبيهة بنهايــة طــوريس ببوليفيــا .بــدون ثــورة ر ـ
ـاهب ليــس هنــاك مخــرج ،ليــس هنــاك
تباش ،عـ رـب طريــق طويــل مــن النضــال المســلح للجمـ ر
ـاهب ي ــؤدي إل الجمهوري ــة الش ــعبية و العربي ــة للعم ــال و
س ــوى ط ــرق مس ــدودة .الطري ــق الوحي ــد ه ــو ذل ــك ال ــذي ع ـ رـب الكف ــاح المس ــلح للجم ـ ر
ر
ر يـ
بس ء أ كــب مــن مجــرد انقلب .ذلــك الحقــد
الفلحب  ،ل يمكــن أن تكــون جمهوريــة ضــباط  .أجــل ســتحتفظ صــورة  10يوليــوز لــدى الشــعب ـ
المعـ رـب عنــه مــن طــرف أبنــاء الشــعب ،تلمــذة و جنــود هرمومــو ضــد التعفــن القــائم تحــت الشــمسة لكــن هــاته الصــورة ل يمكــن لهــا أن تتبلــور
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ي
ـاهب و ال ــذي س ــيقود ه ــاته الفئ ــة أو تل ــك م ــن الجي ــش إل رف ــض إطلق الن ــار ض ــد الش ــعب ،إل قل ــب
إيجابي ــا إل ـف ظ ــل العن ــف الث ــوري للجم ـ ر
ي
ر
سبورة حرب تحرير شعبيةة
أسلحتها ضد العدو الطبق و ضد الخونة ،إل الندماج بالنوية الول المسلحة للشعب ف ر
 Xـ الفق الثوري ف يف المغرب :
الجماهبيـة
للجماهب هــو طريـق تطــوير النضـال الثـوري ،بالنتقـال إل أشــكال عليـا و باســتمرار للنضـال ،مـن المظــاهرات
هكذا فالطريق الوحيد
ر
ر
ر
ـاهب عــن طريــق نــزع ســلح قــوات العــدو هنــاك حيــث
ـاهبي إل التســلح الــذاب للجمـ ر
ـاهبي ،و مــن العنــف الثــوري الجمـ ر
إل العنــف الثــوري الجمـ ر
ـاهبي إل الشــكال الول للســلطة الثوريــة ،إل تأســيس النويــة الول لجيــش الشــعب ،إل توســيع و
المكــان عزلهــا ،و مــن العنــف الثــوري الجمـ ر
ر يـ ـ
الفلحب  ،حـ ـ رـي السـ ــلطة الثوري ــة للجـ ــان العمالي ــة
تعميـ ــق حـ ــرب تحريـ ــر الشـ ــعب حـ ـ رـي انتصـ ــار الدكتاتوري ــة الديموقراطيـ ــة الثوريـ ــة للعمـ ــال و
ر
ري
للفلحب بدون أرض ،الفلحــون الفقـراء و الصـغار المســلحون ،مـن أجـل الجمهوريـة الشــعبية العربيـة للعمــال و
المبلبة
المسلحة و الجماعات
ر يـ
العرب كجــزء ل يتجـزأ مــن المــة العربيــة .هــذا الطريــق
الفلحب  ،مــن أجــل تحويــل المغــرب بــؤرة غربيــة للثــورة العربيــة ،مــن أجــل تحريــر الغــرب
رـ
ي
سيغتي من كل تناقضات العدو ،و لكن عليه أن يمر مـن كـل المنــاورات ال رـي تحيكهـا كـل مكونــات العـدو – ســواء تعلـق المــر
الطويل و الصعب
ـاهب بــدعم
المبياليــة أو هــذا المكــون أو ذاك مــن طبقــة المخــزن الــذي ســيحاول جاهــدا أن يرســمها لفــك تعبئــة الجمـ ر
بهــذا الشــكل أو ذاك مــن ر
نشــيط أ كــب أو اقــل مــن طــرف سياســي البورجوازيــة الوطنيــة و باســتعمال الشــكال الحاليــة أو الجديــدة لليديولوجي ــة البورجوازيــة الـ رـي ر ـ
تبق
ر
ـاهب الثوريـة المغربيـة
قادرة عل تحريف
الجماهب عـن النضــال .مـن أجــل تجـاوز هـذه المنــاورات منتضة ،عل الحركـة الثوريـة المغربيــة و الجم ر
ر
ر
تس تونــغ باعتبــاره التع رـبب
باســتمرار و ع رـب نضـالتها الخاصـة ،اســتيعاب التجربـة الغنيـة لنضــال الحركـة الثوريـة العالميــة و الـي حملهــا فكـر مـاو ـ
العرب  .ي ـف هــذا النضــال حيــث ســيحمل
ال كــب كثافــة لعضنا ،و إغنائهــا عـ رـب إدماجهــا كــل يــوم أ كــب بــالواقع الملمــوس للمغــرب و الثــورة بــالغرب
رـ
بالجماهب و ر
الصغبة ر
الي تنخدع بســهولة بهــاته القنعــة ،عل الحركــة
الي ل زالت مرتبطة
العدو أقنعة متعددة ،و حيث التيارات البورجوازية
ر
ر
الثوريــة و الشــعبية أن تتعلــم مــن النمــوذج الصـ ي
ـيي و الفيتنــام ،بالعتمــاد عل القــوى الثوريــة ،كســب القــوى الوســطية أو عل القــل تحييــدها،
الرئيسيب ،استعمال التناقضات داخلها و بينها و ر ي
ري
بب حلفائها ،هزم العداء واحدا واحداة
تفكيك وحدة العداء
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هناك محوران أساسيان للنضال الثوري بالمغرب بإمكانهما أن يكونا مرشدا يف تقدم الطريق الثوري:
ـاهب العمالي ــة و الفلحي ــة تح ــت قي ــادة
 1ـ الث ــورة المغربي ــة  :ث ــورة معادي ــة
للمبيالي ــة و الص ــهيونية و لطبق ــة المخ ــزن ،ث ــورة تق ــوم به ــا  :الجم ـ ر
ر
رـ
المباش
البوليتاريــا ،كثــورة تعتـ رـب جــزءا ل يتجـزأ مــن الثــورة العربيــة .فعل محــور الثــورة العربيــة تتموقــع الثــورة المغربيــة .هكــذا و عل المســتوى
ر
المبياليـة ،ائتلف –يحاص و يبعـد المغـرب عـن الثـورة العربيـة .و لكـن و ي ـف
فالعدو الرئيس هو ائتلف طبقـة المخـزن – بقيـادة الملكيـة – و ر
نف ــس ال ــوقت ،و لنه ــا ج ــزء م ــن الث ــورة العربي ــة ،الحرك ــة و الث ــورة الش ــعبية المغربي ــة المس ــتعدة للتح ــالف م ــع ك ــل الق ــوى الوطني ــة المعارض ــة
ي
المبيالي ــات لنه ــا كله ــا مرتبط ــة بنيوي ــا فيم ــا بينه ــا
للملكي ــة ،ل يمكنه ــا المس ــاهمة ـف أي ش ــكل م ــن أش ــكال التوافق ــات م ــع أي ش ــكل م ــن أش ــكال ر
ر
العرب ة
اتيج الرئيس للشعب
المبيالية المريكية بالدرجة الول العدو
السب ر
بالصهيونية و تمثل ر
ر
اض القبائ ــل م ــن ط ــرف الجماع ــات الفلحي ــة المبل ـ رـبة ي
ي
ف إط ــار التح ــالف الث ــوري للعم ــال و
ــ
 2ـ الث ــورة المغربي ــة  :ث ــورة م ــن أج ــل اس ــتعادة أر ـ ـ
ر يـ
ر يـ
المبيــال
ـاهب العماليــة و
الفلحب مــن أجــل تحطيــم طبقــة المخــزن كطبقــة و تحطيــم النفــوذ ر
الفلحب  .ل يمكــن أن تكــون إل مــن صــنع الجمـ ر
ي
الصهيوب و كل أنظمة الضطهاد ر
ر يـ
الفلحب  ،مـن أجـل تشـييد الســلطة الثوريـة
الجماهب ،من أجل الجمهورية العربيــة للعمـال و
الي تثقل كاهل
ر
للجــان العماليــة المســلحة و الجماعــات المبلـ ر
للفلحب الفق ـراء المســلحة ،مــن أجــل اســتعادة أر ي
ر يـ
اض القبائــل ،مــن أجــل تشــييد الدكتاتوريــة
ة
ـب
ـ
ي
ري
المبياليـة و مـن ســيطرة
الديموقراطية الثورية للعمال و
الفلحب الفقراء ،و ف إطارها يمكن للبورجوازية الوطنيــة نفسـها التحــرر مـن الســيطرة ر
طبقة المخزن ،من أجل تحويل المغرب و الصحراء الغربية إل بؤرة غربية للثورة العربية .هذا الهدف ل يمكن ان ينبــع إل مــن فوهــة البندقيــة
الجماهب عليها أن ر ي
"السلطة تنبع من فوهة البندقية" ي
تنبع البندقية من العدو و أن ل تسلمها لحدة
تعي أن
ر
عل هاته القاعدة الساسية ستعرف الحركة الثوريــة و الشــعبية المغربيــة كيــف رـ
تبق حـذرة اتجــاه محــاولت النقلب العســكرية أو كــل انقلب
تحت أي شكل من الشكال و كيفما كان مصدرهة
ـاهب الســتفادة منــه لتطــوير قــدرتها النضــالية مــن أجــل نــزع الســلحة مــن العــدو لجــر الجنــود الثـ ر ي
ـوريب إل
كــل انهيــار داخــل العــدو بإمكــان الجمـ ر
ر
الحقيق لنجازات الشعبة
صفوفها ،من أجل أن تنتظم كأنوية مسلحة للشعب .وحده الشعب المسلح الضامن
للمبياليــة ،للصــهيونية و ضــد طبقــة المخــزن و الـ رـي تنبثــق مــن الشــعب المســلح ســتجد ي ـف نفــس الــوقت دعــم
كــل ســلطة تعتـ رـب نفســها معاديــة
ر
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للمبيالي ــة و الص ــهيونية و ض ــد طبق ــة المخ ــزن ،و ي ـف نف ــس ال ــوقت نض ــال
الحرك ــة الثوري ــة و الش ــعبية المغربي ــة لك ــل خط ــوة حقيقي ــة معادي ــة
ر
الحركة الثورية من أجل تسليح الشعب بغرض استعادة الثورة لر ي
ري
الفلحب الفقراء المدعمة بالنضــال الثــوري
اض القبائل من طرف جماعات
ري
الفلحبة
للبوليتاريا من أجل الجمهورية العربية للعمال و
ر
ي
ر
تبي بص ــلبة أ ك ــب ف ــأكب تنظيماته ــا
إن طري ــق الث ــورة لي ــس طريقــا مفتوح ــا ب ــدون ح ــواجز ،ب ــدون مفاج ــآت .تس ــتطيع الجم ـ ر
ـاهب الش ــعبية ،ال ــي ـ
للبوليتاري ــا و بنض ــالها بكس ــبها س ــلطة النف ــوس ،فت ــح طري ــق الث ــورة باس ــتمرار ...ح ـ رـي
الثوري ــة و المس ــلحة أ ك ــب ف ــأكب بالي ــديولوجيا الثوري ــة ر
النتصارة
ر
اللكبوني ــة التقدمي ــة أن ر ـ
نشت الص ــيغة الفرنس ــية
الفرنس  .و ق ــد س ــبق للعدي ــد م ــن المواق ــع
* تم ــت ترجم ــة الن ــص إل العربي ــة ع ــن الن ــص
ـ
للوثيقة و عنها أخذ النصة
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ر
عشة أشهر من كفاح التنظيم
 نقد و نقد رذاب -
ي
نونب 1972
 20ر
عن اللجنة الوطنية
نحو تنظيم ثوري
أبرزت نضالت  1972والمراحل ر
الي تلت هذه النضالت معالم مرحلة جديدة يف نضــال التنظيــم ،و ذلـك عـ رـب مس رـبته المتواصـلة مـن تنظيـم
ي
ـاهب الشــعبية و قــادر
برجوازي
صغب يحمل رواسب عميقة للممارسات التحريفية و الصلحية نحو تنظيم ثوري تمتد جذوره ف نضــال الجمـ ر
ر
الي شكلت قاعدة انطلقنا يف العملية ر
عل قيادتها .و خلصات هذا النضال ه ر
سبتمب من أجل هيكلة التنظيم هيكلة
الي بدأناها منذ نهاية
ر
تنبي عل دراسة نقدية شاملة ر
جديدة ي
لعشة أشــهر مـن كفـاحه منـذ انتهــاء النــدوة الوطنيـة إل نوفمـ رـب ،تنجزهــا اللجنـة الوطنيـة ي ـف هـذا التقريـر
يف إطــار نقــدها الـ ر
ـذاب منــذ انبثاقهــا عــن النــدوة الوطنيــة الول .و هــذا التقييــم يــدخل أيضــا ي ـف إطــار وضــع الســس المتينــة لبنــاء وحــدة الحركــة
ـ
ي
ر
الماركســية اللينينيــة ،أسـس تنبــع أول مـن الممارســة الثوريـة لكـل تنظيــم ،هــذه الوحــدة الـي تشـكل الخطـوة الحاسـمة ـف هـذه المرحلـة نحـو بنـاء
الحزب الثورية
هـذا التقييـم النقـدي ســيتمحور بصـفة خاصـة حــول مسـألة بنـاء الحـزب الثـوري ،و الهيكلـة التنظيميــة .و أن تطـور ممارسـة التنظيـم منـذ النـدوة
الوطنية ر
السياس ي ـف هــذه المرحلــة،
الخبة من انطلقته الجديدة ،يفرض هذا الطرح و يجعل من المشكل التنظي جــوهر خطنــا
حي اليام
ر
ـ
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الج
لماذا؟ ليس فقط بسبب أن التنظيم يسـتمد بنيتــه و أشــكال علقــاته مـن الخـط
السياس  ،الـذي يحملـه باعتبـار أن التنظيـم هـو التجسـيد ـ
ـ
بب النظريــة و الممارســة و تــأليف دينــاميك و خلق ر ي ـ
الجماهبيــة ،أو حلقــة الوصــل ر ي ـ
بب النظريــة و حركــة
السياس ي ـف ممارســة الحركــة
للخــط
ر
ـ
تغيبه يف جـدليتهما المتواصـلة ،و لكـن أيضـا و هـذا مـا تسـجله خلصــات رـ
الساس
ـعف
ض
ال
لن
ـم،
ي
التنظ
ـاح
ف
ك
ـن
م
ـهر
ش
أ
ة
العش
الواقع المراد ر ـ
ـ
قــد ظــل يكمــن عل المســتوى التنظي ـ  ،و أننــا ي ـف مواجهــة مشــكلة التنظيــم لــم نســتطع تحقيــق تقــدم ملمــوس يمكننــا مــن النتقــال إل مرحلــة
السياس  ،ذلـك التقـدم الـذي يؤكــده نـص حــول "السـ رـباتيجية الثوريـة" و خطتنــا
أخـرى ،بـالرغم مـن أن تقـدما هـائل قـد تـم عل مسـتوى خطنــا
ـ
السياسية يف هذه المرحلةة
هكذا فإن محاكمة التنظيم يف ممارسته ه محاكمة تستمد مقاييسها النقدية من خطنا السياس ،من فعاليته أو عــدمها ي ـف ترجمــة هــذا الخــط
ـاهب تتبلــور بتقــدم التنظيــم ،و يتــدعم و يتصــلب هــو ذاتــه عـ رـب تقــدم هــذه الممارســة ،محاكمــة لمسـ رـبة التنظيــم نحــو
إل ممارســة داخــل الجمـ ر
تنظيم ثوري ،نحو الحزب الثوري قائد الثورةة
الي ظلت المبدأ التنظي الذي يحدد هيكلة التنظيم و أشكال علقاته المختلفة ،لـم تكـن إل انعكاســا لخـط سياس ر يـ
فاللمركزية ر
يمبه بشـكل
ـ
ي
ـاهب ي ـف بنــاء اسـ رـباتيجيتها الثوريــة ،كمــا كــان يعـ رـب عنهــا مفهــوم
ـاهب ـف بنــاء تنظيمهــا الثــوري ،عفويــة الجمـ ر
رئيس العفويــة ،عفويــة حركــة الجمـ ر
ـ
ي
ي
ه  :العفويــة ـف ممارســة التنظيــم ،و ـف ممارســة الرفــاق اليوميــة )و هــذا مــا يفش أســلوب المناشـ رـب الــذي كــان
"النطلقــة الثوريــة" و النتيجــة ـ
ـوف ي
س ــائدا و ال ــذي ل يرتبـ ــط بالعمـ ــل القاعـ ــدي اليـ ــوم إل ح ــدود الفـ ـ رـبة الخب ة يف عملنـ ــا ،و أسـ ــلوب الخطابـ ــة و التحريـ ــض الف ـ ر
ف مواجهـ ــة
ــ
رـ ـ ـ ـ
السياس الـذي لـم يأخـذ ي ـف التحـول إل بعـد النــدوة الوطنيــة و
الببوقراطية النقابيـة  ...إلـخ( فلـم تكـن اللمركزيـة إذن إل تعـ رـببا عـن هـذا الخـط
ر
ـ
نضالت رفباير و مارسة
و نحاول هنا أن نلمس جذور تلك الممارسة ،يف خطنا السياس قبل كل رسء ،و يف ر
الشوط ر
الي انبثق فيهــا التنظيــم ،رـشوط ذاتيــة للتنظيــم و
رشوط موضوعيةة
ي
ـاهب تنمــو و تتصــاعد،
التحريق
 .1لقــد كــانت الطروحــة الساســية لنفصــال صــيف  1970عــن الحــزب
ه التاليــة  :إن الطاقــات الثوريــة للجمـ ر
ـ ـ
البجوازيــة ،و أن واجــب الث ر ي
ـوريب مـن أجـل بلـورة هـذه الطاقـات هـو بنـاء الحــزب الثـوري،
متجاوزة الخـط النتهـازي الصــلج للقـوى السياســية ر
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تل ــك ه مهم ــة الس ــاعة بالنس ــبة للث ـ ر ي
ـوريب .ه ــاته الطروح ــة ق ــد ت ــم دفعه ــا إل نهايته ــا القص ــوى ي ـف ش ــكل مفه ــوم "النطلق ــة الثوري ــة" .و ق ــد
ـ
ي
ي
ي
ي
ف أواخـ ــر يونيـ ــو "حـ ــول
ف النـ ــص الصـ ــادر ـ ـ
ف مـ ــاي ،و ـ ـ
ف  72أن نعيـ ــد تقييـ ــم و محاكمـ ــة هـ ــذا المفهـ ــوم ـ ـ
اسـ ــتطعنا خلل النضـ ــالت الكـ ـ رـبى ـ ـ
ر
ـاهب ي ـف
الســباتيجية الثوريــة" .إل أننــا لــم نقــم بــذلك قــط عل المســتوى التنظي ـ لهــذا المفهــوم الــذي كــان يســتند عل العفويــة الكاملــة للجمـ ر
اليديولوج لمبدأ اللمركزية و مفهوم القيادة كتنسيق فقطة
ر
تقدم مراحل الثورة ،و كان الساس السياس و
و قــد تــم اســتثمار مفهــوم "النطلقــة الثوريــة" حـ رـي نهــايته ي ـف النــص الصــادر ي ـف مــاي  1971حــول "اسـ رـباتيجية الثــورة و اسـ رـباتيجية التنظيــم"
الــذي أعط لمفهــوم النطلقــة شــكل انتفاضــة  1905الروســية ،و عل مســتوى التنظيــم فقــد أ كــد النــص مبــدأ اللمركزيــة المفرطــة ،بــل و إل
ـاهب ،و ي ـف الحقيقــة فــإن هــذا النــص كــان يهــدف ،بهــذا الخــط الــذي طرحــه ،إل قلــب البني ــة
الــدعوة إل تشــتيت التنظيــم عـ رـب قطاع ــات الجمـ ر
ـاهب الثوريــة ،إل أن النــص نتيجــة لكــونه
ـاهب ،و ذلــك مــن خلل حركــة الجمـ ر
ـغبة الســائدة داخــل التنظيــم و التجــذر داخــل الجمـ ر
البجوازيــة الصـ ر
ر
ري
سجب مفهوم "النطلقة الثورية" بكل ما تحمله من عفوية و تصور ميكانيك للثورة و لشكل التنظيم لم يكن بإمكانه حــل معضــلة البنيــة
ظل
ـغبة للتنظيــم .كمــا أن النــص ي ـف ظــل الخــط الســائد ي ـف تلــك المرحلــة كــان قاصا عــن فهــم دور التنظيــم ي ـف مرحلــة تقــدم حركــة
البجوازيــة الصـ ر
ر
ي
ـاهب العفويــة و بنــاء الداة الثوريــة ،دور الطليعــة يف تر ر يـ
ـاهب ي ـف كــل مرحلــة ،و ذلــك
كب و بلــورة المواقــع و الفصــائل المتقدمــة ـف حركــة الجمـ ر
الجمـ ر
ـ
ـاهب العفويــة و عل رأســها الطبقــة العاملــة بمختلــف الســاليب ،و ممارســتها لعمــل
مــن خلل انــدماج الطليعــة بحركــة الجمـ ر
ـ
سياس و تنظي ـ
يوم و طويل النفس داخل هذه الحركة ،و يف مواقعهـا المتقدمـة أول ،و دور ال رـب ر ي
كب و البلـورة ي ـف مرحلـة بنـاء الداة يتطلـب تنظيمــا مركزيـا متينــا
قادرا عل إنجاز هذه المهمة و ذا قيادة صلبةة
ي
السياس  ،الخـ ــط القـ ــائم عل الخيانـ ــة المكشـ ــوفة للثـ ــورة
ـط
ـ
ـ
خ
ال
ـتوى
ـ
ـ
س
م
عل
ـة
ـ
ـ
ع
قطي
ـط
ـ
ـ
ق
ف
التحريق
 .2لـ ــم يكـ ــن النفصـ ــال عـ ــن الحـ ــزب
ــ
ــ
عل يعتــة
الفلســطينية و الثــورة العربيــة ،و عل الذيليــة ر
للبجوازيــة الصــلحية ،و لكــن أيضــا قطيعــة مــع ممارســة رببوقراطيــة شــديدة لجماعــة ـ
) ر
ـغبة منتظمــة
الي كانت تشكل من قبل ما عرف بالحزب الشيوع( ،الناتجة عن عزلته
الجماهبية الحـادة ،و تقـوقعه كمجموعــة برجوازيـة ص ر
ر
ي
ف بني ــة مركزي ــة رببوقراطي ــة تس ــتند عل الخض ــوع المطل ــق لقي ــادة جام ــدة ت ــدع امتلك المعرف ــة الثوري ــة و ل تعت ـ رـب القواع ــد إل مج ــرد أداة
ــ
ي
ر
ـ
ي
تنفيذيــة .بيــد أن هــذه القطيعــة قــد اتخــذت شــكل لمركزيــة متطرفــة ،تغفــل العلقــة الجدليــة ـف تنظيــم ثــوري ربب المركزيــة و الديمقراطيــة الــي
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ـلب يف الـوقت الـذي تركــز وحــدة سياسـية و إيديولوجيــة متينــة يـصورية مـن أجـل تر ر يـ
ي
ـاهب ي ـف كـل
كب القـوى المتقدمـة للجمـ ر
تسمح بتطــوير المناض ر ـ
مرحلةة
السياس مــن الموضــوعة الماركســية-اللينينيــة حــول بنــاء الحــزب الثــوري ،ذلــك
 .3منــذ تأســيس القواعــد الول لتنظيمنــا و هــو يســتمد خطــه
ـ
ي
ـاهبي و تبلــوره عـ رـب هــذا الكفــاح كطليعــة ثوريــة ،بالسـ رـب عل رأس هــذه الكفاحــات و قيادتهــا و
البنــاء الــذي يتــم ـف خضــم الكفــاح الثــوري الجمـ ر
ي
ـاهب ي ـف فتــح طريــق الثــورة ،و ي ـف
اســتخلص الــدروس منهــا ،إل أنــه ـف ظــل مفهــوم "النطلقــة الثوريــة" الــذي يســتند عل العفويــة الكاملــة للجمـ ر
ظــل القطيعــة مــع التحريفيــة عل المســتوى التنظي ـ كبنيــة مركزيــة رببوقراطيــة جامــدة ،فإننــا ي ـف هــذه الموضــوعة الجدليــة ركزنــا عل طــرف
ر
ري
للمحب ر ي
الثوريب من خلل ترسخه و تجــذره داخــل
فب
الجماهب و إهمال الدور الطليع للتنظيم ،الذي يتدعم و يتماسك كمنظمة
واحد منها،
ر
الجماهبية
الكفاح
ر
سبتمب  ،71لـم تكـن ي ـف هـذا السـياق إل إحـدى مظـاهر
يف هذا الطار فإن "الجبهة الثورية الشعبية" ،بالشكل الذي طرحت عليه للنقاش منذ
ر
السياس و ممارســتنا التنظيميــة و إغفــال دور الطليعــة الماركســية -اللينينيــة ي ـف بنــاء هــذه الجبهــة الثوريــة،
هــذه العفويــة الـ رـي كــانت تطبــع خطنــا
ـ
اللينيي ،لن ي
ي
الي ل ي
فالجبهة الثورية ر
تنبي إل بتقــدم
الجماهب تحت قيادة الحزب الماركس-
تعي تحالفا فوقيا مع القوى السياسية ،بل جبهة
ر
ي
ـاهب ،و جــر كــل القــوى الطبقيــة المعاديــة للنظــام إل ســاحة
الداة الثوريــة و قــدرتها عل قيــادة الحركــة
الجماهبيــة و تجــذرها ـف نضــالت الجمـ ر
ر
ر
المب ر ي
ر
ـديولوج حــازم ضـد مختلـف اليــديولوجيات
ياليب ،و مدى قدرة هذه الطليعة عل خــوض نضــال إيـ
الضاع الطبق ضد النظام و أسياده ر
ر
ـاهبي تحــت أفــق
الطبق ي ـف الباديــة ،و مــدى قــدرتها مــن خلل ذلــك عل
تفجب الضاع
البجوازيــة ،و عل
تفجب طاقــات العنــف الثــوري الجمـ ر
رـ
رـ
ر
ـ
فتح طريق الحرب الشعبيةة
ـاهب ك ــان يـ ـ
ص وريا لمواجه ــة ي ي
م ــن الكي ــد أن ال ـ رـب ر ي
ـغبة النخبوي ــة و الش ــبكية،
البجوازي ــة الص ـ ر
البع ــات ر
كب عل ط ــرف م ــن جدلي ــة الح ــزب و الجم ـ ر
ر
الطبق و ر ـشوط المرحلــة التاريخيــة ،الـ رـي ل تــرى الثــورة أو التنظيــم إل عمليــة تقنيــة ي ـف بنــاء شــبكة مــن
الممتــدة داخــل التنظيــم بفعــل تركيبــه
ـ
ـوريب المخلصـ ر ي
الثـ ر ي
ـاهبي و دور الحــزب كطليعــة
ـاهب وراءهــا .و تهمــل دور الكفــاح الجمـ ر
ـاهب يمكنهــا أن تجــر الجمـ ر
ـب خــارج الكفــاح الثــوري للجمـ ر
ر
ري
جوازيب الصـغار
الس ء الـذي أثبتــت اعتقـالت مــارس فشــله و سـقوطه ي ـف نفـس الطريــق المســدود لرهــاب الـ رـب
منبثقــة مـن هـذا الكفـاح نفســه ،ـ
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ي
ـاهبي ،كمـا لـو أن الحـزب سـفينة يـ
تبي عل
عب العالم .كذلك المفهوم الذي ل يرى بنـاء الحـزب إل ـف ظـروف السـلم قبـل خـوض الكفـاح الجم ر
ر
ري
الثوريب يف هــذه العمليــة مــن
اليابسة قبل دخولها إل عمق المحيط و مجابهة عواصفه ،إل أن التأكيد عل طرف الجدلية الول و إغفال دور
ي
اتيج واضــح ،قــد ســمح بنمــو نزعــة عفويــة
ـاهب و ي ـف
تفجب الكفاحــات تحــت أفــق اسـ رـب ر
رـ
خلل العمــل اليــوم الصــبور و الــدائم ـف تنظيــم الجمـ ر
تغفل هذا الدور الحاسـم ،و تقفـز عل يـ
غي هـذه الجدليـة و عمقهـا فـإذا كــان الحـزب الثـوري يتهيكـل ع رـب العاص رـب القويــة داخـل المحيـط ،فـإنه
مباصــة و متلحمــة تفرزهــا معــارك الجمــاهب ي
فب ،كطليعــة ر
ر
يتهيكــل كمنظمــة ثوريــة مــن المحـ رـب ر ي
الطبق الــذي تخوضــه ،هــاته الطليعــة
اع
ض
ال
ف
ر ـ
ـ
ر
ـاهب ،و تر ر ي ـ
ي
ر
كب هــذا التنظيــم كتجســيد للخــط
ـاهب مــن خلل العمــل التنظي ـ اليــوم داخــل الجمـ ر
تبي صــفوفها بشــكل مــباص داخــل الجمـ ر
الــي ـ
للجماهب ،و هذا ما كانت تفتقده ممارســتنا التنظيميــة ،و مـا أ كـدته
تفجب الطاقات الثورية
السياس و بلورة القوى المتقدمة يف كل مرحلة من
ر
ر
النضالت الهائلة يف رفباير-مارس .72
إن هــذه الجدليــة كمــا قلنــا معقــدة و غنيــة ،و يزيــد يف هــذا التعقيــد معضــلة الثــورة المغربيــة الـ رـي تتمثــل يف الفــارق النــوع ر ي ـ
بب مســتوى الحركــة
ـ
ـ
الجماهبية و مستوى الحركة الماركسية-اللينينية وتخلفها كأداة للثورةة
ر
و هــذا الفــارق النــوع ل يمكــن تجــاوزه إل بقفــزة كيفيــة ي
سياس ســديد و تكتيكــات
ـط
ـ
خ
ـج
ـ
ه
بن
ـك
ـ
ل
ذ
و
ـة
ـ
ي
اللينين
ـة
ـ
س
ك
المار
ـة
ـ
ك
الحر
ـة
ـ
س
ممار
ف
ـ
ـ
ي
ي
ي
سديدة ي
طرف الجدليـة هــو مركـز
ـد
ح
أ
ـه
ي
ف
ـون
ك
ي
ـة
ـ
ل
مرح
ـل
ك
ف
و
ـاهب
م
الج
ـاح
ف
ك
ف
ـة
ـ
ي
اللينين
ـية
س
ك
المار
ـة
ك
الحر
ـذر
ج
ت
ـن
م
ـن
ك
يم
ـة
ل
مرح
ـل
ـ
ك
ف
ر
ـ
ـ
ـ
ـ
ي
ي
ي
الكبى فإن واجبنا هو الرتماء ف هذه المعارك و قيادتها ،و ف مرحلة أخرى يتم تر ر ي
كب التنظيم و تدعيمهة
التناقض ،ف ظروف المعارك ر
البوليتاري ــة العظ يف الص ـ ر ي
ـب ق ــد مكن ــت م ــن إحي ــاء و إغن ــاء النظري ــة الماركس ــية-اللينيني ــة ال ـ رـي ك ــانت
 .4إن الفك ــار الك ـ رـبى للث ــورة الثقافي ــة ر
ــ
ر
السوفياب  :بلد أكتوبر و بلد ر ي
لينب قد أسدلت عليها ستارا كثيفا من التحريــف و التشــويه .لقـد أعـادت
التحريفية العالمية و عل رأسها التحاد
ـاهبي و نحــن الماركســيون-اللينينيــون
البوليتاريــا و رفــع رايــة الخــط الجمـ ر
البوليتاريــة و لدكتاتوريــة ر
الثــورة الثقافيــة رفــع الرايــة المجيــدة للمميــة ر
المغاربة لم يكـن انفصـالنا قطيعـة مـع التحريفيـة المحليــة فقـط بـل و مـع كــل خــط التحريفيـة العالميـة ،و ي ـف نفــس الـوقت اســتيعاب المســاهمة
ـاهب الخلق ــة ي ـ ـف ص ــنع الث ــورة و قيادته ــا ،و اس ــتنادا عل ه ــذه
ـاهبي ،ال ــذي يس ــتند عل ق ــدرة الجم ـ ر
العظيم ــة للث ــورة الثقافي ــة و لخطه ــا الجم ـ ر
المساهمة استطاع المناضلون الثوريون يف مختلف جهات العالم إدراك خيانات التحريفيــة و إزالـة التشــويــهات و الغمـوض ال رـي كــانت تحجـب
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بها المبادئ العظيمـة للماركسـية اللينينيــة .إل أن تيـارا عفويـا قـد نمــا تحـت هـذه المســاهمة و ي ـف مواجهـة الحـزاب "الشــيوعية" الــدائرة ي ـف فلـك
ـأثب داخــل التنظيــم ،و هــذا التيــار وإن كــان يهــدف إل مناهضــة التحريفيــة ،فــإنه يغفــل كــل تـراث الماركســية-
التحريفيــة العالميــة ،و امتــد هــذا التـ ر
اللينينيــة الـ رـي نمــت و تقــوت خلل مــا يقــرب مــن قــرن و ربــع مــن كفــاح و تضــحيات الطبقــة العاملــة العالميــة و الشــعوب المقهــورة ،كمــا أن تيــارا
لينب "مــا العم ــل" بفص ــله ع ــن إط ــاره الت ـ ي
ـأثب كت ــاب ر ي ـ
ـاريج و الس ــياق الموض ــوع للث ــورة الروس ــية و فهــم
مض ــادا مــن قب ــل ك ــان قــد نشــأ تح ــت ت ـ ر
ر
ري
للمحب ر ي
مساهمة ر ي
الجماهبة
الثوريب بمفهوم القادة فوق
فب
لينب حول دور التنظيم كمنظمة
ر
إن جدلية فكر ر ي
الكبى و نضالت الثورة العالمية تجعلنا نرفــع عاليــا موضــوعة الحــزب الثــوري كانبثــاق لتقــدم و
لينب و مساهمة الثورة الثقافية ر
ي
ـاهب ،و ي ـف مق ــدمتها الطبق ــة
ـاهب ،و تهيكل ــه كح ــزب ث ــوري يس ــتند إل المركزي ــة الديمقراطي ــة ـف قي ــادته لكفاح ــات الجم ـ ر
تعم ــق كفاح ــات الجم ـ ر
ري
مضامب خلقةة
العاملة طليعة الثورة ،بكل ما تحمله هذه الموضوعة من
ي
فق ر ي ـ
حب كــانت
ي ـف ظــل مجمــوع هــذه المعطيــات فــإن اللمركزيــة قــد رســخت كبنيــة أساســية للتنظيــم ،و شــكلت الضــعف
ـ
الساس لتنظيمنــا ،ـ
السياس  ،فإننــا عل
ـاهب الشــعبية خلل فـ رـباير و مــارس  72و مــا بعــدها تصــحح خطنــا
النضــالت المتفجــرة للشــبيبة المدرســية بمســاندة الجمـ ر
ـ
مســتوى التنظيــم لــم نســتطع تجــاوز المفــاهيم الســائدة ،و ظلــت القيــادة مجــرد تنســيق ر يـ
بب النــواج بــالرغم مــن التقــدم الملمــوس عل مســتوى
هيكلــة القيــادة خلل النــدوة الوطنيــة )اللجنــة الوطنيــة تنبثــق عنهــا الكتابــة( ،بــل إن وثيقــة "مهامنــا ي ـف الوضــع الراهــن" الـ رـي كــانت قــد طرحــت
المشــكل لــم تــزد عل مجــرد اتخــاذ إجـراءات شــكلية كحــذف كلمــة التنســيق و التوصــية بممارســة القيــادات المحليــة للمركزيــة ،دون الرتكــاز عل
ر
الخبة ي ـف إطـار النقـد و
الس ء الـذي لـم نتمكـن مـن إنجــازه بشــكل جــذري إل ي ـف المرحلـة
تقييــم للبنيــة التنظيميــة انطلقــا مـن الخــط
رـ
ـ
السياس  ،ـ
ر
الذاب للجنة الوطنيةة
النقد
و سنعيد يف هذا التقييم بناء المحاور الرئيسية ر
الي يجب أن تستند عليها النطلقة الجديدة لتنظيمنا نحو بناء منظمة ثورية صلبة :
ري
فب الثـ ر ي
أ .منظمــة ثوريــة مهيكلــة مــن المحـ رـب ر ي
ـيوعيب الــذين ينظمــون و يكرســون حيــاتهم و عملهــم اليــوم للثــورة ،ينبثقــون مــن
ـوريب ،منظمــة الشـ
ـاهبي و يش ــكلون طليعت ــه ،عل ه ــذا الس ــاس يتح ــدد أعض ــاؤها و تتح ــدد مق ــاييس اس ــتقطابهم .منظم ــة ثوري ــة تندم ــج بحرك ــة
النض ــال الجم ـ ر
الجماهب يف كل مرحلةة
الجماهب ،و تعمل عل بلورة القوى المتقدمة من حركة
ر
ر
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للبوليتاريــا ي ـف الخــط و الممارســة ،و تضــع مهمــة التجــذر داخــل الطبقــة العاملــة ي ـف مقدمــة كــل
ب .منظمــة ثوريــة تســتند عل الــدور
الطليع ر
ـ
فب الثـ ر ي
البوليتاريــة ،و بــدون إنجــاز هــذه المهــام "فــإن تنظيــم المحـ رـب ر ي
ـوريب قــد يصــبح ألعوبــة و مغــامرة و مجــرد
المهــام ،مــن أجــل بنــاء الطليعــة ر
شــعار بــدون مضــمون" كمــا يقــول ر يـ
البوليتاريــا  :الماركســية اللينينيــة ي ـف تحليــل الواقــع الملمــوس لبلدنــا ،و
لينب  ،منظمــة ثوريــة تســتعمل نظريــة ر
البجوازيةة
خوض نضال حازم ضد مختلف اليديولوجيات ر
ت .منظمة ثورية تستند عل المركزية الديمقراطية يف ديناميتها الداخليــة ،ي ـف جدليــة القيـادة و الخليــا و تســتمد حيويتهــا مـن جدليــة المنظمــة
ـاهب ،منظمـ ــة مبنيـ ــة عل وحـ ــدة الرادة و وحـ ــدة الفكـ ــر و الممارسـ ــة الجماعيـ ــة ،مركزيـ ــة لبنـ ــاء وحـ ــدة متينـ ــة سياسـ ــية و إيديولوجيـ ــة و
و الجمـ ـ ر
تنظيمية و تر ر ي
للجماهب ،و ديمقراطية تفتح مجال المبادرة و النتقاد داخل التنظيمة
كب التنظيم كبلورة للقوى الطليعية
ر
ث .منظمة ثورية ذات قيادة صلبة و متينة ،قادرة عل بناء الخط السياس و ضمان تطبيقه يف كل مرحلة و تطــوير ممارســة التنظيــم ،و قــادرة
عل ضمان الوحدة السياسية و اليديولوجية و التنظيمية و عل نهج المركزية الديمقراطية داخل التنظيمة
ج .منظمــة ثوريــة يلـ ر يـبم أفرادهــا بالنضــباط الصــارم عل كافــة المســتويات ،انضــباط الرفــاق للخليــا ،انضــباط الجهــزة الــدنيا للجهــزة العليــا ،و
ر
الجماهبة
الذاب جماعيا و فرديا ،داخليا و أمام
بالممارسة الدائمة للنقد و النقد
ر
سياس سـ ــديد ،ينبـ ــع مـ ــن السـ ــتيعاب الـ ــدائم لخصـ ــائص الوضـ ــع ببلدنـ ــا وتطـ ــوراته ،و القـ ــدرة عل اسـ ــتعمال المنهـ ــج
ح .منظمـ ــة ذات خـ ــط
ــ
اللينيي ي
ي
ر يـ
الفلحب
ـاهب الثوريـة و الس رـب عل رأسـها ،و ي ـف مقـدمتها
ـط
خ
ـط،
خ
ال
ـذا
ه
ـد
ي
تحد
ف
الماركس-
سياس يسـتند عل تطــوير حركــة الجمـ ر
ـ
ـ
الطليع نح ــو آف ــاق الح ــرب الش ــعبية ،و دم ــج العنــف
البوليتاري ــا و حزب ـه ــا
البوليتاري ــا ومجمــوع ق ــوى الش ــعب الثوريــة بطليع ــة ر
الفق ـراء و ش ــبه ر
ـ
الجماهب نحو الحرب الشعبيةة
بمسبة حركة
الثوري
ر
ر
ي
ـتب الثوريـ ر ي
تنبي عل حصــيلة نضــال المنظمـ ر ي
ر يـ
خ .منظمة ثورية تساهم بصفة فعالة يف وحدة المار ر ي
ـتب و مكتســباتهما
كسيب
اللينينيب  ،مســاهمة ـ
الجماهبية ،من أجل منظمة ماركسية-لينينية موحدة نحو بناء الحزب الثورية
داخل الحركة
ر
و عل قاعـدة هـذه الخلصــات يف بنـاء منظمــة ثوريــة ســنحاول ،ع رـب هـذا التقريــر عـرض ممارسـة التنظيــم خلل رـ
عشة أشـهر الماضـية منـذ ن.و.
ـ
ي
إل نوفمـ رـب  ،1972و اتخــاذ القـرارات المناســبة ـف آخــره .و ســنلمس عـ رـب هــذا التقريــر أن أخطــاء ل.و .و التنظيــم و مجمــوع الرفــاق ،ســواء أولئــك
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الذين نشب إليهم يف هذا التقرير أم ر
باف رفاق القيادة و التنظيم ،تجد أسسها الموضوعية يف بنية التنظيم السابقة ،و خطه السياسة
ر
ر
البوليس ي ـف كــل مرحلــة ،و مرحلــة الجــزر داخــل
الوحس للجهــاز
و إن كفــاح التنظيــم خلل فـ رـباير و مــارس و أبريــل مــن هــذه الســنة ،و القمــع
ـ
ـ
ه ال رـي سـتمكننا مـن هــذه المراجعــة النقديــة و مـن تحديـد هـذه الخلصـات ،و تجعـل –
الحركة
ر
الجماهبية و انكماش التنظيم خلل الصـيف ـ
كما قلنا يف البداية -من المشكل التنظي مركز عملنا السياس يف هذه المرحلةة
ف
 Iـ الندوة الوطنية  :مرحلة يف بناء التنظيم الثوري
 .1لقــد أظهــرت محاولــة  10يوليــوز  1971النقلبيــة عمــق التناقضــات الـ رـي تنخــر النظــام و الـ رـي اتخــذت يــوم  10يوليــوز شــكل انفجــار دمــوي
للجماهب يف إسقاط النظام المتعفن ،و أثبتت أيضا واقع تنظيمنا و عجزه عن فتح آفــاق ثوريــة
عنيف ،كما أنها أثبتت الرغبة الحسية العميقة
ر
الجماهب الحسية إل إرادة ثورية عميقة و قويةة
و تحويل رغبة
ر
البجوازي ــة
و نتيج ــة لنع ــدام خ ــط
سياس س ــديد يفت ــح آفاق ــا واض ــحة ،و س ــيطرة العفوي ــة و التجريبي ــة بك ــل أش ــكالها ،و نتيج ــة لبني ــة التنظي ــم ر
ـ
الصغبة ،و تسلط القمع عل رفاقنا يف مراكش يف يونيو  ،1971فقد وجد التنظيـم نفســه بعـد  10يوليـوز ي ـف طريـق مسـدود ،و دون أيـة آفـاق،
ر
ي
و انعكس ذلك بشكل واضح ـف بدايـة تفكـك التنظيـم نتيجـة تعمـق السـلبية و التشــاؤم لـدى عـدد ك رـبب مـن الرفـاق إزاء الطاقـات الثوريــة الكامنـة
الجماهب ي ـف فتــح الطريــق الثـوري ،بــل عل تنظيـم
الجماهب و هكذا فإن تيارين قد أخذا يف التبلور يف هذا التجاه ،تيار ل يرى العتماد عل
يف
ر
ر
ي
ر
الس ء
شــبك إرهـ رـاب خــارج الكفــاح الثــوري الجمـ ر
ـاهبي ،هــذا التيــار الــذي كــان يعمــل ـف الخفــاء مســتغل اللمركزيــة و انعــدام أيــة مراقبــة مركزيــة ،ـ
الــذي ســيمكن البــوليس مــن تــوجيه يـصبته ي ـف فـ رـباير و مــارس )و ســنعود إل ذلــك( ،و تيــار إصــلج آخــر أ كــب ســلبية ل يــرى إمكانيــة انطلق مــد
ثوري يف ر
السياس المقـدم للجنـة التنســيق الوطنيـة السـابقة ي ـف نوفم رـب  ،1971و نتيجــة
الخب يف التحليــل
الشوط الحالية ،و تبلور هذا التيار
ر
ـ
ر
ـديولوج لــم يفتــح بشــكل واســع ضــد كــل هــذه النحرافــات و مــن أجــل توطيــد الخــط
السياس و اليـ
ـغبة فــإن الضاع
البجوازيــة الصـ ر
للممارســة ر
ـ
الثوري الذي لم يكن متبلورا بشكل كاف ،ر
السياس مـن
السء الذي ســيمكن بعـض الرفـاق الـذين يلتفـون حــول الخـط الصــلج لهـذا التحليــل
ـ
ـؤولب عنهــا ،مسـ ر ي
نهــج ممارســة تكتليــة و تطــوير النهــج الصــلج داخــل الناحيــة الـ رـي كــانوا مسـ ر ي
ـتغلب هيكلــة التنظيــم المفككــة و انعــدام المراقبــة
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المركزيةة

ر
الطبق و التناقضــات الســائدة داخلهـا ،عـاجزة عـن مواجهــة
و نتيجة لبنيــة التنظيــم السـائدة و لبنيــة القيــادة السـابقة ال رـي كـانت ،بســبب تركيبهـا
ـ
ي
سبتمب  1971ر
الي تجلت يف انطلق المعارك النقابية
الجماهبية منذ
تأثب بداية انطلق الحركة
ر
ر
أزمة التنظيم ف مختلف مظاهرها ،و تحت ر
الك ـ رـبى للطبقــة العاملــة ،لــم يك ــن بإمك ــان هــذه القي ــادة مواجه ــة هــذا الواق ــع إل بنــدوة وطني ــة )لهــا ك ــل ص ــلحيات م ــؤتمر( ،و ك ــان عل الن ــدوة
ي
ي
ر
ـغب للتنظيــم ،و
ـبتمب  1971أن تحســم ـف هــذه الزمــة ،و أن تجــابه بصــفة خاصــة معضــلة الــبكيب الـ رـبجوازي الصـ ر
الوطنيــة الـ رـي تقــررت ـف سـ ر
هكــذا فــإن الســؤال الرئيس ي
ـغبة أن تتجــذر داخــل الطبقــة
ـا
ـ
م
ك
ـان
ـ
ك
ـة
ـ
ي
الوطن
ـدوة
ـ
ن
ال
ـال
ـ
م
أع
ـدول
ـ
ج
ف
يل  :كيــف يمكــن لمنظمــة برجوازيــة صـ ر
ـ ـ
ـ
البوليتارية؟
العاملة  :طليعة الثورة ،من أجل بناء الداة الثورية ر
السياس و معضـلة بنـاء تنظيـم ثـوري ،و
 .2لقـد مكنـت النـدوات التهييئيــة عل مسـتوى القطاعــات و النـواج مـن تعميـق النقــاش حــول الخـط
ـ
ري
ر يـ
مثقفب بروليتـ ر ي
ر يـ
جوازيب،
المثقفب الـ رـب
ـاهب الكادحــة ي ـف تعــارض مــع البنيــة الســائدة مـن
ســمحت هــذه النــدوات بانبثــاق
ـاريب ينحــدرون مــن الجمـ ر
بالرغم من أن هـذا النبثـاق قـد ظـل جزئيـا و قـد كـان التحضـ رـب للنـدوة الوطنيــة الول انعكاســا لواقـع التنظيــم ي ـف تلـك المرحلـة ،فلـم يكـن يسـتند
ر
ـديولوج مفت ــوح ض ــد ك ــل النحراف ــات و الفك ــار الخاطئ ــة ،و ل يس ــتند إل أي ــة مراقب ــة دقيق ــة و منهجي ــة و مق ــاييس
سياس و إي ـ
إل فت ــح صاع
ـ
ـاهب ،ر
واض ــحة يف انتخ ــاب من ـ ر ي
الس ء ال ــذي س ــينتج عن ــه
ـ
م
الج
ـل
ـ
خ
دا
ـة
ـ
ي
الثور
ـق
ـ
ي
الرف
ـة
ـ
س
ممار
إل
ـتند
ـ
س
ت
ـاييس
ـ
ق
م
ـة،
ـ
ي
الوطن
ـدوة
ـ
ن
ال
إل
ـدوبب
ر
ـ
ـ
ي
ي
ي
انعكاســات ســيئة ـف التنظيــم أثنــاء النضــالت المجيــدة ـف فـ رـباير و مــارس  1972و مــا بعــدها .هــذه الخطــاء تجلــت ـف انتــداب رفــاق لــم يـ رـبهنوا
قط عن أية نضالية ثورية كما لم ريبهنوا عل ذلك بعد الندوة الوطنيةة
 .3هكذا فإن ل.و .المنبثقة عن هذه الندوة الول قـد حملـت معهـا كــل سـلبيات هـذه النـدوة .ي
فق ظـل اللمركزيـة و الممارســات السـابقة ،فـإن
ـ
ي
تعي إل تنس ــيقا ر ي ـ
بب مختلــف القطاع ــات و النــواج و ذلــك رغــم إق ـرار ن.و .لهيكل ــة جديــدة للقيــادة )اللجن ــة الوطني ــة كقيــادة
القيــادة لــم تكــن ـ
سياســية ،و الكتابــة الـ رـي ر ـ
بب اجتمـ ر ي
تشف عل تطــبيق مقــررات ل.و .و ضــمان قيــادة التنظيــم ر ي ـ
ـاعب ،و مراقبــة العمــل اليــوم للتنظيــم( .فكــانت
ه المقي ــاس الول للن ــدوة الوطني ــة ي ـف تحدي ــد أعض ــاء ل.و .ه ــذه الن ــدوة ال ـ رـي ل ــم يخض ــع أعض ــاؤها لي ــة مراقب ــة دقيق ــة و مق ــاييس
التمثيلي ــة ـ
البعــة "العماليــة" الـ رـي كــانت ســائدة داخــل ن.و .و حمــاس الرفــاق العمــال يـ
محــددة بــل و أ كــب مـن ذلـك فــإن ي ي
لضورة قيــادة بروليتاريــة قـد دفعــت
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أكب إل ل.و .و قد برزت نقط الضعف هذه خلل ر
العشة أشهر الماضية المليئة بالكفاحاتة
الرفاق العمال بسهولة ر
 .4و مــع ذلــك و بــالرغم مــن ك ــل هــذه الس ــلبيات فــإن ن.و .قــد شــكلت قفــزة هامــة نحــو تنظيــم ثــوري .فم ــن خلل المراجعــة النقديــة الشــاملة
لحصيلة  15شهرا من ممارسة التنظيم ،تلك الحصيلة ر
الي تبلورت يف التقرير السياس ،و مناقشــات هـذا التقريــر و الملتمســات سـجلت ن.و.
انــدحار المفــاهيم الصــلحية و توطــد الخــط الثــوري الجمــاهبي ،مــن أجــل إعــداد اسـ ر
ترم بالعفويــة و تدمــج بــالملموس مسـ رـبة
ـة
ـ
ي
ثور
اتيجية
ـب
ر
ـ
التهي ء لهـذه المسـ رـبة ،كمـا أن "التجـذر داخـل الطبقــة
الجماهبي بالنتقال نحو الحرب الشعبية ،و بدور الطليعة ي ـف العـداد و
العنف الثوري
ر
ـر
العاملــة" الشــعار الرئيس للنــدوة قــد ســجل مرحلــة جديــدة ي
يرم بالعفويــة و التجريبيــة .
ـة
ـ
ل
العام
ـة
ـ
ق
الطب
ـل
ـ
خ
دا
التنظي
و
السياس
ـل
ـ
م
الع
ف
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ي
ر
ر
ر يـ
كــذلك ســجلت ن.و .قفــزة هامــة ف عمليــة بنــاء وحــدة الماركسـ ر ي
الس ء الــذي تعـ رـب عنــه النضــالت المشــبكة منــذ ينــاير  ،1972و
اللينينيب
ـيب-
ـ
ـ
ي
أثبت سواء تحت التعذيب أو يف الشية أن بإمكان منظمة ماركسية-لينينية ان تتهيكل و تتقوى ف أسوأ رشوط القمع الرهيبة
ف
 IIـ يف مواجهة نضالت 72
ح رـي ف رـبة انعقـاد النـدوة الوطنيـة ،و منـذ محاولـة  10يوليـوز  71النقلبيــة ،كـانت رـ
الشوط السياســية تنضــج باســتمرار مـن أجــل خـوض معركـة
البجوازية .و كــان عل ل.و .الجديــدة أن تــواجه رـ
جماهبية واسعة ،تمكن من يصب المساومات الجارية وقتئذ ر ي
مباشة بعـد
بب النظام و القوى ر
ر
الس ء الــذي تبلــور بصــفة خاصــة يف التحليــل السياس الصــادر في
رـ
ر
ـ
ـ
ـ
انتهــاء ن.و .مهــام المرحلــة و تحديــد آفاقهــا و تحضـ رـب شوط هــذه المعركــة ،ـ
ـاهب و ق ــاطرة المس ـ ر ي
ـاومب" ،ي ـف ه ــذه المرحل ــة ال ـ رـي ك ــان فيه ــا النظ ــام ل ي ـزال يع ـ يـاب م ــن ي ـصبة  10يولي ــوز و ين ــاور م ــن أج ــل
ين ــاير "ق ــاطرة الجم ـ ر
البجوازيــة تســاوم النظــام .فلــم تكــن أزمــة النظــام بالنســبة لهــا إل فجــوة يمكــن أن
اســتعادة قــواه و كســب المبــادرة مــن جديــد ،كــانت الح ـزاب ر
ي
أكب نضالتها النقابية منذ  ،1956يف ظل هــذه رـ
الشوط السياســية
تتشب منها إل السلطة ف الوقت الذي كانت فيه الطبقة العاملة تخوض ر
الجماهب يف
البجوازية و الدفع بحركة
كان واجب الحركة الماركسية-اللينينية هو خوض نضال
ر
جماهبي لفشال مخططات الحكم و القوى ر
ر
طريــق النضــال مــن أجــل تعميــق أزمــة الحكــم و تعميــق عزلتــه ،و هكــذا فقــد رمينــا بكــل قوانــا داخــل حركــة الشــبيبة الثانويــة ،الـ رـي تمثــل المعـ رـب
ري
العضويب و تشكل بذلك طليعتها المرحلية ،محددين لها الشعارات المناسبةة
للجماهب و مثقفيها
الفكري عن الوع الحس
ر
و يمكــن أن نقــول بـ ر ي
ـاعباز أن الحركــة الماركســية-اللينينيــة قــد اســتجابت لمهامهــا التاريخيــة ي ـف نضــالت  ،72و ذلــك بخطــة سياســية ســديدة،
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اســتطاعت أن تلــف حولهــا حركــة الشــبيبة الثوريــة و مســاندة الجمــاهب ،و أثبتــت هــذه النض ــالت انــه ي
السياس بإمكــان
ـرف
ـ
ظ
ال
ـك
ـ
ل
ذ
ـل
ـ
ث
م
ف
ر
ـ
ـ
بب مستوى حركة الجماهب و ضعف الداة الثورية ،ي
اليسار أن يحقق قفزة نوعية تقرب الشقة ر ي
فق ظرف يكون فيه النظام منهـارا و تلجـأ فيـه
ر
الجماهب المناضلة و يشكل قيادتهاة
البجوازية إل النتهازية بشكل سافر ،فإن اليسار بطرحه شعارات سديدة يمكن أن يجذب حوله
ر
القوى ر
ـاهب ،بنــاء الحــزب ي ـف قلــب
لقــد أعــادت هــذه النضــالت كــذلك تأكيــد موضــوعتنا حــول بنــاء الحــزب الثــوري عل قاعــدة جدليــة الحــزب و الجمـ ر
ـاهب و عل رأسـها ،بنـاء يش رـب إليـه النـص التـال للحـزب الشـيوع الص ي
البوليتاريــة و كــل الث ر ي
ـوريب أن
ـيي " :عل الحـزاب ر
الكفاحات الثورية للجم ر
ي
ي
البوليتاريــة ل
ـاهب ) (...فــالحزاب ر
يصــبحوا أ كــب صــلبة ـف العواصــف ،أن يقفــزوا ـف عــالم العواصــف الهائلــة و العــالم المجيــد لنضــالت الجمـ ر
البنامــج و الخـط الصــحيح ل يمكــن أن ينبثــق
الكببة لحركة
يمكنها أن تنمو و تصبح صلبة إل إذا رمت بنفسها يف العواصف
الجماهب ،كمــا أن ر
ر
ر
ر
الجماهب الواسعة"ة
الطبق الذي تخوضه
و يتقوى عمليا إل يف تجربة الضاع
ر
و من الممكن القول أن تنظيمنا قد اندمج يف تلك العواصف يف رفباير و مارس ،و أنـه قـد تمــرس ي ـف هـذه النضـالت و موجــات القمـع نفسـها ،و
ه ال ـ رـي مكنتن ــا و
أن بن ــاء الس ــس الثوري ــة الول انطلق ــا م ــن مكتس ــبات ن.و .ق ــد ب ــدأت خلل ه ــذه النض ــالت ،و خلص ــات ه ــذه النض ــالت ـ
السياس و هيكلــة التنظيــم ،و ســد الثغـرات الـ رـي تركتهــا أخطاؤنــا الســابقة مــن أجــل بنــاء تنظيــم ثــوري أ كــب قــوة و
تمكننــا الن مــن مراجعــة خطنــا
ـ
الجماهب .و لقد تحملت ل.و .مسؤولياتها يف طليعة هذه النضـالت ،مؤديـة أحيانــا ثمـن ذلـك ي ـف شــكل عاهــات صــحية ي ـف
رسوخا داخل حركة
ر
عضوية بعض الرفاق ،إل أن واجبنا أمام تضحيات الرفاق الـذين سـقطوا ي
القمع عـ رـب هــذه النضــالت ،هــو مراجعـة الخطــاء و
ـاز
ه
الج
ـة
ـ
ض
قب
ف
ـ
ـ
تحديدها يف مواجهة القمع كما يف مواجهة النضالتة
أ -تحليل نقدي للعتقالت ومراحلها.
 .1اعتقالت آخر يناير :
ر يـ
الجنب الثــوري ر ئـ
الناس بــالنمو و ســيعمد إل يـصبه قبــل نمــوه و تجــذره داخــل
منــذ بدايــة التنظيــم كــان واضــحا أن النظــام العميــل لـن يســمح لهـذا
البجوازي ــة
ـاهب ،إل أن ه ــذا ال ــوع لــم ينعك ــس عل مس ــتوى الممارس ــة و هك ــذا لــم يعم ــل التنظي ــم عل تش ــطيب ك ــل المس ــلكيات ر
حرك ــة الجم ـ ر
ي
ر
التحريق و بنـاء جهـاز شي م ر ي
الوحس برفاقنــا ي ـف
ـتب .فلـم تمـر بضـعة أشـهر مـن وجـود التنظيــم ح رـي نـزل القمـع
الصغبة الموروثة عن الحـزب
ر
ـ
ـ
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مراكش .إل أن هاته ي
الضبة ،يف ظـل الواقـع التنظي ـ السـائد لـم تنعكــس عل مسـتوى خـط و ممارسـة التنظيــم بســبب عزلـة الرفـاق ي ـف مراكــش
عن ر
باف التنظيم يف إطار اللمركزية ،و هكذا مرت ي
الضبة دون القيام بأية مراجعة شمولية لجذورها السياسية و اليديولوجية و التنظيميةة
فمرحلة القمع لم تبـدأ بالنســبة للتنظيــم ككــل إل ي ـف آخــر ينــاير ،حيــث أثــرت هـذه العتقـالت ي ـف ممارسـة التنظيــم ي ـف تلـك الفـ رـبة ،و بـالخص ي ـف
ر
ـديولوج الـذي بـدأ التنظيـم يخوضـه علنيـا منـذ نشـأته ،أصـبحت مجموعـة مـن الرفـاق
السياس و الي
الجماهب .فبسبب النضال
الدفع بحركة
ر
ـ
الذين ساهموا ي
ي
ـب لقمـع العـدو ،يف الـوقت الـذي كـان فيـه العمــل الساس يتـم يف الشية ،و ر يـ
العلي معرض ر ي
حب أخـذ الحكــم ينفـذ
ـال
ض
الن
هذا
ف
ـ
ـ
ـ
ـ
ي
ي
العلي هم المرحلة الول ف تنفيذ هذا المخططة
مخططه القمع ضد الحركة الماركسية-اللينينية كان هؤلء الرفاق بسبب هذا النضال
و قبــل هــذه الفـ رـبة فإننــا لــم نســتغل كــل إمكانيــات المرحلــة الســابقة إل أقض حــد ،و ذلــك بســبب مبالغتنــا ي ـف تقــدير العــدو ،هــذه المبالغــة الـ رـي
ي
ي
البجوازيــة داخــل التنظيــم الـ رـي كــانت تميــل
تأثب اليديولوجيــة ر
ستقودنا –كما سبى -إل النكماش ف صيف  ،72و هذه المبالغة كان مصدرها ر
القمع للنظــام كجهــاز قــوي و منظــم و قــادر عل التشب إل كــل المنظمــات الثوريــة ،ي ـف نفــس الــوقت الــذي كــانت فيــه بنيــة
إل تقــديم الجهــاز
ـ
الليبالي ــة س ــائدة و انع ــدمت أي ــة
التنظي ــم اللمركزي ــة ل تق ــوم عل أس ــاس ه ــذا التق ــدير المب ــالغ في ــه ،حي ــث اللمركزي ــة المفرط ــة و الممارس ــات ر
مجهــودات حقيقيــة مــن أجــل تحضـ رـب ر ـ
الشوط الملموســة لبنــاء الجهــاز الشي و ر ئ ـ
تهي التنظيــم لمواجهــة القمــع و العتقــالت و التعــذيب ،ي ـف
وقت كان العدو ل يزال يجهل أي رسء عن التنظيم ،و هذا ما أثبتته اعتقالت يناير ،و هو ما ســيتمكن منـه العـدو ي ـف آخـر مــارس مـع الشــبكات
ـغبة الـ رـي تنمــو عل هــامش الحركــة الماركســية-اللينينيــة .و أثبتــت هــذه العتقــالت أن وســيلة جهــاز القمــع ي ـف يـصب المنظمــات
البجوازيــة الصـ ر
ر
ري
جوازيب الصغار منذ  63إل  69و  70ثم يف رفباير و مارس .1972
الب
الثورية ه التشب و التعذيب ،و ه طريقة توفق فيها مع شبكات ر
ـاهب الثوريــة ،و بنــاء الحــزب الثــوري داخــل هــذه
و منــذ البدايــة أ كــدنا دائمــا أن الــرد الوحيــد عل هــذا الســلوب هــو التجــذر داخــل حركــة الجمـ ر
ي
ري
ـاهب و
الحركة ،إن
ـاهب الثوريـة يحملــون داخلهـم طاقتهـا الثوريـة ،و تجـذر ـف عضـويتهم اليمــان بالجم ر
المناضلب المتجذرين داخـل حركـة الجم ر
الطبقيب و محو استغلل النسان للنســان .إن هـؤلء المناضـ ر ي
ري
ـلب يمكنهـم و يجـب عليهـم أن يقــاوموا التعـذيب و
بقدرتها عل تحطيم العداء
هاته الحقيقة ر
الي أثبت الرفاق يف اعتقالت ماي و يونيو إمكانياتها و صحتها كنهج سـديد لمواجهـة محـاولت العـدو لتحطيـم اليســار الثـوري،
الجماهب يف رفباير و مارسة
كانت قد بدأت تتأكد منذ اعتقالت يناير ،سواء يف مواجهة الجلدين ،أو يف حركة
ر
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2ة اعتقالت مارس :
ـاهب الواســعة لهــا
البجوازية ،باندهاش ،من خلل رد فعل
جماهب الشــبيبة الثوريــة و مســاندة الجمـ ر
ر
لقد اكتشف العدو و معه القوى السياسية ر
ضد القمع يف يناير ،أن الخط الثوري ،إن لم تكن التنظيمات الثوريــة نفسـها قـد لعبـت دورا أساسـيا ي ـف تحريـك و قيــادة هــذه النضــالت ،و لهـذا
ي
البجوازي ــة ،يـ ـ
ر يـ ـ
المثقفب
لضب الحرك ــة الماركس ــية-اللينيني ــة ،مس ــتغل ش ــبكات
فق ــد رك ــز الع ــدو مخطط ــه
القمع ـ ـف مرحل ــة اللق ــاء م ــع الق ــوى ر
ــ
الي كانت تنشأ شيا يف تلك ر
جوازيب الصغار ر
ري
ري
ري
ري
اللينينيتبة
كسيتب-
المنظمتب المار
الفبة عل هامش
الب
ر
ـتب-الماركسـ ر ي
و هكــذا اســتطاع العــدو أن يقــوم باعتقــالت واســعة و يحطــم هــاته الشــبكات ،و يتمكــن يف نفــس الــوقت مــن ي ـصب المنظمـ ر ي
ـيتب-
ـ
ري
اللينينيتبة
بالنسبة لنا فإن أهم أسباب هذه العتقالت تكمن فيما يل :
ـاهبي داخ ــل الجه ــاز
* بني ــة التنظي ــم نفس ــها القائم ــة عل اللمركزي ــة المفرط ــة ،فبس ــبب وج ــود عناص ل ت ــؤمن بخ ــط التنظي ــم الث ــوري الجم ـ ر
ي
التقي للتنظيم الذي يملك استقلل عن التنظيم يف إطار اللمركزية ،فإنها استغلت هذه الوضعية و انعدام أية مراقبة سياســية و إيديولوجيــة
حازمة و أخذت تطور إمكانياتها ي
التقي  .بــل أنشـأت رـ
ي
باتصالت
جماهبيــة خــارج
نشة
ـاز
ه
الج
ـاء
ط
غ
ـت
ح
ت
التنظيم
داخل
القيام
و
شبكة
بناء
ف
ر
ـ
إطار التنظيم و دون علمهة
ي
التقي كــان عضـوا ي ـف القيــادة السـابقة للتنظيــم ،و
الليبالية و انعدام النضباط الثوري الحديدي ،فــالرفيق المســؤول عـن الجهـاز
* المسلكيات ر
ـ
ي
اللينيي  ،فقــد انســحب حــوال منتصــف  71مــن القيــادة عل أســاس الحتفــاظ بــآرائه و
كس -
نظ ـرا لعــدم اتفــاقه عل الخــط الجمـ ر
ـ
ـاهبي المار ـ
استغلل إمكانياته يف بناء جهاز ي
ر
إيديولوج داخل التنظيم ككل من أجل
تقي للتنظيم .و بدل أن تلجأ القيادة السابقة إل فتح صاع سياس و
تشـ ــطيب الفكـ ــار الخاطئـ ــة كأسـ ــلوب ث ــوري يف تـ ــدعيم و تقويـ ــة الخـ ــط السـ ــديد و يـ ـ
ص ب كـ ــل النحرافـ ــات ،لجـ ــأت القيـ ــادة إل أسـ ــلوب شـ ــبيه
ــ
ب"المساومة" ،و قد استغل الرفيق كما قلنا وضعية التنظيم من أجل إنجاز عمله التقسي و بناء شبكتهة
البوليس يكـون أمـرا ســهل ،لن مقــاييس الســتقطاب ل يمكنهـا أن تكــون إل ذاتيـة،
و كنتيجة حتمية لمنطق بناء الشــبكة نفســها ،فــإن التشب
ـ
الجماهبي ،و بالتال يســهل التشب إليهـا أو ربــط اتصـالت بوليســية داخلهــا ،و هـذا مـا حــدث
لنها ل تستند عل الممارسة اليومية يف النضال
ر
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ي
يف الحـ ر ي
ـاهب و يســتبدل ذلــك بمحاولــة
ـغب الــذي ل يــؤمن بالمكانيــات الثوريــة للجمـ ر
ـالتب معــا ـف فـ رـباير و بدايــة مــارس ،فــالمثقف الـ رـبجوازي الصـ ر
ـ
ي
ي
ي
إحكام تقنية شبكته كحصانة ف وجه القمع البوليس ،شعان ما يجد نفسه وحيدا ف مواجهة الجهاز البوليس و ف عــالم الجلديــن ،دون أن
عب الكفاح الملموس داخلهـا ،و بســبب أنـه يعتقـد أن التقنيـة أقــوى مـن النســان ،فــإنه ينهـار تحـت
يحمل معه اليمان بقوة
الجماهب الشعبية ر
ر
تقنية التعذيب ،إنه يعتقد بطبيعته أن حيله التقنية ستوقف القمع و العتقالت ،ر
باعبافات جزئية مثل ،إل أن الجلديــن ل يزيـدهم ذلـك إل
إمعانا يف تشديد التعذيب ،فكل ر
اعباف من أجل إيقاف التعذيب ليس إل تشجيعا جديدا للجلدين من أجل ر ي
انباع كل رسءة
ي ـف هــذه المرحلــة مــن العتقــالت لــم يســتخرج التنظيــم كمــا ي ـف المرحلــة الول الــدروس الساســية مــن القمــع ،رغــم أن الوثيقــة الصــادرة ي ـف 19
مارس  72من ل.و" .مهامنا يف الوضع الراهــن" كـانت تهـدف إل إنجــاز ذلـك ،ليـس فقـط بسـبب غيـاب المعطيـات الواضـحة بــل لنهـا وضـعت
مهــام مواجهــة القمــع كــإجراءات تقنيــة دون ربــط ذلــك بالمراجعــة النقديــة لخــط التنظيــم و ممارســاته ،فسياســة تكــوين الطــر لــم ينظــر إليهــا إل
فب الث ـ ر ي
كمهم ــة تثقيفي ــة دون ربطه ــا بمراجع ــة مفه ــوم الح ــزب الث ــوري و دوره و هيكلت ــه ،و رب ــط ذل ــك بمنظم ــة المح ـ رـب ر ي
ـوريب ،منظم ــة الطليع ــة
الجماهب و قيادتهاة
القادرة عل الندماج يف
ر
الي كانت تراجعا عن المركزية الديمقراطية ر
كما أن اللمركزية ر
الي كانت قد أقرتها ن.و .لم يفهـم منهـا إل إجـراء لمواجهـة القمـع و منـع تسلســل
العتقــالت مــن منطقــة إل أخــرى ،و يف ر يـ
السياس ي ـف هــذه الوثيقــة سـديدا ي ـف فهــم تطــورات الوضــع ي ـف تلــك المرحلــة فــإنه لــم
ـل
ـ
ي
التحل
ـان
ـ
ك
حب
ـ
ـ
يحــدد المهــام الـ رـي تطرحهــا المرحلــة فانعــدم ذلــك أي ر ئ ـ
تهي للتنظيــم و تحضـ رـب بنــاء جهــاز شي قــوي لمواجهــة القمــع المتصــاعد باســتمرار ،و
لذلك شعان ما وجد تنظيمنا نفسه يف مواجهة حملة أشد و أعنف يف أواخر ماي و بداية يونيوة
 .3اعتقالت آخر ماي و يونيو :
ر
ر
الحقيق يكمـن ي ـف
بوليس إل داخـل خليـة بالثـانوي )شـاب عاطــل( ،إل أن الســبب
ه تشب مخ رـب
ـ
نقطة النطلق المباشة لهذه العتقالت ـ
ـ
واقــع التنظيــم يف القليــم الــذي انطلقــت منــه العتقــالت الــذي لــم يكــن تنظيمــا ثوريــا ،بــل كــان خليطــا ر ي ـ
الجماهبيــة و الخليــا و
بب التنظيمــات
ر
ـ
التجمعات تنعدم فيه الحدود الواضحة و الفاصلة ر ي
بب التنظيم الماركس-
الجماهبيـة ،و بالتـال فقـد كـان سـهل تشب البـوليس داخـل التنظيـم ،و يف هـذه رـ
ي
البوليس
العنض
ـذا
ه
ـتطاع
ـ
س
ا
وط
الش
اللينيي و التنظيمــات
ر
ـ
ـ
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أن يكشــف للبــوليس ليــس فقــط رفيقــا مســؤول عــن مـا يمكــن تســميته "خليتــه" و لكـن مجموعـة مـن الرفــاق المسـ ر ي
ـؤولب ي ـف القيـادة المحليـة مـن
ي
ـغبة المتعــددة
البجوازيـة الص ر
ضمنهم مسؤول ل.و .عن الناحية ،و اتخذت العتقـالت ـف هـذه المرحلـة طابعـا قويـا جـدا ،بسـبب المسـلكيات ر
خلل هذه الحملة :
ر
الوحس للبــوليس و إعطــاء معلومـات وافيـة جـدا عـن التنظيـم ،و إل أقض الحـدود ال رـي يمكـن تصـورها ،و ي ـف بعـض
* النهيار تحت التعـذيب
ـ
الحالت كان هذا النهيار يتم ر
مباشة بعد العتقالة
الليباليــة الشــديدة داخــل التنظيــم الـ رـي تســمح للرفــاق بمعرفــة معلومــات ل تمــس مهــامهم مــن قريــب أو بعيــد داخــل التنظيــم ،كــانت تزيــد ي ـف
* ر
تعميق ي
الضبة ،و تعط هذه المعلومات مجانا للبوليسة
* تسـليم بعـض الرفـاق أنفسـهم للبــوليس ،أحــدهم عضـو ل.و .و تحـت ضــغط عــائل ي ـف بعـض المـرات ،دون معرفــة رأي التنظيـم ،إن هـذا يع رـب
عن عمق ي ي
الصغبة ر
الي ل تبض آفاق العمل الثوري يف رشوط القمع و الشيةة
البجوازية
ر
البعة ر
* بعـض الرفـاق المتـ ر ي
ـابعب كـانوا يمارســون ضـغطا معنويـا عل التنظيــم ي ـف مرحلــة القمــع لرسـالهم إل الخــارج أو تسـليمهم قــدرا ماليــا بــدعوى أن
خطبا عل التنظيمة
اعتقالهم سيكون
ر
* بعض الرفاق انهارت معنوياتهم بشكل ئ
نهاب ر
حي يف مرحلة التحقيق و داخل السجنة
البجوازية برزت نماذج من الممارسات الثورية ،استطاعت أن توقف مسلســل العتقــالت و عمليــة تفكيـك التنظيــم
و وسط هذه الممارسات ر
بفضل صمود بعض الرفاق و تضحياتهم ،بدوي و رفاقا آخرين الذين قاوموا أبشع أنواع التعـذيب ي ـف زنزانــات العـدو بالصـمت الكامــل أزيـد مـن
ي
شهر مثــال سـاطع لكـل الث ر ي
ـغبة ،ال رـي تبـالغ ي ـف تقـدير العـدو ،و تجعـل مـن
البجوازيـة الص ر
ـوريب ببلدنـا ،و هــو كـاف ـف حـد ذاتـه لتكـذيب المزاعـم ر
ي
يـ
الليباليــة و تشــطيب كافــة الخطــاء
ه أيضــا تنــبيه إل واجباتنــا ـف تشــطيب كــل الممارســات ر
مقاومــة التعــذيب صبا مــن البطــولت الخياليــة و ـ
داخل منظمتناة
ب -ممارسة التنظيم خلل هذه النضالت.
فباير ـ مارس :
 .1ر
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ي
ـاهب ي ـف فـ رـباير و مــارس
كمــا ســبق أن ذكرنــا ذلــك ،فــإن الحركــة الماركســية-اللينينيــة قــد عرفــت كيــف تــواجه مســؤوليتها ـف عواصــف كفــاح الجمـ ر
 ،72و أن تضــطلع بقيادتهــا سياســيا و إيــديولوجيا ،و ي ـف حــالت متعــددة تنظيميــا ،هــاته الكفاحــات الـ رـي تمثــل مرحلــة مهمــة ي ـف تطــور النضــالت
لجماهبن ــا الش ــعبية ،مرحل ــة يج ــب أن نس ــتخلص دروس ــها و ح ــدودها م ــن أج ــل الوص ــول إل مرحل ــة أعل ي ـ ـف مس ـ رـبة الكف ــاح الث ــوري
الثوري ــة
ر
للجماهبة
ر
المغرب المنبثــق و المرتكــز ي ـف هــذه المرحلــة عل الشــباب
الجماهبيــة ،فاليســار الثــوري
ـأطب الحركــة
أ -لقــد كــان الضــعف
ر
الساس هــو انعــدام تـ ر
رـ
ـ
ي
ـاهب الساسـية :
ـأطب الكفاحـات الثوريـة للجم ر
المدرس )حركـة التلميـذ ،الحركـة الطلبيــة( لـم يكـن قـادرا ـف ف رـباير و مـارس  72عل تحريـك وت ر
ـ
الفلحب الفق ـراء و شــبه البوليتاريــا الـ رـي كــانت تســاند عفويــا حركــة الشــباب الثــوري ،فمشــاركة فئــات متعــددة مــن هــذه الجمــاهب في
ر يـ
العمــال و
ر
ر ـ
الجماهب السخط ضد النظام المتعفن مع أبنائها ر
السء الذي أبرزته
مسبة عفوية تقاسم فيها هذه
ر
عب ر
الكفاح بجانب هذه الحركة قد نمت ر
ي
ي
الحضية يف البـوادي ،إل أن هــذه المشــاركة ظلــت عفويــة و جزئيــة .لقـد ر يـ
تمبت الكفاحــات
الكبى أو المراكز
المظاهرات
الجماهبية ،ف المدن ر
ر
ري
أساسيب ل بد من تسجيلهما:
المتصاعدة للشباب الثوري يف هذه المرحلة بمظهرين
ـاهب ي ـ
تتبي ه ــذه الكفاح ــات من ــذ ف ـ رـباير و م ــارس مث ــل كفاحه ــا الخ ــاص ،إن ه ــذا التأيي ــد ق ــد ج ــاء بع ــد التط ــور الهائ ــل للحرك ــة
* أص ــبحت الجم ـ ر
الجماهبية نفسها ،و يف مقدمتها ي
سبتمب .71
الصابات العمالية منذ
ر
ر
يـ
يـ
ـغبة
ـغبة ،و هـاته الظــاهرة مهمــة جـدا ،فهـاته المراكــز
* لقد امتدت نضالت الشباب الثوري حـ رـي المـدن و المراكــز
الحضية الصـ ر
الحضية الص ر
ي ي
ري
الفلحب يف البوادية
تهجب
تفقب و
لجماهب
تمثل أكب فأكب الحياة الجتماعية
ر
الفلحب ف إطار تزايد عملية ر
ر
ر
ـاهب الكادحـة ،و المع رـب الفكـري
ب -إن هذه التطورات تؤكد صحة أطروحتنا حول دور حركـة الشـباب الثـوري
المدرس كمثقـف عضـوي للجم ر
ـ
الجماهب ،بحكم ارتباطهما عضوياة
عن الوع الحس لهاته
ر
ج -و كنتيجــة لســيادة النهــج العفــوي ،لــم يســتطع التنظيــم اســتيعاب الطاقــات الهائلــة الـ رـي فجرتهــا نضــالت الشــباب الثــوري ،و العتمــاد عل
التحريض الف ـ ر
ي
ـاهب و ي ـف مواقعه ــا المتقدم ــة ،و خل ــق
ـلوب
ـ
س
كأ
ـوف
الس ــلوب
أساس دون القي ــام بالعم ــل التنظي ـ الي ــوم داخ ــل حرك ــة الجم ـ ر
ـ
ـ
لتأطب الطاقات ر
الي كشفت عنها نضـالت فـ رـباير-مـارس ،و توسـيع و تـدعيم الشــكال الموجــودة ،و تكـثيف
أشكال تنظيمية متطورة و دينامية
ر
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الجماهبيــة أو ي ـف اللجــان الـ رـي تضــم العناص الطليعيــة و الديناميــة ،و الـ رـي ينبثــق منهــا أطــر
و تقويــة الشــكال الدعائيــة ،ســواء داخــل التنظيمــات
ر
التنظيمة
و لــم يتــم تقويــة تنظيمنــا و إعطــائه دمــاء جديــدة بالعناص الطليعيــة و الصــلبة الـ رـي ظهــرت خلل هــاته المعــارك ،و هــذا يشــكل إحــدى المظــاهر
الساسية لزمة تنظيمناة
ي
ـاهبي نحـو فتــح آفـاق
ـأطب و التنظيـم ،فـإن غيــاب فهـم دور العنـف الثـوري ـف مس رـبة الكفـاح الثـوري الجم ر
د -و بالضافة إل انعدام أســلوب الت ر
ي
ـاهب الـ رـي بــرزت خلل فـ رـباير-مـارس و الـ رـي تجلــت عـ رـب كــل
الحــرب الشــعبية ،و سـيادة العفويــة ،فإننــا لـم نكــن ـف مســتوى الطاقــات الثوريــة للجمـ ر
ـاهب ي ـف الجنــوب ضــد الوجــود الســتعماري ي ـف الصــحراء الغربيــة خلل شــهري مــارس و أبريــل ،و لــم نســتطع أن نكــون
البلد و امتــدت إل الجمـ ر
ي
ـاهبي ،و لــم نتمكــن مــن تحديــد ذلــك الــدور إل ي ـف يونيــو ي ـف الدراســة
ـاهب العفويــة ـف مواجهــة جهــاز القمــع بــالعنف الجمـ ر
طليعــة مبــادرات الجمـ ر
ر
السباتيجية الثورية" المعدة عل قاعدة المناقشات الممتدة منذ ن.و .إل ماية
"حول
 .2من أبريل إل يونيو :
أ -كــانت هــذه مرحلــة تراجــع النضــالت
الجماهبيــة للشــباب الثــوري الـ رـي كــانت قــد وصــلت إل أوجهــا ي ـف فـ رـباير مــارس ،و لــم يســتطع العــدو أن
ر
ه عمليــة وزعــت فيهـا الدوار
يكش اليسار الثوري بتصعيده للقمع من جهة ،و مناورات تجميد و شل الحركة
ر
الجماهبيــة مـن جهـة أخــرى ،و ـ
ري
البجوازية و الحكمة
بب مختلف القوى ر
ري
و إذا كانت الحركة الطلبية قد أوقفت نضالتها تحت ضغط مناورات السياسـ ر ي
جوازيب ،فـإن إفلس الصــلحية كــان تامــا داخــل الحركــة
ـيب الـ رـب
الطلبية كما أظهرت ذلك نتائج انتخابـات المــؤتمر  15للتحـاد ال ي
ـوطي لطلبـة المغــرب ر يـ
حب فـاز اليســار الثـوري بالغلبيـة الســاحقة مـن مقاعـد
المؤتمرينة
ب -بينما استمرت حركة التلميذ يف أغلب المناطق رغم القمع الشديد و المناورات النتهازية و التقسيمية للصلحيةة
ي ـف هــذه الفـ رـبة تــم العلن عــن النقابــة الوطنيــة للتلميــذ ،و قـد كــان العلن عنهــا حاســما ي ـف تقويــة و تـدعيم حركــة التلميــذ ،فقـد جــاءت لقطــع
الطريق عل تشويــهات الحكم و الصلحية لشعار حق التنظيم النقــاب الـذي كـان يف مقدمـة شـعارات التلميـذ ،و مـن أجـل خلـق إطـار ي
وطي و
ر
ـ
ـ
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ر يـ
ي
ـاهبي يمك ــن مــن تقوي ــة حرك ــة التلميــذ و تعبئته ــا بش ــكل منظ ــم و يف إطــار ي
اللينيي و ر ي ـ
للتميب ر ي ـ
بب حرك ــة
كس
المار
ـم
ـ
ي
التنظ
بب
و
،
وطي
جم ـ ر
ـ
ـ
ـ
ـ
التلميذ يف إطار تنظيم جماهبي .إل أن طريقة العلن عن النقابة تمت بشكل ر
فوف دون بنائها أول عل أسس متينة و استيعابها من طرف
ر
ـاهب التلميــذ ،و ذلــك رغــم أن مبــدأ تأســيس النقابــة و العلن عنهــا طرحــت للستشــارة منــذ آخــر فـ رـباير و طــرح رـ
الشوع ي ـف بنائهــا فعليــا منــذ
جمـ ر
ذلــك الــوقت ،إل أن هــذا العمــل ظــل عفويــا و لــم ينجــز ،بســبب انعــدام أيــة مراقبــة مســتمرة لتنفيــذ كــل القـرارات ،كمــا أن حملت القمــع ي ـف تلــك
ر
الفبة قد كرست من أساليب العفوية و الفوقية يف عمل المنظمةة
ج -يف هــذه الفـ ر
ـاهب الكادحــة تتقــوى ،و يتجل ذلــك يف انســحاب المناضـ ر ي
ـلب التلميــذ نحــو
ـ
م
الج
ـو
ـ
ح
ن
ـذ
ـ
ي
التلم
ـة
ـ
ك
حر
ـاه
ـ
ج
ات
ـوادر
ـ
ب
ـدأت
ـ
ب
ة،
ـب
ر
ـ
ـ
ي
ر
الساس  ،كمـا
الس ء الـذي ظـل عفويـا تمامـا و دون أيـة مراقبــة أو تنظيــم لهـذا العمـل
ر
ـ
الجماهب الفلحية بالخصوص )خاصة ف إقليـم الغـرب( ،ـ
عرفــت هــذه الفـ رـبة بدايــة اللتقــاءات النضــالية ر ي ـ
بب حركــة التلميــذ و الحركــة العماليــة )تضــامن التلميــذ مــع عمــال النســيج ي ـف الــدار البيضــاء ي ـف
ي
الببوقراطية ،خاصة يف قطاع النســيج الــذي يتكــون
شهر يونيو(  ...كانت الحركة العمالية قد بدأت تعرف تحولت ف نضالها ،يتجاوز القيود ر
أغلب عماله مـن الشــباب المطـرود مـن الثانويــات ،و هـذه التحـولت تجلـت ي ـف المواجهــة العنيفـة لقـوات القمـع ،و النضـال ضـد طـرد العمــال و
الممثلب النقـ ر ي
ر يـ
ـابيب ،و المحاكمــات  ،..ي ـف نفــس الــوقت الــذي ظــل فيــه تنظيمنــا بعيــدا عــن هــذه التحــولت العميقــة داخــل الطبقــة العاملــة الـ رـي
ـبتمب  71بصــفة خاصــة ،و لــم يأخــذ شــعار ن.و" .التجــذر داخــل الطبقــة العاملــة" الشــكال الســديدة لتطــبيقه عل ضــوء هــذه
ابتــدأت منــذ سـ ر
ي
البوليتارية المنشودةة
التحولت و استيعابها ف خطط و أساليب عملنا ،و تكثيف هذا العمل داخل الطبقة العاملة من أجل بناء الطليعة ر
ر
التهيء لبنــاء تنظيـم
د -كما أن التنظيم –كما قلنا من قبل -لم يستخرج الدروس الساسية لهذه الفبة كسابقتها ،و لم ينجز أي عمل من أجل ر
شي و صــلب لمواجهــة القمــع الســود و مــن أجــل مواصــلة الكفــاح الثــوري و تصــعيده ،و هكــذا ظلــت القيــادة تنهــج اللمركزيــة ي ـف غيــاب فهــم
الليباليــة بكــل أشــكالها القاتلــة ر ـ
منتشة بشــكل واســع داخــل
ـغبة و ر
البجوازيــة الصـ ر
دورهــا القيــادي الحاســم داخــل التنظيــم و ظلــت المســلكيات ر
التنظيم ،و لم ي
تحض القيادة نهائيا ر
الشوط المادية لبنـاء الجهـاز الشي ،لهـذا فـإن حملـة مـاي القمعيـة كــانت قاســية جـدا و وصـلت إل المـدى
الذي نعرفهة
سبتمب :
 .3من يونيو إل
ر
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كانت هذه ر
سبتمب مرحلة انكماش التنظيم .يـ
الفبة الممتدة من أواسط يونيو ر
فالضبات المتواصـلة مـن مـارس إل مـاي ال رـي فرضـت
حي نهاية
ر
رـ
انتقــال مجموعــة مــن الرفــاق المسـ ر ي
المباش لهــذا النكمــاش ،إل أن هنــاك أســبابا أعمــق مــن
ه الســبب
ـؤولب و أطــر التنظيــم إل الشية ،كــانت ـ
ذل ــك ،ف ــإذا ك ــان ه ــذا الس ــبب يف ــرض انكماش ــا مح ــددا للتنظي ــم ،و إذا ك ــان ك ــل تنظي ــم ث ــوري مض ــطر إل التحك ــم ي ـ ـف مراح ــل الج ــزر ي ـ ـف الحرك ــة
ي
كبب يف هذه المرحلة من الجزرة
الجماهبية و ف مراحل المد ،فإننا من جهتنا قد تركنا انكماش التنظيم يشتد بشكل ر
ر
و ترجع السباب الحقيقية إل غياب فهم رشوط العمل الثـوري تحـت القمـع و الشية ي
التنظي
و
السياس
ء
التهي
ـاب
ي
غ
و
ـا
ن
بلد
ـروف
ظ
ف
ر
ـ
ـ
ـ
ـ
الي تفتقد الصلبة و التماسك يـ
الشوط ،ر
للعمل يف ظل هذه ر
السء الذي تفرضه بنية التنظيم نفسها اللمركزية و المفككة ر
الض ر ي
وريب للعمــل
الشي يف ظروف بلدناة
بب ل.و .و الرفـاق المسـ ر ي
و يفش ذلك شعار مقاطعة الباكالوريا الذي رفعته ل.و .و الـذي كــان ي رـبجم النقطـاع ر يـ
ـؤولب ي ـف الثـانوي عـن واقـع حركـة
السياس ببلدنــا ي ـف ذلــك الظــرف ،فــإذا كــان شــعار المقاطعــة صــحيحا ي ـف مــاي ي ـف الف ـ رـبة الـ رـي أعقبــت محــاولت الحكــم و
التلميــذ ،و الواقــع
ـ
ر
الوحس الذي نزل بالتنظيم يف نهاية ماي ،و غياب بنية تنظيمية متينــة و رؤيــة
لتكسب حركة التلميذ و إعلن ن.و.ت .فإن القمع
الصلحية
ر
سياسية واضحة قادرة عل مواجهة القمع ،قد فرض انقطاع الرفـاق عـن واقـع حركـة التلميـذ و تقـدير رـشوطها الحقيقيـة ،و لهـذا ظـل الشـعار
مرفوع ــا دون فح ــص المعطي ــات الجدي ــدة ي ـ ـف الوض ــع وقتئ ــذ بس ــبب ه ــذا النقط ــاع .و ل ــم ت ــواجه ل.و .مس ــؤولياتها خلل ه ــذه الف ـ رـبة كهيكل ــة
التنظيم هيكلة جديدة و لحم صفوفه و تقوية عمله يف ر
الشوط الجديدة و ذلك نظرا للعوامل ر
عب هذا التقريرة
الي ذكرنا بها مرارا ر
ي
ـغبة داخـل التنظيـم ،ال رـي تظهــر
البجوازيـة الص ر
و كان من جملة هذه العوامــل الساسـية أيضـا المبالغـة ـف تقـدير قـوة العـدو و انتشــار السـطورة ر
الجهــاز البوليس كجهــاز قــوي و منظــم تنظيمــا كــامل يف إطــار جهــاز دولــة النظــام المتعفــن الــذي يعـ يـاب هــو بنفســه تفككــا مســتمرا ،ر
الس ء الــذي
ـ
ـ
ـ
ي
ر
أ كــدته أحــداث  16غشــت بشــكل قــاطع ـف هــذه الفــبة ،و قــد كــان عل التحليــل العل ـ أن يقودنــا منـذ البدايــة إل هــذه الحقيقــة لــول التجريبيــة
الـ رـي ســقطنا فيهــا .فالعــدو ل يعتمــد ي ـف تفكيــك المنظمــات الثوريــة إل عل وســيلة التعــذيب ،لن التعــذيب بالنســبة لجلدي النظــام المتعفــن
أوفقب انقلبــه ي ـف
لعبــة مرحــة يجيــدونها ،أمــا الســاليب الخــرى الـ رـي تتطلــب عمل محكمــا و دائمــا ،فــإنهم ل ينجزونهــا إل بالشــكل الــذي هيــأ بــه
رـ
 16غشتة
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البوليس و تفكــك أجهــزة النظــام دون أن نســقط ي ـف نزعــة احتقــار العــدو و
يجــب علينــا أن نعــرف كيــف نســتغل إل أقض حــد ضــعف الجهــاز
ـ
الليباليـة .يجـب عل كـل واحـد منـا أن يشـل فعاليـة الوسـيلة الرئيســية للنظــام  :التعـذيب فقـد
استصغار شـأنه ،ممـا يـؤدي إل انتشــار السـاليب ر
اثبت بعض رفاقنا إمكانية ذلك بالملموس .لقد أدينا ثمن أخطائنا مرتفعا جدا ،لدرجة أن الدروس المستخرجة من تجربتنا و تضــحيات رفاقنــا
يجب أن تتجذر يف صلب عمل منظمتنا اليوم و حياتها .كما يقول البلشفة فإن المطرقة تكش الزجاج و تقـوي الفـولذ ،و هـذا الفـولذ الـذي
ري
المتب للحزب الثوري ،و لك نصل إل هذا الساس يجــب تشــطيب كــل نقــط الضــعف الموجــودة،
يتصلب هو الذي سيشكل الساس الصلب
ـغبة اليوميــة ،مــن أجــل بنــاء منظمــة ثوريــة طليعيــة،
البجوازيــة الصـ ر
ابتــداء مــن المفــاهيم السياســية و اليديولوجيــة الخاطئــة إل المســلكيات ر
جماهبياة
صلبة و راسخة
ر
ي
ر
التهيء لنجاز الجريدة ر
الي كانت مطروحة كمهمة رئيسية منـذ ن.و ،.و حـالت دون تطبيقهـا ظـروف القمــع و النضـالت ،ثـم
ف هذه الفبة بدأ ر
عــدم اتفــاق مجمــوع اليســار عل إصــدارها يف النصــف الول مــن هــذه الســنة ،إل أن ر ئـ
تهي إصــدار الجريــدة لــم يكــن يــدخل ي ـف إطــار بنــاء منظمتنــا
ـ
بناء صلبا ،فالجريـدة ل يمكــن إنجازهــا بـدون منظمـة صـلبة تضـمن شـبكة متينــة لجمـع المعلومـات و التقـارير و للتوزي ــع و الســتفادة مـن دورهـا
ئ
الجماهب .و قد تم توحيد ر
المشوع مع الرفاق )ب( بعـد انطلقــة التوحيـد الجديــدة ي ـف بدايــة أكتــوبر ،و بعـد
الدعاب وسط
المنظم و الموجه و
ر
مراجعة التجربة و ر
سبتمبة
الشوع يف إعادة تأسيس منظمتنا عل أسس صلبة منذ نهاية
ر
و قد عرفت هذه ر
الفبة بشكل أساس انتصارا عظيما لليسار الثوري ببلدنا فقد سجل المؤتمر  15للتحـاد ال ي
ـوطي لطلبـة المغــرب ي ـف أواسـط
شــهر غشــت انتصــار الخــط الثــوري لحركتنــا الماركســية اللينينيــة و انــدحار الخــط الصــلج ي ـف قيــادة المنظمــة المناضــلة أ.و.ط.م .و ذلــك بعــد
ري
سنتب من كفـاح رفاقنـا المســتميت داخـل الحركـة الطلبيــة مـن أجـل بلـورة أهـدافنا الثوريـة داخـل هـذه الحركــة الطليعيـة ،و ضـمان قيــادة ثوريـة
الفاشسي الذي ل يت ي
ر
ي
ـواب لحظـة ي ـف يـصب اليسـار قـد ســارع إل محاولـة يـصب قيــادة أ.و.ط.م ،.و
الوطي لطلبة المغرب .إل أن النظام
للتحاد
ي
ـبتمب قـد فاجأتنـا ي ـف ظـرف لـم يكـن فيــه اليســار قــادرا
تصعيد مخططه التصـفوي ضـد الحركـة الطلبيـة المناضـلة .إن محاولـة الحكـم هــذه ـف سـ ر
ي
ر
غب قــادرة عل
عل الرد
المباش ،فالحكم قد اختار الظـرف المناســب لمحــاولته ـف وقـت كــانت فيـه رـشوطنا الذاتيـة و رـشوط الحركــة الطلبيــة رـ
ر
المباش عل استفزاز الحكمة
الرد
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و قد شكل هـذا عـامل آخـر ي
السياس الراهــن ،هـذا الوضـع
ـع
ض
للو
ـدة
ي
الجد
ـائص
ص
الخ
ـتيعاب
ـ
س
ا
إل
و
ـاش
ـ
م
النك
ـاوز
ج
ت
إل
ـالتنظيم
ـ
ب
ـدفع
ل
ا
ف
ـ
ـ
ي
ي
ي
الذي ر ئ
الجماهبي كما تبلور ذلك ف التحليل الصادر ف  5أكتوبر عن لجنة التوحيــد "الوضــعية
يهي رشوطا موضوعية لمرحلة أعل ف الكفاح
ر
السياسية الراهنة ومهام اليسار"ة
ي
فق ظــل التفكــك ر ي
المبايــد للنظــام المتعفــن و انفجــار تناقضــاته ،و فشــل كــل منــاوراته لعــادة ترتيــب المــر لصــالحه ،و قــد ظــل تهــافت القــوى
ـ
ي
ـاهب،
ـاهب و انتشــار الفكـر الثـوري داخــل الشــباب و صـدى ذلـك وسـط الجم ر
البجوازية للستفادة من أزمة النظــام ،و ـف ظـل اتسـاع حركـة الجمـ ر
ر
فــإنه يطــرح عل الحركــة الماركســية-اللينينيــة مهمــة مواجهــة هــذه ر ـ
الشوط المناســبة بخطــة سياســية ســديدة تســتهدف تعميــق عزلــة الحكــم و
الجماهبيــة )اتحــاد بوعبيــد( ،و تعميــق عمــل اليســار داخــل
البجوازيــة و أشــد أجهزتهــا انتهازيــة و خطــورة عل الحركــة
ر
ي ـصب منــاورات القــوى ر
الجماهبيـة و عل رأســها الطبقـة العاملـة ،مـن أجـل إنجـاز قفـزة كيفيـة نحــو بنـاء الداة الثوريـة ي ـف طريـق إنجــاز مهـام الثــورة الديمقراطيــة
الحركــة
ر
ر
الشباكيةة
الشعبية و الثورة
ري
ري
ري
اللينينيتب منذ بداية أكتوبر يشكل خطــوة تاريخيــة حاســمة ،كمــا تبلــور ذلـك
كسيتب-
المنظمتب المار
يف هذا التجاه فإن انطلق عملية توحيد
ي
ـأثب عظيـم ي ـف بـث الحمـاس داخـل تنظيمنــا و العمـل عل تـدعيم منظمتنـا
ف بيان التوحيد الصادر يوم  3أكتوبر  ،72لقد كان لهـذه النطلقــة ت ر
و بنائها بناء متينا ،من أجل بناء منظمة ماركسية لينينية موحدة و صلبة تكون مرحلة حاسمة يف بناء الداة الثوريةة
كـل هـذه العوامـل دفعـت ل.و .عل رـ
الشوع ي ـف مراجعـة الخطــاء و الكشـف عـن نقـط الضـعف و العمـل عل تشـطيبها ،و إعـادة تـدعيم و تقويـة
التنظي ــم و تر ر يـ ـ
كب ه عل قاع ــدة الخلص ــات الساس ــية رـ ـ
للعش ة أش ــهر الماض ــية م ــن كف ــاحه ،م ــن أج ــل منظم ــة ثوري ــة طليعي ــة ص ــلبة و راس ــخة
الجماهبية المقبلة و قيادتهاة
جماهبيا ،قادرة عل مواجهة العواصف
ر
ر
قرارات تنظيمية
اســتنادا إل كــل الخلصــات الساســية الســابقة فــإن ل.و .ي ـف إطــار النطلقــة الجديــدة للتنظيــم تــذكر مجمــوع الرفــاق بــأن المهــام الـ رـي حــددتها
الندوة الوطنية ل زالت مطروحة للنجاز من طرف مجموع منظمتنا ،و هذه المهام ه :
 التجذر داخل الطبقة العاملة وتكوين أطر بروليتاريةة111
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 التوحيدةر
السباتيجية الثوريةة
 إعداد الجريدةةي
ـوفب كــل ر ـ
الشوط
إن شــوطا هامــا قــد قطعنــاه ـف إنجــاز هــذه المهــام ،إل أن عمل أ كـ رـب لزال ينتظرنــا مــن أجــل إتمامهــا .و أن ل.و .ســتعمل عل تـ ر
ه ت ــدعو كاف ــة الرف ــاق إل اللتف ــاف ح ــول ه ــذه المه ــام بحم ــاس أ ك ـ رـب و المث ــابرة الدائم ــة لتحقيقه ــا ي ـف ر ـش وط المرحل ــة
لمواص ــلة إنجازه ــا ،و ـ
الجديدةة
و يف مقدمــة ر ـ
الش وط الساســية لنجــاز هــذه المهــام العظيمــة ،بنــاء التنظيــم بنــاء قويــا و صــلبا انطلقــا مــن الســس المطروحــة ي ـف مقدمــة هــذا
ـ
أكب من طرف كل الرفاق ي
البجوازيــة داخــل التنظيــم مـن
لضب كل المســلكيات ر
التقرير ،و هذه المهمة الساسية تتطلب عمل دائما و مجهودا ر
اط  ،و بن ــاء قي ــادة متين ــة كم ــا أن الس ــس تتبل ــور م ــن أج ــل بن ــاء منظم ــة ماركس ــية لينيني ــة
ر
ليبالي ــة و ته ــاون مــن أج ــل بن ــاء تنظي ــم مرك ــزي-ديمقر ـ
موحدة ،و هذا البناء حاسم يف إنجاز مهامنا الثورية ،و إن بناء تنظيمنا بناء ثوريا يشكل عمل أساسـيا ي ـف هـذا التجــاه ،ي ـف الـوقت الـذي تحـدد و
تتقدم فيه رشوط مد ثوري جديد ،ر
الجماهبية
الشوط الموضوعية و الذاتية لمرحلة أعل يف الكفاح
ر
تحضب تلك ر
الشوط :
و هذه قرارات تنظيمية تدخل ضمن
ر
) ( 1تعلــن اللجنــة الوطنيــة المنبثقــة عــن النــدوة الوطنيــة أن مهمــة تــدعيمها باعتبارهــا القيــادة الوطنيــة هــو أمــر حاســم ي ـف هــذه المرحلــة نظ ـرا
البوليس  ،و نتيجــة مهــام المرحلــة الحاليــة الجســيمة .لهــذا فإنهــا تحتفــظ بحــق تــدعيم نفســها بــأطر جديــدة
للنقــص الــذي أصــابها نتيجــة القمــع
ـ
ري
التعيب يتم من طرف ل.و .و تحت مسؤوليتهاة
لمواصلة أداء المهام المنوطة بها من طرف ن.و .إن هذا
) ( 2إص ــدار ر ـ
نشة داخلي ــة شية للتنظي ــم تح ــت اس ــم "الش ــيوع" ،تس ــاهم ي ـف بن ــاء تماس ــك التنظي ــم سياس ــيا و إي ــديولوجيا و تنظيمي ــا و لح ــم
أجزائه .ر
تعب عن وحدة الرادة و وحدة الفكر و الممارسة داخل منظمتناة
نشة داخلية ر
)(3
ر
ذاب مكت ــوب ر ـ
ي
التقي بس ــبب ممارس ــاته النقس ــامية داخ ــل التنظي ــم إل ر ي ـ
ينش عل
)أ( توقي ــف الرفي ــق المس ــؤول ع ــن الجه ــاز
حب تق ــديم نق ــد ـ
ـ
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صفحات ر
النشة الداخليةة
)ب( تس ــحب م ــن الرفي ــق )ع( جمي ــع المس ــؤوليات داخ ــل التنظي ــم بس ــبب ممارس ــاته التكتلي ــة و خرق ــه للمب ــادئ التنظيمي ــة ،ه ــذا الق ـرار يظ ــل
ساري المفعول إل ر ي
حب استكمال التحقيق الذي تقوم به الن ل.و .حول ممارسة هذا الرفيقة
ر
ذاب مكتــوب رـ
ر
ينش عل صــفحات
)ج( توقيــف الرفيــق عضــو ل.و .الــذي ســلم نفســه للعــدو مــن مســؤولياته داخــل ل.و .و ذلــك حــي كتابــة نقــد ـ
ر
النشة الداخليةة
)د( توقيف الرفيق )ر( من مسؤولياته داخل ل.و .لعدم إنجازه المهام المنوطة به .و اعتبارا ر
للشوط ر
الي تطورت يف الناحية الـ رـي يعمــل فيهــا،
و تحمل الكتابـة لنصـيبها ي ـف هـذه المسـؤولية ،فـإن هـذا التوقيـف محـدود بثلثـة أشـهر ابتــداء مـن  1نوفم رـب  ،72و هـذا الجــل قابــل للتمديـد ي ـف
حالة عدم تحمله لمسؤولياتهة
الخطبة عل أمن التنظيمة
العرب نظرا لممارسته
)ه( طرد الرفيق
ر
ر
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الوضع الراهن والمهام العاجلة للحركة الماركسية ـ ـ اللينينية
 6أبريل 1973
جماهبية
وثيقة شبه
ر
ر يـ
تشـتد حاجـة الماركس ر ي
اللينينيب ي ـف مثـل الظـروف ال رـي تجتازهـا إل تقييـم شـامل للوضـع الراهــن و لمهـامهم ،يفــوق حـاجتهم إل ذلـك ي ـف أي
ـيب-
ظــرف آخــر ،و يحتــاجون إل ذلــك بــأكب مــا يمكــن مــن الوضــوح و الدقــة .ي
فق مثــل هــذه الظــروف ر يـ
حب تطـرأ عل الوضــع العــام تحــولت جديــدة
ـ
ي
كـ ر
ـالي نعيشــها حاليــا ،يكــون الماركســيون-اللينينيــون أشــد عرضــة لحتمــالت النــزلق ـف التحليــل و تحديــد المهــام ،و ارتكــاب الخطــاء .و يكــون
لزام ــا عليه ــم حينئ ــذ إع ــادة ت ــدقيق رؤيته ــم و تحليله ــم للوض ــع و تقيي ــم التح ــولت الطارئ ــة علي ــه و تحدي ــد المه ــام المطلوب ــة ،و ذل ــك بطري ــق
التشبث بالمنهج الجدل العل يف التحليل.
ي
ر
اللينيي حالي ــا ،و بش ــكل خ ــاص ر ي ـ
حب انطلق
كس -
ـ
ه ــذا م ــا أثبت ــه بش ــكل ق ــاطع عدي ــد م ــن الراء الخاطئ ــة ال ــي ت ــروج داخ ــل حرك ــة اليس ــار المار ـ
عملي ــات الجن ــاح التح ــادي البلنك ال ـ رـي جرف ــت عدي ــدا م ــن الرف ــاق إل العج ــاب و ي
التبي و ح ـ رـي إل محاول ــة اته ــام اليس ــار ب "النتظاري ــة"
ــ
ـ
و"الصلحية".
و تزداد هذه الحاجة إلحاحا ر ي
حب تكون الحركة الماركسية-اللينينية يف طور النشوء والتبلور ،و يكون الخط السياس العـام و الوضــوح النظـري
لمختل ــف قض ــايا الث ــورة ي ـف بلدن ــا م ــا ي ـزال ي ـف أط ــواره الول ،حي ــث يك ــون بن ــاء تكتي ــك س ــديد له ــذه المرحل ــة بأكمله ــا ي ـف المس ـ رـبة الثوري ــة أش ــد
صعوبة.
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1

ي
اللينيي لـم تكـن تتــوفر فيهـا رـشوط الوضـوح الـدقيق للمرحلــة التاريخيـة الراهنــة
كس -
ـ
و بصـفة عامـة فـإن معظــم التحاليـل السـابقة لليســار المار ـ
ر
الطبق ببلدنا ،فه غالبا ما تظل مطروحة عل مستوى الحداث اليومية و الحداث الرسمية بصـفة خاصـة ،و ي ـف رد انفعـال
من نمو الضاع
بهــا ،دون أن تربــط الحــداث الجاريــة بالعلقــات الطبقيــة الـ رـي تعــب عنهــا الحــداث ،و لهـذا فه تتخـذ شــكل التحليــل الصـ ي
ـحاف ،و تكــون وقتيــة،
ر
ـ
ر
الطبق ل تكــون الحــداث إل تعـ رـببا عنــه ،ليــس بشــكل مبســط و رـ
مباش و لكــن بشــكل
لنهــا ل تنظــر إليهــا ضــمن مرحلــة تاريخيــة مــن نمــو الضاع
ـ
معقــد و ملتــوي ،و هــذا النقــص كـ رـثبا يضــطر الرفــاق إل محــاولت الربــط ر يـ
بب الحــداث بشــكل متعســف و إيجــاد الخطــوط و العلقــات الوهميــة
ر
الي تشدها بعضها إل بعض.
ي
ر
ه محاولــة للســهام ي ـف الجهــود المبذولــة
إن الرؤيــة الــي سنســوقها ـف الصــفحات التاليــة للوضــع الراهــن ،و بصــفة خاصــة لمهامنــا العاجلــة ،ـ
ر
فه اســتمرار ي ـف نفــس العمــل الشــاق
داخــل اليســار الثــوري مــن أجــل الوصــول إل رؤيــة أوضــح للوضــع الراهــن و للمهــام الــي يتطلبهــا ،و بــذلك ـ
الذي بدأناه من أجل قفزة كيفية يف خط وممارسة الحركة الماركسية-اللينينية بصفة عامة.
أول  :ر ف
مبات الوضع الراهن
يمكن إجمالها ي
ري
ـغب –
ـاح
ن
الج
ـدحار
ن
ا
–
ـة
ي
الوطن
جوازية
الب
انحلل
–
النظام
أزمة
:
التالية
الربعة
الرئيسية
ات
الممب
ف
البلنك ال رـبجوازي الص ر
ر
ـ
الجماهبية.
الحركة
ر
 -Iأزمة النظام
تشكل أزمة النظام ال رـي مـا انفكـت تتعمـق باســتمرار ر يـ
المبة الرئيســية الول للوضـع الراهــن ،عـن آراء مخالفـة داخــل الحركـة الماركســية -اللينينيــة
المبيالية
تطمس هذه الزمة و تطمس تناقضاتها ،و ترى أن التجاه الساس للنظام هو جمع قواه و حل تناقضاته و التفاف مختلف القوى ر
ـغب
حوله و تدعيمه ،و تصعيده للرهاب و البطش الذي يمارسه ضـد نمـو الحركـة
الجماهبيـة ،و ضـد اليســار الثـوري و الجنـاح ال رـبجوازي الص ر
ر
البلنك .1و يف رأينا أن هذه النظرة خاطئة جدا ،و ه بعيــدة النتائــج حــول تحديـد مجمــل الوضــع الراهــن و مهــام الحركــة الماركســية-اللينينيــة و
ي
ي
ي
المبياليــة مــن جهــة ،و الحركـة
غب جدليــة كمــا ســبى لنهـا ل تـرى أزمــة النظــام و تناقضــاته ،ـف أساســها الموضـوع ،و ـف ربطهــا بتناقضــات ر
ه رـ
ـ
م
م
م
ـ البلنكية هي تيار نشا في بداية الحركة العمالية يرى ان الثورة هي من عمل اقلية نشيطة و واعية تنوب عن الجماهير في الستيلء على السلطة.
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الجماهبية من جهة أخرى.
ر
ر
الفاس  .إن هــذه الموضــوعة صــحيحة تمامــا ،تؤكــدها سياســة النظــام تجــاه
الخبة أن النظــام قــد اختــار الطريــق
1ة لقــد تــردد كـ رـثبا ي ـف تحاليلنــا
رـ
ـ
الي ر ي
تمبت ر
الخبة ر
بشاسة لم يسبق لها مثيـل ،فمــن قمــع الحركــة الطلبيــة و حــل منظمتهــم المناضــلة التحــاد
الجماهبية يف السابيع
الحركة
ر
ر
البيديـ ــة الملغومـ ــة ،و ر ـ ـ
الـ ـ ي
عش ات الختطافـ ــات و العتقـ ــالت ،إل إعـ ــدام
ـوطي لطلبـ ــة المغـ ــرب )أ.و.ط.م( و اعتقـ ــال مناضـ ــليها ،إل الطـ ــرود ر
الخبة يف صفوف اليسار الثوري و الجناح التحادي النقلب و توقيــف التحـاد الـ ي
الضباط ،إل العتقالت
ـوطي للقــوات الشــعبية ،بالضــافة
ر
ر
إل حجز و قمع الحريات العامة )حجز الصـحافة المعارضـة ،منــع التجمعــات  ،(...كــل هــذا ي ـف الــوقت الـذي يقـوم فيــه النظــام بعمليــة تــدعيم و
ي
بنــاء جهــاز بوليس ر
اض الوطنيــة" بقيــادة البضي ،و "إدارة الوثــائق
فاس خـ رـباء ر
المبياليــة الفرنســية بصــفة خاصــة )تأســيس إدارة "حمايــة الر ـ
ـ
ـ
ـ
ر
الجماهبيــة دون أن ترف إل
الشية" بقيادة الدلي ( .بيد أن هذه الموضوعة ل تطرح إل كوصف لسياسة النظام الرهابية تجاه نمــو الحركــة
ر
مســتوى التصــنيف العل ـ الــذي تضــمنته كلمــة الفاشــية تاريخيــا ،و هــذا مــا يتطلــب مزيــدا مــن دراســة النظــام و تناقضــاته الداخليــة و ارتباطــاته
ر
الجماهبيــة و حــدوده ضــمن أزمــة النظــام الراهنــة
الفاس و علقاته بتناقضاته و بنمو تجذير الحركــة
بالمبيالية ،و تعميق طبيعة هذا الختيار
ر
ر
ر
المبيالية و تناقضاتها.
و اسباتيجية ر
 .2لقــد نشــأت الفاشــية تاريخيــا يف الســنوات ر ـ
العشين مــن هــذا القــرن ،كحــل للزمــة الشــديدة للرأســمالية الحتكاريــة ،مــن ج ـراء انطلق المــد
ـ
الكب .و ر ي
الليبالية أن
حب عجزت الرأسمالية ببنيتها ر
البوليتاري الهائل الذي كان يهدد بالعصف بها ،و الذي دشنته ثورة أكتوبر  1917ر
الثوري ر
ي
للبوليتاريــا ابتــداء مــن أكت ــوبر  ،1917وضــعت سياس ــة الره ــاب و البطــش وســيلة لحــل هــذه الزمــة ي ـف صــورة
تقــف ـف وج ــه الزحــف الهائ ــل ر
الدكتاتوريــة الســتبدادية .هــذه الزمــة المتعاظمــة أيضــا بفعــل التطــاحن ر يـ
فالبجوازيــة اللمانيــة كــانت قــد عجــزت عــن
المبياليــات ،ر
بب مختلــف ر
ي
البجوازية اليطالية و اليابانية كانت تبحث عن حل جديد لنموهــا ،و
فرض إعادة تقسيم "عادل" بالنسبة لها ف تقاسم المستعمرات ،كما أن ر
إع ــادة تقسـ ــيم جدي ــد للمسـ ــتعمرات يناس ــب مطامحه ــا ،ي
البيطانيـ ــة و الفرنس ــية و المريكي ــة ،كـ ــل ه ــذا تطل ــب بن ــاء ه ــذه
المبيالي ــة ر
ف وجـ ــه ر
ــ
ي
أساس إل الطبق ــات الوس ــط ال ـ رـي ك ــانت تع ــاب م ــن الب ــؤس و تف ــاقم وض ــعيتها ،و
الدكتاتوري ــة الس ــتبدادية .و ق ــد اس ــتندت الفاش ــية بش ــكل
ــ
جماهبيــا ،ر يـ
حب طرحــت نفســها
اســتطاعت هــذه الفاشــيات أن تكســب طابعــا وطنيــا شــوفينيا ،و أن تملــك جــذورا اجتماعيــة أ كــب ثباتــا و أساســا
ر
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بديل لحل الزمة الثورية الناشبة ر
البوليتاريا الوربية أن تحسم فيها نتيجة خيانات الممية الثانية.
الي لم يكن بمقدور ر
ي
فه تــدخل ضــمن السـ رـباتيجية
 .3كمــا أن الفاشــية الجديــدة و الناميــة ـف عــدة بلــدان داخــل مــا يس ـ "العــالم الثــالث" تملــك هــذه الجــذور ،ـ
ي
المبياليـة ي ـف قمـع و سـحق نضـالت الشـعوب المتناميـة،
الجديدة
للمبيالية المريكية بصفة خاصة ـف بنـاء أنظمــة إرهابيــة قويـة ،تلعـب دور ر
ر
العرب و جنــوب إفريقيــا و تركيــا  ...و هــذه النظمــة ترتكــز إل تــدعيم برجوازيــات
البازيــل داخــل أمريكــا اللتينيــة و إيـران ي ـف منطقــة الخليــج
مثــل ر
رـ
هــذه البلــدان ،ذات الطبيعــة الكمبادوريــة ،بحيــث تتحكــم ي
بوليس إرهـ رـاب منظــم ،يــديره
ـاز
ـ
ه
ج
و
ـوي
ـ
ق
ـش
ـ
ي
ج
إل
ـد
ـ
م
تعت
و
البلد،
ـوارد
ـ
م
ـل
ـ
ك
ف
ر
ـ
ـ
غب رـ
مباش عــن طريــق عملء  CIAأو "كتــائب الســلم" ،و تــدعمها اقتصــاديا بالمســاعدات و القــروض و البعثــات  ...و
المبياليــة بطريــق رـ
خـ رـباء ر
الكمبادورية.
البجوازيات
ر
البجوازيات إل نخب عسكرية منظمة تشكل أساس هذه ر
تستند هذه ر
ي
للبجوازية الوطنية نفسها ،و يف اتجاه نسف أساســها القتصــادي الموضـوع ،بارتبــاط رـ
مباش
 .4ف بلدنا نمت الطبقة الحاكمة ،بشكل مضاد ر
ر
الطبق يف بلدن ــا ه النحلل و التفس ــخ ر ي
ب ــالنهب الس ــتعماري الجدي ــد .إن إح ــدى ر يـ ـ
للبجوازي ــة
المب ات الرئيس ــية لدينامي ــة الضاع
المباي ــد ر
ــ ــ
ــ
الوطنية اقتصاديا و سياسيا ،و تمركز كل موارد اقتصاد البلد يف يد أقلية تتقلص قاعدتها الجتماعية باســتمرار مـن المعمريــن الجـدد و وســطاء
الجني و عل رأسهم الملكية المغربية ر
الي تشكل رمز هذه القلية الحاكمة و ضامن وحدة و تماسك فئاتها.
الرأسمال
ر
ي
ي
ي
ر
ر
المبياليــة ي ـف الســتعمار
إن هــذا التجــاه ـف نمــو هــذه الطبقــة الحاكمــة يرجــع إل الســباتيجية الموضــوعة ـف ايكــس ليبــان ـف إطــار اســباتيجية ر
البجوازيــة الوطنيــة ي ـف
المبياليــة الفرنســية أن تصــحح خطأهــا بالتحـالف مـن جديـد مـع الملكيـة و الطبقــة الحاكمــة و ر
الجديـد ،فقـد اســتطاعت ر
شكل الستعمار الجديد ،و ذلك ر ي
حب بدأت الثورة الشعبية المنطلقة تحمل بذور نمو جذري لحركة شعبية-ديمقراطية مسلحة تهدد بنســف
المبياليــة الفرنســية ي ـف بلدنــا كليــة ،كــانت تلــك السـ رـباتيجية تقــوم عل بنــاء الطبقــة الحاكمــة العميلــة و عل رأســها الملكيــة
مســتقبل مصــالح ر
السـ ــمنت الـ ــذي يلحـ ــم مختلـ ــف فئـ ــات الطبقـ ــة الحاكمـ ــة .و تبـ ــع ذلـ ــك تكسـ ـ رـب و تفـ ــتيت المنظمـ ــات الشـ ــعبية ذات الفـ ــق الجـ ــذري ر ي
المبايـ ــد
)المقاومــة ،جيــش التحريــر( بــالقمع الــدموي مــن جهــة ،و المنــاورات السياســية مــن جهــة أخــرى ،يف غيــاب أي اسـ ر
سياس هائــل
اغ
ر
ـ
ف
و
اتيجية
ـب
ـ
ـ
ي
المغرب للش ــغل )ا.م.ش( المنبثق ــة ـف إط ــار المعرك ــة الوطني ــة م ــن
ل ــدى ه ــذه المنظم ــات ،و تب ــع ذل ــك إف ـراغ منظم ــة العم ــال النقابي ــة التح ــاد
رـ
للبجوازيــة الوطنيــة بكــل أجنحتهــا ،و بتنفيــذ مــن حكوماتهــا
مضــمونها النضــال عل يــد رببوقراطيــة نقابيــة .كــل هــذا تحــت الضــمانات الكيــدة ر
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الوطنيــة ،و تحــت غطــاء الوحــدة الوطنيــة و الحمــاس الـ ي
البجوازيــة الوطنيــة مــن الحكــم عل مرحلـ ر ي
ـتب ي ـف  1960و
ـوطي  ،...و تــوج هــذا بلفــظ ر
ي
تفقب و ر
الشوع ر
 ،1962و ر
الجماهب الكادحة.
تشيد
ر
بشه ل مثيل له ف عملية تصعيد النهب الستعماري الجديد و ر
الطفيل و فســاده أيضــا الــوجه البــارز لعمليــة اشــتداد النهــب و بشــكل ل مثيــل لــه ،حيــث يتوســع و يتضــخم جهــاز
 .5و يشــكل نمــو جهــاز الدولــة
ـ
الدول ــة و نف ــوذه و هيمنت ــه عل ك ــل القطاع ــات ع ــن طري ــق م ــا يس ـ المك ــاتب الوطني ــة بص ــفة خاص ــة؛ مكت ــب التس ــويق و التص ــدير ،مك ــاتب
الزراعة ،مكتب الري ،مكتب الشاي و السكر
ـانباع الر ي
و تشــكل سياســة الســدود القائمــة عل تطــوير الرأســمالية يف الباديــة بـ ر ي
ر يـ
الفلحب الفق ـراء و تحويــل المغــرب إل مزرعــة
اض مــن أيــدي
ـ
ـ
لوروبــا ،و نمــو قطــاع الســياحة الــذي يضــمن أرباحــا ســهلة و شيعة و دون مصــاعب للرســاميل الجنبيــة ،أبــرز مظــاهر مجــالت نشــاط سياســة
ر
الحقيق للبلد و التحرر القتصادي.
للمبيالية ومعاداة التصنيع
الطبقة الحاكمة القتصادية القائمة عل التبعية المطلقة
ر
و يبلــغ نمــو جهــاز الدولــة الطفيل إل الحــد الــذي يمتــص يف ر ي
مبانيــة  1972مــا يقــرب مــن  600مليــار فرنــك قديمــة مــن مجمــوع  1500مليــار
ـ
ـ
ي
ه تمركــز الـباء و البـذخ لـدى الطبقـة الحاكمـة و تمركـز البـؤس و الفقـر و البطالـة و
تشـكل كــل الـدخل الـوطي الســنوي ،إن نتائــج هــذه السياسـة ـ
ـاهب الكادحــة .فالنظــام عــاجز عــن أي تحسـ ر ي
ـاهب و لــو ي ـف حــدود تخفيــف حــدة البطالــة الشــديدة أو
ـب لوضــعية الجمـ ر
الجــوع و الجهــل لــدى الجمـ ر
تعميــم ئ
جزب للتعليــم مــن أجــل امتصــاص مــؤقت لنقمتهــا ،و ينتــج عــن ذلــك تعمــق الزمــة القتصــادية الدائمــة للنظــام و تشع بــه نحــو الفلس
ـ
القتصادي ،و أبرز النتائج لهذه الزمة :
1ة تراكم الديون بشكل مستمر لتغطية الزمة.
الجماهب الكادحة ي
ر
ر
المباشة.
غب
بالضائب
2ة الرتكاز عل إرهاق
المباشة و ر
ر
3ة العجز الدائم يف ر ي
المبان التجاري.
ـاهب
ـغبة المتوس ــطة و خنقه ــا اقتص ــاديا ،و دف ــع أقس ــام منهــا إل صــف الجم ـ ر
البجوازي ــة الص ـ ر
تفقب ر
و ت ــؤدي سياســة النظ ــام هــذه إل تفكي ــك و ر ـ
الكادحة ،ثم دمجها اقتصاديا و تحويلها إل أطر يف جهاز الدولة المتضخم باستمرار ،ثم تفكيكها و دمجها سياسيا.
كــل هــذا يفقــد النظــام الســاس الموضــوع لبنــاء نظــام ر
فاس ذو جــذور اجتماعيــة وطيــدة ،و ليــس ي ـف مقــدوره إل الســاليب الفاشــية ي ـف القمــع و
ـ
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الجماهب المسحوقة.
الرهاب ،لوقف زحف
ر
ـديولوج لنظ ــام ر
فاس  ،تمنح ــه ر ـ
المش وعية يف ر ي ـ
ر
ـاهب ،محك ــوم عليه ــا
 .6كم ــا أن مح ــاولت النظ ــام الرامي ــة إل عملي ــة بن ــاء أس ــاس إي ـ
أعب الجم ـ ر
ـ
ـ
بالفشل.
ي
لمب المـ ـ ر ي
ـؤمنب" "المـ ــام" ،و خلـ ــق جماعـ ــات الخـ ــوان
ف عمليـ ــة النبعـ ــاث السـ ــلم ،و الهيبـ ــة الدينيـ ــة الشـ ــعبية " ر ـ ـ
إن ارتكـ ــاز هـ ــذه العمليـ ــة ـ ـ
الي يقودها الكاهن المك الناصي تفتقد أسسها الموضوعية ،لنها ترم إل إعطاء ر
المسلمب ،هذه العملية ر
ري
المشوعية إل نظام يعيش يوميــا
ـاهب الكادحــة ،إن النجــاح النس ـ رـي الــذي لقتــه حرك ــة الخــوان المس ـ ر ي
ـلمب قب ــل  1952بصــفة خاصــة ،داخ ــل
عل قمــع و امتصــاص دمــاء الجمـ ر
ـاهب العربي ــة يف ر ـ
الشق يرج ــع لكونه ــا ك ــانت إيديولوجي ــة معارض ــة ،إيديولوجي ــة تنطل ــق م ــن موق ــع نقــد النظم ــة الخائن ــة و المتخاذل ــة ي ـف
الجم ـ ر
ـ
رـ
يس ء إل الــدين ي ـف ســلوكهم اليــوم .و الوتوقراطيــة الـ رـي تــزرع الضــطهاد ي ـف كــل مكــان و ل
الشق ،كمــا أن أف ـراد الطبقــة الحاكمــة هــم أول مــن ـ
ي
أمب المـ ر ي
ـؤمنب"
تحصد إل الحقد عل الطبقة الحاكمة ،أصبحت -بحكم رغبة الحسن و عبد ا ف تحويل المغرب إل ضيعة لهما -مفاهيم " ر
ر
ـاهب الكادحــة ،و هــذا مــا أعلنــه ضــباط  16غشــت بشــجاعة داخــل المحكمــة ،و عل لســان
و"المــام" تفقــد مفعولهــا اليـ
ـديولوج لــدى الجمـ ر
أوفقب.
الجلد
ر
المبياليــة للتحطيــم ،بحكــم تضــارب
ـاهبي المتنــام ممــا يعــرض مســتقبل المصــالح ر
 .7إن كــون النظــام المتعفــن قــد عجــز عــن وقــف المــد الجمـ ر
ي
المبياليــات .و هــذه التناقضــات
مصــالحها ي ـف الــوطن
العرب و ـف منطقــة غــرب البحــر المتوســط ذات الهميــة الحاســمة بالنس ــبة لمختلــف ر
ـر
ي
المبيالية ببلدنا.
ترتبط بتناقضات الطبقة الحاكمة بحكم عمالتها و تفانيها ف خدمة مختلف المصالح ر
إن جوهر التنــاقض يكمــن يف الخلف ر يـ
المبياليـة الفرنســية ال رـي تتمركـز مصـالحها القتصــادية الضـخمة ي ـف بلدنـا عـن طريـق البنــاك الك رـبى
بب
ر
ـ
ـهيوب الكــبب( و المبياليــة المريكيــة الـ رـي يمثــل المغــرب بالنســبة لهــا يف الدرجــة الول موقعــا اسـ رـباتيجيا هامــا في
)و ضــمنها بنــك روتشــلد الصـ ي
ر
ر
ـ
ـ
إطار الضاع حول مناطق النفوذ مع التحريفية السوفياتية و قمع كفاحات الشعوب المتنامية.
اتيج اله ــام ه ــو أح ــد عوام ــل ه ــذا التن ــاقض ،ه ــذه
كم ــا أن عملي ــة نه ــب الص ــحراء الغربي ــة الغني ــة ب ــالمواد الولي ــة الهام ــة و ذات الموق ــع الس ـ رـب ر
المنطقــة الـ رـي تـ رـباكم عليهــا المــؤتمرات مــن كــل جــانب ،فقــد تــم اكتشــاف حقــول ضــخمة تعــادل نفــس الحقــول الكــببة ي
العرب  ،و ي ـف
ـج
ـ
ي
الخل
ف
رـ
ر ـ
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رشوط مناسبة للستخراج ،و ظل هذا الكتشاف شيا ر
حي تسوية وضعية المنطقة سياسيا.2
ي
المبيالية الفرنسية ،ر
المبيالية المريكية ،قد بدأت تعــود تــدريجيا
الي كانت تنهج ف زمن ديغول سياسة شبه مستقلة عن ر
و بالرغم من كون ر
المبيــال ،فــإن ثقــل المصــالح القتصــادية للرأســمالية الفرنســية ي ـف بلدنــا ،و ضــعفها
المبياليــة المريكيــة الـ رـي تقــود المعســكر ر
ضــمن الهيمنــة ر
الملك مــن أجــل إصــلحه و دفعــه ي ـف طريــق ليـ رـبال أ كــب ،مــن أجــل امتصــاص حركــة
الساس للنظــام
النسـ رـي مــن جهــة أخــرى يجعــل منهــا الســند
ـ
ـ
ر
المبيالية الفرنسية داخل كل العالم الثالث.
الجماهب المتصاعدة و نقمة فئات الطبقة الحاكمة نفسها ،و هذه ه اسباتيجية ر
ر
ي
المبيـال ي ـف الضاع ضـد المعســكر الشـ رـباك و كفاحــات الشـعوب المتناميـة ،نتيجــة
المبياليـة المريكيـة فبحكــم دورهـا ـف قيـادة المعسـكر ر
أمـا ر
ر
ي
ر
تنبي مــن جهــة أخــرى عل بنــاء أنظمــة عســكرية فاشــية كمــا
الليــة القتصــادية و العســكرية الضــخمة الــي تتــوفر لــديها ،يجعــل اســباتيجيتها ـ
المبياليــة
المبياليــة و القيــام بـدور ر
ـاهب الكادحــة و ضــمان المصــالح ر
المبيــال ،عل وقـف زحـف الجمـ ر
أوضـحنا سـابقا تكــون قـادرة بقــوة الـدعم ر
يف سحق و قمع بلدان أخرى مجاورة و تستند يف ذلـك إل تـدعيم و تقويـة برجوازيــات هــذه البلـدان سياسـيا و اقتصـاديا ،و بنــاء نخـب عسـكرية
ذات جهــاز ر
ـاهب ي ـف إطــار
ـاهب ،و عل امتصــاص ســخط الجمـ ر
فاس ضــخم يكــون قــادرا عل تكسـ رـب الحركــات الثوريــة و ســحق انتفاضــات الجمـ ر
ـ
ر
إصلحات "وطنية" ل ي
الشهبة واضحة يف هذا المجال.
للمبيالية ،و المثلة
السباتيجية
تض بالمصالح
ر
ر
ي
ر
المبياليـة المريكيـة ي ـف قلـب
وضع
يجب
الطار
هذا
ف
انقلب  10يوليـوز  1971و  16غشــت  ،1972ال رـي ليسـت إل تعـ رـببا عـن اســباتيجية ر
ر
ي
الجماهبيــة الـ رـي يتحــول
المبيالية الساســية ،بوقـف نمـو الحركـة
ر
أوتوقراطية الحسن العاجزة عن القيام بدورها المطلوب ف ضمان المصالح ر
رـ 3
ه رمــز الطبقــة الحاكمــة و ضــامن وحــدتها ،لــم تعــد قــادرة عل
تــدريجيا شــعار الجمهوريــة إل مطمحهــا المباش  .فالوتوقراطيــة المتعفنــة ،و ـ
الجماهبيــة ،و تــوازن و التحــام فئــات الطبقــة الحاكمــة ،حيــث يقــوم حســن و عبــد ا رـ
بشه مخيــف
القيــام بــدورها المطلــوب ي ـف تجــذير الحركــة
ر
بعملية تحويل المغرب إل ضيعة لهما و تضيق الخناق أمام البطون المتوحشة لكمشة الطبقة الحاكمة ،مما يزيد يف رغبة الطبقـة الحاكمـة ي ـف
ـ م
بدا اكـتشاف البترول في إقليم طرفاية على يد اليطاليين في زمن ماتي  MATTEIابتداء من سنة  ،1960ثم تخلوا عنه لشركة إيسو ة (ESSOفي إطار مساومة بينهما التي ماعادت التنقيب منذ ،1965
و مادى ذلــك إلــى اكـتشــاف حقــول ضــخمة يبلــغ طــول ماحــدها  100كيلومــتر داخــل ســاحل البحــر و تمتــد إلــى داخــل الصــحراء االظربيــة ،و رفضــت إيســو البــدء فــي هــذا الســتخراج ســنة  1968و حــتى تســوية
المنطقة سياسيا ،في الوقت الذي يتقدم فيه التنافس حول مناجم الفوسفاط في بوكراع.
م
م م
م
ـ ل يجب مان ننسى ملحظة ماوفقير التي صرح بها مامقران في قاعة المحكمة العسكرية بالقنيطرة )يمكن لجماعة مسلحة ان تاخذ الحكم في المظرب( ،و تاثير هذا ايضا على الجناح التحادي النقلبي.
2

3
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المبياليــة و
إزاحــة عرقلــة الوتوقراطيــة الطفيليــة ،و تعويضــها بدكتاتوريــة عســكرية فاشــية تضــمن مصــالح الطبقــة الحاكمــة و ضــمان الهيمنــة ر
الجماهبي و نمو القوى الثورية ر ي
المبايد.
توقف الزحف
ر
العرب  ،فــإن عزلــة النظــام تتعمــق بحكــم كــونه أحــد النظمــة الرجعيــة الـ رـي تمــارس التــآمر خفيــة ضـد الثــورة الفلســطينية
 .8عل مســتوى الــوطن
رـ
طليعة الثورة العربية ،أما مهزلة إرسال الجيش إل سوريا فلن تستطيع ر
ر
الفريق تســتطيع ذلــك.
ـوري
ـ
ث
ال
لة
ز
مه
ل
و
العربية،
للثورة
خياناته
سب
ـ
ي
العرب  ،أمــام تخــاذل حســن و اتجــاهه للمســاومة عل الصــحراء الغربيــة مــع الســتعمار الســباب ،ممــا
و تــزداد هــذه العزلــة عل مســتو المغــرب
رـ
ي
خبات المنطقــة ،إل البتعــاد عــن النظــام و بصــفة
يــدفع النظــام الجزائــري و الموريتــاب الــذين يعتـ رـبان أنفســهما مــن الطـراف المعنيــة باســتثمار رـ
خاصــة النظــام الجزائــري )حيــث طــار خــدام الحســن بعــد انطلق عمليــة البض ر ي
يب ،الــذي يتشــكك ي ـف مســاعدة النظــام الجزائــري لهــم و تشبــهم
الخبة )زيــارة وزيــر خارجيــة الحســن إل واشــنطن  (...لتمزيــق طــوق العزلــة ،و البحــث عــن
مــن حــدودها إل المغــرب( ،و بــالرغم مــن التحركــات
رـ
ر
ه محــاولت محكــوم عليهــا بالفشــل ،و لــن تحــد مــن غضــب كــل الط ـراف عل نظــام
علقــات اقتصــادية و مســاعدات مــن التحــاد الســوفياب ـ
الحسن المتعفن.
 .9كل هذه العوامل تجعل من النظام العميل ،موضـوعيا ،مركــز تناقضــات ر ي
مبايــدة تتعمــق باســتمرار ،و قابلـة للنفجـار و العصـف بـه ،و تجعـل
البلمانية بعد أن انكشف زيفها .إل أن اشتداد
ليبال مزيف محاولة فاشلة ،و قد عدل حسن نفسه عن اللعبة ر
من عملية تغطية وجهه بقناع ر
الجماهبيــة و جــذريتها ،و اشــتداد قــوى الثــورة العربيــة ي ـف
هــذه التناقضــات و انفجارهــا ،ل يمكــن أن يتعمــق و يتوســع إل بمقــدار نمــو الحركــة
ر
المبيالي ــة
المنطق ــة ،مم ــا يق ــرب نهاي ــة النظ ــام ،و يجع ــل م ــن مص ــلحة ك ــل الق ــوى الطاح ــة ب ــه ،و ه ــو التج ــاه ال ــذي ب ــدأت تظه ــر ب ــوادره ل ــدى ر
الخب مــن طــرف النظــام بإعــادة النظــر يف المصــالح الفرنســية و حملتــه عل الســاتذة الفرنسـ ر ي
ـيب  ،(...و عــدم اعتبــار
الفرنســية نفســها )التهديــد
رـ
ـ
ي
ي
يكق أن
هــذه العلقــة ،يجعــل الكـ رـثبين يــرون النظــام ـف حــد ذاتــه قويــا و بــدون تناقضــات ،لمجــرد أنــه يســتطيع القمــع و البطــش و الرهــاب ،ل ـ
الجماهب ر
حي يتم تعميق أزمته وعزلته ،وهذا هو اتجاه الحداث ،ومـا دامــت ســاحة الضاع لـم تفــرز
النظام مفككا و ضعيفا ،بل إن نمو حركة
ر
فالبجوازي ــة الوطني ــة ل يمكنه ــا أن تك ــون تل ــك الق ــوة ،ي ـ ـف ال ــوقت ال ــذي ل ــم تبل ــغ في ــه الحرك ــة
الق ــوة البديل ــة للنظ ــام و لك ــل الطبق ــة الحاكم ــة ،ر
ر يـ
الفلحب مرحلــة القــدرة عل الحســم ي ـف الضاع مــع النظــم ،فــإن الطبقــة الحاكمــة سـ رـبم بنظــام الحســن
الجماهبيــة :حركــة الطبقــة العاملــة و
ر
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4

ر
العــاجز ،و ســتوفر ر ـ
الغرب للــوطن
المبياليــة ي ـف المنطقــة ،ي ـف ســحق مــد الثــورة العربيــة المتنــام هنــا ي ـف الجنــاح
الشوط لتخفيــف اســباتيجية ر
ـر
العرب.
ر
البجوازية الوطنية
 IIـ انحلل ر
البجوازيــة هــذه اليــام دعمــا سياســيا ســافرا للنظــام بصــورة لــم يســبق لهــا مثيــل ،ي ـف الحملــة الفاشــية المتصــاعدة للنظــام ضــد الحركــة
1ة تقــدم ر
ي
البجوازيــة ي ـف
اللينيي إل الجنـاح التحـادي
كس -
البلنك  ،و إل الحـد الـذي تسـاهم فيـه ر
ر
ـ
ـ
الجماهبيــة و قواهــا المناضـلة ،ابتـداء مـن اليسـار المار ـ
حب ك ــان مناض ــلو التح ــاد ال ـ ي
حفلت النظ ــام دون خج ــل ،فمن ــذ أي ــام ر ي ـ
ـوطي للق ــوات الش ــعبية يع ــذبون ي ـف الفيلت الشية ،عل أي ــدي جلدي
النظام ،لم يجد عبد ا إبراهيم أي حـرج ،و هــو الزعيـم المزعــوم للتحـاد ال ي
ـوطي للقـوات الشـعبية ،ي ـف حضـور حفلـة زفـاف "أمينــة" علنيـة و
مصافحة حسن المجرم ،و ر ي
الفاس المه رـبئ ،يجلــس إل مائــدة
حب كان المقاومون الحقيقيون يــذوقون صــنوف التعــذيب الجهن ـ كــان علل
ـ
ري
المقاومب-العملء و البوليس .4و قبل ذلك قامت صحافة حـزب الســتقلل بـالتحريض و التغطيــة الدعائيـة لعمليـة
عصمان يف حفلة تأسيس
ي
ـاهب
الحكــم ـف تصــفية اليســار الثــوري ،و بعمليــة تهجــم شــديد ضــد الفكــر الثــوري ،و البحــث عــن أفضــل الصــيغ القانونيــة لحــل منظمــة الجمـ ر
الطلبيــة المناضــلة التحــاد الـ ي
ـلب التح ر ي
ـواط يف تصـفية المناضـ ر ي
ئ
الخبة و توقيـف حــزب
ـاديب ي ـف اليــام
ـوطي لطلبــة المغــرب ،ثــم بالصــمت المتـ
رـ
ـ
التحــاد الـ ي
الببوقراطيــة النقابيــة فإنهــا تقــوم بالــدور الموكــول إليهــا ي ـف تكسـ رـب نضــالت الطبقــة العاملــة و إجهاضــها
ـوطي للقــوات الشــعبية ،أمــا ر
ي
التاريج يف قيادة كفــاح شــعبنا أن
بأشد الطرق الفاشية ،و بشكل يغدو معه من المستحيل عل طبقتنا العاملة إذا ه أرادت أن تحتل موقعها
بب النضال ضد الباطرونات و البوليس و ر ي
تفصل ر ي
الببوقراطية النقابية.
بب النضال ضد عصابات ر
البجوازية الوطنية منذ صفقة إيكس-ليبان المخزية ،النحلل الذي يجعل من هؤلء السادة يف نهاية المطــاف قـوة
إنه النحلل الذي تعرفه ر
أخبة للنظام ،كلما احتاج إل التنفيس عن أزمته المتنامية.
احتياطية ر
ه الـ ـ رـي تس ـ ـ عـ ــادة بالوطنيـ ــة أو
 .2إن السـ ــاس الموضـ ــوع لهـ ــذا النحلل هـ ــو التفكيـ ــك القتصـ ــادي الشـ ــديد ر
للبجوازيـ ــة المتوسـ ــطة ،و ـ ـ
الطبق ببلدنا ،ي
ر
الليبالية ،يف بنية النظام التبعية ،و هذه إحدى ر ي
للمبياليـة تنعـدم الســس
فق نظام التبعية
المبات الرئيسية لدينامية الضاع
ر
ر
م
ـ ساهم البشير الفكيكي الذي يدعي لنفسه "الماركسية" ،و كذلك سعيد بونعيلت و اخرين في عملية التاسيس.
122

المنظمة الماركسية ـ اللينينية المغربية "إل المام" :الخط الثوري 1970 :ـ  :1980الوثائق الساسية ـ مقالت ونصوص

المبياليــة الحتكاريــة و تحويلهــا بلدنــا إل مصــدر للمــواد الوليــة و
البجوازيــة المتوســطة ،بحكــم هيمنــة المصــالح ر
الموضــوعية لنمــو وازدهــار ر
س ــوق لمنتوجاتهـ ــا الص ــناعية ،و اسـ ــتيلء الكمشـ ــة الحاكم ــة عل م ــوارد البلد و اقتصـ ــاده .إن نس ــف الس ــاس القتص ــادي و تفكي ــك الوص ــال
للبجوازيــة الوطنيــة ،كــان ر ـ
الشط الول بالنســبة لسـ رـباتيجية الســتعمار الجديــد منــذ اســتقلل  1956الشــكل .و بحكــم التخطيــط
السياســية ر
ر
الطفيل يتــم تضــييقه باســتمرار
هامس تحــت مراقبــة جهــاز الدولــة
للبجوازيــة المتوســطة إل مجــال
القتصــادي للســتعمار الجديــد لــم يكــن ر
ـ
ـ
ينته إل النــدماج تــدريجيا ي ـف جهــاز الدولــة الــذي يتوســع احتكــاره و
يتكــون مــن بعــض الصــناعات الخفيفــة و التحويليــة و قطــاع الخــدمات ...
ـ
هيمنتـ ــه عل كـ ــل اقتصـ ــاد البلد ،و يقلـ ــص قاعـ ــدة البجوازيـ ــة المتوسـ ــطة و يـ ــدفع بأقسـ ــام منهـ ــا إل خدمـ ــة جهـ ــاز الدولـ ــة ي
ف شـ ــكل برجوازيـ ــة
ر
ــ
ي
اض فل تــؤدي مطلقــا إل إل
البجوازيــة الصــغرى و حـ رـي الجمـ ر
تقنوقراطيــة ،و أقســام أخــرى منهــا إل صــف ر
ـاهب الكادحــة ،أمــا عمليــة توزي ــع الر ـ
اض ر ـ
ي
فلحب متوس ـ ر ي
ر يـ
ـطب ه ــم م ــن
تبق ي ـف مل ــك الدول ــة بش ـ رـي الش ــكال )التعاوني ــات ،الق ــروض  (...و ل ت ــؤدي إل إل نم ــو
نموه ــا لن ه ــذه الر ـ
الملكب الكبار عل الر ي
ري
اض.
البجوازية الصغرى ،يلعبون دور صمام أمن بالنسبة لستحواذ
ر
فب السياسـ ر ي
البجوازيـة إل فئــات مـن المحـ رـب ر ي
ـيب ،ل
يعب عنه تقلص الجهــزة السياســية ر
 .3ذلك هو الساس الموضوع لهذا النحلل ،و الذي ر
مستقبل لهم إل يف إطار خدمة النظام كأطر له ،و تحولهم كقوة احتياطية له.
يف بلدان عديدة مما يس بالعالم الثالث استطاعت بعض البجوازيات الوطنية أن تحقق نموا نسبيا مستقل ،ي
التبع لنفسـه ،وفقـا
الطار
ف
ر
ـ
رـ
البجوازيــات نتيجــة لــذلك أن تقطــع أشــواطا ي ـف بنــاء أنظمــة
لشوط خاصــة ،مثــل الهنــد و الشــيل  ...و بنســبة أقــل تــونس ،و اســتطاعت هــذه ر
البجوازيات لم تستنفذ شعاراتها الوطنية نهائيا .ي ـف بلدنـا كمــا أوضـحنا سـابقا تنعـدم هـذه الســس بتاتــا ،و تنعــدم
ليبالية نسبيا ،بحكم أن هذه ر
ر
تبعــا لــذلك أســس تطــور ليـ رـبال ي ـف إطــار النظــام الحــال ،و تنعــدم تبعــا لــذلك أســس النضــال الــديمقراط الليـ رـبال ،هــذا مــا تظهــره المحــاولت
اليائســة رلبجوازياتنــا ي ـف تحقيــق ذلــك ،و هــو مــا يظهــر عبــث هــذه المحــاولت الن ،تلــك الـ رـي يريــد مــن خللهــا عبــد ا ابراهيــم أن يجعــل مــن
نفسه "ألندي" المغرب ،تحت ستار تحليلته العلمية ،و ما يظهــر أيضـا ســخافة أوهــام علل ي ـف ملكيـة دسـتورية تحـت ظـل الحســن و نظـامه.
إن هــذا النحلل ي ــؤدي بخ ــروج الج ـزاء الجذري ــة مــن ه ــذه البجوازي ــات كم ــا ه ــو الح ــال ي
البلنك و ي ـف
ـادي
ـ
ح
الت
ـاح
ـ
ن
للج
ة
الخب
ـات
ـ
ي
العمل
ف
ـ
ر
ر
ـ
ـ
فه ســتتحول إل خدمـة
الطريق الرهـ رـاب المسـدود ،أمـا تلـك المتحجــرة و المتعمقـة منهـا ال رـي تظــل سـجينة أوهامهـا "الصــلحية" و ر
الليباليـة ـ
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النظام يف نهاية المطاف ،و هو التحول الذي تبدو بوادره منذ الن.
الصغب
البجوازي
 IIIـ اندحار الجناح
ر
البلنك ر
ي
ـغب ،المــدعو بجنــاح البضي ر ي ـ
المبة الساســية للوضــع الراهــن،
 .1يشــكل انــدحار المحاولــة المغــامرة الجديــدة للجنــاح
البلنك الـ رـبجوازي الصـ ر
ـ
بســبب مــا تفرض ــه عل اليس ــار مــن تق ــويم لختي ــاراته وخطت ــه ،و بس ــبب مــا يـ ر
الجماهبي ــة مــن آث ــار س ــلبية ،و مــا
وع وتط ــور الحرك ــة
عل
كه
ـب
ر
ـ
ر
يفرضه عل النظام تحويل يف سياسته تلك التقديرات المتشعة الـ رـي أفقـدت عديـدا مـن المناضـ ر ي
ـلب الرؤيــة الســباتيجية الســلبية ،و واضــح أن
هذا المأزق ل تسببه أخطاء عسكرية ،و ل عدم اختيار ر
الشوط السياسية المناسبة لنطلق العمل المسلح ،بل يرجع ي ـف العمــق عل التصــور
ر
ـاهب الثوريــة و قــدرتها عل صــنع الثــورة خلل
ـغب للثــورة ،الــذي يقــود إل النهــج التــآمري المغــامر ،يقفــز عــن حركــة الجمـ ر
الطبق الـ رـبجوازي الصـ ر
ـ
ي
ر
المب ر ي
ياليب.
مسبة الحرب الشعبية ف تحطيم العدو الطبق و أسياده ر
ر
 .2لـم تحمــل هـذه العمليــات تحــول جديـدا ي
ـ
ص
البلنك المـزدوج لـدى هــذا الجنـاح الجديـد هــو تمكــن الشــبكات هــذه المــرة مـن
ـلج
ال
ـج
ـ
ه
الن
ف
ـ
ـ
إنجــاز بعــض عمليــات مهمــا كــان حجمهــا و فعالياتهــا ،فقــد اعتــادت المخــابرات البوليســية للنظــام اصــطياد هــذه الشــبكات بســهولة كـ رـببة قبــل
اكتمال نموها ،هكذا كان الحال يف  1936و يف  1969ي
السياس السـابق حــول
ـا
ن
تحليل
ـة
ـ
ئ
تخط
ـاولون
ـ
ح
ي
ـاق
ف
الر
ـن
م
ا
ـثب
ـ
ك
أن
1972
ـت
ـ
ش
غ
وف
ر
ـ
ي
وف الحقيقـة فـإن هـذا الجنـاح كـان يـزاوج دائمـا ر يـ
بب خــط إره رـاب تـآمري ي ـف شــكل البحـث عـن
مراهنة هـذا الجنـاح ،حــول ر
البلمـان والنتخابــات ،ـ
ي
النقلب أو تنظيــم شــبكات تقنيــة مســلحة يمكــن أن تقلــب الحكــم ،و ر ي ـ
تفاوض يســتعمل كواجهــة و تغطيــة للخــط
بب خــط إصــلج انتهــازي
ـ
بب فئـ ر ي
الول ،و هــو يف الحقيقــة توفيــق ر يـ
ـتب ،كــل منهمــا يســتخدم الخــر لتنفيــذ خطتــه .و نقــص التحليــل الســابق يكمــن ي ـف عــدم طرحــه المراهنــة
ـ
البلمان ضمن هذه الزدواجية.
عل ر
إن مــن ر ي ـ
بب أهــم التقــديرات الساســية الـ رـي قــادت مجموعــة البضي الــذي ل يســتفيد مــن الــدروس أبــدا ،إل المــأزق المأســاوي الراهــن ،الــذي
ري
جوازيب الصغار يف كل مكان و زمان و ه :
الب
يعرفه إرهاب ر
الجماهب إل معمعان النضال لسقاط الملكية و إقامة الجمهورية.
أ .المراهنة عل خلق ظرف ثوري ،سيجر
ر
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ب .المراهنــة عل انفجــار التناقضــات داخــل الجيــش ،ي ـف شــكل انقلب يحمــل المجموعــة إل الســلطة ،أو ي ـف شــكل انضــمام قــوات الجيــش إل
المجموعات المقاتلة.
 .3هل يمكن أن تخلق هذه العمليات وضعا ثوريا مناسبا أو "الثورة" كما تضح بذلك إذاعة الجناح من ليبيا؟
مــا هــو أول بــوجه عــام الظــرف الثــوري؟ أن ر يـ
غب قــادرة عل الســتمرار ي ـف الحكــم بــأي مــن
يتمب أول بأزمــة خانقــة للطبقــة الحاكمــة بحيــث تكــون رـ
الجماهب الثورية ثالثــا بحكــم نضــال طويــل
الجماهب الكادحة و يشتد تفاوتها أكب من المألوف ثانيا ،و أن تكون هذه
الوسائل .أن يتفاقم بؤس
ر
ر
ومتعاظم يف شكل الحرب الشعبية يف مرحلة القوة التاريخيـة القـادرة عل اســتلم الســلطة ،هــذه ه رـ
الشوط الموضـوعية الثلثـة الول .و أن
ـ
ر
الطبق و إرس ــاء الجمهوري ــة الديمقراطي ــة
ه طليع ــة الكف ــاح الطوي ــل والش ــاق لتحطي ــم العــدو
ـ
تك ــون الطبق ــة الثوري ــة القائ ــدة الطبق ــة العامل ــة ـ
كشط ر
الشعبية ر
ذاب رابعا.
 .4قــد ل نحتــاج إل تحليــل عميــق لنــدرك انهيــار هــذه المراهنــة ،فــأي مــن ر ـ
الشوط الـ رـي ذكرناهــا) ،و الـ رـي تشـ رـب غليهــا الماركســية بوضــوح الـ رـي
تلخــص دروس أ كــب مــن قــرن وربــع قــرن مــن كفــاح الحركــة العماليــة( ل يتــوفر بنفــس الحجــم المطلــوب ،و الــذي يشــكل فيــه عامــل نمــو حركــة
ي
ر
المب ر ي
عب الحرب الشــعبية الطويلــة
ياليب ر
الجماهب و تجذرها و تمرسها ف النضال وصول إل الكفاح المسلح و تحطيم العدو الطبق وأسياده ر
ر
المــدى رـ
السياس الحــزب الثــوري ،الــذي ل يتبلــور إل مـن خلل
البوليتاريــا مــن خلل ممثلهــا
الشط
ه المسـ رـبة الـ رـي تفــرض قيــادة ر
ـ
ـ
الساس  ،و ـ
الجماهبيــة ،و يتقـوى ويتصـلب ع رـب مرحلـة الكفـاح المســلح نفســه ي ـف مقـدمتها الطبقـة
سياس و تنظي ـ طويـل النفـس ي ـف قلـب الحركـة
عمل
ر
ـ
الفلحب الفق ـراء .و إن تعــويض هــذا ر ـ
ر يـ
ـاهب عــن طريــق إذاعــة مهمــا بلغــت درجــة بلغتهــا الثوريــة ،أو مــن
العاملــة و
الشط بإلهــاب حماســة الجمـ ر
خلل حزب سياس منخور تتحكم فيه ممارسة إصلحية انتهازية ل يمكن أن تقود إل إل المأزق الحال.
الجماهبي ــة عل التن ــام
لق ــد رأين ــا س ــابقا أن أزم ــة النظ ــام ل يمك ــن أن تأخ ــذ حجمه ــا الكام ــل كم ــا يس ــتوجب الظ ــرف الث ــوري ،إل بق ــدرة الحرك ــة
ر
والتجذير بطاقات متعاظمة باستمرار.
ر
و يف ظــل غيــاب هــذه رـ
البوليتاريــة المنظمــة ،فــإن هــذه العمليــات سـ رـتبك آثــارا ســلبية
الشوط ،و غيــاب الــوع الثــوري المقــبن بوجــود الطليعــة ر
ـ
ي
ر
الحس رســوخ النظــام و قــوته
يزك ـف وعيهــا
وع الحركــة
ر
الجماهبيــة ،الــي رأت فشــل كــل المحــاولت الفوقيــة لقلــب النظــام العميــل ،و ـ
عل ـ
ـ
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الزائفــة ،ي ـف نفــس الــوقت الــذي لــم تــدرك فيــه بعــد طاقاتهــا و قــدرتها عل تحطيــم النظــام وإقامــة الجمهوريــة الديمقراطيــة-الشــعبية  :جمهوريــة
الفلحب الفقـراء و الجنــود الثـ ر ي
ر يـ
ـوريب .و ســتعجز هــذه العمليــات حـ رـي عــن إعطــاء المثــال الملمــوس للكفــاح المســلح كمــا يزعــم
مجــالس العمــال و
ر
ـاهب ي ـ
ـاهب و إدراكه ــا
لض ورة العن ــف الث ــوري كش ــكل ي ـص وري لتحطي ــم ع ــدوها ل ي ــأب إل ع ـ رـب التجرب ــة الملموس ــة للجم ـ ر
البع ــض لن إدراك الجم ـ ر
ئ
الملموس لطاقاتها يف النضال الثوري أول ،ر
دعاب واسع و منظم للطليعة الثورية ثانيا.
يقبن ذلك بعمل سياس
 .5إن التدخل الشي ــع والفعال لقـوات النظــام القمعيـة وقـدرتها بشعة عل عــزل المق ر ي
ـاتلب وتصـفيتهم يرجـع إل سـوء تقـدير النظــام ،و احتقـار
الجماهب يف بناء طريق الثورة.
دور
ر
فرغــم ضــعف النظــام و تزايــد أزمتــه ،إل أنــه ل يعـ يـاب انقســاما ر يـ
بب فئــاته و صاعا مســلحا بينهــا ،يفقــد النظــام شعة التــدخل و الحركــة ي ـف تصــفية
بب فئــاته كمــا وقــع يف الصـ ر ي
ـغبة محــررة مســتغلة ظــروف التطــاحن ر ي ـ
ـب ي ـف إقامــة منــاطق
المجموعــات المســلحة ،و يســمح لهــم ببنــاء قواعــد صـ ر
ـ
الســلطة الحمـراء الول ي ـف الســنوات الول للثــورة الصــينية ،إن هــذه الظــاهرة لــم يعرفهــا الحكــم ي ـف المغــرب إل بســاعات قليلــة يــوم  10يوليــوز
وتفجبهـا ،و مـن المؤكــد
غب قادرة عل تعميق هذه الزمــة
 . 1971فالنظام ضعيف ولكنه مركزي يف الوقت الذي لم تزل فيه حركة
ر
الجماهب ر
ر
بب فئ ــاته س ــيأخذ طريق ــة الحس ــم الشي ــع )النقلب العس ــكري بص ــفة خاص ــة( ،بحك ــم ر ـ
أن ــه لــن يعرفه ــا مس ــتقبل ،و أن ط ــابع الضاع ر ي ـ
الش وط
ي
ي
ر
عب قواعدها داخل بلدنــا أو
المبيالية ببلدنا بحكم موقعها
السب ر
اتيج الهام والمتمركز ف المنطقة ر
الملموسة لبلدنا ،و ف مقدمتها اهتمام ر
ي
ر
المبيالية يف عض اندحارها عل نطاق عال كما رتبره أمثلــة كوريــا والفيتنــام و الــدومينيكان،
قواعدها الضخمة ف اسبانيا ،و هذه اسباتيجية ر
و العدوان الحاصل الن يف الكامبودج و اللووس  ...كل هذه ر
الشوط تجعل من تكتيك حرب العصابات المتنقلـة كمــا وقـع ي ـف كوبـا ،يمكــن أن
تج ــر الجم ــاهب إل الكف ــاح و الس ــتيلء عل الس ــلطة )حي ــث اق ـ رـبن ي
غب ص ــائب بالنس ــبة
ـاح
ـ
ف
الك
ـع
ـ
ق
الوا
ف
السياس بالكفــاح المس ــلح( طريق ــا ر ـ
ر
ـ
ـ
حي يف حالة استمرارها عل عزلها و حضها يف المناطق الجبلية الوعرة ر
للثوريب ،و يؤدي بها ر
ري
الجماهبي
الي ل تسمح بتنمية الكفاح الثوري
ر
ر
يف المناطق الرئيسية ر
الطبق.
الي يتمركز فيها الضاع
ي
إن هــذه رـ
البوليتاريــة ،و بنــاء
الشوط تظهــر بشــكل قــاطع صــحة طريــق الحــرب الشــعبية ،الطريــق الوحيــد للثــورة ـف بلدنــا ،طريــق بنــاء الطليعــة ر
ري
ري
الفلحب يف الستيلء عل الرض و تصفية المعمرين الجدد ،و تأسيس الكتائب الول
الفلحب الفقراء المعتمدة عل نضال
جبهة العمال و
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ي
ـاهب الشــعبية ي ـف
مــن الجيــش الحمــر ـف شــكل القواعــد الحم ـراء المتحركــة لتجنــب شعة تــدخل قــوات العــدو ،و توســيع و تعميــق نضــال الجمـ ر
ر يـ
الفلحب  ،و توســيع جبهـة الكفـاح ي ـف المنطقـة إل معركـة التحـرر
المدن ،وصول إل بناء المناطق المحررة الول لجمهوريـة مجــالس العمـال و
ي
ي
الموريتاب.
الوطي يف الصحراء الغربية و كفاح الشعب
تعط للنظــام زمــام
البوليتاريــة ،بــل إنهــا
هــذه العمليــات ليســت إذن عــاجزة فقــط عــن دفــع نمــو تجــذير الحركــة
الجماهبيــة و بلــورة الطليعــة ر
ر
ـ
المبادرة ي
الجماهبية ،من أجـل إعـادة بنـاء قـواه و تصـفية تناقضــاته ،و بنـاء جهـاز ر
فاس قـوي ،و
كة
الحر
وإرهاب
الفاشية
وتشديد
أزمته
إنهاء
ف
ر
ـ
ي
أخبا ي ـف بنــاء منظمــة مــن
ه العمليــة الـ رـي بــدأها النظــام ي ـف الشــهور
الخبة ـف بنــاء البــوليس و تشــتيت الجيــش و إرســال جــزء منــه إل ســوريا ،و رـ
رـ
ـ
ي
العملء و الب ــوليس و النته ـ ر ي
أساس الح ــل
ف واشـ ــنطن والجزائ ــر وأس ــبانيا ،و تعج ــل بش ــكل
ـازيب ،و ه ــذا ه ــو أس ــاس تحرك ــات الديبلوماس ــية ـ ـ
ــ
المريك و تــدفع فئــات الطبقــة الحاكمــة إل التعجيــل بإنهــاء أزمــة النظــام و أمطــار النفجــار الـ رـي يحملهــا الوضــع الراهــن  .إن اتجــاه هــذا
المبيــال
ر
ـ
ي
المبيالي ــة ي ـ ـف مث ــل ه ــذه
الساس –كم ــا أوض ــحنا ي ـ ـف تحليلن ــا لزم ــة النظ ــام -يرش ــح الح ــل العس ــكري
الح ــل و ط ــابعه
اليميي  ،و ق ــد تعلم ــت ر
ــ
ــ
ـاهب و سـخطها يف انقلب عسـكري ر
فاس يزعـم لنفســه إقامـة جمهوريـة "وطنيـة" و إصــلحات "وطنيـة"
الظروف ،كيف تستوعب نقمـة الجمـ ر
ـ
ـ
و ر
حي "ثورية" ،و المثلة معروفة.
ـاهب المنتجـ ــة و المنظمـ ــة بطليعـ ــة
ه ممارسـ ــة الجمـ ـ ر
6ة إن مبـ ــدأ الماركسـ ــية اللينينيـ ــة الول هـ ــو أن الثـ ــورة مـ ــن صـ ــنع الجمـ ـ ر
ـاهب ،إن الثـ ــورة ـ ـ
الفلحب الفقـ ـراء و المع ـ ر ي
ر يـ ـ
للبوليتاري ــا لي ــس ي ـف الث ــورة
ـاهب
ـدمب  :الحلي ــف ال ــدائم ر
البوليتاري ــا ،الطبق ــة الثوري ــة ح ـ رـي النهاي ــة ،بتح ــالف م ــع جم ـ ر
ر
للمبيالية و القطـاع ،و لكـن حـ رـي ي ـف الثــورة الشـ رـباكية ال رـي تهـدف إل تحطيـم الرأســمالية و بنـاء الشـ رـباكية ،وصـول إل
الديمقراطية المعادية
ر
ر
البجوازيــة المتوســطة :
ـغبة و الفئـات الوطنيـة داخـل ر
ـاهب الص ر
المجتمع اللطبق الذي تنمج فيه كل أشكال الستغلل ،و بتحـالف مـع الجمـ ر
ر يـ
الفلحب و
للبوليتاريــا ،ي ـف جبهــة عريضــة تســتهدف إقامــة الجمهوريــة الديمقراطيــة الشــعبية  :جمهوريــة مجــالس العمــال و
الحليــف المــؤقت ر
ري
الثوريب .هذه ه طريق المار ر ي
ري
اللينينيب الذي ل يمكن بأي حــال مـن الحـوال أن يضـعوه موضـع تـردد أو تحريـف ،ليسـت الثـورة
كسيب-
الجنود
الجماهب المنتجة و المضطهدة ه القـادرة عل تحطيـم سـلطة المعمريـن الجـدد و الوســطاء والرأســمال الجن رـي
الجماهب لن
فقط من صنع
ر
ر
عب الحرب الشعبية الطويلة المدى ،و لكن لضمان مسـ رـبة الثــورة و تـ ر ي
ـأمب قوتهــا ي ـف وجــه
تدمب جهاز الدولة الستغلل والقمع ر
و الجلدين و ر
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العــداء ،و القــوى الـ رـي تريــد الرتــداد إل الرأســمالية ،و ي
ه
ـة
ـ
ي
وليتار
الب
ـالثورة
ـ
ف
ـة،
ـ
ي
جواز
الب
ـالح
ـ
ص
ل
إل
ـون
ـ
ك
ي
ـن
ـ
ل
اط
ر
وق
بب
ـف
ـ
ي
تحر
أي
ـه
ـ
ج
و
ف
ر
ر
ر
ـ
ـ
ـ
أول ثورة يف التاري ــخ يصنعها العبيد هذه المرة لحسابهم الخاص.
الجماهب الثورية  ،و ليس عمل تقنيا يمكن أن تقـوم بـه شـبكات معـدة أحســن إعـداد ،إن هـذا الفهـم ل
فالعنف الثوري إذن هو تتوي ــج لممارسة
ر
ر
الخبة ر ي ـ
ي
حب شــملت
الس ء الــذي أثبتتــه اليــام
رـ
يمكــن أن يقــود غل إل المــآزق الدمويــة للمناضـ رـلب ،مهمــا بلغــت درجــة تنظيمهــم و تســليحهم ،ـ
هذه العتقالت كل المجموعات تقريبا )مما يظهر أن الجناح قد زج بكــل مناضــليه يف هـذا المــأزق( و وصــلت إل سياسـ رـي الحــزب المسـ ر ي
ـالمب،
ـ
و سقوط كميات ضخمة من السلحة الجيدة ر
الي لم تعرف طريق الستعمال بعد.
ري
التاليب من نفس المنظور السابق :
يمكننا كذلك أن نضيف الخطأين
أ .لــم يكــن اختيــار المــاكن المحــددة للعمليــات اختيــارا مدروســا ،و اختيــارا سياســيا ،إن قيــام العمليــات ي ـف أمــاكن معزولــة ل يحــدده فقــط وضــع
ر ي
ي
جماهبي ــا مناســبا لعملي ــات عس ــكرية
يعط مناخ ــا
المبيالي ــة ،مم ــا
اف مناس ــب ،ب ــل حــدة الضاع
ر
الطبق ـف المنطق ــة و تمرك ــز المص ــالح ر
جغر ـ
ـ
ـ
ر يـ
ر يـ
الفلحب إل احتلل الرض و مقاومــة قــوات العــدو )تادلــة ،الغــرب،
ـاهب
تســتهدف مصــالح العــداء
الطبقيب )المعمريــن الجــدد( و دفــع جمـ ر
سوس  (...كما وقع بصورة عفوية و جزئية يف خنيفرة.
ر
ب .مهاجمــة المخزنيــة و رجـال البــوليس الع ر ي
ئ
ه جـزء ل يتجـزأ مـن
ـاديب ،ممـا سيسـ رـي إل هــذه العمليـات ،مـا دام مطلوبـا مـن هــذه الفئـات ،الـي ـ
الجماهب و طلئعها المســلحة ،المـر الـذي ل يكـون عفويـا ،بـل مـن خلل عمـل
الجماهب الشعبية ،بان تحول بنادقها إل صدر النظام بجانب
ر
ر
البوليتارية داخل هذه الفئات ،و ل يمكن هــذه العمليــات إل أن تفيـد العـدو ي ـف ضــمان إخلص هــذه القــوات إليــه و
سياس و تنظي للطليعة ر
منع أي تصدع داخل جهازه القمع.
ي
ي
البجوازيــة الـ رـي
البنامــج الصــلج
التفاوض  ،و هــو تعـ رـبب عــن نفــس الــروح الطبقيــة ر
 .7أمــا برنامــج "الثــورة" المقــدم ـف إذاعــة ليبيــا ،فهــو نفــس ر
ـ
ي
البوليتــاري،
تحرك هؤلء يف إقامة جمهورية ديمقراطية برجوازية ،و تأكيدا بالتال لفشلهم
البنامــج ر
التاريج .و هو يختلف اختلفا جذريا عن ر
ر
ر يـ
الفلحب الفقـراء .إن
عب دكتاتوريتهـا الحقـة و تحـالف
الذي يستهدف تصفية المصالح القطاعية و الرأسمالية و بناء نظامها الشباك الحق ،ر
ري
ري
التاليتب كافيتان لبراز الخلف العميق و الساس بينهما :
النقطتب
128

المنظمة الماركسية ـ اللينينية المغربية "إل المام" :الخط الثوري 1970 :ـ  :1980الوثائق الساسية ـ مقالت ونصوص

عب الجمهورية الديمقراطية البجوازية ي
 إن شكل الدولة يالبجوازي ،هو ر ي
التأسيس  ،أمــا دولــة
ـس
ـ
ل
المج
ـة
ي
جمهور
أشكالها،
أعل
ف
نامج
الب
ف
ر
ر
ر
ـ
التأسيس هــو تنظيــم
البوليتاريــا ،فتقــوم عل تنظيــم المجــالس الشــعبية الـ رـي تمــارس مــن خللهــا الســلطة السياســية و القتصــادية .المجلــس
ر
ـ
البوليتاريـا و حلفائهــا ي ـف الجمهوريـة الديمقراطيــة
ه تنظيــم ســلطة ر
ر
ه دكتاتوريـة القليــة عل الغلبيــة ،المجـالس ـ
البجوازيــة و دكتاتوريتهـا ،و ـ
الشعبية ،و ه دكتاتورية الغلبية عل القلية.
 إن الصــلح الزراع المقـ رـبح ليــس إل تر ر ي ـر
ر يـ
ه عمــاد
ـاهب
البجوازيــة عل جمـ ر
كب هيمنــة الرأســمالية ر
ـ
الفلحب الفق ـراء ،أمــا الثــورة الزراعيــة الــي ـ
ي
ر
ي
الثورة الديمقراطية .فه ي
ري
ري
ري
المنظمب ف مجالسهم.
المسلحب و
الفلحب
انباع الراض من المعمرين الجدد من طرف
الجماهبية
 IVـ نمو الحركة
ر
الجماهبية منذ سنة  ،68و بصفة خاصة منذ سنة  1970نهوضـا جديـدا أعقـب سـنوات الركـود ال رـي تلـت مـارس  65ر يـ
حب
 .1عرفت الحركة
ر
الجماهب الغاضبة يف شوارع البيضاء.
أسال رصاص العدو دماء
ر
لقد شكلت مارس  ،65منعطف تحول حاسم يف نمــو المسـ رـبة النضـالية لشـعبنا ،ل يقـاس فقــط بمقـدار الضـحايا و الـدماء ال رـي صـبغت شــوارع
البيضاء ،و لكن بسبب شعاراتها ر
الجماهبية.
الي تنادي بإسقاط الملكية ،و رفع شعار الجمهورية لول مرة يف تاري ــخ الحركة
ر
البجوازيــة الوطنيــة مــن الحكــم ،و انفـراد
لقــد كــانت  1965حاصــل موضــوعيا لشــتداد عمليــة النهــب الســتعماري الجديــد ،بعــد فشــل و إبعــاد ر
تدشب عهد الرهاب بشـكل رـ
ري
مباش منـذ ســنة  ،1963و أدت عمليــة النهـب الشـديد إل تفـاحش
الطبقة الحاكمة بالسلطة ابتداء من  ،1962و
الجماهب بشكل لم يسبق له مثيل ،جعل منها أيضا يف وضعية قابلة للنفجار و بالقدر الذي كانت عليه يف مارس .1965
وضعية
ر
ك ــانت  1965أيض ــا ،بعفويته ــا نق ــدا دموي ــا للص ــلحية ال ـ رـي ك ــانت ح ـ رـي ذل ــك ر ي ـ
الجماهبي ــة؛ إدان ــة رلبامجه ــا و خطه ــا
الحب  ،ي ـف مقدم ــة الحرك ــة
ر
ر
المتسب.
الليبال ،و البلنك
الديمقراط ،ر
السب بها نحو ر ي
انباع مكاسب مـن النظـام ،بسـبب
و بسبب غياب الداة الثورية القادرة عل بلورة الطاقات الثورية
للجماهب الكادحة ،و ضمان ر
ر
الجماهبيــة ،فقــد تحــولت مــارس  1965إل مذبحــة ،و ركــزت الجمــود و الركــود
تخــاذل الصــلحية و طبيعتهــا المســاومة و خوفهــا مــن الحركــة
ر
ر
قصبة ،و دفعت النظام إل تصعيد عملية النهب و القمع يف رشوط أفضل من مرحلة ما قبل مارس .1965
داخل حركة
الجماهب لفبة ر
ر
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البجوازيـة المتخاذلــة ي ـف يونيــو  ،1967و نمــو المقاومــة الفلســطينية المســلحة عـامل ل يمكـن إغفـاله ي ـف نمـو الحركـة
لقد كانت هزيمة النظمــة ر
الجماهبية ،و يف مقدمتها الطبقة العاملة ،طاقاتها النضالية ،كما يتجل ذلــك يف يـ
إصابات
الجماهبية و نهوضها .هكذا بدأت تستعيد الحركة
ر
ر
ـ
عمــال منــاجم ج ـرادة و خريبكــة الطويلــة و ي ـ
إصابات التلميــذ و الطلبــة .و تطــورت نضــاليتها بصــفة خاصــة ابتــداء مــن  ،70ســواء داخــل القطــاع
ر يـ
فلج أولد خليفـة المجيـدة وسـطات ،أو ي ـف حركــة الشــبيبة المدرسـية  .فالنضــالت الهائلـة ي ـف
الفلحب مـع انتفاضـة
ـاهب
العمــال أو داخـل جمـ ر
ـ
ي
ـاهب ،و يـ
الي توجت بمناورة إفران ر
رفباير و مارس ر
ـاهب
إصاب الجمـ ر
الي شكلت رصيدا جديدا للصلحية ف المساومة عل ظهر نضــالت الجمـ ر
ي
الطلبية الشامل يوم  4مايو  1970ضد زيارة " ر ي
السباب ،أو يف نضالتها ضد التجنيد يف مايو و يونيو ر
الي
لوبب برافو" وزير خارجية الستعمار
حملت معها المظاهرة كوسيلة نضالية دائمة.
 .2لقد صحب هذا النمو ر ي
الجماهبية ،تجذير شعاراتها و مطامحها ،و تجذير يف أساليبها النضالية.
المبايد تجذير يف نضالية الحركة
ر
الجماهبيــة ال رـي حملـت لـواء هـذا التجـذير و عـ رـبت
و شكلت الشبيبة المدرسية ،حركة التلميذ و حركة الطلبة ،الفئة المتقدمة داخـل الحركـة
ر
ي
الحس  ،فهــم
ـاهب و المع ـ رـبين ع ــن وعيه ــا
ـاهب الكادح ــة يش ــكلون
مثقق ه ــذه الجم ـ ر
ـاهب التلمي ــذ بحك ــم انتم ــائهم عض ــويا إل الجم ـ ر
عن ــه ،فجم ـ ر
ـ
ـ
ـاهب ،ابتــداء مــن مــارس  1965و ابتــداء مــن يوليــوز  . 1967و هــذا مــا يفش انبثــاق اليســار و حملــه لخــط
يعكســون بدايــة تبلــور الــوع لــدى الجمـ ر
الجماهبيــة /مــن داخــل طلئــع حركــة التلميــذ و الحركــة الطلبيــة ،و هــذا النبثــاق هــو التعـ رـبب
جــذري اتجــاه مختلــف قضــايا المسـ رـبة الثوريــة
ر
الجماهبيـة
الجماهبية و اكتسابها طابعـا أقـوى باعتبـار أن اليســار الثـوري هـو حامـل مســتقبل أقـوى و تنـام الحركـة
الناضج عن تجذير الحركة
ر
ر
كقوة تاريخية حاسمة.
ي
التاريج الـذي سـتلعبه كطليعــة للثـورة ،و لكــن مـن زاويــة
أما بالنسبة للطبقة العاملة فإن هذا التجذير ،ل يمكن وضعه من زاوية مقياس الدور
الشوط الموضــوعية الـ رـي تحــدد وضــع الطبقــة العاملــة ،فمنــذ  1968تتواصــل و تتعمــق يـ
رـ
إصابات الطبقــة العاملــة و بصــفة خاصــة منـذ خريــف
 . 1971و تــواجه الطبقــة العاملــة يف نضــالها بشــكل خــاص ظــاهرة السـ ي ي
تعي ر ـ
ـتباف القويــة ،الـ رـي ي
ه إحــدى النتائــج
و
ـة،
ـ
ل
العام
ـة
ـ
ق
الطب
يد
تش
ـ
ـ
ـ
ي
ر
الحتمية لسياسية النظام التبعية القائمة عل معاداة التصنيع الحقيق للبلد ،الذي ين ـ البطالـة بشــكل قـوي ـف ظـل تزايـد الســكان الهائــل ،و
ه ــذا يجع ــل ش ــعارات الط ــرد و فص ــل العم ــال و إقف ــال المعام ــل تتص ــدر نض ــالت الطبق ــة العامل ــة ،بالض ــافة إل ش ــعارات الحري ــات النقابي ــة و
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النقابيب و القمع  ...و هذا تحول ي
بب نضالت  1971و ما قبلها ر
كيق مهم داخل نضالت الطبقة العاملة ،إذا قارنا ر ي
ري
ري
الي
الممثلب
النضال ضد
كانت تتصدرها نضالت الزيادة يف الجور ،و أدت إل تحقيق رفع الجور العام .إن هذا النمو و التجذر ي ـف نضـالت الطبقـة العاملـة يجعلهـا ي ـف
مواجهــة جهــاز القمــع و يفــرض تجــول ي ـف أســاليبها النضــالية يتجل ي ـف احتلل المعامــل و مواجهــة عنــف قــوات القمــع كمــا هــو واضــح ي ـف نضــال
الخب ي ـف احتلل المســاكن و نضــالت عمــال الكــارطون ي ـف القنيطــرة و نضــالت عمــال النســيج ،و مــن
عمــال قطــارة و نضــالت عمــال خريبكــة
رـ
ي
الكيق تحــول عل مســتوى أســاليب التنظيــم ،هــذا مــا يدشــنه عمــال المنــاجم ي ـف خريبكــة و قطــارة ،و بــرز بشــكل واضــح ي ـف
مظــاهر هــذا التحــول
ـ
الصاب الـ رـي نظمــت يـ
حب قــام العمــال قاعــديا بتنظيــم لجــن يـ
يـ
الخب ر يـ
الصاب و ســهرت عليــه  .كمــا أن
إصاب عمــال الســكك الحديديــة البطــول
رـ
النضالت و المظاهرات الضخمة ر
تسب يف نفس التجاه.
الي قامت بها الطبقة العاملة يف الخارج يف السابيع
الخبة ر
ر
الببوقراطيــة النقابيــة ل زالــت تشــكل عرقلــة كـ رـببة ي ـف وجــه الطبقــة العاملــة وتمــارس تكسـ رـب نضــالتها و تفتيتهــا ،و إجهــاض ظهــور الــوع
إل أن ر
الببوقراطيـة النقابيــة الحليـف الموضـوع للرأســمال يف رـ
البوليتاري الذي يتنام لدى الطبقة العاملة ،ر
تشيد الطبقـة و
السء الذي يجعل مـن ر
ر
ـ
الببوقراطية النقابية.
اضطهادها ،مما يفرض عل هذه
الخبة ربط نضالها ضد الرأسمال و القمع بالنضال ضد ر
ر
الفقبة تجــد نفس ــها ر ـ
ر يـ
مباشة ي ـف مواجه ــة نظ ــام
ـاهب الفلحي ــة
أم ــا داخ ــل حرك ــة
رـ
الفلحب فــإن ه ــذا التجــذير يكتس ــب طابع ــا أ ك ــب ح ــدة ،فالجم ـ ر
المعمريــن الجــدد و جهــازهم القمع  ،حيــث تمــارس عمليــة انـ ر يـباع أراضــيهم و ر ـ
اعيب أو عـ ر ي
تشيدهم و تحــويلهم إل عمــال زر ر ي ـ
ـاطلب يحــالون عل
ـ
ي
ي
معسكرات العتقال الجماعيـة ي ـف مـدن الزديـر ،و ـف أحسـن الحــوال يصـدرون إل الخــارج ـف شـكل أيـدي عاملـة .و بـدل مـن أن تسـتطيع مهزلـة
)حسن( "الثورة الزراعية" تجميد و إخمـاد التمـردات الفلحيــة ال رـي تتســع ،فإنهـا خلقـت جـوا متـوترا بسـبب طـرق التوزي ــع و وسـائله ممـا يجعــل
من الر ي
اض القليلة الموزعة يف النهاية ملكا لجهاز الدولة بعدة وسائل ) ...ما يس بالتعاونيات ،القروض الجبارية ،ي
الضائب... ،إلخ(.
رـ
ر يـ
هكذا فإن شـعار الرض يتصـدر نضـالت
المباش
الفلحب و مطـالبهم وبأسـاليب أ كــب جدريـة )احتلل الرض( ممـا يضـعهم ي ـف مواقـع الصـدام
مع الجهاز القمع ،و المثلة معروفة يف هذا المجال )أولد خليفة ،سطات أولد تايمة ،تسلطانت ،أنكاد ،آيت علة .(...
البجوازيــة الصــغرى بــدورها نمــوا كيفيــا ي ـف نضــالتها ،ليــس فقــط عل مســتوى الحركــة الطلبيــة الـ رـي ترتبــط شــديد الرتبــاط
ـاهب ر
و تعــرف جمـ ر
ي
ـاهب الكادحــة ،و تمركــز متقــدم للفكــر الثــوري و اليســار
ـاهب الكادحــة و تتــأثر بعــدة عوامــل ـف مقــدمتها تزايــد قاعــدتها مــن أبنــاء الجمـ ر
بحركــة الجمـ ر
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المعلمب ال ــذين ش ــنوا ه ــذه الس ــنة يـ ـ
ر يـ ـ
إص ابا وطني ــا موح ــدا و ش ــامل لول م ــرة من ــذ  ،1965و ك ــذلك
داخله ــا ،ب ــل ك ــذلك قطاع ــات الس ــاتذة و
ي
الثقاف من طرف كمشة الطبقة الحاكمة.
المهندسون و التقنيون و صغار التجار  ،...الذين يتعرضون للقمع القتصادي و
ر يـ
الجماهبيــة ،هــو اتجاههــا ي ـف نضــالتها نحــو الوحــدة ،و هــذه الظــاهرة رغــم أنهــا ل تـزال ي ـف
الممبة لنمــو الحركــة
 .3إن إحــدى الظــواهر الساســية
ر
مرحلته ــا البدائي ــة إل أنه ــا تكتس أهمي ــة خاص ــة يف نظرن ــا ،لن ه ــذه الوح ــدة ي
تعي إزاح ــة لعراقي ــل التقس ــيم ال ـ رـي يمارس ــها الحك ــم و أذن ــابه م ــن
ـ
ـ
ـ
ي
ر
ي
اطيب النقـ ر ي
الـ رـببوقر ر ي
الجماهبيــة قــوة أمثــل .لقـد بــدأ ذلـك يتجل ـف التحـام حركــي التلميـذ والطلبــة ،و دعـم
تعط للحركــة
ـازيب ،و
ر
ـابيب و النتهـ ر
ـ
الصاب الموحــد و الشــامل عل مســتوى كــل قطــاع الســكك الحديديــة ،و عل مســتوى ي ـ
ـاهب لهمــا ،و تبلــور أ كــب يف ي ـ
إصابات الســاتذة و
الجمـ ر
ـ
ري
بتكسب كل العوائق و
المعلمب حول شعارات موحدة ،وبدأ يتطور نسبيا داخل قطاع النسيج .كما أن أشكال التضامن قد بدأت تتسع و تهدد
ر
الحواجز ر ي
الجماهبية.
بب مختلف فصائل الحركة
ر
ي
ـاهبي مـن
الببوقراطيـة ،و قصـور الـوع الجم ر
و واضح أن هذه الوحدة ل تزال عفوية و جزئية ف مراحلهـا البدائيـة الول ،فـالقوى النتهازيـة و ر
بب العراقيل القوية ر
ري
ري
النتهازيب.
الي ل تزال تمنع هذه الوحدة من أن تأخذ طابعها المتماسك و المتلحم الذي يخيف بحق النظام و
ي
البوليتاريــا هــو العامــل الحاســم؛
ـاهب ـف جبهــة ثوريــة واحــدة بقيــادة ر
البوليتــاري القــادر عل بلــورة الطاقــات الثوريــة للجمـ ر
غيــاب الحــزب الثــوري ر
فهذه الوحدة تشتد و تتماسك يف ظل النضال السياس الثوري يف مواجهة النظــام ول يمكــن أن تتبلــور ي ـف ظـل نضـالت مهنيــة تفــرض تقســيما
الجماهب ر ي
يف نضالت
الجماهبية يحمل بذور وحدتها و قوتها.
بب هذا القطاع و ذاك ،و هذا المعمل أو الخر ،إل أن اتجاه الحركة
ر
ر
الجماهبيــة ،ليـس نمـوا مسـتقيما و صـاعدا ي ـف خـط واحـد ل
 .4نريد أن نشدد هنا عل طابع هذا النمو ،إن هذا النمــو و التجـذير داخـل الحركـة
ر
انعراج فيه ،بل هو نمو يف اتجــاه التصـاعد و التجـذير و الوحــدة عـ رـب النكبــات و الخطــاء ال ر
الجماهبيــة
أساس عفويــة الحركــة
ـكل
ـ
ش
ب
ـها
ض
تفر
ـي
ر
ـ
ر
الجماهبية يف الوضع الراهن.
الي تظل الطابع الساس للحركة
ر
إن هذا النمو ل يقاس ربباجعــات جزئيـة ي ـف هـذا القطـاع أو ذاك ،بـل هـو طـابع المرحلــة التاريخيـة ككــل ابتـداء مـن  ،1968و ال رـي يحـددها بشــكل
ـاهب ،هــذا
أساس العامــل الموضــوع
الرئيس  :تصــعيد الضــطهاد و الســتغلل مــن طــرف القليــة الحاكمــة و تفــاحش وضــعية و بــؤس الجمـ ر
ـ
ـ
ي
ي
التصعيد الذي يمركز ف هذا القطب الباء والبذخ ،و ف القطب الخــر الفقـر و الجهـل ،و العـزم عل النضـال أيضـا ،إن الواقـع الموضـوع يـدفع
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الجماهب إل النضال بكل أخطاء هذا النضال و قصوره الناتج عن عفوية الحركـة الجماهبيــة .بيـد أن العامـل الموضـوع ل ي
يكق ي ـف حـد ذاتـه،
ر
ر
ـ
الجماهب إل مرحلة النضال الثوري الجذري بل إن هذا النتقال ر ي
رهب بعملية نشوء و تبلور الحزب الثوري.
و ل يمكنه أن ينقل نضال
ر
الجماهبيـة الخصـائص ال رـي رـ
نريـد أن نشـدد عل هـذه المســألة لن نزعـات متعـددة قـد تبلـورت داخــل المناض ر ي
أشنا
ـلب ،بعضـها يـرى ي ـف الحركـة
ر
ر
الذاب للحركة الماركسية-اللينينية و تصــاعد فاشــية
إيجاب بشكل يدفع إل نزعة مغامرة قد تجره إل أخطاء قاتلة يف ظل الوضع
إليها يف شكل
ر
ي
ر
ر يـ
ـاهب و هــذا
النظــام) ،نفــس أخطــاء
البلنكيب ( .و أخــرى تبــالغ ـف تقــدير تلــك الباجعــات الجزئيــة و تجعــل منهــا ردة يمينيــة داخــل حركــة الجمـ ر
ي
اللينيي.
التقدير يهدد بنشوء انعزالية مميتة داخل اليسار الماركس
الجماهبي ــة
الجماهبيــة ،نظ ــرة ضــيقة و س ــطحية ي ـف علقــة الحركــة
إن أخطــاء هــذا التقــدير تقــوم أساســا ي ـف نظ ــرة ضــيقة و س ــطحية للحركــة
ر
ر
الجماهبية و الضطهاد يف قطاعات يوجد داخلها اليسار.
بالقمع المسلط ،نظرة ضيقة رلباجعات الحركة
ر
الجماهبية ل يمكن قياسه ربباجعات محـدودة داخـل هــذا القطــاع أو ذاك ،إنــه مرتبــط بتصــاعد فاشــية النظــام،
فما يس بالردة داخل الحركة
ر
ي
اللينيي ي ـف التــوجيه ،و
كس
و هــذا التصــاعد نفســه هــو رد فعــل النظــام عل نمــو الحركــة
ر
ـ
الجماهبيــة و نمــو جــذريتها ،كمــا أن أخطــاء اليســار المار ـ
ئ
الببوقراطيــة النقابيـة و النتهازيـة ي ـف هـذا النمــو
الدعاب الثوري و يف
قصوره يف العمل
التأطب ،يفرض ذلـك؛ بالضـافة إل العراقيــل ال رـي تزرعهـا ر
ر
الجماهبي ــة و ف ــرض تراجع ــات داخله ــا و الحتف ــاظ به ــا تح ــت
و ال ـ رـي يمكنه ــا اس ــتغلل رـ ـش وط مث ــل ه ــذه لتحقي ــق مآرب ـه ــا ي ـ ـف تكس ـ رـب الحرك ــة
ر
وصايتها.
إن طـابع المرحلــة ،كمــا رأينــا ،هــو النمــو والجذريــة ،و هــو نمــو ل يتــم يف خــط مســتقيم وســهل ،و وفــق رغبــات الثـ ر ي
ـوريب الذاتيــة ،إنــه تجــذير و نمــو
ـ
الساس هـو العفويـة بكـل مـا تحملــه هـذه العفويـة
الجماهب المضطهدة نفسها ،من خلل الخطــاء و النتصــارات ،مـا دام الطــابع
يفرضه واقع
ر
ـ
ي
الجماهبيــة .و مــا دام تجــاوز هــذه العفويــة ر ـ
البوليتاريــة،
مــن تفكــك و تشــتيت ي ـف قــوة الحركــة
مشوط ـف المقــام الول ،بانبثــاق الداة الثوريــة ر
ر
مباصة وحاسمة ي
القادرة عل بلورة الطاقات الثورية الجماهبية و بلورتها كقوة ر
ر
المبياليـة ،فـإن هـذا يطـرح
ـدو
ع
ال
مواجهة
ف
الطبق و سـيدته ر
ر
ـ
ي
اللينيي مهامه الساسية يف عملية نشوء و تبلور الداة ،باعتباره البديل ر ئ
الناس لكــل القيــادات الصــلحية
بالدرجة الول عل اليسار الماركس
الجماهبيــة ،داخــل الطبقــة
و النتهازيــة المتعفنــة و النقلبيــة ،و ذلــك مــن خلل قــدرته عل نهــج خــط ســليم و طــرح نفســه ي ـف قلــب الحركــة
ر
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المبياليــة ،تلــك التناقضــات ر ـ
ر يـ
المشوطة ي ـف تعمقهــا بنمــو قــوة و جذريــة
العاملــة و
الفلحب الفق ـراء ،و قــدرته عل تعميــق تناقضــات النظــام و ر
الجماهبية.
الحركة
ر
ثانيا  :مهام الحركة الماركسية  -اللينينية
ي
ر يـ ـ
الفلحب الفقـ ـراء و الش ــباب
الجماهبي ــة  :الطبق ــة العامل ــة و
ـأطب و تنمي ــة نض ــالت الحرك ــة
ر
يش ــكل قص ــور الحرك ــة الماركس ــية-اللينيني ــة ـ ـف ت ـ ر
الثــوري ،عــامل أساســيا ي
ر
الطبق الــذي يــدخل ي ـف الوضــع الراهــن –كمــا رأينــا-
اع
ض
ال
ـاحة
ـ
س
عل
ـمة
ـ
س
حا
ـوة
ـ
ق
ك
ـة
ـ
ي
الجماهب
ـة
ـ
ك
الحر
ـور
ـ
ل
تب
ـأخر
ـ
ت
ف
ر
ـ
ـ
ـيبق أمامهــا قطــع مراحــل طويلــة في
مرحلــة جديــدة .فمــا دامــت الطبقــة العاملــة و مجمــوع الجمــاهب الكادحــة لــم تفــرز طليعتهــا البوليتاريــة ،فسـ ر
ر
ر
ـ
الصغب.
البجوازي
ر
البجوازية الوطنية و اندحار الجناح التآمري ر
نضالها ،أمام تزايد أزمة النظام و تصعيد فاشيته و أمام انحلل ر
ي
البوليتاري ــة ،بحك ــم أنه ــا حامل ــة
ه المرش ــحة تاريخي ــا للقي ــام ب ــدور حاس ــم ـف عملي ــة بن ــاء الداة الثوري ــة ر
و عل الحرك ــة الماركس ــية اللينيني ــة و ـ
إيديولوجيــة الطبقــة العاملــة ،عليهــا أن تحقــق قفــزة كيفيــة جديــدة ي ـف خطهــا و ممارســتها ،مــن أجــل السـ رـب قــدما ي ـف عمليــة تبلــور الداة ،و إذا لــم
تستطع تحقيق هذه القفزة المطلوبـة بشــكل حاسـم ،يف رـ
الشوط الجديـدة للوضـع الراهـن ،الـذي يتطلــب تحـول جديـدا ي ـف مختلـف مسـتويات
ـ
ي
ر
ه بالدرجـة الول
العمل الثوري ،السياسية و اليديولوجية والتنظيمية ،فإنها ستعجز عن القيام بدورها ـف عمليـة انبثـاق الداة الثوريـة ،الـي ـ
ه عمليـة كفاحيـة شـاملة ،تتطلــب خطــا
عملية اندماج الطليعــة الثوريـة المنظمــة بحركـة الطبقـة العاملـة أول ،و مجمـوع الجمـ ر
ـاهب الكادحــة ،و ـ
ـاهب ،مـن
إيديولوجيا وسياسيا و تنظيميا سديدا .إن الحزب الثوري هو حصيلة هذا الندماج ،فهو يتأسس و يتــدعم كقيــادة عامــة لكفـاح الجمـ ر
ـاهب بشــكل ســل و هــادئ ،ليــس الحــزب
خلل تقــدم هــذا الكفــاح نفســه و تعمقــه ،فليــس بنــاء الحــزب الثــوري عمليــة تتــم خــارج كفــاح الجمـ ر
الجماهبيــة أو نتيجــة لهــا ،إنــه منتــج و نتيجــة لهــا ي ـف نفــس الــوقت ،يتصــلب و ينصــهر ي ـف عنــف الكفاحــات
الثــوري معط ســابقا عل الحركــة
ر
للجماهب الكادحة.
الشاقة
ر
ســنحاول مــن خلل طــرح وتحديــد المهــام الوليــة و يـ
الضورية ي ـف الوضــع الراهــن معالجــة وضــعية الحركــة الماركســية-اللينينيــة و قصــورها ،الـ رـي
اللينينيب لمواجهـة حازمـة لواجبـاتهم يف المرحلـة الراهنـة .و رـ
ر يـ
تشكل يف نظرنا أرضية للتقاء و تضافر جهود جميع الماركسـ ر ي
يبق واضـحا أننـا
ـيب
ـ
مــا لــم نــواجه بنجاعــة هــذه الوضــعية الذاتيــة ،و مــا لــم ننكــب عليهــا ،فلــن نســتطيع إل ترديــد الشــعارات الفارغــة و الضاع الــدائم حــول القمــع
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الجماهبية ،أو خيانة الحزاب الصلحية .ومعالجة وضعية الحركة الماركسية-اللينينية هو أمر ل يمكــن أن
وفاشية النظام ،أو تخلف الحركة
ر
تثبهــا ،مــن خلل
الجماهبيــة ،ي ـف نقــاش هــادئ ،بــل يتــم ي ـف صــلب الحركــة
يتــم خــارج الحركــة
الجماهبيــة ،ومــن خلل الصــعوبات اليوميــة الـ رـي ر
ر
ر
الخطاء و القمع ذاته ،و ر ي
تمتب الحركة الماركسية اللينينية و تصليبها بدروس النضال ذاته.

 -1الطبقة العاملة
يرتبط تبلور الداة الثورية ،بتجذر الحركة الماركسية-اللينينية داخل الطبقة العاملة ،بحكم أن الطبقة العاملة ه طليعة الثورة.
ليست موضوعة  :الطبقة العاملة طليعة الثورة ،موضوعة عقائدية جامدة ،بل حقيقة موضوعية تؤكدها نضالت الطبقة العاملة يف طليعـة
الخبة ،إنـه الـدور الـذي ي رـبز يوميـا رغـم العراقيــل
كفاح شعبنا ،سواء قبل  1955من أجل الستقلل ،أو ما بعـده وبصـفة خاصـة ي ـف الســنوات
رـ
ي
الببوقراطيــة النقابيــة ذنــب الرأســمالية المتــدل داخــل الطبقــة العاملــة ،و يشــكل غيــاب
العديــدة المزروعــة ـف وجــه طبقتنــا العاملــة مــن طــرف ر
ي
ي
البوليتـاري الـذي يشــكل
الببوقراطيـة النقابيــة ـف تكس رـب نضـالت الطبقـة العاملـة و تـأخر الـوع ر
الفكر الثوري عرقلــة أخـرى ـف اســتمرار هيمنــة ر
العملية الحاسمة يف تحول الطبقة العاملة إل بروليتاريا ،إل طليعة لكفاح شعبنا.
ر يـ
لهــذا يتحتــم عل الماركسـ ر ي
البوليتــاري ،يجــب أن يأخــذ شــعار التجــذر داخــل الطبقــة
ـيب-
اللينينيب تكــثيف مجهــوداتهم مــن أجــل تبلــور الــوع ر
العاملــة المكانــة الول و الساســية ي ـف مجــالت العمــل الثــوري و وســائله الدعائيــة و التنظيميــة ،إل أن هــذا العمــل داخــل الطبقــة العاملــة ل يتــم
فقط ضمن علقة ضيقة بالطبقة العاملة و بها وحدها فقط ،بل إنه يتم من خلل إنجاز كل المهام ر
الي سنعرضـها ،مــن خلل إنجـاز الجريـدة
و رـ
نش الفكــر الثــوري ،مــن خلل رؤيــة سياســية واضــحة للوضــع الراهــن و شــعارات واضــحة للنضــال ،مــن خلل ربــط نضــالت حركــة الشــبيبة
المدرســية )حركــة التلميــذ و الطلب ــة( بالطبقــة العاملــة ،و فض ــح طبيعــة النظ ــام الفاشــية ،و قب ــل ذلــك بتــوفر حركــة ماركس ــية لينيني ــة صــلبة و
طليعية ،من أجل ذلك فإن هذا العمل ل يمكن إنجازه إل بمراعاة العتبارات الساسية التالية :
 .1ي
ر يـ
لجماهبنــا العماليــة ،و لجــل ذلــك يجــب عل الماركسـ ر ي
السياس ضــد
اللينينيب العمــل عل شــن النضــال
ـيب-
السياس
ينبع أول رفــع الــوع
ر
ـ
ـ
ـ
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ي
ـاهب الكادحــة ،مــن أج ــل فض ــح النظ ــام و تعريــة طــبيعته القمعيــة و الســتغللية ،و تبيــان ارتب ــاط الباطرونــات
النظ ــام ،و ـف جمي ــع فئ ــات الجم ـ ر
الجماهبيــة ديناميــة و قـدرة ي ـف المرحلــة الراهنــة عل فضــح النظــام و تعريـة القنعــة
بالنظــام ،و ببوليســه و سـجونه ،و داخـل أشـد فئــات الحركــة
ر
ر
يتسب بها أحيانا ،داخل حركة التلميذ و حركة الطلبة ر
ر
بجماهبنا العماليـة ،و القيــام بالدعايـة
الي تمكن من ذلك ،و الدفع بها إل اللتحام
الي
ر
و التحريض وسطها كحركات نضالية ،أو لتكوين أطر مناضلة مستعدة للقيام بهذا الدور العظيم .ي
السياس ي ـف كــل قطاعــات
النضال
شن
ينبع
ـ
المجتمــع ،حـ رـي يتــم تبلــور الــوع الثــوري لطبقتنــا العاملــة ،لهــذا ي
ينبع أن ل يســقط الماركســيون-اللينينيــون ي ـف خطــر حض علقتهــم بالطبقــة
ـ
ر
الطبق  ،ل يمكــن حملــه إل العامــل إل مــن الخــارج ،أي خــارج النضــال القتصــادي ،مــن خــارج
السياس
غب ،ذلــك لن الــوع
العاملــة ،و بهــا ل رـ
ـ
ـ
دائرة العلقات ر ي
بب العمال و أصحاب العمال ،فالميدان الوحيد الذي يمكن أن نستمد منه هذه المعرفة هو ميدان علقات جميع الطبقات
ي
ينبع لحمـل المعرفـة
و الفئات اتجاه الدولـة و الحكومـة ،ميـدان علقــات جميــع الطبقـات بعضـها تجـاه بعـض ،و لـذلك فـإنه عل ســؤال  :مـاذا ـ
السياســية إل العمــال ؟؟ ل يمكـن تقـديم ذلـك الجـواب الوحيـد الـذي ي
العمل  ،فضـل عـن
يكتق بـه ي ـف معظـم الحـالت المشــتغلون ي ـف الميـدان
ـ
ـ
ي
’’فلك يحمــل الشـ رـباكيون-الــديمقراطيون )الشــيوعيون( إل
نعي جــواب " :الــذهاب إل العمــال"،
أولئــك الــذين يميلــون إل "القتصــادية" ،و ـ
ـ
ينبع لهم التوجه إل جميع طبقات السكان ،ي
العمال المعرفة السياسية ي
ينبع لهـم أن يرسـلوا فصــائل جيشــهم إل جميـع الجهـات ) ‘‘.ر يـ
لينب  ،مـا
العمل ؟ ص .(105
 .2هكذا ي
ري
ينبع عل المار ر ي
السياس العـام ضـد النظــام
ـال
ـ
ض
الن
ـل
ـ
ج
أ
ـن
م
ية،
الجماهب
كة
الحر
فئات
و
طبقات
جميع
إل
التوجه
اللينينيب
كسيب
ر
ـ
و فضحه ،وهو عمل يتم يف رشوطنا الراهنة داخل حركة التلميذ و حركة الطلبة ،ر
الي يمكنها ،بنضالتها المتصاعدة ،أن تفضح طـبيعته و أن
الجماهب الكادحة ر
لجماهب العمال ،ارتباط الباطرونات بجهاز الدولة القمع ,وبصفة خاصة ر ي
الي
جماهب هذه الحركات من
حب تنبثق
تظهر
ر
ر
ر
الخبة ،و ي ـف ه ــذه الحرك ــة يمكــن للحركــة الماركس ــية -
ـأثب ال ــذي خلقتــه نضــالتها ي ـف الس ــنوات
رـ
يش ــكلون مثقفيه ــا ،و ل يمك ــن أن نقلــل مــن الت ـ ر
تبود بأطر مناضلة للقيام بمهام العمل الثوري داخل الطبقة العاملـة ،أطـر تكــون قـد تمرســت بالعمـل الثـوري ،ال ئ
اللينينية أن ر ي
والتنظي
ـدعاب
ـ
ر
الفلحب ر ي
ر يـ
المبايــدة و المتجــذرة
ـاهب
داخــل حركــة الشــبيبة المدرســية و أصــبحت قــادرة عل القيــام بــدور المحــبف الثــوري .كمــا أن نضــالت جمـ ر
أساس يشــكل عــامل أساســيا ي ـف دفــع الــوع داخــل الطبقــة العاملــة و تعميقــه باســتمرار ،ممــا يخلــق الســس الول لعمليــات بنــاء جبهــة
بشــكل
ـ
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ي
ر يـ
ري
الفلحب الفقـراء ،ليـس فقــط عمــال
ـاهب
العمال
والفلحب الثورية ،لن الطبقة العاملة ف رشوط بلدنـا الملموسـة ،ترتبـط بأشـد الروابــط بجمـ ر
المناجم الموجودة يف قلب البادية ،و لكن داخل الصناعات ر
أساس )معامــل الســكر و المصــنوعات ال رـي
الي ينميها النظام ي ـف البـوادي ،بشــكل
ـ
لجماهبن ــا العمالي ــة يف الخ ــارج ر ي
ر
ـاهب التلمي ــذ الس ــند التك ــتيك
الس ء بالنس ــبة
المباي ــدة باس ــتمرار ،و يش ــكل جم ـ ر
ر
ــ
تعتم ــد عل الزراع ــة( ،نف ــس ـ ـ
ري
الفلحب الفقراء.
جماهب التلميذ من أبناء
الرئيس للحركة الماركسية اللينينية يف العمل داخل البادية بحكم اتساع
ر
3ة يف رـ ـ
الش وط الملموس ــة لبلدن ــا ،ل يش ــكل كف ــاح الطبق ــة العامل ــة ذات ــه الق ــوة ال ـ رـي ستس ــقط النظ ــام ،إن ه ــذه المس ـ رـبة ل تت ــم إل ي ـ ـف البلد
ــ
ر
ر يـ
البجوازية ،و يكون مفروضا عل المار ر ي
الرأسمالية المتقدمة حيث يتمركز الضاع الطبق بشكل رئيس ر ي
اللينينيب عمل
كسيب
البوليتاريا و ر
بب ر
ـتغلب ك ــل الش ــكال ر ـ
الشعية الموج ــودة ،إل ر ي ـ
سياســيا دعائيــا طــويل ،مسـ ر ي
البجوازي ــة م ــن الس ــلطة و
حب نض ــج ر ـش وط النتفاض ــة ،فيت ــم إزاح ــة ر
البوليتاريــا عليهــا؛ و رـ
تشع حــال ي ـف بنــاء الشـ رـباكية ،الـ رـي تتــوفر كــل رـشوطها الماديــة  .أمــا ي ـف الظــروف الملموســة لبلدنــا و لغلــب أجـزاء
اســتيلء ر
العرب ل تشكل الطبقة العاملة إل طليعة الثورة ،يف بنية شبه استعمارية و شبه إقطاعية ،يشكل فيها الفلحون قوة رئيسية يف الثورة،
الوطن
ر
ر يـ
الفلحب الفقـراء و
ـاهب
البوليتاريــا ،فيكــون لزامــا عل الطبقــة العاملــة و حزب ـهــا
السياس بنــاء تحــالف ثــوري مــع جمـ ر
ـاهب واســعة مـن شــبه ر
و جمـ ر
ـ
ري
المعدمب الذين يشكلون  75يف المائة من السكان ،و يكون الشكل الرئيس للكفاح مـن أجــل الســلطة تبعــا لـذلك هــو الحــرب الشــعبية الطويلــة
المـد ،إن هــذه رـ
ر يـ
الفلحب الفقـراء و بصـفة خاصــة العمــال
ـاهب
الشوط تفــرض عل الحركــة الماركســية اللينينيــة تنظيــم إرســال مناضـليها إل جمـ ر
ر يـ
اعيب الـذين يشــكلون محـور التصــال ر يـ
الزر ر يـ
البوليتاريـة و ضـمان قيادتهـا
بب الطبقـة العاملـة و
الفلحب الفقـراء ،ممــا يســاعد عل بلــورة الطليعــة ر
للثورة.
البوليتاريــة ،يتطلــب مــن الحركــة الماركســية-اللينينيــة القــدرة عل القيــام بعمــل
البوليتــاري لطبقتنــا العاملــة و تكــوين الطــر ر
 .4إن رفــع الــوع ر
دعـ ـ ئـاب رـ ـ
لنش الماركسـ ــية اللينينيـ ــة ،باعتبارهـ ــا النظريـ ــة الثوريـ ــة للطبقـ ــة العاملـ ــة ،بشـ ــكل كـ ــثيف و واسـ ــع ،فالطبقـ ــة العاملـ ــة تعـ ـ يـاب مـ ــن هيمنـ ــة
البجوازية ر
الي ل تزول من تلقاء نفسها ،و ل بحركة الطبقـة العاملـة العفويـة ،بــل مـن خلل نضــال الث ر ي
ـوريب الحـازم ضـد مختلـف
اليديولوجية ر
ي
الببوقراطيــة النقابيــة ،ول يـزال هــذا العمــل قاصا جــدا و متخلفــا
البجوازيــة عل الطبقــة العاملــة ،و بأبشــع صــورها المتمثلــة ـف ر
أشــكال الهيمنــة ر
وغب قـادر أمـام ثقـل هـذه الهيمنــة ،الـذي يجـب أن يتنــوع بأشــكال عـدة و مختلفـة مـن المناشـ رـب إل الكراريـس إل التحريـض و الدعايـة الشـفوية،
ر
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ينبع أن ل تحض عملها يف نضالت الطبقة العاملة ،بل ي
الي ي
إل أن الجريدة ه الشكل الرئيس يف هذه المهمة ،ر
ينبع أن تقوم بفضح النظــام
ر
الطبق و تنــاحر مختلــف القــوى الجتماعيــة ،يجــب أن تتــوجه الجريــدة إل كــل الشــعب و فئــاته ،و أن تتــوفر عل شــبكة
و طــبيعته ،و بالضاع
ـ
توزي ــع و لجــان الق ـراءة و جميــع التقــارير ي ـف كــل البلد و قطاعــات المجتمــع ،لقــد بــدأ تحقيــق هــذه المهمــة الحاســمة مــع بــروز " إل المــام" الـ رـي
ـلب الث ر ي
يتعمق دورها بيد أنهـا مـا تـزال قاصة عـن القيــام بهـذا الـدور عل أحســن وجـه ،و ذلـك بحكـم معاملـة المناضـ ر ي
ـوريب لهـا ،الـذين ل يجعلـون
ـهب بالنظ ــام و أم ــام الش ــعب كل ــه ،و ذل ــك ع ـ رـب توزيعه ــا بالش ــكل المطل ــوب داخ ــل الطبق ــة العامل ــة وتنظي ــم لج ــان قراءته ــا
منه ــا من ـ رـبا عام ــا للتش ـ ر
ومساندتها ،و جمع التقارير والخبار و إرسالها إليها لنجاز دورها عل الوجه المطلوب.
ه اللجــان العماليــة الشية ،إن
 .5إن الوســيلة الرئيســية لمهمــة التجــذر داخــل الطبقــة العاملــة و الــدفع بنضــالتها و تكــوين الطــر ر
البوليتاريــة ـ
ر
ـديولوج موس ــع ،ينطل ــق م ــن الواق ــع الملم ــوس
سياس و إي ـ
ق ــدرتنا عل بن ــاء اللج ــان العمالي ــة بش ــكل ك ـ رـثب وتوس ــيعها ،و القي ــام داخله ــا بعم ــل
ـ
البوليتاري ــة ال ـ رـي
ه وس ــيلة تك ــوين الط ــر ر
للعم ــال و م ــن مش ــاكلهم اليومي ــة ،ه ــو مقي ــاس تمركزن ــا داخ ــل الطبق ــة العامل ــة ،إن اللج ــان العمالي ــة ،ـ
ـاهب
ه وس ــيلة إيص ــال الفك ــر الث ــوري وحمل ــه إل جم ـ ر
ستش ــكل الطليع ــة ر
ه وس ــيلة رف ــع ـ
وع العم ــال و تج ــاوز النض ــال النق ـ رـاب ،ـ
البوليتاري ــة ،ـ
العمــال ،ليــس بشــكل ســطج وفـ ر
ـوف ،بــل وفــق الممارســة الملموســة للســتغلل و الضــطهاد الــذي يعــانيه العمــال ،و بلغــة العمــال البســيطة و
ي
الببوقراطية النقابية و كل أشكال سيطرة الفكر الـ رـبجوازي ،و تسـ رـيب العمــال لنضــالهم و فــرض
الرائعة ،و ه الوسيلة الرئيسية ف إزاحة هيمنة ر
الي أثبــت يـ
الي يمارس العمال فيها توجيه نضالهم وفق مطامحهم ،و ه ر
المجالس النضالية القاعدية ر
الخب
إصاب عمــال الســكك الحديديـة
رـ
يصورتها كشكل ديمقراط للقيام بنضالهم بأنفسهم يف لجان ي
الصاب.
ي
فه تتكــون كحلقــات
و يتــم تكــوين هــذه اللجــان العماليــة الشية حســب الواقــع الملمــوس لواقــع العمــال و إمكانيــات عمــل المناضـ رـلب معهــم ،ـ
إصاب نق ــاب أو كحلق ــة لدراس ــة "إل الم ــام" أو كلج ــان لجم ــع المس ــاعدات المادي ــة لعم ــال آخري ــن يـ ـ
ـلب م ــن أج ــل تنظي ــم يـ ـ
مض ر ي
للمناض ـ ر ي
بب أو
ر
ري
متقدمب ،و يتم تحويل هذه اللجان إل لجان ثورة ،بمقدار تطور عملنا معها و بتطــور هــؤلء
مطرودين ،أو لجان سياسية يف حالة توفر عمال
العمال داخل هذه اللجان كأطر بروليتارية متقدمة.
ي
ي
البوليتاريــة الساســية )المعامــل الكـ رـبى  +المنــاجم( ،لن هــذه القطاعــات
ويجــب أن نضــع ـف مقدمــة عملنــا ـف بنــاء اللجــان داخــل القطاعــات ر
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تــوفر ر ـ
البوليتاريــة )درج ــة التنظيــم العماليــة ،مســتوى العمــل المنتــج ،عــدد العم ــال  (...ولج ــل معرفــة هــذه
الش وط الموضــوعية لبنــاء الط ــر ر
البوليتارية الساسية.
القطاعات الساسية و تحديدها يجب القيام بتحقيقات واسعة لمعرفة واقع الطبقة العاملة و تحديد القطاعات ر
 2ـ البديل الثوري  :برنامج الثورة الديمقراطية الشعبية
ي
ر يـ
يفــرض الوضــع الراهــن ،و كمــا رأينــا يف مهمــة التجــذر داخــل الطبقــة العاملــة ،عل الماركسـ ر ي
اللينيي
كس
المار
ـج
ـ
م
نا
الب
ـالم
ـ
ع
م
ـرح
ـ
ط
اللينينيب
ـيب
ر
ـ
ـ
ـ
جماهبيــا ،و يف مقدمــة عملهــم الـ ئ
تنش ر
ـدعاب .فمنــذ عــدة شــهور منــذ أن كــانت الصــلحية ر ـ
افباءاتهــا المســمومة عل اليســار الثــوري ،لــم يقــم
ر
ـ
الماركسـ ر ي
ـيب بهــذا العمــل بالقــدر اللزم .و ي ـف الظــرف الراهــن حيــث يواصــل الحكــم و حــزب الســتقلل هــذه الحملــة عل الفكــر الثــوري ،و حيــث
ي
ي
وع
ي ــروج ال ـ رـبجوازيون الص ــغار البلنكي ــون ع ـ رـب إذاعته ــم ـ ـف ليبي ــا برن ــامجهم ال ـ رـبجوازي بكلم ــات ثوري ــة ،مم ــا يش ــوش الب ــديل ر
البوليت ــاري ـف ـ
الناسـ  ،يص ــبح لزام ــا علي ــه إب ـراز مع ــالم الب ــديل الت ـ ي
ي
ر ئ
ـاريج للنظ ــام
الطلئع
اللينيي ب ــذور الب ــديل
كس
الجم ـ ر
ـ
ـ
ـاهب ،و حي ــث يحم ــل اليس ــار المار ـ
الجماهب الكادحة من خلل كفاحها الشاق ،و يجذب أبصارها إل الطريق الثوري السديد.
المتعفن ،البديل الذي تدركه
ر
ي
البوليتاريا إســقاط الملكيــة فقــط،
البوليتاريا ف المرحلة الول من كفاحها إقامة الجمهورية الديمقراطية الشعبية .فل تستهدف ر
أ .تستهدف ر
لن الملكيــة ليســت إل بنيــة سياســية لدكتاتوريــة الطبقــة الحاكمــة )المعمريــن الجــدد و سماشة الرأســمال الجنـ رـي و كبــار الـ رـببوقر ر ي
اطيب( و الـ رـي
التبع كلــه القــائم عل دعــم
يمكــن أن تســتمر تحــت أشــكال أخــرى أ كــب خــداعا )جمهوريــة عســكرية فاشــية  (...بــل تســتهدف تحطيــم النظــام
ـ
ر يـ
الفلحب و
المبيالي ــة و مس ــاندتها للكمش ــة الحاكم ــة ،إن ش ــكل الس ــلطة ي ـف الجمهوري ــة الديمقراطي ــة الش ــعبية س ــيكون ه ــو مج ــالس العم ــال و
ر
الجنــود الثـ ر ي
ه وســيلة ممارســة ســلطتها ي ـف مراقبــة كــل اقتصــاد البلد و مواردهــا وسياســتها العربيــة و المميــة ،إن
ـوريب تحــت قيــادة ر
البوليتاريــا ،ـ
ي
ر يـ
الفلحب الفقـراء مــن
ـاهب
البوليتاريــا و جمـ ر
ـاهبي ـف مسـ رـبة الحــرب الشــعبية الطويلــة ،حيــث تتمــرس ر
الســلطة تنبثــق عـ رـب الكفــاح الثــوري الجمـ ر
خلل النضال عل ممارسة السلطة ضد أعداء الشعب.
ه تحديـد الملكيـة كمـا يـروج التقنوقراطيــون ال رـبجوازيون ،إن الثــورة
ه عمـاد الثـورة الديمقراطيـة ،و ل يمكـن أن تكـون ـ
ب .إن الثــورة الزراعيــة ـ
الفلحب يف انـ ر يـباع الر ي
ر يـ
يـ
الفلحب المســلحة ،و تنظيمهــا ي ـف
اض مــن أيــدي المعمريــن الجــدد ،مــن طــرف مجــالس
ـاهب
ه ممارســة جمـ ر
ر ـ
ـ
الزراعيــة ـ
شكل الكومونات الشعبية يف ر ي
المبياليـة
البوليتاريا بقيادة عملية التحرر القتصــادي الكاملـة مـن كــل أشــكال هيمنــة مصــالح ر
حب تقوم مجالس ر
139

المنظمة الماركسية ـ اللينينية المغربية "إل المام" :الخط الثوري 1970 :ـ  :1980الوثائق الساسية ـ مقالت ونصوص

وعملئهــا ،و تحقيــق تطــور القــوى المنتجــة ،تمهيــدا لعمليــة البنــاء الشـ رـباك ،و بعمليــة بنــاء الثقافــة الجديــدة ،ثقافــة ديمقراطيــة شــعبية عربيــة،
والبجوازية.
وتصفية الثقافة الستعمارية و القطاعية ر
 تش ــكل الث ــورة المغربي ــة ج ــزءا م ــن الث ــورة العربي ــة الش ــاملة يـاهب العربي ــة ي ـف الص ــحراء
ـوطن
ـ
ل
ل
الغرب
ـاح
ـ
ن
الج
أقض
ف
العرب  ،بج ــانب الجم ـ ر
رـ
ر ــ
ـ
ي
ري
ري
الجماهب العربية من
الثوريب ستظل مجندة ف الكفاح الشاق الذي تخوضه
الفلحب والجنود
الغربية ،لهذا فإن جمهورية مجالس العمال و
ر
جن ــوب اليم ــن و ظف ــار يف أقض ر ـشق ال ــوطن العرب  ،إل الص ــحراء الغربي ــة يف أقض غرب ــه ،و يف طليع ــة كف ــاح الش ــعب الفلس ـ ي
ـطيي البط ــل،
رـ
ـ
ـ
ـ
ر
فالثورة العربية ه الطار الوحيد لبناء الشباكية.
الفلحب و الجنــود الثـ ر ي
ر يـ
البوليتاريــة ،و اللتحــام بكفـاح المعســكر التقــدم العـال المعــادي
 و تلـ ر يـبم جمهوريـة مجـالس العمــال وـوريب بالمميــة ر
ي
ر
المبيالي ــة و حرك ــات التح ــرر
للمبيالي ــة و الص ــهيونية ورجعي ــة الع ــالم ،المتك ــون م ــن ال ــدول الش ــباكية الحقيقي ــة و الطبق ــة العامل ــة ـف بل ــدان ر
ر
ر
ي
ـوفياب و مـن يـدور ي ـف فلكهـا ،و ترفـع عاليـا رايــة
الوطي ،و تحارب التشويه و التحريف الذي تمارسه الطغمــة التحريفيـة الحاكمـة ي ـف التحـاد السـ
الماركسية-اللينينية و راية الثورة العالمية.
ر
السباتيجية الثورية والعنف الثوري
ي
جماهبيـا و ي ـف طـرح مفهـومه للعنـف الثـوري و دوره ي ـف
اللينيي أن يتـأخر أو ي رـبدد ي ـف طـرح اسـ رـباتيجيته الثوريـة
لم يعد بإمكان اليسار الماركس
ر
ـ
المسبة الثورية.
ر
ـاهب الكادحــة ،و مــدى مــا تســببه
إن الحــداث
ـغبة عل الجمـ ر
البجوازيــة الصـ ر
الخبة قــد برهنــت بشــكل حاســم عــن مــدى هيمنــة اليديولوجيــة ر
رـ
تفجب طاقاتهــا الثوريــة ،و مــا تزكيــه مــن مفــاهيم
ـأخب إطلق مبادراتهــا الكفاحيــة و
ـأخب نمــو و تجــذير الحركــة
رـ
الجماهبيــة و تـ ر
ر
هــذه الهيمنــة مــن تـ ر
ـوطنيب المخلص ـ ي ي
ي
ري
ـغب يق ــوم ب ــه
ـاهب ع ــن الث ــورة ،كعم ــل يمك ــن أن تق ــوم ب ــه نخب ــة م ــن ال ـ
ـب ،ـف ش ــكل انقلب برج ــوازي ص ـ ر
وع الجم ـ ر
ر
فوقي ــة ـف ـ
ي
ـاهب
"الضباط الحرار" أو خارج الجيــش عـن طريـق شـبكة مسـلحة يمكـن أن تقـوم بتحطيـم الحكـم ،و يـزداد هـذا الثقـل ـف تكبيــل طاقـات الجم ر
الخبة.
حينما تنته هذه العمليات إل نهاية مأساوية كما يف اليام
ر
ري
و تقع عل عاتق المار ر ي
اللينينيب بالدرجة الول ،مهمة إزاحة هذه الهيمنة ،و إعادة توضيح دور العنف الثــوري ي ـف اسـ رـباتيجية الثــورة ،و
كسيب
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ما لم تستطع الحركة الماركسية-اللينينيــة ،يف رـ
الجماهبيـة ،أن تدمــج العنـف الثـوري بإحكــام ي ـف
الشوط الجديــدة للوضــع الراهــن ،لنمـو الحركـة
ر
ـ
خطه ــا السياس و يف عمله ــا ال ـ ئ
الجماهبي ــة ،و لك ــن ب ــأن تص ــبح ذيله ــا و
ـدعاب  ،فإنه ــا س ــتحكم عل نفس ــها ،لي ــس فق ــط ب ــالتخلف ع ــن الحرك ــة
ر
ـ
ـ
تتجاوزها.
و يف مقدمة ما يجب التأكيد عليه ،دور الجماهب الكادحة ي
ر
المبيـ ر ي
ـاليب ،إن العنـف
ـدو
ع
ال
ـة
ه
مواج
و
ـوري
ث
ال
ـالعنف
ب
ـام
ي
الق
ف
الطبق و أسـياده ر
ر
ـ
الجماهب الكادحة يف تحطيم العدو ،و إرساء الجمهورية الديمقراطية الشعبية ،شكل الكفاح الذي تمارسه يف
الثوري هو الشكل العل لكفاح
ر
الجماهب.
مواجهة العنف الرجع الذي تمارس به الطبقة الحاكمة استغلل و اضطهاد
ر
ري
و بحكم التناقض يف بنية شبه إقطاعية و شبه استعمارية ،ر ي
الرئيس للعنــف
الفلحب الفقراء ،فإن الشــكل
جماهب
بب نظام المعمرين الجدد و
ر
ـ
الفلحب المسـ ر ي
ر يـ
ـلحب عـ رـب
ـاهب
البوليتاريــا جمـ ر
الثــوري هــو الحــرب الشــعبية الطويلــة المــد بقيــادة الطبقــة العاملــة ،إنهــا المسـ رـبة الـ رـي تقــود فيهــا ر
ي
ري
المبيـ ر ي
ـاليب ،و بتأســيس وتــدعيم الحكــم
اض و تصــفية دولــة المعمريــن الجــدد و وســطاء الرأســمال الجنـ رـي طــرد ر
الجبهــة الثوريــة إل انــباع الر ـ
الفلحب والجنـود الث ر ي
ر يـ
ري
ه المسـ رـبة ال رـي
الفلحب من خلل هذه المسـ رـبة ذاتهـا ،مـن خلل تأسـيس مجـالس العمـال و
الثوري للعمال و
ـوريب ،و ـ
البوليتاري ــة المنظم ــة ي ـ ـف الح ــزب الث ــوري .و ل يمك ــن له ــذا الكف ــاح العني ــف أن ينفج ــر إل إذا مارس ــت الطليع ــة الثوري ــة عمل
تقوده ــا الطليع ــة ر
ر يـ
ـاهب المــدن ،الـ رـي تــدرك مــن خلل النضــال ،طاقاتهــا الملموســة و قــدرتها عل تحطيــم
ـاهب
الفلحب و جمـ ر
سياســيا تنظيميــا طــويل وســط جمـ ر
العدو و بناء الجمهورية الديمقراطية الشعبية ،فالحرب ليست إل "امتدادا للسياسة بوسائل أخرى".
ي
ي
ري
ر يـ
اض و
ـاهب
ـاهبي ،تقــوم جمـ ر
و ـف المرحلــة الول مــن انفجــار طاقــات العنــف الثــوري الجمـ ر
الفلحب بقيــادة الحــزب الثــوري ،بعمليــة انــباع الر ـ
حرثهــا بقــوة بواســطة اللجــان الثوريــة ،و انـ ر يـباع الســلح مــن أيــدي العــدو و اســتخدامه ي ـف تأســيس الكتــائب المســلحة الول للجيــش الحمــر ،و
ي
ـاهب الم ــدن ب ــاحتلل المعام ــل
تتسلس ــل ه ــذه النض ــالت العنيف ــة م ــن منطق ــة لخ ــرى لتش ــتيت ق ــوات الع ــدو ،ـف ال ــوقت ال ــذي تق ــوم في ــه جم ـ ر
والحيــاء الشــعبية ،و بتنظيــم المقاومــة لتفكيــك قــوات العــدو ،الـ رـي تكــون قــادرة عل التــدخل و القمــع بشعة ي ـف المرحلــة الول و كلمــا تمكــن
ي
ي
تهي ء
الحــزب الثــوري مــن توســيع هــذه النضــالت ـف الباديــة و ـف المــدن ،و تحريكهــا مــن منطقــة لخــرى ،كلمــا اســتطاع تفكيــك قــوات العــدو و ـر
مرحلة جديدة يف الكفاح و هذه ه مرحلة القواعد الحمراء المتحركة.
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و يف مرحلة أعل يتسم توسيع الكتائب المسلحة و تر ي ي
ـاهب،
كبها ف مراكـز حصــينة ،و توســيع هــذه المراكــز بفعــل نمــو الطاقــات الكفاحيـة للجمـ ر
ر
الفلحب المسـ ر ي
ر يـ
ـلحب ي ـف هــذه المنــاطق و
و تتحول هذه المراكز الثابتة إل مناطق محررة ،و تبدأ عملية تأسيس الحكم الجديد ،حكــم العمــال و
ي
ر
البنامج الثوري )تسليح كل الشعب ،مصادرة أملك المعمريـن الجـدد و كبــار الرأس ر ي
المبياليـة  ، (...و
ـماليب ،تصـفية مصـالح ر
الشوع ف تطبيق ر
ي
المبياليــة لحمايــة مصــالحها و تــدعيم النظــام المعــرض للنهيــار ،فــإن هــذا التــدخل لــن يزيــد كفــاح
ـف هــذه المرحلــة الـ رـي يحتمــل فيهــا تــدخل ر
ئ
المبيالية يف المنطقة ر
النهاب.
حي النض
الشعب إل يصاوة ،و بارتباط وثيق بكفاح
الجماهب الصحراوية و توسيع جبهة النضال ضد ر
ر
ري
الصب أو يف كوريا وظفار ...و يف أماكن عديدة من العـالم ،و تثبتـه هـذه اليـام بشـكل خـاص
هذا هو الطريق الذي أثبتته انتصارات الشعوب يف
ر
ـامبودج ال ــذي يس ــتعد ه ــذه الي ــام لتص ــفية آخ ــر مواق ــع أع ــداء الش ــعب  .إن
اللووس و الش ــعب الك ـ
انتص ــارات الش ــعب الفيتن ــام و الش ــعب
ـ
ر
الشباكية ،و ه الطريق الوحيد لشعبنا و لكل المة العربيــة ي ـف تصــفية
الحرب الشعبية ه طريق النض يف عض اندحار الرأسمالية و انتصار
المبيالية و الرجعية.
الصهيونية و ر
ر يـ ـ
الفلحب  ،فالماركس ــيون -
ـاهب
البوليتاري ــا المتحالف ــة م ــع جم ـ ر
تأطبه ــا ل ــن يت ــم إل بطليع ــة الح ــزب الث ــوري ،ح ــزب ر
إن تنظي ــم ه ــذه المس ـ رـبة و ر
تفجبه ي ـف
ـأطب و تنظيــم العنــف الثــوري و
اللينينيــون ل يرمــون بــالعنف الثـوري عل عــاتق الحركــة
رـ
الجماهبيــة ،بــل إن دور الحــزب الثــوري هــو تـ ر
ر
ر يـ
الفلحب ي ـف الباديــة،
الــوقت المناســب ،ابتــداء مــن أبســط مراحلــه ،مــن المظــاهرة الـ رـي تــرد عل قــوات القمــع ي ـف الحيــاء الشــعبية إل تظــاهرات
مرورا إل المناجم و المعامل و الر ي
اض و حرثها بقوة ،إل تأسيس القواعد الحمراء المتحركة ،المرحلة الحاسمة الول يف الحرب الشعبية.
إن الحزب الثوري هو الذي يقود عملية إدراك الجماهب لطاقاتها الملموسة و لقدرتها عل تحطيم العدو ،باعتباره ر
اسباتيجيا نمرا مــن ورق ،و
ر
ئ
بتفجب العنـف مـن أبســط أشـكاله و ي ـف أبسـط
الخطاب فقط ،بل
والتحريض
المناشب
و
ائد
ر
الج
خلل
من
نظري
دعاب
هو إدراك ل يتم بعمل
ر
ر
ر
ي
ي
ـاهب ،و تصــعيدها
ـأطب مبــادرات الجمـ ر
مراحــل النضــال ،ـف النضــال النقـ رـاب مــن أجــل الزيــادة ـف الجــور أو مــن أجــل إصــلح التعليــم ،و بتنظيــم و تـ ر
وفـق رـ
ر يـ
الشوط الملموسـة و يف خطــة محكمــة ،يف المعامــل و الحيــاء ،يف الـدواوير والضــيعات ،يف المــدارس والكليــات ،إن الماركسـ ر ي
اللينينيب
ـيب-
ـ
ـ
ـ
ـ
عب كل مراحله.
هم طليعة هذا النضال و هم الذين يقومون
بتأطبه و تنظيمه ر
ر
ر
بالجماهب
الحقيI
مزيدا من الصمود و التماسك و اللتحام
ر
ي
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البوليتاريـة ،و ترجـع
لقد أوضحنا أن قصور الحركة الماركسية-اللينينية عامل أساس يف تـأخر تبلـور الحركـة
الجماهبيــة و انبثــاق الداة الثوريـة ر
ر
ر
ر يـ
ـغب للحركـة الماركســية-اللينينيــة و غيـاب تجـذر الماركسـ ر ي
اللينينيب
ـيب
بعض السباب العميقة لهذا القصور إل الساس الطبق ال رـبجوازي الص ر
البوليتاري السديد.
داخل الطبقة العاملة طليعة الثورة بصفة خاصة ،مما يعرضهم لخطر النزلقات عن الخط ر
البوليتارية عملية شاقة و طويلـة كمـا رأينـا ،تف رـبض نضـال مســتميتا داخــل الطبقـة العاملـة و ي ـف كــل واجهــات النضـال
 .1إن عملية بناء الطليعة ر
تندمــج فيــه الماركســية-اللينينيــة بنضــالت الطبقــة العاملــة ،و تـ رـبهن فيــه الحركــة الماركســية عل صــحة خطهــا و برنامجهــا ،لهــذا فــإن الحركــة
الماركس ــية-اللينيني ــة مط ــروح عليه ــا التش ــبث ي ـ ـف ممارس ــتها بخ ــط الماركس ــية-اللينيني ــة ،و تربي ــة أطره ــا و مناض ــليها عل المب ــادئ الماركس ــية-
اللينينية ،و المثابرة عل استعمالها يف تحليل الواقع و الصعوبات ر
ـاهبي و
يثبها ،و عل معالجة وضعيتها الذاتيــة ،و أســاليب عملهـا الجم ر
الي ر
الشي ،و أساليب الدعاية و التحريض بروح بروليتارية صلبة.
ر
ـغب يعــرض الحركــة الماركســية-اللينينيــة للمزالــق المتعــددة ،و ي ـف ر ـشوط القمــع الرهيــب
فــإذا كــان صــحيحا أن الســاس
الطبق الـ رـبجوازي الصـ ر
ـ
الليباليــة و روح المغــامرة  ..فــإن ســلبيات و
الــذي تعيشــه حركتنــا منــذ أ كــب مــن ســنة بل انقطــاع ،ســواء نحــو النتهازيــة اليســارية و كــل مظــاهر ر
أخط ــاء الحرك ــة الماركس ــية-اللينيني ــة ل يج ــب أن تح ــل دفع ــة واح ــدة "بشــعار ال ــذهاب إل العم ــال" ،و إل حــد يص ــبح في ــه الس ــاس ال ـ رـبجوازي
الصغب وسيلة للتخلص من مسؤولية الخطأ و التوجيه ،و كأن الطبقة العاملة ه المطهــر ال رـي يغتســل فيهـا الرفـاق مـن أخطــائهم و ممارسـتهم
ر
الصغبة.
البجوازية
ر
ر
2ة لهــذا تحت ــاج الماركس ــية-اللينيني ــة مــن أج ــل معالجــة وضــعيتها الذاتي ــة و قــدرتها عل تنفيــذ المه ــام ي ـ
الض ورية إل ش ــعار الصــمود و الرتب ــاط
الجماهبية.
بالجماهب يف مواجهة تصاعد فاشية النظام و نمو الحركة
ر
ر
و ر
الجماهبيـة
الجماهبيـة ،فــالقول بـالردة داخـل الحركـة
يفبض هذا الشعار أول ،اليمان بنمو مقبل تتوفر رشوطه الموضـوعية داخـل الحركــة
ر
ر
غب تلـك ال رـي تتطلبهــا رـ
الشوط السـابقة،
لن يـؤدي إل إل الـ رـباجع و النعـزال ،إن هـذا النمــو داخــل الحركـة
الجماهبيـة ،يتطلـب رـشوطا جديـدة رـ
ر
ي
وف مقــدمتها تصــاعد فاشــية النظــام ،و هــذا ي
يعي  ،إيجــاد أســاليب تنظيميــة و دعائيــة أ كــب قــوة و أ كــب مرونــة أمــام تزايــد فاشــية النظــام و تزايــد
ـ
ـ
ي
ي
يعي ردة داخ ــل الحرك ــة
كس -
اللينيي  ،هك ــذا ف ــإن تقل ــص نض ــالية الحرك ــة الطلبي ــة و حرك ــة التلمي ــذ ،ل ـ
ـ
خ ـ رـبته بأس ــاليب نض ــال اليس ــار المار ـ
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ر
ي
حقيق للحرك ر ي
ـتب ،أمـام تصـاعد فاشــية النظــام مـن جهـة و
ـأطب
يعي عـدم قـدرة الحركـة الماركسـية-اللينينيــة عل القيـام بت ر
ر
الجماهبية ،بقدر ما ـ
ـ
ي
ـاهب وفــق شــعاراتنا الذاتيــة بــدل مــن العمــل المنظــم والعميــق و نســج أوســع العلقــات
العتمــاد عل أســاليب فوقيــة وســطحية ـف تحريــك الجمـ ر
ر يـ
ـاهب ،و تتطلــب مـن الماركسـ ر ي
ـاهب ،و الصـمود ي ـف مواجهــة صــعوبات هــذا العمــل أمــام القمــع
ـيب-
اللينينيب نســج علقــات جديــدة مـع الجمـ ر
بالجمـ ر
الرهيب للنظام.
الصابات والقيام بتحريض واسع و ر
فوف و العمل الدؤوب عل إنجاح ي
يعي الصمود الندفاع يف ي
و ثانيا ،ل ي
الجماهب لـم
الصابات ،إن عفوية
ر
تع ــد كافي ــة ،يف ر ـ
الش وط الجدي ــدة ،إن الص ــمود ي
ـاهب ،وف ــق ر ـش وطها الذاتي ــة ،إن ش ــعار
يعي التح ــام الطليع ــة التحام ــا حقيقي ــا و عض ــويا بالجم ـ ر
ـ
ـ
ي
ـاهب ليــس شــعارا مثاليــا ،إنــه يســتند إل تــدعيم التحــولت اليجابيــة و تصــفية الســلبيات ،و طــول النفــس ـف العمــل
الصــمود و اللتحــام بالجمـ ر
ـاهب ي ـف أحلـك رـشوط
داخل الحركة
الجماهبية" ،فالتنظيم القائد يفقد جميــع مـ رـبرات وجـوده ،إذا كـان غايـة لحـد ذاتـه ،و إذا لـم يلتحـم بالجمـ ر
ر
يعي الصــمود ثالثــا ،عــدم النطلق مـن التحليــل الـ ر
ي
ر
ـديولوج الــذي يضــع الهــداف السياســية ي ـف
ـذاب و التشــخيص اليـ
العمــل و أكبهــا قســوة ،و ـ
ـاهب بعــد مــن خلل نضــالها الملمــوس ،و يصــبح كافيــا لــدفعها للنضــال تبعــا لــذلك ببضــع شــحنات تحريضــية
شــعارات سياســية لــم تعانيهــا الجمـ ر
ـاهب الملموسـ ــة ،و بنـ ــاء عل تحديـ ــد رـ ـ
الش وط القتصـ ــادية و الجتماعيـ ــة والسياسـ ــية
شيعة ،إن الشـ ــعارات تنبـ ــع مـ ــن معايشـ ــة وضـ ــعية الجمـ ـ ر
ي
ـاهب ل مـ ــن التحليـ ــل
ينبي عل المعايشـ ــة الملموسـ ــة لوضـ ــعية الجمـ ـ ر
لوضـ ــعيتها و ذلـ ــك حـ ـ رـي يكـ ــون الصـ ــمود و اللتحـ ــام بالجمـ ـ ر
ـاهب علميـ ــا ،ـ ـ
اليديولوج و السياس العام ،و هذا هو رشط انبثاق و صحة التوجيه السياس ،و هو ي
ر
يعي رابعا ،صمود مناضل الحركة الماركســية-اللينينيــة
أمــام القمــع ر ـ
الشس بكــل أشــكاله ،و أمــام التعــذيب بصــفة خاصــة الــذي أثبــت نجــاعته بالنســبة للبــوليس ي ـف تحطيــم التنظيمــات الثوريــة ،منــذ
ري
جوازيب الصـغار ،إل حصـد مجموعـة مـن مناضـل اليســار الثـوري منـذ أ كـب
تحطيم منظمات المقاومـة ي ـف  56إل  ،59إل تحطيـم شـبكات ال رـب
رـ
المباش يف قــدرة البــوليس عل اكتشــاف عديــد مــن المناضـ ر ي
ـلب و قمعهــم ،و لــم
مــن ســنة ،يجــب أن نعـ رـبف بهــذا الواقــع المــر ،بكــونه الســبب
ـ
ـاهبي ســببا ي ـف تحطيــم بعــض النويــة ،و مــا لــم يســتطع اليســار تقويــة صــلبة و كفاحيــة مناضــليه ي ـف وجــه كــل
يحــدث قــط أن كــان النضــال الجمـ ر
أش ــكال القم ــع و ي ـ ـف مق ــدمتها التع ــذيب ،فم ــن الكي ــد أن العتق ــالت و الختطاف ــات ستس ــتمر ،و سيكتش ــف الب ــوليس مزي ــدا م ــن المعلوم ــات
ري
المناضلب الصمود يف وجه التعذيب كيفما كانت أشكاله ،و يجب أن يصــمدوا ،فلــم تنعــدم
الدقيقة عن الحركة و أشكالها النضالية ،إن بإمكان
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الخبة ي ـف ي ـصب
مواجه ــة الحرك ــة الماركس ــية-اللينيني ــة للقم ــع م ــن أمثل ــة مجي ــدة ي ـف مواجه ــة القم ــع ،من ــذ مراح ــل القم ــع الول إل الحملت
رـ
ي
ـغبة باســتحالة المقاومــة يف التعــذيب ،عل قــدرة المناضـ ر ي
ـلب عل الصــمود
البجوازيــة الصـ ر
اليســار ،أمثلــة تقيــم الــدليل الكيــد ،ـف وجــه المزاعــم ر
ـ
ص ورته ،إن المـ ــوت ل يخيـ ــف المناضـ ــل ،بـ ــل هـ ــو واجـ ــب نسـ ــتعد لتـ ــأديته كـ ــل مـ ــا كـ ــان ذلـ ــك ي ـ ـ
بالصـ ــمت الكامـ ــل ،و عل ي ـ ـ
ص وريا ،و يسـ ــتطيع
الماركسيون -اللينينيون مقاومة التعذيب ،لنهم يدركون أن تعذيبهم جزء بسيط ،و بسيط جدا ،من العذابات اليومية ر
ـاهب،
الي تعيشــها الجمـ ر
جزء بسيط من آلف التضحيات ر
الي تقدمها الشعوب يف كفاحاتها ،يف فلسـ ر ي
ـطب ،ي ـف الفيتنــام و الكـامبودج و اللووس ،ي ـف ظفــار ي ـف أنغــول ،ي ـف
ـ
ي
ي
البوليتاريـا ،لنهـم يحملـون معهـم
الموزمبيق ،ـف أمريكـا اللتينيـة ،ـف كـل مكـان ،يســتطيعون ذلـك لنهـم يحملــون معهـم اليمـان بانتصـار قضـية ر
ي
بالجماهب و قدرتها عل هزم العداء.
وف عضويتهم اليمان
ر
الرئيس ي ـف ه ــذه المرحل ــة م ــن أج ــل تقوي ــة حركتن ــا وتقوي ــة ق ــدراتها عل
 .3إن تص ــليب أنويتن ــا التنظيمي ــة و تقويته ــا إذن ،يش ــكل مرك ــز عملن ــا
ــ
ر
الجماهبيــة )الطبقــة العاملـة ،الطلبـة ،التلميـذ  (...بهـذا ي رـبتب عل المناضـ ر ي
ـلب
بالجماهب ي ـف كــل قطاعـات الحركـة
الحقيق
الصمود واللتحام
ر
ر
الث ـ ر ي
الليبالي ــة
ـوريب م ــن أج ــل إنج ــاز ه ــذه المهم ــة تك ــثيف مجه ــوداتهم و طاق ــاتهم ح ــول ه ــذا العم ــل بال ــذات ،ابت ــداء م ــن تص ــفية ك ــل المظ ــاهر ر
خطب ي ـف أســاليب عملنــا اليــوم ،و ي ـف مقدمــة هــذه المظــاهر تصــفية التســاهل و التهــاون ي ـف محاســبة الخطــاء و اســتخلص
المتفشــية بشــكل
رـ
الــدروس منهــا .ثــم تطعيــم و تقويــة حركتنــا بمناضـ ر ي
ـلب جــدد ،يجــددون طاقــات حركتنــا و يكســبونها دمــاء جديــدة و حماس ــا جديــدا ،و تربيته ــم
ـديولوج الحــازم مــن طـرف كــل المناضـ ر ي
ر
ـلب بحكــم
سياســيا و إيــديولوجيا ،و تتطلــب هــذه المرحلــة أيضــا بشــكل خــاص القيــام بمهمــة التثقيــف اليـ
الخطب الــذي
الساس ي ـف تصــليب حركتنــا و ضــمان تشــبثها بالماركســية-اللينينيــة و دمجهــا بواقعنــا الملمــوس ،و ي ـصب التخلــف النظــري
دوره
رـ
ـ
ي
يعاب منه مناضلو حركتنا ،بسبب عدم إعطائهم المكانة الخاصة للنظرية الثورية يف العمل الثوري ،و إهمالهم لما تصدره حركتنا مــن دراســات
يف ر
نشاتها )"إل المام"" ،أنفاس"" ،المناضل" ر
الي تصدرها النقابة الوطنية للتلميذ  ...إلخ(
اللينينيب حول ر
ري
المناضلب المار ر ي
ري
نشتهم المركزيـة "إل المـام" و اهتمــامهم الكامـل بهـا و ضـمان تطويرهــا واجبـا ثوريـا
كسيب-
4ة و يشكل التفاف
ي
ـاهب الكادحـة ،و ي ـف تحقيـق المهـام الرئيســية ال رـي ذكرناهــا .لقـد بـدأت "إل
ل مندوحة عنه ـف صـمود حركتنـا و نسـج علقـات حقيقيـة مـع الجمـ ر
المــام" ي ـف فـ رـبة قصـ رـبة جــدا تلعــب دورا مهمــا ي ـف فضــح طبقــة النظــام المتعفــن و كشــف منــاوراته ،و فضــح الصــلحية النتهازيــة ،و التعريــف
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ـلب و ترشــدهم يف نضــالهم الثــوري اليــوم ،و ر ـ
الجماهبيــة الكادحــة ،و تحديــد شــعاراتها المرحليــة الساســية ،و ترب المناضـ ر ي
نش
بواقــع الحركــة
ر
رـ
ـ
الفك ــر الث ــوري ،بحك ــم أن المرحل ــة الراهن ــة ذات طبيع ــة دعائي ــة ،و بق ــدر م ــا يتس ــع توزي ــع "إل الم ــام" و وص ــولها إل أعم ــق و أوس ــع قطاع ــات
الجماهبي ــة الراســخة ،و ل تشــكل "إل المــام" وســيلة
ـاهب شــعبنا الكــادح ،بقــدر مــا يس ــتحيل عل الب ــوليس حينئــذ اقتلعهــا مــن جــذورها
ر
جم ـ ر
ي
ـاهب ،لنه ــا تل ــف حوله ــا المناض ـ ر ي
ـلب و توح ــدهم سياس ــيا و
ف إنج ــاز ش ــعار الص ــمود و الرتب ــاط بالجم ـ ر
دعائي ــة فق ــط ،ب ــل إنه ــا عام ــل حاس ــم ـ ـ
إيديولوجيا ،و توسع مـن إمكانيـاتهم ،و تربـط علقــات متينــة بينهــم ي
ر
الفاس الشــديد ،و تتطلــب ضــبط علقــات متماسـكة و
ـاب
ه
الر
ـروف
ظ
ف
ـ
ـ
ـاهب و نضــالتها ،ممـا يـدفع
الحرص عل توزيعها بشكل سديد ،و توسيع شبكة هذا التوزي ــع ،ثم بكتابة المقالت و التقارير حول وضعية الجمـ ر
ري
ـاهب نفســه ،ل
ـاهب ونضــالتها ،و يمكــن مـن اســتخراج الشــعارات السـديدة مـن واقـع الجمـ ر
المناضلب إل الحرص الـدائم عل تتبــع وضـعية الجمـ ر
فه تتطلــب منـا تقويـة أسـاليب عملنـا و علقاتنـا ،و تنظيــم قوانـا بشــكل
من رغباتنا الذاتية ،فه تقوم من هـذه الزاويـة بـدورها المنظــم .و لهـذا ـ
ي
مـ ر ي
ـاهب ،و منـ رـبا للدعايــة و تعريــة واقــع
ـتب ،و دعمهــا حـ رـي تكــون ـف مســتوى تأديــة مهامهــا و تكــون أقــرب إل التعـ رـبب الصــادق عــن مطامــح الجمـ ر
ـلب الـ رـي تلتــف حولهــا ،و الـ رـي ي
ـغبة مــن المناضـ ر ي
ينبع توســيعها و تعميقهــا أشــد مــا
النظــام العميــل ،و تناقضــاته ،وحـ رـي تتوســع هــذه الــدائرة الصـ ر
ـ
يمكن من التساع والعمق.
يف هــذا التجــاه إذن ي
ـوريب ل يف محاولــة إطفــاء هــذه ر ـ
ـلب الثـ ر ي
ينبع أن تنصــب جهــود كــل المناضـ ر ي
ـغبة الـ رـي بــدأت تمــزق تلــك الظلمــة
الشارة الصـ ر
ـ
ـ
ـ
الحالكــة الـ رـي يـ
ـاهب الكادحــة ،رـ
الشارة الـ رـي يجــب أن تصــبح "جــزءا مــن منفــاخ
يضبــها الفكــر
وع الجمـ ر
الرجع الـ رـبجوازي الصـ ر
ـغب حــول أبصــار و ـ
ـ
ر
الشعي و يجعل منها حريقا عاما".
الطبق و السخط
حداد هائل ينفخ يف كل رشارة من رشارات النضال
ر
تلك بعض الوجوه الرئيسية لعملنا الثوري الذي يتوجب عل الحركة الماركســية-اللينينيــة القيـام بـه ي ـف هـذه المرحلـة ،مـن أجــل قفـزة كيفيـة ي ـف
ممارس ــتها و خطه ــا يف رـ ـش وط الوض ــع الراه ــن ،حي ــث تنم ــو فاش ــية النظ ــام العمي ــل و تتعم ــق تناقض ــاته ،و ر ي
البجوازي ــة
يباي ــد انحلل و تفس ــخ ر
ــ
ي
الجماهبي ــة ،ال ــذي أص ــبح يتطل ــب ر ـش وط جدي ــدة ـف أس ــاليب عملن ــا
ـغب ،و نم ــو الحرك ــة
الوطني ــة ،و ان ــدحار الجن ــاح
ر
البلنك ال ـ رـبجوازي الص ـ ر
ـ
الشوط الجديدة ،و يف مقدمتها بناء الحركة الماركسية-اللينينية كقوة ر
توفب هذه ر
مباصة و متماسكة أشــد
الثوري .و واضح أننا ما لم نستطع ر
بالجماهب ،ل بروابط وهميــة فوقيــة شعان مــا
ما يكون التماسك و التلحم ،و بوضوح كامل يف الهداف القريبة و البعيدة ،و بالتحام عضوي
ر
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رـ
تتلس ي ـف القمــع ،فإننــا لــن نســتطيع تأديــة مهامنــا الثوريــة بالصــورة الـ رـي يفضــها علينــا واجبنــا اتجــاه قضــية شــعبنا و قضــية الثــورة العربيــة الـ رـي
ي
الصغبة ر
اللينيي  ،و الـ رـي يحاصها العـداء مـن كــل جـانب ،ي ـف
الي تشكل اليسار الماركس-
الغرب .يجب أن تنظم هذه الجماعة
تشكل مركزها
ر
ر
ـ
لتغيبات ظـروف النضــال،
يغب أشـكاله النضـالية بمرونـة فائقـة وفقـا
شكل جيش
رـ
صغب ،و لكنه قوي و عنيد ،ذو إرادة صلبة و عزيمة ل تقهر ،ر
ر
اليوم يقوم ببناء قواه و لحم صفوفه و استخراج الدروس من المعـارك السـابقة ،و غـدا يهـاجم وفـق رـشوط جديـدة ،و يقاتـل ر
بشاسـة و روعـة.
ـاهب ،و ي ـف مقــدمتها
ـغب جــدا ،و لكنــه مــا أن يتنظــم بقــوة ،و يربــط نفســه بأشــد الروابــط متانــة و قــوة بحركــة الجمـ ر
ـغب و صـ ر
إن هــذا الجيــش صـ ر
ر
الطبقــة العاملـة ،متســلحا بخطــة سـديدة و اسـ رـباتيجية سـديدة ،حـ ر
الفاس الشــديد ،الـذي ل
ـاب
ـ
ه
الر
ـة
ه
مواج
عل
ا
ر
ـاد
ـ
ق
ـا،
ـ
ي
قو
ـا
ـ
ش
جي
ـبح
ـ
ص
ي
ـي
ـ
ي
البوليتـاري الثـوري ،الـذي ل ينمـو إل مـن خلل
ـاهب ،و بنـاء الحـزب ر
يزيده إل إصارا و عزما عل النضـال ،و القيـام بمهـامه ـف تنميـة حركـة الجمـ ر
المبي ـ ر ي
ـاليب ،و بن ــاء الجمهوري ــة الديمقراطي ــة الش ــعبية؛
ـاهب الثوري ــة نفس ــها م ــن أج ــل تص ــفية النظ ــام العمي ــل المتعف ــن و أس ــياده ر
كف ــاح الجم ـ ر
ري
ري
الثوريب.
الفلحب و الجنود
جمهورية مجالس العمال و

147

المنظمة الماركسية ـ اللينينية المغربية "إل المام" :الخط الثوري 1970 :ـ  :1980الوثائق الساسية ـ مقالت ونصوص

الوضع الراهن و المهام العاجلة
للحركة الماركسية ـ ـ اللينينية
 6أبريل 1973
وثيقة داخلية
جماهبية(
الداخل للوثيقة ـ أعله ـ الشبه
) الجزء
ر
ي
إن الحزب الثوري هو الذي يقود عملية إدراك الجماهب لطاقاتها الملموسة و لقدرتها عل تحطيم العدو ،باعتباره ر
اسباتيجيا نمرا مــن ورق ،و
ر
ئ
بتفجب العنف من أبسط أشكاله و يف أبســط
الخطاب فقط ،بل
المناشب و التحريض
دعاب نظري من خلل الجرائد و
هو إدراك ل يتم بعمل
ر
ر
ر
ي
ي
ـاهب ،و تصــعيدها
ـأطب مبــادرات الجمـ ر
مراحــل النضــال ،ـف النضــال النقـ رـاب مــن أجــل الزيــادة ـف الجــور أو مــن أجــل إصــلح التعليــم ،و بتنظيــم و تـ ر
وفق ر
ر يـ
الشوط الملموسة و يف خطة محكمة ،يف المعامل و الحيــاء ،يف الـدواوير و الضــيعات ،يف المــدارس و الكليــات ،إن الماركسـ ر ي
اللينينيب
ـيب-
ـ
ـ
عب كل مراحله.
هم طليعة هذا النضال و هم الذين يقومون
بتأطبه و تنظيمه ر
ر
كسب مواقع الصدام الول
ه تلــك المنــاطق المؤهلــة بحكــم رـشوطها الموضــوعية إل أن تصــبح منــاطق الصــدام الول حيــث ســتنفجر
مــا نســميه بمواقــع الصــدام الول ـ
رـ ـ
ه تل ــك
فيه ــا الش ارة الول للكف ــاح المس ــلح ببلدن ــا ،مم ــا يط ــرح عل الطليع ــة الثوري ــة مهم ــة كس ــب مواق ــع سياس ــية و تنظيمي ــة داخله ــا ،و ـ ـ
الي تتوفر عل ر ي
المناطق ر
المبات التالية :
ر
المبياليـة ،حيـث يمارسـون ر
بشاسـة متوحشــة عمليــة
 تبلغ فيهـا حـدة الضاعالطبق مسـتوى أعل ،بسـبب تمركـز مصــالح الطبقـة الحاكمـة و ر
ـ
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ي
انـ ر يـباع الر ي
اعيب أو رـ
الفلحب و تحـويلهم إل عمــال زر ر يـ
ر يـ
تهجبهــم إل
تشيدهم و
تفقب
ر
اض و تمركــز الملكيــات الكـ رـبى ،و يتمركــز فيهــا ـف المقابــل رـ
ـ
ي
المدن ليعززوا جيوش البطالة فيها ف مدن القصدير ،مثال هذه المناطق :تادلة ،الغرب ،سوس ،زمور ...
ي
ر
ـعي ،سـواء ضـد تسـلط المخـزن و يـصائبه ،أو ضـد الغـزو السـتعماري ي ـف القـرون
 ف هذه المناطق نفسها ،يباكم رصـيد عريــق مـن النضــال الش رانباع الر ي
الخبة ،و ضد عملية ر ي
اض من طرف المعمرين الجدد يف مرحلة الستعمار الجديد.
ر
 يف هــذه المنــاطق تتــوفر ر ـالفقبة المعروفــة
ـاهب الفلحيــة
ـبة،
ـ
س
المنا
ـة
ـ
ي
اف
ر
الجغ
وط
الش
رـ
فه محاطــة بالمنــاطق الجبليــة حيــث تتمركــز الجمـ ر
ـ
ـ
ي
البوليتاريــا
بعدائها للنظام ،و حيث يمارس الحكم
تهجب شبابها إل أسواق النخاسة الجديـدة ـف أوربـا ،و حيــث تقــوم المنــاجم ممـا يسـهل عل ر
ر
ري
المنجمية قيادة نضالت
الفلحب الفقراء.
يف رـ ـ
الجماهبي ــة ،ر يـ ـ
يتعب عل الحرك ــة الماركس ــية-اللينيني ــة التمرك ــز ي ـ ـف ه ــذه
الش وط الجدي ــدة لتط ــور فاش ــية النظ ــام العمي ــل ،و لنم ــو الحرك ــة
ر
ــ
ي
ي
ر
الجماهبيــة ،و دمجــه ـف إطــار اســباتيجية ســليمة ،بحيــث يتمكــن اليســار الثــوري مــن إحــداث قفــزة
ـأطب النمــو المرتقــب ـف الحركــة
ر
المنــاطق لتـ ر
كيفية تضيق من الفـارق النـوع ر يـ
الجماهبيـة و ضـعف اليســار الثـوري ،و يسـهل عليـه مواجهـة التحـولت المحتملــة داخـل
بب مسـتوى الحركـة
ر
النظــام و داخــل اسـ ر
المبياليــة يف هــذه المنطقــة ،لهــذا ر يـ
سياس و دعـ ئـاب منظــم داخــل
ـل
ـ
م
بع
ـام
ـ
ي
للق
ـليه
ـ
ض
منا
ـال
ـ
س
إر
ـم
ـ
ي
تنظ
ـه
ـ
ي
عل
يتعب
اتيجية
ـب
ر
ـ
ـ
ـ
ي
اعيب بالدرجــة الول ،و القيــام بتحقيقــات و دراســات شــاملة عل مختلــف المســتويات ،و
هــذه المنــاطق ،وســط العمــال و وســط العمــال الزر ر
ـأطب حرك ــة التلمي ــذ داخ ــل ه ــذه المن ــاطق ال ـ رـي يمكنه ــا يف ر ـ
الش وط الحالي ــة لليس ــار الث ــوري ،خل ــق
ت ــوجيه دع ــايته الثوري ــة بش ــكل مكث ــف ،و ت ـ ر
ـ
ر
الطبق  ،و يكــون اليســار الثــوري
مرتكـزات أول للعمــل المكثــف الــذي يســتوجب عليــه القيــام بــه داخــل هــذه المنــاطق ،حيــث ســيحتدم الضاع
ـ
ي
ر
الشارة الول ر
ستضم النار يف السهل كله.
الي
المدرسة العسكرية
ر
مبر ،فالمهام ال رـي حـددناها سـابقا ،تطـرح أهميــة هـذا العـداد و يـصورته،
لم يعد العداد العمل للسباتيجية الثورية قابل للتأجيل تحت أي ر
ي ـف إط ــار منظم ــة متين ــة للحرك ــة الماركس ــية اللينيني ــة ،إن ــه لي ــس مهم ــة كمالي ــة طالم ــا أن ر ـش وط الوض ــع الراه ــن تف ــرض عل الحرك ــة الماركس ــية
تفجبه يف ر
تأطب العنف الثوري و ر ئ
الجماهبيــة ،و ي ـف إطـار مهمـة كسـب مواقــع
الشوط المناسـبة لتطــور الحركـة
تهي رشوطه ،و
ر
ر
اللينينية مهمة ر
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الصدام الول.
ي
يعي هـذا العـداد كمـا يطـرح ك رـثب مـن الرفـاق تنظيـم شـبكة مـن المناض ر ي
ـلب الـذين سـيقومون بعمليـات معزولـة ضـد قــوات العـدو و مصـالحه،
ل ـ
البعـة الخاطئـة ال رـي ر يـ
أخبا تشــطيب هــذه ي ي
ـغبة المتشعة،
البجوازيـة الصـ ر
تمب ر
فقد استطاعت الحركة الماركسية-اللينينية و التجربة الملموسـة رـ
الجماهبيـة ،و يطمــس دور الطليعـة الثوريـة ي ـف هـذا العـداد ،قـد تـم
كما أن النهج العفوي الذي يرم بمهمة الكفاح المســلح عل عـاتق الحركـة
ر
تجاوزه يف إطار وضوح ر
اتيج أكب.
اسب ر
ر يـ
إن الخ ــط العس ــكري بالنس ــبة للماركس ـ ر ي
السياس الع ــام ،و م ــن النظري ــة الثوري ــة العام ــة ال ـ رـي يبلورونه ــا ح ــول
اللينيب ه ــو ج ــزء م ــن خطه ــم
ـيب-
ـ
ر
تغيبه ،فهو ي
ينبي أيضا عل الدمج الخلق لمبادئ الماركســية-اللينينيــة بــالحرب ،و اســتنتاج
الضاع الطبق و الواقع المحدد الذي يستهدفون ر
قوانينها وفق التحليل العمل الملموس ،لهذا فإن هذا المجهود مـن أجـل بنـاء الخـط العسـكري للثـورة المغربيـة ،الـذي سيتأسـس ع رـب ممارسـة
الجماهبية ،ل يتطلب مجرد إعداد الكوادر العسكرية-السياسية فقط بل يتطلب إنشاء مدرسة عسكرية ،تكون مهمتهــا
اليسار داخل الحركة
ر
بنــاء خــط عســكري ،و بنــاء كــوادر عســكرية-سياســية ،تكــون قــادرة عل إعــداد هــذا الخــط و تطــويره ،انطلقــا مــن تجربــة شــعبنا الـ رـي ي
ينبع أن
ـ
تندمج فيه و تتعلم منه ،ثم تجربة الحركة الثورية العالمية .و يمكن إجمال مهام هذه المدرسة العسكرية فيما يل :
ي
التقي العال للكوادر العسكرية
 العداد دراســة قـ ر يـوانب الحــرب الشــعبية ي ـف التجــارب الثوريــة الرائــدة مثــل التجربــة الصــينية و الفيتناميــة والعربيــة ي ـف ظفــار...إلــخ و النظريــات العظيمــة
للرفيق ماوتس تونغ و الرفيق جياب حول الحرب الشعبية .و دراسة ر
حي التجارب الفاشلة و استخراج الدروس منها.
الغي بالـدروس و الـذي يشـكل الماركســيون اللينينيــون ورثتــه رـ
ي
الشعيون )حـروب القبائـل ،حـرب
 دراســة التاري ــخالحرب لشـعبنا ،هـذا رـ
رـ
المباث ـ
الريف و حروب الطلس ،جيش التحرير و المقاومة(...
ر
الطبق ي ـف مواقــع الصــدام ،وإعــداد التخطيطــات العســكرية وفــق إمكانيــات النطلقــة
 إعــداد الدراســات العســكرية الدقيقــة المرتبطــة بالوضــعـ
العسكرية الول ر ي
حب نضج رشوطها.
جماهبيا
من أجل منظمة ماركسية-لينينية موحدة ،طليعية ،صلبة وراسخة
ر
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اللينينيب  ,هــو ر ـ
ر يـ
يف كــل المهــام الـ رـي طرحناهــا ,والـ رـي يتطلبهــا الوضــع الراهــن ،فــإن تــوفر منظمــة ثوريــة موحــدة ,لكــل الماركسـ ر ي
الشط الحاســم
ـيب-
ـ
ي
الجماهبي ــة,
أساس ـف ت ــأخر تبل ــور الحرك ــة
لنجازه ــا بالش ــكل المطل ــوب ,وق ــد س ــبق أن س ــجلنا أن قص ــور الحرك ــة الماركس ــية اللينيني ــة عام ــل
ر
ـ
البوليتارية.
وانبثاق الداة الثورية ر
بب السباب الرئيسية ر
الي يرجع إليها يف نظرنا قصور الحركة الماركسية اللينينية نجد ر ي
ومن ر ي
إثنب :
البوليتـاري
ـغبة ،ممـا يعرضـها لخطـر النزلقـات عـن الخـط ر
البجوازيـة الصـ ر
ه بنيـة تسـتند إل ر
 البنية الطبقيـة للحركــة الماركســية اللينينيــة ،و ـالسديد.
 التجزئة و التشتيت ،مما يجعلها قاصة عن بلورة خط سياس موحد ،و عل تر ر يكب القوى بشكل منظم ،يف إطار منظمة واحــدة قويــة لنجــاز
المهام ي
الضورية ر
الي طرحناها.
البوليتارية عملية شاقة و طويلـة كمـا رأينـا ،تف رـبض نضـال مســتميتا داخــل الطبقـة العاملـة و ي ـف كــل واجهــات النضـال
 .1إن عملية بناء الطليعة ر
تندمــج فيهــا الماركســية اللينينيــة بنضــالت الطبقــة العاملــة ،و تـ رـبهن فيــه الحركــة الماركســية عل صــحة خطهــا و برنامجهــا ،لهــذا فــإن الحركــة
الماركسـ ــية اللينينيـ ــة مطـ ــروح عليهـ ــا التشـ ــبث ي
ف ممارس ــتها بخـ ــط الماركسـ ــية اللينينيـ ــة ،و تربيـ ــة أطره ــا و مناضـ ــليها عل المب ــادئ الماركسـ ــية
ــ
اللينينيـ ــة ،و المثـ ــابرة عل اسـ ــتعمالها ي
ر
يثبهـ ــا ،و عل معالجـ ــة وضـ ــعيتها التنظيميـ ــة ،و أسـ ــاليب عملهـ ــا
ف تحليـ ــل الواقـ ــع و الصـ ــعوبات الـ ــي ر
ــ
ر
ر
ـاهبي و الشي ،و أســاليب الدعايــة و التحريــض بــروح بروليتاريــة صــلبة ،و هــذا يشــبط أول مــا يشــبط ،منظمــة صــلبة و واحــدة لمجمــوع
الجمـ ر
ر
ر يـ
الماركسـ ر ي
ـغب يعــرض الحركــة الماركســية-اللينينيــة للمزالــق المتعــددة ،و ي ـف
اللينينيب  .فــإذا كــان صــحيحا أن الســاس
ـيب-
الطبق الـ رـبجوازي الصـ ر
ـ
الليبالي ــة و روح
رـ ـش وط القم ــع الرهي ــب ال ــذي تعيش ــه حركتن ــا من ــذ أ ك ــب م ــن س ــنة بل انقط ــاع ،س ــواء نح ــو النتهازي ــة اليس ــارية و ك ــل مظ ــاهر ر
المغــامرة ...فــإن ســلبيات و أخطــاء الحركــة الماركســية-اللينينيــة ل يجــب أن تحــل دفعــة واحــدة "بشــعار الــذهاب إل العمــال" ،و إل حــد يصــبح
الصغب وسيلة للتخلص من مسؤولية الخطأ و التوجيه ،و كأن الطبقة العاملة ه المطهر ر
الي يغتسل فيها الرفاق مــن
البجوازي
ر
فيه الساس ر
الصغبة.
البجوازية
ر
أخطائهم و ممارستهم ر
2ة لهــذا تحت ــاج الماركس ــية-اللينيني ــة مــن أج ــل معالجــة وضــعيتها الذاتي ــة و قــدرتها عل تنفيــذ المه ــام ي ـ
الض ورية إل ش ــعار الصــمود و الرتب ــاط
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الجماهبية.
بالجماهب يف مواجهة تصاعد فاشية النظام و نمو الحركة
ر
ر
و ر
الجماهبية
الجماهبية ،فالقول بالردة داخل الحركة
يفبض هذا الشعار أول ,اليمان بنمو مقبل وتتوفر رشوطه الموضوعية داخل الحركة
ر
ر
لن يؤدي إل إل ر
الي تتطلبهــا رـ
غب تلك ر
الشوط الســابقة ،و
الباجع و النعزال ،إن هذا النمو داخل الحركة
الجماهبية ،يتطلب رشوطا جديدة ر
ر
يف مقــدمتها تصــاعد فاشــية النظــام ،و هــذا ي
يعي معالجــة وضــعية التشــتت داخــل الحركــة الماركســية ،و إيجــاد أســاليب تنظيميــة و دعائيــة أ كــب
ـ
ـ
ي
اللينيي  ،هكـذا فـإن تقلـص نضـالية الحركـة الطلبيـة
كس -
قوة و أكب مرونة أمام تزايد فاشية النظام و تزايد ر
ـ
خبته بأسـاليب نضــال اليســار المار ـ
ر
ي
ي
حقيق
ـأطب
يعي ردة داخ ــل الحرك ــة
يعي ع ــدم ق ــدرة الحرك ــة الماركس ــية-اللينيني ــة عل القي ــام بت ـ ر
ر
الجماهبي ــة ،بق ــدر م ــا ـ
و حرك ــة التلمي ــذ ،ل ـ
ـ
ي
للحر ر ي
ـاهب وفـق شـعاراتنا الذاتيــة بـدل مـن
كتب ،أمام تصاعد فاشية النظـام مـن جهـة و العتمـاد عل أسـاليب فوقيـة و ســطحية ـف تحريـك الجمـ ر
ـاهب ،إن النضــالت
الخبة لحركــة التلميــذ )مراكــش ،وجــدة ،الــدار البيضــاء (...تثبــت
رـ
العمــل المنظــم و العميــق و نســج أوســع العلقــات بالجمـ ر
ر يـ
طاق ــات الحركــة و تعاظمه ــا ،و تتطل ــب مــن أنوي ــة الماركس ـ ر ي
ـاهب ،و
ـيب-
اللينينيب إع ــادة تصــليب تنظيم ــاتهم و نس ــج علق ــات جديــدة مــع الجم ـ ر
الصمود يف مواجهة صعوبات هذا العمل أمام القمع الرهيب للنظام.
الصابات و القيام بتحريض واسع و ر
فوف و العمل الدؤوب عل إنجاح ي
يعي الصمود الندفاع يف ي
و ثانيا ل ي
ـاهب لـم
الصابات ،إن عفويــة الجمـ ر
تعد كافية يف ر
الشوط الجديدة ،إن الصمود ي
الجماهب بحيــث تلتحــم الطليعــة التحامــا حقيقيــا و عضــويا
يعي تصليب أنويتنا و تنظيماتنا داخل
ر
ـاهب ليــس شــعارا مثاليــا ،إنــه يســتند إل تــدعيم التحــولت اليجابيــة و
ـاهب ،وفــق ر ـش وطها الذاتيــة ،إن شــعار الصــمود و اللتحــام بالجمـ ر
بالجمـ ر
الجماهبية ر
الي ه محرك قـدرة تنظيماتنــا و صـحة خططنــا" ،فــالتنظيم القائـد يفقـد
تصفية السلبيات و طول النفس يف العمل داخل الحركة
ر
ـاهب ي ـف أحلــك رـشوط العمــل و أكبهــا قســوة ،وي صــبح التنظيــم مغلقــا
جميــع مـ رـبرات وجــوده ،إذا كــان غايــة لحــد ذاتــه ،و إذا لــم يلتحــم بالجمـ ر
ي
يعي الص ــمود ثالث ــا ،ع ــدم النطلق م ــن التحلي ــل ال ـ ر
ي
ر
ـديولوج ال ــذي يض ــع اله ــداف
ـذاب و التش ــخيص الي ـ
عل ذات ــه ـ ـ
ف ال ــبثرة الداخلي ــة ،و ـ ـ
الجماهب بعد من خلل نضالها الملموس ،و يصبح كافيا لـدفعها للنضــال تبعــا لـذلك ببضــع شــحنات
السياسية يف شعارات سياسية لم تعانيها
ر
ـاهب الملموس ــة ،و بن ــاء عل تحدي ــد رـ ـ
الش وط القتص ــادية و الجتماعي ــة و
تحريض ــية شيعة ،إن الش ــعارات تنب ــع م ــن معايش ــة وض ــعية الجم ـ ر
بالجماهب علميا ،ي
السياسية لوضعيتها و ذلك ر
الجماهب ل من التحليل
ينبي عل المعايشة الملموسة لوضعية
حي يكون الصمود و اللتحام
ر
ر
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اليديولوج و السياس العام ،و هذا هو رشط انبثاق و صحة التوجيه السياس ،و هو ي
ر
يعي رابعا ،صمود مناضل الحركة الماركســية-اللينينيــة
أمــام القمــع ر ـ
الشس بكــل أشــكاله ،و أمــام التعــذيب بصــفة خاصــة الــذي أثبــت نجــاعته بالنســبة للبــوليس ي ـف تحطيــم التنظيمــات الثوريــة ،منــذ
ري
جوازيب الصـغار ،إل حصـد مجموعـة مـن مناضـل اليســار الثـوري منـذ أ كـب
تحطيم منظمات المقاومـة ي ـف  56إل  ،59إل تحطيـم شـبكات ال رـب
رـ
المباش يف قــدرة البــوليس عل اكتشــاف عديــد مــن المناضـ ر ي
ـلب و قمعهــم ،و لــم
مــن ســنة ،يجــب أن نعـ رـبف بهــذا الواقــع المــر ،بكــونه الســبب
ـ
ـاهبي ســببا ي ـف تحطيــم بعــض النويــة ،و مــا لــم يســتطع اليســار تقويــة صــلبة و كفاحيــة مناضــليه ي ـف وجــه كــل
يحــدث قــط أن كــان النضــال الجمـ ر
أش ــكال القم ــع و ي ـ ـف مق ــدمتها التع ــذيب ،فم ــن الكي ــد أن العتق ــالت و الختطاف ــات ستس ــتمر ،و سيكتش ــف الب ــوليس مزي ــدا م ــن المعلوم ــات
ري
المناضلب الصمود يف وجه التعذيب كيفما كانت أشكاله ،و يجب أن يصــمدوا ،فلــم تنعــدم
الدقيقة عن الحركة و أشكالها النضالية ،إن بإمكان
الخبة ي ـف ي ـصب
مواجه ــة الحرك ــة الماركس ــية-اللينيني ــة للقم ــع م ــن أمثل ــة مجي ــدة ي ـف مواجه ــة القم ــع ،من ــذ مراح ــل القم ــع الول إل الحملت
رـ
ي
ـغبة باســتحالة المقاومــة ي ـف التعــذيب ،عل قــدرة المناضــل عل الصــمود
البجوازيــة الصـ ر
اليســار ،امثلــة تقيــم الــدليل الكيــد ،ـف وجــه المزاعــم ر
ص ورته ،إن المـ ــوت ل يخيـ ــف المناضـ ــل ،بـ ــل هـ ــو واجـ ــب نسـ ــتعد لتـ ــأديته كـ ــل مـ ــا كـ ــان ذلـ ــك ي ـ ـ
بالصـ ــمت الكامـ ــل ،و عل ي ـ ـ
ص وريا ،و يسـ ــتطيع
ـاهب،
الماركسيون -اللينينيون مقاومة التعذيب ،لنهم يدركون أن تعذيبهم جزء بسيط ،وبسيط جـدا ،مـن العـذابات اليوميـة ال رـي تعيشـها الجم ر
جزء بسيط من آلف التضحيات ر
الي تقدمها الشعوب يف كفاحاتها ،يف فلسـ ر ي
ـطب ،ي ـف الفيتنــام و الكـامبودج و اللووس ،ي ـف ظفــار ي ـف أنغــول ،ي ـف
ـ
ي
ي
البوليتاريـا ،لنهـم يحملـون معهـم و
الموزمبيق ،ف أمريكا اللتينية ،ف كل مكان ،يستطيعون ذلك لنهم يحملون معهم اليمان بانتصار قضـية ر
بالجماهب و قدرتها عل هزم العداء ،و إن بنـاء وتـدعيم منظمــة ماركســية-لينينيــة موحــدة صـلبة ،ســيمكن مـن تصــليب و
يف عضويتهم اليمان
ر
ري
ـاهب ،و
تقوية أطر الحركة و مناضليها بحكم التماسك و القوة يف منظمة مهيكلة بمتانة و من أشد
المناضلب صلبة و عنــادا داخــل كفــاح الجمـ ر
لنهـا سـتكون مـن المرونـة يف الحركـة و أشــكال النضــال ،و مـن الحمـاس و الثقـة لـدى المناض ر ي
ـاهب
ـلب ،إنهـا تجعــل مـن الصـمود و اللتحــام بالجم ر
ـ
واقعا ملموسا تدعمه و تبنيه منظمة طليعية و راسخة.
 .3إن أخطار النتائج العملية للموقف الـذي يـرى يـصورة ال رـباجع المـؤقت للحركـة الماركســية-اللينينيــة و انعزالهـا هــو توقيـف "إل المـام" و كـل
ر
الجماهبية.
النشات
ر
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لقد استطاعت "إل المام" ي
قصبة جدا و بشـكلها المتواضــع ،أن تلعـب دورا هـائل يف رـ
نش الفكــر الثـوري و القيـام بعمـل دع ئـاب واسـع
مرحلة
ف
ر
ـ
الجماهبي ــة ال ـ رـي تمكن ــت ملمس ــتها ،و اس ــتطاعت أن تل ــف حوله ــا مزي ــدا م ــن المناض ـ ر ي
ـلب و
للفك ــر الث ــوري و خ ــط اليس ــار الث ــوري ي ـف الوس ــاط
ر
ترش ــدهم يف معرف ــة تط ــور الضاع ببلدن ــا ،و يف رف ــع الش ــعارات و تحدي ــدها ،و بحك ــم أن المرحل ــة الراهن ــة ذات طبيع ــة دعائي ــة ،تتطل ــب ر ـ
نشا
ـ
ـ
ي
الجماهبيــة ،و تتطلــب فضــحا دائمــا لطبيعــة النظــام القمعيــة و الســتغللية ،و
واســعا للفكــر الثــوري داخــل الطبقــة العاملــة و ـف كــل القطاعــات
ر
ي
ر
ـاهب و المفهـوم
البجوازية و مساوماتها ،و إظهار الطريق الثوري الصحيح ،و السباتيجية السليمة ف تحقيـق مطامـح الجم ر
التشهب بمؤامرات ر
ر
الصــحيح للعنـف الثـوري ،فـإن توقيـف "إل المـام" ســيعرقل تنفيـذ العمــل ال ئ
ر يـ
ـدعاب الهائـل الـذي يتــوجب عل الماركسـ ر ي
اللينينيب القيـام بــه،
ـيب-
ي
ي
ه لـم تســبب ذلــك حـ رـي الن ،إن الوضــعية الذاتيــة و ممارســة الحركــة
ينبع أن يكــون واضــحا أن "إل المــام" ل تســبب ـف حــد ذاتهــا القمــع ،و ـ
ـ
ـاهب إل أبع ــد
ه ال ـ رـي تس ــبب ذل ــك ،فبق ــدر م ــا يتس ــع توزي ــع "إل الم ــام" و ت ــزداد ق ــدرتها عل التع ـ رـبب ع ــن مطام ــح الجم ـ ر
الماركس ــية-اللينيني ــة ـ
ـاهب الكادحــة الـ رـي
قطاعــات فئاتهــا ،و عـ رـب شــبكة واســعة و مــؤطرة ،يســتحيل عل البــوليس قمعهــا ،بقــدر مــا تصــبح "إل المــام" جريــدة الجمـ ر
الجماهبيــة الراســخة .إن توقيــف "إل المــام" لــن يــؤدي إل
تعكــس صــوتها و مطامحهــا ،بقــدر مــا يســتحيل عل البــوليس اقتلعهــا مــن جــذورها
ر
ـاطفب ال رـي بـدأت تتوسـع ،و ال رـي ي
ـلب و الع ر ي
ـغبة مـن المناض ر ي
ينبع توسـيعها و تعميقهـا أشـد مـا يمكـن مـن التسـاع و
إل تشتيت هـذه الـدائرة الص ر
ـ
العمق.
ي
ـأطب
ـاهب ،لنهـا تلعـب دور التـ ر
ل تشكل "إل المام" وسيلة دعائية هائلة فقط ،بـل إنهـا عامـل حاسـم ـف إنجـاز شـعار الصـمود و الرتبـاط بالجم ر
ي
ي ر
اللينيي  ،لنهــا توحــد شــعاراتهم و تحــاليلهم ،و ترشــدهم
كس -
ـ
ـ
السياس لهــاته المجموعــة مــن المناضـ رـلب الــي تلتــف حولهــا و حــول اليســار المار ـ
ـلب و تمتنهــا يف صــلب الحركــة الجماهبيــة ،و تعلمهــم ضــبط علقــاتهم ،و قــدرة أعل في
ـاهبي ،و ترســخ أنويــة المناضـ ر ي
ر
إل أســاليب العمــل الجمـ ر
ـ
ـ
ـاهب و
النضـ ــباط و الشية ،و توسـ ــيع شـ ــبكة التوزي ــع بالقـ ــدر المطلـ ــوب ،و تعلمهـ ــم كتابـ ــة المقـ ــالت و التقـ ــارير ،و بالتـ ــال تتبـ ــع وضـ ــعية الجمـ ـ ر
نضالتها لستخراج الشعارات من معرفة و معايشة ر
فه تلعـب مـن خلل
الشوط القتصــادية و الجتماعيــة و السياســية لوضــعية الجمـ ر
ـاهب ،ـ
ذلك دورها المنظم.
و لهذا أيضا فه تتطلب ي
جماهبيـا ،ي ـف الـوقت الـذي تقـوي فيـه بـدورها هـذه المنظمــة و ترسـخ
بالضورة منظمة ثورية موحدة صلبة و راسـخة
ر
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جذورها الجماهبية ،منظمة تكون قادرة عل ضــمان صـدورها و بالشــكل المطلــوب ،و قطــف ثمارهــا يف المجــال ال ئ
ـدعاب و التنظي ـ  ،إن عــددا
ر
ـ
ي
ي
ي
ينبع أن يسـتهدف ي ـف
واحدا ف الشهر ر
غب كاف ،ف الوقت الذي تتســارع فيــه الحــداث ،و هـو ل يصـدر إل بصـعوبة شــاقة ،إن شـعارنا و هـدفنا ـ
ري
أسبوعب ،و هو هدف أثبتت التجربة أنه ليس سهل.
المستقبل القريب إصدارها مرة كل
يف هــذا التجــاه ي
اللينينيب  ،ل يف محاولــة إطفــاء هــذه ر ـ
ر يـ
ينبع أن تنصــب جهــود الماركسـ ر ي
الشارة الـ رـي بــدأت تمــزق تلــك الظلمــة الحالكــة الـ رـي
ـيب-
ـ
ـ
ـ
ي
جماهبنا الكادحة.
الصغب حول أبصار و وع
البجوازي
ر
ر
البجوازي و ر
يضبــها الفكر الرجع و الفكر ر
ر يـ
 .4هكــذا تصــبح مهمــة توحيــد جميــع الماركس ـ ر ي
اللينينيب و جمــع شــتاتهم و صــهر طاقــاتهم و إمكانيــاتهم ي ـف منظمــة ثوريــة واحــدة ،صــلبة،
ـيب
ه المهم ــة الول و الحاس ــمة ،لح ــداث قف ــزة كيفيــة ي ـف خ ــط و ممارســة الحركــة الماركس ــية-اللينيني ــة و الحرك ــة
طليعي ــة و راس ــخة
ر
جماهبي ــا ،ـ
ي
الجماهبية يف ر
البوليتاريـة ،وفـق برنامـج مـدقق و شــامل و
الشوط الجديدة للوضع الراهن ،و كخطوة يصورية و حاسمة ف بناء الداة الثوريـة ر
ر
عل مراح ــل متماســكة .و مــا لــم يضــع الماركســيون اللينيني ــون هــذه المهمــة ،ليــس فقــط يف المقــام الول ،و لكــن ر ـ
أساس لنجــاز بقيــة
كشط
ـ
ـ
ـاهب ،و
البوليتاريــا و احتللهــا موقــع قيــادة الشــعب عرقلــة جديــدة؛ كمــا أن شــعار الصــمود و الرتبــاط بالجمـ ر
المهــام ،فــإنهم يضــعون أمــام قضــية ر
ر
باف الشعارات الخرى ستظل محدودية الفعالية إذا لم يتم بناء المنظمة الموحدة ،و ل يظهــر ح رـي الن أن هـذه المهمـة قـد طرحــت بالدرجــة
الي تم تحقيقها يف شهر أكتوبر  1972بدأت تفقد حرارتهــا .و لك تكــون الوحــدة حقيقيـة و شـاملة ي
المطلوبة ،فتلك القفزة ر
ينبع أن تــدخل ي ـف
ـ
ـ
حسابها العتبارات التالية :
أ .يف كل مرحلة تاريخية ل يمكن أن يكون هناك إل خط سياس واحد سديد ،ل خطوط عديدة ،و ي
بالضورة قيادة بروليتارية واحدة ،و حزب
ثــوري واحــد ،ل عــدة أح ـزاب ،و مــن أجــل امتلك خــط سياس واحــد ســديد و الوصــول إليــه ي
ينبع تــوفر منظمــة ماركســية لينينيــة واحــدة ،فل
ـ
ـ
يحق لي فصيل من فصائل الحركة الماركسية اللينينية أن يـدع وحــده امتلك هـذا الخـط ،أو الحقيقـة الثوريــة ،إن هـذان الدعــاءان التـ ر ي
ـافهب
ر
الضيق الفق يؤديان إل الحلقية بكل مظاهرها ،و إل فهم التوحيد عل أنه نوع من الستيعاب و الضم ،ر
السء الــذي لـن يــؤدي إل التوحيــد،
لن ك ــل فص ــيل يمل ــك ه ــذا الدع ــاء ،و ل أح ــد يج ــادل ي ـف أن ه ــذه الظ ــاهرة موج ــودة و تم ــارس به ــذا الحج ــم أو ذاك داخ ــل الحرك ــة الماركس ــية-
اللينينية.
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ر
الطبق  ،ي
ينبع عل جميــع فصـائل الحركـة الماركسـية-اللينينيــة أن تهـدف إل
ب .لذلك ،و بسبب حداثة الحركة الماركسية اللينينيــة و أساسـها
ـ
ـ
الجماهبيـة ،و عـ رـب النضـال الملمـوس معهـا ،ي
ر يـ
ينبع عل الماركسـ ر ي
اللينينيب التوصـل إل نظـرة موحــدة
ـيب-
بناء خط سياس واحد داخـل الحركـة
ر
ـ
الجماهبية ،و سيصحح النضال هــذا
لمختلف قضايا الثورة ،و إل توجيه سياس موحد و خطة موحدة ،تمكنهم من الممارسة داخل الحركة
ر
الخط ،و أن تلتحم داخل هذا النضــال نفســه ،و لسـنا ي ـف حاجـة إل يـصب المثلـة مـن دروس الحركـة الثوريـة العالميـة ،إن تجربـة توحيـد حـزب
العم ــال اللب ـ يـاب واض ــحة ي ـف ه ــذا المج ــال ،و قبله ــا توحي ــد الحلق ــات الش ـ رـباكية الديمقراطي ــة الروس ــية ،و لن ــذكر ك ــذلك ب ــأن الح ــزب الش ــيوع
الصيي لم يتوصل إل بناء خط سياس سديد إل سنة  ،1935أي بعد أربعة ر
ي
عش سنة من تأسيسه ،مليئة بالهزائم أكب من النتصارات.
القصبة لعملية التوحيد قد أثبتت أن الفارق يف الرؤية السياسية ر ي
بب مختلف الفصائل ســهل التقريــب ،و يمكــن أن يتــم
فضل عل أن التجربة
ر
بشعة أ كــب مــن الـ رـي يتصــورها البعــض ،و أن بعــض الخلفــات الـ رـي تظهــر أساســية تختلــط فيهــا الخلفــات الموضــوعية بمزي ــج مــن الح ـزازات
الذاتية و الحلقية.
ج .لــذلك أيضــا فــإن الحركــة الماركســية-اللينينيــة تحتــاج ي ـف علقاتهــا أفقيــا و عموديــا إل المركزيــة الديمقراطيــة ،أ كــب ممــا تحتــاج إل المركزيــة
ر
السياس الســديد ،المركزيــة لتثــبيت المكتســبات
ه مرحلــة بنــاء الخــط
ـ
الشــديدة أو إل اللمركزيــة المفرطــة بســبب أن المرحلــة الــي نجتازهــا ـ
الوحدوية و تدعيمها و توحيد خطة النضال و المواجهة ،و الديمقراطيـة ال رـي تفتـح حريـة نقـد الخطـة المتفـق عليهـا و إبـراز أخطائهــا و إغنائهـا،
التعبب عن آرائها ،و إل يصب أساليب التقيد بالمواقف الرسمية يف النقاش.
و هذا يتطلب قبل كل رسء ضمان حق القلية يف
ر
ر يـ ـ
د .لي ــس التوحي ــد عملي ــة تجمي ــع ع ــددي لمجم ــوع الماركس ـ ر ي
اللينينيب  ،ب ــل ه ــو خلص ــة مرك ــزة لمكتس ــباتهم السياس ــية و اليديولوجي ــة و
ـيب
بالض ورة النق ــد ال ـ ر
التنظيمي ــة المتفرق ــة ،و م ــن أج ــل الوص ــول إل ذل ــك ،ي
اللينينيب دراس ــة تجربته ــم و تعميقه ــا ،و ي ـ
ر يـ
ينبع عل الماركس ـ ر ي
ـذاب
ـيب
ـ
لينيي أن يبــدأ النقــد الـ ر
ر
ي
ي
ـذاب بنفســه ،و قبــل أن
كس
حولهــا ،فل ممارســة بــدون أخطــاء ،و ل تقييــم للتجربــة بــدون نقــد ـ
ـ
ذاب  ،و ـ
ينبع عل كــل مار ـ
ي
يعي تحديــد اليجابيــات ،و البحــث عــن جــذورهما الطبقيــة ،ج ــذورهما السياســية و اليديولوجيــة و
يــوجه إليــه ،و هــو تحديــد الس ــلبيات كمــا ـ
جماهبيا ،قائمة عل قاعدة صلبة من دروس الممارسة و مرتكزة إليها.
التنظيمية ،من أجل منظمة ثورية طليعية ،صلبة و راسخة
ر
مسبة نضالية ،فإنه ل بد مـن تـوفر برنامـج متكامـل ،يضــمن سـ رـب عملــة التوحيــد مـن
ه .و بسبب أن التوحيد ليس عملية جمع عددي ،بل هو ر
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السياس حــول كــل قضــايا الثــورة
مرحلــة إل أخــرى ،مــن توحيــد الرؤيــة و الهــداف و الخطــة لكــل قطــاع ،إل بدايــة عمليــة الدمــاج ،إل النقــاش
ـ
المغربية و العربية و العالمية ،وصول إل أطروحات موحدة و نظاما داخليا موحدا ،إل مؤتمر التوحيد الذي تنبثق عنه منظمة موحدة.
ه مسـ رـبة نضــالية شــاقة و لكنهــا أيضــا ممكنــة و مطلوبــة ي ـف رـشوط الوضــع الراهــن الـذي يتطلــب
إن عمليــة توحيــد الحركــة الماركســية اللينينيــة ـ
اللينينيب رـ
ر يـ
من الحركة الماركسية اللينينية قفزة كيفية يف خطها و ممارستها ،و يشكل تـوفر منظمـة موحــدة لكـل الماركس ر ي
الشط الول لهـذه
ـيب
جماهبنــا الكادحــة ،إن ذلــك يتطلــب قبــل كــل رس ء مــن كــل الماركسـ ر ي
القفــزة مــن أجــل خطــوة جديــدة يف تـ ر ي
ـيب
و
ـا
ـ
ي
وليتار
الب
ـية
ـ
ض
ق
ـار
ـ
ص
انت
ـأمب
ر
ر
ـ
ـ
ي
ي
اللينينيب الخطــوة ي ـ
ر يـ
اللينينيب التشــبع بالحقيقــة التاليــة الـ رـي طرحناهــا دائمــا ف الــوع كمــا ف الممارســة  :تشــكل وحــدة الماركسـ ر ي
ر يـ
الضورية
ـيب
ـ
ـ
ي
ي
الول و الحاسمة ر
البوليتارية.
الي ل مندوحة عنها ف تأدية واجباتنا الثورية ،و ف طليعتها بناء الداة الثورية ر
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ر ف
لني الحزب الثوري تحت رنبان العدو
صيف 1973
جريدة "إل المام" عدد 9

1

البوليتارية ،منذ البداية ،هو يصورة بناء حزب شيوع ،كنــواة قائــدة لهــذه الثــورة .و
إن الدرس المركزي الذي أبرزته الماركسية ،كنظرية للثورة ر
البوليتارية ،يس ب"البيان الشيوع".
ليس من قبيل الصدف ،أن كان أول نص يشكل اندماج هذه النظرية الثورية بالحركة الثورية ر
ي
ي
ي
البوليتارية ،بما يل :
و قد ذكر المؤتمر الثاب للممية الثالثة المنعقد ف يونيو  ،1920حول دور الحزب الشيوع ف الثورة ر
"لــو كــانت الطبقــة العاملــة ،خلل كومونــة بــاريز ) ،(1871تتــوفر عل حــزب شــيوع منظــم تنظيمــا محكمــا ،مــع أنهــا قليلــة العــدد ،لكــانت أول
للبوليتاريا الفرنسية البطلة أكب قوة ،و لتجنبت أخطاء و أغلطا عديدة .إن المعارك ر
البوليتاريا ،يف ظروف تاريخيــة
الي ستخوضها ر
انتفاضة ر
خطبة أكب مما كان سنة .1"1871
مخالفة تماما ،ستكون لها نتائج
ر
إن هــذا الــدرس مقبــول ،بكــل وضــوح ،مــن طــرف جميــع الثـ ر ي
ه وحــدها القــادرة عل قيــادة النضــال
ـوريب الــذين يــرون بــأن الماركســية-اللينينيــة ،ـ
للبوليتاريا و الشعوب المضطهدة.
التحرري ر
ي
اللينيي ،الحزب القائد للثورة ؟
و لكن كيف يتم بناء هذا الحزب الثوري الماركس-
كيف يتم بناؤه ،عندما يحطم قمع العدو ر
الفاس المنظمات الثورية ،بمعدل يساوي تقريبا معدل تركيبها ؟
داخل  ،و وضــع تنظيمــاته الثوريــة بعيــدا عــن رـنبان العــدو،
قــد يــرى البعــض أنــه للفلت مــن هــذا القمــع المــدمر ،يجــب بنــاء هــذا الحــزب بعمــل
ـ
الجماهب الذي يلزمه القمع ،إنها نظرية بناء الحزب يف السلم.
باستقطاب مجموعة من الكوادر ،و تثقيفها خارج كفاح
ر
م
م
م
ـ نصوص المؤتمرات الربعة الولى للممية الشيوعية ،الطبعة الثانية لماسبيرو.1971،
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ئ
الي برزت من خلل تاري ــخ الحركة العمالية ،و س ي
المبدب و الدروس ر
ه  ،مـع
ـا
م
ـم
ث
،
ـة
ـ
ي
النظر
ـا
ه
كائز
ر
ه
ـا
م
ى
ـب
و سنتفحص بالتتابع الموقف
ـ
ـ
ر
اتيج ضد هجوم العدو.
هذه العتبارات ،مبادئ الدفاع
السب ر
ئ
المبدب
التجربة التاريخية و موقف الحركة العمالية
ي
هذه بعض المثلة الخاصة ر
الي تشخص تاري ــخ الحركة العمالية :
البلشق إبان ر
ي
فبة القمع القيضي ،الكب قسوة ،ر
الي عرفتها الحركة العمالية الروســية سـنوات  1907إــل 1910
 .1كيف كان موقف الحزب
؟
لينب تقرير اجتماع المجلس الخامس للحـزب ،الـذي عقـد يف دسـمب  ،1908بمــا يل " :سـيعرف الحـزب البلش يـق ،كيـف رـ
لقد ختم ر ي
يبق اليـوم
ر
ـ
ـ
أيضا حزبا طبقيا ،حــزب الجمـاهب ،سـ ر
ـيبق الطليعـة ال رـي لـن تفصــل عــن الجيـش ي ـف أقس اللحظــات ،سـيعرف كيـف يســاعده عل التغلـب عل
ر
ري
مقاتلب جدد باستمرار".2
صعاب هذه المرحلة الشاقة ،عل تقوية الصفوف ثانية ،و عل تكوين
ي
المبيــال الشــامل لكــل أوربــا ،يــدفع الحركــة الثوريــة إل الـ رـباجع .و تؤكــد الطروحــات المنبثقــة عــن المــؤتمر
 .2ـف ســنة  ،1921كــان رد الفعــل ر
الثــالث للمميــة الثالثــة المنعقــد يف يونيــو مــن نفــس الســنة "أن مهمــة الحــزب الشــيوع الرئيســية ،يف الزمــة الـ ر
ه قيــادة المعــارك
ـا،
ـ
ه
تجتاز
ـي
ـ
ـ
ـ
ئ
للبوليتاريــا ،توســيعها ،تعميقهـا ،تجميعهــا و تحويلهـا  -حســب التطــور -إل معـارك سياســية مـن أجــل الهــدف النهــاب .و لكـن إذا كــانت
الدفاعيــة ر
الحــداث تتطــور ببطء أ كــب ،بحيــث تعقــب الزمــة القتصــادية الطبيعيــة ،مرحلــة مــن النتعــاش ،و ذلــك ي ـف عــدد مــن البلــدان يقــل أو يكــب ،فل
يمكــن تفسـ رـب و اعتبــار هــذه الفـ رـبة ،كفـ رـبة "التنظيــم" .و مــا دامــت الرأســمالية موجــودة ،فــإن التقلبــات ي ـف التطــور ســتكون ل مفــر منهــا .هــذه
التقلبــات ستصــحب الرأســمالية ي ـف انحطاطهــا ،كمــا صــحبتها ي ـف شــبابها و ي ـف نضــجها أيضــا .3و نضــيف كــذلك بــأن الحركــة الثوريــة خلل المــدة
ي
القادمــة ســتتبع سـ رـبا إمــا أ كــب نشــاطا أو أ كــب بطئــا ،و عل الحــزب الشــيوع يف كلتــا الحـ ر ي
ـاهب
ـالتب ،أن يصــبح حــزب عمــل ،فيكــون ـف قيــادة الجمـ ر
ـ
للتعبب بحزم و وضوح عن شعارات النضال ،كما يفضح شــعارات الشـ رـباكية-الديمقراطيـة الملتبســة المبنيــة دائمــا عل التنـازل .فعل
المناضلة
ر
م
ـ في الطريق الصحيح ،المؤلفات المختارة،الجزء الول ،ص .576
م
 3ـ الطروحة .40
2
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4
5
6
7
8
9

الحــزب الشــيوع إذن ،أن يبــذل كــل جهــده خلل كــل مراحــل النضــال ،و أن يقــوي بإمكانيــات تنظيميــة مرتكزاتــه الجديــدة ،عليــه أيضــا أن يعــد
ر
المباش و المفتوح مع قوات العدو.4
الجماهب للعمليات الفعالة  ،و أن يسلحها بطرق و خطط جديدة مبنية عل الصدام
ر
 .3يف رفباير  ،1929يف الوقت الذي كانت فيــه الجيـوش البيضــاء ل"تشـان كـاي تشـيك" منتضة ي ـف كـل مكـان ،أعطــت اللجنـة المركزيــة للحـزب
ي
تس
الشيوع الصيي الوامر لنسحاب "شوته" و"ماو تس تونغ" من الجيش الحمر ،لك ل يقدموا للعدو الهــداف الرئيســية ،فأجــاب مــاو ـ
تونــغ حينئــذ " :كلمــا اشــتدت قســوة الظــروف ازدادت الحاجــة إل حشــد القــوات و تر ر ي
كبهــا  ،و إل قيــام القــادة بنضــال حــازم ،و بهــذه الطريقــة
وحدها نستطيع أن نحقق الوحدة الداخلية و نتصدى للعدو .5
 .4أثنــاء بنــاء الحــزب الشــيوع اللبـ يـاب ،كــان عل المجموعــات الماركســية-اللينينيــة  ،أن تناضــل خلل الثلثينــات و تحــت الدكتاتوريــة الفاشــية
للملك "زوفو" ضد "نظرية تربية و حماية الكوادر".
إن "تاري ــخ حــزب العمــل اللبـ يـاب" المؤلــف بقـرار مــن اللجنــة المركزيــة لهــذا الحــزب )الفصــل الول( يعلمنــا أنــه ،حســب هــذه النظريــة  ،ل يجــب
ـاهب و ينظموهــا ،بــل أن يظلــوا منعز ر ي ـ
ري
لب ي ـف خليــاهم و ل يهتمــوا إل بــالتكوين النظــري" .6إن
عل الشـ
ـيوعيب أن يعملــوا و ل أن يلتحمــوا بالجمـ ر
الجماهب و العمل وسطها مؤذيان ،لن ذلك يعرض الكوادر للخطر".7
هذه النظرية يف الواقع "ترى أن العلقة مع
ر
ي ي
ي
ـتنب  . 1941و كمــا كتــب الرفيــق "جلـ رـبب مــوري" "لقــد
ـؤتمر
ـ
م
ال
ـد
ـ
ق
انع
ـل،
ـ
ي
طو
سياس
اع
ص
ـار
ـ
ط
إ
ف
التأسيس للحــزب الشــيوع اللبــاب ـف شـ ر
ـ
ـ
ـ
ي
تغلب ــت ي ـ
الض ورة التاريخي ــة عل ي
البع ــة الحلقي ــة" .8و م ــن ض ــمن قرارات ــه ك ــان فض ــح الم ــؤتمر بالخص ــوص لنظري ــة الك ــوادر كنظري ــة انهزامي ــة و
ري
ري
ذيليب لها ،و تحولهم إل مجرد حلقة ،تؤدي يف النهاية إل تصفية الحزب".9
الجماهب الشعبية و تحتفظ بهم
الشيوعيب عن
انتهازية ،تبعد
ر
م
ـ الطروحة .41
م
ـ "رب شرارة ماحرقت سهل" ،المؤلفات المختارة لماو تسي تونغ ،الجزء الول ،ص .179
م
م
ـ نشر في "النسانية الحمراء"  "”l’Humanité Rougeالفرنسية ،1969،ص  ،48تاريخ حزب العمل ال لباني،الفصل الول.
ـ نفس المصدر ،ص .105
م
ـ مقدمة المؤلفات المختارة ،لنفير حجة" ،في مواجهة التحريفية" ،ماسبيرو .1972
م
ـ تاريخ حزب العمل ال لباني ،ص .161
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الفرنس  .و ي ـف ســنوات
البوليس و العســكري للســتعمار
 . 5لقــد تكــون الحــزب الشــيوع الفيتنــام و أصــبح محنكــا تحــت أســوأ يـصوب القمــع
ـ
ـ
 1931إل  ، 1936عــرف معظــم كــوادر الحــزب ،الــذي كــان حــديث التكــوين ،الســجن و الشــغال الشــاقة و المــوت أيضــا ،خاصــة بالنســبة لعــدد
مــن الكــوادر الرئيســية .و مــن جديــد و ابتــداء مــن  1938إل حــدود ثــورة غشــت  ،1945لــم يكــن النضــال أ كــب ســهولة ،و هــذا مــا أظهــره مناضــل
ثـوري فيتنــام عضـو اللجنـة المركزيــة لهـذا الحـزب ،حينمــا كـان يـذكر ســنواته الماضـية  ..." :كلمـا أحرزنــا عل نتائــج ،كلمـا طاردنـا البـوليس .و قـد
كــانت كوادرنــا الجديــدة تعتقــل بكــل ســهولة نظـرا لقلــة تجــاربــهم ،حـ رـي أن البعــض كــان يعتقــل بعــد شــهرين أو ثلثــة مــن نشــاطه .أمــا ال كــب ذكــاء
"فإنهم يستطيعون المقاومة ر
حي حدود ستة أشهر .و يف كل مرة كنا نشعر بأن هذه الوضعية تمثل بالنسبة لنا خسارة فظيعة .و كــل هــذا كــان
ر يـ
المعتقلب
يحدث بشعة بحيث ل نتمكن من تكوين عدد من الكوادر يف مستوى اتساع تنظيمنا .10فلم يبق أمامنا إل حــل واحــد ،هــو تهريــب
ـيب مــن الســجون .و قــد كــان هــذا أحس ــن مــا نعتمــد عليــه" .و نشـ رـب إل أن "ل دوكتــو" كــان مــن ر ي ـ
السياس ـ ر ي
بب مــن فــروا مــن معتقلت الشــغال
ـ
الشاقة.
أسس هذا الموقف
ري
التاليب :
 .1هذا الموقف الراسخ للحركة الماركسية-اللينينية يرتكز عل أسس ،ه نفسها ماركسية ،و يرتكز بصفة أدق عل المبدأين
الجماهب ه ر
للبوليتاريا.
أ .أن
الي تصنع الثورة تحت القيادة السياسية و اليديولوجية ر
ر
ي
الجماهب الثورية.
اللينيي ،كنواة قائدة للطبقة العاملة و
ب .هذه القيادة يحققها الحزب الماركس-
ر
الي تغذيها ي
و نستنتج من هذا  ،بأن عزل البذرة عن الرض ر
يعي الحكم عليها بالهلك و العدم.
لقــد وضــع مــاركس ي
الساس الــذي يؤســس تلــك المبــادئ .إن تصــور الحــزب كنــواة قائــدة
ـاري
ـ
ت
ولي
الب
ـور
ـ
ص
الت
،
"
ـاخ
ـ
ب
فيور
ـول
ـ
ح
ـات
ـ
ح
أطرو
"
ف
ر
ـ
ـ
ي
ي
ـاهب ،و ـ ـف نف ــس ال ــوقت تقوده ــا ،يظه ــر خاص ــة ـ ـف الطروح ــة الثالث ــة ،حي ــث ينتق ــد م ــاركس التص ــور الم ــادي
تتغ ــذى بالنض ــال الث ــوري للجم ـ ر
ري
ر يـ
البوليتــاري المــادي الــدياليكتيك " :إن النظريــة
للمثقفب الـ رـب
الـ رـبجوازي للمعرفــة .هــذا التصــور "العلمـ يـاب"
جوازيب الصــغار ،و يقــابله بالتصــور ر
ر
المادية ر
متغبة ،هـذه النظريـة تنس
تغبوا هـم نتـاج ظـروف أخـرى و تربيـة رـ
الي تقر بأن الناس هـم نتـاج الظـروف و الببيـة ،و بالتـال بـأن الـذين رـ
10

ـ عروض حول المقاومة الفيتنامية ،ص  ،161السلسلة الصظيرة ماسبيرو.1971 ،
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ب ــأن الن ــاس ه ــم ال ــذين يغب ون الظ ــروف ،و أن المرب ه ــو نفس ــه بحاج ــة ر
للببي ــة  .و له ــذا فه تص ــل ي ـ
بالض ورة إل تقس ــيم المجتم ــع قس ـ ر ي
ـمب،
رـ
ـ
رـ
ي
النساب ل يمكن بحثه و فهمه فهما عقلنيا إل بوصفه عمل ثوريا".
أحدهما فوق المجتمع .إن توافق تبدل الظروف و النشاط
و نس ــتنتج م ــن ه ــذا أن لي ــس هن ــاك "ق ــادة" يمت ــازون ب ــامتلك المعرف ــة و يق ــدمونها للمناض ـ ر ي
ـلب .و نس ــتنتج أيض ــا أن تك ــوين منظم ــة ماركس ــية-
لينينيــة ي
ـاهب ،و يف قلــب ممارســتها الثوريــة ،هــو وحــده الــذي يســمح ،حـ ر
سياس
ـط
ـ
خ
ـداد
ـ
ع
بإ
ـدو،
ـ
ع
ال
ـات
ـ
م
هج
خلل
ـن
ـ
م
ـي
ـ
م
الج
ـال
ـ
ض
ن
ـب
ـ
ل
ق
ف
ر
ـ
ـ
ـ
ـاهب .و لهـذا فـإن أوائــل المناض ر ي
صحيح  ،يدفع بــدوره إل بـروز مق ر ي
ـلب الـذين مهـدوا لهـذه
ـاتلب جـدد و كـوادر ثوريـة جديـدة مـن وسـط هـذه الجمـ ر
الجماهب.
العملية ،و مهما بلغت جدارتهم ،ليسوا ذوي تفوق نوع بالنسبة لهذه الكوادر الجديدة المنبثقة عن نضال
ر
ر
ه أس ــاس المركزي ــة الديمقراطي ــة و النض ــباط الث ــوري ،كفي ــل بتص ــحيح
إن ه ــذا التص ــور وح ــده الكفي ــل ،ع ــن طري ــق الممارس ــة الدائم ــة ،ال ــي ـ
الخطـ ــاء السياسـ ــية و التنظيميـ ــة ،و ي
ـاهب الثوريـ ــة و المنظمـ ــة
ـط
ـ
ـ
خ
ال
ـاء
ـ
ـ
ن
بب
ـوقت
ـ
ـ
ل
ا
ـس
ـ
ـ
ف
ن
ف
السياس الصـ ــحيح الـ ــذي يبلـ ــور نضـ ــالت الجمـ ـ ر
ــ
ــ
الماركس ــية-اللينيني ــة كن ــواة قائ ــدة له ــذه النض ــالت .هك ــذا ،و هك ــذا فق ــط يتك ــون الق ــادة "كأش ــخاص يربط ــون م ــا ر يـ ـ
بب أعل س ــلطة ،و نف ــوذ و
تجربة".11
المبياليــة ،و هــذا مــا
 . 2أضــافت اللينينيــة إل هــذين المبــدأين ،الــذين أعــادت توضــيحهما و عمقتهمــا ،مبــدءا ثالثــا هــو  :معاصة الثــورة لمرحلــة ر
أشار إليه ماو تس تونغ يف تضيحه يف ماي  ،1970بهذه العبارة  ..." :الن ،التجاه الرئيس هو الثورة".
ري
و كمــا كتــب ر ي ـ
ـتوليبب ،رغــم حكمت ــه العاليــة ،ل يمكــن أن يتقــدم
لينب ي ـف ف ـ رـباير  ،1909متحــدثا عــن رئي ــس الحكومــة القيضية " :إن الســيد سـ
ي
ر
المبيالية الباهتة ر
الي
غب مستقر" .12و يبق هذا أكب صحة بالنسبة لظلل ر
خطوة واحدة بدون أن يشع بسقوط أوتوقراطية ،ه ف توازن ر
تس اليوم  :عصمان ،حدو الشيكر ،أو الحسن.
البجوازي ــة  -ح ـ رـي تل ــك ال ـ رـي
و م ــن ه ــذا المب ــدأ نس ــتنتج بالخص ــوص ،عل أن الث ــورة الوطني ــة الديمقراطي ــة ،ل يمك ــن أن تك ــون بتات ــا م ــن ص ــنع ر
سميت بشكل غريب "راديكاليــة" ،خاصــة ي ـف بلـد يوجــد تحـت ســيطرة قمــع الســتعمار و الســتعمار الجديـد )هـذا الصــطلح – أي الراديكاليـة-
11
12

ـ لينين"،مرض الشيوعية الطفولي".
ـ في الطريق الصحيح،المقال المذكور انفا.
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13
14

ينــاقض الماركســية الـ رـي ل تعـ ر
ر يـ
الفلحب تحــت قيــادة
البوليتاريــا(  ،و لكــن فقــط بواســطة "حكــم العمــال و
ـة
ـ
ي
اديكال
ر
ـدة
ـ
ح
وا
ـة
ـ
ق
بطب
إل
ف
ـب
ه ر
ـ
الطبقة العاملة".13
ئ
المبدب الذي هو موقف الحركة العمالية الثورية يف مواجهة العدو.
كل هذا يدعم أهمية الموقف
ي
البجوازي ــة آخ ــر أوراق لعبه ــا" ،أن ي يـ ـ
نب وي أم أن نح ــافظ و نتمس ــك بح ــزم براي ــة
فه ــل يج ــب علين ــا إذن ،ـ ـف نف ــس ال ــوقت ال ــذي "تح ــرق في ــه ر
النضال ؟
 .3هل يمكن القول أن عل الحركة الثورية أن تحدد مواقفها بالهجوم فقط ،إن كان هذا ممكنا ،فإنه ي
يعي ارتكاب أفظع الخطاء.
"من المستحيل أن ننتض بدون معرفة علم الهجوم و ر
الباجع" ،هـذا مـا كتبــه ر يـ
لينب سـنة  ،1921ملخصـا ي ـف كتــابه "مـرض الشــيوعية اليســارية
البلشق ،و متحدثا عن ر
ي
الفبة ما ر ي
بب  1907و  1910بالضبط ،مضيفا كذلك بأن "علم الهجوم يجب أن
الطفول" التجربة التاريخية للحزب
يكتمل بعلم آخر  :معرفة كيف رنباجع".
ر
ـدبب أمــره وحــده؟ هــل نتصـور قيــادة أركــان حــرب ،ل تنظــم الـ رـباجع؟
و لكـن ،هــل يمكـن أن نتصـور أن تــباجع قيـادة أركــان حــرب تاركـة الجيــش بتـ ر
ي
يعي معرفــة و إتقــان الـ رـباجع ،و لكنــه و بكــل بســاطة عــدم تحمــل مســؤولياتها .و هــذه المســؤولية ل ينقــص منهــا كــون هــذا الجيــش -
إن هــذا ل ـ
الــذي مــازال ي ـف طــور التكــوين -ل زال يعتمــد عل مجموعــات مــن الشــباب الثــوري ،بــل بــالعكس يمكننــا أن نســتخلص مــن التحليــل الملمــوس
الجماهبيــة )ل عل أنهــا حلقــة
ه الـ رـي ســتكون أو بــدأت ي ـف تكــوين حلقــة الوصــل
ر
للواقــع الملمــوس ،أن هــذه المجموعــات المتقدمــة بالــذات ـ
الفلحب .و لكن ر
ري
بشط أن نحافظ عل التحام و نضالية هذه المجموعات.
نخبوية( مع الطبقة العاملة و
تس تونــغ مبــادئ الـ رـباجع ي ـف كتــابه "قضــايا السـ رـباتيجية ي ـف الحــرب الثوريــة الصــينية" .14و مــن الــواجب دراســة الفصــل الخــامس
وضــع مــاو ـ
التفكب ي ـف تطــبيق هــذه المبــادئ عل المراحــل
تس تونــغ ،مــع
المتعلــق بهــذه المســائل و الموجــود تحــت عنــوان "الــدفاع السـ رـب ر
رـ
اتيج" لمــاو ـ
السياسية من النضال ر
الي نعيشها.
م
م
م
ـ لي دووان ،الكاتب العام الول لحزب العمال الفيتنامي" ،الثورة الفيتنامية ،المشاكل الساسية ،المهام الساسية" ،ص  ،30هانوي.1970 ،
ـ مانظر "ستة مؤلفات عسكرية" ماو الجزء الثاني من المؤلفات المختارة.
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ر
ر
اتيج(.15
اتيج لماو تس تونغ )الدفاع
كل هذا يطرح أهمية دراسة علم الدفاع
السب ر
السب ر
اتيج فيمـا
تس تونـغ حــول الـدفاع السـ رـب ر
و سنعود مستقبل إل دراسة نضالت هذه الســنة و تقييـم تجاربنـا النضـالية ،و نـذكر بخلصـات مـاو ـ
اتيج لي ــس س ــوى المرحل ــة الول م ــن ال ــدفاع
اتيج يس ــتهدف كلي ــا النتق ــال إل الهج ــوم المض ــاد ،و ال ـ رـباجع الس ـ رـب ر
يل " :إن ال ـ رـباجع الس ـ رـب ر
ــ
ي
ي
ر
ر
اتيج ،و أن الحلقة الحاسمة ف كل اسباتيجية ه النض أم الفشل ف المرحلة اللحقة ،مرحلة الهجوم المضاد.16
السب ر
و هذا يفرض الحرص عل ر
اسباتيجية مبنية عل المبادئ الثلثة المرتبطة بينها ر
الي ذكرنا بها فيما قبل:
ي
ـاهب الثوريــة – و ثالثــا،
كس -
للبوليتاريــا و للجمـ ر
اللينيي كنــواة قائــدة ر
 أول ،حــول دور الجمـ رـ
ـاهب كفاعــل للثــورة -ثانيــا ،حــول بنــاء الحــزب المار ـ
حول معاصة الثورة.
 .4مبادئ نظرية لبناء الحزب الثوري
ي
اللينيي للحزب الثوري ،و لبنائه تحت رنبان العدو.
يمكنا الن أن نفهم أحسن ،التصور
اعتبنــا أن المقصــود هــو إعــادة المسـ رـبة الـ رـي حــدثت يف روســيا مــا ر يـ
بب  1895و 1917
لنقــل الن أنــه ل يمكننــا حـ رـي أن نــدع الماركســية ،إذا مــا ر
ـ
بصــفة آليــة ،و لكــن المقصــود هــو إعــادة بنــاء اسـ رـباتيجية تكــون ي ـف نفــس الــوقت اسـ رـباتيجية الثــورة و اسـ رـباتيجية التنظيــم ،و ذلــك انطلقــا مــن
المبــادئ الساســية الـ رـي بــرزت مـن هــذه التجربــة ،و مــن تجربــة الحركــة العماليــة العالميــة مـن جهــة ،و انطلقــا مــن الواقــع الملمــوس لبلدنــا ســنة
 1973من جهة أخرى.
ر
الذاب ،مكنتنا من الوصول إل مثل هذا العداد
إن الممارسة الثورية لسنوات  1970إل  1972المرتبطة ارتباطا وثيقا بممارسة النقد و النقد
اسباتيجية الثورة و ر
)إعداد ر
اسباتيجية التنظيم( ،و ذلك ابتداء من النصف الول لسنة  . 1972و لقد أعطينا يف نص "الوضع الراهــن والمهــام
ر
السباتيجية الثورية.
العاجلة للحركة الماركسية-اللينينية" ،بتاري ــخ  6أبريل  ،1973العناص الرئيسية لهذه
يضاف إل هذا ،و عل أساس المبادئ اللينينية ،ر
اسباتيجية التنظيم ،و ر
الي سنعط هنا عناصها الرئيسية .سنتطرق إذن إل :
15
16

ـ ستة مؤلفات عسكرية
م
ـ المجلد الول ص .326
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17

 المبادئ اللينينية للحزب الثوريالسباتيجية الثورية يف المغرب ر
ر
باسباتيجية التنظيم
 كيف ترتبطر
 كيف ترتبط راتيج المذكورة سابقا.
اسباتيجية التنظيم بمبادئ الدفاع
السب ر
أ ـ المبادئ اللينينية للحزب الثوري
)نذكر عل أنها تقوم عل السس المذكورة يف القسم ي
الثاب( ،يمكننا تلخيص هذه المبادئ كما يل :
ر
الجماهب ،ه الدعامة ر
المحب ر ي
ري
الي يقوم عليها الحزب.
فب و المتجذرين داخل نضال
الثوريب
 .1تنظيم
ر
ي
ر
ري
ري
المحب ر ي
السياس للحـزب،
سبورة مرتبطة جدليا بإعداد الخط
مناضلب انبثقوا من نضال
الثوريب ،تتكون من
فب
 . 2إن منظمة
الجماهب ،ف ر
ر
ـ
ر
إيديولوج داخل حلقة مغلقة.
الجماهبية نفسها ،ل من خلل تكوين
و انطلقا من هذه الممارسة الثورية
ر
ر
ري
المحب ر ي
ري
الجماهب ،كما يدع تقديم "ما العمل؟" يف الطبعة الفرنسية لسلسلة "كتـاب
المتفوقب عل
فب
الثوريب
 . 3إن الحزب ،ليس منظمة
ر
ر يـ
ـلب الماركسـ ر ي
فب ،إضــافة إل المناضـ ر ي
ـوريب المحـ رـب ر ي
الجيب  ،"Livre de Pocheبل إن الحزب مجموعة مكونـة مـن منظمــة الثـ ر ي
اللينينيب ي ـف
ـيب-
الجماهبية.
المنظمات الثورية
ر
 . 4من هنا بالـذات ،و مـن خلل هـؤلء المناض ر ي
الجماهبيــة ،ي ـف نفـس الـوقت الـذي يقودهـا،
ـلب ،فـإن الحـزب يرتبــط و يندمــج ) (...بالمنظمــات
ر
عل مستويات مختلفة من الوع الثوري ،و يتغذى منها.
ي
ي
اللينيي  ،المتماســك تمامــا ي ـف كتــاب "مــا العمــل؟" لســنة  ،1902يظهــر
اللينيي بــأن الفكــر
و نجيــب أولئــك الــذين يظنــون أننــا نحــرف التصــور
ـ
ـ
ي
بوضــوح تــام ر ي ـ
البوليتــاري للعــالم ،الــذي وضــحه مــاركس ي ـف أطروحتــه
حب نق ـرأ هــذا النــص ـف مجملــه ،ر ـشيطة أن نكــون قــد اســتوعبنا التصــور ر
لينب تنقيحهــا مــن جديــد و تر ر ي
لينب يف "رســالة إل رفيــق" يف  . 1903و قـد أعــاد ر يـ
يـ
كبهــا،
ـ
الثالثــة حــول فيوربــاخ ،هــذا الفكــر الــذي نقحــه و وضــحه ر ـ
ضــد كــل معارضــيه الــذين يحــاولون تحريفهــا -لنقــدها أحســن ي ـف المــؤتمر الثـ يـاب للحــزب العمــال الشـ رـباك الــديمقراط بروســيا ،و الــذي ســجل
بداية البلشفية .و يعط مؤلف ر ي
لينب "خطوة إل المام خطوتان إل الوراء" تحليل مفصل عن نقاشات هذا المؤتمر.17
م
ـ المؤلفات المختارة ،الجزء الول.
165

المنظمة الماركسية ـ اللينينية المغربية "إل المام" :الخط الثوري 1970 :ـ  :1980الوثائق الساسية ـ مقالت ونصوص

ر يـ
و عل عكــس أولئــك الــذين يريــدون اســتعمال تلــك الحجــة الجــد عاديــة و الجــد مبتذلــة ،و الـ رـي يريـد ر يـ
المنخرطب ي ـف
لينب حســبها "تحديـد عـدد
ـوريب المحـ رـب ر ي
لينب " :ل يجــب العتقــاد بــأن تنظيمــات الحــزب تتكــون مــن الثـ ر ي
الحــزب بعــدد المتــآمرين" ،يجيــب ر ي ـ
فب فحســب ،بــل إننــا نحتــاج
لتنظيمات جد متعددة ،من كل النواع ،من كل الدرجات ابتداء من المنظمات الكب ضيقا و تآمرا إل الكب اتساعا و حرية".18
اللينيي بوضوح أكب يف هذا النص نفسه بالعبارات التالية " :يمكننا أن ر يـ
ي
نمب ر يـ
بب الصــناف التاليــة حســب درجــة التنظيـم
لقد تم وضع التصور
عام ــة و درج ــة الشية خاص ــة  - 1 :منظم ــات الث ـ ر ي
ـوريب - 2 .منظم ــات العم ــال الموس ــعة و المنوع ــة بق ــدر المك ــان )أقتض عل الطبق ــة العامل ــة
الشوط  ،ر
وحــدها و لكــن أفـ رـبض أن مشــاركة بعــض العناص مــن الطبقــات الخــرى باعتبــار بعــض رـ
س ء مســلم بــه( .و يتكــون الحــزب مــن هــذين
ـ
ي
الصـ ر ي
غب مرتبطــة بــالحزب  ،و لكنهــا ـف الواقــع تحــت رقــابته و تحــت قيــادته .
ـنفب - 3 .منظمــات عماليــة مرتبطــة بــالحزب - 4 .منظمــات عماليــة رـ
غب منظمـة ،لكنهـا تخضـع و بصـفة جزئيـة لقيـادة الشـ رـباكية الديمقراطيـة ،و ذلـك عل القـل خلل المظــاهرات
-5عناص من الطبقة العاملـة رـ
ر
الطبق".19
الكبى للضاع
ر
كثبا هذا النص.
فعل الرفاق الذين يضون عل أن نقاش و إعداد الخط السياس هو من اختصاص نخبة معزولة ،أن يتأملوا ر
ف
اسباتيجية الثورة و ر
بـ ر
اسباتيجية التنظيم يف المغرب
لقـد أظهــر لنـا ر يـ
لينب فيمـا قبـل أن "تطــور الـوع الثـوري لـدى الطبقـة العاملـة ،ل يمكـن أن يتـم إل بتحريـك كــل طبقـات الشــعب ،".فبـالحرى ي ـف
ر يـ
الفلحب  ،و حيــث ل تكــون الطبقــة العاملــة نفســها إل قســما قليل مــن مجمــوع ســكان المــدن .إذن
بلـد كــالمغرب ،حيــث يتكــون ثلثــا الســكان مــن
اتيج المتمث ــل يف انطلق الح ــرب الش ــعبية ،ال ـ رـي يوج ــد م ــن ر يـ ـ
بب رـ ـش وطها الساس ــية انطلق النض ــالت
يمكنن ــا الوص ــول إل اله ــدف الس ـ رـب ر
ــ
الساسية و الثورية لجماهب البوادي ،و ر
يبق نمو هـذه النضـالت نفسـه مرتبطــا بنمـو النضـالت ي ـف المـدن ،ي ـف نفــس الـوقت الـذي يكـون عـامل
ر
ر يـ
الفلحب  .ومــرة أخــرى ،فــإن بنــاء جبهــة ثوريــة
البوليتــاري ،و لبنــاء قيــادة الطبقــة العاملــة ي ـف الجبهــة الثوريــة للعمــال و
قويــا للــدفع بتبلــور الــوع ر
ري
ري
الفلحب.
جماهب
جماهب العمال إل
المثقفب إل العمال ،و من
كهذه و بناء قيادة بروليتارية ،ليس بناء آليا ،جامعيا  :إعطاء العلم من
ر
ر
18
19

ـ مسطر من طرف لينين" ،ما العمل؟" ،ص .308
ـ صفحة .312
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ه ــذا البن ــاء ه ــو تحري ــك دي ــاليكتيك للعناص المتقدم ــة أ ك ــب ال ـ رـي تتأص ــل و تتج ــذر الي ــوم موض ــوعيا داخ ــل ق ــوى الش ــباب ،و داخ ــل مجم ــوع
ري
الفلحب ،و يف نفس الوقت داخل الطبقة العاملة.
جماهب
الجماهب الثورية يف البلد ،أي داخل
ر
ر
ي
و لن رنبدد يف اللحاح عل التأكيد بأن من إحدى ر ي
تب ر
المب ر ي
المبياليــة ي ـف المنطقــة ،زيـادة عل
الي تجعل من بلدنا الحلقة الضعيفة ـف سلســلة ر
ـاهب الشــعبية تفــرز بمعــدل قــل مــا يوصــل إليــه ي ـف تاري ــخ المجتمعــات الماقبــل -اشـ رـباكية ،مثقفيهــا
الضــعف الموضــوع للنظــام ،هــو كــون الجمـ ر
ر
يـ
العض ـ ر ي
المدرس المنح ــدر م ــن الحي ــاء الش ــعبية بالم ــدن ،أو م ــن الب ــوادي.
ـاهب الش ــباب
امس -؛ أي جم ـ ر
ـ
ـويب  -بنف ــس المعي المعم ــق عن ــد غر ـ
)بالنسبة لولئك الذين نسوا الواقع الج لثانويات بلدنا ،يمكنهم عل كل حــال أن يرجعــوا إل الدراســة الـ رـي صـدرت ي ـف "أنفــاس" الفرنســية ي ـف
عددها المزدوج  ،20/21سنة  1971حول "التعليم بالمغرب منذ الستقلل الشكل"(.
المدرس للمـدن و البــوادي ،و تمكنهــا أ كــب ي ـف بنــاء المنظمــات الثوريــة للشــباب
و لنـذكر مـرة أخـرى ،بأهميــة توطيـد المنظمــات الثوريــة للشــباب
ـ
ري
الفلحب.
جماهب
كله ،و ربطها أكب بنضالت الطبقة العاملة و
ر
ـوريب المحـ رـب ر ي
و تبعــا للمبــادئ اللينينيــة نفســها ،فــإن بنــاء منظمــة الثـ ر ي
فب ،ل يمكنــه إل أن يتجــذر و يتغــذى و ينمــو مــن هــذه المنظمــات الثوريــة
ر يـ
ـلب الماركسـ ر ي
للشباب ،بحيث توجه نضـالتها يف نفــس الـوقت ،و مـن خلل المناضـ ر ي
الجماهبيـة ،ي ـف إطـار
اللينينيب لهـذه المنظمــات الثوريـة
ـيب
ر
ـ
ر
السباتيجية الثورية.
بب المناضـ ر ي
و أثناء هذه النضالت ،يف أطوارها الهجوميـة و أطوارهـا الدفاعيــة عل السـواء ،تخلـق تـدريجيا إمكانيــات جديــدة لربـط علقـات ر يـ
ـلب
ر يـ
ـدمب و ر ي ـ
العمــال المتقـ ر ي
ـغبة بالمــدن ،و الــذين يســتنتجون دروســا مــن النهزامــات
بب بعــض العناص الثوريــة مــن
البجوازيــة الصـ ر
الفلحب  ،و مــن ر
ري
ري
جوازيب الصغار.
الب
المتتالية
للسياسيب ر
و لولئــك الــذين يظنــون أنــه ل يمكــن أن يوجــد هــؤلء المناضــلون العمــال المتقــدمون ،إل انطلقــا مــن حلقــات للتكــوين النظــري ،نــذكر جملــة
ي ي
ـب موهـ ر ي
ـاهب العماليـة العفـوي واسـعا و عميقـا ،بقـدر مـا يـدفع بمحرض ر ي
ـوبب إل المـام  ،و
للينب ف "ما العمل؟" " :بقدر ما يصــبح انـدفاع الجم ر
ر
ي
ري
ري
ري
بالمعي الذي يتصوره بعــض
بمتمرسب" ) ،(...فليس ذلك التلميذ المجد يف حلقة الدراسات العمالية )
موهوبب و "
بمنظمب و بدعاة
كذلك
ي
ـاهب ،و الـذي عل المنظمــة الماركســية-ا
البوليتاري ،و لكنه ذلك المناضل العامل المتقدم ـف نضــالت الجمـ ر
الرفاق( ،هو الذي سيكون الكادر ر
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للينينية أن تساعده عل التكوين كثوري ر
محبف".
و مــن هنــا كــذلك نــرى الــدور الرئيس للجريــدة كمنظــم جمــاع –عل حــد تعـ رـبب ر يـ
لينب  -و نــرى أيضــا أهميــة "إل المــام" ي ـف المرحلــة الراهنــة ،كمــا
ـ
تظهــر ي ـص ورة تطــوير هــذا المكســب النضــال ل إجهاضــه ،و ي ـص ورة جعلهــا أداة لتــوجيه نضــالت الجمــاهب ،و لتكــوين الكــوادر البوليتاريــة في
ر
ر
ـ
ـلب العمــال و المناضـ ر ي
فب و المناضـ ر ي
ـوريب المحـ رـب ر ي
نفــس الــوقت ،و ذلــك بالنــدماج يف الحركــة الماركســية-اللينينيــة ،بالوصــول إل منظمــة الثـ ر ي
ـلب
ـ
المنحدرين من الشبيبة المدرسية.
ر
ر
ر
اتيج
ج ـ اسباتيجية التنظيم و اسباتيجية الدفاع السب ير
يجب أن نعلم ،كما توضح لنا تجربة الحركة الثورية العمالية ،وتجربتنا الخاصة والقاسية الن :
 . 1بأنه يف الوقت الذي نركز فيه مجهوداتنا لبناء حركة ثورية صلبة ،فإن من المستحيل تجنب عل الدوام أي اعتقال يف صــفوف المنظمــات
الماركسية -اللينينية  ،كيفما كانت درجة إتقان هيكلتها العضوية.
كشط أساس لك تكون ي
الي يوجهها العدو محـدودة ،متعلقـة رـ
 . 2بأن قدرة الرفاق عل الصمود ،ر
الضبات ر
ـاهب،
مباشة بتجـذرهم داخــل الجمـ ر
المصدر الوحيد و العميق للقوة و للثقة يف اليديولوجية الثورية.
ـاهب  -ي ـف المرحلــة الراهنــة -متكونــة
ـاهب ،حـ رـي إن كــانت هــذه الجمـ ر
 .3بــأنه بقــدر مــا تكــون المنظمــات الماركســية-اللينينيــة متجــذرة داخــل الجمـ ر
مــن الشــباب الثــوري ،بقــدر مــا يتكــون مكــافحون ثوريــون جــدد و كــوادر ثوريــة جديــدة ،و الـ رـي تـ رـأب لتخلــف الرفــاق الــذين ســقطوا ي ـف المعركــة ،و
لتقدم هذه المعركة إل المام رغم يصبات العدو.
ـائعب مــن المعركــة ،ي
فق ســجون العــدو تنصــهر ،كمــا كتــب ر
 .4بــأن الرفــاق الــذين اعتقلهــم العــدو ليســوا ضـ ر ي
هوس منــه نفســه مــن ســجنه ســنة
ـ
ـ
ي
ر
فق يــوم مــا ســيخرج نضــال الشــعب هــؤلء الرفــاق مــن الســجن ،و أن الخمــس ســنوات مــن ســجن
 ،1931الطليعــة الــي يمنحهــا الشــعب ثقتــه ،ـ
الشغال الشاقة ر
قصبة بالنســبة للتاري ــخ
الي قضاها معظم كوادر الحزب الشيوع الفيتنام من سنة  1931إل سنة  ،1936تظهر اليوم جد ر
المظفر للثورة الفيتنامية.
ي
البلشق القديم " :إن المطرقة تكش الزجاج ،و لكنها تصلب الفولذ".
و لك نختم ،نذكر بهذا الشعار
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ر يـ
إن المناضـ ر ي
الفلحب الــذين أعطــوا حيــاتهم ي ـف المعركــة ضــد الحتلل الســتعماري،
ـلب المنحــدرين مــن الشــباب الثــوري ببلدنــا ،أبنــاء العمــال و
ري
المناضلب ليسوا من الذين يخافون من مطرقة العدو.
أبناء و إخوان أولئك الذين سقطوا برصاص الحسن يف الريف و يف البيضاء ،هؤلء
يف المواجه ــة اليومي ــة لجهــاز العــدو القمع  ،س ــواء ك ــان ذلــك يف س ــاحات الثانوي ــات و الجامع ــات ،أو يف الحي ــاء الش ــعبية ،أو يف المعام ــل ي
وف
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ي
البوادي ،أو ف كهوف الكوميساريات و زنزانات السجون ،سينصهر الفولذ الصيل الذي يسلح شعبنا ،الفولذ الذي يسلح ثورتنا.
غب كاف اليوم ،و لكن الفولذ الممتاز الذي يكون شعبنا يمنحنا ثقة يف المستقبل.
أكيد أن هذا الفولذ ر
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الطلب
التحضبية للقطاع
الندوة
ر
ري
 29غشت 1973
تقديم:
أيها الرفاق:
ي
ي
السياس و ممارسـتنا داخـل القطـاع
ـا
ـ
ن
خط
و
ـا
ـ
ن
تجربت
تعميق
إطار
ف
و
،
الطلب
القطاع
داخل
للعمل
السنوية
الوطنية
للندوة
التحضب
إطار
ف
ر
ر
ـ
ر
الطلب  ،أنجـزت هـذه الرضـية الـي نطرحهـا للرفـاق مـن أجـل دراسـتها
الطلب  ،انعقـدت نـدوة تهييئيـة بمســاهمة )الكتابـة الوطنيـة( و المكتـب
رـ
رـ
ي
ر
الطلب من أجل تجديد مهامنا بشكل دقيق و واضــح
بجدية و تعميقها حي يساهموا بشكل فعال ف الندوة الوطنية السنوية المقبلة للقطاع
ر
داخل هذا القطاع ،يف إطار التوجيه السياس لمنظمتنا يف هذه المرحلــة .و نتحمــل مســؤولياتنا كاملـة ،و ذلـك ي ـف إطــار الجهــود المبذولــة داخــل
جماهبية.
السب قدما يف بناء خط سديد محكم و منظمة ثورية طليعية صلبة ،راسخة
ر
تنظيمنا من أجل ر
فعل كل الرفاق أن ر
يشعوا عاجل يف دراسة هذه الرضية بحماس و عزيمة ل تقهر.
الكتابة الوطنية ـ  29غشت 1973
ي
اللينيي وسـط الحركـة الطلبيــة إبـان المعـارك البطوليــة الكـ رـبى ســنة  . 70و قطــع
لقد مرت أكب من ثلث سنوات عل انبثاق اليسار الماركس
ـ
مرحل ــة جدي ــدة م ــن حي ــاته النض ــالية المليئ ــة بالنجاح ــات و النكس ــات ،غني ــة بال ــدروس المس ــتمدة م ــن ممارس ــته النض ــالية داخ ــل ه ــذا القط ــاع
الحيــوي و قــاد أ كــب مــن معركــة مجيــدة ضــد مخططــات الحكــم التصــفوية و ســاهم بشــكل كـ رـبب بتقريــب النهايــة المحتومــة للفكــر الصــلج و
التحريق الذي كان إل ذلك الوقت ر
ي
مببعا – و بدون منازع  -عل الساحة الطلبية ،و نال نتيجة كل ذلك عطــف و تأييـد الحركــة الطلبيــة ال رـي
ي
التاريج .و بعـد هـذا المــؤتمر رـ
السياس الـذي
ـع
ض
الو
لتغيب
ا
ر
ـ
ظ
ن
و
ة
مباش
رفعته حاليا إل قيادة المنظمة المناضلة أ.و.ط.م غداة المؤتمر 15
ـ
ر
ـ
ر
المبيالية و المعمرين الجدد الحركة الطلبيــة بقمـع لـم تعـرف لـه مـثيل طـوال سـنوات نضـالها المجيـد
سنأب عل ذكره ،واجه الحكم سماشة ر
ي
اللينيي
كس
ـ
و المســتميت .و مـا كــان هـذا الو يضـع الجديـد الـذي عرفتـه السـاحة الوطنيـة ليمــر دون أن ت رـبز بعـض الخلفــات داخــل اليســار المار ـ
حول الحركة الطلبية و دورها ف الوضعية ر
الي تعرفها البلد.
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هذه الخلفات ر
الي ستعمق خلفات سياسية و إيديولوجية حول قضايا الثورة المغربية ككل .و لم يتوان بعض الرفـاق ي ـف ظـل هــذه الوضـعية
باتهامنــا بتشــتيت الحركــة الطلبيــة نتيجــة اســتلئنا عل الجهــاز .هــذا الســتيلء الــذي ســبب ي ـف نظرهــم جــل المشــاكل الـ رـي يعـ يـاب منهــا اليســار
ي
اللينيي و الحركة الطلبية.
الماركس
نضال:
ي
اللينيي و كــل هــذه التطــورات الجديــدة تســتلزم منــا وقفــة نقديــة لممارســتنا داخــل الحركــة
كس
ـ
كــل هــذا التاري ــخ الحافــل مــن ســجل اليســار المار ـ
السياس داخــل الحركـة الطلبيـة سـيما و أن تنظيمنــا يفتقـر
الطلبية من أجل استخراج خلصات واضحة تقود عملنا المقبل و تصــحح خطنـا
ـ
إل وثيقة حول الحركة الطلبية رغم الندوات ر
الي عقدناها يف السنوات الماضية.
و تـ رـأب النــدوة الحاليــة كــذلك يف مرحلــة جديــدة يعرفهــا التنظيــم و الحركــة الطلبيــة ،فــالتنظيم بعــد تقريــر  20يونيــو التـ ي
ـاريج ) ر ـ
عشة أشــهر مــن
رـ
السياس  .هــذا الخــط الــذي لــم تــزده الخلفــات الحاليــة داخــل الحركــة
ذاب ( عــرف تقــدما هــائل عل مســتوى خطــه
كفــاح التنظيــم ،نقــد و نقــد
ـ
ـ
ر
ـاهب
ـاهب( ليعـ رـب بالفعــل عل أن أي عمــل خــارج الجمـ ر
الماركســية اللينينيــة إل رســوخا و وضــوحا .هكــذا يــأب شــعار )الصــمود و اللتحــام بالجمـ ر
محكــوم عليــه مســبقا بالفشــل لنــه ينطلــق مــن مفهــوم المثقــف الــذي يـ ر
ر
الحقيق الــذي يتمــرس داخــل
ـوري
ـ
ث
ال
ـوض
ـ
ع
ـاهب
ـ
م
للج
ـة
ـ
ق
بالحقي
ـأب
ر
ـ
الجماهب.
الجماهب .و لكن قليلون هم أولئك الذين يمكنهم أن يدركوا كنه هذه الشعارات و بالتال الصمود مع
ر
ر
الخبة
أما الحركـة الطلبيــة فإنهـا مقبلـة عل مرحلــة جديـدة مـن حياتهـا .مرحلـة مخالفـة لمـا عرفتــه خلل الســنوات الماضــية نتيجــة التطــورات
رـ
الجماهبي ــة و ال ـ رـي تمثل ــت بالنض ــال ر ـ
المش وع داخ ــل التح ــاد ال ـ ي
ـوطي لطلب ــة المغ ــرب .إن المرحل ــة الحالي ــة ت ـ رـأب ي ـف غي ــاب ه ــذه
عل الس ــاحة
ر
الطلب فـإن المهــام المنوطـة
المنظمة المناضلة أو بالحرى غيـاب رـشعيتها و المكانيــات ال رـي كــانت توفرهـا .نظـرا للقمـع المسـلط عل القطـاع
رـ
ر يـ
عسبة ،فما كان لنـا أن نتخل عل الحركـة الطلبيـة يف أحلـك ظروفهـا .إننـا كماركسـ ر ي
لينينيب نـؤمن
ـيب
بالحركة الماركسية اللينينية لجد شاقة و ر
ـ
إيمانا راسخا أن الهجوم المضاد الذي شنه الحكم عل الحركة الطلبية سيقابله – و ل شـك -هجــوم مقبــل مـن طـرف الحركــة الطلبيــة .فلهـذا
رـ
ي
ر
نبي
الهجــوم المقبــل يجــب تــوفر كــل الشوط حــي يكــون هجومــا مظف ـرا تســتعيد فيــه الحركــة الطلبيــة كــل مكتســباتها المســلوبة  .فعلينــا أن ـ
ي
ر
نبي الجبهــة بنــاء جديــدا مــن المناضـ ر ي
ـلب الصــامدين و
تنظيمنــا بنــاء محكمــا حــي يكــون بالفعـيـل القيــادة الفعليــة للهجــوم المقبــل ،كمــا يجــب أن ـ
عبوا عــن التحـامهم و نضـالهم ـف أوقـات الشـدة هـذه .و لفـظ كـل الغـازات السـامة ال رـي عـ رـبت عـن انتهازيتهـا و انهزاميتهـا كمـا يجـب علينــا
الذين ر
ي
ر
ي
الس ء الـذي يسـتلزم منـا
كذلك
أن ندرس بجد إمكانية جعل التحاد الوطي لطلبة المغرب المنظمــة الطليعيـة الوحيــدة ـف الظـروف الجديـدة ـ
ي
الجماهبية ر
حي نضمن استمراريتها و صمودها.
أن نفكر ف البناء الصحيح للنقابة الشية
ر
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فق تقييمنا للحركة الطلبية يجب أن نبحث و نركز عل دورها ي
ر
و أخبا :ي
السياس
ـا
ـ
ن
خط
ـل
ـ
ص
نف
أن
ـال
ح
بأي
لنا
يمكن
ل
إذ
،
الطبق
اع
ض
ال
ف
ر
ـ
ي
ر
ر
اع هــذه النقطــة و
ـاهب الشــعبية و نضــالنا
داخــل الحركــة الطلبيــة عــن خطنــا مــع الجمـ ر
الطبق  .لهــذا فــإن التصــميم المقــبح ـف هــذه النــدوة ير ـ
ـ
ر
يحدد بشكل واضح دور الحركة الطلبية يف تأجيج الضاع الطبق ببلدنا.
ف
أول :ر
الجماهبية يف نهوضها الجديد:
الشوط الموضوعية لنمو الحركة
ر
ف
أ ـ شكلت انتفاضة  23مارس  1965منعطـف تحــول حاسـم يـف نمـو المس رـبة النضـالية لشــعبنا الكـادح ،و كــانت بمثابــة نقــد دمــوي بالنســبة
البلمـ يـاب و مسـجلة بدايــة الفلس
لحزاب الصلح يف المغرب معلنة عن بداية القطيعة العفوية و الحسية
للجماهب لخط العمــل الصـلج ر
ر
الذري ــع للخط البجوازي الصغب الذي عرف انتعاشا يف ر
الفبة الممتدة ما ر ي
بب .1965 -1958
ر
ر
ي
ر
الجماهبيــة عــن انتهازيتهــا و مســاومتها غــداة هــذه النتفاضــة حيــث
و لقــد كشــفت الح ـزاب الصــلحية الــي كــانت آنــذاك ـف مقدمــة المعركــة
ر
سارعت – و دماء الشهداء لم يجف بعد بشوارع الدار البيضاء  -إل دخول المساومات المشهورة مـع النظــام عل ظهـر هــذه النضــالت ،مـادة
الجماهبي ــة ،و م ــا ك ــان لحزابن ــا أن تفع ــل أ ك ــب م ــن ذل ــك نتيج ــة مواقعه ــا و
أحس ــن مس ــاعدة ل ــه للخ ــروج م ــن العزل ــة ال ـ رـي أوقعت ــه في ــه الحرك ــة
ر
الجماهبيــة  .فمــا كــان لهــا إل أن تقــف للتفــرج عليهــا و اتخــاذ أزمــة
انتماءاتهــا الطبقيــة الـ رـي جعلتهــا عــاجزة عــن مســايرة هــذا النمــو الهائــل للحركــة
ر
النظام الجديدة هذه كفجوة تتشب منها إل السلطة.
ي
نفس الموقف أظهرتـه أحزابنــا الصــلحية و النتهازيـة و التحريفيــة بعـد هزيمــة النظمــة العربيـة ف يونيــو  . 1967فلمـا كـان الشـعب الفلسـ ي
ـطيي
ـ
المبيالي ــة المريكي ــة و الص ــهيونية العالمي ــة ك ــان موق ــف الحـ ـزاب
خاص ــة و الش ــعوب العربي ــة عام ــة تتع ــرض للم ــؤامرة الدنيئ ــة ال ـ رـي تحيكه ــا ر
ي
ـغب -هــو الكتفــاء برفــع شــعارات جوفــاء متخليــة عــن تعبئــة
الصــلحية و النتهازيــة و التحريفيــة ـف بلدنــا  -تمشــيا مــع خطهــا الـ رـبجوازي الصـ ر
المبياليــة المريكيــة بمســاعدة
الشــعب
المغرب لمســاندة الثــورة الفلســطينية و القبــول ضــمنيا بــالقرارات التصــفوية و المشــاري ــع الـ رـي صــاغتها ر
رـ
ي
ر
التحريفيــة الســوفياتية )ق ـرار مجلــس المــن – ر ـ
مشوع روجــرز (..و إن موقــف التحريفيــة المغربيــة ـف هــذا الصــدد لجــد مخــزي حيــث لــم يــبدد
زعيمها يف استخدام جدليته المعهودة لمساندة الثورة الفلسطينية ،و يف نفس الوقت تأييد المشاري ــع التصفوية ر
الي صيغت لتصــفيتها ي ـف آن
واحد.
و لقد انفضح الخـط الصــلج الـبجوازي الصــغب لحزابنــا الصــلحية بصــورة أ كــب غـداة النضـالت الهائلـة ال رـي خاضـتها الشــبيبة المدرسـية في
ر
ر
ر
ـ
ي
ســنة  1970و الـ رـي تــوجت بمــؤامرة إيفـران الـ رـي شــكلت رصــيدا جديــدا للصــلحية ـف المســاومة عل النضــالت
الجماهبيــة – الشــعبية  .فبعــد
ر
انطلق حركة التلميذ سنة  1970و بعد سنوات الركود ر
الي أعقبت انتفاضة مارس ،ي ـف نضـالها المجيـد ضـد مخططــات الحكـم التصـفوية ي ـف
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مي ــدان التعلي ــم ،ه ــذه النطلق ــة ال ـ رـي ك ــانت ش ــمولية و ال ـ رـي طبع ــت ب ــالروح النض ــالية العالي ــة ،أول ــت الص ــلحية و التحريفي ــة – م ــرة أخ ــرى -
كبب يف فصل الطلبة عن التلميـذ بـدعوى تبـاين المشــاكل المطروحــة .إل أنهـا لـم تتــوان  -كعادتهـا -
بظهرها لهذه النضالت و ساهمت بقسط ر
يف المس ــاومة عل ه ــذه النض ــالت المجي ــدة م ــن أج ــل ان ـ ر يـباع مكاس ــب ذاتي ــة انتهازي ــة عل حس ــابها .إل أن موقفه ــا ه ــذا س ــاهم بش ــكل ك ــبب في
ر ـ
ـ
ي
تعجيل نهايتها ف قطاع الشبيبة المدرسية.
ف
البجوازيـة و بدايـة نمـو حركـة التحـرر
ب ـ عل الصعيد
العرب شكلت هزيمـة النظمـة العربيـة يـف يونيــو  1967بدايـة لخـط هـذه النظمـة ر
ر
ي
العربية و نهوضها الجديد .ي
البجوازيـة ال رـي اســتطاعت – و لمـدة طويلـة -
فق سنة  1967بدأت
الجماهب العربية تدرك كنه طبيعـة النظمـة ر
ر
العرب  ،إل
العرب ببعض الصلحات الطفيفة و بالديماغوجية الثورية .فهزيمة  1967كانت بالفعل صدمة بالنسبة للشــعب
تخدير الشعب
ر
رـ
ـغب الـذي كـانت تس رـب عل هــداه تلـك النظمـة نتيجــة انتماءاتهــا الطبقيـة .و
أنها كانت إيجابيـة مـن حيـث أنهـا كشـفت عـن الخـط ال رـبجوازي الص ر
ي
لق ــد احت ــد ه ــذا التن ــاقض ر ي ـ
العرب و ه ــذه النظم ــة خصوص ــا غ ــداة الهجم ــة الش ــديدة ال ـ رـي ش ــنتها الطبق ــة الحاكم ــة ـف الردن عل
بب الش ــعب
ر
ـ
الشــعب الفلسـ ي
ـاهب العربيــة أن النضــال
ـطيي و عل المقاومــة الفلســطينية ،هــذه الهجمــة الـ رـي ســاعدت ي ـف تعميــق الــوع
العرب و إدراك الجمـ ر
رـ
العرب و ضد كل عائق لتحرره .كما ل يمكـن أن نغفـل مـا كــان
ضد الصهيونية ل يمكن أن ينتض إل إذا كان نضال طبقيا ضد كل أعداء الشعب
ر
ه الجبه ــة الش ــعبية الديموقراطي ــة لتحري ــر
لهزيم ــة  1967م ــن أث ــر بلي ــغ عل المقاوم ــة الفلس ــطينية و حرك ــة التح ــرر العربي ــة و تج ــذرها .فه ــا ـ
ي
ي
فلسـ ر ي
اللينيي لمرشــد لنضــالها الشــاق  .و ـف اليمــن الديموقراطيــة اســتطاع اليســار
كس
ـطب تـ رـبز عل الســاحة الفلســطينية متشــبعة بــالفكر المار
ـ
ـ
ي
اللينيي من جهتـه أن يصــحح مسـار الثـورة هـاته بعـد يونيــو  1969و دفعهـا إل المــام ضــمن آفــاق الثـورة الديموقراطيــة الوطنيــة و ي ـف
الماركس
ي
ري
ري
المبيالية ف المنطقة.
الجبهتب
العرب جاء توحيد
الخليج
خب رد حاسم عل مخططات ر
المناضلتب و تشبعها بالماركسية اللينينية ر
ر
ف
ي
فق الصـ ر ي
ـب شــكل قيــام
ـال Iاشــتدت الثــورة العالميــة يـف مواجهــة
ر
المبياليــة العالميــة بــدفع علــم الثــورة الحمــر عاليــا .ـ
ج ـ عل الصــعيد العـ ي
ي
تس تونــغ و ذلــك مــن أجــل إعطــاء نفــس
الثــورة الثقافيــة انتصــارا للخــط ر
البوليتــاري الــذي ينتهجــه الحــزب الشــيوع الصــيي بقيــادة الرفيــق مــاو يـ
الببوقراطية و التحريفية ر
الي يمكن أن تكبل مس رـبتها .و ـف الفيتنــام خاصــة و الشــعوب :الهنـد
الكبى و كش الهيمنة ر
البوليتارية ر
جديد للثورة ر
ه أخــذت مصـ رـبها بنفســها عل دحــر العــدوان حـ رـي و إن كــانت
رالصــينية عامــة جســدت انت يصــارات الشــعوب هنــاك مــدى قــدرة الشــعوب إن ـ
ي
ي
أكب دولة عدوانية ف العالم .و لقد ساهم نضال هذه الشــعوب بشــكل كـ رـبب ـف رفــع معنويـة الشـعوب المكافحــة و إحرازهــا عل النضــال
تبعمه ر
م ــن أج ــل تحرره ــا ر
الس ء ال ــذي زاد ي ـف توس ــيع معس ــكر الث ــورة س ــواء ي ـف إفريقي ــا – الموزم ــبيق ،غيني ــا بس ــاو – أو ي ـف أمريك ــا اللتيني ــة  -بوليفي ــا،
ـ
الروكواي ...كما أخذت التحريفية العالمية تعرف يف هذه المرحلة بداية إفلسها الشنيع أمام تزايد تواطؤها و خيانتها للثورة العالمية.
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يف ظ ــل ه ــذه رـ ـ
ـاهب و ض ــمنها الحرك ــة الطلبي ــة تس ــتعيد نهوض ــها الجدي ــد ،فهك ــذا أخ ــذت الطبق ــة العامل ــة
الش وط الموض ــوعية أخ ــذت الجم ـ ر
ــ
ي
ـ
ي
ر
ر
تســتعيد طاقاتهــا النضــالية كمــا تجل ذلــك ـف نضــالتها الكـ رـبى الــي امتــازت بط ــول النفــس و الــروح الكفاحيــة العاليــة الــي صــاحبتها )إصاب
منــاجم خريبكــة ،منــاجم ج ـرادة ،نضــالت عم ــال النس ــيج و المط ــاحن  (...كم ــا بــدأ الفلح ــون يــدخلون ي ـف المعركــة بنضــالتهم العفويــة نتيجــة
اشتداد حملة النهـب ال رـي يتعرضـون لهـا مـن طـرف المعمريــن الجـدد ،هكـذا بـدأ يأخـذ شـعار الرض الصـدارة لكـل النضـالت الســلمية و العنيفـة
الـ رـي يقومــون بهــا ،و لقــد تطــورت نضــالتهم هــذه إل انتفاضــات دمويــة عنيفــة كانتفاضــة ي
بي ملل ،ســطات ،تســلطانت و أولد خليفــة  .و لقــد
ـ
الجماهبي الذي قابلت به العنف الرجع .فلقد يصب العمال ي ـف منـاجم قطــارة المثــال ي ـف
الجماهبية ظاهرة العنف
سجلت نضالت الحركة
ر
ر
ي
ر
الصــمود و التضــحية لمــا هــددوا بتهــديم المنجــم إذا لــم تلــب مطــالبهم ر ـ
المش وعة ،كمــا لــم يتــوان الفلحــون الفق ـراء ـف أولد خليفــة مــن ســق
ري
القطاعيب الجدد.
أراضيهم المغصوبة بدمائهم الجارية دفاعا عنها من جشع
ر
و يف هذا الظرف كذلك أخذت الشبيبة المدرسية )التلميذ و الطلبة( تسبجع قوتها بنهوضها الجديد الــذي ســجلته معــارك  1970نظـرا لنمــو
ي
ر
الجماهبية ،ر
ر
السء الذي سيؤكد صحته.
حقيق لنمو الحركة
بشب
ر
الشوط الموضوعية داخلها .فكان نضالها ف  1970ر
كمــا أخــذت الحركــة الطلبيــة تأخــذ موقعــا متقــدما يف النضــال بحكــم تــوفر و نمــو ر ـ
الش وط الموضــوعية و الذاتيــة و الـ رـي كــان مــن بينهــا توســيع
ـ
الجماهب الكادحة .فإل حدود  1967 - 1966كان اللتحاق بالجامعة حلما ل يتحقق إل لبنــاء الطبقــات الميســورة ،و لكــن
قاعدتها من أبناء
ر
الجماهب تصل تدريجيا إل الجامعة – هذه الفواج ر
الي أتيح لها أن تلج أبواب
بعد سنة  1968 – 1967خاصة أخذت أفواج هائلة من أبناء
ر
ي
التغيب
التعليــم النصــف المفتوحــة غــذاة الســتقلل الشــكل .و الـ رـي اســتطاعت أن تتخط العراقيــل المزروعــة ـف طريقهــا الطويــل ،فشــكل هــذا
رـ
الطلب
تبــدل كميــا و كيفيــا داخــل الحركــة الطلبيــة الـ رـي أخــذت تجــذر مواقفهــا مــن المشــاكل المطروحــة عل صــعيد التعليــم ،فأصــبح القطــاع
رـ
تنعكس فيه بكل وضوح السياسـة النخبويــة للنظـام المتعفـن ال رـي ترم إل تجهيـل الشـعب المغرب و حرمـانه مـن حقـه رـ
المشوع ي ـف التعليـم .و
رـ
ـ
ي
ر
ـاهب الطلبيــة لــذلك .و لقــد
السياس و اليـ
اللينيي و نضــاله
كس
ـديولوج داخــل الحركــة الطلبيــة مــن إدراك الجمـ ر
ـ
ـ
لقــد زاد انبثــاق اليســار المار ـ
ي
ي
الطلب خاصــة ـف بدايــة المعــارك المجيــدة للشــبيبة المدرســية ـف فـ رـباير – مــارس الـ رـي ســتتوج بمــؤامرة
بــرزت هــذه التحــولت داخــل القطــاع
رـ
ي
ر
إيف ـران الس ــيئة الــذكر .كم ــا س ـ ر يـبيدها نض ــال الحرك ــة الطلبي ــة ـف ف ــبة مــاي – يوني ــو أ ك ــب وض ــوحا بفع ــل النض ــالت الهائل ــة ال ـ رـي ص ــحبت ه ــذه
التحركات.
ثانيا :مرحلة النشأة:
ف
ـام الحرك ــة
أ ـ فمرحل ــة النش ــأة يـ ـ
ف النه ــوض بالحرك ــة الطلبي ــة الجدي ــد ل يمك ــن لن ــا بأي ــة ح ــال م ــن الح ــوال أن نأخ ــذها بمع ــزل ع ــن تن ـ ي
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الجماهبيــة و ل يمكــن لنــا كــذلك أن نأخــذها مجــردة عــن تطــور و نمــو رـ
الطلب  .كمــا ل
الشوط الموضــوعية و الذاتيــة الــذي عرفهــا القطــاع
ر
ر يـ
ي
اللينيي داخلهــا ،إن التنظيــم نفســه ليــس قفــزة معزولــة عــن
كس
يمكــن أن نعــزل النهــوض
ـ
للحركــة الطلبيــة الجديــد عــن نشــوء التنظيــم المار ـ
ي
الجماهبية بل هو ف نفس الوقت نتيجة و منتج لهذه الحركة.
الحركة
ر
ي
ي
ر
الطلب ه ــو نتيج ــة لتص ــاعد ه ــذه النض ــالت
فق
فتنظيمن ــا للقط ــاع
ر
ر ــ
الجماهبي ــة ال ــي س ــيكون له ــا بالت ــال دور مه ــم ـ ـف توس ــيعها و تعميقه ــا .ـ ـ
ي
ـاهب الكادحــة الـ رـي حملــت
الظــروف الجديــدة أخــذت قاعــدة الحركــة الطلبيــة ـف تحــول مســتمر بفضــل وصــول الفــواج الهائلــة مــن أبنــاء الجمـ ر
معهــا كــل المآس الـ رـي يعـ يـاب منهــا الشــعب المغرب  ،ر
الطلب نتيجــة لــذلك مركـزا
الس ء الــذي ســاعد عل انتشــار الفكــر الثــوري و جعــل القطــاع
ر يـ
رـ
ـ
ـ
ي
ر
ـاهب
متقــدما للضاع اليـ
ـديولوج .فجنــب النضــالت الول للحركــة الطلبيــة ـف نهوضــها الجديــد الــذي لعبــت فيــه دورا مهمــا ـف مســاندة جمـ ر
التلميــذ الـ رـي ناضــلت ضــد السياســة النخبويــة للحكــم ي ـف ميــدان التعليــم ،هــذه النضــالت الـ رـي تــوجت بمصــيدة إفـران الـ رـي خشت فيهــا الحركــة
الفقبة نحو التعليم العال ،كما شكلت زيارة ) ر ي
لوبب برافو( للمغــرب للتـآمر
لجماهب التلميذ
الطلبية )المدرسة العليا للساتذة( المنفذ الوحيد
ر
ر
عل الشــعب الصــحراوي و ي ـ
إصاب  4مــاي الــذي قــابلته بــه الحركــة الطلبيــة يشــكل هــذا تحــول حاســما داخــل الحركــة الطلبيــة حيــث تعــدى
ر
إصاب حول مشاكل التعليم إل ي
الصاب إطاره التقليدي من ي
ي
ي
اللينيي يرجـع إل هـذه
كس
المار
لليسار
الحقيق
إصاب سياس عام .فالنبثاق
ـ
الف ـ رـبة المجي ــدة ال ـ رـي عرف ــت حرك ــة نض ــالية عالي ــة ي ـ ـف تاري ــخ الحرك ــة الطلبي ــة ال ـ رـي أخ ــذت تط ــرح الب ــديل و ل ــو بش ــكل غ ــامض للص ــلحية و
التحريفي ــة فك ــانت مع ــارك التجني ــد يف م ــاي – يوني ــو ه أول المع ــارك ال ـ رـي خاض ــتها الحرك ــة الطلبي ــة ي
ف اس ــتقلل ش ــبه ت ــام ع ــن الحـ ـزاب
ــ
ــ
ــ
ـ
ي
السياس و
المعتقلب  ،فك ــانت بداي ــة الضاع
الص ــلحية و التحريفي ــة ال ـ رـي تخلــت – كعادتهــا  -ع ــن المعرك ــة و ع ــن مناض ــل الحرك ــة الطلبي ــة
ر
ـ
ر
الطلب و عكــس بالفعــل نمــو
ـديولوج مــع الصــلحية و التحريفيــة الــذي كــان ي ـف معركــة التجنيــد تلــك ،أول مشــهد مــن نــوعه داخــل القطــاع
اليـ
ـر
ر
الطبق عل الساحة الوطنية.
الحركة الطلبية الذي لم يكن إل انعكاسا لنمو الضاع
ي
ي
فق خضــم هــذه النضــالت بــرز التنظيــم و ي
ي
ي
اللينيي كقــوة ثالثــة ـف الميــدان ـف وجــه النظــام و الصــلحية،
كس
المار
ـار
ـ
س
الي
ـق
ـ
ث
انب
ـطها
ـ
س
و
ف
ـ
ـ
ـ
ـ
ي
فالجماهب الشعبية و الحركة الطلبية خاصة لم تعرف اليسار الثوري إل عند انبثاقه الصحيح ف هذه النضالت و تصدره لها.
ر
أمــا تنظيميــا فــإن تأسيســه جــاء رـ
مباشة بعــد انفصــال صــيف ) 1970غشــت( ،إل أن الجــذور الحقيقيــة لهـذا النفصــال تنحــدر إل مـؤامرة إيفـران
ي
ر
ري
الحس ي ـف تلـك الفـ رـبة ضـد
الخب ،إل أن هذا الغضب لم يبعـد شـكله
التحريق عل مواقف هذا
المناضلب داخل الحزب
الي سجلت غضب
ر
ـ
التحريفيب الـ رـي حــاولت يف إف ـران و شــاركت ي
ي
ر يـ
اللينيي
كس
المار
ـر
ـ
ك
الف
ـذ
ـ
خ
أ
،
1968
–
1967
ـنة
ـ
س
ـد
ـ
ع
فب
.
ـؤامرة
ـ
م
ال
ـدبب
ـ
ت
ف
طغمــة الســاتذة
ر
ـ
ـ
يـ
ـ
ي
ر
التحريق
التحريق و بعض مثقفيه نتيجة نمو الثورة العربية بعد  ،1967و إنجــاح الثــورة الثقافيــة و باعتبــار الحــزب
ينتش داخل طلبة الحزب
ـ
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ي
نعي الجـزء المهـم و الـدينام مـن أعضـاء هـذا الحـزب .إذ أن البقيــة مـن
آنذلك هو الممثل الرس للمار
كسية  -اللينينية .و إذا قلنا الطلبـة فإننـا ـ
ر يـ
الجماهبي ــة بعــد ســنة  1969بــدأت تش ــكل أنويــة للماركس ـ ر ي
اللينينيب  ،ه ــذه النويــة الـ رـي ك ــانت
ـيب
أعض ــائه لي ــس لهــا أي دور يــذكر ي ـف الحركــة
ر
ي
التحريق لم ينضج لهـؤلء المناض ر ي
ـلب إل بعـد معـارك الشــبيبة المدرسـية ي ـف فـ رـباير مـارس ،1970
متحلقة حول )أنفاس( .إل أن البديل للحزب
ر يـ ـ
كمثقفب
الجماهبي ــة
حي ــث ب ــدأت تظه ــر له ــم أهمي ــة ه ــذا القط ــاع و خصوص ــا دور التلمي ــذ ،لي ــس ي ـ ـف ح ــد ذاته ــم ولك ــن ل ــدورهم ي ـف الحرك ــة
ر
الس ء الــذي أبــرزه نضــال فـ رـباير – مــارس بشــكل ملمــوس و ر ـ
الجماهبيــة ر
عضـ ر ي
مباشة بعــد مــؤامرة إف ـران ،و كــرد فعــل عل مواقــف
ـويب للحركــة
ر
ـ
ي
ي
التحريق ر يـ
التحريفيــة هنــاك تشــكلت حلقــة مــن هــؤلء الماركسـ ر ي
ومثقق مجلــة )أنفــاس( ،و مــا نضــال
بب الطلبــة
ـيب مســتقلة عــن تــوجيه الحــزب
ـ
ـ
مــاي – يونيــو و الــدور الــذي لعبــه فيــه طلبــة التحــرر و الشـ رـباكية ،إل تنســيق لهــؤلء الرفــاق خــارج إطــار حــزب التحــرر والشـ رـباكية ر
الس ء الــذي
ـ
ي
ـ
ر
أخبا م ــن مش وع
س ــيؤدي إل النفص ــال ـف غش ــت  ،1970خصوص ــا بع ــد مواق ــف التحريفي ــة المتناقض ــة م ــن الدس ــتور و الكتل ــة الوطني ــة ،و ر ـ
روجرز .و بعد النفصال و تأسيس التنظيم ظلت ر
فبة طويلـة مـن الغمــوض داخـل التنظيــم لصـعوبة طـرح البــديل الثـوري ،هــذا البــديل الـذي ل
السياس الــذي كــان ي ـف تلــك الفـ رـبة
يمكــن أن يتضــح دون الممارســة الثوريــة و لقــد كــان هــذا الغمــوض عل جميــع الصــعدة :عل مســتوى الخــط
ـ
السياس ي ـف غيــاب تــام لــه .و كتنظيــم انبثــق أساســا مــن الحركــة
مزيجــا مــن العفويــة و التجريبيــة بحيــث ل يمكــن أن نتكلــم أساســا عل الخــط
ـ
ـغبا يحمــل رواســب عميقــة للممارســات التحريفيــة و الصــلحية ويحمــل معــه جميــع الممارســات البورجوازيــة
الطلبيــة فقــد كــان بورجوازيــا صـ ر
الصغبة للحركة الطلبية.
ر
ي
وي
ر
السياس  ،فقــد كــانت ممارســتنا التنظيميــة تحمــل معهــا بــذور اللمركزيــة التنظيميــة الــي جــاءت كــرد عل المركزيــة
ـط
ـ
خ
ال
ف
ـوح
ـ
ض
و
ـاب
ـ
ي
غ
ف
ـ
ـ
ـ
ي
ي
ر
ر
ي
جوازيب الصــغار ،و زاد مــن غمــوض الرؤيــة
التحريق الــي تحض التنظيــم ـف جماعــة مــن الزعمــاء الـ رـب
المفرطــة الــي كــانت ســائدة داخــل الحــزب
ر
ـ
ي
التنظيمي ــة ض ــآلة الجه ــزة حي ــث ل ــم يك ــن هن ــاك إل ح ــدود الم ــؤتمر  ،14إل خلي ــة واح ــدة داخ ــل كلي ــة الداب ك ــل مهماته ــا تنحض ـ ـف إتم ــام
ي
التحريق  .أم ــا بعــد الم ــؤتمر  ،14فقــد تــم إق ـرار ص ــيغة تنظيمي ــة جدي ــدة ع ـ رـبت فيم ــا بع ــد ع ــن فش ــلها ،مجل ــس
النس ــحاب م ــن داخ ــل الح ــزب
ـ
ـديولوج لكـونه لـم يكـن قيــادة التــوجيه بـل تنسـيقا ر يـ
ر
بب
سياس و إيـ
الطلب و الـذي كــان يعـ يـاب مـن ضـعف
التنسيق الـذي كـان هـو قيـادة القطـاع
ـ
مختلـف الخليـا ،و زيــادة عل ذلـك كـان وجرـ ــوده شــكليا تمامـا يف الـوقت الـذي كـان هنـاك مجلـس للطـر هـو الـذي يقـوم فعليـا بقيـادة التنظيــم في
ـ
ي ـ
ي
ر
السياس ـف هــذه المرحلــة،
الخطبة داخل التنظيم و لغياب الخط
الليبالية
القطاع
ر
كبب ف تفس ر
الطلب .و لقد كان لتداخل هذه الطر دور ر
ر
ي ـ
سياس و
ك ــان طبيعي ــا إب ــدال إط ــار ب ــآخر دون أن تح ــل المش ــاكل المطروح ــة عل الص ــعيد التنظي ـ و لق ــد ك ــان التنظي ــم كك ــل يع ــاب م ــن ف ـراغ
ـ
ي
التحريق الذي كان ي
ر
يضب حصارا كثيفا عل الماركسية اللينينية.
إيديولوج هائل بحكم انتماء جل أعضائه إل الحزب
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الجماهبيــة الخـرى
ـغب و التحـام القطـاع بالقطاعــات
و منذ انبثاقنا داخل القطاع
ر
الطلب ،حددنا شـعارات لتجـاوز هـذا القطـاع ال رـبجوازي الص ر
ر
الفلحب الفقراء خصوصا لما أخـذت نضــالت هـؤلء القطاعــات تتصــدر الحــداث ) يـ
ري
إصاب خريبكــة ،أولد خليفـة  (..إل أن
كالطبقة العاملة و
ي
ر
ذلك ظل مجرد شعارات نظرا لنعدام الخطة و التوجيه و نظرا للعفوية و التجريبية ر
الي كانت إل تلك الفبة راسخة ف كيان تنظيمنا.
ف
ب ـ يمكــن لنــا أن نقــرن الظهــور التـ ف
ف
اللينين داخــل الحركــة الطلبيــة بانعقــاد المــؤتمر  14ي ـف دجنـ رـب  1970ينــاير
كس
ـاريج لليســار
ي
يـ
المار ي ـ
 ،1971إل أن هــذا الخب  ،لــم يشــكل مرحلــة فاصــلة ي
سياس نسـ رـب عل هــداه داخــل
ـط
ـ
خ
ـا
ـ
ن
ل
ـن
ـ
ك
ي
ـم
ـ
ل
ـة
ـ
ه
ج
ـن
ـ
م
ف
ـة،
ـ
ي
الطلب
ـة
ـ
ك
الحر
ـخ
ـ
ي
تار
ف
رـ
ـ
ـ
ي
ـ
ر
ر
الس ء الــذي سـيدفعنا إل المــؤتمر و الحركــة الطلبيــة شــبه جاهلــة بأهــدافنا و خطتنــا ،فجــل منـدوبينا ـف هــذا المــؤتمر حشوا
يالحركــة الطلبيــة ـ
ي
اللينيي بــل ال كــب مــن ذلــك هــو أن جلهــم انتقلــوا آليــا بحكــم الصــداقة الـ رـي كــانت تربطهــم مــع رفــاق لنــا مــن صــفوف
كس
ـف لئحــة اليســار المار
ـ
ـ
ي
التحريق إل صـفوف الحركـة الماركســية اللينينيــة .فرغـم النجـاح الـذي لقينـاه ي ـف النتخابـات ،كــان مـن البـديه أن نتقـدم ي ـف ظـل هـذه
الحــزب
ـ
ي
سياس و برنامــج نضــال عــام .حيــث اكتفينــا داخــل
الوضــعية إل المــؤتمر و الغمــوض يكتنفنــا حــول الحركــة الطلبيــة و دورهــا ـف غيــاب خــط
ـ
المــؤتمر برفــع صــيغ عامــة لتجــاوز الصــلحية والتحريفيــة و التعريــة عــن ممارســتها خلل تاريخهــا الطويــل  .و لقــد تــم  -داخــل المــؤتمر  -اللتقــاء
التقدميب( هذا اللتقاء الذي كان يف تلك ر
ري
الفبة مجرد تحالف انتخـ رـاب لمواجهــة الصــلحية و
مع رفاق )ب( يف إطار )الجبهة الموحدة للطلبة
ذلك لغياب الوضوح التام يف مشـكل الجبهـة .إل أن اليجابيــة ال رـي سـجلها المــؤتمر  14هــو النســحاب الجمـاع لليســار ،هـذا النســحاب الـذي
كان منطقيا تماما للظروف الموضوعية المحيطة به.
ـديولوج و السياس مــع الصــلحية بشــكل واســع ،فبعــده ر ـ
ر
ـاهب الطلبيــة
و لقــد شــكل المــؤتمر  14بدايــة الضاع اليـ
مباشة طرحنــا عل الجمـ ر
ـ
أفكارنا الجديدة و العوامل ر
الفعل هـو أن الحركـة الطلبيــة بـدأت تـدرك – بحكـم عملنـا و
الي دفعتنا إل النســحاب مـن المـؤتمر .فكــان مؤتمرنـا
ـ
دعايتنا داخلها -عمق تحاليلنا و مواقفنا.
ي
و لقد كانت معركة التضامن مع التلميذ ال رـي تلـت المــؤتمر رـ
مباشة مهمـة ـف هـذا الصـدد لطـرح البـديل الثـوري و إعطــاء الخلفيـات السياســية و
كبب عل إظهار الفكر الثــوري و مـدى دوره ي ـف القضــاء
اليديولوجية لمواقف الصلحية و التحريفية :و ساهمت دعايتنا المكثفة هذه بقسط ر
عل سيطرة التحريفية من الحركة الطلبية إيديولوجيا و تنظيميا.
ي
فيما يخص معركة التضـامن مـع التلميـذ )ينـاير – فـ رـباير( .لـم تكـن آنـذاك لنفوذهــا ـف ف رـبة الضـعف و الغمـوض  -هـذه المرحلــة ل يمكــن لنـا أن
ي
ـاهب الطلبيــة بــدأت تــدين الصــلحية و التحريفيــة .فهــذه
نغفــل فيهــا كــذلك الــدور الــذي لعبتــه هــذه النضــالت ـف هــذه المرحلــة حيــث الجمـ ر
المرحلة ) ر
الفبة( ر
تبق لها – رغم سلبياتها المتعددة  -عدة جوانب إيجابية خصوصا بالنسبة للمراحل التالية.
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التنظيمي ر
ـوقفي متبـ ر ف
الس ء الـذي أدى إل ظهـور م ر ف
ر فـ
ج ـ فف هذه المرحلـة طـرح مشـكل الجبهـة ر فـ
ـايني منـه :موقـف رفــاق )ب( الــذي كــان
بي
ي
يـ
ر
ي
الس ء الــذي
ه حلقــات يتحكــم فيهــا التنظيمــان و مخصصــة للســتقطاب
يــرى أن الجبهــة مجــرد حلقــات للعـ ر
ـاطفب عل التنظيــم ،ور بالتــال ـ
ـ
ي
يحيل مناضل الجبهة يف ظل هذا التوجيه إل مجرد مطبق القرارات دون أن يكون لهم أي دور فعال ف بلورتها و صياغتها ،وبالتال فإن هذا
ـاط للجبهــة ي
يقض عل مبــادرات المناضـ ر ي
الفهــم الخـ ئ
الطلب
ـلب لقــد كــان مفهومــا نخبويــا مجحفــا ،و هــذا مــا طبــع ممارســة )ب( داخــل القطــاع
رـ
ـ
حيــث كــانوا يتهربــون مــن النقــاش داخــل الجبهــة لمشــاكل يطرحهــا المناضــلون عــن حســن نيــة بــدعوى أنهــا ليســت مــن اختصــاص الجبهــة .كمــا
يظهــر ذلــك جليــا ي ـف كــون جــل المؤسســات الـ رـي كــانوا يعملــون فيهــا لــم تنــاقش و لــم تســاهم ي ـف مســائل مصـ رـبية ي ـف حيــاة الحركــة الطلبيــة كمــا
سيحدث فيما بعد بالنسبة للمؤتمر .15
جماهبيــة و ديموقراطيــة ،بحيـث يـ
تبي قياداتهـا عل
ـاهبي للحركـة الطلبيــة ،فلجانهـا يجـب أن تكــون
ر
موقفنا من الجبهة كـان يـرى أنهـا تيــار جمـ ر
ي
أساس انتخاب ،فكما أن موقف )ب( نخبوي فإن موقفنا طبعته العفوية ف أجل مظاهرهـا رغـم أنـه كــان يهـدف أساسـا إل تطـوير المناض ر ي
ـلب و
ر
فتح باب المبادرة يف وجههم ،و تربيتهـم عل الـروح الديموقراطيــة .فـإنه ك ــان يغفـل الـدور القيـادي للتنظيـم حيـث تـرك اللجـان ال رـي كـانت تعــابي
الس ء الـذي أسـقطها يف النقابيـة الضـيقة .أمـا المفهـوم النتخـاب الـذي كنـا نطرحــه رـ
ر
ر
كشط
سياس و إي
مـن فـراغ
ر
ـ
ـ
ـديولوج هائــل لتقـود الجبهـة ،ـ
لبناء الجبهـة فــإنه كـان يـ
يضب شية تنظيــم الجبهـة مـن السـاس .و الخلصـة هـو أن كل الم ر ي
السياس الـذي كـان يفهمــه
ـوقفب يع رـبان عـن الخـط
ـ
ري
التنظيمب.
كل
ي
و لم يجد مشكل الجبهة الحل الصحيح ف هذه المرحلة لعدة أســباب ،مـن أهمهـا المهــام العاجلـة التنظيميــة ال رـي كـانت مطروحــة عل الحركـة
الماركسية اللينينية ال رـي كـانت تتمثــل ي ـف الســتعداد إل انتخــاب التعاضـديات مـن جهـة والمهـام السياســية و اليديولوجيــة الـ رـي كــانت مطروحــة
آنذاك :ظهور جريدة المناضل الموحدة والملصقات.
ف
ر ف
د ـ و عقدت فف هذه المرحلة كذلك ندوة ر ف
التنظيمي حول مشكل الجهاز .و يـف هــذا المشـكل كــذلك ظهــرت عـدة آراء متباينــة ،حيـث
بي
ي
جاء رفاق )ب( بثلثة مواقف مختلفة:
ـاهبي عل الصــعيد الـ ي
ي
ـوطي ممــا سيســهل عل
كس
اللينيي لســند جمـ ر
ـ
 – 1موقــف عــدم الســتيلء عل الجهــاز :و ذلــك لفقــدان اليســار المار ـ
ر يـ
الفلحب دون إهمــال
الحكــم قمــع اليســار بســهولة و تصــفيته ،لــذا فــالموقف الصــحيح هــو عــدم الســتيلء و التجــذر داخــل الطبقــة العاملــة و
القطاع العمال؛
 – 2موقف الستيلء عل الجهاز :و ذلك لكون اليسار أخذ يشكل قوة بارزة داخل الحركـة الطلبيــة لـذا فـإن اســتيلئنا عل هـذا الجهـاز مـا هـو
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ي
إل إعطاء ر
ـاهب الشــعبية فهــو
الشعية لهذا الوضع .أما الحكم فبإمكانه أن يقمعنا سواء كنا ـف قيــادة المنظمــة أو قاعـدتها ،أمــا عملنــا داخـل الجمـ ر
بدوره ر ي
رهب بعملنا داخل الحركة الطلبية.
 – 3موقف الستيلء عل الجهاز بأقلية و ذلك لمراقبة تحركات الصلحية.
الطلب ال رـي عقـدت لتحديـد دور
أمـا موقـف تنظيمنــا فكــان يـرى الســتيلء عل الجهـاز ،هـذا الموقـف الـذي تبلـور ي ـف نـدوة لتنظيمنــا ي ـف القطـاع
رـ
الحركة الطلبية كمفجر للتناقضات ر ف
الجماهب الشعبية عل صعيد مشكل التعليم .فمن هذه الزاوية يصبح الجهاز مهمــا ليــس
بي الحكم و
ر
ي ـف حــد ذاتــه بــل مــن أجــل إزالــة كــل العوائــق الـ رـي تمنعهــا مــن القيــام بهـذا الـدور المطلــوب خصوصــا و أن القيــادة المســيطرة عليــه كــانت تســتعمل
الجهاز كورقة ضغط يف كل حوارها مع الحكم العميل ي
لضب نضالت
الجماهب الطلبية.
ر
و لقد طبع آخر السنة أساسا ي
ـديولوج والسياس ر يـ
ر
بب الصــلحية و
–ف غيـاب و انعـدام الممارســة النضـالية بعـد المعركـة -باشـتداد الضاع الي
ـ
اليســار الثــوري حيــث ظهــرت الملصــقات و المناقشــات الجماعيــة كشــكل جديــد و أســلوب يــوم متواصــل ســاعد مــن جديــد عل فضــح الفكــر
السء الذي سيكون لـه أثــر كـبب يف المراحــل التاليـة .فنهايــة السـنة كــان يغلـب عليهـا الطــابع ال ئ
الصغب و طرح البديل الثوري ر
ـدعاب و
البجوازي
ر
ر
ر
ـ
ي
ي
ي
ي
التحريض إذا استثنينا منها نضال النتخابات ف آخر السنة ف كلية الداب و المقاطعة الناجحة ف كل من ر
كليي العلوم و الحقوق.
السياس السـديد و
هكذا انتهت هذه المرحلة من تاري ــخ الحركة الطلبية يف نهوضها الجديد واليسار يرس قواعده داخلهـا رغـم غيــاب الخـط
ـ
رـ
تبق هــذه المرحلــة –رغــم ســلبياتها المتعــددة -ذات دور كـ رـبب عل مســتقبل الحركــة الطلبيــة ،حيــث ســاعدت بشــكل مهــم عل انتشــار الفكــر
اللينيي داخ ــل الحرك ــة الطلبي ــة ر
ي
الس ء ال ــذي س ــيؤدي ب ــدوره إل لف ــظ الص ــلحية ش ــيئا فش ــيئا ع ــن الحرك ــة الطلبي ــة فك ــانت ه ــذه
كس
ـ
ـ
المار ـ
ي
المرحلة بمثابة بناء بعض السس للتبلور و النطلقة ر
الي ستعرفها الحركة الطلبية ف المرحلة الثانية.
ثالثا :مرحلة التبلور و النطلقة:
الطلب و وضــع بعــض الســس
لقــد ســاهمت المرحلــة اللحقــة مــن تاري ــخ الحركــة الطلبيــة بشــكل كـ رـبب عل بلــورة الفكــر الثــوري داخــل القطــاع
رـ
الي ستنهض عليها الحركة الطلبية .فالتبلور ي
ر
يعي تبلور الخط السياس الذي أخذ يتكامل خصوصا بعد هزة  15يوليوز  .1971و النطلقة
الجماهبية و ضمنها الحركة الطلبية ،فالتبلور و النطلقة هما نفس المفهوم بحكم الجدلية ر
ي
الي تربط بينهما.
تعي انطلقة الحركة
ر
أ ـ لقــد ر ف ـ
تمبت هــذه المرحلــة بالزمــة الخانقــة الـ ر يـن وصــل إليهــا النظــام خصوصــا بعــد محاولــة  10يوليــوز النقلبيــة الـ ر يـن أظهــرت عمــق
ف
ر
ر
الصخبات شكل انفجار دموي عنيــف .فحـ رـي تلــك اللحظــة كــان الجيــش بالنســبة للنظــام هــو
الن اتخذت يف
ر
الن تنخر النظام و ي
التناقضات ي
ـخبات يفتقـد هـذه المؤسســة ،ر ر ي
كبتــه الساســية و عمــوده
المؤسســة القمعيــة الرئيســية الـ رـي يسـتند عليهــا .و هكـذا وجــد النظــام نفســه بعـد الصـ ر
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الصخبات مفكك القوى و هو يف أشد الحاجـة إل مســاندة سياســية قويــة لســتعادة بنــاء و تنظيـم جهـازه
الفقري .لقد خرج الحكم من أحداث
ر
الرجع ي ـف منـاورات سياســية مـع القـوى الصــلحية المجتمعــة ي ـف إطــار الكتلــة الوطنيــة هــذه القــوى
القمع  ،و اسـ رـبجاع أنفاســه .فــدخل الحكــم
ـ
ـ
ر
الجماهبيــة ،و فشـلها تاريخيـا ،بطبيعتهـا البورجوازيـة
الي كانت تنتظر مثل هـذه الفـرص للسـتفادة مـن أزمـة الحكـم بســبب عزلتهـا عــن الحركـة
ر
ـغبة ،ي ـف تجــاوز أزمتهــا و تبنيهــا لسـ رـباتيجية النتظــار والمســاومة ي ـف وقــت كــانت فيــه طبقتنــا العاملــة تخــوض أ كـ رـب نضــالتها النقابيــة بعــد
الصـ ر
الببوقراطية النقابية ،و ضاربة عرض الحائط الحملة الديماغوجية ر
الستقلل الشكل ،تلك النضالت ر
الي بدأها
الي انطلقت متجاوزة قيود ر
الحكم ر
الجماهبية ،كما تجندت حركة الشبيبة للنضــال ي ـف أعنــف معاركهـا منـذ مـارس  1965ممـا عمـق
الصخبات لتجميد الحركة
مباشة بعد
ر
ر
ـاهبي لفشــال
أزمــة الحكــم و تشــكل إدانــة صــارمة لمســاومات الصــلحية .فكــان مــن واجــب الحركــة الماركســية اللينينيــة خــوض النضــال الجمـ ر
الجماهب يف طريق النضال من أجل تعميق أزمة الحكم وعزله.
البجوازية و الدفع بحركة
ر
مخططات الحكم لللتقاء مع القوى ر
ي
ر يـ
السياس
الجماهبيــة الجديــد و الوضــع
المثقفب  ،و ـف ظــروف تنــام الحركــة
ـغبة و ارتكازهــا أساســا عل الطلبــة و
ر
البجوازيــة الصـ ر
و نظ ـرا لبنيــة ر
ـ
العــام ،وجــد التنظيــم نفســه ي ـف طريــق مســدود لــه .فجــاء انعقــاد النــدوة الوطنيــة ي ـف بدايــة ينــاير رلبس الســس السياســية و التنظيميــة لمرحلــة
جدي ــدة ،و رغ ــم الس ــلبيات العدي ــدة ال ـ رـي فاج ــأت اللجن ــة الوطني ــة ،فق ــد ش ــكلت قف ــزة هام ــة نح ــو تنظي ــم ث ــوري و س ــجلت ان ــدحار المف ــاهيم
ر
بروليتاريب ر
ري
ري
الطبق داخل التنظيم .كمــا ســجلت هــذه
السء الذي شكل بداية التحول
مثقفب
الجماهبي و انبثاق
الصلحية و توطيد الخط
ر
ي
ر
بب اليسار الثوري ر
الندوة خطوة مهمة يف درب التوحيد ر ي
السء الذي سيكون له دور حاسم ف الفبة المقبلة.
و يف ظ ــل ر ـ
الطلب يتهيك ــل طبق ــا للتوجيه ــات الجدي ــدة للن ــدوة الوطني ــة حي ــث فرض ــت قي ــادة
ـاع
ـ
ط
الق
ـل
ـ
خ
دا
ـا
ـ
ن
تنظيم
ـذ
ـ
خ
أ
ـدة
ـ
ي
الجد
وط
الش
رـ
ـ
ي
ـ
ي
ـ
ر
ر
الطلب الـذي أصــبح مباشة تابعـا لقيــادة التنظيـم عـوض الناحيــة الـي كــانت تعــاب مـن صـعوبات ك رـثبة ،فتـم صب كــل الهياكـل السـابقة
القطاع
ر
الشــكلية مثــل مجلــس التنســيق و مجلــس الطــر –كمــا تــم تطعيــم التنظيــم– خصوصــا داخــل المعركــة الـ رـي ســنخوض غمارهــا –بمناضـ ر ي
ـلب جــدد
أثبتوا نضاليتهم يف المرحلة الول ي ـف النشـوء الجديـد للحركـة الطلبيــة ،هــذه الـدماء الجديـدة ال رـي ســيكون لهـا دور مهـم ي ـف بنـاء النضــال المريــر
الذي ستشهده الساحة الطلبية.
كمــا تــم بنــاء الجبهــة عل أســس صــلبة أ كــب مــن الســابق خصوصــا بعــد حــل الخلف الــذي كــان داخــل اليســار حولهــا فأصــبحت بالفعــل تنظيمــا
ـأطب اليســار .ولقـد سـاعد وضـوح الخــط السياس ك رـثبا عل ذلـك .نتــج عــن كـل هـذا تطــوير الجبهـة و المناضـ ر ي
ـلب
شبه
جماهبي تحـت قيـادة و تـ ر
ر
ـ
ي
ي
ئ
حيــث تــم توســيعها و وصــلت ـف ظــروف المعركــة الجديــدة مرحلــة عاليــة مــن ديناميتهــا و تطورهــا نتيجــة تطــور العمــل الــدعاب المكثــف ـف كــل
الشوط ال رـي مهـدت للنطلقــة الجماهبيـة ي
المعاهد و الكليــات الرئيســية .هــذه ه رـ
الطلب  ،زيـادة عل رـشوط أخـرى سـاهم الحكـم
ـاع
ط
الق
ف
ر
رـ
ـ
ـ
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ـاهب التلميــذ حيــث لمســوا فيــه بجلء العبــاء السياســية الـ رـي
بنصــيب وافــر فيهــا نـذكر مــن بينهــا النظــام الجديـد للبكالوريــا الــذي أثــار ســخط جمـ ر
ي يـ
المقب  .فـانطلقت النضـالت الول مـن مرحلـة أكتــوبر – ينـاير و ال رـي
يرم إليها إقرار تعليم نخبـوي محـض بـالحكم عل مئـات التلميـذ بـالطرد
ي
شــهدت نضــالت محــدودة عل شــكل  48ســاعة متتابعــة تفاديــا للخطــأ الجســيم الــذي أســقطتنا فيــه الصــلحية ـف المعركــة الســابقة و لقــد
استفاد التنظيم من هذه النضالت المحدودة لبنـاء الجبهـة وتطويرهــا اسـتعدادا للمعركــة الك رـبى ،كمــا عـرف التنظيــم نفسـه بنـاء متقـدما داخـل
هذه المعارك حيث كان بالفعل طليعة و قائدا لها.
السياس و
الجماهبي ــة ع ــرف تنظيمن ــا بداي ــة القم ــع المس ــلط علي ــه من ــذ نهاي ــة ين ــاير و ذل ــك نتيج ــة للنض ــال
ب ـ و م ــع انطلق الحرك ــة
ر
يـ ـ
ـديولوج الــذي بــدأ التنظيــم رـ
يباشه علنــا منــذ نشــأته ،ر
الس ء الــذي جعــل مجموعــة مــن الرفــاق معرضـ ر ف
ـي لهــذا القمــع نظـرا لمســاهمتهم
اليـ
ر ي
يـ
الواسعة فيه.
الكبى ،معركة رفباير – مارس المجيدة بــل كــانت
رغم أن حملة القمع هذه استطاعت أن تؤثر عل التنظيم فإنها لم تستطع أن تشل المعركة ر
م ــن ال ــدوافع ال ـ رـي زادت م ــن تأجيجه ــا ،و كعادته ــا س ــارعت الص ــلحية إل لع ــب دوره ــا التقلي ــدي ،دور رج ــل الطف ــاء ال ــذي ي ئـ
يطقـ النض ــالت
السياس الــذي رفعنــاه ي ـف تلــك المرحلــة والنضــال الــذي
الملتهبــة .لكــن رغــم محاولتهــا المتواصــلة ،فإنهــا لــم تســتطع إجهــاض المعركــة .فشــعارنا
ـ
رافقــه اســتطاع أن ي ـ
يضب كــل هــذه المحــاولت مــن الســاس حيــث شــكلت هــذه النضــالت الخطــوة الول ي ـف ي ـصب الحــوار الــذي كــان آنــذاك
جاريا ر ي
بب الحكم والحزاب الصلحية.
تبي القاعدة الطلبية للشعار السياس هذا أول يصبة للصلحية ر
و لقد تشكل ي
الي تقلصت من المعركة مما شكل بالنسبة لنــا انتصــارا جديـدا
للخ ــط السياس ال ــذي ب ــدأ يتبل ــور يف ه ــذه المرحل ــة .فلق ــد اس ــتطاع ش ــعارنا السياس ه ــذا أن يـ ـ
يضب الش ــعار النق ـ رـاب ال ـ رـي ح ــاولت القي ــادة
ــ
ــ
ــ
ر
ي
الصلحية للمنظمة الطلبية فرضه عل القاعدة الطلبية بمناورتها المعهودة ،السء الذي يؤكد بالفعل أن اليسار الماركس اللينيي كان هــو
القيادة السياسية للحركة الطلبية .و لقد تعددت محاولت الصلحية لجهاض المعركة خصوصا بعـد فشــل الحـوار مـع الحكـم وبعـد معركـة
الدستور ر
الي ساهمت الحركة الطلبية بنصيب وافر يف إفشاله .إل أنها كسابقاتها باءت بالفشل.
ف
ج ـ و نظ ـرا للهميــة الـ ر يـن اكتســبتها هــذه المعركــة البطوليــة ي ـف تاريـ ــخ الحركــة الطلبيــة ،و نظ ـرا للســاليب الجديــدة الـ ر يـن ابتكرتهــا الحركــة
الطلبيـة مـع مظـاهرات ك رـببة و أسـاليب دعائيـة جديـدة ،فـإن هـذه المعركـة تسـتلزم منـا أ ك مـب مـن وقفـة نقديـة لسـتخلص أهـم دروســها.
فلقــد أثبتــت هــذه المعركــة النضــالية بشــكل واضــح صــحة الــدور الــذي كنــا – و مــا زلنــا  -نس ــنده للحركــة الطلبيــة ي ـف مسـ رـبة الحركــة الطلبيــة
الجماهبي ــة ،فالحركــة الطلبيــة يف تلــك المرحلــة لعبــت بالفعــل دور المفجــر للتناقض ــات ر ي ـ
ـاهب عل صــعيد مش ــكل التعليــم
بب الحكــم و الجم ـ ر
ر
ـ
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ي
باعتبــاره إحــدى واجهــات التنــاقض الساس ر ي ـ
يعي أن الحركــة
بب الحكــم و الجمـ ر
ـاهب و بارتبــاط وثيـ يـق مــع حركــة التلميــذ البطوليــة ،و هــذا ل ـ
ـ
ـاهب ي ـف تحطيــم النظــام ،فهــذه مهمــة القــوى الجذريــة ـف المجتمــع المؤهلــة تاريخيــا للقيــام بهــذا الــدور )العمــال و
الطلبيــة ســتقوم بــدور الجمـ ر
ي
ي
ـاهب ـف إنجــاز تلـك المهمــة ،تشــكل فئــة طليعيـة مـن
الفلحون الفقراء( .إل أن الحركة الطلبية ف ظل غياب الحزب الثوري الذي سيقود الجمـ ر
ـلب ثـ ر ي
ـاهب بجــانب حركــة التلميــذ و إف ـراز مناضـ ر ي
ـاهب الشــعبية ي ـف بلــورة الحــزب الثــوري قائــد
ـوريب ســيؤدون مهمتهــم بجــانب الجمـ ر
حركــة الجمـ ر
ي
ي
الثــورة .و يتجل هـذا بشــكل واضــح ـف كــون الحركــة الطلبيــة قـد تمكنـت – ـف معركتهـا هــذه – و عـ رـب التحامهـا بحركــة التلميـذ مـن تعميــق أزمـة
البجوازية إليــه للخـروج مـن أزمتـه كمــا أنهـا تمكنـت بنضـالها المجيـد مـن إيصــال وعيهـا
الحكم وإحباط مخططه الرام إل ضم القوى السياسية ر
ي
السياس ـف المعركــة يســاعد عل ي ـصب الخــط النقـ رـاب
ـاهب الشــعبية ،هكــذا – أيضــا  -فــإن رفــع الشــعار
بالوضــع
السياس إل جــزء مــن الجمـ ر
ـ
ـ
الضــيق الــذي كــانت تتشــبث بــه الصــلحية ،حيــث عجــزت عــن فــرض شــعاراتها الصــلحية النقابيــة ،بعــد أن عجــزت عــن اجهاضــها هادفــة مــن
وراء ذل ــك إل اس ــتعمال الحرك ــة الطلبي ــة كورق ــة ض ــغط ي ـ ـف الح ــوار ال ــذي ك ــان يج ــري آن ــذاك ،و ق ــد أثبت ــت المعرك ــة بش ــكل ق ــاطع أن النض ــال
النقاب نفسه ،لن تعزيز مركز النقابة يف مواجهة مخططــات الحكـم التصـفوية سـيقوي مركزهـا ي ـف أي
السياس هو أمر حاسم بالنسبة للنضال
ر
السياس يجــب أن يرتبــط بعمــل كــثيف و
ـاهب الطلبيــة .وهــذا مـا كــان يخــدمه شــعارنا أيضــا .إل أن النضــال
نضــال مطلـ رـي و يعطيهــا حمايــة الجمـ ر
ـ
ـاهب الطلبيــة ،تلــك المهمــة الـ رـي طرحناهــا و لــم نســتطع أن نخلــق الشــكال المتطــورة الـ رـي تضــمن تسييســا أوســع
واســع مــن أجــل تســييس الجمـ ر
للقواعد الطلبية ،و ذلك باستغلل كل المكانيات الموجودة وخلق أشكال أخرى مثل )الندوات ،الحلقات ،أجهزة المنظمة الطلبية(.
هن ــاك دروس أخ ــرى تتعل ــق بأش ــكال النض ــال ال ـ رـي بلورته ــا المعرك ــة الس ــابقة ،و هن ــا ك ــذلك يج ــب تس ــجيل ع ــدم ق ــدرة اس ــتيعاب ك ــل الطاق ــات
ـأطب و التنظيــم و ذلــك رغــم إحــداثنا للجــان
ـاهبي و لكــن ظــل ينقصــنا التـ ر
النضــالية للحركــة الطلبيــة .فلقــد تــم تطــوير المظــاهرات بشــكل جمـ ر
ـاهب الطلبيــة
ـاهب تتجاوزنـا .و لـم نســتطع أن ننظــم العنـف الـذي واجهـت بـه الجم ر
الصدام و لجان الخبار و لجان القيادة .فكانت مبـادرة الجمـ ر
عنف قوات القمع و ل أن نكون طليعته فكـانت هنـاك محاولـة لتنظيــم هـذا العنـف إل أنهـا كـانت فاشـلة لعزلتهـا عـن التنظيـم و لنعـدام تــوجيه
محكــم ي ـف هــذا المشــكل .كمــا يجــب أن نســجل كــذلك عــدم إمكانياتنــا تحقيــق بعــض الشــعارات الـ رـي رفعناهــا منــذ نشــأتنا داخــل الحركــة الطلبيــة
مــن أجــل ضــمان التعبئــة الدائمــة للحركــة الطلبيــة .فشــعار الجامعــة الموازيــة لــم نســتطع – و لــو لفـ رـبة قصـ رـبة  -إنجــازه خلل هــذه المعركــة،
ر
السء الذي ساعد عل تشب اليأس والسأم للطلبة بل و ر
ري
المناضلب.
حي لبعض
ف
الخب اس ــتطاعت الص ــلحية أن تجه ــض المعرك ــة مس ــتغلة تن ــازلت الحك ــم ع ــن بع ــض المط ــالب ال ـ ر يـن رفعناه ــا ك ــإطلق شاح
ف
رـ ـ
د ـ و يـ ـ
ر
المعتقلي من طلبة و تلميـذ و العـباف باسـتقلل الجامعـة ،و حـق الوداديـات للتلميـذ ،ر
ر ف
الس ء الـذي أعط نفسـا جديـدا للصـلحية و
يـ
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س ــاعدها عل إجه ــاض المعرك ــة بعق ــدها للتجمع ــات عل ص ــعيد ك ــل كلي ــة .و رـ ـ
مباشة بع ــد المعرك ــة م ــع النظ ــام ،خض ــنا معركتن ــا الثاني ــة م ــع
الي وصلت يف هذه اللحظة إل قمة إفلسها نتيجة خيانتها –من جهة -و نتيجة التحول الموضوع و ر
الصلحية ر
الذاب للحركة الطلبيــة ر يـ
بب
المــؤتمر  14و بدايــة المــؤتمر  15حيــث بــدأت قاعــدتها تشــكل أساســا مــن ضــحايا الصــلحية و مؤتمراتهــا العديــدة بوصــول أفــواج عديــدة مــن
التلميذ ضحايا معركة إفران إل الجامعة ،تشعنا يف خوض النتخابات عل صعيد الكليات )انتخابات التعاضديات( حيث شــكلت انتخابــات
ر
الس ء الــذي شــكل مقدمــة لنتخابــات المــؤتمر  15للتحــاد الـ ي
ـوطي لطلبــة
تعاضــدية الحقــوق نجاحــا بــاهرا لممارســتنا داخــل الحركــة الطلبيــة ـ
المغرب.
ر
عرفت هذه الفبة بشكل أساس انتصارا عظيما لليسار الثوري ببلدنا ،فقد سجل المؤتمر  15انتصارا للخط الثوري داخل الحركة الطلبية و
ي
انــدحار الخــط الصــلج يف قيــادة منظمــة أ.و.ط.م هــذا النتصــار تتوي ــج لسـ ر ي
اللينيي
كس
ـ
ـ
ـنتب مــن النضــال المســتميت لمناضــل اليســار المار ـ
الطلب  .و لقـد كــانت التعبئــة طــوال أيــام النتخابــات مهمـة جـدا عـ رـبت عــن اليقظــة و الحمــاس الـذي يتشــبع بهـم مناضــلو اليســار
داخــل القطــاع
ر
ـ
الثــوري .فبهــذا النتصــار اســتجابت الحركــة الطلبيــة لشــعارها الخالــد الـ رـي كــانت ترفعــه ي ـف كــل مناســبة ضــد الصــلحية" :ل إصــلح ل رجعيــة
فبة الستعداد للمؤتمر أي يف ر
قيادة ثورية" .و يف ر
فبة صياغة القرارات و البيانات السياسية للمؤتمر لم يكن هناك أي تــوجيه معكـم يـذكر مـن
طرف التنظيم الذي انكمش عل نفسه يف صيف  72نتيجة القمع الشديد الذي وجه إليه يف ر
فبة ماي – يونيو .فكان العتماد يف هذه المهام
عل مبادرات بعض الرفاق يف ظل انعدام التوجيه السياس المحكم للتنظيم.
تب Iالخلصة واضحة فف هذه ر
هـ ر
السياس العــام و
دورها
تلعب
أن
من
الطلبية
كة
الحر
تمكنت
لقد
.
الطلبية
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ـخ
ـ
ي
تار
من
ة
الفب
ي
ي
ف
أن تك ــون بالفع ــل المفج ــر للتناقض ــات ر ف ـ
ـاهب ،إل أن ه ــذا التفج ــر ل نش ـ رـبطه ي ـف الحرك ــة الطلبي ــة وح ــدها ،ب ــل يربطه ــا
بي الحك ــم و الجم ـ ر
ف
ر
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ـ
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ـ
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ـ
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ـ
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ـ
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ض
ن
ف
ة
ـبب
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و
ة
ـغب
ص
ال
المدن
ات
ر
مظاه
)
ية
الجماهب
كة
الحر
باف
ر
ر
ر
يـ
بحركة التلميذ و ي
ـ
ي
ضد النظام فلقـد اســتطاعت الحركـة الطلبيـة كـذلك أن تثبتـه خصوصـا ف المرحلـة ال رـي كـانت ر يـ
تتمب باللقـاء الســافر ر يـ
بب الحكـم والصــلحية .و
ـ
لم يستطع القمع إل أن يعمق نضال الحركة الطلبية و يوسعه.
ئ
ر
ي
التحريض و الـدعاب ،إل أنــه لـم يكـن هنــاك الطــرف
الطلب  ،فـإن الفــبة سـجلت تكـثيف العمــل
أمــا فيمــا يخـص عملنــا التنظي ـ داخــل القطــاع
ر
ـ
ـ
الجــدل للمســألة و ي
نعي بــه التنظيــم .فلقــد ســاعد القمــع المســلط عل هــذه الوضــعية زيــادة عل عــدم التــوجيه المحكــم الــذي كــان يعـ يـاب منــه
ـ
ـلب مخلص ر ي
اليسار .فرغم أن المعركــة قـد أفــرزت مناض ر ي
ـب ي ـف هـذه الف رـبة ،لـم نسـتفد تنظيميــا منهـم ،باســتيعابهم و هـذا مـا يشـكل إحـدى مظـاهر
الضعف الساسية لزمة تنظيمنا يف المرحلة المقبلة.
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لماذا الجهاز؟
و الن بع ــد أن رفعتن ــا الحرك ــة الطلبي ــة إل قي ــادة المنظم ــة بع ــد الم ــؤتمر  ،15و بع ــد ح ــل ه ــذه المنظم ــة م ــن ط ــرف الحك ــم العمي ــل ،ي ـف ين ــاير
 ،1973فــإنه مــن يـ
الضوري أن نعيــد تقييمنــا لســتيلئنا عل الجهــاز .هــل كــان موقفــا خاطئــا ســقط فيــه اليســار و بالتــال ســبب ي ـف ضــياع النقابــة
المناضلة )أ.و.ط.م( و ساهم يف ر
غب تلــك الـ رـي
تشيد الحركة الطلبية )كما يدع المنشقون عن تنظيم )ب(( .أم هناك ظروف سياسية أخرى ر
عرفتها الحركة الطلبية يف المراحل السابقة؟.
الطلب  ،هــذا الموقــف الــذي لــم تــزده الخلفــات السياســية داخــل الحركــة
نســتطيع الن أن نجــزم بصــحة موقفنــا مــن الســتيلء عل الجهــاز
رـ
ي
اللينيي من ــذ انبث ــاقه داخ ــل الحرك ــة الطلبي ــة ه ــو) :ل إص ــلح ل
كس
الماركس ــية اللينيني ــة إل وض ــوحا ورس ــوخا .فلق ــد ك ــان ش ــعار اليس ــار المار
ـ
ـ
الطلب و خيانـات الصــلحية .و ي ـف مرحلـة  1972ومـع اشـتعال النضـالت الك رـبى ي ـف
رجعية ،قيادة ثورية( ،ومع عملنا الدؤوب داخل القطاع
رـ
ي
ي
ه القيــادة الرسـمية
كس
ـ
اللينيي هـو القيـادة السياســية للحركـة الطلبيـة ـف الـوقت الـذي كـانت فيــه الصــلحية ـ
رفباير مارس ،كـان اليسـار المار ـ
الي طالما استعملت الجهاز كورقة ضغط عل الحكم خلل مساوماتها المتعددة معه .فجاءت انتخابات المؤتمر  15ر
ر
الي برهنــت مــن جديــد
الجماهب الطلبيـة تحيطنــا بـه كمــا تـ رـبهن عل ذلـك نتائجهـا ،كـان المطــروح ي ـف هـذه الف رـبة الدقيقـة أمريــن ل ثـالث لهمـا،
عل التأييد الذي كانت
ر
الجماهبي ــة ي ـ ـف ال ــوقت ال ـ رـي لفظته ــا في ــه و بالت ــال إعطاؤه ــا فرص ــة أخ ــرى
إم ــا إعط ــاء للص ــلحية فرص ــة جدي ــدة للبق ــاء عل حس ــاب الحرك ــة
ر
للمساومة عل ظهر النضالت
الجماهبيـة ،و إمـا ممارسـة القناعـات ال رـي اتفقـت عليهـا الحركـة الطلبيـة و مـن ورائهـا حركـة التلميـذ ال رـي كـانت
ر
تعـ يـاب مـن ويلت القيــادات الصــلحية ،فكــان الموقــف الصــحيح بالنســبة لنــا هــو عــدم التملــص مــن هــذه المهمــة الـ رـي ألقتهـا عل عاتقنـا الحركــة
الطلبيــة بحكــم عملنــا النضــال داخلهــا .مــن جهــة ثانيــة ،ليــس الســتيلء عل الجهــاز انتصــارا ي ـف حــد ذاتــه ،بــل أن المهــام الصــعبة جــاءت بعــد
اط عل امتـداد  16سـنة .عل هـذا المسـتوى يـ رـبز
الستيلء عليه ،ولقد كان المطروح هـو تثـوير هـذا الجهـاز الـذي رـ
ترب و تطـور كجهـاز رببوقر ـ
ي
الخلف الث ـ يـاب ر يـ ـ
بب منظمتن ــا و رف ــاق )ب( .فالجه ــاز ل ينظ ــر إلي ــه ـ ـف ح ــد ذات ــه ب ــل كوس ــيلة لعط ــاء الحرك ــة الطلبي ــة دوره ــا الكام ــل كمفج ــر
ـاهب يف هــذه المرحلــة بارتبــاط وثيــق بحركــة التلميــذ .يف ر يـ
للتناقضــات ر يـ
حب أن رفــاق )ب( يــرون أن الجهــاز بريء ي ـف حــد ذاتــه،
بب الحكــم و الجمـ ر
ـ
ـ
أي إذا كــانت قيــادة ثوريــة ،فسيصــبح بحكــم ذلــك جهــازا ثوريــا ،إل أن ممارســة )ب( داخــل الجهــاز عـ رـبت بمــا ل يــدع الشــك ي ـف ذلــك عــن فهمهــم
للجهاز ربب ر ي
الجماهب الطلبية و ترك الجهاز كما هو.
كب علقات رببوقراطية مع
ر
كس
مــن جهــة ثالثــة يــرى رفــاق منظم ــة )ب( أن اس ــتيلئنا عل الجهــاز قــد وســع مــن حملــة القمــع الـ رـي شــنها الحكــم
ـ
الرجع عل اليس ــار المار ـ
ي
اللينيي .لذا يجب أن نؤكد من جديد أن القمع ليس بجديد عل الحركة الطلبية و ل عل الحركـة الماركســية اللينينيــة ،فلقـد اسـتهدفت هــذه
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ر
الس ء الــذي يؤكــد أن القمــع ليــس ر ي ـ
رهب اســتيلئنا
إل أخطــر هجمــة قمعيــة عرفتهــا منــذ وجودهــا و ـ
ه بعيــدة كــل البعــد عــن النقابــة و قيادتهــا ـ
عليه ،بل أن القمع ر ي
رهب بمدى النضال الذي نخوضه ضد العدو .فإذا كان هذا النضال متصاعدا فإن القمـع بـدوره سيتصـاعد ،إذ كيـف يعقـل
ي
أن يتفرج الحكم عل الحركة الماركسية اللينينية و ه تزرع البذور الول ر
ستقض عليه .نظرا لكل هذا فإن الســتيلء عل قيــادة المنظمــة
الي
الطلبيــة لــم يكــن هــو الســبب يف حلهــا ي ـ
السياس بعــد  16غشــت والــذي اتضــح فيــه أن النظــام
وصب الحركــة الطلبيــة ،بــل أن تطــور الوضــع
ـ
ـ
ي
ر
ـ
ر
توفب الشوط الذاتيــة لمواجهـة هجمـة الحكـم و
يجب أن ينهج الطريق
الفاس للقضاء عل أي تحرك مهما كان بسيطا ،و ف عدم قدرتنا عل ر
ي
ي
ـاهبي ،و ي ـف تركنــا للميــدان
ـاهبي يشــكل وســيلتنا ـف نضــالنا الجمـ ر
مــن انعــدام بنــاء تنظيمنــا بنــاء صــلبا ،و ـف انعــدام الجبهــة كتنظيــم شــبه جمـ ر
ه رـشوط حــل المنظمــة الطلبيــة و إجهــاض بعــض المكتســبات للحركــة الطلبيــة خلل حملــة هجــوم
الصــلج داخــل الجهــاز
رـ
الطلب  .تلــك ـ
العدو المضاد التالية و ر
الي لم نستطع تقديرها تقديرا كامل.
رابعا :مرحلة هجوم العدو المضاد:
ف
ف
أ ـ فــوجئت الحركــة الطلبيــة والمــؤتمر  15ل.و.ط.م .ي ـف بدايــة أشــغاله ،بــالهزة الجديــدة الـ ر يـن تعــرض لهــا الحكــم ي ـف بلدنــا عل يــد أقــرب
ر
ر
ر ف
الن تنخر الطبقة الحاكمــة و ذلـك بعـد مــرور
الن أفقدت الحكم توازنه مرة ثانية و كشفت عن مبلغ التناقضات ي
القربي إليه ،هذه الهزة ي
سنة فقط عل  10يوليوز  . 1971كما كشفت محاولة  16غشت  1972عل مبلغ التناقضـات ر يـ
المبياليـة المريكيــة و الفرنسـية .و أمـام
بب
ر
ي
المبياليــة إل طريقــا واحــدا ،أل و هــو إحكــام قبضــته
تصــاعد الحركــة
الجماهبيــة و رغبتهــا الجســيمة ـف إســقاط النظــام ،لــم يبــق لحكــم سماشة ر
ر
الليباليــة والتصــالح الـ ي
ـوطي و إل منــاورته الـ رـي ل تمكنــه مــن اسـ رـبجاع
ـاهب الشــعبية و ســن الطريــق الفاشسـ رـي للقضــاء عل مقوماتهــا ر
عل الجمـ ر
قواته و ر
اسبجاع أنفاسه ي
ر
فمباشة بعد المؤتمر  15ل.و.ط.م .الذي شكل انتصــارا للخــط
الجماهبية و ضمنها الحركة الطلبية.
لضب الحركة
ر
ي
اللينيي و انــدحار الخــط الصــلج ي ـف قيــادة المنظمــة الطلبيــة )أ.و.ط.م( ســارع الحكــم ي ـف ي ـصب قيــادة أ.و.ط.م .و تصــعيد
كس
ـ
الثــوري المار ـ
ي
مخططــاته التصــفوية ضــد الحركــة الطلبيــة المناضــلة ـف ظــرف لــم تكــن فيــه رـشوطنا الذاتيــة و الموضــوعية و كــذلك الحركــة الطلبيــة لتؤهلنــا
للرد عل استفزاز الحكم ،هذا الذي كان يرم إل الدفع بالحركـة الطلبيــة للـدخول يف معركـة انعـدمت فيهـا رـ
الشوط الموضـوعية و الذاتيـة ،إل
ـ
ي
ر
الخب أن تــدرك مغــزى هــذا الســتفزاز فــوتت عل الحكــم ـف تلــك الفــبة تطــبيق المخطــط
أن الحركــة الماركســية اللينينيــة الـ رـي اســتطاعت ي ـف
رـ
الذي كان يرم إليه.
ي
ر
هــذه الفـ رـبة كلهــا كــانت فــبة نمــو مــن تاري ــخ الحركــة الطلبيــة ،و التنظيــم ـف شــيه غيبــة عــن الحركــة الطلبيــة فل ت ــوجيه محكــم و ل تكتيكــات
ي
الماض نتيجة القمع الشديد الذي تعرض له .و لقد كان استفزاز الحكــم هــذا ،عــامل
العدو .و ذلك راجع إل النكماش الذي أصابه يف الصيف
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أساسيا يف الدفع بالتنظيم إل تجاوز النكماش و إل استيعاب الخصـائص الجديـدة للوضـع الراهـن ،و الـدفع بعمليـة توحيـد الحركـة الماركســية
الطلب بعــد فـ رـبة مــن الجمــود دامــت
اللينينيــة ي ـف مواجهــة المخططــات التصــفوية للحكــم العميــل .فكــانت بــذلك انطلقــة التنظيــم ي ـف القطــاع
رـ
طــوال الصــيف حـ رـي أكتــوبر .و كــانت النــدوة الطلبيــة الـ رـي عقــدت يف أوائــل أكتــوبر ) يـ
حضها ممثــل عــن الرفــاق )ب(( تجســيدا لعمليــة التوحيــد
الـ رـي دخلناهــا بحمــاس .شــكلت هــذه النــدوة بدايــة لــزوال الغمــوض ا ـلــذي كــان يســيطر عل رفاقنــا الــذين وجــدوا أنفســهم مــع انعــدام التــوجيه في
ـ
ظــل الوضــعية الراهنــة ي ـف طريــق مســدود ،لكــن هــذه النــدوة ســجلت اســتعادة الثقــة و الحمــاس لجميــع رفــاق التنظيــم ،و شــعورهم بالمرحلــة
الجديدة ر
الطلب منـذ نشـأة اليســار
الي يدخلها اليسار الثوري والحركة الطلبية .و لقد كانت الندوة عامل مهما لدراسة تجربتنا داخــل القطـاع
رـ
تهي الطريق للمرحلة المقبلة .كما أنها ناقشت مشكل الجهاز والعباء ر
و ر ئ
الي يطرحها و بعض الممارسة الخاطئة لنــا فيــه بعـد أشــهر قلئــل مــن
الي طرحت هناك لم تتعد بعض ر
الي لم تدخل أبدا يف ر ي
القباحات ر
استيلئنا عليه .إل أن التوجيهات ر
حب التطبيق.
كمــا زاد بيــان التوحيــد يف أكتــوبر و الــذي أطلعنــا عليــه ي
السياس الراهــن و بعــض المهــام المســتعملة للحركــة
ـع
ـ
ض
الو
ـيح
ـ
ض
تو
ـن
ـ
م
ـدوة
ـ
ن
ال
ـذه
ـ
ه
ف
ـ
ي ـ
ـ
ر
الطلب .و كانت الخلصات واضحة لبناء التنظيم و الجبهة و المنظمة كحل للمشاكل الي كنا نتخبط فيها.
الماركسية اللينينية ف القطاع
ر
ف
المبن عل الســتفزاز و التشــتت .حيــث جــاء
غب أن اســتفزاز الحكــم لــم يقــف عنــد هــذا الحــد ،بــل تعــداه إل مراحــل عليــا مــن تكــتيكه
ب ـ رـ
يـ
الهجــوم عل المــدارس التقنيــة الــذي لـم يكــن يـوازي شــكل النضــال الـذي قــام بــه الطلبــة ي ـف هــذه المــدارس و الــذي كــان الغــرض منــه هــو تخويــف
الحركــة الطلبيــة ليتــم لــه إخضــاعها فيمــا بعــد .وبعــد هــذا الهجــوم جــاء الهجــوم عل كليــة الداب و الحيــاء الجامعيــة ،هــذا الهجــوم الــذي ر ي ـ
بب
المبيالية القمعية.
الستفادة
الكببة للحكم من مخططات ر
ر
و خلل هذا الهجوم المتوال كان تكتيكنا دفاعيا محضا ) ي
شيئب ر ي
ري
اثنب:
إصاب  24-48س( هذا التكتيك الذي كنا نهدف منه المراهنة عل
 بناء التنظيمات القاعدية سواء منها تنظيمات الجبهة أو المنظمة الطلبية؛ المراهنة عل حركة التلميذ يف دخولها المقبل للنضال لفك الحصار عل المنظمة الطلبية.ف
الطلب لبنــاء التنظيــم بنــاء صــلبا و متينــا يضــمن قيـادة
ـاع
ـ
ط
الق
ـول
ـ
ح
ـدوة
ـ
ن
ال
ف
 1ـ فيما يخص النقطة الول ،رغم التوجيه الذي سـجلناه يـ
ر يـ
الجبهة والحركة الطلبية ،كانت الخطوات العملية ضئيلة جدا إذا لم نقل منعدمة.
الخب مقتضا عل
السياس  ،لـم يقـابله الطـرف الجــدل أي بنـاء التنظيـم .فقـد كــان هــذا
فرغم التقدم الهائل الذي حققناه عل مستوى الخط
رـ
ـ
ي
ي ي
ر
ر
الطلب ف هذه الفبة حيــث
بعض الرفاق ،جلهم
ر
منغمسب ف أعمال الجهاز الجديد الي أرهقت كاهلهم كذلك انعدمت قيادة صلبة للقطاع ي ر
ي
فق ظ ــل انع ــدام ت ــوجيه ـف قي ــادة القط ــاع ،ك ــان م ــن
ل ــم يك ــن للمكت ــب
رـ
الطلب يجتم ــع و ذل ــك رغ ــم إلح ــاح القي ــادة المتك ــرر .وبطبيع ــة الح ــال ـ
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ي
الضوري أن تنعكس نفس الممارسة عل الخليا ر
الي لم تكن تجتمع و لم يكن لها أي عمل يذكر لتنظيم الحركة الطلبية.
ي
فق بدايـة الســنة و مـع حـدود بيـان التوحيـد سـطرنا
أما الجبهة فقد كانت يف هـذه الف رـبة كـذلك ي ـف غيــاب قيــادة موحــدة ،و خـط
ـ
سياس محكـم ـ
مهامنــا العاجلــة ي ـف هــذه المرحلــة :بنــاء قيــادة صــلبة للجبهــة .بنــاء الجبهــة الساســية الــخ  ...و تــم تحديــد هــذه القيــادة بالفعــل ،إل أنهــا عـ رـبت
ر يـ
الخب إل مجــرد تنســيق ر يـ
التنظيمب  ،أي إل عكــس مــا
بب
بالفعــل عــن إفلســها حيــث لــم يجتمــع و لـو مــرة واحــدة بكامــل أعضــائها و تحــولت ي ـف
رـ
البامج ر
الي سطرت.
كان يطلب منها ،و بالتال باءت بالفشل الذري ــع كل ر
لقــد كــان لممارســة )ب( ي ـف هــذه المرحلــة الثــر الكـ رـبب عل إفلس هــذه المشــاري ــع ،إل أن ذلــك راجــع أساســا كــذلك لنــا حيــث كنــا نســقط معهــم
م ـرات عديــدة ي ـف المجــاملت المفضــوحة و التوفيقيــة المحضــة .و مــن الطــبيع أن تعـ يـاب قاعــدة الجبهــة مــن نفــس المــرض ،فــإل حــدود حــل
ي
الوطي لطلبة المغرب ،لم يكن إل لجان قليلة تجتمع بل أ كـب مـن ذلـك هـو أن هنــاك كليـات )الحقـوق و العلـوم( لـم تشـهد بنــاء لجانهـا
التحاد
ي
بكثب.
الساسية و القاعدية إل بعد حل التحاد
الوطي لطلبة المغرب ر
فيما يخص المنظمة الطلبية ،لقد دخل رفاقنا إليها بعد المؤتمر  15يف بحر من المسؤوليات ر
الي يطرحها الجهاز دون أي توجيه و يف غيـاب
قيادة صلبة فغرقوا يف بحر هذه المسؤوليات رغم التوجيه الـذي ســجلناه ي
اط
ر
وق
بب
ـاز
ه
ج
ـن
م
ـاز
ه
الج
ـل
ـ
ي
تحو
ـول
ـ
ح
ـة
ـ
ي
الطلب
ـة
ك
الحر
ـدوة
ـ
ن
ف
ر
ـ
ـ
إل جهاز ثوري ،إل أن هذا التوجيه لم نستوعبه و الذي طالما ر
اعبضته ممارسات رفاق )ب( داخل الجهاز.
ر
تبق الخلصة واضحة و ه أنه عل الصعيد التنظي لم نحقق أي تقدم يذكر رغم تأجيلنا للمعركة من أجل ذلك.
ف
تفكبا ميكانيكي ــا فف حــد ذاتــه فف غيــاب ر ـ
الش وط الذاتيــة و
ـدو
ـ
غ
ي
فل
ـة
ـ
ك
المعر
ف
ـ
ر
يـ
يـ
 2ـ أمــا المراهنــة عل الــدخول المقبــل لحرك ــة التلمي ــذ ي ـ
الموضوعية لهذا النضال.
ي
له ــذا لم ــا هج ــم الحك ــم عل التح ــاد ال ـ ي
ـوطي لطلب ــة المغ ــرب و عل الحرك ــة الطلبي ــة وج ــدنا أنفس ــنا ـف نقط ــة البداي ــة  .فل التنظي ــم تق ــوى و ل
خطب ،و ما يـ
الصاب اللمحـدود الـذي أعلنـا عنـه إل ردا دفاعيـا عل مخطـط الحكـم
الجبهة بنيت و ل النقابة تدعمت ،فكنا يف موقف ضعف
ر
ال ــذي ك ــان إل تل ــك الف ـ رـبة يمل ــك زم ــام المب ــادرة رغ ــم ذل ــك اس ــتطاعت الحرك ــة الطلبي ــة أن تص ــمد ص ــمودا رائع ــا أم ــام الهجم ــة ر
الشس ــة للحك ــم
الي ي
العميل ومخططاته أكب من أسبوع .إل أن ي
الضبة كانت أكب من أن تتحملها الحركة الطلبية ر
الخطب .و رغــم
تعاب مــن مثــل هــذا الضــعف
رـ
اس ــتئناف الدراس ــة ،ل ــم تخض ــع الحرك ــة الطلبي ــة للم ــر الواق ــع ،ب ــل ناض ــلت نض ــال متقطع ــا للتع ـ رـبب ع ــن تش ــبثها ب ــأ.و.ط.م .ك ــان أعظ ــم ه ــذه
ي
ي
مسبة العمـال بمناســبة فاتــح مـاي رغـم مقولـة )الـردة اليمينيــة(
النضالت نضال الحركة الطلبية الشامل ف  23مارس و خروجها بعد ذلك ف ر
الجماهبية ر
الي تروجها منظمة )ب(.
داخل الحركة
ر
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ف
ج ـ كــان فشــلنا يـف هــذه المعركــة بمثابــة نــاقوس خطــر بالنســبة للمســتقبل إذا مــا نحــن اســتمررنا عل نفـس الوضــع ،فكــان شــعار الصــمود و
بالجماهب كـرد فعـل لنـا عل هـذه الوضـعية الـ رـي بــدا فيهــا فصــيل مـن اليســار يغــادر ســاحة النضــال ،و بــدأنا بالفعــل ي ـف بنــاء تنظيماتنــا
الرتباط
ر
ي
ر
القاعدية حيث أخذ التنظيم كـذلك يعـرف تقـدما نسـبيا ف القطـاع الطلب مسبشـدا بالعـدد الول مـن الشـيوع و مـن تقريـر ) رـ
عشة أشـهر مـن
رـ
ـ
كفاح التنظيم :نقد ونقد ر
ذاب(.
و مــع تطــور الوضــع السياس واســتبداد حملــة القمــع الفاشســتية عل الصــعيد الـ ي
ـوطي )هــذه الحملــة الـ رـي أظهــرت إصار الحكــم ي ـف بنــاء جهــازه
ـ
القمع للقضــاء عل كــل تحــرك ديمــوقراط( و بعــد حركــة  3مــارس البلنكيــة أخــذت بعــض الفكــار الخاطئــة و النهزاميــة تــروج داخــل الحركــة
ـ
تبش بــردة يمينيــة داخــل الحركــة الجماهبيــة .و تطــرح الـ رـباجع أمــام حملــة الحكــم الفاشســتية .و لقــد زادت هــذه الفكــار في
ـ
ر
الماركســية اللينينيــة
ر
ـ
بــث روح النهزاميــة داخــل صــفوف المناضـ ر ي
الجماهبيــة .إل أن الوثيقــة الـ رـي أصــدرها
ـلب الصــامدين ي ـف هــذا الظــرف الــدقيق مــن تاري ــخ الحركــة
ر
تنظيمنــا )الوضــع الراهــن و المهــام العاجلــة للحركــة الماركســية اللينينيــة( اســتطاعت أن تضــع حــدا لمثــل هــذه الفكــار ،و تطــرح المهــام العاجلــة
للحركة الماركسية اللينينية بكل وضوح ر
السء الذي أغاض رفاق )ب( و دفعهم لشن حملة مغرضة عل تنظيمنا دون أن تكون لهم الشجاعة
لبداء آرائهم بوضوح حول الوضعية السياسية الراهنة و المهام المطروحة.
السياس  ،فآفــاق المســتقبل مســدود أمامهــا
و لقــد تلخصــت آرائهــم أول المــر ي ـف أن الحركــة الطلبيــة قــد وصــلت أوج نضــالها بطرحهــا للشــعار
ـ
البجوازيــة الصــغرى
ـغبا .فالمهــام العاجلــة تطــرح علينــا –يقــول رفــاق  23مــارس -النســحاب مــن القطاعــات ر
نظ ـرا لكونهــا قطاعــا بورجوازيــا صـ ر
ي
لكونهــا مصــدر ر ـ
الخب عــن
الشور الـ رـي لحقــت باليســار الثــوري والــذهاب إل الطبقــة العاملــة و لهــا وحــدها .و لقــد اســتمر الضاع ليكشــف ـف
رـ
تناقضــات أساســية تعــدت الحركــة الطلبيــة إل مشــاكل الثــورة المغربيــة )الحــزب – السـ رـباتيجية( إل أننــا يف هــذه الوثيقــة سـ ي
ـنكتق بــالرد عل
ـ
الطلب.
بعض الفكار الخاطئة المتعلقة بالقطاع
ر
خامسا :أهدافنا داخل الحركة الطلبية:
ي
ي
فق الــوقت الــذي
منــذ نشــأتنا داخــل الحركــة الطلبيــة و نحــن ـف صاع مســتميت مــع الصــلحية و التحريفيــة حــول الحركــة الطلبيــة و دورهــا ،ـ
الجماهبي ــة ،ك ــانت الص ــلحية تتهمن ــا باليس ــارية و ارتكازن ــا عل الحرك ــة
ه مقدم ــة تكتيكي ــة للحرك ــة
ر
كن ــا نن ــادي في ــه بك ــون الحرك ــة الطلبي ــة ـ
ي
الطلبيــة لقلــب النظــام بــدل الطبقــة العاملــة و القــوى الجذريــة ـف المجتمــع ،كــل هــذا لكبــح نضــالت الحركــة الطلبيــة و تلطيفهــا و إبعادهــا عــن
السياس و إســقاطها ي ـف النقابيــة الضــيقة .إل أن نضــالت الســنوات الماضــية بــرز فيهــا بشــكل ل يــدع مجــال للشــك ،الــدور الــذي كنــا
النضــال
ـ
ي
ي
الجماهبيــة ،أي الحركــة الطلبيــة كمفجــر للتناقضــات ر ي ـ
ـاهب ـف مواجهــة مشــكل
نســنده للحركــة الطلبيــة ـف مسـ رـبة الحركــة
بب الحكــم و الجمـ ر
ر
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ي
اللينيي ر يـ
التعليــم باعتبــاره إحــدى واجهــات التنــاقض ر يـ
بب
كس
بب الحكــم والجمـ ر
ـ
ـاهب .و الن نفــس الضاع آخـذ يتعمــق ولكـن داخــل اليســار المار ـ
مــن ل يزالــون حــاملون لنفــس الفكــرة و مــن انســحبوا مــن هــذا القطــاع مــن جهــة و طـ ر ي
ـارحب شــعارا ديماغوجيــا حـ رـي يكــون انســحابهم مبنيــا عل
أساس نظري ر ي
متب.
ي
ي
يكق تســجيل هــذه المقولــة فقــط .إن القطــاع
حقــا أن القطــاع
الطلب قطــاع برجــوازي صـ ر
رـ
ـغب ،و هــذا مــا ســجلناه دائمــا ـف تحاليلنــا ،إل أنــه ل ـ
ري
ري
ـوظفب الصـغار ،بحكـم رـشوط خاصــة بـه ،و هـذا مـا
ـالمعلمب و الم
ـغبة كـ
الطلب برجوازي
البجوازيــة الص ر
صغب ،إل أنه يخالف كل القطاعـات ر
ر
ر
الطلب منـذ  1969و ذلـك بوصــول
أظهرته السنوات الماضية ر
عب النضال المستميت لهذا القطاع .فالتحول الجـذري الـذي طـرأ عل القطـاع ي ر ـ
فلحب ،هذا الدم الجديد الذي يحمل كل الويلت ر
ري
الي يعاب منها الشعب الكادح من فقــر و
الجماهب الكادحة من عمال و
كبب من أبناء
ر
عدد ر
جه ــل و ر ـ
تشيد .و بالت ــال يجعل ــه المع ـ رـب ر ي ـ
الطلب  ،بخلف القطاع ــات
المغرب  .كم ــا أن القط ــاع
المب ع ــن المش ــاكل ال ـ رـي يع ـ يـاب منه ــا الش ــعب
رـ
رـ
ـغبة الخــرى هــو قطــاع دينــام و حيــوي ،تتضــارب فيــه مختلــف التيــارات السياســية و اليديولوجيــة و ر ـ
ينتش فيــه الفكــر الثــوري
البجوازيــة الصـ ر
ر
ي
ر
انتشــارا يخيــف الحكــم العميــل زيــادة عل ذلــك فــإن الحركــة الطلبيــة أصــبحت ،خصوصــا ـف ظــل المرحلــة الجديــدة الــي تتســم بتواجــد اليســار
ي
ي
تفجب التناقضــات ر يـ
بب
والتحريق  ،أصـبحت حركــة مهمــة ي ـف
اللينيي داخلها بشكل رئيس بعد سنوات النضال ضد الفكر الصــلج
الماركس
رـ
ـ
الحكم والجماهب .فالحركة الطلبية نتيجة لكل هذا تخالف كل قطاعات البجوازية الصــغبة الخـرى ،عكـس مـا يريـد رفـاق )ب( ادعـاءه .رـ
تبق
ر
ر
ر
كــل التــبيرات الـ رـي يطرحهــا رفــاق )ب( يف هــذا العــدد مجــرد ديماغوجيــة كتلــك الـ رـي طرحوهــا غــداة دخــولهم يف الخــط الــداخل لمنظمتهــم في
ر
ـ
ـ
ـ
.1971
الجماهبيــة مرحليــا .و إن المعــارك الـ رـي خاضــتها
أ ـ لقد شكلت الحركــة الطلبيـة بالتحامهــا مـع حركــة التلميـذ المقدمـة التكتيكيــة للحركــة
ر
الشبيبة المدرسية منذ سنة  ،1970و خاصة نضالتها المجيدة يف سنة  1972أثبتت بشكل قاطع صــحة الـدور الـذي كنـا – و مـا زلنـا -نسـنده
للحركــة الطلبيــة ي
السياس ضــد النظــام ،إن ذلــك يتجل بشــكل واضــح ي ـف كــون الحركــة الطلبيــة قــد تمكنــت و عـ رـب التحامهــا
ـال
ـ
ض
الن
ـن
ـ
ش
ف
ـ
ـ
ر
ـ
ي
ـ
ي
اليمب الصــلحية .كمــا تمكنـت
بحركة التلميذ من تعميق أزمة الحكم و إحكام عزلته ،و إفشال المفاوضات الي كانت جارية بينه و ربب قـوى
ر
عب نضالياتها و شنها للمظاهرات المشهورة يف سجل الحركة الطلبية يف المدن و القرى من إيصال وعيها بالوضع السياس إل جزء مهم مــن
ر
الجماهب الشعبية.
ر
فمن كان يجهل المشاكل ر
الي كانت تناضل من أجلها الحركة الطلبية و حركة التلميذ ،و من كان يجهل القمع الجهن ـ الــذي قابــل بــه الحكــم
لتعب بنفسها عن السخط الذي تكنه للنظام المتعفن و عن تضــامنها مــع
هذه النضالت .بل هناك مظاهرات شاركت فيها
الجماهب الشعبية ر
ر
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الحركة الطلبية.
الجماهبيـة ،و مـن حقنـا كـذلك أن نطـرح
هكذا تكون الحركـة الطلبيــة بالتحامهـا مـع حركـة التلميـذ قـد لعبـت دورهـا كمقدمـة تكتيكيـة للحركـة
ر
ي
هذا الســؤال :هـل ي ـف تلـك الف رـبة كــانت الحركـة الطلبيــة بروليتاريــة؟ ثـم مـا يمنـع الحركـة الطلبيــة مـن مواصـلة لعبهـا لهـذا الـدور ـف غيـاب الداة
التخل ع ــن النض ــال.
الثوري ــة؟ حق ــا أن هن ــاك ظروف ــا سياس ــية جدي ــدة عل الس ــاحة الوطني ــة .إل أن ه ــذه الوض ــعية ل ت ــدفعنا إل ال ـ رـباجع و
ــ
الطلب إذا لـم يكـن تواجـد البــوليس س ر يـبيد مـن اسـتفحالها .فنفـس
خصوصا و أن نفس المشاكل ونفس السياسة مـا زالـت مطبقـة عل القطـاع
رـ
الشوط الموضوعية ل تزال موجودة و ل تنقصنا إل ر
ر
الشوط الذاتية ر
الي من واجب الحركة الثوريــة أن توفرهــا عـ رـب نضــالها المســتميت .و مــن
ر
ـاهب بــدون صــمود ،فصــمود
ـاهب و ل التحــام بالجمـ ر
ـاهب .فل صــمود بــدون اللتحــام بالجمـ ر
هنــا تــأب أهميــة الشــعار :الصــمود و اللتحــام بالجمـ ر
الجماهب وحده هو القادر عل إحباط مخططات العدو .أما صمود النخبة فهو ر
التنظبات المطروحة.
الباجع بعينه مهما كانت
ر
ر
و لزالــة كــل تشــويش فــإن أهــدافنا داخــل القطــاع الطلب ذات طبيعــة تكتيكيــة كمــا أ كــدنا عل ذلــك م ـرارا ،و لهــا أهميتهــا مــن زاويــة التكتيــك في
رـ
ـ
ي
ـاهب الكادحــة فمـا كـان للحركـة الطلبيــة أن تنــوب عـن القـوى الجذريـة ـف المجتمــع
البوليتـاري و الـدفع بحركـة الجمـ ر
مس رـبة بنـاء الحـزب الثـوري ر
للقيام بالثورة.
السياس ضــد
الجماهبي ــة و شــن النض ــال
ه بنــاء الحــزب الثــوري ،و هــذه المهمــة ل تتس ـ يـي إل بتطــوير الحركــة
ر
ي ـ
إن عقــدة المرحلــة التاريخيــة ـ
البوليتاريــة .و إذا ألقينـا نظــرة بسـيطة إل تاري ــخ الحركـة الطلبيــة و خصوصـا الثلث ســنوات الماضـية ـف وجـود
النظام من أجــل إفـراز الطليعــة ر
اليسار داخلها ،نرى مدى الدور الذي لعبته الحركة الطلبية بالتحامها مع حركة التلميذ عل هذه الواجهة.
ب ـ تـ ر
ر
ـديولوج :فــإذا كــان الضاع الطبق يجــري داخــل المجتمــع ر يـ
ر
بب
ـ
ي
ال
اع
ض
لل
ـدم
ـ
ق
مت
ـز
ـ
ك
مر
ـا
ـ
ه
كون
ـن
ـ
م
ـذلك
ـ
ك
ـة
ـ
ي
الطلب
ـة
ـ
ك
الحر
ـة
ـ
ي
أهم
ـأب
ي
ي
ـ
ل
ي
ي
ر
ـديولوج بحكــم حيويتهــا ،فيــه تتصــارع اليديولوجيــة الرجعيــة و الثوريــة،
ـتغ رلب و المســتغ رلب ،فالحركــة الطلبيــة مركــز متقــدم للضاع اليـ
المسـ ِ
ي
ر
الس ء الــذي يضــع عل عــاتق اليســار الثــوري خصوصــا ـف هــذه المرحلــة والظــروف الـ رـي يريــد الحكــم بــث أيــديولوجيته الرجعيــة داخــل الحركــة
ـ
ر
ي
اللينيي  .مـن هـذه الزاويـة كـذلك ل يجـب أن نقتض عل دراســة مشـاكل التعليـم فقـط بـل
كس
ر
ـ
الجماهبية ،عبئا ثقيل لنش الفكـر الثـوري المار ـ
يجب ربطها بقضايا شعبنا الكادح .ويجب كذلك دراسة اليديولوجية ر
للمبياليــة و ل يجــب أن
الي يرتكز عليها الحكم وطبيعته كنظام عميل
ر
نغفل الثورة العربية و علقتها مع الثورة المغربية .وإذا بـدأنا ي ـف إنجـاز هـذه المهــام بالكيفيـة ال رـي نؤكـد عليهـا ،فل شـك أنهـا ســتكون بدايـة عهـد
الطلب.
جديد لثورة ثقافية مصغرة داخل القطاع
ر
ف
ر ف
ر ف
ـيوعيي
ـيوعيي داخ ــل الحرك ــة الطلبي ــة ،ش ـ
ج ـ إن الحرك ــة الطلبي ــة بحك ــم المرحل ــة التاريخي ــة الراهن ــة ،دور مه ــم يـ ـف نش ــأة و تربي ــة ش ـ
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ـاهب الكادحــة فف ظــل غيــاب أداة ثوريــة .متمرسـ ر ي
متمرسـ ر ف
ـب بالنضــال الثــوري داخــل
ـي عل النضــال و قــادرين عل القيــام بمهــامهم مــع الجمـ ر
يـ
ر يـ ـ
ـاهب
الحرك ــة الطلبي ــة و بص ــفة خاص ــة م ــن أبن ــاء العم ــال و
الفلحب  .و نظ ــرة بس ــيطة إل أط ــر اليس ــار ال ـ رـي تق ــود مس ـ رـبة التج ــذر داخ ــل الجم ـ ر
الشعبية رتبز أهمية ذلك.
ه المهام العاجلة المطلوبة منا لتحقيق هذه الهداف؟
سادسا :ما ي
هذه المهام منوطة بمنظمتنا أكب من أي فصيل آخر من فصائل اليسار و ل يمكن أن ننجزها إل إذا أعـدنا تنظيــم أنفســنا داخـل هــذا القطــاع و
عل جميع الصعدة ضمن التوجيه السياس العام لمنظمتنا يف هذه المرحلة:
ف
 – 1فف مقدمة هذه المهـام ي ر
ـأب بنـاء التنظيــم عل أسـس متينـة انطلقـا مـن الـدروس المستخلصـة يـف تقريــر  20نون رـب شـعار المرحلـة بنـاء
ي
ي
ي
جماهبيــا .إذ يســتحيل أن نتصــور نهوضــا جديــدا للحركــة الطلبيــة ـف ظــل الوضــع التنظي ـ الــذي
المنظمـة الثوريــة طليعيـة صـلبة و راســخة
ر
ي
ي
البجوازيـة
كنـا نعــاب منـه .يجـب أن نحكـم التنظيـم إحكامـا جديـدا ـف الظـروف الجديـدة ال رـي تعرفهـا الحركـة الطلبيــة ،و يـصب كــل المســلكيات ر
الطلب و عل كــل رفيــق الــدخول ي ـف المرحلــة الجديـدة بحمــاس و ثقــة ل يوازي ـهــا إل
ـغبة ال رـي تعرقــل عملنــا ،و لـذا يجـب عل قيــادة القطــاع
الصـ ر
رـ
إنجاز تلك المهام ،يجب إحكام الخليا ،و ي
تبي الخليا المرشحة الدماء الجديدة للتنظيم و تتبع عملها بجد و نشاط.
ف
 – 2و يجــب أن يكــون يـف مقدمــة عملنــا هــذه الســنة بنــاء الجبهــة بنــاء جديــدا و متينــا .يجــب اســتيعاب مفهــوم الجبهــة كتنظيــم ثــوري شــبه
تأطب اليسار .علينا كذلك أن نـذرك المفهـوم الجـدل الـذي يربـط تنظيمنــا بالجبهـة .فــالتنظيم ل يمكـن لـه أن يلعــب –
جماهبي تحت قيادة و ر
ر
ي
أبــدا -دورا مهمــا داخــل الحركــة الطلبيــة إل بتــوفره عل هــذه الجبهــة .و بــالعكس ل يمكــن لهــذه الجبهــة أن تتقــدم إل ـف تــوجيه محكــم وخــط
سياس ص ــلب .ك ــل ه ــذا يض ــع م ــن مهامن ــا الولي ــة بن ــاء الجبه ــة م ــن جدي ــد و لف ــض ك ــل الغ ــازات الس ــامة ال ـ رـي علق ــت به ــا ،و ذل ــك بن ــاء اللج ــن
ـ
ي
ر
ر
الساسية صامدة ف كل كلية يسهر عليها التنظيم مباشة ،و يكون من مهامها الرئيسية بناء اللجن القاعدية الي يجب أن تكون بدورها صــلبة
و ص ـ ــامدة و متمرس ـ ــة بالنض ـ ــال .إل أن مش ـ ــكل الجبه ـ ــة ي ـ ــواجه و س ـ ــيواجه ي
ف المس ـ ــتقبل ص ـ ــعوبات ك ـ ـ رـثبة نتيج ـ ــة الخلف ـ ــات السياس ـ ــية و
ـــ
ي
اليديولوجيــة الـ رـي تفجــرت داخــل اليســار الثــوري ،و ل يظهــر أن هــذه المشــاكل ستســوى ـف اليــام المقبلــة ،فهــذا الواقــع الجديــد يــدفعنا إل بنــاء
الجبهــة يف شــكل مســتقل عــن رفــاق )ب( و أن تكــون لجانهــا الساســية تابعــة لتــوجيه تنظيمنــا .لــذا يجــب أن ي ـ
نضب فكــرة منــاطق النفــوذ الـ رـي
ـ
ي
ر
ر
ي
زكيناها من قبل ف ممارستنا .أما اللجان القاعدية فيمكن أن تكون مشبكة ربب مناضل اليسار ،عل أساس برنامج مشبك و موحد.
 – 3إن طبيعــة المرحلــة الحاليــة دعائيــة و تنظيميــة أ كـ مـب منهــا تحريضــية ،ر
الس ء الــذي يجعــل مــن مهامنــا وضــع برنامــج دعـ ئـاب واســع عل
ـ
ي
صــعيد الحركــة الطلبيــة أو الجبهــة يضــمن ر ـ
ر
نش التوجيهــات الساســية و ي ـصب الفكــار النهزاميــة الــي تجــد تربــة خصــبة ـف ظــل هجــوم العــدو
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المضــاد ،و يف هــذا التجــاه فــإن أهميــة رـ
النشة الداخليــة للجبهــة مطروحــة ،إل أن الظــروف الـ رـي نعيشــها داخــل الحركــة الطلبيــة حاليــا ل تســمح
ـ
ي
بذلك ،لذا فسنكتق ببيانات منتظمة تحدد التوجيه بالنسبة للمهام المطروحة.
فــ ف
ر
 – 4فف ظ ــل الوض ــعية الجدي ــدة ال ـ ر
ف اس ــبجاع
التخمي
ـتحيل
ـ
س
ي
ـإنه
ـ
ف
ـة،
ـ
ي
الطلب
ـة
ـ
ك
الحر
ـمنها
ـ
ض
و
ـة
ـ
ي
الجماهب
ـة
ـ
ك
الحر
ـها
ـ
ش
تعي
ـن
ر
ر
يي ـ ـ
يـ ـ
ي
ي
رـ
ي
ي
ي
ـوريب ـف النظم ــة الدكتاتوري ــة الفاش ــية ـف اليون ــان و
المش وعية ل.و.ط.م .و ه ــذا ل
يعي التس ــليم ب ــالمر الواق ــع ،فلن ــا مث ــال المناض ـ رـلب الث ـ ر
ـ
البازيــل و اســبانيا و موريتانيــا الــذين يناضــلون رغــم الظــروف الصــعبة الـ رـي يعيشــونها .إن هــذا يزيــدنا ثقــة ي ـف ي ـصورة إمكانيــة بنــاء النقابــة الشية
ر
ينبع أول إنجــاز عمــل دعــابئ
ـاهب و جعلهــا المعـ رـب الوحيــد عــن الحركــة الطلبيــة يف ظــل حكــم اســتبدادي و مــن اجــل إنجــاز هــذا الهــدف ي
للجمـ ر
ـ
ـ
السنب الطويلة لوضعية " ر
ري
الشعية".
الجماهب الطلبية إمكانيته بحكم
كثيف لهذا الهدف .الذي ل تري
ر
الي تشكل محور عملنا الشي الجماهبي و ر
و إن تطوير وبناء الجبهة أمر حاسم يف تحقيق هذا الهدف ،فه ر
تبق الصيغة الساسية للتحاد
ر
ي
الـ ي
ـوطي لطلبــة المغــرب ه صــيغة مجــالس المناضـ ر ي
ـاهب حســب مراحــل المــد و الجــزر داخــل
ـلب الشية تنظيمــا ،الـ رـي تتــدرج ـف الشية إل الجمـ ر
ـ
النضال ،و كذلك تطوير التنسيق مع كــل القــوى السياســية المتواجــدة عل أســاس مبـدأ النقابــة الشية و بنــاء عل برنامــج محـدد ي ـف كــل مرحلـة،
ي
الوطي لطلبة المغرب يساعد عل بناء النقابة الشية.
كما أن صدور جريدة باسم التحاد
بيد أن هدف بناء نقابة شية جماهبية ر
يبق مجرد هدف ما لم يتم إنجاز المهام السابقة بالقدر المطلوب.
ر
ر
ـوفب رـ
الش وط الذاتيــة لنضــال الحركــة الطلبيــة مــن أجــل اســبداد الــدفاع عــن مكتســباتنا و
 – 5إن هجــوم العــدو المضــاد يــدفعنا أول إل تـ ر
الشوط لقيــادة النضــال الـدفاع للحركــة الطلبيــة ضــد هــذا الهجــوم ،ذلـك النضــال الــذي يتــدرج في
ـوفب رـ
لتحقيـق شــعاراتها ،و ذلــك مــن أجــل تـ ر
ـ
ـتب قوان ــا و تص ــليبها ،و تحض ـ رـب ر ـ
ش ــكل نض ــالت مطلبي ــة و جزئي ــة م ــن أج ــل تم ـ ر ي
الش وط لهج ــوم الحرك ــة الطلبي ــة كج ــزء ل يتج ـزأ م ــن الحرك ــة
الجماهبية.
ر
ه أهـدافنا داخـل الحركـة الطلبيــة و مهامنـا العاجلــة مـن
ه مراحــل نضـالنا داخــل القطـاع
رـ
ه غنيـة بالـدروس و التجـارب تلـك ـ
الطلب و ـ
تلـك ـ
ـاهب ،و بنــاء تنظيماتنــا تحــت رـنبان العــدو ،ذلــك
ه أهــداف ل يمكــن أن تنجــز إل بتحقيقنــا لشــعار الصــمود و اللتحــام بالجمـ ر
أجــل تحقيقهــا ،و ـ
ي
الشط الساس لي نضــال مقبــل للحركــة الطلبي ــة ف ظــل تعميــق ر ـ
ـاهب الــذي يشــكل ر ـ
الش وط الموضــوعية
الصــمود و ذلــك الرتب ــاط بالجمـ ر
ـ
ـ
الجماهب الكادحة .فلهذا النضال المقبل ر ئ
نهي السس الصلبة بعزيمة و صلبة ل تقهر.
لنهوض جديد وشامل و أعمق لحركة
ر
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نحو ر ئ
الجماهبية
الدفاع للحركة
تهن رشوط قيادة النضال
ر
ي
 20أكتوبر 1973
الكتابة الوطنية
إن الوص ــف المبس ــط ال ــذي سنس ــوقه هن ــا لتط ــور الوض ــع ببلدن ــا ،و لمهامن ــا ي ـ ـف الف ـ رـبة المح ــددة ال ـ رـي تجتازه ــا ،لي ــس إل إع ــادة تأكي ــد لتل ــك
الخلصات ر
الي طرحناها يف وثيقتنا "الوضع الراهن و المهام العاجلة للحركة الماركسية-اللينينية" الصادرة ي ـف أبريــل ،فــالتطورات الجديــدة ي ـف
الوضــع الراهــن ،لــم تفعــل ســوى تأكيــد ،و بشــكل قــاطع ،صــحة الخطــوط الـ رـي رســمناها ي ـف تلــك الوثيقــة للوضــع الراهــن ببلدنــا  ،و المهمــات
المستخلصة منه .و بذلك فقد تكلفت الحداث نفسها بالجابــة عل ذلـك الســيل مـن الفـ رـباءات و ال كــاذيب الـذي انصــب عل الوثيقــة .و كمــا
رفضـنا مـن قبـل أن نجيـب عل تلـك الفـ رـباءات ،فس يـبفض اليـوم أيضـا الغـوص ي ـف تلـك المســتنقعات ال رـي قبـع فيهـا أولئـك الـذين يطلقــون هـذه
نشة " 23مارس" .و لكن ،هل ي
الكاذيب يف ر
ينبع الوقوف عند ذلك التحليل الشمول الذي طرحته وثيقة "الوضع الراهن "...؟
إن التحليــل الــدائب و المتواصــل لتطــورات الوضــع ،ي ـف كــل فـ رـبة محــددة ،مهمــة أساســية و مطروحــة بالنســبة لنــا ،و كمــا ســجلنا ذلــك ي ـف تلــك
الوثيقة بالذات ،فإن هذا التحليل لبـد أن يسـتند عل رؤيـة طبقيــة سـديدة للوضـاع ،و ربـط الحــداث الجاريـة الن بتحليلنــا الشــامل للوضـاع
ي ـف وثيقــة "الوضــع الراهــن  ،"...و اســتخراج مهمــات محــددة لهــذه الفـ رـبة ي ـف طريــق إنجــاز المهمــات الـ رـي طرحناهــا ي ـف تلــك الوثيقــة الـ رـي تشــمل
السب نحو بناء أداة الثورة.
مرحلة تاريخية بأكملها ،مرحلة ر
فما ه السمات البارزة فف هذه ر
الفبة ر
الن نجتازها؟
ي
ي
ي
ي
ر
ما نؤكد عليه ف البداية  ،ه استمرار تطور أزمة النظام .فتلك السلسلة من الجراءات الي بادر بها النظام للخروج من أزمته ،لم تفعل ســوى
الش وط الموضــوعية لهــذه الزمــة ،و ذلــك هــو عمــق تنــاقض النظــام ،إذا تجاوزنــا تلــك النظــرة المعاكســة الـ رـي ي
أنهــا عمقــت ر ـ
للبهنــة عل
تكتق ر
ـ
ري
المعتقلب و المحاكمات.
المبيالية حوله" ،بعملية حسابية فقط ،بعدد
صحة تحليلها حول "تجاوز النظام لزمته"  ،و "التفاف القوى ر
ي
فالقمع الذي يتحول تدريجيا إل ر ي
للجماهب الكادحة ،ليس ف حد ذاتـه إل تع رـببا عـن أزمـة النظــام ،ذلـك لن تحـول سياسـة النظـام
الخب اليوم
ر
إل نهج الرهاب كوسيلة أساسية )و ه ليست سياسة جديدة تماما( ،دليل عل عجز النظام عل إقرار وضع اجتماع قار ،يسمح له بوضــع
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ر
للمبياليــة ،و
الفاس  .1إنــه نتــاج تقلــص قاعــدة الحكــم الجتماعيــة بحكــم سياســة النهــب و الضــطهاد القائمــة عل التبعيــة
طلء ليـ رـبال لــوجهه
ر
ـ
استمرار أزمته القتصادية المتواصلة
ي
و ل يبدو ،أن أولئك الذين يروجون أطروحات "تجاوز النظام لزمته" ف رـ
نشة " 23مـارس" ،يســتطيعون اليـوم ادعـاء أن "المغربـة" تع رـبب عـن
ـ
ي
ـ
ي
كبا لنـدماج الطبقــة الحاكمـة
"توسيع" القاعدة الجتماعية للحكم .فالكل يعرف اليوم ،أن هذه العملية الديماغوجية  ،ليست ـف العمـق إل تر ر
ي
ي
يعي ازديــاد عــدد الفرنسـ ر ي
ـيب و الجــانب ـف دواليــب أجهــزة
ر
بالمبياليــة الفرنســية المهيمنــة عل اقتصــاد البلد .و مــرة أخــرى ،فهــذا النــدماج ،ل ـ
ـ
ر
ي
الفرنس الــذي يحكــم شــباكه عل اقتصــاد البلد عــن طريــق
يعي توســيع ســيطرة الرأســمال المــال
الدولــة و مجــالس إدارات الشكات ،بقــدر مــا ـ
ـ
الكمبادوريـ ــة للنظـ ــام .2فمقابـ ــل ذلـ ــك العـ ــدد مـ ــن ر ـ ـشكات و مؤسسـ ــات القطـ ــاع الثـ ــالث "الممغربـ ــة" الـ ـ رـي سـ ــيدخلها الرأسـ ــمال
تعميـ ــق البنيـ ــة
ر
يعب قانون الستثمارات الجديد بشــكل أ كــب
الكمبادوري ،تتقوى و تحكم سيطرة الرساميل الفرنسية عل القطاعات القتصادية الساسية .و ر
ر
بالمبياليـة الفرنسـية ،فقـد أزال هـذا القــانون الجديـد تلــك العوائـق البســيطة
وضوحا  ،و أقل ديماغوجية ،عل تعميق اندماج الطبقة الحاكمـة
ر
البجوازيــة الوطنيــة لحلمهــا مــع حكومــة عبــد ا إبراهيــم .و نلمــس أ كــب هــذا التجــاه ي ـف عمليــة اسـ رـبجاع  170ألــف
الموضــوعية زمــن تجربــة ر
غب معهــودة مقابــل رقــم خيــال  180 :مليــار ســنتيم ،و هــو الثمــن المرتفــع الــذي يــدفعه النظــام مــن أجــل الســتقرار
هكتــار ،الـ رـي تمــت بشعة ر ـ
المبيالية الفرنسية له .فهؤلء المعمرين الذين استثمروا هذه الر ي
السنب ،مقابل ر
اض ر
ري
جماهب
تفقب
عشات
ر
تشيد و ر
الداخل ،و ضمان دعم ر
ر يـ
الفلحب الفق ـراء ،ســيحولون أغلــب هــذه المــوال إل الصــناعة و التجــارة و الســياحة ،كمــا نصــت التفاقيــة ،و بــذلك فــإن المســتفيد الول مــن
هــذه العملي ــة  ،هــو البنــاك والمصــالح الحتكاريــة الـ رـي ســتعمل عل اس ــتثمار هــذه الم ــوال يف المش ــاري ــع الصــناعية والتجاريــة مــن أجــل تر ر ي ـ
كب
ـ
ي
ي
الفرنس
ـاليب الفرنس ـ رـيب ع ــن مس ــاواة الرأس ــمال
هيمنته ــا الك ـ رـبى .و ق ــد أعل ــن الس ــيد بنهيم ــة ،ال ــذي ط ــار إل ب ــاريس ،لطمأن ــة أس ــياده ر
المبي ـ ر
ــ
ر
ي
ر
تعي ســوى
المغرب  ،حـ رـي يتــم توظيــف تلــك المــوال بــالمغرب .و هكــذا ،ينفضــح المغــزى
بالرأســمال
رـ
الحقيق لعمل ييــة المغربــة أيضــا ،الــي ل ـ
ـ
حــذف مصــالح صــغار التجــار الفرنسـ ر ي
تطهب
ـيب و المعمريــن القــدام الــذين حملهــم الجيــش الســتعماري الفاتــح ـف مطلــع هــذا القــرن ،مــن أجــل
رـ
الواجهــة ،و تر ر ي ـ
كب رؤوس المــوال الحتكاريــة اللمرئيــة المتحركــة يف دواليــب البنــاك و ر ـ
ـالتعبب الموفــق و الــدقيق للســيد
الشكات الكـ رـبى .إنهــا بـ
ر
ـ
ري
الفرنسيب".3
بنهيمة المتدفق حيوية " :خدمة مصالح فرنسا بدل مصالح
م
م
ـ نحن نميز بطبيعة الحال بين النظام الفاشي كنظام اجتماعي ذي جذور اجتماعية راسخة ،و بين الجهاز الفاشي و الساليب الفاشية التي ينهجها النظام .و من المضحك ان رفاقنا المشرفين علــى نشــرة
" 23مارس" سقطوا في فخ عدم التمييز هذا ،في جدالهم معنا.
م
ـ مانظر دراسات "إلى المام" ،سلسلة "انحلل المجتمع المظربي في ظل نظام الستعمار الجديد ة  – 1المظربة  :مرحلة جديدة في اندماج الطبقة الحاكمة بالمبريالية الفرنسية".
ـ استجواب الطيبي بنهيمة في جريدة "لوموند" الباريزية 30 ،غشت 1973
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المبياليــة الفرنســية،
و بطبيعة الحال  ،فإن اتجاه نظام المعمرين الجدد و سماشة الرأسمال
الجني نحو الندماج بصورة أشد تحت هيمنــة ر
ر
المبياليـة عل المســتوى العـال  ،4مـع
المبياليـة الفرنســية لمواقعهـا السياســية و القتصـادية داخـل النظــام ،هـو جـزء مـن تناقضــات ر
و توطيـد ر
ي
ي
ر
المبيالية المريكية بصفة خاصة حول المواقع السباتيجية ف المغرب ،و ف غرب البحر البيض المتوســط .و هكـذا فالعلقــات ر يـ
بب النظــام
ر
ي
ر
ـ
ر
المبيالي ــة المريكيــة مــع الرجعي ــة العربي ــة ـف الشق )ق ـرارات ال ــدول المص ــدرة للب ــبول اتج ــاه
المبيالي ــة ت ــزداد بــرودة ،بــل تحتــد تناقض ــات ر
و ر
ي
الخماس الجديــد الخانقــة بالنســبة
أساس ـف حــل أزمــة تمويــل التصــميم
الخبة( .و لــم تلعــب القــروض المريكيــة ،أي دور
الوليــات المتحــدة
رـ
ـ
ـ
الي تدرك أزمة نظام الحسن ،تعمل عل تر ر ي
كب مواقعها القتصادية و السياسية داخل النظام  ،و ر
فالمبيالية الفرنسية ،ر
تشف بشــكل
للنظام.
ر
مباش عل بناء الجهاز ر
ر
الفاس للنظام ،بحكم ضعفها الموضوع ذاته ،و ليس بحكم قوة النظام .ذلك مـا ع رـبت عنــه بوضــوح جريــدة "لومونـد
ـاولتب النقلبي ـ ي ي
ـخبات و القنيط ــرة  ،قــد أقنعــت القــادة الفرنسـ ر ي
ديبلوماتيــك" " :ليــس شيا بالنس ــبة لحــد ،أن المحـ ر ي
ـيب )عل الق ــل
ـتب ـف الصـ ر
ر
أولئ ــك ال ــذين ل ــم ي ــدركوا ذل ــك بع ــد( بهشاش ــة الملكي ــة ) (...أن نظ ــام الحس ــن المه ــدد أ ك ــب لف ـ رـبة ليس ــت قص ـ رـبة ،يظ ــل ه ــو ر ـ
الشيك ي ـف ه ــذه
حي أجل جديد ،رشيكا نتساءل ،ما إذا كان من الفضل ،أن ي
اللحظة ،و ر
نتمي له الستمرار أكب ،بدل مواجهة الخطــار الـ رـي يمكـن أن تنتــج عـن
تقلبات سياسية بالنسبة للجالية الفرنسية المهمة ،و بالنسبة لجميع المصالح.5
فــإذا مــا انتقلنــا إل الــوجه الرئيس لعمليــة تــدعيم و تر ر ي ـ
الكمبادوريــة للنظــام ،مــن زاويــة التنــاقض الساس ر ي ـ
ـاهب الكادحــة و
كب البنيــة
بب الجمـ ر
ر
ـ
ـ
ر
ر
سبورة تعمق الشوط الموضوعية لزمة النظام.
تفقب و تشيد و اضطهاد
النظام
الجماهب الكادحة ،أدركنا ر
ر
الكمبادوري ،وجه ر
ر
ي
ف ظـ ــاهرة الغلء المهـ ــول للمعيشـ ــة ،التعـ ـ رـبب الملمـ ــوس لزمـ ــة النظـ ــام ،الـ ـ رـي ل يمكـ ــن أن تغطيهـ ــا أطنـ ــان
فهـ ــذه الزمـ ــة ،تـ ـ رـبز بصـ ــورة جليـ ــة ـ ـ
الديماغوجيــة و التهري ــج حــول تحسـ ر ي
ـاهب ،الــذي يغــدو مجــرد البقــاء عل قيــد الحيــاة بالنســبة لهــا ،أم ـرا صــعبا .و أطنــان أخــرى
ـب وضــعية الجمـ ر
ـاهب
أيضــا ،مــن أطروحــات "تجــاوز النظــام لزمتــه" ،و إعــادة ترتيــب أوضــاعه ،تصــطدم كلهــا بالصــخرة الصــلبة للواقــع المعــاش مــن طــرف الجمـ ر
الكادحة .فتلك المكتسبات الضئيلة ر
ري
ـوظفب،
الي حصـلت عليهـا الطبقـة العاملـة ي ـف نضـالتها مـن أجـل الزيــادة ي ـف الجـور ،و كـذلك بالنســبة للم
الفلج السـابقة،
قد امتصها الغلء الفاحش الـذي تجـاوز معـدل الجـور بصـورة مفجعـة ،بينمـا  ،وضـع تلزم غلء المعيشــة مـع رداءة الموسـم
ـ
ي
ري
المتضرة من الجفاف.
الفقبة
الفلحب الفقراء عل أبواب المجاعة يف تلك المناطق الفلحية
جماهب
ر
ر
م
م
م
ـ لــم يكــن بمقــدور الــذين يصــدرون نشــرة " 23مــارس" ان يســتوعبوا ا ن تناقضــات المبرياليــة علــى المســتوى الــوطني ،هــي جــزء فقــط مــن تناقضــات المبرياليــة علــى المســتوى العــالمي ،فــي مرحلــة ازمتهــا
م
م
العامــة ،و لــذلك راحــوا يظــترفون ،بحذلقــة بالظــة ،الرقــام القتصــادية المشــوهة مــن النشــرة التجاريــة "لمــاليف" ،لثبــات مان المصــالح القتصــادية للمبريــاليتين الفرنســية و المريكيــة متســاوية ،و ذلــك
بسبب منهجهم التقنوقراطي البرجوازي الصظير الذي يطمس وجود تناقضات في معسكر المبريالية على المستوى العالمي
ـ "لوموند ديبلوماتيك" ،غشت  ،1973عدد  ،223ص ) 1خط التشديد من طرفنا(.
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المبياليـة نفسـها ارتفاعـا
إن غلء المعيشة هو التع رـبب الملمــوس أيضــا عـن ارتبــاط أزمـة النظــام بالزمـة العامـة
للمبياليـة ،حيـث تعـرف الســوق ر
ر
ري
المبيالية ،مما يجعل جهـاز الدولـة عــاجزا عـن التحكـم
الكمب
يف الثمان ،بسبب جشع
ادوريب الذين يكدسون الرباح ،بارتباط مع الحتكارات ر
ر
يف الجهاز القتصادي للبلد ،و ضمان وضع مستقر يف السعار.
المبياليـة المتناقضــة،
و من نتائج أزمة النظام ،اتساع عزلته عربيا و دوليـا ،و مثـال الصـحراء الغربيـة كـاف لبـراز ذلـك ،باعتبارهـا مركـز الطمـاع ر
ي
و المتجلية يف تناقض عملئها يف المنطقة .و قد عجز النظام عن تحقيـق أيـة خطـوة إيجابيـة ي ـف هـذا المجـال ،حيـث تسـتمر إسـبانيا ـف إحكــام
س ــيطرتها عل ث ــروات الص ــحراء ،و تحويله ــا إل إقلي ــم إس ـ ي
حب تس ــتمر الجزائ ــر و موريتاني ــا يف التمس ــك ب "حقوقهم ــا ر ـ
ـباب ،يف ر ي ـ
المش وعة" ي ـف
ـ
ـ
الصحراء الغربية .و قد بـرز إفلس النظــام جليـا ي ـف إقنـاع الطـراف الخـرى بــالتخل عـن المطالبـة بـالحقوق المزعومـة ي ـف قمــة أ كـادير الثلثيـة ي ـف
شهر يوليوز .و بدون شك ،فإن أزمة النظام الداخلية ،ه ر
الي تدفعهم إل المزيد من التشبث بهذه "الحقوق" المزعومة ي ـف الصــحراء الغربيــة
العربيــة .و إن مهزلــة خلــق منظمــات "مقمومــة" موجــودة فقــط ي ـف أجهــزة إعلم هــذه الــدول ،دليــل عل الفلس التــام لسياســة النظــام ي ـف هــذا
المجال ،و دليل تعمق عزلته ،ر
ـواني" و
الي لن تفكها دينامية السيد بنهيمــة الفائقـة ،و ل الزيــارات و الحفلت الفخمــة المقامـة لبيـادق مثـل "بـ ر
الي يراد منها بصورة أساسية ،تمويل التصميم الخماس الجديد الذي لم يدخل بعد ر ي
أمب الكويت ،ر
حب التطبيق.
النمبي" أو ر
" ر
و المثال البارز يف هذا الصدد  ،هو طرح بورقيبة ر
لمشوعه إنشاء كنفدرالية لـدول المغـرب العرب  ،يسـ ي
ـتثي منهـا المغــرب ،نظـرا ل"تشـابه هـذه
رـ
ي
المبياليــة المريكيــة  :بورقيبــة .ولنــذكر هنــا،
الــدول و جــديتها ـف إنمــاء بلــدانها" .و هكــذا تمتــد عزلــة النظــام حـ رـي إل أقــرب أصــدقائه ،عميــل ر
البجوازيـة الوطنيـة لعمليــة اســتثناء المغــرب هــذه ،ال رـي ر يـ
تمبت لسـوء الحـظ ،بــإدراك أ كــب سـلمة مـن إدراك رفـاق  23مـارس،
بانزعاج الصحف ر
بخب ،و لنورد كنموذج منها ما كتبته جريدة "العلم" )لسان حزب الستقلل(  ،الـ رـي أضــافت معلقـة عل الخـ رـب :
الذين يضون عل أن النظام ر
ر
لجباننا".6
نعب عن قلقنا الممزوج بالخيبة ،من أن نرى عزلة المغرب تزداد بهذا الشكل لسباب داخلية ،و أخرى ترجع ر
"يبق بعد هذا  ،أن ر
ي
7
ر
فه عمليـة
أما عملية إرسال قوات مغربية مسلحة إل الجبهـات العربيـة المحاربـة ،الـي أبرزنــا خلفياتهـا ـف إبانهــا  ،و كـذلك فتــح بـاب التطـوع ،ي ـ
ديماغوجي ــة الم ـراد منهــا امتص ــاص الح ــس ال ـ ي
ـوطي المتن ــام داخ ــل الجي ــش ،و محاولــة تكس ـ رـب ط ــوق العزل ــة المنكم ــش داخل ــه عربيــا ـف وس ــط
المبيالية.
حماس المعركة ،و لكنها ل يمكن أن تشكل قناعا لنظام سياسته قائمة عل التعامل النشط مع الصهيونية و ر
ر
تبق سياسة الرهاب و القمع و تصعيد النهب و الستغلل ه النهج الوحيد لنظام يفقد السس الموضـوعية لســتمراره و تنـاميه ،و ذلـك مـا
6
7

ـ العلم عدد  17 ،480شتنبر  ،1973ص .2
م
ـ مانظر العدد السادس من "إلى المام" " :ماذا وراء مناورات الحسن العميل؟"
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ينهجه النظام بصورة ر ي
ـاهب ،بواســطة
مبايدة ،مصحوبا بتوسيع الدعاية للفكر الرجع لخلق أسس إيديولوجية لسياســته الرهابيــة وسـط الجمـ ر
العص ــابات الجراميــة ،و توســيع عمليــة تشــطيب الس ــاحة مــن أيــة قــوة مناضــلة ،و تر ر ي ـ
جماهبن ــا الكادح ــة ،و قواهــا
كب الره ــاب و الرعــب لــدى
ر
الديمقراطية و الثورية.
ه العلئــم البــارزة لزمــة النظــام العميــل ي ـف هــذه
تزايــد النــدماج
ر
بالمبياليــة الفرنســية ،تشــديد الرهــاب كوســيلة رئيســية ،نمــو العزلــة ،تلــك ـ
ي
الفـ رـبة ،و رـ
يبق تعميــق هــذه الزمــة الموضــوعية و توســيعها ر يـ
الجماهبيــة عل التنــام باســتمرار ،و ـف اتجــاه منظــم ،نحــو بنــاء
رهب بقــدرة الحركــة
ر
أداتها الثورية ،و تحقيق ذلك يضع حركتنا أمام واجباتها التاريخية.
********
تفقبها والمرتبطة بنمــو و تعمــق أزمـة النظــام ،ل بـد أن تهيـأ رـ
الي تواجه ظروفا أشد من ر
جماهبنا الكادحة ،ر
الشوط الموضـوعية
أما
تشيدها و ر
ر
ي
ي
الجماهبي ــة ،ـ ـف المس ــار العف ــوي نفس ــه  ،و لنس ــطر عل الط ــابع العف ــوي له ــذا النم ــو و لجس ــامة مهامن ــا اتج ــاهه ـ ـف وج ــه
لنم ــو مقب ــل للحرك ــة
ر
ري
ادوريب )سماشة الرأســمال
ـاهب العمــال الـ رـي واجهــت عمليــة النهــب و توســيع ســيطرة كمشــة الكمـ رـب
التنظبات النهزاميــة و النســحابية .فجمـ ر
رـ
ـب وضــعيتها و انـ ر يـباع الزيــادة في
خبات البلد ،بالنضــالت النقابيــة الكـ رـبى منــذ ســنة  ،1968بهــدف تحسـ ر ي
الجنـ رـي( و المعمريــن الجــدد عل كــل رـ
ـ
ـاهب تجـد اليــوم نفســها ي ـف رـشوط أعمــق مـن الســتغلل و الضــطهاد ،و قـد امتـص غلء المعيشــة تلـك المكتســبات الضــئيلة
الجـور .هــذه الجمـ ر
الـ رـي حصــلت عليهــا ي ـف هــذه النضــالت ،و أمــام تواطــؤ الجهــاز الـ رـببوقراط ضــد نضــالتهم المطلبيــة ،و تزايــد الرهــاب و القمــع الملزم لعمليــة
الخبة بشــكل ملمـوس ي ـف عـدد مـن
تشديد الستغلل بواسطة إجهاض أبسط الحقوق النقابية و السياسية ،كما أبرزت ذلـك نضـالت العمـال
رـ
القطاعات الساسية خلل شهري ماي و يونيو ،حيث واجه النظام البوليس هذه النضالت ر
بشاسة ل تناسب مطلقا تلك النضالت.
الفلحب الفقراء ،فإن توزي ــع  90ألف هكتار ر
ري
الي شكلت "الثورة الزراعية" ،لم تستطع أن تشــكل صــمام أمـن للطبقـة الحاكمــة ،كمــا
جماهب
أما
ر
ر
أخبا مـن يـد المعمريـن القـدام ،قـد
خباء " رببد  ."BIRDو لهذا فإن  70ألـف هكتـار المســبجعة رـ
،عب تصاميم ر
المبيالية ر
كانت تنشد إل ذلك ر
ر يـ
الفلحب و الجنــود بواســطة أجهزتهــا القمعيــة لحراثتهــا مقابــل
آلــت هــذه المــرة إل ملكيــة الدولــة نهائيــا ،حيــث قــامت بتجنيــد مجموعــات مــن
للفلحب الفق ـراء يف أراض ــيهم لتجع ــل منه ــم خماس ـ ر ي
ر يـ
الفلج
ـم
ـ
س
المو
رداءة
إن
.
ـدد
ـ
ج
ـب
الخم ــس .و هك ــذا تق ــوم الدول ــة بالس ــتعباد الجم ــاع
ـ
ـ
ي
ي
ري
الفلحب الفقراء ف حالة قريبـة مـن المجاعـة ،تـذكر بتلـك المجاعــات الرهيبــة ـف مطلــع هـذا القــرن ،كمــا هــو
غفبة من
السابق ،جعلت
جماهب ر
ر
ي
التفقب .كمــا أن تفــاحش أســعار المــواد الســتهلكية الساســية ،لــم يمــس
الحــال ي ـف منــاطق الجنــوب ،أي تلــك المنــاطق الـ رـي تعــاب مــن سياســة
رـ
الشعب عرفــت ارتفاعـا صـاروخيا ،فالقنطـار الواحـد مـن القمـح أصـبح يسـاوي  120درهـم ،بينمــا
جماهب المدن الكادحة ،فأثمان القمح و
فقط
ر
ر
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حب ســقطت أثمــان الماشــية إل نســبة منخفضــة جــد ،بســبب ارتفــاع ثمــن ر ي ـ
ـعب  80درهــم ،يف ر ي ـ
التب أيضــا ،كمــادة
أصــبح ثمــن القنطــار مــن الشـ ر
ـ
أساسية للعلف ،ارتفاعا مرهبا.
انباع الر ي
فإذا أضفنا إل ذلك سياسة ر ي
ر يـ
الفلحب الفقـراء إل مـدن القصـدير )معســكرات
ـاهب
اض ال رـي تمــارس بوحشــية ،محولـة جموعـا مـن جمـ ر
ـ
ي
ي
ر
الفلحبـ
ري
ـاهب
العتقــال الجماعيــة ـف المــدن( ،و إل قمامــات الزبــال ـف المــدن ،أدركنــا الوضــعية الــي تضــع سياســة الطبقــة الحاكمــة فيهــا جمـ ر
الفق ـراء ،و أدركنــا قبــل كــل رس ء ســخافة المزاعــم حــول وجــود ر ـ
ر يـ
الفلحب الفق ـراء ،رلبســيخ الحكــم لجــذوره
ـاهب
الشوط الموضــوعية داخــل جمـ ر
ي ـ
ي
ر
الفاشية ،8إنها تجعلهم ف تلك الوضعية الي وصفها إنجلس " :إذا وضعت الناس ف ظروف ل تناسب إل البهائم ،فما عليهم إل أن يثــوروا أو
أن يخضعوا للحيوانية".
و فعل ،فــإن علمــات التمــرد عل ذلــك الوضــع تـ رـبز مــن جديــد ،فهــاهم فلحــو قبيلــة "آيــت خويــا" يحولــون الســوق إل غضــب هــادر ي ـف وجــه
ـاهب المتظ ــاهرة ي ـ ـف الس ــوق ض ــد ش ــيخ عمي ــل عليه ــم .9و ه ــاهم فلح ــو "آي ــت أوري ــر"
عملء الس ــلطة و رج ــال ال ــدرك ،ال ــذين ف ــروا أم ــام الجم ـ ر
ر
المسبجعة" ،ر
الي كانوا ينتظرون عودتها إليهـم بعـد اس رـبجاعها مـن طـرف الدولـة.
يحطمون السور الذي نصبه المعمر الجديد عل أراضيهم "
ي
ي
الفلحب الفقـراء الشــباب يف ي
ر يـ
لتهجب الشـباب إل أسـواق النخاسـة ـف أوربـا  ،تـودي بحيــاة
إفي يشـعلون النــار ـف مكـاتب التســجيل
وهـاهم أبنــاء
رـ
ـ
ـ
ر
عشين ضحية .و هاه معركة جديدة تخوضها قبيلة "تســلطانت" الـ رـي ل تـزال صـامدة ي ـف نضـالها مـن أجـل الرض ،تهـاجم فيهـا قـوات القمــع
ر
ري
وحس بالغ عل طريقة القرون الوسط.10
الفلحب بعنف
جماهب
ر
ي
ـ
ي
ـاهب الكادحــة .فصـغار التجـار ل يتضرون مـن
أما بالنسبة
البجوازية الصغرى ،فإن غلء المعيشة يجعل منها تدريجيا ـف صـف الجمـ ر
لجماهب ر
ر
حملــة الغلء هــذه فقــط ،بــل أيضــا مــن عســف جهــاز الدولــة الـ رـي تفش ظــاهرة الغلء ،بأنهــا نتيجــة " رـشه بعــض التجــار" ،فتســلط عليهــم ســيف
ري
ـوظفب الــذين حظــوا بزيــادة ي ـف الجــور خلل ســنة  1971و  ،1972و الــذي يجعــل منهــا الغلء مجــرد
المراقبــة البوليســية .و كــذلك صــغار المـ
عملية ديماغوجية.
البوليس و الفكـري المتصـاعد ،يـدفع بقطاعــات منهـا إل صـف
و بالنسبة لقطاعاتهـا المثقفـة )الطلبــة و المثقفــون عمومـا( ،فـإن ثقـل الرهــاب
ـ
ـاهب الكادحــة ،فــإن اســتمرار سياســة التعليــم النخبــوي المتناميــة
ـاهب الكادحــة .أمــا حركــة التلميــذ المعـ رـب عــن الــوع
الحس لمطامــح الجمـ ر
الجمـ ر
ـ
8
9

م
م
ـ مانظر نقدنا لهذه الطروحة التي تروجها " 23مارس" في عددنا  11من "إلى المام" في مقال " :بناء الحزب الثوري البروليتاري ،بناء التحالف العمالي -الفلحي ،مسيرة واحدة".
م
ـ العلم عدد  ،4872الحد  10شتنبر  ،1973ص .4
ـ جريدة ال مراي )بالفرنسية( عدد  ،2977السبت  20ماكـتوبر  ،1973ص .7
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ـاهب أوس ــع م ــن التلمي ــذ بك ــل الس ــاليب الداري ــة القمعي ــة ،يوس ــع نم ــو تل ــك التي ــارات الحس ــية العميق ــة م ــن الس ــخط
ه ــذه الس ــنة بط ــرد جم ـ ر
يعب عنها التلميذ و ريبجمونها يف نضالتهم ضد التعليم النخبوي.
الجماهبي ،الذي ر
ر
ي
ي
و إن النتص ــارات الجدي ــدة لحرك ــة التح ــرر العربي ــة ،المتمثل ــة أساس ــا ف انته ــاء حال ــة اللح ــرب و اللس ــلم  ،ف جبه ـ رـي المواجه ــة الم ـ ر ي
ـاميتب
ــ
ــ
الجنوبي ــة و الش ــمالية ،س ــتدعم خ ــط التحري ــر المس ــلح الــذي ن ــادت ب ــه الق ــوى الثوري ــة العربي ــة ،كم ــا أن ــه يعم ــق تناقض ــات الرجعي ــة العربي ــة م ــع
المبياليــة المريكيــة ،الـ رـي تــدعم و تمــول العــدوان الصـ ي
ـهيوب عل الشــعب الفلسـ ي
ـطيي و الشــعوب العربيــة )ق ـرارات توقيــف ضــخ البـ رـبول إل
ر
الدبلوماس ل ــدول المواجه ــة ،(...ث ــم انكس ــار ك ــل الم ــؤامرات التص ــفوية ض ــد المقاوم ــة الفلس ــطينية عل
الولي ــات المتح ــدة ،ال ــدعم الم ــال و
ـ
ي
صخرة صمودها ،ر
المغرب ،كما هو ملموس ـف الحيـاة اليوميـة
الي تعرف نهوضا جديدا لرفع معنويات الشعوب العربية ،ومن ضمنها الشعب
ر
ي
العرب  ،و ازدي ــاد التض ــامن الم ـ ـ م ــع الش ــعب
المبيالي ــة المريكي ــة ي ـ ـف عم ــوم ال ــوطن
ـاهب ،و كم ــا ه ــو واض ــح ـ ـف توس ــع الس ــخط عل ر
للجم ـ ر
ر
ـ
ـ
ي
ي
الشق تكسب سياسيا من هذه ر
حي و إن كانت برجوازيات الدولة ف ر
الفلسطيي و الشعوب العربية ،ر
ي
الشوط ف هذه المرحلة.
كل ذلك يمكننا من التشديد عل الخلصة التالية  :إن أزمة النظام الطبقية الدائمة ،المتمثلة راهنـا ي ـف عجــزه بصــورة اساســية ي ـف ضـمان وضـع
ـاهب الكادحــة ،يكثـف و يعمــق رـ
للمبياليــة عل
الجماهبيــة ،ي ـف مرحلــة نموالزمــة العامــة
الشوط الموضـوعية لنمـو الحركـة
ر
ر
مسـتقر لعيــش الجمـ ر
نطاق عال .
الساس لكــل المرحلــة التاريخيــة الـ رـي نجتازهــا ،و الـ رـي لــم تســتنفد كــل طاقاتهــا
هــذا النمــو العفــوي ،كمــا شــددنا عل ذلــك مــن قبــل ،هــو الخــط
ـ
الموضوعية فقط ،بل تتسع هذه الطاقات وتنمو .و مرة أخرى ،هذا النمو ليس خطا مستقيما صاعدا يمكن لمن تعودوا لمس ظاهر الشــياء،
تغيب مـوازين
أن يلمسوه بسهولة ،و لكنه نمو ملتوي و معقد ،بسبب غياب الداة الثورية بدرجة أساسـية ،القـادرة عل صـهر هـذه الطاقـات و رـ
ر
الطبق.
الجماهب الكادحة كقوة تاريخية حاسمة قادرة عل تحطيم العدو
القوى و رص صفوف
ر
ي
ر
ر
إن البحث عن ر ي
الطبق  ،هــو مــا
الجماهبية ف رشوطها الموضوعية تلك ،و ليس بالنظر إل رشط ذاب لفئة هامشــية عــن الضاع
مبات الحركة
ر
ـ
الثوريب و يشكل القاعدة الصلبة ر
ري
الجماهبية.
الي تلهمهم واجباتهم الثورية تجاه الحركة
يحدد تقييم
ر
ي
الجماهبيــة ،كمــا بــدأت تبــدو بوادرهــا لــدى الطبقــة العاملــة ـف شــهري مــاي /يونيــو ،و
الساس الــذي ســوف يتخــذه نمــو الحركــة
و إن الشــكل
ر
ـ
التفجبات العفوي ــة ،أم ــام تص ــاعد الره ــاب ر ـ
ر يـ
الشس للنظ ــام و عزم ــه عل
البوليتاري ــا ،ه ــو ش ــكل
بص ــفة خاص ــة ل ــدى
رـ
الفلحب الفق ـراء و ش ــبه ر
ي
ي
إجهاضها بالنار و الدم ،تهدد بمرحلة الركود ر
الجماهبيــة
الي أعقبت القمع الدموي ف شوارع البيضاء ـف مــارس  ،1965إذ تقــدم عنــق الحركــة
ر
لمذابح النظام ،يف ظل غياب الحزب الثوري الطليع ،و قصور اليسار الثوري عن القيام بدوره الطليع المنشود.
199

المنظمة الماركسية ـ اللينينية المغربية "إل المام" :الخط الثوري 1970 :ـ  :1980الوثائق الساسية ـ مقالت ونصوص

و لنحدد قبل كل رسء اتجاه الطريق بالنســبة لنـا ،إنـه طريــق تكـثيف المكانيـات المتواضـعة مرحليـا مـن أجــل اكتســاب مواقـع ثابتـة ،تمكننـا مـن
حي ر ي
الجماهبية للخروج من عفويتها قدر المكان ،و ذلك ر
نمب أنفسنا  ،منذ البداية ،عن أولئك الـذين اختــاروا بمحــض
تنظيم و قيادة الحركة
ر
ي
الجماهبي ــة .إن
إرادته ــم طري ــق مس ــتنقعات العم ــل ال ــداخل ،ب ــالنزواء ـف الحلق ــات المغلق ــة المنتفخ ــة ب ــالبثرة الداخلي ــة عل ه ــامش الحرك ــة
ر
تج ــاوز ه ــذا النم ــو العف ــوي ،ه ــو م ــا ي
تغيب م ــوازين الق ــوى
ينبع أن يح ــدد مهماتن ــا بم ــا يض ــمن للحرك ــة
الجماهبي ــة نم ــوا مض ــطردا و منتظم ــا ،و ر ـ
ر
ـ
تــدريجيا لمصــلحة هــذا النمــو ،أي بمــا يطــور ويحــدد انبثــاق الداة الثوريــة الطليعيــة ،إذ ي ـف هــذا العمــل الشــاق والطويــل تبلــور و تنصــهر الطليعــة
البوليتاري ــة .فنح ــو ه ــذه الواجب ــات ي
تنظب عزل ــة الحرك ــة الماركس ــية-اللينيني ــة و س ــحبها م ــن
ينبع أن تتج ــه تحليلتن ــا و مهماتن ــا ،و لي ــس إل
رـ ـ
ر
ـ
ـ
ي
ر
الساحة ،و وضعها ف مصاف الفئات الضالة طبقيا ،و ذلك بتقليص مهماتنا الكفاحية الشاقة إل مجرد مسألة تثقيـف الطــر ،و اخـ يـبال مهمــة
البوليتــاري إل عمليــة تثقيــف مجموعــة مــن العمــال يفـ رـبض أنهــم متقـ ر ي
ـدمب )بالنقــاش طبعــا ،مــا دامــت المســألة ي ـف إطــار
بنــاء الحــزب الثــوري ر
خطة ر
الباجع ،و النسحاب من النضالت
الجماهبية(.
ر
ـغب ،الــذي تقــدمه ر ـ
ي
نشة " 23مــارس" لمهــام الحركــة الماركســية-
التنظب
إن هــذا
اليميي المشــبع بــروح التعــال لــدى المثقــف الـ رـبجوازي الصـ ر
رـ
ـ
اللينيني ــة يف الوض ــع الراه ــن )إمــا أن تناض ــل الحرك ــة الجماهبي ــة يف عفويته ــا  ،بعي ــدا ع ــن تط ــور ت ــأثب و فعالي ــة الحرك ــة الماركس ــية اللينيني ــة في
ر
ر
يـ
ـ
ـ
ي
ر
الجماهبيــة ـف
الجماهبيــة وفــق رغباتهــا ،و إل فإنهــا تسـ رـب ـف ردة يمينيــة( ،ل يمكنــه إل أن يــبك الحركــة
الوضــع الراهــن )إمــا أن تناضــل الحركــة
ر
ر
ي
طليع ـف تنظيــم وتعبئــة طاقــات
ـأثب و فعاليــة الحركــة الماركســية-اللينينيــة ،باعتبارهــا المرشــح الوحيــد للقيــام بــدور
عفويتهــا بعيــدا عــن تطــور تـ ر
ـ
ري
الجماهبية ،و تكريس هامشيتها و التهديد أيضا بإعطاء نفس جديد للسياسـ ر ي
جوازيب ،الـذين تنمــو عزلتهــم
ـيب الـ رـب
النضال الثوري لدى الحركة
ر
الجماهبيـة ،الـذين يطرحــون مهمــات نضـالية ملموســة لتجاوزهـا وسـط
الجماهبية .فمن الـذي يس رـب وراء عفويـة الحركـة
للوصاية عل الحركة
ر
ر
ي
الجماهبي ذاته ،أم الذين يكتفون بالدانة الفكرية المجردة ف الحلقات المغلقة لما يس بتكوين الطر؟
النضال
ر
ـغب ،11يزي ــد م ــن تأكي ــد
البجوازي ــة تؤك ــد ص ــحة الطري ــق الــذي نخت ــاره .فان ــدحار الجن ــاح
البلنك ال ـ رـبجوازي الص ـ ر
إن وض ــعية الق ــوى السياس ــية ر
ـ
ي
مسؤولياتنا التاريخية .ذلك الندحار السياس الذي أبرزته بشكل ســاطع النهايــة المفجعـة للثــورة المزعومــة ـف  3مـارس  ،و محاكمــة القنيطــرة.
و ل نقصد من طـرح النـدحار بطبيعـة الحــال عمليــة الجتثــات الرهيـب الـذي يمارســه النظــام ضـد هـذا الجنـاح ،و ضـد التحـاد ال ي
ـوطي للقـوات
م
ـ قامت نشرة " 23مارس" بعملية تشويه مفضوحة  -كما هو المر في عدة قضايا ماخرى -لقضية اندحار الجناح البلنكي البرجوازي الصظير التي طرحناها في وثيقة "الوضع الراهــن "...عــن طريــق الخلــط
بين الندحار السياسي للجناح البرجوازي الصظير كـفئة سياسية متميزة و بين البرجوازية الصظيرة كطبقة اجتماعية ،و عـن طريـق الخلـط بيـن النـدحار بمفهـومه السياسـي و النـدحار بمفهـومه الحسـي .و
بهذه الطريقة الجبانة تمارس نشرة" 23مارس" الصراع داخل الحركة الماركسية.
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ـغبة المغــامرة و
الشعبية ،بل نقصد به النـدحار
البجوازيــة الص ر
السياس لهـذا الجنـاح  ،كفصــيل مـن الحركـة الوطنيـة ،بحكـم طـبيعته الطبقيـة ر
ـ
ر
ـغبة الصــلحية
الصــلحية ،الــذي ليــس إل نتاجــا لمرحلــة تاريخيــة بأكملهــا مــن نمــو الضاع
البجوازيــة الصـ ر
الطبق ببلدنــا ،مــن ســماتها إفلس ر
ـ
السب بالثورة الوطنية الديمقراطية الشعبية عل طريق النتصار.12
البلمانية أو البلنكية ،يف قيادة الحركة
الجماهبية و ر
ر
بأشكالها ر
و إن عملية النقد ر
جماهبنــا الكادحــة ،دون أن يسـد ذلـك البـاب ي ـف وجــه تطــور
الي نمارسها يصورية من أجل فــرز الطريــق الثــوري السـديد لـدى
ر
النقلب نفسه.
مناضليه كفصيل من القوى الديمقراطية الثورية ،ضد الخط
ر
المغرب للشــغل الملتصــقة أ كــب بمصــالحها ي ـف الجهــاز الـ رـببوقراط ،فــإن الــدور الــذي تلعبــه ي ـف تكسـ رـب نضــالت الطبقــة
أمــا رببوقراطيــة التحــاد
رـ
ر
الخبة ،يفضــحها بشــكل ي
ر
مبايــد أمــام
الوحس  ،كمــا بــرز ذلــك خلل نضــالت الطبقــة العاملــة
البوليس
العاملــة ،و بوحشــية بالغــة تعــادل القمــع
رـ
ـ
ـ
ي
ي
البوليتاري .بينما تتآكل واجهاتها السياســية المتمثلــة ي ـف الكمشــة الطبقيـة الملتفـة حــول عبـد
سلي ف غياب الوع ر
ر
جماهب العمال ،و ف اتجاه ر
ي
ـ
ر
ا إبراهيــم .كمــا يتجل هــذا التآ كــل ف انقلب شــاكر مــن خلل جريــدته "التحــاد الـ ي
ـوطي" .و يبق التجــاه العــام لحــزب الســتقلل هــو السـ رـب
ـ
ي
ر
ي
الفاس أمـام الحسـن ،و
الملك  ،الـذي يـ رـبز بصـورة جليـة هـذه اليـام ـف الــدرس الـديي الـذي ألقـاه الزعيـم المهـبئ علل
ـ
نحـو اللتحـاق بالنظــام ي ـ
ي
وف الحمــاس الكـ رـبب لصــحافة الحــزب لق ـرارات الحســن "بالمســاهمة" ـف المعركــة .و يعكــس هــذا و ذاك ،القلــق العميــق
ختمــه بالــدعاوى لــه ،ـ
البجوازية المتوسطة ر
الجماهبيــة
الكمبادوري من جهــة  ،والخــوف مـن نمــو الحركـة
الي يتقاسمها تناقض مصالحها الطبقية مع النظام
ر
ر
داخل ر
مــن جهــة أخــرى ،فتجــد نفســها مضــطرة لتضــييق مفهومهــا حــول الملكيــة الدســتورية إل مجــرد ملكيــة بــدون دســتور .و ليســت خطــة النظــام في
ر ـ
تكسـ رـب هــذه الح ـزاب وتفتيتهــا بلغتــه المزدوجــة تجاههــا  :الحــوار والرهــاب ،ه الـ رـي تــدفعها إل ذلــك ،بــل انتهازيــة هــذه الح ـزاب الـ رـي ي
يبايــد
ـ
ـ
ي
تعــارض مصــالحها الفئويــة مــع مصــالح الطبقــات الجتماعيــة الـ رـي تمثلهــا سياســيا ،و عجزهــا بســبب طبيعتهــا الطبقيــة عــن التوفيــق ربب مصــالح
الكمبادوري الذي يمارس تفتيتها.
طبقاتها و مصالح النظام
ر
ي
الجماهبيــة ،ـف ظـل تعمـق
ه القــوة الوحيــدة المطــروح عليهـا دور عظيـم تجــاه النمـو العفـوي للحركـة
هكذا ،تظل حركتنــا الماركســية-اللينينيــة
ر
ـ
الش وط الموض ــوعية لزم ــة النظ ــام العمي ــل ،و تج ــاه انحلل الجه ــزة السياس ــية البجوازي ــة ،بحك ــم خطه ــا الكف ــاج و ر
رـ ـ
اسبش ــادها بالنظري ــة
ر
ياليب .و تتجسد تلك المهام ،ي
المب ر ي
الرئيس  ،الصــمود
ـعارنا
ـ
ش
ف
الثورية ،لكب الطبقات قدرة عل مناقضة مصالح الطبقة الحاكمة و أسيادها ر
ـ
بالجماهب ،الذي رفعته حركتنا منذ وثيقة "الوضع الراهن والمهام العاجلة للحركة الماركسية-اللينينية"  ،من أجل مواجهــة النظــام
و اللتحام
ر
ـ دون مان ينفي هذا بطبيعة الحال إمكانيات محـاولت جديـدة مـن نـوع محـاولت "حركـة  3مـارس" ،و هـذا ليـس غريبـا علـى طـبيعته منـذ  10سـنوات ،و لـن تكـون مايـة محاولـة جديـدة إل مـن نــوع إصـرار
اليائسين على المقاومة حتى النهاية ،إذ مانه كما يقول لينين" :من الصعب على من اختار هذا الطريق مان يقلع عنه نهائيا".
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ـوفب رـ ـ
الجماهبي ــة ،و تط ــوير نض ــاليتها م ــن النض ــال العف ــوي إل النض ــال ال ــدفاع
الش وط السياس ــية و التنظيمي ــة لص ــمود الحرك ــة
ر
العمي ــل و ت ـ ر
لتغيب ر ي ـ
الطليع  .و مــا ي ـزال مطلوبــا مــن منظمتنــا
البوليتــاري
المنظــم  ،تمهيــدا
مبان القــوى المختــل لصــالح النظــام ،عل طريــق بلــورة الحــزب ر
رـ
ـ
ي
الجماهبيـة )نضـالت العمــال ـف شـهري
إنجاز هذا الشـعار و بلــورته بحمــاس أ كـ رـب ،و تجـاوز ذلـك الصـمود العفـوي الـذي بـدأت تمارسـه الحركـة
ر
ماي/يونيو ،خاصة نضالت النسيج( .و ي
ينبع أن ل نتمسك به كشعار عام ،بل أن نعمل عل تجسيده يف مهام محددة يف كل فـ رـبة محــددة ،و
ي
ـاهب ،يهــدف تحديــدا إل بلــورة رـشوط النضــال الــدفاع للحركــة
ـف كــل مجــال مــن مجــالت العمــل الثــوري .إن شــعار الصــمود و الرتبــاط بالجمـ ر
لتغيب ر يـ
الجماهبيــة مسـتقبل ،القـادرة عل تعميـق أزمـة النظــام الـ رـي تتكــاثف
مبان القــوى تــدريجيا لمصـلحة هجــوم الحركــة
الجماهبيــة ،تمهيــدا
ر
رـ
ر
ي
ر
ـاهب ف الفــبة الراهنــة مــن عملنــا الثــوري ،يجــب أن يهــدف إل بلــورة تلــك رـ
الشوط.
رـشوطها الموضــوعية .و إن بلــورة الصــمود و
الرتبــاط بالجمـ ر ـ
إن ترجمتــه العمليــة ،بتحديــد أ كــب يف هــذه الفـ رـبة ،بــالنظر إل ســماتها الـ رـي بســطناها ســابقا ه  :ر ئ ـ
تهي ر ـشوط قيــادة النضــال الــدفاع للحركــة
ـ
ـ
الجماهبية.
ر
ي
ـاهب
ذل ــك ه ــو الش ــعار ال ــذي يج ــب أن يلهمن ــا ـف تحدي ــد و أداء مهماتن ــا الكفاحي ــة بك ــل مس ــتوياتها ،م ــن أج ــل بل ــورة الص ــمود و الرتب ــاط بالجم ـ ر
ر يـ
ـاهب ي ـف مواجهــة هجــوم الحكــم العميــل
نضــاليا ،تلــك المهمــات الـ رـي تهــدف بالســاس إل
تمكب حركتنــا مــن قيــادة النضــال الــدفاع لحركــة الجمـ ر
الجماهبيــة ،و ضــد الســتغلل المتعــاظم ،و مــن أجــل بلــورة ر ـ
رـ
الجماهبيــة ،طبقــا
الش وط الذاتيــة لتنظيــم عفويــة الحركــة
الشس عل الحركــة
ر
ر
تغيب ر ي
مبان القوى ،من أجل تعميق عزلــة النظــام و تعميــق تناقضــاته،
للمكانيات المؤهلة لحركتنا حاليا ،و ذلك من أجل الوصول تدريجيا إل ر
توفب رشوط مد ثوري جديد.
و النتقال إل النضال الهجوم مستقبل  ،و ر
و ل علقــة هنــا لهــذا النهــج الثــوري الســديد ،بــذلك النهــج الــذي تــذيعه ر ـ
نشة " 23مــارس" ،و الــذي يفصــل بســور صـ ي
ـيي ر ي ـ
بب مهماتنــا النضــالية
الجماهبية و مهمة ر
الب ر ي
ه تلـك المسـ رـبة ال رـي ينخــرط فيهـا اليســار بنضـالت
كب عل الطبقـة العاملـة .إن مهمـة بنــاء الحـزب الثـوري ر
ر
البوليتـاري ـ
الفلج  ،مــن خلل دمــج الماركســية-اللينينيــة بواقــع
ـوفب أســس التحــالف العمــال-
الطبقــة العاملــة ،و يعمــل عل قيادتهــا ،و يعمــل فيهــا عل تـ ر
ـ
ي
ي
الجماهبي بمختلـف السـاليب ،و وفـق خطــط معينــة ـف كــل
مسبة نضالية يعمل فيها اليسار عل النخراط ف الكفاح
ر
بلدنا الملموس ،و ه ر
ي
البوليتاريــة أن تتبلــور ،و للحــزب الثـوري أن ينشــأ .ـف هــذا
مرحلة من أجل الوصول إل
التأثب فيه و قيادته .و بهذا الطريق وحده ،يمكن للطــر ر
ر
ي
الطار نضع مهمة ر
كب عل الطبقة العاملة ،و ليس ر ي
الب ر ي
اخبال مهماتنا الصعبة ف بناء الحــزب الثـوري كعمليــة تاريخيــة معقـدة ،إل درجــة انتقـاء
البجوازيــة الـ رـي تغــرم بهــا ر ـ
نشة " 23مــارس"( و تثقيفهــم بالنظريــة الشـ رـباكية .و نبســط هنــا
مجموعــة مــن العمــال )وفــق المقــاييس المدرســية ر
بعــض مهمــات هــذه الفـ رـبة ي ـف طريــق إنجــاز المهــام الـ رـي طرحتهــا وثيقــة "الوضــع الراهــن و المهــام العاجلــة للحركــة الماركســية-اللينينيــة" ،و الـ رـي
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ي
ينبع عل كل رفيق أن يعمل عل تجسيدها يف واقعه المحدد ،و استنباط الشكال الملئمة لتطبيقها بحماس.
ي
ر
ر
ـاهب ،كمــا أ كــدنا عل ذلـك ي ـف وثيقـة
 إن تصليب تنظيماتنا و تمتينها أمر حاسم ف هذه الفبة ،من أجـل تقويــة رـشوط الـدفاع الـذاب لـدى الجم ر"الوض ــع الراه ــن و المه ــام العاجل ــة للحرك ــة الماركس ــية-اللينيني ــة"  ،فم ــا يـ ـزال ه ــذا العم ــل يتطل ــب المزي ــد م ــن تك ــثيف الجه ــود .و نقص ــد هن ــا
بالتنظيمــات تلــك الـ رـي تشــكل محــور الربــط العضــوي ر ي ـ
الجماهبيــة بصــفة
الجماهبيــة الـ رـي نعمــل داخلهــا والحركــة
بب المنظمــة و التنظيمــات
ر
ر
عامــة ،و ي ـف مقدمــة هــذه التنظيمــات اللجــان الساســية  ،و لجــان النضــال داخــل القطاعــات ،و بدرجــة أول اللجــان العماليــة ،مــن أجــل تكــثيف
البوليتاريــة بدرجــة مركزيــة .اعملــوا إذن بمزيـد مـن العــزم و الحمــاس
العمــل الشـاق لغـرس جـذور منظمتنــا داخــل الطبقــة العاملـة ،و بنــاء أسســها ر
ر
ـديولوج بــدون كلــل ،اجعلــوا مــن "إل المــام" أداة
عل إحكــام اللجــان الموجــودة ،اضــبطوا اجتماعاتهــا و برامجهــا النضــالية ،كثفــوا العمــل اليـ
تصــليبها و تكوينهــا ،اشــحذوا عزيمــة مناضــليها بالحمــاس الثــوري و ارفعــوا كفــاءاتهم النظريــة و العمليــة ،حولــوا اتصــالتهم المتفرقــة إل حلقــات
منتظمة ،و اجعلوا من "إل المام" وسيلة للوصول إل ذلك.
و بهذا العمل وحده ،و بإحكام اللجان الساسـية بدرجـة أول س رـبتبط المنظمــة ،المتقلصــة العـدد يـ
بالضورة ،ارتباطـا عضـويا وثيقـا بالتنظيمــات
ي
الوطي لطلبة المغرب ،الجبهة الموحدة للطلبة التقـ ر ي
ـدميب ،النقابــة العماليــة ،اللجــان
الجماهبية المتنوعة )النقابة الوطنية للتلميذ ،التحاد
ر
الجماهبيــة بصــفة أعــم .و حينمــا تتــوفر المنظمــة عل قواعــد صــلبة و متماســكة مــن المناضـ رـلبي
النقابيــة الموســعة ،الحلقــات...إلــخ( و الحركــة
ر
ي
ئ
ري
الطليعيب ،فإنها ستتوفر عل قوى محركة لتنظيم النضال الدفاع ف القطاعات ال رـي تتواجـد فيهـا ،و توسـع نطــاق العمـل الـدعاب ،و ســتتوفر
أيضــا عل روافــد مــن الــدماء الجديــدة الـ رـي تحتــاج إليهــا المنظمــة باســتمرار .كمــا أن قمــع الحكــم و هجــومه ،كمــا أثبتــت التجربــة بــالملموس ،ل
يمكــن أن يصــيب المنظمــة المغلفــة بحصــن منيــع مــن اللجــان الساســية و مجــالس المناضـ ر ي
ـلب القاعديــة و الصــلبة ...و أي حــديث عــن تكــوين
ري
الطر خارج هذه العلقة العضوية ر ي
طحب.
الجماهبية ،هو بمثابة جعجعة بل
بب المنظمة و التنظيمات
ر
ـاهبي مــن جهــة ،و
 أبرزنــا دائمــا ،و منــذ تقريــر  20نونـ رـب الطبيعــة الدعائيــة للمرحلــة الراهنــة .و أمــام تزايــد رـشوط انبثــاق النضــال العفــوي الجمـ رتر ر يـ
كب الحكــم لحملتــه الدعائيــة ضــد الفكــر الثــوري مــن جهــة أخــرى ،فــإن تكــثيف هــذا العمــل و توســيعه أمــر حيــوي بالنســبة لحركتنــا .فــإذا كــانت
الشوط الموضوعية لغرس اليديولوجية الفاشية وسط الطبقة العاملة و ر
باف الجماهب الكادحة تنعدم بالنسبة للحكم ،فإن ذلك ل ي
ر
يكق يف
ر
ح ــد ذات ــه ،إذ أن العم ــل المكث ــف لحركتن ــا يف ظ ــل انع ــدام ه ــذه رـ ـ
الش وط الموض ــوعية ،ه ــو الكفي ــل بإحب ــاط ه ــذه العملي ــة .و ل تـ ـزال وس ــائلنا
ئ ــ
الدعائيــة قاصة عـن ذلـك العمــل الـدعاب الجبــار الــذي يتطلبــه الوضـع الراهــن ،بـالرغم مـن التقــدم الـذي تحــرزه وسـائلنا الدعائيــة و "إل المـام"
الجماهبيــة )الطلبــة و التلميـذ عل الخصـوص( ،ي ـف
غب كـاف إطلقـا ،فهـو ل يمـس إل قطاعــات ضـيقة مـن الحركـة
ر
بصفة خاصة .بيد أن ذلك ر
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ري
تأثب دعايتنا.
حب ل تزال قطاعات واسعة من الطبقة العاملة و مناطق الصدام بعيدة عن ر
الجماهبية ،و يف قطاعاتها الحيوية  ،مهمة ي
ينبع ر
الشوع فيها من أجل قيادة النضال الدفاع،
مطلي عام للحركة
 إن صياغة و طرح برنامجر
ر
ي
ـاهب ـف هــذه المرحلـة ،و جمـع طاقاتهـا نحـو توسـيع النضــال الـديمقراط ،دفاعـا عـن المكتســبات ال رـي
برنامج قـادر عل تشـخيص مطامـح الجم ر
الجماهبي ــة يف ف ـ رـبات س ــابقة ،و ال ـ رـي يس ــتهدفها الهج ــوم ر ـ
الشس م ــن ط ــرف النظ ــام العمي ــل )الحري ــات الديمقراطي ــة،
حص ــلت عليه ــا الحرك ــة
ر
ـ
ـعي العــام )برنامــج الثــورة الوطنيــة الديمقراطيــة الشــعبية(  ،و قــادر عل
البنامــج يســتلهم ر
مســتوى المعيشــة .(...هــذا ر
البنامــج الــديمقراط الشـ ر
السياس العــام ضــد النظــام ،و قــادر عل كســب القــوى الديمقراطيــة الثوريــة إل صــفنا .و
تطــوير نضــالية الحركــة
ر
الجماهبيــة نحــو شــن النضــال ي ـ
ي
ينبع  ،قبــل كــل
لهــذا فنحــن نتفــق مــع تلــك الملحظــة الـ رـي أبــداها رفاقنــا ـف الخــارج حــول انعــدام برنامــج نضــال مــدقق لهــذه المرحلــة .و لكــن
ـ
ر
مرحل  .و حـ رـي ي ـف القطاعــات الـ رـي أحرزنــا فيهــا عل دور
لك نتمكــن مــن وضــع برنامــج
ـ
ـ
س ء  ،تحديــد يمضــمون الثــورة الديمقراطيــة الشــعبية ،ـ
عرب
قيــادي متقــدم ـف نضــالتها )الطلبــة و التلميــذ( ،ل زلنــا نفتقــد إل هــذا ر
البنامــج ،رغــم طرحنــا لشــعارات نضــالية متقدمــة )تعليــم شـ ر
ـعي ر ـ
ري
الفلحب الفقراء.
ديمقراط( ،الذي يربط نضالتها بنضالت الطبقة العاملة و
البنامــج الــديمقراط الواســع عمليــة ي ـصورية مــن أجــل ر ئ ـ
الجماهبيــة ،إذ ل يجــب
تهي رـشوط قيــادة النضــال الــدفاع للحركــة
ر
 إن صــياغة هــذا رري
جوازيب الصــغار الــذين يطرحــون أفكــارهم
ـاهب الملمــوس و مصــالحها الماديــة ،عل طريقــة الـ رـب
الكتفــاء بشــعارات عامــة ل تلتصــق بواقــع الجمـ ر
السياس و النضــال القتصــادي ،و ينعتــون النضــال القتصــادي بــالتخلف،
ـاهب الـ رـي يغرفونهــا مــن قـراءات منحرفــة عــن النضــال
المجــردة للجمـ ر
ـ
ي
ري
الصغبة بالنضــالت المطلبيــة
البجوازية
ر
منغلقب عل ذواتهم ،و تعاليهم ف الحلقات المغلقة لتكوين الطر ،ل يريدون أن تتلوث نرجسيتهم ر
للجمـ ــاهب .فلصـ ــياغة هـ ــذا البنامـ ــج  ،ل ي
يكق رفـ ــع المقـ ــولت النظريـ ــة و ترديـ ــدها كالصـ ــلوات ،بـ ــل مـ ــن خلل المعايشـ ــة النضـ ــالية ر ـ ـ
للش وط
ر
ر
ــ
ي
ي
ـ
ـ
ر
ـ
ـ
ر
ر
تكق للش وع ـ ـف ص ــياغة ه ــذا
القتص ــادية و الجتماعي ــة و السياس ــية للحرك ــة
ر
الجماهبي ــة .إن درج ــة معايش ــتنا له ــذه الش وط ح ــي الن ،ل ـ ـ
ئ
الدعاب ،عل القوى الديمقراطية.
البنامج و طرحه يف العمل
ر
ي
 ل يكق لتنظيم النضالت العفوية و تجاوزهـا مجـرد إدانتهـا فكريـا و البتعـاد عنهـا ،بـل التواجـد ضـمنها وفـق إمكانياتنـا الذاتيــة ،و أينمـا تـوفرتر
الجماهبية ،و ر ي
تمتب قوانـا و تصـليبها .و لهـذا ،فـإن خـوض
الشوط ،من أجل تنظيمها لمصلحة تقوية رشوط النضال الدفاع المنظم للحركة
ر
الجماهبيــة و ي ـص ورة تنظيمــه .و إن اختيــار ر ـش وط ذلــك  ،و إيجــاد
نضــالت دفاعيــة جزئيــة أمــر يفرضــه واقــع تطــور النضــال العفــوي للحركــة
ر
الش ــكال النض ــالية و الش ــعارات المناس ــبة ،و توحي ــد العم ــل م ــع ك ــل الق ــوى الديمقراطي ــة المناض ــلة يخض ــع ر ـ
للش وط الملموس ــة لك ــل وض ــعية
بالجماهب.
السب قدما يف بلورة شعار الصمود و الرتباط
ر
محددة .و هو الكفيل بتنظيم النضال الدفاع و توسيعه ،ويمكن من ر
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ر
اليديولوج و السياس الحازم ضد النحرافات المتواجدة داخل اليسار منذ شهر أبريل إل صف المهام الولية يف هــذه الفـ رـبة
 يقفز النضالمن أجل بناء منظمة ماركسية-لينينية واحــدة .ذلـك ،لن وجــه الضاع قـد تغلـب عل وجــه التفـاق ي ـف مسـ رـبة التوحيـد ،بحكـم تطــورات الوضـع
ببلدن ــا ،فالتفاق ــات ال ـ رـي بني ــت س ــابقا عل مج ــرد نق ــد الص ــلحية و التحريفي ــة ،بواس ــطة ط ــرح ش ــعارات عام ــة ،أص ــبحت م ــع نض ــوج ر ـش وط
جديــدة قاصة عــن أن تشــكل أســاس الوحــدة الندماجيــة ،إذ فرضــت هــذه رـ
الشوط الجديــدة عل اليســار طــرح مضـ ر ي
ـامب هــذه الشــعارات بشــكل
ـاهبي المنظــم،
أ كــب تحديــدا .و ل يمكــن حــل هــذه التناقضــات بمجــرد اتفاقــات سياســية مهــزوزة ،بــل يتطلــب المــر الضاع الــديمقراط الجمـ ر
الملتفب حــول الحركــة الماركســية-اللينينيــة يف هــذا الضاع ،و هــدفه الوصــول إل وحــدة ر ي ـ
ر يـ
يمكــن مــن مســاهمة كــل المناضـ ر ي
أمب وعل أســس
ـلب
ـ
اللينينيب المخلصـ ر ي
ر يـ
أوضــح ،باعتبــار أن الوحــدة الندماجيــة ،ل بــد أن ترتكــز عل بنــاء خــط ثــوري ســديد يســتقطب حــوله كــل الماركسـ ر ي
ـب ي ـف
ـيب-
منظمة ماركسية-لينينية واحدة .وهذا الضاع يتوجه بالدرجة الول ضد النتهازية اليمينيــة ال كــب خطــورة ي ـف المرحلــة الراهنــة ،دون أن يغفــل
ر
المشبك عل أساس قاعدة الضاع-الوحدة-الضاع.
البحث عن أسس العمل
 إن المهمــة الرئيســية الـ رـي تشــكل محــور إنجــاز هــذه المهــام يتمثــل يف تحقيــق شــعارنا الرئيس المتبلــور منــذ "تقريــر  20نونـ رـب" التـ يـاريج  :بنــاء
ـ
ـ
جماهبيــا .إذ أن تــوفر منظمــة مــن هــذا الط ـراز ،هــو الكفيــل بخلــق القاعــدة الصــلبة لنجــاز مهــام هــذه
منظمــة ثوريــة طليعيــة ،صــلبة و راســخة
ر
الفـ رـبة ي ـف طريــق إنجــاز المهــام الـ رـي طرحتهــا وثيقــة "الوضــع الراهــن والمهــام العاجلــة للحركــة الماركســية-اللينينيــة" .و بــدون تصــليب المنظمــة و
ري
ـوفب كــل تلــك الســس الـ رـي أوردناهــا ي ـف "تقريــر  20نونـ رـب"،
البوليتاريــة و تحويــل أعضــائها إل شـ
ـيوعيب عنيــدين ،و تـ ر
تقويتهــا ،و بنــاء أسســها ر
السب نحو بناء الحزب الثوري المنشود .و نحن ندرك اليوم أكب من أي وقت ي
مض أهميــة تـوفر منظمــة
يستحيل إنجاز كل المهام المطلوبة و ر
ي
ي
بتلــك ر ـ
الشوط مــن أجــل ر ئ ـ
ينبع ـف هــذا الطــار ،مواصــلة بنــاء و توســيع تلــك النــواة
تهي ر ـشوط قيــادة النضــال الــدفاع للحركــة
ر
الجماهبيــة .و ـ
ي
فب الثـ ر ي
الول مــن المحـ رـب ر ي
ينبع أن تفوتنــا فرصــة تثمينــه ،و الرفــع مــن مســتوى صــمود رفاقنــا الــذي
ـوريب الـ رـي تعتـ رـب مكســبا عظيمــا
لمنظمتنــا ،ل ـ
تجل هــذه الســنة بشــكل قــوي ،كمــا هــو بــارز ي ـف مثــال رفاقنــا ي ـف محاكمــة البيضــاء ،و رفاقنــا الــذين ل زال مصـ رـبهم مجهــول .و إذا كــانت ر ـشوط
الوضــع الراهــن ،تــوفر الســس الموضــوعية ر
ـذبب ،و هــو مــا يحــدث الن داخــل المنظمــة و بعــض المناضـ ر ي
للباجعــات يف صــفوف المتذبـ ر ي
ـلب ،فــإن
ـ
ذلــك يجــب ان يــدفع الرفــاق المخلصـ ر ي
ـب إل المزيــد مــن الصــمود ي ـف عملهــم اليــوم و الحتفــاظ بعزيمتهــم الثوريــة حـ رـي ي ـف أحلــك الظــروف  .و
مواصلة تكوين الطر داخل المنظمة أمر مطلوب ،و إيجـاد الشــكال الفعالــة لـذلك ،ثـم توسـيع و تعميـق الـدور ر ي
المبايــد لجريـدتنا المركزيــة "إل
الجماهبيــة ،و العمــل بصــورة أساســية عل اســتيعاب الحقيقــة العامــة
المــام" ،مــن أجــل أن تلعــب دورهــا ي ـف تعزيــز روابــط المنظمــة بالحركــة
ر
ري
الفيتناميب ،و التجارب الممية ،و دمجها بواقعنا الملموس .هــذه
للماركسية-اللينينية ،و السهامات العظيمة للرفيق ماو تس تونغ ،و الرفاق
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الجماهبية ،و رـ
المهمات يصورية لبناء تلك المنظمة ،ر
الرئيس لقيــادة نضـالها ي ـف
الشط
الي يجب أن تشكل النواة المحركة و المؤطرة للحركة
ر
ـ
هذه المرحلة الراهنة ،لقيادة نضالها الدفاع يف المرحلة الراهنة  ،و لنضالها الهجوم مستقبل.
الجماهبيــة ،ر ي ـ
حب تنطلــق
و بــديه أن صــهر و تقويــة تلــك المنظمــة المطلوبــة  -كمــا هــو أمــر حيــوي -ل يمكــن أن يتــم إل ي ـف مراحــل العواصــف
ر
جماهبنــا الكادحــة ،و ي ـف مقـدمتها الطبقـة العاملـة المغربيـة ،و أن ذلـك العمــل اليــوم الصـبور والمتواضـع ،و لربمـا الممـل
الطاقات الكامنة لدى
ر
ي
لك تص ــبح منظمتن ــا ـف طليعته ــا .و ب ــديه أن ه ــذا الختي ــار ص ــعب و ش ــاق ،أص ــعب أل ــف م ــرة م ــن اختي ــار
أحيان ــا بالنس ــبة لبعض ــنا ،ي ـص وري
ـ
ي
ر
مسـ ــتنقعات النعزاليـ ــة و حلقـ ــات تكـ ــوين الطـ ــر ،إل أنـ ــه الختيـ ــار الوحيـ ــد للثـ ـ ر ي
ف
ـوريب الـ ــذين يسبشـ ــدون بالماركسـ ــية-اللينينيـ ــة ،و يحملـ ــون ـ ـ
ي
ـاهب ،و ي ـف قــدراتها الخلقــة ،حـ رـي ي ـف أحلــك رـشوط القمــع الســود الرهيــب .و إذا مــا فــرض عل حركتنــا القليلــة العــدد،
عضــويتهم الثقــة ـف الجمـ ر
التضحية بعدد من الطـر ،فلـن يحيـدها ذلـك قيـد شـعرة عـن ذلـك الطريـق الـذي اختــارته كحركـة ماركســية  -لينينيــة .فـذلك هــو اختيــار النضــال
الوحيــد ،الختيــار الــذي يصــلب مناضــلينا و يكســبهم مناعــة صــدامية ،يف ظــروف يتكش الزجــاج و يتصــلب الفــولذ .إن مناضـ ر ي
ـلب منصــهرين ي ـف
ـ
ي
هذه ر
الشوط ،هم الذين يمكنهم الصمود يف أحلك الظروف أفضل من أولئك الذين يتم تجميعهم ف زمن السلم ،و الذين شعان ما ينهـارون
حي و إن أسميناهم أطـرا .و صــحيح أيضــا أن حركتنـا قليلـة العـدد ،و لكـن ذلـك ليـس حاسـما مـن زاويـة رـ
يف ر
الشوط القاسية ،ر
الشوط التاريخيـة
ي
ـغب ،و لكنــه قــوي و عنيــد ،ذي إرادة صــلبة و عزيمــة ل
لنشــوئها ،فــإذا مـا اســتطاعت أن تنتظــم هــذه الجماعــة القليلــة العـدد " ـف شــكل جيــش ص ر
لتغيبات ظــروف النضــال ،اليــوم يقــوم ببنــاء قــواه و لحــم صــفوفه و اســتخراج الــدروس مــن
يغب أشــكاله النضــالية بمرونــة فائقــة وفقــا
رـ
تقهــر ،ر ـ
المعــارك الســابقة ،و غــدا يهــاجم وفــق ر ـشوط جديــدة و يقاتــل ر
بشاســة و روعــة" ،إذا تنظمــت بهــذه الطريقــة ،فســيغدو بإمكانهــا أن تقــوم ليــس
ـاهب رـ
الجماهبيــة ،بــل و قيـادة نضـالها الهجـوم مسـتقبل ،ر يـ
مباشة تحطيــم هـذه
فقط بقيـادة النضــال الـدفاع للحركـة
حب يغـدو مـن مهـام الجمـ ر
ر
اللعنة الجاثمة عل صدر شعبنا ،ر
الغرب للثورة العربية الشاملة.
الي يمثلها النظام المتعفن القائم ،من أجل أن تكون بلدنا المركز
ر
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ف
المغرب
البوليتاريا
كس
لينين لحزب ر
ري
ي
من أجل خط مار ي
******
نقاش منظمتنا مع الفصيل الثالث
 8مارس 1974
أيها الرفاق،
ي
اللينينيب المخلصـ ر ي
ر يـ
ثمب عل طريـق توحيــد جميــع الماركسـ ر ي
إن مسألة فتح النقاش الـديمقراط المنظــم بيننـا مكسـب ر يـ
ـب ببلدنـا ،ـف منظمــة
ـيب
ي
اللينيي  .و قـد أظهـرت التجربـة الطويلــة ي ـف هـذا المجــال ،بمـا ل يقبـل الشـك،
كس
كفاحية واحدة تشكل النـواة الصـلبة لحـزب ر
ـ
البوليتاريـا المار ـ
ر
السياس بص ــورة أول عل بس ــاط النق ــاش ال ــديمقراط المنظ ــم ،ه ــو الس ــبيل الس ــديد لنج ــاز وح ــدة
ـديولوج و
أن وض ــع قض ــايا الخلف الي ـ
ـ
سديمية لمبدئية .إن المهمة المركزية يف مسألة التوحيد ه بالدرجة الول معضلة الخط السياس للثورة المغربية ،القــائم عل أســاس دمــج
الماركسية اللينينية بواقع بلدنا الملموس.
ي
إن هـذا النهــج الســديد ي ـف مسـألة التوحيــد ،يتطلــب مــن كافــة فصــائل الحركـة الماركســية اللينينيــة ،النخـراط ـف الضاع الهــادف إل بلـورة الخـط
الثــوري الســديد ،و دعمــه و تطــويره باضــطراد ،و دحــض الخطــوط الخاطئــة ،فالضاع الــديمقراط المنظــم ســلح إيجــاب فعــال بيــد الماركسـ ر ي
ـيب
ر
الخاط ،و ر
ري
ري
ئ
شي أشكال النتهازية )اليمينية و"اليسارية"(.
الحقيقيب ،لبلورة الخط السديد و دحض الخط
اللينينيب
ر
ي
اللينيي ونضــاله الموحــد ،قبــل انطلق الضاع بصـورته الحاليــة ،قــائم عل أســاس خــط عــام،
كس
المار
ـار
ـ
س
للي
كة
المشب
لقد كانت الممارسات
ـ
ـ
يرتك ــز بالدرج ــة الول عل ط ــرح نفس ــه كب ــديل للص ــلحية التحريفي ــة ،م ــن خلل نقــدهم ،و التأكي ــد عل مق ــولت الماركس ــية اللينيني ــة عام ــة
)أهمية النظرية ،الحزب ،العنف ،الثورة العربية ،إلخ(...
ي
اللينيي بش ــكل موح ــد ،نض ــال ضــاريا ضــد الص ــلحية و التحريفيــة ،وحص ــل عل انتص ــارات هام ــة .لكــن حالمــا
كس
ـ
و قــد خ ــاض اليس ــار المار ـ
ـاهب (...أصــبحت شــعاراته عامــة،
تغبت الظــروف ببلدنــا )تطــور سياســة النظــام ،حركــة  3مــارس ،تطــور ممارســات اليســار و ارتباطــاته بالجمـ ر
رـ
ـ
ر
ه
عاجزة عل أن تشــكل خطـا سياسـيا يجيـب بشــكل مباش عل مجمــل القضـايا الراهنــة للنضــال الثـوري .لقـد أصـبحت مسـألة الخـط الثـوري ـ
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المسألة المركزية ،و أصبحت مسألة وحدة الحركة الماركسية اللينينية ،رهينـة بحــل معضــلة الخــط الثـوري الســديد الــذي يجيـب عل القضـايا
المرحلية الملحة و البعيدة للثورة.
ر
السياس ال ــديمقراط
ـديولوج و
إن ه ــذه مس ــألة طبيعي ــة بالنس ــبة لي ــة حرك ــة ثوري ــة أو ح ــزب ث ــوري ،لك ــن ر ـشيطة أن يت ــم حله ــا بالضاع الي ـ
ـ
المنظــم ،الهــادف إل الوصــول إل وحــدة جديــدة أ كــب صــلبة ،تقــدم الجابــة النظريــة و العمليــة عل المســائل الـ رـي أصــبحت مطروحــة بشــكل
مل ــح ،و ال ـ رـي ل ــم تع ــد تتطل ــب التأجي ــل .لك ــن الممارس ــات النتهازي ــة اليميني ــة لقي ــادة منظم ــة " 23م ــارس" ،ق ــد دفعتن ــا إل ط ــرح ه ــذا الضاع
الي ر
جماهبيا ،بحكم انتهازيتها اليمينية ر
ـاهبي ،نعمــل
تخس الضاع الـديمقراط المنظــم ،و بواســطة هـذا الضاع الــديمقراط المنظــم و الجمـ ر
ر
ي
عل إيصال الضاع إل مداه ،و ه عملية رهينة بعدة رشوط ،فالخلفات كانت دائما قائمة بيننا ،و كانت تظهر و تختق تحت ضــغط تســارع
الحــداث ،و بحكــم التصــور الخـ ئ
ـاط لمهمــة التوحي ــد ،بالضــافة إل الممارس ــات النتهازيــة اليميني ــة ،الـ رـي تح ــاول دائمــا إخفــاء قضــايا الخلف
ر
السياس  ،والبحــث عــن التفاقــات السياســية اللمبدئيــة بــأي ثمــن .كــل ذلــك كــان يحــول دون إيصــال الضاع إل مــداه ،إن هــذه
ـديولوج و
اليـ
ـ
العملية تخضع بدرجة أول لتطور بلورة الخط السديد ،الـذي يســمح بشــكل أدق بكشـف الخــط الخـ ئ
ـاط ،و التقـدم خطــوة خطــوة ي ـف الكشــف
اليميي الـذي تمثلــه رـ
ي
ه
نشة " 23مــارس" ،و تعريــة هــويته اليديولوجيــة و عزلــه
عند النحراف
ر
جماهبيــا كخـط ،إن هـذه المسـ رـبة مســتمرة ،و ـ
البوليتاري السديد.
ستنته حتما بانتصار و توطد الخط ر
ي
وي
ي
ـ
ط
اليميي ـف المرحلــة الراهنــة )إذ قــد يتــوجب علينــا النضــال
اف
ر
ـ
ح
الن
ـع
ـ
م
أدق
ـكل
ـ
ش
ب
ـة
ـ
ع
القطي
ـمون
ـ
ض
م
ـد
ـ
ي
تحد
ـا
ـ
ن
علي
ـوجب
ـ
ت
ي
ـار،
ال
ـذا
ـ
ه
ف
ـ
ـ
ـ
ر
ي
ر
يميي تمثلــه نشة "
سياس
ـديولوج و
ضد النحراف النتهازي "اليساري" الذي ينشأ دائما كنتاج للول( .إن القطيعة ه قطيعة مع خط إيـ
ـ
ـ
 23مارس" ،إننا ل نصارع منظمة " 23مارس" كمنظمة ،بل نصارع انحرافا انتهازيا يمينيا بالغ الخطورة عل تطور الحركة الماركسية اللينينية
ـلب المخلصـ ر ي
ـاهب المناض ر ي
ـب )و حـ رـي
الناشئة ،نحو بناء خـط الثـورة المغربيـة ،و السـ رـب بمهامهـا نحـو النجـاز .و هـدف هـذا الضاع أن يسـاعد جم ر
عــدد مــن الطــر القياديــة( ي
ي
ي
اللينيي الســديد ،و هــم بالتأكيــد
كس
المار
ـالخط
ـ
ب
ـبع
ـ
ش
الت
و
،
اليميي
اف
ر
ـ
ح
الن
ـاوز
ـ
ج
ت
عل
"
ـارس
ـ
م
23
"
ـة
ـ
م
منظ
ف
ـ
ـ
ـ
ـ
غفب ون داخ ــل منظم ــة " 23م ــارس"  ،و مخلص ــون يطمح ــون لخدم ــة الث ــورة المغربي ــة و وح ــدة الحرك ــة الماركس ــية اللينيني ــة ،لك ــن مت ــأثرين
رـ ـ
ي
ر
ـديولوج الع ــام ،و مس ــتوى الممارس ــة حالي ــا ،مم ــا
اليميي  ،بحك ــم ق ــدرته عل "التجلب ــب" ب ــالمظهر الث ــوري ،و بحك ــم الض ــعف الي ـ
ب ــالنحراف
ـ
ي
ينبع أن يكــون تجــاه هـؤلء المناض ر ي
ـلب هـو  :الوحــدة مـع نقـد الخـط الخ ئ
ـاط و نـزع المســاحيق عنـه،
يسمح له بمجال للمناورة أكب .إن شـعارنا ـ
إنه يهدف إل محاربة "الداء بهـدف إنقــاذ المريــض" ،و عــزل أولئـك الـذين يتعـذر تصــحيحهم ،و العمــل عل أن يتقلـص مـن ينتظرهــم السـقوط
يف مزبلة التاري ــخ ،إل مجرد استفتاءات.
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لهــذا ،فــإن مســألة الممارســة المشـ رـبكة و الحفــاظ عل العلقــات النضــالية و المتينــة مــع قواعــد منظمــة " 23مــارس" ،و البحــث بصــورة دائمــة
ر يـ ـ
ـتب ه ــذه العلق ــات ،و جره ــا لس ــاحة النض ــال ،ه خط ــة س ــديدة بالنس ــبة للماركس ـ ر ي
عل تم ـ ر ي
اللينينيب  ،ي ـ ـف الكش ــف ع ــن الخ ــط النته ــازي
ـيب
ــ
ي
كببة عل طلء وجهــه بالمســاحيق ،إبـرازه ع رـب الممارســة ،و طـرح البــديل عـ رـب الممارســة .كمــا
اليميي ،الذي ل يطرح نفسه عاريا ،و يملك قدرة ر
أنــه يســاعدنا عل تجميــع قــوى جديــدة للنضــال ضــد الحكــم المتعفــن القــائم .إن الضاع المحتــدم حاليــا داخــل منظمــة " 23مــارس" ،و الــذي
يتجه ضد النتهازية اليمينية ،إنما يؤكد صـحة هـذا الختيــار ،و يفـرض علينـا دعـم و مسـاندة المبــادرات اليجابيــة المتقدمـة و الوحدويــة داخــل
منظمة " 23مارس" مهما كانت حدودها الحالية.
ي
ي
بب منظمتينــا ،ي
إن النقاش الحال ر ي
ينبع أن يشــكل
ـد،
ي
التوح
ـل
ـ
ج
أ
ـن
م
ـم،
ظ
المن
اط
ر
ـديمق
ل
ا
ـاش
ـ
ق
الن
ـم
ي
تنظ
ف
ـة
ي
نموذج
ـة
ب
تجر
ـكل
ش
ي
أن
ينبع
ـ
ـ
ـ
تجربة بديلة لكل التجارب الوحدوية السابقة ،الـ رـي انتهــت بحكـم تصـورها الخ ئ
ـاط لمسـألة التوحيـد إل الفشــل ،النقــاش الــديمقراط المنظــم،
ر
المشبكة و النضال الموحد.
عب تدعيم الممارسات
الذي يهدف إل حل معضلة الخط السياس أول ،ر
إن السلوب السديد لنجاح هذه التجربة ،ي
ينبع أن يرتكز إل المبادئ التالية:
1ة النق ــاش ي ي
البي ــه واله ــادف ،وتجن ــب كاف ــة الس ــاليب الخاطئ ــة و الحلقي ــة ،النق ــاش ال ــذي ينطل ــق م ــن المف ــاهيم الساس ــية ليص ــل إل القض ــايا
العملية.
ي
ري
المنظمتب بصورة فعالة ف هذا النقاش ،مع حق إبداء آرائها بدون التقيد بالمواقف الرسمية.
2ة رإشاك مجموع قواعد
ر
3ة ر
البباز و ر ي
المشبكة ،و العمل عل الحفاظ عل روح الوحدة و التفاق ،و عدم اللجوء إل ر ي
احبام ر ي
البييف.
اللبامات
4ة النطلق من التجارب العملية لكل منظمة يف النقاش الجاري و يف تدعيم المواقف.
ر
ري
الذاب كسلح فعال يف يد المار ر ي
اللينينيب يف تجاوز الفكار و الممارسات الخاطئة.
كسيب
5ة النقد
ي
6ة خلــق ر ـ
الشوط لتــدعيم الممارســة المشـ رـبكة ،و هــذا العمــل يمكــن أن يتــم ـف مجــرى النقــاش و ليــس بعــده ،عل أســاس التحاليــل السياســية
الكاف ،إذ تسمح بتوفب مناخ نضال و ر
الموحدة و مهام محددة ،و عل الرفاق أن يعبوا هذه المسألة الهتمام ي
رفاف يساهم ي ـف تطــوير النقــاش
ر
ر
الديمقراط المنظم ،و يسمح بممارسة القناعات و المواقف ،و يخدم مهمة النضال ضد الحكم.
الساس ي ـف النقــاش الــديمقراط المنظــم ،يحـدد المراحــل المتتاليـة لعمليــة
7ة يـصورة تـوفر برنامــج متكامـل للتوحيــد ،حالمـا يتــم قطــع الشــوط
ـ
التوحيد بشكل عل .
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ي
نعتبهـا خطــوة إيجابيـة أول ي ـف هـذا التجـاه ،مـن حيـث الســلوب و المنهـج ،و قـد
و ي ـف هـذا الصـدد،
نحي مبـادرتكم ـف انتقـاد بعـض وثائقنـا ،و ر
ـر
قمنــا ر ـ
مباشة بتوزي ــع وجهــة نظركــم داخــل عمــوم منظمتنــا ،و يقــوم رفاقنــا بمناقشــتها حاليــا .و رغــم عــدم انتهــاء النقــاش فيهــا ،فإننــا نقــدم لكــم
مبزين بصورة موجزة بعـض القضـايا الرئيســية ي ـف خـط الثــورة المغربيـة )التوحيـد ،الحـزب،
جوابنا هذا من أجل دفع النقاش خطوة إل المام ،ر
العنف ،الجبهة المتحدة( و بعض المسائل الخرى المتفرعة عنها .و يف صياغة هذا الرد الول ،أدمجنا الجــواب عل استفســارات الرفـاق و لـو
غب ر
مباشة ،أحيانا بالرد عل الملحظات و بعرض وجهــة نظرنــا .ي ـف سـياق واحـد ،و أعـدنا صــياغة بعــض موضـوعاتنا الرئيســية ،الـ رـي قـد
بصورة ر
ل تكــون واضــحة بالشــكل المطلــوب )خاصــة ي ـف وثيقــة "حــول السـ رـباتيجية الثوريــة"( .و نــدعوكم ي ـف هــذا الصــدد إل دراســة جريــدتنا المركزيــة
"إل المـ ــام" ،و كراس ـ ــاتنا ،و بـ ـ ر
ـاف ر ـ ـ
الجماهبيـ ــة ،ممـ ــا قـ ــد يسـ ــمح بـ ــالطلع عل وجهـ ــة نظرنـ ــا ،و نأمـ ــل أن يبادلنـ ــا الرفـ ــاق جريـ ــدتهم و
نش اتنا
ر
منشوراتهم ،مما قد يسمح لنا بالمزيد من تفهم وجهة نظر الرفاق و مناقشتها ،كمــا نـدعو الرفـاق إل المزيـد مـن إعطــاء الهميــة الكـ رـببة لمسـألة
ر
ري
كبب الهمية يف تقديم وحدة المار ر ي
المشبكة ر ي
اللينينيب ببلدنا.
كسيب
تدعيم الممارسة النضالية
بب منظمتينا ،كعامل ر
ملحظات أولية
ي
ل بد قبل مناقشة القضايا ر
لك يكــون نقاشــا مثمـرا
الي ر
يثبها الرفاق ف وثيقتهم ،من إثارة بعض الملحظــات المنهجيــة ،و لـو بشــكل مقتضـب ،ـ
وبناء.
ي
1ة ي ـف ال ــوقت ال ــذي نس ــجل في ــه الس ــلوب الس ــديد الــذي اتبع ــه الرف ــاق ـف مناقش ــة وثائقنــا ،س ــواء فيم ــا يخ ــص تلخي ــص وجه ــة نظرن ــا و ط ــرح
نصب من ر يـ
الستفسارات ،أو فيما يخص طرح وجهة نظرهم ،ل نتفق مع انتقادهم للطبيعة "الجوابية" لنصوصنا )و الحقيقة فإن ر ي
بب الثلثــة
ر
الي ناقشها الرفـاق ،همـا اللـذان يتضـمنان جوابـا عل " 23مـارس"  ،أمـا نـص "حــول السـ رـباتيجية الثوريـة" فــإنه ل يحمــل جوابــا عل أي أحـد(.
ي
اليميي بصورة دائمة مهمة يصورية ،ذلك أن الضاع يتطلــب طـرح الخـط البـديل مـن خلل
فنحن نعتقد أن الجواب عل النحراف النتهازي
نق ــد الخط ــوط النتهازي ــة و دحض ــها دون ت ــردد أو تن ــازل ،و ع ــدم القي ــام ب ــذلك ،ي ـ رـبك مج ــال المن ــاورة للنتهازي ــة ،و علين ــا أن ل ننس ال ــدروس
ي
البوليتاري عل أنقاضها.
الثمينة للماركسية اللينينية ف الضاع ضد النتهازية بمختلف ألوانها ،من أجل دحضها و إبراز الخط ر
2ة إن النهــج الســديد ي
ي
اللينيي للثــورة ،و الجابــة عل قضــاياها النظريــة و العمليــة ،يكمــن بالدرجــة الول ي ـف التحليــل
كس
المار
ـط
ـ
خ
ال
ـد
ـ
ي
تحد
ف
ـ
ـ
ـ
ر
ي
ـوريب  ،عل قاع ــدة التحلي ــل الملم ــوس للواق ــع الملم ــوس ،الق ــائم عل دم ــج
ـك
ـ
ل
ت
و
،
ـديد
ـ
س
ال
الطبق
ه المهم ــة الول الملق ــاة عل ع ــاتق الث ـ ر
ــ
ــ
ي
ر
ر
ي
ينبع أن نســتلهم التحليــل
الحقيقــة العامــة للماركســية اللينينيــة بواقــع بلدنــا ،لهــذا فــإن أيــة موضــوعة ـف الخــط الــذي نقــبحه،
الطبق العل ـ
ـ
ـ
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لبلدنــا يف طرحنــا ،هنــا تكمــن مسـألة جوهريــة ي
ي
اللينيي للثــورة المغربيــة و
كس
المار
ـط
ـ
خ
ال
ـياغة
ـ
ص
ـل
ـ
ج
أ
ـن
ـ
م
ـة،
ـ
ح
المطرو
ـايا
ض
الق
عل
ـة
ـ
ب
الجا
ف
ـ
ـ
ـ
ـ
تقديم النقاش بصورة مضطردة نحو أهدافه العظيمة.
ي
3ة إن إث ــارة القض ــايا بش ــكل مج ــرد فق ــط ،دون ربطه ــا ب ــالواقع الملم ــوس ـف بلدن ــا ،و بالتجرب ــة المعاش ــة لك ــل ط ــرف ،ل يس ــمح بتط ــور إيج ـ رـاب
للنقــاش ،إذ يظــل النقــاش ي ـف ســماء المفــاهيم المجــردة ،دون أن يســتند إل التجربــة المحــددة الـ رـي تثبــت صــحة هــذا الـرأي أو ذاك ،ويكمــن هنــا
أسلوب فعال يف حسم التناقضات القائمة ر ي
بب المواقف بالستناد إل التجربة المعاشة.
الحزب
ي
ر يـ
اللينيي المهمــة المركزيــة الحاسـمة المطروحــة عل الماركسـ ر ي
اللينينيب ي ـف المرحلــة الراهنــة،
ـيب
البوليتاريا الماركس
 .1تشكل مهمة بناء حزب ر
ـ
ر يـ
المبياليـة .إن
مـن أجــل قيــادة النضـال الثـوري للطبقـة العاملـة و
ـاهب الكادحـة و القـوى الوطنيـة ،لـدك الحكــم القـائم و ســيدته ر
الفلحب و الجم ر
ر يـ
مهمــة بنــاء الحــزب ه إذن المهمــة المركزيــة الراهنــة لكــل الماركسـ ر ي
فه البوصــلة الـ رـي يجــب أن ترشــدهم ي ـف صــياغة مهــامهم
ـيب
اللينينيب  :ـ
ـ
ي
ـ
ي
ـ
ي
ي
اللينينيب المغاربــة ،ولهــذا كــانت مســألة
السياس بالنســبة للماركسـ رـيب
ه نقطــة النطلق الض ورية الول ـف تحديــد الخــط
الخــرى .تلــك
ر
ـ
ـ
ي
ي
ه بدرجـة أول مسـألة الجابـة عل
الحزب أكب القضايا التهابا ف الضاع الدائر ،و كـانت مهمـة يمسـألة بنـاء الخـط الثـوري ـف المرحلــة الراهنــة ،ـ
ي
سؤال كيف ي
المغرب ف رشوط بلدنا الملموسة؟
اللينيي
نبي الحزب الثوري الماركس
ر
ي
 .2إن مقال " ر ي
اليميي" :بناء الحزب يف الســلم"
لنب الحزب الثوري تحت رنبان العدو" قد جاء رلبد عل ذلك الجواب ،الذي يقدمه النحراف
يف ظ ــروف نظـ ــام اسـ ــتبدادي إره ــاب ،و ذل ــك تح ــت غطـ ــاء "الـ ـ رـب ر ي
كب عل الطبق ــة العامل ــة" بواسـ ــطة " رـ ـ
نش الفك ــر الشـ ـ رـباك و تنظي ــم العم ــال
ر
ــ
ي
ـاهبي ،يس ــتمد أساس ــه م ــن
نبان الع ــدو م ــن خلل الكف ــاح الث ــوري الجم ـ ر
ـدمب" .إن الخ ــط ال ــذي ع ـ رـب عن ــه المق ــال  :بن ــاء الح ــزب تح ــت ر ـ
المتق ـ ر
الطبق  ،بينمــا تؤكــد نظريــة "بنــاء الحــزب في
ر
ه صــانعة التاري ــخ عـ رـب صاعها
ـاهب
البوليتــاري للعــالم ،الــذي يشـ رـب بوضــوح إل أن الجمـ ر
المفهــوم ر
ـ
ـ
ـ
ر
الطبق كمحرك للتاري ــخ.
السلم" و نظرية "الطر" المفهوم البورجوازي للعالم ،الذي يطمس الضاع
هــذا التفــاق الهــام بيننــا حــول رفــض "نظريــة الطــر و بنــاء الحــزب تحــت الســلم" )أو كمــا يســميها الرفــاق "الخــط الــداخل" و نحــن ي ـ
نتبي هــذا
ـاهبي و تحــت ر ـنبان العــدو،
التعـ رـبب مــن أحــد الوجــوه( و التشــبث بمهمــة بنــاء الحــزب كمهمــة كفاحيــة شــاقة ،مــن خلل النضــال الثــوري الجمـ ر
الجماهب ،هذا التفاق هو مكسب ر ي
ثمب جدا.
حزب مكافح متشبع بخط
ر
لقـد قمنـا بانتقـاد خـط "نظريــة الطـر" دائمـا ،لكنـه لـم يكـن بالنســبة لنـا خطـرا فعليـا حقيقيـا ،طالمـا أن رفـاق منظمــة "ب" مارسـوا معنـا النضـال
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ـاهبي  ،72 – 70و لكــن حالمــا جــاءت الظــروف لنكشــاف "نظريــة الطــر" و "الخــط
ـأثب المــد الجمـ ر
ـاهبي منــذ لقائنــا الول ،و تحــت تـ ر
الجمـ ر
الداخل" بالنسبة لنا ،قمنا بدحضه منذ اللحظة الول بدون تردد.
ر
البوليتاريـا ،الفصـيل المنظــم و المســلح بعلـم الماركسـية
ـيل
ـ
ص
الف
يضم
،
الطبق
البوليتاريا
الطليع مـن ر
هذا الحزب الثوري المنشود هو حزب ر
ـ
ـاهب الكادحــة ي ـف جميــع مراحــل النضــال ،ي ـف الهجــوم و الـ رـباجع ،و قــد أ كــدنا عل
اللينينيــة ،و يقــود التحــالف العمــال-
الفلج و مجمــوع الجمـ ر
ـ
النضــال الــدفاع ي
ي
بتنظب
اليميي يقــوم
اف
ر
ـ
ح
الن
لن
ـا،
ـ
ن
ببلد
ـدلي
ـ
ل
ا
ا
ـد
ـ
ب
ع
ـن
ـ
س
الح
ـام
ـ
ظ
ن
ـه
ـ
ج
ينه
ـذي
ـ
ل
ا
ـل،
ـ
ص
المتوا
ـدو
ـ
ع
ال
ـوم
ـ
ج
ه
ـة
ـ
ل
حا
ف
رـ
ـ
ـ
ي
ي
انكم ــاش الث ـ ر ي
الغب منظ ــم ،إن عل الح ــزب الث ــوري أن يحتف ــظ
ـاهب رـ ـ
ـوريب ـ ـف حلق ــات التك ــوين النظ ــري ،ـ ـف حال ــة هج ــوم الع ــدو و تراج ــع الجم ـ ر
بالجماهب يف جميع مراحل النضال و يف أحلـك رـ
الشوط وأشـدها قسـوة ،و أن يكـون هيــأة الركــان العامـة ال رـي تقـود العمليـات الحربيــة
بارتباطه
ر
ـ
صغبا ،و مهما كانت الظروف ر
الي يقاتل فيها.
لجيشها ،و ل تنفصل عنه لحظة ،مهما كان هذا الجيش
ر
 .3إن المهمة ي
للبوليتاريـا ،بواســطة بلـورة و تأســيس نــواة
الحزب
بناء
ف
ه بالـذات مسـألة هــويته الطبقيـة ،مسـألة التأكيـد عل الـدور القيـادي ر
ـ
كب في
الطبق ،و لهذا فنحن نضع مهمة بناء هذه النواة يف مركز الصدارة بالنسبة للمهام الخرى ،بواسطة ر
ر
الب ر ي
بروليتارية تشكل أساس الحزب
ـ
البوليتاريـة الساسـية ،و هـذا فـرق واضــح بيننــا ،إذ يشـ رـب الرفـاق بوضـوح إل
الدرجة الول ،من حيث التنظيـم و الدعايـة والنضــال عل المراكــز ر
"ال ـ رـب ر ي
الفلحب و البادي ــة بص ــفة عام ــة" .ذل ــك ه ــو ي ـ
ر يـ
البوليتاري ــا الص ــناعية و المنجمي ــة" )و ل علق ــة
كب عل
معي قولن ــا "أولوي ــة العم ــل داخ ــل ر
لمســألة الـ رـب ر ي
البوليتاريــة الساســية جــدا تقــع داخــل الباديــة كالمنــاجم مثل( ،إن هــذا
كب هنــا بمســألة المدينــة أو الباديــة إذ أن عــددا مــن المواقــع ر
ي
ر
الب ر ي
مسبة بناء الحزب الثوري ،لماذا ؟
كب هو مرحلة أولية يصورية ف ر
ر
البوليتاري ــا و مس ــلح بالماركس ــية اللينيني ــة ،و قي ــادة
ـيل
ـ
ص
الف
ـو
ـ
ه
،
الطبق
البوليتاري ــا
الطليع المنظ ــم م ــن ر
 لن الح ــزب الث ــوري ه ــو ح ــزب رــ
ــ
البوليتاريا ليست مسألة نظرية فقط ،بل ه مسألة عملية ،فل يمكن تصور الحزب الثوري بدون هوية طبقية فعلية.
ر
ي
حي النهاية ،ر
البوليتاريا ه الطبقة الثورية ر
المبيالية ،إل النهاية وانتصــار الثــورة
الي يؤهلها واقعها الموضوع لقيادة الثورة ،ف مرحلة ر
 لن رر
الشباكية.
السب بها بخط ثابتة نحو
الوطنية -الديمقراطية -الشعبية ،و ر
ر يـ
أربعب ســنة ،قــد أظهــرت جــدارتها و اســتحقاقها لقيــادة الثــورة،
البوليتاريــا المغربيــة بمــا تملــك مــن تقاليــد نضــالية راســخة مــا يقــرب مــن
 لن ري
ر
ي
ي
الوطي الديمقراط ضد الستعمار الجديد.
المباش أو ف النضال
الوطي ضد الستعمار
سواء يف معركة التحرر
لق ــد ك ــانت طبقتن ــا العامل ــة ب ــدخولها حلب ــة النض ــال ال ـ ي
ر يـ ـ
الفلحب ال ــذين ق ــاوموا الغ ــزو
ه ل تـ ـزال حديث ــة العه ــد ج ــدا ،و بانبثاقه ــا م ــن
ـوطي ،و
ـ
ر يـ
الفلحب الـ رـي تــوقفت ي ـف مرحلتهــا الول ســنة  ،1934قــد انتقلــت إل المدينــة
الســتعماري ببطولــة ،قــد ألهبتــه بقــوة جبــارة ،و كــانت مقاومــة
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بفعــل نهــوض الطبقــة العاملــة و اســتيقاظ فئــات البورجوازيــة الوطنيــة ،و بــدخول الطبقــة العاملــة النضــال الـ ي
ـوطي بصــورة فعالــة ،فقــد اكتســب
الوطي أن يلتهب و يشتد إل بفعل دخول الطبقة العاملة ر
ي
الي نمت قوتها بشعة،
طابعا جذريا ) ،(1955 – 1945و لم يكن بمقدور النضال
الفلحب الـ ي
ر يـ
البجوازيــة الوطنيــة و الملكيــة قــد
السياس  ،و نمــا و تجــذر بــذلك أيضــا نضــال
و تعــاظم نفوذهــا
ـوطي )جيــش التحريــر( ،و إذا كــانت ر
ـ
ي
ي
المغرب ،قد مكن البورجوازية الوطنية مــن
التحريق النتهازي للحزب "الشيوع"
الوطي ،فذلك ليس إل لن الخط
اغتصبت قيادة النضال
ر
ي
الحتفاظ بالطبقة العاملة تحت وصـايتها و منعهـا مـن إمســاك قيــادة الثـورة الوطنيـة و السـ رـب بهـا ف أفـق ديمقراط جـذري .و ر يـ
حب نمـا و تطـور
ـ
ـ
الجماهبي الجديد.
الضاع من جديد ضد النظام الستعماري الجديد،كانت نضالت العمال يف سنة  1963ه رشارة النهوض
ر
 .4كيف يتم ر
الب ر ي
كب حاليا ؟
 بالندماج بنضالت الطبقة العاملة العفوية و القتصادية والعمل عل قيادتها ،و وضعها يف اتجاه جذري. ربالب ر ي
البوليتارية الساسية ر
البوليتارية صلبة.
الي تؤهلها رشوطها الموضوعية لبلورة نواة ر
كب عل المراكز ر
 بالقيام بالتحقيقات يف أوضاع الطبقة العاملة و نضالتها ،و استخراج الدروس منها. بدمج الماركسية اللينينية بنضالت الطبقة العاملة و رنشها عل أوسع نطاق.
 بتكوين أطر البوليتارية صلبة و رري
محب ر ي
البوليتارية.
فب
ثوريب يشكلون النواة ر
ر
 بناء اللجان العمالية كإحدى أدوات إنجاز هذه المهام.ي
جماهبيا ،أداة حاسمة ف هذا المجال.
و يشكل بناء منظمة ماركسية لينينية طليعية صلبة و راسخة
ر
ر يـ
ر يـ
الفلحب
الغفبة مــن
ـاهب
 .5إن
رـ
للفلحب قــوة ثوريــة جبــارة ،فهــم يشــكلون القــوى الرئيســية للثــورة ،و فقــط باكتس ــاب الطبقــة العاملــة للجم ـ ر
الشط يـ
تصب قوة ل تقهر ،و لهذا يشـكل التحـالف العمـال الفلج رـ
ر يـ
للفلحب
البوليتاريـا ،فبـدون ضـم القـوة الهائلـة
الضوري لقيـادة ر
يمكنها أن ر
ـ
ي
البوليتاريــا محرومــة مــن إحــدى أهــم أســلحتها الفعالــة ـف النضــال الشــاق نحــو أهــدافها البعيــدة ،كمــا أن الجبهــة المتحــدة ل
إليهــا ،ســتظل قيــادة ر
ر
المباشة لحزبــها الثوري.
يمكن قيامها إل بقدرة الطبقة العاملة عل بناء التحالف العمال الفلج تحت القيادة الوحيدة و
البوليتارية ،بل تشمل مهمة بناء التحالف العمال الفلج ،و لهـذا يشــكلن
و لهذا فإن مهمة بناء الحزب الثوري ل تنته عند مجرد بناء نواة ر
عملية واحدة ،بل إن تصليب هذه النواة و تدعيمها ل يمكن تصوره خارج بناء هذا التحالف.
ر يـ
الفلحب يشــكلون قــوة ثوريــة جبــارة ،و يخـ ر يـبنون طاقــات ثوريــة هائلــة ،و بــالرغم مــن أنهــم وطنيــون بل حــدود ،و ثوريــون بل
و بــالرغم مــن أن
ه الـ رـي تجعــل منهــم
البجوازيــة و يعجــزون عــن حــل معضــلتهم ،إن قيــادة ر
البوليتاريــا يظل ــون أسـ رـبي ر
حــدود ،فــإنهم بــدون قي ــادة ر
البوليتاريــا ـ
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فه تمنحهــم الســلحة الـ رـي تنقصــهم ،تمنحهــم السـ رـباتيجية الســديدة و ترســم لهــم الطريــق الثــوري ،و تمنحهــم القيــادة
بالــذات قــوة جبــارة،
ـ
ر
الشباك ،و تجعل منهم جيش حرب الشعب الذي ل يقهر.
الفقبة و المعدمة منهم يف الطريق
تسب بالفئات
ر
الحكيمة ،و ر
الفلج مس ـ رـبة واح ــدة  ،و قمن ــا بش ــجب خ ــط عزل ــة الطبق ــة
البوليت ــاري ،بن ــاء التح ــالف العم ــال
و له ــذا بالض ــبط قلن ــا أن بن ــاء الح ــزب الث ــوري ر
ـ
ر يـ
للفلحب  ،هــذا الخ ــط الــذي يشــكل وجهــا آخ ــر لخــط "نظري ــة الطــر" ،و"بنــاء الحــزب ي ـف الســلم" ،و كلم ــا
العاملــة و احتقــار الطاقــات الهائلــة
البوليتاريـة ي ـف بنـاء هـذا التحـالف بشــكل مبكـر ،كلمـا اســتطاعت أن تضــمن الشاع بعمليــة بنـاء الحـزب و ضـمان القيـادة الفعليـة
نجحت النـواة ر
للثورة.
ي
ي
ف " 23مـ ــارس" لمسـ ــألة الحـ ــزب ،إن النـ ــواة
ف بنـ ــاء "نـ ــواة عماليـ ــة" ،كمـ ــا ينظـ ــر السـ ــادة السـ ــاتذة ـ ـ
 .6إن مهمـ ــة بنـ ــاء الحـ ــزب ل تنحض إذن ـ ـ
الفلج  ،و
عب الندماج بكفاح الطبقة العاملـة ،ل يمكنهـا أن تتقـوى إل ع رـب بنـاء أسـس التحـالف العمـال
البوليتارية إذ تتهيكل كمهمة نضالية ر
ر
ـ
ي
ر
هو عمل ل ينفصل عن باف المهام النضالية ف بناء الحزب  :بناء منظمة ماركسية لينينية واحدة ،دمج الماركســية اللينينيــة بــالواقع الملمــوس
و بناء نظرية ثورية ،بناء خط ديمقراط ي
وطي  ...إلخ كما سنحددها فيما بعد.
ي
يـ
البوليتــاري ل
البوليتاريــا الصــناعية و المنجميــة ـف إطارهــا الصــحيح .إن الـوع ر
لك نضــع مسـألة أولويــة العمــل داخــل ر
إن هـذا التحديـد صوري ـ
ري
يمكنه أن ينشأ بعلقة ضيقة ر يـ
ـيوعيب و الطبقـة العاملـة فقـط ،إنــه ل يمكنـه أن ينشـأ إل ع رـب ربـط نضـالنا داخـل الطبقـة العاملـة بنضـالنا
بب الش
ر يـ
الفلحب و الش ــبيبة المدرس ــية ،م ــن أج ــل نق ــل المعرف ــة الحس ــية للطبق ــة العامل ــة ،الن ــابع م ــن ممارس ــتها ي ـف النت ــاج إل درج ــة المعرف ــة
داخ ــل
ي
ـيوعيب بالطبق ــة العامل ــة فق ــط ،إنم ــا ه ــو " ي ي
ري
البع ــة العمالوي ــة" و "القتص ــادية" ب ــذاتها و ـ ـف ص ــورتها
العقلي ــة .و له ــذا ف ــإن حض ارتباط ــات الش ـ
الحقيقية.
ي
 .7لكننا ل نضع مهمة ر
الب ر ي
ري
البوليتاريـة
الفلحب ـف المرتبــة الول ،إن الطـرف
كب عل
الساس مـن الطـر نعمــل عل تــوجيهه حاليـا إل المراكــز ر
ـ
ري
الساسية ) يف المدن أو البوادي( و نحدد عددا منهم للتوجه إل العمال الزر ر ي
الفلحب يف مناطق الصدام ،و حالما يتم تقديم بنــاء نــواة
اعيب و
ر يـ ـ
البوليتاري ــا ،و قي ــادة النض ــال الث ــوري
بروليتاري ــة ص ــلبة ،س ــيتم انتق ــال الق ــوى الساس ــية داخ ــل
الفلحب م ــن أج ــل تق ــديم مس ـ رـبة بن ــاء ح ــزب ر
للفلحب  ،ي
ر يـ
ر يـ
البوليتاريــا و انتصــار الثــورة ) .دون نســيان جدليــة المــدن و البــوادي الـ رـي
فق هــذا النتقــال إل
الفلحب يكمــن مســتقبل بنــاء حــزب ر
ـ
يفرضــها واقــع بلدنــا الملمــوس ،إذ تشــكل المــدن قــوة ل بــأس بهــا رـ
بشيا و اقتصــاديا و سياســيا ،فالــدار البيضــاء وحــدها تمثــل أ كــب مــن  % 10مـن
الخبة بحكم سياسة نظام السماشة و المعمرين الجدد يف البادية(.
سكان المغرب ،و تزيد هذه القوة حسب الحصائيات
ر
ي
ي
ي
ري
ري
ينبع
الفلحب ،يهدف إل خلق نقاط ارتكاز تشكل انطلق العمل الثوري ف
 .8إن عملنا حاليا داخل
الفلحب و ـف الباديـة عمومـا .و تحديـدا ـ
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ري
الفلحب بصـورة عامـة ،فــالفلحون يتشــكلون مـن فئـات متعـددة
أن يتم بناؤها داخل مناطق الصدام ،إذ ل يمكن الكتفاء بشعار العمل داخل
و يتوزعــون عل مســاحات واســعة ويشــكلون أ كــب مــن  % 70مــن الســكان .لهــذا ي
ينبع تر ر ي ـ
كب نضــالنا ي ـف مراحلــه الول عل منــاطق الصــدام ،أو
ـ
البعــض منهــا ،و قــد أبرزنــا ي ـف وثيقــة "الوضــع الراهــن و المهــام العاجلــة للحركــة الماركســية اللينينيــة المغربيــة" أهميــة منــاطق الصــدام هــذه ،و
أعطينا الوسائل الول لنطلق العمل داخلها ،كما رأشنا إليها بصورة مركزة ي ـف وثيقـة "حــول السـ رـباتيجية الثوريـة" ،و أبرزناهــا بصــورة تحليليـة
ي
مسبة واحدة".
أوسع ف مقال "إل المام" عدد " 11بناء الحزب الثوري ،بناء التحالف العمال الفلج ر
ي
ر
الطبق ببلدن ــا و
ف ظ ــل تط ــور رـ ـش وط الضاع
إن انطلق العم ــل داخ ــل من ــاطق الص ــدام ،حس ــب إمكانياتن ــا الحالي ــة
يكتس أهمي ــة ك ـ رـببة ،ـ ـ
ــ
ــ
الكبب ر ي
الجماهبية المتقدم.
بب مستوى الحركة الماركسية اللينينية و مستوى الحركة
احتداده ،و من أجل تضييق الفارق
ر
ر
ي
البوليتاريـة ،و هـذا ي
يعي تحديـد الهويـة الطبقيـة للحركـة الماركســية اللينينيــة ،و
 .9لقد رأينا أن المهمة الول ف المرحلة الراهنة ،ه بنـاء نـواة ر
ـ
ي
البوليتاريــا فقــط ،بــل ي ـف تصــليب الحركــة
الفلج  ،إن هــذه المســألة ل
ـوفب أســس التحــالف العمــال
تكتس أهميــة بالغــة ـف ســياق بنــاء حــزب ر
تـ ر
ـ
ـ
ـوفب إحــدى ر ـ
البوليتــاري الســديد ،لنهــا بــذلك سـ رـبتكز إل الطبقــة الـ رـي
الشوط الموضــوعية لعــدم انزلقهــا عــن الخــط ر
الماركســية اللينينيــة و تـ ر
يجعلها واقعها الموضوع الطبقة الثورية ر
ري
ري
الفلحب( ،الذين تؤهلهم رـشوطهم الموضــوعية للسـ رـب
الثوريب )
حي النهاية ،و إل أقرب أصدقائها
ر
ر
الطبق " ،نحــن
الشباكية .و لهذا ل نتفق إطلقا مع موضوعة الرفاق يف سياسة الطر "إن المهم ليس الصــل
معها وفق الطريق الثوري نحو
ـ
ر
ر
البوليتاري ــا م ــن العم ــال و م ــن
س ء ه ــو الص ــل
الطبق بال ــذات ،و له ــذا تش ــكل مهم ــة تك ــوين و تربي ــة ك ــوادر ر
نعتق ــد أن المه ــم أول وقب ــل ك ــل ـ رـ
ــ
ر يـ
الفلحب  ،و فتــح الفـرص الول للحـباف الثـوري و التثقيـف النظـري أمـامهم ،و تعزيــز دورهـم داخــل حركتنــا الماركســية اللينينيــة مهمـة مركزيـة
الجماهب.
يف بناء رشط موضوع صلب ،لبناء الخط الثوري السديد و قيادة
ر
ر
ـوفب هــذا
غب مقنعــة ،إذ ل تضــع هــذا الصــل
الطبق  ،و مهمــة تـ ر
ـعي محبــذا" فإنهــا إضــافة رـ
و حـ رـي حينمــا يضــيف الرفــاق" ،و إن كــان الصــل الشـ ر
ـ
ر
الطبق يف الدرجة الول ،و قبل الخصال ،ي ـف المرحلــة الراهنــة مـن بنـاء الطليعــة
الشعي" بدل من التحديد
تشب إل "
الصل – فضل عل أنها ر
ر
البوليتارية ،ي
فلج ،
الجماهب الكادحــة ،مـن الشــبيبة الثوريـة المنحــدرة مـن أصــل عمــال أو
البوليتاريا صلبة من
ر
ينبع إذن العمل عل بناء أطر ر
ر
ـ
ي
الي يلقيها "الساتذة" عل طريقة ر
أطر مكافحة أول ،و ليس فقط مجدة ف حفظ الدروس النظرية ر
نشة " 23مارس".
ري
ري
ر
سياس عــام" ،بــل أن تســتوعب الجــوهر
إيديولوج عام" و "خــط
الثوريب ،و تتسلح ليس فقط "بتكوين
المثقفب
هذه الطر تندمج بأصلب
ـ
السياس المحــدد للثــورة المغربيــة ،إن هــذا الســتيعاب
تس تونــغ  ،و تســتوعب الخــط
ـ
الخلق للماركســية اللينينيــة ،و لســهامات الرفيــق مــاو ـ
ي
ي
الجدل و الج لنظرية ماركس و إنجلز و ر ي
لينب و ماو تس تونغ ،مسألة حاســمة ـف تكـوين هــذه الطــر ،عل أســاس إجــادة اســتعمالها ـف تحليــل
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الواقع الملموس.
10ة إن المصدر الساس للطر يف ر
الشوط الراهنــة للحركـة الماركســية اللينينيــة هـم المثقفــون الثوريـون ،مـن حركـة الشــبيبة المدرسـية بدرجــة
أول ،و يش ــكلون الوســيلة الول مرحليــا ي
ـاهب
ـوع
ـ
ل
ا
ـن
ـ
ع
ـب
ـ
ع
الم
ه
ـية
ـ
س
المدر
ـبيبة
ـ
ش
ال
إن
ـة،
ـ
ي
وليتار
الب
ـة
ـ
ع
الطلي
ـاء
ـ
ن
ب
ـة
ـ
ي
عمل
ف
الحس للجم ـ ر
ر
ر
ـ
ـ
ـ
ـ
ي
الكادحــة ،و تشــكل أداة حاســمة يف ر ـ
ـ
ي
مبة
ـاهب الشــبيبة المدرســية مــن العمــال و
الفلحب  ،يشــكل ر
نش الماركســية اللينينيــة ،و انحــدار أوســع جمـ ر
ر
ـ
ر
المثقفبـ
ري
ـ
ي
ي
ـ
ي
ـاهب الكادح ــة .لك ــن الم ــر يقت ــدي بل ــبة س ــائر
ـوريب
فه تف ــرز
هام ــة ي ـف ه ــذا المج ــال ،و له ــذا
المرتبطب عض ــويا بالجم ـ ر
ر
المثقفب الث ـ ر
ر
ـ
ري
ري
البجوازية السائدة يف المجتمع ،بواسطة الندماج بنضالت
الثوريب ،الذين يبقون بالرغم من ذلك
لتأثب اليديولوجيات الرجعية و ر
معرضب ر
الجماهب الكادحة ،و التشبع بخط الجماهب و بالماركسية اللينينية ،ذلك هو ما نقصده بمفهوم إعادة ر
الببية.
ر
ر
ي
ي
ي
المثقفب الثـ ر ي
ر يـ
ـاهب
ـوريب لزال كـ رـببا ،لكنــه بغيــة عــدم الســقوط ـف النخبويــة و التحريفيــة،
إن دور
ينبع عليهــم النخـراط ـف الممارســة مــع الجمـ ر
ـ
ي
ر
البجوازيــة ،و الببيــة الـ رـي يتلقونهــا ـف مجتمــع الســتعمار الجديــد ،و
الكادحــة والتعلــم منهــا ،مــن أجــل التخلــص مــن رواســب المعرفــة الرجعيــة و ر
ينبع إعادة تربيتهم يف سياق نضالهم من أجل بلورة الطليعة البوليتارية ،ذلك أن المرب هو نفسه يف حاجة إل ر
ي
الببية.
ر
ير
ي
البوليتاريــا ،و
 .11لــذلك فــإن مهمتنــا ـف الشــبيبة المدرســية قطــاع الطلبــة و التلميــذ بالغــة الهميــة ـف الظــروف الراهنــة ،مــن أجــل بنــاء حــزب ر
القطاعب تخدم بناء الحزب ،و ه تتوزع ر ي
ري
بب المهمات الرئيسية:
مهماتنا يف هذين
ـاعب ي
ي
ي
اط و عل ـ  .و قيــادة هــذه
ر
ديمق
عرب
ـعي
ـ
ش
ـم
ـ
ي
تعل
ـعار
ـ
ش
ـاس
ـ
س
أ
عل
و
ـذري،
ـ
ج
وطي
اط
ر
ديمق
ـق
ـ
ف
أ
ف
ر
ر
ـ
ـ وضــع نضــالت هــذين القطـ ر ـ
ـ
ـ
ـ
النضالت تخدم تكتيكيا مهمــات توســيع النضـال ضـد الحسـن –عبــدا – الـدلي  ،و هـو مـا نطلــق عليـه القيــام بـدور مقدمـة تكتيكيــة للحركـة
الجماهبية مرحليا.
ر
ـ
ي
ـ ر
يتمبان بديناميـة فكريـة عاليـة ،و بقابليـة عظيمــة لسـتيعاب الفكـر الثـوري ،و بهـذا فهمـا يشــكلن
نش الماركسية اللينينيــة بشــكل واسـع ،فهمـا ر
ر
البوليتاريا.
مركزا رئيسيا للضاع
اليديولوج و انتشار إيديولوجية ر
ي
ـ تشكلن ميدانا لتنشئة و تربية أطر متمرسة بالنضال بالنسبة للحركة الماركسية اللينينية ف ظل رشوطها الذاتية الراهنة.
البوليتاريــا ،و بحكــم انســداد منافــذ المســتقبل أمــامهم ،ي ـف ظــل نظــام التعليــم
و
يكتس قطــاع التلميــذ أهميــة أ كـ رـب ،فهــم يمثلــون فئــة مــن شــبه ر
ـ
للمبيالية.
النخبوي القائم عل التبعية المطلقة
ر
ي
ي
ر يـ
 .12تشــكل مهمــة توحيــد الماركسـ ر ي
اللينينيب ـف منظمــة مكافحــة واحــدة تكــون نــواة صــلبة للحــزب الثــوري ،مهمــة مركزيــة حاســمة ـف إنجــاز
ـيب
أشنا يف البدايـة إل الخطــوط العريضـة لنجـاز هـذه المهمـة العظيمــة .و الحلقـة المركزيـة ي
مجموع المهام الخـرى ،و قـد رـ
ه توحيــد
ـا،
ه
إنجاز
ف
ـ
ـ
ـ
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ر
ر
ـديولوج اليجـ رـاب ،عل أن يكــون هادفــا
السياس و التنظي ـ للحركــة الماركســية اللينينيــة المغربيــة ،بواســطة الضاع اليـ
ـديولوج و
الخــط اليـ
ـ
للوحــدة ،و أن يكــون ديمقراطيــا و منظمــا خاضــع رلبنامــج متماســك الحلقــات و منســق الخط ،و أن يرتبــط بالممارســة المشـ رـبكة الموحــدة ،و
يتبــادل التجــارب و المــؤازرة النضــالية ضــد العــدو المشـ رـبك ،و أن يتجنــب كــل مســاوئ الحلقيــة و البـ ر يـباز  ...إلــخ  ...و بهــذا الصــدد نستفش عمــا
ر يـ
الفلحب "( حي ــث نق ـرأ تح ــت اس ــم
لحظن ــاه ي ـف الع ــددين الل ــذين تس ــلمناهما م ــن جري ــدة الرف ــاق )الع ــدد الول و الث ـ يـاب م ــن "وح ــدة العم ــال و
خطبة جدا و نحن ل ندري مــا إذا كــانت ل تـزال تكتــب
الجريدة عل الصفحة الول  :لسان الحركة الماركسية اللينينية المغربية" هذه مسألة
ر
المسبة اليجابية للنقاش فإننا نحتفظ بموقفنا ر
حي نتوصل بتوضيح من الرفاق.
يف جريدة أو جرائد الرفاق أم ل ،و حرصا عل تدعيم
ر
يف مســألة التوحيــد توجــد بيننــا اتفاقــات باســتثناء مــا رـ
أشنا إليــه ،بالضــافة إل عــدم إعطــاء الرفــاق الهميــة البالغــة لمســألة بنــاء علقــات نضــالية
ـ
ي
ر
ر
مشبكة ،عل أساس رؤية موحدة للوضع السياس ف كل مرحلة و للمهــام الـي يتطلبهـا ،إن ذلـك سيشــكل وسـيلة أساسـية لتحقيـق المزيـد مـن
اليديولوج و السياس وممارسة القناعات الموحــدة و تــدعيمها ،و تمـ ر ي
ر
الرجع  ،و لهـذا نـدعو الرفـاق إل
ـتب جبهـة النضــال ضـد الحكــم
التقارب
ـ
ي
إعطاء هذه المسألة أهميتها البالغة ،و ذلك ما ننهجه ر
اليميي ذاته وتصفيته.
حي مع رفاق " 23مارس" ،لمصلحة النضال ضد النحراف
إن بناء منظمة ماركسية لينينية موحدة وصلبة يشكل الهدف الساس للتوحيد ،عل أساس خط بروليتاري سديد ،و ستشكل هــذه المنظمــة
ـاهب المتصــاعدة ضـد حكــم
ه الـ رـي ســتقوم بالمهــام الـ رـي ســطرناها مـن أجــل بنــاء الحــزب قيــادة نضــالت الجمـ ر
النــواة الصــلبة للحــزب الثــوري ،و ـ
ر يـ
المبياليــة ،لنهـا ستصــهر إرادة الماركسـ ر ي
اللينينيب و تــرص وحــدتهم اليديولوجيــة و السياســية و التنظيميــة
ـيب
الحســن – عبــدا – الـدلي و ر
بصورة ل توفرها حالة التشتت.
ي
البوليتاريا الثوري ،و ر
الي ينبع أن تقوم عليها المنظمة الماركسية اللينينية الموحدة:
 .13نسطر بعض المبادئ التنظيمية لحزب ر
ـوفب منظم ــة حديدي ــة و موح ــدة الرادة و الفك ــر و الممارس ــة ،و تفت ــح
ـاهب ،و ت ـ ر
ـ المركزي ــة الديمقراطي ــة  :القائم ــة عل جدلي ــة الطليع ــة و الجم ـ ر
ي
ينبع ممارسـة المركزيـة الديمقراطيــة مـع
مجال النتقاد و البتكار ،و متدفقة الحيوية ،عل أساس وحــدة النضــباط عل جميــع المســتويات ،و ـ
الجماهبية.
الجماهبية و المنظمات
الجماهب ،و ذلك من خلل جدلية المنظمة و التنظيمات الثورية شبه
ر
ر
ر
ر
الجماهب.
ـ النقد والنقد الذاب داخل المنظمة و أمام
ر
البوليتاريـا العـام عل
ـ القيادة الجماعيـة  :ع رـب يـصب كافـة أشــكال تسـلط الفـرد و المبـادرات الفرديـة اللمسـؤولة ،إن هـذا المبـدأ يجسـد مفهـوم ر
صعيد الممارسة التنظيمية.
البوليتاري الصارم و الموحد عل كافة المستويات.
ـ النضباط ر
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يتطلب تطبيق هذه المبادئ ر
الشوط التالية :
ـ تعزيز الطابع البوليتاري للمنظمة و ر
بلبة الطر.
ر
ر
اليديولوج الهادف
ـ تسديد التثقيف النظري و الضاع
ـ التطبيق المتواصل لخطها و انتقاده و إنمائه
التطهب المستمر للمنظمة من كافة العناص المنحرفة و المتفسخة و المرتدة و تجديد دمائها باستمرار.
ـ
ر
14ة إن مهمة بناء الحزب و بناء نواته  :المنظمة الماركسية اللينينية الموحدة ،تتطلب العمل بصورة متواصلة عل بناء تنظيمات ثورية شــبه
ر
ـاهب ،و تش ــكل ي ـف مجموعه ــا الس ــلك
جماهبي ــة مرتبط ــة به ــا ،ث ــم المنظم ــات
ترم عل تنظي ــم أوس ــع الجم ـ ر
ر
ر
الجماهبي ــة العلني ــة و يالشية ال ــي ـ
الرابطة ر ي
الجماهب الواسـعة ـف مختلـف التجاهـات ،و مـن مختلـف النـواع و الشـكال .إن التنظيمــات الثوريـة
بب المنظمة أو الحزب الطليع و
ر
ي
ر يـ
ـلب المتق ر ي
الجماهبيــة )و ه التنظيمــات ال رـي تضـم المناض ر ي
ـاهب و
ـدمب
شبه
الملتفب حــول المنظمــة( تشــكل أداة حاســمة ـف قيـادة نضـال الجم ر
ر
ـ
ـأطبه ،كم ــا تش ــكل أداة حاس ــمة ي ـف ر ـش وط النض ــال الشي ببلدن ــا ،ي ـف ظــل النظ ــام الســتبدادي القــائم ببلدنــا ،و تش ــكل أيض ــا وس ــيلة ت ــدعيم
تـ ر
ر
المنظمــة الشــيوعية المركزيــة ،المتقلصــة العــدد ي ـ
ي
ري
فب الثـ ر ي
بالضورة ،و المقتضة عل المحــب ر ي
فه تزودهــا
ـوريب و الطــر الشـ
ـيوعيب المتمرسـ رـب ،ـ
ـب بالنض ــال الث ــوري داخـ ــل هـ ــذه التنظيمـ ــات الثوري ــة ،كمـ ــا أنه ــا تش ــكل رـ ـش ر ي
ـيوعيب ج ــدد باس ــتمرار ،متمرس ـ ر ي
ري
ايب المنظمـ ــة الممت ــدة داخ ــل
بش ـ
ي
الجماهبية .و عل المنظمة أن تجيد الستعمال الخلق لكل شكل ،حسب الظــروف
تأطبها وأداة انغراسها ف
المنظمات
ر
الجماهبية ،و أداة ر
ر
ي
الملموسة ،ر
بالب ر ي
كب عل هذا الشكل أو ذاك ،ف هذه المرحلة أو تلك ،و إدراك العلقات و الروابط الجدلية القائمة بينها.
 .15بالنســبة لمســألة الجريــدة ،ذات الهميــة البالغــة ي ـف بنــاء الحــزب ،فــإن التفــاق حاصــل بيننــا ي ـف هــذه المســألة حــول دورهــا .و قــد ســجلنا
ملحظــاتكم البنــاءة حــول الكلمــة الـ رـي كــانت تطبــع عل غلف جريــدتنا المركزيــة "إل المــام" " :ســاعدوا عل ر ـ
نش الفكــر الثــوري بتســليم هــذه
ر
النشة إل رفاقكم و معارفكم" ،و هذا راجع إل الهمــال ،فقـد كـانت موجـودة عل غلف "إل المـام" قبــل أن ينســحب منهـا منظـور النحـراف
ي
اليميي ،يف إطار المفهوم السائد لدور "إل المام" يف تلك المرحلة ،و أهمل وجودها بعد ذلك .لكننا ل نعتقد أن أسلوب العمل بهــا ل يجعــل
الجماهبيــة ،و تشــكل أداة لحمهــا و
ه تنحض ي ـف تنظيماتنــا الثوريـة شــبه
ر
منهــا أمـرا مفيـدا ،فنحـن نعمــل عل أن تتـم د يراســتها بشــكل جمــاع ،و ـ
ي
تمسكها ،بالضافة إل منظمتنا ذاتها .و ل ننق أن رفاقنا مرتكبون أخطاء متعـددة ـف هـذا المجــال ،لكننـا نعمـل عل محاربتهـا بشــكل مسـتمر و
تص ــحيحها ،و نح ــن نح ــرز نتائ ــج طيب ــة ي ـف ه ــذا المج ــال ،و ل ي ـزال أمامن ــا قط ــع أش ــواط عدي ــدة م ــن أج ــل أداء دوره ــا المنظ ــم بص ــورة فعال ــة .و
ستكون انتقادات الرفاق يف هذا المجال عامل فعال ،من أجل تصــحيح العمــل بهـا ،و لهـذا فـإن تبـادل الجرائـد و لـو عل نطــاق ضـيق ،سيســمح
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بتبــادل التجــارب و النتقــادات و تحسـ ر ي
ـب العمــل بهــا باســتمرار .أمــا عــن كــبة المواضــيع النظريــة ،فــذلك ل نـ رـبكه ي ـف بعــض أعــداد "إل المــام" ،و
ري
لسببب :
هذا راجع
ي
ر
فه تلعــب دورا موجهــا و منظمــا
 / 1يتوصــل بالجريــدة المناضــلون الملـ يـبمون ـف إطــار تنظيماتنــا شــبه
ر
الجماهبيــة بالضــافة إل الرفــاق ،و لهــذا ـ
بالغ الهمية.
ي
 /2الضاع الدائر ،مما يفرض مهمة التوضيح النظري و إبراز الخط السياس السديد ،كمهمة ملحة و دائمة ف المرحلة الراهنة.
و نتفــق مــع المبــادئ الـ رـي حــددها الرفــاق للجريــدة ،إل أننــا نســتنتج أيضــا أن هنــاك مبالغــة متشــددة ي ـف شيتها ،ممــا قــد يقلــص دورهــا المنظــم و
ئ
الدعاب و يف الضاع الدائر حاليا ،كما أننا ل نعلم عن ممارسة الرفاق بها من الناحية العملية.
 .16تكتس مسألة أسـاليب العمــل أهميــة بالغـة يف بنـاء الحـزب ،إذ ي
ينبع عل الطليعــة أن تجيـد أصــول فــن النضـال الثـوري ،خاصـة ي ـف رـشوط
ي ـ
ـ
ي
يكق أن تكــون سـديدة ،بـل أن نجـد لهـا السـاليب و
بلدنا ،و ه مرتبطـة بمسـألة الخـط و تعكسـه ـف الممارسـة ،فلنجـاح خططنــا السياســية ل ـ
ر يـ
ه تتنــوع و تتعــدد حســب الظــروف الملموســة و المعقــدة ،إن
الوســائل الملئمــة لتطبيقهــا ،و ل يتعلــق المــر هنــا
بتقنب أســاليب جامــدة ،بــل ـ
الثورة إبداع ،و الشيوع إنسان مبدع ،يعمل عل ابتكـار وسـائل العمــل ال رـي تهـدف إل تحقيـق الهـداف المرسـومة بـأكب الطـرق فائـدة ،و أقلهـا
تكليفــا ،و أقضها زمنــا .و بهــذا الصــدد نتفــق مــع الرفــاق ي ـف مســألة الســتقطاب مــن أجــل ســد منــابع الخطــر ،نلخــص موقفنــا ي ـف هــذا التجــاه :
تغلي ــب مق ــاييس الكي ــف عل الك ــم ،و تغلي ــب مق ــاييس الممارس ــة النض ــالية .ك ــذلك الم ــر فيم ــا يتعل ــق بالوث ــائق و أس ــلوب العم ــل به ــا ،م ــا ع ــدا
نخس أن يكمــن التشــدد يف شيتها عل حســاب دورهــا المنظــم و الـ ئ
ملحظتنــا حــول مســألة الجريــدة الـ رـي رـ
ـدعاب  .ل نتفــق أيضــا مــع الرفــاق فيمــا
ـ
يتعلـق بعـزل الرفـاق المحرض ر ي
السياس و مسـاهمتهم ي ـف حيـاة المنظمـة ،إن عـزل الرفـاق
ـب عـن المنظمــة ،فهـذا قـد يكـون عل حســاب تقـدمهم
ـ
ي
ـوفب الشــكال الشية الملئمــة لمســاهمتهم مســاهمة رـ
مباشة و فعالـة ي ـف نشــاط
ينبع العمـل عل ت ر
عن المنظمة يؤدي إل موتهم سياسيا .لهذا ـ
ر
ـديولوج و
المنظمــة الــداخل ،الــذي يكســب الرفــاق حيويــة كـ رـببة .و نحــن إذ نعمــل عل التقــان البــالغ لســاليب العمــل ،ل ننس التثقيــف اليـ
السياس للرف ــاق المناض ـ ر ي
ـلب و تربيته ــم عل الص ــمود ي ـ ـف وج ــه الع ــدو ،و ي ـ ـف وج ــه أنج ــع أس ــاليبه ح ـ رـي الن ،ي ـ ـف تحطي ــم المنظم ــات الثوري ــة :
ــ
ي
ي
ي
البوليتاريـ ــة ،هـ ــو الضـ ــمانة الول
التعـ ــذيب .إن تربيـ ــة شـ ـ
كب لواجبـ ــاتهم الثوريـ ــة و لحتميـ ــة انتصـ ــار الثـ ــورة ر
ـيوعيب عنيـ ــدين و متمرسـ ـ رـب مـ ــدر ر
ر
ي
ي
ر يـ
معزولب ـف عــالم الجلديــن .و ـف هــذا الصــدد بالــذات ،أحــرزت المنظمــة نتائــج عظيمــة .فمنــذ مــاي  1972تعرضــنا
لصــمودهم حينمــا يكونــون
ي
ي
لمحاولـة يـصب المنظمــة مـرات متعـددة ،و لـم يتوصـل العـدو إل أي نتائــج ـف هــذا المجــال ،بفضــل صـمود رفاقنــا البطــول ـف وجــه أقس أنــواع
التعذيب.
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 .17ل تنفصــل مهمــة بنــاء الحــزب عــن يـصورة نهــج خــط ي
اط  ،يســتجيب لطــابع الثــورة ي ـف المرحلــة الراهنــة ،و يدمــج المصــلحة
ـ
وطي – ديمقر ـ
للبوليتاريـ ــا .ذلـ ــك أن قـ ــدرة الحركـ ــة الماركسـ ــية اللينينيـ ــة عل جـ ــر القـ ــوى
الوطنيـ ــة لوسـ ــع الطبقـ ــات و الفئـ ــات الوطنيـ ــة بالهـ ــداف البعيـ ــدة ر
الجماهب ،و ترتبط هذه المهمــة
الديمقراطية إليها ،و دفعها إل النضال ضد الحكم المتعفن ،و توسيع عزلته ،سيعط مضمونا واسعا لنضال
ر
ي
ـاهب الكادحــة ،و
البجوازيــة عل الجمـ ر
جــدليا بمهمــة انتقــاد ميولتهــا النتهازيــة اليمينيــة ـف التعامــل مـع الحكــم ،و تشــطيب هيمنــة أيــديولوجيتها ر
ري
البضيب( .و سنعود لهذه المسألة يف معرض نقاشنا لمسألة الجبهة المتحدة.
انتقاد ميولتها اليسارية المتطرفة )
ي
البوليتاري ،ل تنفصل لحظة عن مهمة اعتبـار الثــورة
 .18إن عملية صياغة خط ماركس
لينيي سديد للثورة المغربية ،و بناء الحزب الثوري ر
ي
ر
الطبق ببلدنــا ،و
تكتس الثــورة المغربيــة أهميــة بالغــة ـف هــذا المجــال .فبحكــم اشــتداد الضاع
المغربيــة جــزءا ل يتجــزء مــن الثــورة العربيــة ،و
ـ
ـ
ر
العرب  ،و لهـذا تشـكل المركـز
للمبياليـة ي ـف غـرب الـوطن
المبياليـة بالمنطقـة .فـإن الثـورة المغربيــة تشــكل الحلقـة الضـعيفة
ر
بحكم اســباتيجية ر
ر
ـ
ري
الغرب للثورة العربية ،مما يضع عل المار ر ي
اللينينيب المغاربة مهمات جسيمة يف هذا المجال .إن مهماتنا بهذا الصدد تتمحور يف :
كسيب
ر
ي
ي
المبياليــة و الصــهيونية و الرجعيــة ،مــن أجــل الســتقلل الــوطي و الديمقراطيــة و
ـ ربــط كفــاح الشــعب
المغرب بالمــة العربيــة ـف نضــالها ضــد ر
رـ
ي
ي
ر
الشباكية .و وضع ذلك ف مهمات الدعاية الثورية لفضح مناورات نظام الحسن – عبد ا – الدلي ف هذا المجال.
الوحدة و
المبيالية-الصهيونية-الرجعية.
ـ تدعيم و توسيع جبهة ثورية عربية واسعة ضد الهجمة ر
ـ تم ـ ر ي
العرب  ،و العم ــل عل بل ــورة خ ــط نض ــال ع ــام عل
ـتب علقاتن ــا السياس ــية و النض ــالية بالفص ــائل الماركس ــية اللينيني ــة عل امت ــداد ال ــوطن
رـ
ر يـ
الممبة لكــل نظــام عل الصــعيد القطــري .و بهــذا الطريــق بالــذات،
الصــعيد القــوم يوحــد بينهــا ،و يضــع ي ـف حســابه بــذات الــوقت ،الخصــائص
ي
البوليتـاري الســديد عل
البوليتاريــة ،و توطيـد الخـط ر
ستســهم الثــورة المغربيــة بواجباتهـا المميـة ـف دعـم الثــورة العالميــة ،عل قاعــدة المميــة ر
المستوى العال  ،و محاربة كافة أشكال التحريفية المعاصة.
ي
ي
ر
بب الش ــعب المغرب و الش ــعب العرب ف الص ــحراء الغربي ــة ،يجع ــل مــن ي ـ
إن الرواب ــط الص ــيلة و العميق ــة ر ي ـ
الض وري ـف ص ــياغة الس ــباتيجية
ر
ر
ـ
ـ
ـ
ي
الوطي يف الصحراء الغربية بالثورة الوطنيـة الديمقراطيـة الشـعبية ،ي ـف
الغرب للثورة العربية ،دمج كفاح التحرر
الثورية ،من أجل إنشاء المركز
ر
ي
ر
ي
المغرب.
اللينيي
اسباتيجية واحدة و جبهة واحدة .إن هذه المهمة بالغة الهمية ف بناء الخط الثوري السديد للحزب الماركس
ر
الجبهة الثورية المتحدة
ر
الطبق الســائد ببلدنــا ،يجعــل مــن الثــورة الـ رـي تختمــر ببلدنــا ثــورة وطنيــة ديمقراطيــة شــعبية ،تســتهدف حــل التنــاقض
 .1إن طبيعــة النظــام
ـ
ر يـ
الساس الق ــائم ر ي ـ
الكمبادوري ــة ،و عل رأس ــهم الملكي ــة و س ــيدتهم
البجوازي ــة
الكمبادوري ــة الحاكم ــة ،ال ـ رـي تض ــم
بب الطبق ــة
ر
الملكب الكب ــار و ر
ر
ـ
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المبيالية من جهة ،و الشعب بطبقاته الوطنية من جهة أخرى ،و يتكون الشعب يف المرحلة التاريخية الحاليـة مـن الطبقـات الوطنيـة التاليـة
ر
البجوازية المتوسطة الوطنية.
البجوازية
الصغبة ،ر
ر
البوليتاريا ،ر
البوليتاريا ،الفلحون ،شبه ر
 :ر
و تستهدف الثورة الوطنية الديمقراطية الشعبية تحقيق المهمات التالية :
ي
ف إطـ ــار الجمهوريـ ــة
ـ الطاحـ ــة بسـ ــلطة الدكتاتوريـ ــة الملكيـ ــة و الطبقـ ــة
الكمبادوريـ ــة و ر
ر
المبياليـ ــة ،و إرسـ ــاء دكتاتوريـ ــة ديمقراطيـ ــة شـ ــعبية ،ـ ـ
الديمقراطية الشعبية ،بواسطة المجالس الشعبية.
المبيالية و الستعمار الجديد.
ـ تحقيق الثورة الزراعية ،و تحرير اقتصادنا من هيمنة ر
ـ بناء ثقافة شعبية عربية ديمقراطية و علمية.
ر
تهي جميع ر
ـ ر ئ
الشباكية.
الشوط للنتقال إل
ـ السهام يف انتصار الثورة العربية و العالمية.
و يتم انتصار الثورة الوطنية الديمقراطية الشعبية ،بواسطة حرب الشعب الطويلة المد.
البوليتاريــا أن تقــوم ببنــاء تحــالف أوســع الطبقــات و الفئــات الوطنيــة ذات
و مــن أجــل انتصــار الثــورة الوطنيــة الديمقراطيــة الشــعبية ،فــإن عل ر
المصلحة يف هذه الثورة ،من أجل عزل العدو الرئيس و تر ر ي
كب جميع القوى عليه للطاحة به.
 .2إن ر ـ
الشطان الساســيان لقيــام التحــالف الثــوري و الـ ي
البوليتاريــا
ـوطي الواســع ،و انتصــار الثــورة الوطنيــة الديمقراطيــة الشــعبية همــا  :قيــادة ر
ري
ري
للبوليتاريا.
الفلحب الفقراء و
بواسطة حزبــها ،و بناء التحالف العمال -الفلج ،و ل سيما
المعدمب ،الحليف الموثوق به بالنسبة ر
المبياليــة،
 . 3إن الداة السياســية و التنظيميــة لتحــالف الطبقــات و الفئــات الوطنيــة و ســائر العناص المعاديــة لســيطرة العصــابة
الكمبادوريــة -ر
ر
ي
ه الجبهــة الوطنيــة الديمقراطيــة الشــعبية ،أو الجبهــة الثوريــة المتحــدة بقيــادة الحــزب الثــوري .و هــذه الجبهــة ترتكــز ـف برنامجهــا عل بنــدين
ـ
ي
أساسيب  :مسألة السلطة ،و مسألة العنف الثوري للطاحة بالنظام القائم ،فل ينحض قيام الجبهة عل أساس النضال العسكري فقط ،بــل
ر
ي
ينبع أن يش ــمل برنامج ــا وطني ــا ديمقراطي ــا ،كم ــا ح ــددنا خط ــوطه العريض ــة ،و عل أس ــاس س ــلطة وطني ــة ديمقراطي ــة ش ــعبية .فالتف ــاق ح ــول
ـ
غب ك ــاف ،فق ــد تلج ــأ فئ ــات م ــن الع ــدو نفس ــه لح ــل التناقض ــات بينه ــا إل النض ــال العس ــكري ،دون أن تك ــون مؤهل ــة
النض ــال العس ــكري ب ــذاته ر ـ
للنخراط يف الجبهة .ي
ينبع إذن ،إعطاء الهمية الكاملة لمسألة برنامج الجبهة و خطها السياس.
 .4إن مبـدأ الوحــدة مـع النقـد ،هــو السـلوب الـذي ي
ينبع أن يسـود العلقــات ر يـ
ر
ـديولوج و النقـد ضـد التذبـذب و
بب أطـراف الجبهـة ،الضاع اليـ
ي ـ
ـ
ي
السياس و
البنامــج
البوليتاريا و
الفلحب الفقـراء .و الوحــدة عل أســاس ر
ميولت المساومة و الصلحية القائمة موضوعيا ف صفوف حلفاء ر
ر
ـ
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صيانته و تجـذيره باســتمرار .و رـ
ـتب ر يـ
البوليتـاري ،همـا  :قيـادة الحــزب الثـوري ،و التحـالف الم ر ي
بب العمــال و
الشطان الحاســمان لسـيادة التــوجيه ر
ري
الفلحب.
 .5نح ــن نؤك ــد أن ه ــذا التح ــالف يف واق ــع بلدن ــا الملم ــوس ،س ــيتم بص ــورة رئيس ــية ر يـ ـ
بب الطبق ــات الوطني ــة كطبق ــات ،و ليس ــت ع ـ رـب الحـ ـزاب
ـ
ر
السياس حــي داخــل طبقاتهــا نفســها ،و تتحــول تــدريجيا مــن
ـاهبي و
البجوازيــة الحاليــة ،لن هــذه الح ـزاب تسـ رـب نحــو تقلــص نفوذهــا الجمـ ر
ر
ـ
ر
ر
فب السياس ر ي
جماهبية تمثل طبقاتهـا سياسـيا و تنظيميــا ،إل تجمعـات فئويـة مـن المحـب ر ي
الطبق
ـيب .إن هـذا يفرضـه واقــع تطــور الضاع
أحزاب
ر
ـ
الشط يـ
ببلدنــا ،حيــث كــان ر ـ
للبجوازيــة
الكمبادوريــة و عل رأســها الملكيــة ،هــو تفكيكهــا للح ـزاب السياســية
الضوري لنمــو الطبقــة
الجماهبيــة ر
ر
ر
ـيب المح رـب ر ي
الوطنيـة ،و تحويلهـا إل فئـات مـن السياسـ ر ي
فب ،و العمــل عل دمجهـم ي ـف إطـار النظــام نفســه ،بواســطة الســلوب المـزدوج الـذي درج
الحكــم عل التعامــل بــه معهــم  :الرهــاب المســتمر مــن جهــة ،و الحــوار و المنــاورة مــن جهــة أخــرى .و لهــذه السـ رـباتيجية المدعمــة مــن طــرف
المبيالية أساسها القتصادي أيضا.
ر
ي
ر
ي
طبق  ،ينت ـ لطبقــة مـا،
إننا ل ننق إطلقا أن هذه الحزاب تمثل طبقاتها من الناحية السياسية ،فكل موقف سياس ف المجتمع هو موقف
ـ
ر
للمبياليـة يتقلـص تـدريجيا ،و تمثــل أ كــب
الطبق ،و مـن موقــع مصـالحها الطبقيـة المعاديـة
لكن تمثيلها لهذه الطبقات كقوى فاعلة يف الضاع
ر
ر
ري
كمحب ر ي
غب مؤهلة للنخراط ي ـف الجبهــة الثوريــة المتحــدة .و ل
فب
ميولتها اليمينية و مصالحها الفئوية
سياسيب ،ما يجعلها بصورتها الحالية ،ر
ي
ر يـ
الفلحب و القــوى الثوريــة ،ســيؤدي
ننق تواجــد أجنحــة و عناص جذريــة داخــل هــذه الح ـزاب ،و قــد أبرزنــا دائمــا أن نمــو نضــالت العمــال و
ـ
ي
ينبع لنــا أن
بتمايز هذه الجنحة الجذرية و بروزها بشكل مستقل ،لكن هذه
الفئات الموجودة داخل هذه الحـزاب الموجــودة محـدودة ،و ل ـ
ي
نبــالغ ي ـف قيمتهــا و أن نضــخم مــن أهميتهــا ،إننــا ل نســد بــاب الجبهــة ـف وجــه جميــع هــذه الفصــائل و العناص الجذريــة داخــل هــذه الح ـزاب و
البوليتاريــا و حلفائهــا الثـ ر ي
ـوريب أن تضــم هــذه الجبهــة أوســع الطبقــات و الفئــات ،و العناص الوطنيــة المعاديــة
خارجهــا ،ذلــك أن مــن مصــلحة ر
ي
للمبيالية و لطغمة الحسن-عبـد ا-الـدلي  .بـل تقـوم إحـدى مهماتهـا الساســية ـف هـذا التجـاه ،إل دفـع هـذه الجنحــة و العناص الجذريـة
ر
ي
ي
إل التعـ رـبب عــن نفســها بشــكل مســتقل ،و دفعهــا للنخ ـراط ـف الجبهــة الثوريــة المتحــدة .بــل يجــب أن نعمــل عل مــد جســور التحــالف الــوطي
الواســع ،للســتفادة حـ رـي مــن تناقضــات العــدو ،و عــزل العــدو ال كــب رشاســة ي ـف كــل مرحلــة )و هــو ي ـف المرحلــة الراهنــة طغمــة الحســن-عبــد ا-
المبيالية( تمهيدا للطاحة به.
الدلي و ر
 .6ما ه بالملموس هذه القوى الديمقراطية و فصائلها الجذرية ر
حي نستطيع أن نلمس إمكانياتها و حدودها ؟
السياس لصـلح النظــام الحـال ،و يضـم حـزب الســتقلل أيضـا عناص هامشــية
البجوازيـة المتوسـطة ،يمثـل ميلهـا
حـزب الســتقلل  :حــزب ر
ـ
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الكمبادوري ــة ،و ل نعتق ــد أن ح ــزب الس ــتقلل س ــيقبل يوم ــا النخ ـراط ي ـف جبه ــة ثوري ــة ،تط ــرح مس ــألة الس ــلطة بواس ــطة النض ــال
م ــن الطبق ــة
ر
العسكري ،لكننا ل ي
ننق إمكانية تطور بعض العناص الشابة المتنوعة يف حزب الستقلل.
البجوازيــة الوطنيــة ،و ترتبــط مصــالحه
اتحــاد عبــد ا إبراهيــم  :الــوجه
للببوقراطيــة النقابيــة ،يمثــل تجمعــا سياســيا يمينيــا داخــل ر
السياس ر
ـ
البوليتاريــا كطبقــة ثوريــة مســتقلة ،و لهــذا فــإن مــن
بمصــالح الجهــاز النقـ رـاب الـ رـببوقراط المرتبــط بجهــاز الدولــة ،فهــو يشــكل فئــة معاديــة لنمــو ر
ر يـ
البوليتاريــا بالنســبة للماركسـ ر ي
ه إزاحــة هيمنــة هــذه الفئــة عل الطبقــة العاملــة المغربيــة .و قــد بــرز موقفهــا
ـيب
مهمــات بنــاء حــزب ر
اللينينيب  ،ـ
حب وقفت صفا واحدا مع الطبقة الحاكمة ر ي
المعادي لي نضال جذري ،ر ي
حب انطلق حركة  3مارس .1973
ه فئــة معزولــة جــدا ،و ذيليــة إل أقض حــد لهــذه القــوى السياســية ،و ل نعتقــد أن هــذه الجماعــة ســتنهج طريقــا جــذريا
جماعــة يـ
عل يعتــه  :و ـ
عل القل ف المدى المتوسط.
ي
الصغبة الصلج ،و تشكل ف ذات الوقت الواجهة السياسية لجناح البضي ،و
البجوازية
ر
تعب عن اتجاه ر
اتحاد بوعبيد  :و ه فئة سياسية ر
ه مؤهلة لتأييد الجبهة الثورية و النخراط فيها .و يتطلب المر نضال إيديولوجيا و سياسيا عديدا ضد ميلها الصلج.
جناح البضي  :هو الفئة ر
البلنك ي ـف الســتيلء عل الســلطة ،و
ـغبة ،و اتجاههــا
البجوازيــة الصـ ر
الي تع رـب عــن الميــل الــديمقراط الثــوري داخــل ر
ـ
ه أ كــب القــوى السياس ــية اســتعدادا مــن الناحي ــة الموضــوعية ،للنضــمام كطــرف فع ــال يف الجبهــة الثوريــة ،لكــن ل ي
ينبع أن نعتـ رـب أن جنــاح
ـ
ـ
ـ
البضي ،زائــد الحركــة الماركســية اللينينيــة يشــكل الجبهــة الثوريــة المتحــدة ،إن هــذا إنمــا يقفــز عــن طبقــات وطنيــة و عناص مســتقلة ل يمثلهــا
هذا الجناح ،و ل الحركة الماركسية اللينينية ،ستشكل أطرافا فعالة يف الجبهة.
ر
يف هذا الصدد نرشح اتجاها آخر قد يتطور يف ظل نمو ر
ري
الوطنيب ،هــذا
الطبق داخل الجيش ،هو اتجاه الضباط
الشوط الموضوعية للضاع
البعـة الوطنيـة ال رـي تنمـو داخـل الجيـش ،ي
البوليتاريـة عل التقـاط ي ي
احتمال فقط ،إذ أن بروزه ر يـ
سياس
ـل
م
ع
ـار
ط
إ
ف
رهب بمـدى قـدرة الطليعــة ر
ـ
ـ
منظم ،و دفعها إل جانب الثورة الشعبية.
ي
السياس الراهــن و
 .7إن جنــاح البضي إذن هــو أ كــب هــذه القــوى السياســية حاليــا اســتعدادا للنخ ـراط ـف جبهــة ثوريــة متحــدة ،إل أن خطــه
ـ
ممارســته الراهنــة ل يكفيــان ،لكننــا نعتقــد أن تــوفر عــدة ر ـشوط سيســاعده عل التطــور ي
ي
وطي جــذري ،يــؤهله للنخ ـراط
اط
ر
ديمق
ـاه
ـ
ج
ات
ف
ي ـ
ـ
ـ
ي
ي
ي
ر
الصغب ،فل يكق ف هذا المجال كشط للنخراط ف الجبهة كما أبرزنــا
البجوازي
ر
كطرف فعال ف الجبهة ،عل أنقاض اندحار خطه البلنك ر
سابقا حمل السلح فقط .إن النهج الحال الذي ينهجه ،ل يسمح له بأن يشكل طرفا فعال يف الجبهة ،و من سمات هذا النهج السلبية :
الجماهبي.
أوفقب( بدل من العنف
ـ السلوب التآمري )يصل به لحد التحالف مع
ر
ر
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ي
الوطي -الديمقراط الجذري الذي حددنا بعض بنوده سابقا.
البنامج
ـ برنامج إصلج ل يصل إل مستوى ر
الجماهب.
السلي الذي رتبكه ممارسته عل
التأثب
ـ
ر
ر
ر
ـ معاداته المتطرفة للشيوعية.
السياس للحركــة الماركســية اللينينيــة كطليعــة ،يتطلــب نضــال إيــديولوجيا و
ـأثب
إن النضــال مــن أجــل إبـراز الخــط الثــوري الســديد ،و توســيع التـ ر
ـ
سياســيا ضــد هــذا النهــج .و لهــذا فهــو إذ يشــكل القــوة السياســية الـ رـي تملــك المكانيــات للنضــمام إل الجبهــة ،تتطلــب بــذات الــوقت و بصــورة
جدليــة نضــال إي ــديولوجيا و سياســيا ضــد نهجــه السـ رـلي ،بهــدف دفعــه يف التجــاه الـ ي
ـوطي الــديمقراط الجــذري الــذي يســاهم ي ـف صــهر إرادة
ـ
ي
البوليتاريــا .إن تنميــة و تقويــة دور الحركــة الماركســية اللينينيــة و قــدرتها عل السـ رـب
الشــعب ـف الثــورة الوطنيــة الديمقراطيــة الشــعبية بقيــادة ر
ي
البوليتاريا الثوري يف ظل ر
الجماهبيــة ،سيشــكل عـامل أساســيا ي ـف ذلـك ،و تفتقـد الحركــة
الشوط الموضـوعية لنمــو الحركــة
ر
قدما ف بناء حزب ر
الماركسية اللينينية اليوم كثبا من المقومات للقيام بذلك ،و منها التشتت ،إذ ل ر
ترف العلقات ر ي
بب فصائلها عل المستوى الجبهوي ذاته.
ر
ر
سياس مشـبك و نضـال موحـد مـع التجـاه الــديمقراط الثـوري )جنـاح البضي( منـذ
لهـذا فنحـن إذ نن ـ علقاتنـا و نعمـل عل توطيـد برنامـج
ـ
ي
ي
الن و ســائر الجنحــة الخــرى ،ليــس مــن أجــل بنــاء جبهــة ـف المــدى القريــب ،بــل مــن أجــل بنــاء أوســع جبهــة معارضــة للحكــم ـف جميــع مراحــل
التهي لقي ــام ر ـ
النض ــال ،يف نف ــس ال ــوقت ال ــذي نخض ــع خط ــه البلنك للنقــد بش ــكل متواص ــل ،و عل أس ــاس ر ئ ـ
الش وط الحقيقي ــة لجبه ــة ثوري ــة
ـ
ـ
ي
نلع الــدور اليجـ رـاب ذاتــه للقــوى الديمقراطيــة الصــلحية،
متحــدة مكافحــة ،مــن أجــل انتصــار الثـ يـورة الوطنيــة الديمقراطيــة الشــعبية .بــل إننــا ل ـ
لكن ليس من أجل جبهة متحدة ،بل ف اتجاه تنمية جميــع مظــاهر المعارضــة لنظــام الحســن -عبـد ا  -الــدلي  .ذلـك أن مــن مهمـة الث ر ي
ـوريب
ر يـ
الماركسـ ر ي
اللينينيب  ،التقــاط و اســتيعاب كافــة أشــكال و إمكانيــات المعارضــة و الحتجــاج و التناقضــات ،لمصــلحة عــزل النظــام القــائم لقض
ـيب
حد ،و صياغة الخطط و الشعارات السياسية و الشكال التنظيمية لجل ذلك.
اللينينيب يف هــذا المجــال ،و ليســميه الرفــاق "أشــكال أوليــة مــن الجبهــة" ،فنحــن نضــع لــه كهــدف رـ
يـ
هــذا هــو مضــمون عمــل الماركسـ ر ي
مباش،
ـيب
ر ـ
ي
ري
خدمة الحلقة المركزية من مهام المار ر ي
اللينيي  ،ثـم هـدف الجبهـة المتحـدة و عـزل النظــام
كس
كسيب
اللينينيب  :بناء الحـزب ر
ـ
البوليتـاري المار ـ
غب ر
مباشة.
القائم كأهداف ر
ي
ينبع تغليــب طــابع الضاع عل
 .8يلــح الرفــاق عل أن "الشــكال الوليــة للجبهــة" ناضــجة داخــل الحركــة الطلبيــة ،و نفهــم مــن الســياق أنــه ل ـ
كس
الوح ــدة ،لقــد أبرزن ــا موقفن ــا م ــن ه ــذه المس ــألة عل صــفحات "إل الم ــام" )ع ــدد  . (14لقــد ك ــانت المهم ــة الرئيس ــية بالنس ــبة للتي ــار المار ـ
ـتب مــن عملــه داخـل الحركـة الطلبيــة )مـن المــؤتمر  14إل المــؤتمر  15للتحــاد ال ي
ي
ـنتب الوليـ ر ي
اللينيي عل طــول السـ ر ي
ـوطي لطلبــة المغــرب( هــو
ـ
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ـاهبي مســتقل ،و إح ـرازه عل قيــادة الحركــة الطلبيــة  ،و هــذا كــان يضــعه ر ـ
مباشة أمــام الضاع المســتميت للصــلحية
بلــورة نفســه كتيــار جمـ ر
ر يـ
للبقاء عل هيمنتها .و قد كان تغليب طابع الضاع عل طابع الوحدة اختيارا يصوريا ل مفر منه يتجاوز النوايا الطيبة للماركسـ ر ي
الينينيب ،
ـييب
ي
دون أن ي
فه ليســت إل انعكاســا للســلوب الــذي كنــا
نعق مســؤوليتنا مــن بعــض الخطــاء ـف هــذا الصــدد )بــالرغم مــن أنهــا ليســت خطــأ رئيســيا ،ـ
ي ـ
ي
جماهبيــا فعل ،و محــرزا عل
اللينيي و قــد غــدا تيــارا
كس
ر
ننهجــه ـف علقتنــا بالجمـ ر
ـ
ـاهب الطلبيــة( .و نحــن نعتقــد اليــوم أن بإمكــان التيــار المار ـ
الطرفب )الضاع أو الوحــدة( إنمــا يخضــع في
ر يـ
قيــادة الحركــة الطلبيــة ،أن يعمــل عل تغليــب طــابع الوحــدة دون نســيان الضاع .إن تغليــب أحــد
ـ
ر يـ
نظرنــا لكــل مرحلــة و المهمــات الـ رـي تتطلبهــا ،و هــو يخضــع يف نظرنــا حاليــا ،لمســألة إنضــاج قيــادة الماركسـ ر ي
الينينيب لمصــلحة بنــاء الحــزب
ـيب
ـ
ي
البوليتــاري .و قــد طرحنــا برنامجــا ديمقراطيــا )و ليــس جبهويــا( بهــذا الصــدد ـف إطــار أ.و.ط.م  ،ســيعمل عل تعزيــز وحــدة جميــع القــوى
الثــوري ر
الشوط لرصها يف وحدة متماسكة كهدف ر
الديمقراطية ،و سيوفر ر
مباش لمصلحة هدف بناء الجبهة المتحدة ر ي
حب نضج رشوط قيامها.
 .9إن رؤيتن ــا لبن ــاء الجبه ــة الثوري ــة ،ال ـ رـي تجس ــد التح ــالف الث ــوري و ال ـ ي
ـوطي الواس ــع للطبق ــات و الفص ــائل و العناص الوطني ــة ،س ــيجعل م ــن
الجماهبيــة الثوريــة القاعــدة الرئيســية لبنــاء الجبهــة ،بالضــافة إل لقــاءات الط ـراف الثوريــة و عل أســاس قاعــدة هــذه التنظيمــات
التنظيمــات
ر
ي
رـ
ه تختلــف
الثوريــة الجمـ ر
ـاهبي .و لهــذا فقــد أشنا إل أن لجــان نضــال الشــعب أو اللجــان الثوريــة ستشــكل وســيلة رئيســية ـف بنــاء الجبهــة ،و ـ
الجماهبيــة التابعــة للحــزب الـ رـي ر ـ
أشنا إليهــا ســابقا .هــذه اللجــان تعمــل عل تنظيــم أوســع
الجماهبيــة أو
إطلقــا عــن التنظيمــات الثوريــة شــبه
ر
ر
ي
ـاهب و يف مجم ــوع الطبق ــات ،بمس ــاهمة كاف ــة الفص ــائل الوطني ــة و تعبئته ــا ف النض ــال ال ـ ي
ـوطي ال ــديمقراط كتنظي ــم قاع ــدي للجبه ــة ،و
الجم ـ ر
ـ
ـ
الجماهب عل ممارسة السلطة الثورية ضد أعداء الشعب.
ستشكل أيضا وسيلة لتمرين
ر
العنف الثوري
ي
 .1لقــد رـ
ـاهبي ـف شــكل حــرب التحريــر الشــعبية ،إن هــذا الختيــار الســديد
أشنا بوضــوح إل أن الطريــق الثــوري ببلدنــا هــو العنــف الثــوري الجمـ ر
ـوطي و الظ ــروف الدولي ــة المحيط ــة ب ــه ،و ق ــد رـ ـ
يفرض ــه التحلي ــل الس ــديد لواقعن ــا ال ـ ي
أشنا إل ه ــذا التحلي ــل بص ــورة م ــوجزة ي ـ ـف وثيق ــة "ح ــول
ر
السباتيجية الثورية" و طورناه يف عدد من التحاليل الخرى و عل صفحات "إل المام".
ي
ي ي
غب ســديد
غب مطروحــة إطلقــا ،حينمــا أ كــدنا أن النمــوذج البلشــق ـف الســتيلء عل الســلطة ـف أكتــوبر  1917ر ـ
 .2لقــد طــرح الرفــاق أشــكال ر ـ
ي
ي
ـاهبي ـف الســتيلء عل الســلطة ـف ظــروف ملموســة .و
بالنسبة لنا كطريق للثورة ،لقد كنا نقصد بذلك شكل محددا مـن العنـف الثـوري الجمـ ر
بمعي قــام بهــا الشــعب و طبعهــا بخصــاله ،فإنمــا هــو يف نظرنــا تأكيــد مجــابي
يـ
يـ
بمعي مجابهــة مســلحة ،و شــعبية
حينمــا أ كــد الرفــاق بأنهــا حــرب
ـ
مح ــض ،فل مج ــال هن ــا لقح ــام المض ــمون اللغ ــوي للكلم ــات ،و إنم ــا المقص ــود هن ــا بالض ــبط تحدي ــد الس ــلوب ال ــذي ي
ينبع أن تتبع ــه الث ــورة
ــ
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المغربية ي
ي
لينيي ثـابت ،و توطيـدها بنـاء عل تحديـد خصائصـها
كس
مار
ـدأ
ـ
ب
كم
ي،
ـاهب
م
الج
ـوري
ث
ال
ـف
ن
الع
ـطة
س
بوا
ـة
ي
الثور
ـلطة
ـ
س
بال
ـر
ف
الظ
ف
ر
ـ
ـ
ـ
الملموسة.
ي
ي
ـاهبي )النتفاض ــة الش ــاملة( ه ــو  :الس ــتيلء عل الس ــلطة يـ ـ
ر يـ ـ
بضبة
إنن ــا نفه ــم م ــن الخص ــائص
الممبة للنم ــوذج البلش ــق ـف نه ــج العن ــف الجم ـ ر
الفلحب و الجنـود الثـ ي ي
يـ
ر يـ
المعي
المبيـال الـدائر ،بهـذا
البوليتاريـا و تحـالف
ـوريب ،ـف ظـروف الضاع ر
واحـدة ،و مـرة واحـدة ،بالعتمـاد عل قـوى ر
ر
ي
المحــدد للنمــوذج البلشـ يـق نقــول إن هــذا الســلوب المحــدد الــذي نهجتــه الثــورة ـف روســيا ل يســتجيب لواقعنــا الملمــوس  .و نقــول بالمقابــل أن
الطليع ،
البوليتاريــا و حزب ـهــا
ـاهبي ،مــن حيــث أنهــا حــرب فلحيــة بقيــادة ر
أســلوب حــرب التحريــر الشــعبية كأحــد أســاليب العنــف الثــوري الجمـ ر
ـ
ي
الفلحون هم قواها الرئيسية ،من حيث أنها ل تهدف إل الستيلء عل الســلطة مـرة واحـدة ـف مجمـوع البلد ،بـل تحــرز عليـه تـدريجيا و عل
مراحل ،و ليس ي
تغيب موازين القوى تدريجيا ،و مراكمـة عوامـل النتصـار النه ئـاب عل مراحـل،
عب صاع طويل المد ،يتم فيه ر
بضبة واحدة بل ر
ي
المبيــال والرجع الشــامل .إن هــذا الســلوب قــد تطــور و ي ـ
اغتي بكفاحــات الشــعوب المقهــورة ،و ي ـف البلــدان المســتعمرة
ـوم
ـ
ج
اله
ـروف
ـ
ظ
ف
ر
ـ
ـ
وشبه المستعمرة )و بلدنا ينت إل هذه البلدان( و كانت أبرز نماذجه  :الثورة الصينية و الفيتنامية و الكورية .و قد قام الرفيق ماو تس تونــغ
بصياغة نظرية حرب الشعب و أغناها الرفاق الفيتناميون بصفة خاصة ،و ه ي
تغتي عل الدوام بتجارب جديدة .هــذه الخصــائص تســتجيب
ر
لشوط بلدنا ملموسا ،و تفرض علينا اختيار أسلوب حرب التحرير الشعبية كطريق للثورة.
هل ف
يعن هذا إقبار الحقيقة الكونية لثورة أكتوبر؟
ي
ل مجــال لطــرح هــذه المســألة هنــا،إن ثــورة أكتــوبر العظيمــة ليســت كونيــة لمجــرد أنهــا طبقــت أســلوبا خاصــا ي ـف الســتيلء عل الســلطة بوســيلة
الجماهبي يف شكل النتفاضة الشاملة ،و إنما تتعدى الهمية العالمية لثورة أكتــوبر هــذا النطــاق الضــيق ،ي ـف أنهــا فتحــت عضا
العنف الثوري
ر
ر
جديدا يف تاري ــخ ر
المبيالية ،و ليس ذلك أيضـا هــو الســس ال رـي جعلـت مـن كلمــة اللينينيــة تضـاف
البشية هو عض انتصار الشباكية و اندحار ر
ي
المبياليـة و الثـورة
إل الماركسية ،و لكنها أضيفت إليهـا لنهـا شـكلت مرحلـة جديـدة تمـام الجـدة ـف الماركســية ،لقـد شـكلت " :ماركســية عض ر
البوليتارية".
ر
ي
ي
ر
لذلك ،فنحن نسد الفاق ف وجه النموذج البشي ف الستيلء عل السلطة بالنسبة للثورة العالمية ،و الشعوب المضطهدة ،و ل يمكــن لي
لينيي أن يزعم ذلـك ،فضــل عـن أنـه ليـس مـن مهمتنــا أن ننظــر للخريـن السـاليب ال رـي ي
ي
ينبع عليهـم أن ينتهجوهــا ي ـف اســتعمال العنـف
ماركس
ـ
الجماهبي داخل بلدانهم.
الثوري
ر
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رئيس  ،و الـ رـي طبقــت ي ـف عــدد مــن البلــدان و انتهــت إل طريــق
ـغب كأســلوب
أمــا أســاليب الكفــاح المســلح الـ رـي تنهــج الرهــاب الـ رـبجوازي الصـ ر
ـ
مســدود ،فنحــن ل نرفضــها لنهــا أســلوب ل يناســب ر ـشوط بلدنــا الملموســة فقــط ،و لكــن لنهــا أســلوب خـ ئ
ـاط ،ينطلــق مــن مفــاهيم تعــارض
الجماهب ه صانعة التاري ــخ ،و أنها لك تتحرر ،ما عليها إل أن تأخذ قضيتها بيدها.
البوليتاري للعالم ،الذي يؤكد أن
ر
المفهوم ر
ر
ـاهب
 .3إن هذا الختيار
السب ر
اتيج بالنسبة لشعبنا  :حرب الشعب الطويلة المد ،يتطلــب رسـم الطريــق السـديد الـذي يصــل منـه كفـاح الجمـ ر
ي
ي
ئ
ر
الثوري إل حرب الشعب الشاملة ف الظفر النهاب بالسلطة الثورية ،و الذي هو ف نفس الوقت اسباتيجية الطليعــة الثوريــة .إن صــياغة هــذه
ي
البوليتاريــة ،و لكــن ي
ينبع التأكيــد منــذ البدايــة أن
السـ رـباتيجية الثوريــة الســديدة
تكتس أهميــة بالغــة ـف قيــادة العمليــة الثوريــة و بنــاء الطليعــة ر
ـ
ـ
ي
ر
السباتيجية ي
ـاهب
ـل
ـ
م
الع
ـة
ـ
ي
جدل
عل
ـوم
ق
ت
أن
ينبع
هذه
السياس و العمـل المســلح ،ـف جميــع المراحــل ،هـذه الجدليـة تفرضـها ممارسـة الجم ر
ـ
ر يـ
البوليتاريــا و الجبهــة المتحــدة يشــكل
ذاتهــا ،فــإذا كــان قيــام جيــش مســلح يخــدم مصــالح العمــال و
الفلحب و الشــعب ،و تحــت قيــادة حــزب ر
ي
ـاهبي ،و الجيـش المســلح ل يمكــن أن
الضمانة الكيدة لنتصار الثورة ،فإن العمل المسلح ل يمكنه أن ينمو إل ف غمار العمــل
السياس الجم ر
ـ
السياس للثــورة ،و كلمــا كــان بإمكــان الطليعــة أن تتنظــم أشــد التنظيــم ،و توســع إل أوســع مــدى جيشــها
يتهيكــل و ينمــو إل عل أســاس الجيــش
ـ
السياس ،كلما كان بإمكان الجيش المسلح أن يتهيكل و ينمو ويتطور ويتسع باستمرار ،و أن يحرز النتصارات تلو النتصارات.
للبوليتاريــا العالميــة و الشــعوب المضــطهدة ،ي
ينبع دائمــا وضــعها ي ـف اعتبارنــا
هــذه الحقيقــة الـ رـي يؤكــدها أ كــب مــن قــرن و ربــع مــن الكفــاح المريــر ر
ـ
ر
ري
السباتيجية الثورية.
حب معالجة مسألة العنف الثوري و
ر
ري
المباشة أمام المار ر ي
اللينينيب المغاربة ؟ و ما ه مهماتهم يف هذا المجال ؟ يشكل الجواب
كسيب
يعتب إطلق الكفاح المسلح المهمة
 .4هل ر
ي
ي
ري
اللينيي للثورة المغربية.
السؤالب مهمة جوهرية ف صياغة الخط الماركس
عل هذين
يجيب الرفاق بوضوح " :الظروف مناسبة جدا ،و إل حد " الشعور بالتعطل" ،و نحن نعتقد أن الكفاح المسلح كأعل أشــكال العنــف الثــوري
مباشة ،فإذا كان العنف الثوري يشكل مهمة نضالية دائمة يف أغلب الظروف ،ي
ليس مهمة ر
ري
الثوريب القيام به و قيــادته كلمــا نضــجت
ينبع عل
الجماهبي ــة ،و تط ــوير أش ــكاله البدائي ــة الول )مظ ــاهرات عنيف ــة ،احتلل المعام ــل و الض ــيعات و الم ــدارس ،احتج ــاز
ر ـش وطه خلل المع ــارك
ر
الشار  ...إلخ( فإن خوض الكفاح المسلح ر
كأرف أشكال العنف الثوري ل تزال ظروفه غب مناسبة ،و ل ي
الباطرونات و عملء السلطة ر
يكق ي ـف
ر
ـ
الي ه لمصلحة الثورة بصورة عامــة ،بــل ي
ينبع معالجـة المسـألة مـن زاويـة رـ
هذا المجال ترديد ر
الشوط الموضوعية العامة يف البلد ،ر
الشوط
ـ
السياسية و التنظيمية ر
السب به يف طريق سديد نحو حرب الشعب الظافرة.
الي يتطلبها إطلق الكفاح المسلح ،و ر
حقا إن الحركة الجماهبية متقدمة ،لكن علينا يف نفـس الـوقت أن نحـدد حـدود هـذا التقـدم و نواقصــه ،حـ رـي ل نسـقط يف تقييـم ر
ذاب للحركـة
ر
ـ
ـ
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ر
الطبق ببلدنــا  ،بــأنه طــابع اشــتداد أزمــة
الجماهبيــة .لقــد حــددت منظمتنــا بصــورة ســديدة اتجــاه المرحلــة التاريخيــة الراهنــة مــن تطــور الضاع
ر
ـ
ي
ي
ـ
ر
الجماهبيـة ،و حـددت
الجماهبيــة ،و أبــرزت ـف تحليلهـا الشوط الموضـوعية لهـذا النمـو ـف نضـالت الحركـة
النظام و تناقضاته و نمو الحركـة
ر
ر
ي
الرئيس  :العفويــة ،و نتائــج ذلــك أنهــا ل تـزال مطلبيــة ـف ســياقها العــام و مشــتتة ،و أبــرزت بالمقابــل بــأنه بســبب مــن هــذه العفويــة ،فــإن
طــابعه
ـ
ي
البلنك (  ،و
ـغب)الصــلج و
ـأثب الـ رـبجوازي الصـ ر
هــذا النمــو ل يسـ رـب ـف خــط مســتقيم ،و أنــه يتعــرض لكـ رـثب مــن النعراجــات و النكســارات وللتـ ر
ـ
ح ــددت ط ــابع المرحل ــة الول م ــن ه ــذا النم ــو ب ــأنه الط ــابع ال ــدفاع ،إذ يم ــارس الحك ــم هجوم ــا رجعي ــا ش ــامل مجهض ــا ك ــل مكتس ــبات الحرك ــة
ي
ـاهب الــدفاع عنهــا ي ـف حــدود وســائلها النضــالية الراهنــة .و لهــذا وضــعت منظمتنــا كشــعار
الجماهبيــة ـف مراحــل نضــالها الســابقة ،و تحــاول الجمـ ر
ر
ي
ي
ـوريب ف تحديــد مهــامهم المرحليــة تجــاه هــذا النمــو  " :ر ئ ـ
الجماهبيــة" ،كإحــدى الحلقــات
تهي رـشوط قيــادة النضــال الــدفاع للحركــة
ر
ســديد للثـ ر ـ
تغيب مــوازين القــوى تــدريجيا ،و تعميــق أزمــة النظــام و النتقــال إل المرحلــة الهجوميــة ،و أبــرزت منظمتنــا كــذلك ان هــذا
الوســيطة مــن أجــل ر ـ
ي
ر
ر ئـ
التهي والنتقــال إل المرحلــة التاليــة ،ل يــأب إل عـ رـب قيــادة ثوريــة متماســكة ،ســيمكنها ـف ظــل ر ـشوط موضــوعية مناســبة ،أن تنمــو و تتطــور و
الجماهب يف الطريق الثوري.
تقود
ر
ي
ر يـ
و له ــذا ص ــاغت مه ــام الماركس ـ ر ي
ـوفب ن ــواة بروليتاري ــة ،و كس ــب مواق ــع سياس ــية
ـيب
اللينينيب ـف ه ــذا التج ــاه ،م ــن أج ــل بن ــاء ه ــذه القي ــادة ،و ت ـ ر
وتنظيمية داخل مناطق الصدام ،بتكثيف الدعاية الثورية ،ببنــاء منظمــة ماركسـية لينينيــة واحـدة ،بتـدعيم و تمـ ر ي
ـتب وحــدة القـوى الديمقراطيـة
ر ئ
بالتهي العسكري العمل ...
من أجل عزل الحكم ،و خلق رشوط بناء الجبهة المتحدة،
ي
نعي بمتقدم ــة أنه ــا
و فق ــط بإنج ــاز ه ــذه المهم ــات ،يمك ــن أن تك ــون الظ ــروف مناس ــبة فعل ،و أن تك ــون هن ــاك حرك ــة
ر
جماهبي ــة متقدم ــة ،و ـ ـ
تفجب أزمــة الحكــم و تعميقهــا باســتمرار .و ل تنفصــل هــذه المهمــات
موضــوعة ي ـف ســياق ثــوري جــذري ،و بقيــادة ثوريــة متماســكة ،و قــادرة عل
رـ
ـاهبي حس ــب درج ــة كفاحيته ــا و مس ــتوى تنظيمه ــا ،م ــن أج ــل تنمي ــة إدراكه ــا
ع ــن مهم ــة إدم ــاج العن ــف الث ــوري بأش ــكاله الول ،بالكف ــاح الجم ـ ر
ي
ر
ينبع لهـذه
الثوري بمسألة
العنف ،و خلق الشوط المناســبة للنتقــال إل الكفـاح المســلح الـذي يجسـد وعيهـا الثـوري و طاقاتهـا الملموس يـة ،و ـ
ي
البوليتاريـة ل أن يجهضـها ،و أن يــوفر لهـا الرضـية الموضـوعية ل أن يسـد ـف وجههــا سـبل
المهمة أن تصب ـف النضــال مـن أجـل بنـاء الطليعــة ر
التبلور.
ي
ري
و بهذا الصدد فإن حركة  3مارس ،ف ظل غياب الدعاية الثورية المكثفة للمار ر ي
ـاهبي قــد لعبــت دورا
كسيب
تأثبهم السياس الجمـ ر
اللينينيب و ر
الجماهبيــة كمــا تثبــت ذلــك
ـأثب الصــلج ســاهمت ي ـف تعميــق الســلبية و النتظاريــة لــدى الحركــة
ر
ســلبيا بمــا ل يقــاس ،فبــدل مــن أن تقلــص التـ ر
الممارسة العملية لمناضلينا.
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 .5و ل تنفصــل هــذه المهــام الـ رـي تخلــق ر ـ
اتيج فيمــا
الشوط الفعليــة المناســبة لطلق الكفــاح المســلح المنظــم ،عــن مهمــة صــياغة خــط اسـ رـب ر
يخــص مســألة الكفــاح المســلح ،يحــدد مهماتنــا للنتقــال إل هــذا الشــكل و تطــويره إل حــرب الشــعب ،وذلــك ي ـف إطــار اسـ رـباتيجية ثوريــة شــاملة.
ري
اتيجيب إل تأجيــل هــذه المســألة ،إن غيــاب السـ رـباتيجية
إننــا ل نــدعو كمــا تفعــل " 23مــارس" الـ رـي تكــن احتقــارا عميقــا للسـ رـباتيجية و السـ رـب
ممبة للنتهازيــة اليمينيــة ،و غيــاب الخطــط الفعليــة ،و الحلقــات الوســيطة لنجازهــا ،ســمة ر ي ـ
الثوريــة ه ســمة ر ي ـ
ممبة للصــبيانية اليســارية .لهــذا
ـ
ينبع أن تنهجـه الطليعــة الثوريـة في
وضع ر
اسباتيجية ثورية فيمـا يتعلـق بمسـألة العنـف الثـوري ،و الكفـاح المســلح ،يحـدد الطريـق الـذي ي
ي
ينبع
ـ
ـ
تفجب الكفاح المسلح ،من أشكاله الول إل مراحله العليا نحو الســتيلء عل الســلطة الثوريـة ،وأن تحـدد مهامهـا عل ضـوئها .و تحديـد هـذه
ر
ر
يـ
ه محاولــة لتحليــل
الســباتيجية ليــس مســألة "تصــورية" ،بمعي أنهــا نابعــة مــن تأمــل فكــري عل أســاس تصــورات مجــردة ،و لكــن بقــدر مــا ـ
ملموس لمجرى الوقائع الملموسة أمامنا ،و محاولة تحديد تجاهها العام ،و من تمة صياغة خطة عامة تحـدد عل ضـوئها مهامنـا المرحليــة و
افب  ،و إنمــا ي
اللينينيب ليســوا عر ر ي ـ
ر يـ
البعيــدة ،إن الماركسـ ر ي
ينبع عليهــم أن يشـ رـبوا إل التجــاه العــام للحــداث ،انطلقــا مــن التحليــل الملمــوس
ـيب
ـ
ر
للواقــع الملمــوس ،و رـ
يبق سـ رـب هــذا التجــاه العــام ر يـ
ذاب حاســم .و معرفــة تحديـد هـذا التجــاه
رهب بتفاعــل تناقضــات الواقـع ،و تـدخلهم كعامـل ـ
الع ــام ،ال ــذي "س ــتمر ب ــه الش ــياء مس ــبقا" مس ــألة ي ـص ورية بالنس ــبة للقي ــادة الثوري ــة ،ر ـشيطة أن يك ــون قائم ــا عل أس ــاس تحلي ــل م ــادي ج ــدل
لتناقض ــات الواق ــع ،و طبيع ــة الضاع بينه ــا ،و م ــوازين الق ــوى المختلف ــة ،ال ـ رـي يمكنه ــا ترجي ــح كف ــة ه ــذا التج ــاه أو ذاك .إن مفهومن ــا للقواع ــد
الحمراء المتحركة ،ليس إذن مسألة "تصورية" ،بقدر ما هو التحديد الذي يرسمه لتطور اتجــاه نمــو حــرب الشــعب الظــافرة ي ـف مرحلتهــا الول
ببلدنـا ،و قـد أعطينــا عـددا مـن العناص المهمـة ي ـف واقـع بلدنـا الملمـوس ال رـي تفيـد بهـا ،و نعيـد هنـا تحديـد التجـاه العـام لسـ رـباتيجية القواعـد
الحمراء المتحركة و بعض منطلقاتها الساسية.
ر يـ
الفلحب بالــذات و مــن الثــورة الزراعيــة .و ســيتحتم عل الطليعــة الماركســية اللينينيــة –كمــا
 .6إن النطلقــة الحاســمة تكمــن ي ـف الباديــة ،و مــن
أبرزنــا سـابقا -يف مرحلــة لحقـة ،أن تنتقـل مـن مرحلـة تـوزع قواهـا ر يـ
البوليتاريـا و منـاطق الصـدام ،إل تمركــز قواهــا الرئيســية ي ـف منـاطق
بب مراكــز ر
ـ
ي
ي
ي
ر
ي
ينبع عليهـا أن تحتفـظ بقيــادة النضـال الثـوري ـف المـدن ،الـي تشـكل ـف بلدنـا ثقل ديموغرافيــا و
الصدام و
ر
الفلحب )قواها الرئيســية فقـط إذ ـ
اقتصاديا و سياسيا ل بأس به(.
إن العمل السياس و التنظي داخل مناطق الصدام ،ي
ري
للفلحب.
ينبع أن يقودنا بصورة رئيسية إل شن انتفاضات منسقة
هــذا هــو المنطلــق ،لكــن الكتفــاء بهــذا الهــدف ي
الساس ي ـف المبــادرة الثاقبــة الـ رـي
ـص
ـ
ق
الن
ـو
ـ
ه
ـذا
ـ
ه
و
ـق،
ـ
ف
أ
ـدون
ـ
ب
ـدو
ـ
ب
ي
ـعب
ـ
ش
ال
ـرب
ـ
ح
انطلق
ف
ـ
ـ
ر
تكلم عنها الرفاق ،إذ لم يحدد الرفاق طبيعتها و أهدافها و مهامها ،و ما ه الفاق الي تفتحهـا لنطلق حــرب التحريــر الشــعبية ،و قـد رأينـا أن
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ر
الجماهب العنيف بأشكاله الول ،إل حرب الشعب الشاملة.
السباتيجية الثورية أن تحدد لنا كيف نصل من كفاح
عل
ر
 .7هذه النتفاضة الفلحية المنسقة المسلحة ي
ينبع :
ـ أن يتم تنظيمها يف مناطق الصدام ،يتحدد اختيارها حسب رشوط نضـالية و عســكرية دقيقـة ،و أن يتـم منهـا اختيــار تلـك ال رـي تشــكل أضـعف
السياس المناســب و اللحظــة
الحلقــات ي ـف سياســة النظــام و تمركــز قــواته ،و أن يتــم اختيــار هــذه النتفاضــات الفلحيــة المنســقة ي ـف الظــرف
ـ
المناسبة ،و هذا رشط أساس.
ـاهب
البنام ــج الث ــوري خلل ه ــذه النتفاض ــات) ،برنام ــج الث ــورة الوطني ــة الديمقراطي ــة( ال ــذي يفت ــح الف ــق الث ــوري أم ــام الجم ـ ر
ـ أن يت ــم تط ــبيق ر
الملكب الكبــار ال كــب رشاســة و عملئهــم رـ
ر يـ
ر يـ
الفلحب  ،تنظيــم الكتــائب الول للجيــش الحمــر و
الشار ،تســليح
)الســتيلء عل الرض ،تصــفية
إنشاء الميليشيات .(...
ي
ـأطب للطاق ــات العالي ــة
ـاهب ـ ـف الم ــدن ،إذ أن ذل ــك س ــيمكن م ــن توزي ــع ق ــوات الع ــدو ،و م ــن ت ـ ر
ـ أن ترتب ــط ه ــذه النتفاض ــات بنم ــو كف ــاح الجم ـ ر
الصغبة  .(...و قد نشأت المقاومة المســلحة يف المــدن إبــان معركــة التحريــر الـ ي
ـوطي،
البجوازية
ر
البوليتاريا ،ر
البوليتاريا ،شبه ر
لجماهب المدن ) ر
ر
ي ـ
ي
ي
ـمب  1952بالبيضــاء ،غشـت
بتنسيق مع ظهور جيش التحرير ف البادية ،و تطورت النتفاضات
الكببة ف المـدن ال رـي سـاهمت ـف ذلـك )ديسـ ر
ر
الكببة ر
الي أدت عمليا إل تحرير المدينة القديمة من قوات الحتلل لعدة أيام(.
 ،53انتفاضة فاس يف  54ذات الهمية
ر
رئيس  ،نشــوء النويــة الول للجيــش الحمــر )أو الكتــائب الول أو الفيــالق الول ...إلــخ ،المهــم هــو
البوليتاريــة كهــدف
ـ أن تضــع لهــا الطليعــة ر
ـ
النوي ــة الول للجيـ ــش الحمـ ــر( و س ــتكون ه ــذه النوي ــة الول عل ش ــكل ق ــوات النص ــار .إن ه ــذه النتفاض ــات س ــتؤدي إل انطلق ح ــرب
النصار ،بشكل رئيس داخل البادية.
ي
 .8ي
ـاهب
ينبع لهــذه النتفاضــات الفلحيــة المنســقة أن تعتمـد ـف اســتمرارها عل تسلســلها و اتسـاعها إل عــدة منـاطق ،و تعميــق نضـالت الجمـ ر
ـ
القمع ي ـف المدينــة ،و ذلــك بحكــم نشــأتها ي ـف مرحلــة
العنيفــة ،و تنميــة حــرب النصــار وارتباطهــا بتنميــة نضــالت المــدن ،و تكسـ رـب جهــاز العــدو
ـ
ي
أول ،و بحكــم وجــود نظــام مركــزي قــادر عل التــدخل الشي ــع رغــم تــداع جهــازه )تجربــة البض ر ي
يب أثبتــت ذلــك( يعتمــد ـف حــل تناقضــاته عل
حس ــمها بش ــكل شي ــع )بواس ــطة النقلب العس ــكري( و ذل ــك ه ــو ال ــذي س ــيحقق اس ــتمرارها وانطلق ح ــرب النص ــار و اش ــتعال لهي ــب ح ــرب
الشعب الظافرة.
ذلك هو ي
معي القواعد الحمراء المتحركة ،و من الكيد أن العدو سيتمكن من قمع العديد من النتفاضــات و إجهــاض العديـد مـن المكتســبات
يف المرحلة الول بحكم ر
الشوط ال رـي ذكرناهــا ،و هـذا أمـر ل مفـر منـه ،لكـن القـدرة عل التطـبيق الخلق لس رـباتيجية و تكتيـك حـرب النصـار
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ر يـ
الفلحب المنســقة ،و نضــالت المــدن ،و النتقــال إل مرحلــة أعل ي ـف حــرب الشــعب ،نحــو
ي ـف المرحلــة الول ،ســيمكن مــن تنميــة انتفاضــات
ي
الوطي بالصحراء الغربية.
تأسيس مناطق محررة دائمة بارتباط وثيق بمعركة التحرر
ي
ر
ه اســباتيجية ترتكــز عل بلــورة الطاقــات
 .9ذلـك هــو مضــمون وأهـداف القواعـد الحمـراء المتحركــة كمرحلــة أول ـف مسـ رـبة حــرب الشــعب ،و ـ
للجماهب الكادحة ،و لهذا فقد رفضنا منذ البدء اختيـار تكتيـك "حــرب العصـابات المتنقلـة" ،إن رفضـنا هـذا ينصــب عل
الملموسة و الخلقة
ر
اختيــار اسـ رـباتيج ي
ر
ـ
س
الطبق  ،و قــد ســمينا هــذا الختيــار "حــرب
ـاهب
ـ
م
الج
اع
ص
ـن
ـ
ع
ـزل
ـ
ع
بم
ـلطة
ـ
س
ال
عل
ـتيلء
ال
و
ـوري
ـ
ث
ال
ـف
ـ
ن
الع
ـألة
ـ
س
م
ف
ر
ر
ـ
ـ
العصابات المتنقلة" وهو الختيار الذي تنهجه بعض المجموعات الثورية ي ـف أمريكـا اللتينيــة وال رـي يسـميها البعـض"نظريــة الفوكـو ،و قـد قمنـا
ري
للثوريب أن يرفضوا حـرب العصـابات المتنقلـة و ح رـي
بنقد هذه النظرية يف دراسة "مختلف أشكال العنف الثوري" .و بطبيعة الحال ل يمكن
اسباتيجية ثورية شاملة تعتمد عل قوة الجماهب ،ه ر
الرهاب ،لكن أن يظل مجرد تكتيك يف ر
اسباتيجية حرب الشعب ر
الي ل تقهر.
ر
ر
اعتبنــا دائمــا أن مهمــة ر ئ ـ
التهي
 .10إن تطــبيق هــذه الســباتيجية يتطلــب تهييئــا عســكريا منظمــا ،و بالدرجــة الول أطــر عســكرية قياديــة ،فقــد ر
حي "نضج رـ
العسكري ليست مسألة مؤجلة ر
اعتبناهـا إحـدى مهـام الحركـة الماركســية اللينينيــة الراهنــة ال رـي ل تقبــل التأجيـل ،و
الشوط" ،بـل ر
جماهبيـا ،ذات خــط ثـوري سـديد ،و وضـعنا يف مركـز هـذا ر ئـ
التهي ،
ربطناها بمهمة بناء منظمة ماركسية لينينية واحدة طليعية صـلبة و راسـخة
ر
ـ
وضــع خــط عســكري للثــورة المغربيــة ،ينبــع مــن التطــبيق الخلق للماركســية اللينينيــة عل واقعنــا الملمــوس ،وحــددنا كمهــام ي ـف هــذا المجــال،
ه ال ـ رـي أس ــميناها أنوي ــة
إنش ــاء مدرس ــة عس ــكرية تعم ــل عل بل ــورة ه ــذا الخ ــط و تنش ــئة الط ــر العس ــكرية القيادي ــة ،و ه ــذه الط ــر العس ــكرية ـ
ري
المغرب الحمر الول و قيادته.
الفلحب المنسقة ،و ه أيضا و بصورة جدلية أنوية الجيش
مسلحة يصورية لقيادة و تنظيم انتفاضات
ر
تلــك كــانت بعــض الخطــوط العريضــة لمس ــاهمة منظمتن ــا ي
اللينيي الســديد للث ــورة المغربيــة ،ي ـ
ي
الض وري لقيــام وح ــدة
كس
المار
ـط
ـ
خ
ال
ـاء
ـ
ن
ب
ف
ـ
ـ
ـ
ر يـ
الماركسـ ر ي
اللينينيب المتينــة كمهمــة تاريخيــة عظيمــة ،عل أســاس دمــج الحقيقــة العامــة للماركســية اللينينيــة بواقــع ثورتنــا الملمــوس ،يمكــن
ـيب
للرفاق أن يوسعوا اطلعهم عليها بدراسة جريدتنا المركزية و مختلف ر
نشاتنا و كراساتنا.
إن هــذا النقــاش الجــاري بيننــا هــو مكســب هــام جــدا ،و أن السـ رـب بهــذا النهــج الســديد الــذي يتبعــه حاليــا نقاشــنا و صــيانته ،بتطــويره باضــطراد،
سيشكل يف حد ذاته انتصارا هاما للحركة الماركسية اللينينية ،و انتصارا للخط الثوري السديد.
و قد قمنا يف صـياغة هـذه المســاهمة بتلخيـص وجهــة نظرنــا ي ـف عـدد مـن القضـايا الرئيســية و تجنبنــا عـددا آخــر منهـا ،أو أثرناهــا بصــورة جانبيــة،
ي
معتبين أن تقـدما بهـذا الصـدد ي ـف هـذه القضـايا ال رـي أثارهــا انطلق
كبب يف تحديد الخط الماركس
اللينيي للثورة المغربية ،ر
رغم أنها ذات وزن ر
نقاش ــنا ،سيص ــل بن ــا إل ط ــرح القض ــايا الخ ــرى ،و سيض ــع أس ــس الممارس ــة النض ــالية الموح ــدة ،متق ـ ر ي
ـدمب هك ــذا بالتدري ــج نح ــو ص ــياغة خ ــط
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اللينينيب المخلصـ ر ي
ر يـ
موحــد.إن الســتمرار يف هــذا النهــج و ضــمان المســاهمة الفعالــة اليجابيــة لجميــع الماركسـ ر ي
ـب مــن جميــع المنظمــات دون
ـيب
ـ
ي
ر
السب قدما ف بلورة خط الثورة المغربية ،و بناء وحدة الحركة الماركسية اللينينية المغربية ،الي يتطلبها الوضــع الراهــن
استثناء ،سيمكننا من ر
ي
ي
اللينيي.
البوليتاريا الماركس
كخطوة يصورية أول ف بناء حزب ر
ر ف
عاشت وحدة المار ر ف
اللينينيي المغاربة
كسيي
ف
اللينين
كس
عاش حزب ر
ي
البوليتاريا المار ي
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الداخل لمنظمة "إل المام"
النظام
ي

أكتوبر 1974
الفصل الول

المبادئ التنظيمية
المادة الول :
المركزية الديمقراطية ه المبدأ التنظي الساس لمنظمتنا .إن سيادة نظام المركزية الديمقراطية يـؤدي إل بنـاء منظمـة حديديـة صـلبة مـن
ـوفب رـشوط بنــاء وحــدة الرادة
جهة ،و متدفقة الحيوية من جهة أخرى ،يف بنيانها الداخل و يف علقتها مع
الجماهب .و يقود هـذا المبـدأ إل ت ر
ر
و وحدة الفكر و وحدة الممارسة داخل المنظمة ،من أجل إنجاز مهماتها الثورية العظيمة .و يتطلب سيادة هــذا المبــدأ انضــباطا موحــدا لكافــة
أعضاء المنظمة للقيادة.
ي
إن الجم ــع الج ــدل و الخلق ر ي ـ
ـوفب بن ــاء ص ــلب و متماس ــك للمنظم ــة ،و بل ــورة سياس ــاتها ـف الواق ــع الملم ــوس ،و
بب المركزي ــة ال ـ رـي ت ــؤدي إل ت ـ ر
الي تفتح مجال المبادرة و الخلق و النتقاد داخل المنظمة ،يشكل إحدى ر
الديمقراطية ر
الشوط الحاسمة لبناء طليعة بروليتارية متماســكة و
متدفقــة الحيويــة .إن هــذا الجمــع ي
الجماهبيــة ،ممــا يــؤدي إل غــرس جــذورها
جماهبيــة و
ينبع أن يســود علقــات المنظمــة بتنظيماتهــا الشــبه
ر
ر
ـ
الجماهبية و تطوير ممارستها و سياساتها باضطراد.
ر
المادة الثانية :
الشوط الحيوية لسيادة نظام المركزية الديمقراطية ،و ر
و يشكل مبدأ القيادة الجماعية إحدى ر
يفبض ذلك محاربة كافــة أشــكال تســلط الفــرد،
و تجاوز إرادة المنظمة و أجهزتها الجماعية .و ل ي
يلع هذا المبدأ مسؤولية الفراد يف تنفيذ القرارات و المحاسبة عليها.
المادة الثالثة :
البوليتاري هو إحدى رـ
البوليتاريـة المنظمــة و قيـادة الثــورة .النضــباط الصـارم بالنســبة لكافـة
الشوط اللزمـة لبنـاء الطليعــة ر
إن مبدأ النضباط ر
ـوفب منظم ــة حديدي ــة
يرم إل ت ـ ر
العض ــاء و عل كاف ــة المس ــتويات .إن هــذا المب ــدأ ل يق ــوم عل كب ــت طاق ــات أعض ــاء المنظم ــة و تكبيله ــا ،ب ــل ـ
233

المنظمة الماركسية ـ اللينينية المغربية "إل المام" :الخط الثوري 1970 :ـ  :1980الوثائق الساسية ـ مقالت ونصوص

ر
مباصة من جهة ،و متدفقة الحيوية من جهة أخرى.
المادة الرابعة :
الذاب أهم السلحة يف تطوير خط المنظمة و ممارسـتها .إن ممارسـة النقـد و النقـد ال ر
ر
ـذاب مـن طـرف جميــع أعضـاء
و يشكل مبدأ النقد و النقد
ر
البجوازيــة و القطاعيــة و
المنظمــة يـؤدي إل صـقل عناص الطليعـة و بلـبتهم بشـكل صـارم ،و تصـفية كافــة رواسـب الممارســة و اليديولوجيــة ر
ي
ر
البوليتاريــة
ـاهب ،يســهم ـف بنــاء الطليعــة ر
أشكالها المختلفة لدى العضاء .إن ممارسة النقد و النقد الذاب فرديا و جماعيا ،داخليا ،و أمام الجمـ ر
ري
ري
طليعيب يجسدون النسان الجديد.
شيوعيب
بالجماهب ،و تطوير خطها و ممارستها ،و تنشئة
و توسيع و تعميق روابطها
ر
المادة الخامسة :
ر يـ ـ
ـلب القاع ـ ر ي
جماهبي ــة ،ال ـ رـي ت ــؤطر المناض ـ ر ي
السياس للمنظم ــة و أي ــديولوجيتها
الملتفب ح ــول الخ ــط
ـديب
إن بن ــاء التنظيم ــات الثوري ــة الش ــبه
ر
ــ
الجماهبيـ ــة الروابـ ــط المتماسـ ــكة للمنظمـ ــة
البوليتاريـ ــة ،يشـ ــكل مبـ ــدئا تنظيميـ ــا عظيـ ــم الهميـ ــة ،و تجسـ ــد هـ ــذه التنظيمـ ــات الثوريـ ــة شـ ــبه
ر
ر
ي
البوليتاريــا
بالمنظمــات
ه تشــكل بــذلك ســلحا فعــال ـف عمليــة بنــاء حــزب ر
البوليتاريــا و الجمـ ر
ـاهب ر
الجماهبيــة ،و بعامــة جمـ ر
ر
ـاهب الكادحئــة .و ـ
ي
ي
الجماهبيــة ،و الربــط ر يـ
اللينيي  ،و تربيــة مناضـ ر ي
بب
التحريض  ،و العمــل داخــل المنظمــات
ـلب جــدد ،وتوســيع نطــاق العمــل الــدعاب و
كس -
ر
ـ
ـ
المار ـ
الشعية و ر
بب الشكال ر
ي
العلي ،و ر ي
اللشعية.
أشكال العمل الشي و
ي
و تخضع هذه التنظيمات ف علقاتها بالمنظمة ،لمبدأ المركزية الديمقراطية  ،و يتطلب ذلك من كافة هيئات و أعضاء المنظمة ،إنشــاء هــذه
التنظيمات و العتناء بها بصورة بالغة ،و وضع ذلك يف مقدمة مهامهم اليومية.
المادة السادسة :
توفب ر
الشوط الخمس التالية :
يتطلب التطبيق الج لهذه المبادئ ر
الفلحب الفقـراء و المتوسـ ر ي
ر يـ
ـطب ،و تثقيفهــم تثقيفــا
البوليتــاري للمنظمــة و رفــدها بالعناص الطليعيــة الصــلبة ،مــن العمــال و
 . 1تــدعيم الطــابع ر
ي
ر
نظريــا عاليــا ،و تطــوير مبــادراتهم ،و فتــح فــرص الحــباف الثــوري أمــامهم بالدرجــة الول ،و إعطــائهم الولويــة ـف تحمــل المســؤوليات داخــل
المنظم ــة ،و ذل ــك م ــن خلل العم ــل عل غ ــرس ج ــذور المنظم ــة ي
ر يـ ـ
ـاهب الكادح ــة ،و تعزي ــز
البوليتاري ــا و
الفلحب و مجم ــوع الجم ـ ر
ف ص ــفوف ر
ــ
ر
الطبق باضطراد.
مضمونها
 . 2التثقي ــف النظ ــري الش ــديد و العم ــل المتواص ــل عل دراس ــة الماركس ــية-اللينيني ــة و روحه ــا الحي ــة ،و اكتس ــاب الق ــدرة عل اس ــتعمالها ك ــأداة
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البجوازيــة و القطاعيــة و الســتعمارية الجديــدة ،و أشــكال الجمــود العقائــدي و
للتحليــل الملمــوس ،و النضــال ضــد كافــة أشــكال اليديولوجيــة ر
التجريبية و النتقائية و بصورة خاصة ،التحريفية المعاصة.
الليببالية و الذاتية و النعزالية.
 .3التطبيق المتواصل لسياسات المنظمة و خططها المرسومة ،و تصفية أشكال الممارسات
ر

العضوية

الفصل ف
الثاب
ي

المادة السابعة :
ري
الفلحب و الشبيبة الثورية ،و سائر العناص الشــيوعية المخلصــة ذكـرا كــان أو
مغرب ل يقل عمره من  17سنة من العمال و
يحق لي مواطن
ر
ي
ي
ي
ر
ر
السياس و التنظي ـ  ،و النخـراط عضــوا فعــال ـف ـف إحــدى
ـديولوج و
أنــي ،أن يكــون عضــوا ـف المنظمــة ،إذا هــو اســتعد لللـ يـبام بخطهــا اليـ
ـ
تنظيماتها ،و ممارسة خطها السياس بحماس ،و استعد للتضحيات العالية ر
الي يتطلبها انتصار الثورة ،و قبــل بنظامهــا الــداخل وأداء اشـ رـباكه
المال.
المادة الثامنة :
يتم التحاق العضــاء المرش ر ي
ـحب بالمنظمــة بصــورة فرديـة بعـد تربيتهـم و مراقبــة ممارسـاتهم داخـل الخليـا المرشـحة ،و يتـم اللتحـاق بقـرار مـن
لجنة الفرع أو اللجنة المحلية.
إن الخليـ ــا المرشـ ــحة ه وسـ ــيلة السـ ــتقطاب داخـ ــل المنظمـ ــة .و يتـ ــم تربيـ ــة العضـ ــاء المرشـ ـ ر ي
ـحب داخـ ــل الخليـ ــا المرشـ ــحة عل الممارسـ ــة
ــ
ر
ي
ـالب ف ــور
ر
البوليتاري ــة ،و عل اس ــتيعاب خ ــط المنظم ــة و نظامه ــا ال ــداخل ،و التمك ــن م ــن ج ــوهر الماركس ــية-اللينيني ــة ح ــي يكون ــوا أعض ــاء فع ـ ر
التحاقهم بالمنظمة.
المادة التاسعة :
يجب عل عضو المنظمة تأدية الواجبات التالية:
ر
اليديولوج و السياس و التنظي  ،و يناضل بأشد حزم ضد كافة ألوان و أشكال النتهازية اليمينية أو
 .1أن يطبق بشكل دائم خط المنظمة
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"اليسارية".
 .2أن يستعد لخوض كافة أشكال النضال ،و بذل كامل التضحيات ر
الي يتطلبها انتصار الثورة.
 . 3أن ينضــبط ي ـف إطــار المنظمــة ،و يحــارب جميــع أشــكال خــرق النضــباط للمنظمــة و تخريــب وحــدتها و تماســكها ،و أن يحــرص أشــد الحــرص
يخب بالمؤامرات ر
الي تحاك ضدها من طرف العداء و الخصوم من أي نوع كانوا.
عل أمنها ،و ر
ر
تفكبه و ممارســته مــن كافــة رواســب اليــديولوجيات القطاعيــة و الســتعمارية و
 . 4أن يمــارس النقــد و النقــد الــذاب بصــورة إيجابيــة ،و يطهــر ر ـ
البجوازية.
ر
 . 5أن يثابر بصورة دائمة عل استيعاب جوهر الماركسية-اللينينية ،و إسهامات ماوتس تونغ ،و دروس النضالت الممية ،و يعمــق اســتيعابه
البجوازي.
البوليتاري للعالم  ،و يحارب المفهوم ر
للمفهوم ر
ي
الجماهب ،و توسيع نفوذها و تدعيم صفوفها و العمل عل كسب
 .6أن يدافع عل خط المنظمة و يعمل عل تطويره و الدعاية له ف وسط
ر
الجماهبية.
الجماهبية و
أنصار جدد ،و العمل عل تطوير تنظيماتها شبه
ر
ر
للجماهب و لقضيتها ،و ينصت لرائها ،و يتعلم منها.
 .7أن يخلص
ر
ي
ـوريب و الــديمقر ر ي
ـاهب ،ومــع كــل الثـ ر ي
اطيب ،و أن يجســد النســان
البوليتاريــة ـف علقاتهــا المنظمــة الداخليــة ،أو مــع الجمـ ر
 . 8أن يتحل بــالخلق ر
الجديد يف ممارسته اليومية.
 .9أن يربط جميع قضايا الثورة المغربية بالثورة العربية  ،و يدافع عنها بصورة دائمة.
 .10أن ر ي
ي
الوطي.
البوليتاريا العالمية ،و الشعوب المضطهدة ،و التحرر
البوليتارية و التأييد الحار لقضايا ر
يلبم بالممية ر
 .11أن يؤدي ر
ري
تجهباتها.
اشباكه المال ،و يساهم يف تطوير مالية المنظمة ،و يحافظ عل
ر
العاشة :
المادة
و يحق لعضو المنظمة ممارسة الحقوق التالية :
ي
 .1حق ر
البشيح لكافة المسؤوليات من جميع المستويات داخل المنظمة ،ف نطاق مقتضيات النظام الداخل.
 .2حق التصويت يف نطاق مقتضيات النظام الداخل.
 .3السهام يف بناء خط المنظمة و رسم سياساتها و شعاراتها طبقا للشكال المحددة.
 . 4حق النقد و إبداء آرائــه شـفاهيا و كتابيــا ي ـف كافــة خــط المنظمــة و شــعاراتها و هيئاتهـا و أعضـائها ،بغـض النظــر عـن مسـؤولياتهم ،و ذلـك ع رـب
236

المنظمة الماركسية ـ اللينينية المغربية "إل المام" :الخط الثوري 1970 :ـ  :1980الوثائق الساسية ـ مقالت ونصوص

الطرق ر
المشوعة .كما يحق له المطالبة بإجراء المحاكمات التنظيمية و المحاسبات ضد أي كان من أعضاء المنظمة.
الفصل الرابع
الهيئات المركزية
المادة الثالثة ر
عشة :
ف
الوطن العام
المؤتمر
ي
ي
ـوطي العـام هــو أعل ســلطة ف المنظمــة ،إذ يجسـد الرادة العليــا لكافــة أعضـاء المنظمــة .و يـدع المــؤتمر ال ي
 . 1المــؤتمر الـ ي
ـوطي العــام للنعقــاد
ـ
مرة كل خمس سنوات ،من طرف اللجنة المركزية للمنظمة ،ر
الي يحق لهــا تــأجيله ،و تتحمــل مسـؤولية قرارهــا أمــام المــؤتمر ر يـ
حب انعقــاده ،كمـا
ري
الثلثب.
يحق لها عقد المؤتمرات الستثنائية .و يتم اتخاذ قرار التأجيل أو عقده استثنائيا بأغلبية
 . 2يقوم المؤتمر ال ي
السياس للمنظمــة ،و لبـث ي ـف جميــع القضـايا المرتبطــة بـه ،و تعـديل و إقـرار النظــام الـداخل ،بمـا
ـوطي العـام برسـم الخـط
ـ
يف ذلك حل المنظمة ،و محاسبة اللجنة المركزية و انتخاب اللجنة المركزية الجديدة.
لتسيب أعماله.
 .3ينتخب المؤتمر يف جلسته الول لجنة
ر
 . 4تحــدد اللجنــة المركزيــة عـدد منـدوب المــؤتمر ،و ل يحـق ر
البشــيح كمنــدوب يف المــؤتمر إل للعضـاء الع ر ي
ـاملب ،الـذين قضــوا أ كــب مـن ســنة ي ـف
ر
ـ
ر
عضوية المنظمة ،و ي
ر
ينبع عل اللجنة المركزية أن تطرح الوثائق الساسية الي تقبحها للمؤتمر شهرين عل القل قبل موعد انعقاده.
المادة الرابعة ر
عشة :
اللجنة المركزية
ي
 . 1اللجنة المركزية ه أعل سلطة ف المنظمة ما ر ي
بب مــؤتمرين ،و تقـوم اللجنــة المركزيــة بتطــبيق مقــررات المــؤتمر ،و رســم سياســة المنظمــة،
و ر
سبها عل كافة المستويات.
الشاف عل ر
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ر
ري
مرشحب ل يتجاوز عددهم ثلث
بالقباع الشي ،بعد أن يحدد عدد أعضائها ،و ينتخب بجانبهم أعضاء
 .2ينتخب المؤتمر اللجنة المركزية
ري
ـدائمب ال ــذين يتع ــذر عليه ــم متابع ــة مه ــامهم كأعض ــاء ي ـ ـف اللجن ــة المركزي ــة ،و يح ــق له ــم حض ــور
اللجن ــة المركزي ــة ،يحل ــون مح ــل العض ــاء ال ـ
ر
ـدوبب الـذين أمضـوا أ كــب مـن سـ ر ي
اجتماعاتها الدورية و الستثنائية ،إذا قام المكتب السياس باسـتدعائهم .و ل يحـق إل للمن ر ي
ـنتب فقــط البشـيح
ـ
لعضوية اللجنة المركزية.
ري
ـدائمب .وي حــق لهــا
السياس أو ثلــث أعضــائها الـ
 . 3تعقــد اللجنــة المركزيــة اجتماعــات دوريــة أو اجتماعــات اســتثنائية ،باســتدعاء مــن المكتــب
ـ
ري
الثلثب.
فصل أي من أعضائها بأغلبية
شي واجبات عمل المنظمة ،ر
لتسيب ر
 .4ر ئ
يشف عليها المكتب السياس.
تنس اللجنة المركزية لجانا
ر
المادة الخامسة ر
عشة :
السياس
المكتب
ي
بب اجتمــاع اللجنــة المركزيــة ،رـ
يشف عل تطــبيق مقرراتهــا و مقــررات المــؤتمر ال ي
 . 1المكتــب السياس هــو قيــادة المنظمــة ر يـ
ـوطي العــام ،و عل
ـ
ضمان القيادة السياسية اليومية للمنظمة عل جميع المستويات ،و تكوين الطـر و العلقـات الخارجيــة .و يحـق لـه اسـتدعاء اللجنـة المركزيـة
للجتماعات الستثنائية ،أو تأجيل اجتماعاتها الدورية.
 .2تنتخب اللجنة المركزية المكتب السياس ،و تقوم بتحديد عدد أعضائه و محاسبته و تعديل تركيبه بإقالة بعض أعضائه أو إقالته كليا.
 .3يجتمع المكتب السياس دوريا و يف الظروف الطارئة بطلب من أي عضو من أعضائه.
المادة السادسة ر
عشة :
ف
الوطن العام
المجلس
ي
ي
ـوطي العـام ،عقـد مجلـس ي
يحق للجنة المركزية ف حالـة تعـذر انعقـاد المــؤتمر ال ي
وطي عـام يضـم بالضـافة إليهـا و أعضـائها المرش ر ي
ـحب ،أعضـاء
ـ
لجــان الفــروع ،و أمنــاء و ممثل اللجــان المحليــة ،و أعضــاء مختلــف هيئــات المنظمــة .و يملــك هــذا المجلــس كافــة صــلحيات المــؤتمر الـ ي
ـوطي
ـ
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العام.
الفصل الخامس
المنظمات الفرعية و المحلية و القاعدية
المادة السابعة ر
عشة :
 . 1تتكــون المنظم ــات الفرعيــة و المحليــة و القاعديــة مــن منظمــة الفــرع و المنظمــة المحليــة و الخليــة .و تضــم منظمــة الفــرع عــدة منظمــات
ري
خليتب فأكب ،و تشكل لجنة الفرع قيادة المنظمة الفرعية و اللجنة المحلية قيادة المنظمة المحليــة،
محلية ،و تتشكل المنظمة المحلية من
و يتم تعيينها يف مؤتمر الفرع أو مؤتمر المنظمة المحلية.
السياس للمنظمــة المحــدد مــن قبــل
 . 2تقــوم المــؤتمرات الفرعيــة و المحليــة بتحديــد سياســة الفــرع أو السياســة المحليــة ،عل ضــوء الخــط
ـ
المــؤتمر ال ي
السياس  ،عل ضـوء واقـع المجـال الـذي تناضــل فيــه .و تعقـد هـذه المــؤتمرات بشــكل دوري
ـوطي العـام و اللجنـة المركزيـة و مكتبهـا
ـ
ري
سنتب  ،عل مستوى منظمة الفرع ،أو عل مستوى المنظمة المحلية ،باستدعاء من لجنة الفرع أو اللجنة المحلية.
مرة كل
ئ
استثناب.
و يحق لهما تأجيل هذه المؤتمرات ،أو دعوتها للنعقاد بشكل
 . 3رـ
الخبة تقــارير عــن
السياس عل عقــد مــؤتمرات لجــان الفــروع و المنظمــات المحليــة ،و تقــدم فيهــا هــذه
تشف اللجنــة المركزيــة و مكتبهــا
رـ
ـ
نشاطها و يتم محاسبتها.
المادة الثامنة ر
عشة :
السياس بمص ــادقة اللجن ــة المركزي ــة ي ـف أي ــة ظ ــروف ،توقي ــف الف ــرع أو اللجن ــة المحلي ــة ع ــن أداء نش ــاطها ،و
يح ــق للجن ــة المركزي ــة أو مكتبه ــا
ـ
تعويضــها بــأخرى ،أو إبــدال أي عضــو مــن أعضــائها ،عل أن يتــم ذلــك بتعميــم تفسـ رـبي ر ـ
ينش عل عمــوم المنظمــة  .و يحاســب المــؤتمر اللجنــة
المركزية عل قراراتها يف هذا المجال.
المادة التاسعة ر
عشة :
 . 1لجنــة الفــرع ه قيــادة المنظمــة الفرعيــة .و تقــوم لجنــة الفــرع ر ـ
بالشاف عل تطــبيق مقــررات المــؤتمر الـ ي
ـوطي العــام ،و اللجنــة المركزيــة ،و
ـ
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المكتب السياس ،و مؤتمر الفرع ،و ببلورة الخط السياس للمنظمة ،و ر
الشاف عل تطبيقه عل صعيد الفرع و المجالت المسؤولة عليها.
 . 2تقدم لجنة الفرع تقارير دورية عن عملها للمكتب السياس الذي يشكل الهيئة القيادية المســؤولة رـ
مباشة عـن نشـاطاتها .و يحــق لـه إبطــال
مفعول جميع قراراتها.
 .3يشكل عضو المكتب السياس ،أو اللجنة المركزية ،المسؤول عنها أمينا لها ،و تنتخب أمينا لها من ر ي
بب أعضائها يف حالة عدم توفر ذلك.
المادة ر
العشون :
 . 1اللجنــة المحليــة ه قيــادة المنظمــة المحليــة ،و ر ـ
المحل ي ـف مجــال
تشف عل تطــبيق مقــررات الهيئــات المركزيــة و لجنــة الفــرع و المــؤتمر
ـ
ـ
نضالها.
الجماهبيـة و التنظيميــة و تكـوين الطـر و قيـادة نضــالت
 . 2تقوم اللجـان المحليـة بإنشـاء الخليـا و تنظيـم عملهـا و السـهر عل تنفيـذ مهماتهـا
ر
الجماهبية.
الجماهبية و
الجماهب محليا ،و تأسيس و تدعيم التنظيمات الثورية شبه
ر
ر
ر
 . 3ترفــع اللجــان المحليــة تقــارير دوريــة عــن نشــاطها إل لجنــة الفــرع ،و يحــق للجنــة الفــرع توقيــف تنفيــذ قراراتهــا ،و إبطــال مفعولهــا بمصــادقة
المكتب السياس.
 .4يقوم المسؤول عن اللجنة المحلية بدور أمينها ،و تنتخب أمينا لها من ر ي
بب أعضائها يف حالة عدم توفر ذلك.
المادة الحادية و ر
العشون :
الخلية
رـ
ـاهب ،و تجســد العلقــة العضـوية ر يـ
بب
فه ال رـي تقــوم بتنفيـذ المهــام
المباشة داخــل الجمـ ر
ه المنظمــة القاعديـة الساسـية داخــل المنظمــة ،ـ
 .1ـ
ـاهب ،و قيــادة نضــالتها ،كمــا تقـوم بإنشــاء و
ـاهب الكادحــة ،و تقـوم بتنفيـذ سياسـات المنظمــة و شـعاراتها مـع الجمـ ر
البوليتاريــا و الجمـ ر
المنظمــة و ر
ـب عملهـ ــا باسـ ــتمرار .و إنشـ ــاء ثـ ـ ر ي
الجماهبيـ ــة ،و السـ ــهر عل تصـ ــليبها و تحسـ ـ ر ي
ـوريب جـ ــدد ،و النضـ ــال داخـ ــل
تطـ ــوير التنظيمـ ــات الثوريـ ــة شـ ــبه
ر
الجماهبية و تطويرها .و تقـوم بالدعايـة و التحريـض و دراسـة الماركســية-اللينينيــة ،و التجـارب المميـة ،و الثــورة العربيـة ،و بتطــوير
المنظمات
ر
و ري
البوليتاري ،و الخلص الشيوع ،و زرع الحيوية و روح العمل الخلق داخل المنظمة.
تمتب النضباط ر
ي
البوليتاري ــة ،و
 . 2عل جمي ــع الهيئ ــات القيادي ــة المركزي ــة و الفرعي ــة و المحلي ــة الس ــهر بص ــورة أساس ــية عل إنش ــاء خلي ــا المنظم ــة ـف المراك ــز ر
ي
ـاهبي ) المعامــل ،المنــاجم ،الحيــاء الشــعبية ،الضــيعات ،الــدواوير و القــرى و المــدارس و
مواقــع الصــدام ،و ـف جميــع مجــالت التواجــد الجمـ ر
الكليات  (...و عل تنظيم ممارستها و تصليبها سياسيا و إيديولوجيا باستمرار بالروح الثورية ،ر
حي تشكل أداة فعالة ي ـف تنفيـذ خــط المنظمــة و
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تطويره باضطراد.
 .3ترفع الخليا تقارير دورية عن نشاطها إل اللجنة المحلية أو لجنة الفرع.
 .4يشكل عضو اللجنة المحلية ر ي
أمب الخلية ،و تنتخب أمينا لها يف حالة عدم توفر ذلك.
المادة الثانية و ر
العشون :
الخلية المرشحة
 . 1تقــوم الخليــة المرشــحة بجميــع مهــام الخليــة ،مــا عــدا حــق ر
ـب صـ ر ي
ـيوعيب متمرسـ ر ي
ري
ـالحب
البشــيح و التصــويت ،و تهــدف إل خلــق و تربيــة شـ
ي
البوليتارية.
للنضمام إل عضوية المنظمة ،و الندماج ف الطليعة ر
ري
ري
الجماهبية.
المتقدمب داخل التنظيمات الثورية شبه
المناضلب
 .2تتكون الخليا المرشحة من
ر
ري
البوليتاريــا و
 . 3يجــب عل أعضــاء المنظمــة أن يســدوا عنايــة بالغــة للخليــا المرشــحة ،حـ رـي تتمكــن مــن تربيــة شـ
ـيوعيب جــدد ،مــن صــفوف ر
الفلحب وسائر العناص ر
ري
البوليتارية.
الشيفة ،و المخلصة لقضية انتصار الثورة ر
رـ
ر يـ
تمكب الخلي ــة المرش ــحة ،حس ــب الظ ــروف ،م ــن الطلع عل كام ــل حي ــاة المنظم ــة الداخلي ــة و
المباش ،
 . 4تق ــرر الخلي ــة أو الجه ــاز القي ــادي
السهام فيها كليا أو جزئيا.
المادة الثالثة و ر
العشون :
المناء
يق ــوم أمن ــاء مختل ــف اللج ــان و الخلي ــا ر ـ
بالشاف عل مراقب ــة تط ــبيق قراراته ــا ،و تنظي ــم وتنس ــيق مهامه ــا و نش ــاطاتها و علقاته ــا م ــع مختل ــف
هيئ ــات المنظم ــة .و يح ــق له ــم اس ــتدعاؤها للجتماع ــات الس ــتثنائية ي ـ ـف الظ ــروف الطارئ ــة ،كم ــا يح ــق له ــم اتخ ــاذ المب ــادرات ي ـ ـف حال ــة تع ــذر
اجتماعاتها ،عل أن تتم المحاسبة عليها يف الظروف العادية.
الفصل السادس
المالية
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ر
والعشون :
المادة الرابعة
ي
ينبع عل أعضــاء المنظمــة بجــانب أداء اشـ رـباكاتهم
 . 1يشــكل تطــوير ماليــة المنظمــة إحــدى الواجهــات الساســية عل عــاتق جميــع العضــاء .و ـ
المالية بشكل منتظم ،تطوير الموارد المالية للمنظمة ر
الي تكتس أهمية بالغة.
ـلب و العـ ر ي
ـحب ،و رتبعــات المناضـ ر ي
 . 2تعتمــد المــوارد الماليــة للمنظمــة عل اشـ رـباكات العضــاء ،و العضــاء المرشـ ر ي
ـاطفب و الصــدقاء و المشــاري ــع
المالية .و يمكن للمكتب السياس يف الظروف الصعبة أن يفرض واجبات مالية إضافية عل العضاء.
ر
ري
المرشحب حسب السلم التال :
الشباكات المالية بالنسبة لعضاء المنظمة و العضاء
 .3يتم تأدية
% 3. . . . . . . . . .
المدخول الشهري من 300د فأقل
%5.......
المدخول الشهري من 300د إل 500د
%7.......
المدخول الشهري من 500د إل 700د
% 10. . . . . . .
المدخول الشهري من 700د إل 1000د
ر
و بالنســبة للعضــاء الــذين يزيــد مــدخولهم عــن  1000درهــم ،عليهــم أن يــدفعوا  % 10مقابــل  1000درهــم و  % 50عــن البــاف .و بالنســبة
للتعويضات توزع عل شهور السنة ،و ينطبق عليها السلم المذكور أعله.
الفصل السابع
أحكام عامة
ر
والعشون :
المادة الخامسة
ي
 .1جميع القرارات تتخذ بواسطة التصويت بالغلبية بعد القناع الديمقراط ،و ف حالة تعادل الصوات ،يرجح صوت ر ي
المب.
 . 2يحــق ليــة هيئــة تنظيميــة مــن أي مســتوى وضــع لئحــة داخليــة تفصــيلية عل هــدي هــذا النظــام الــداخل لتنظيــم عملهــا ،عل أن يصــادق
عليها المكتب السياس.
ي
ي
تفسب هذا النظام الداخل ،و البث ف الخلفات ر
الي قد تنشأ عن ذلك.
 .3للمكتب السياس وحده الحق ف
ر
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ر
والعشون :
المادة السادسة
ي
تغيبه.
 .1للمؤتمر وحده الحق ف تعديل هذا النظام الداخل ،أو ر
 . 2يحــق للجنــة المركزيــة تجميــد العمــل بــأي فصــل ،أو مــادة ،أو فقــرة ،مــن فصــول و مــواد وفق ـرات هــذا النظــام الــداخل ،عل أن تخـ رـب عمــوم
ي
الوطي العام.
المنظمة بذلك يف تعميم عام ،و تتحمل مسؤولية ذلك أمام المؤتمر
ـأكب ع ــزم و أشــد إخلص ،و بص ــورة خلق ــة عل جمي ــع
 . 3عل جمي ــع أعض ــاء المنظم ــة العم ــل عل س ــيادة ه ــذا النظ ــام ال ــداخل ،و تط ــبيقه ب ـ ر
جماهبيــا ،تكــون النــواة الصــلبة لحــزب
ـوفب منظمــة ثوريــة طليعيــة صــلبة و راســخة
ر
الوضــاع الملموســة للمنظمــة و للبلد ،و ذلــك مــن أجــل تـ ر
البوليتاريا العظيم.
ر
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ر
ف
الحقي Iمن الصحراء
الوطن
الموقف
ي
ي
الجماهبية و قواها الثورية و الديموقراطية
و مهام الحركة
ر
افتتاحية جريدة "إل المام" ـ عدد  -19يناير 1974
السياس ي ـف المغــرب ،و أن
تغيبا جـذريا قـد طـرأ عل الوضـع
البجوازيــة مـن قضــية الصــحراء ،قـد يعتقـد أن رـ
إن مـن انســاق مــع مواقـف الحـزاب ر
ـ
ي
كمشة الحسن – عبد ا – الدلي قد أصبحت ر ي
بب عشية و ضحاها حكمــا وطنيـا يسـع إل تحريــر الصــحراء مـن قبضـة الســتعمار السـباب .
فما ه الهداف الحقيقية للحكم ؟
ي
منــذ وفــاة علل الفاس  ،كــان الحكــم ر ئ ـ
البجوازيــة للتخفيــف مــن أزمتــه السياســية الخانقــة  .و يســتهدف
يهي للــدخول ـف الحــوار مــع الح ـزاب ر
ـ
ي
ر
أكب ـف مرحلــة
الحكم من الحوار ،كما أكدت التجربة ذلك ،اسبجاع النفس للتمكن من قمع الحركة
الجماهبية و الحزاب السياسية بسهولة ر
ر
ـاهب و نمــو الحــس الـ ي
ـوطي لشــعبنا ،و تصــاعد كفــاح الشــعوب المســتعمرة و ســقوط الحكــم
لحقــة ،و أن الخطــورة الـ رـي وصــلتها وضــعية الجمـ ر
ي
ي
البتغـال ،قـد شـكلت فرصـة ثمينـة اسـتغلها الحكـم لتغليـف البـؤس و رـ
ـاهب الشــعبية لـدفع
التشيد و القمـع الـذي تعـاب منـه الجمـ ر
الستعماري ف ر
ي
السباب إل قبول اقتسام النفوذ يف الصحراء.
الستعمار
هكذا جعل الحكم قضية الصحراء مركز سياسته الداخلية و الخارجية .
ي
ي
المبياليــة ،كمــا أعلــن الحســن ذلــك ـف خطــابه
إن الحكــم ل يرفــض الســيطرة القتصــادية و الثقافيــة و الوجــود العســكري للســتعمار الســباب و ر
ي
المبيــال
الخب دون خجــل ،لن مصــالحه ترتبــط ارتباطــا وثيقــا بمصــالحها ـف المنطقــة .و هــو يســع إل دمــج رأســماله الكمـ رـبادوري بالرأســمال ر
رـ
ي
خبات الصــحراء .رـ
فمشوع الحكـم يســتهدف الســيطرة عل إدارة الصــحراء لتقويـة مشـاركته كطـرف ـف اســتغلل المنطقــة و قمــع
الــذي يسـتغل رـ
البجوازيــة ،لضـمان تأييـد عـال لخطتــه
جماهبها .أما وسائله فل تتعدى الضجيج العلم و النشاط الدبلوماس للسفارات و قادة الحـزاب ر
ر
ي
و الضغط عل الستعمار السباب للقبول ببعض رشوطه.
إن المصالح القتصادية و السياسية للطبقة الحاكمة ه المحرك الوحيد لديماغوجية الحكم حول يصورة تحرير الصحراء .لذلك يطمس كــل
العراقيل ر
الي تقف حاجزا يف تنمية هذه المصالح :
ـاهب الصــحراء ،و يبــذل كــل مــا ي ـف وســعه لكتســاب عناص مــن الصــحراء ،تقــف مــع خطتــه و
 - 1إن الحكــم يتجاهــل المطامــح الحقيقيــة لجمـ ر244
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العرب و الدول.
تخدمها ليقوي وصايته عل سكان المنطقة و يفرض تمثيله لها أمام الرأي العام
ر
الدبلوماس لطم ــس و قم ــع اس ــتعداد ش ــعبنا لل ــدعم
 - 2يعم ــل الحك ــم عل توس ــيع ض ــجته العلمي ــة ) رادي ــو  ،تلف ــزة  ،ص ــحف ( و نش ــاطهــ
لجماهب الصحراء.
الكفاج النضال
ر
ئ
ـاهب ،ســواء باتجــاه
 - 3يشــدد الحكــم إجراءاتــه الدكتاتوريــة ) تطــبيق القــانون القضــاب الجهن ـ الجديــد ( لقمــع كــل المبــادرات النضــالية للجمـ رتحسب أوضاعها المعاشية و ر ي
ي
ري
للجماهب الصحراوية.
الوطي
انباع الحريات الديموقراطية ،أو باتجاه دعم كفاح التحرر
ر
ي
المبياليــة بـأن خطــة الحكــم ل تع ر يـبم تصـفية المصــالح الســتعمارية و
 - 4يبذل مبعوثو الحسن مجهودات جبارة لقنــاع السـتعمار الســباب و رالمبيالية يف المنطقة ،بل ر ي
المبيالية تحت شكل استعماري جديد .
تعبم ترسيخ السيطرة ر
ر
 - 5يقدم الحكم و الحزاب السياسية هاته الخطة كأن مجموع الشـعب و كـل الحـزاب و القـوى السياســية تتفـق عليهـا .و هــاته محاولـة يائسـةلعــزل الحركــة الماركســية – اللينينيــة المغربيــة الـ رـي ترفــض هــذا الموقــف رفضــا قاطعــا ،و تشــكل القــوة السياســية الوحيــدة الـ رـي تناضــل مــن أجــل
البجوازية و تطرح قضية الصحراء من زاوية كفاحية ثورية.
فضح الهداف الحقيقية للحكم و الحزاب ر
إن موقف الحكم يخدم السيطرة المبيالية يف المنطقة و يسع إل إخضاعها لنظام استعماري جديـد ،ل ينــاهض مصــالح السـتعمار الســبابي
ر
يف الجوهر.
أما الحزاب ،فإن اتفاقها حول خطة الحكم ،لم يتم بمناسبة مشكل الصحراء فقط .فقد كانت قبل ذلك تبحـث عـن صـيغة لقتســام مناصـب
ـاهب الش ــعبية .و ل ــم تك ــن قض ــية الص ــحراء إل الق ــاطرة ال ـ رـي عجل ــت
الحكوم ــة م ــع النظ ــام ،نظ ـرا لعجزه ــا ع ــن تحقي ــق مص ــالحها بتجني ــد الجم ـ ر
ي
البجوازيــة ـف دعــم سياســة الحكــم بــدون أي ر ـشط ،مســتندة عل الوعــود
بوصــول عربــة الح ـزاب إل محطــة الحكــم ،هكــذا دخلــت الح ـزاب ر
الكاذبة .فكل حزب برجوازي ينتظر من الحكم أن يخفف القمع المسلط عليه ،مقابل الخدمات ر
الي يقدمها "عن طيب خاطر".
و موقــف الح ـزاب البجوازيــة مــن الصــحراء ر
يلتق ي ـف جــوهره مــع موقــف حكــم عصــابة الحســن – عبــد ا – الــدلي اللوطنيــة  .فقــد نصــبت
ر
ـ
ر
ـاهب الش ــعبية ،و إطلق الحري ــات
س ء عل الطلق لتجني ــد الجم ـ ر
الحس ــن م ــدافعا ع ــن قض ــية الص ــحراء و قائ ــدا "لتحريره ــا" و ل ــم تق ــم ب ــأي ـ
ري
ـاهب الصـحراوية .فقـد أصـبحت الحـزاب ذيليـة
الديموقراطية لتعبئتها و
تحسب رشوط معيشتها ،و القيام بدعم كفـاج ملمـوس لنضــال الجمـ ر
الي ي
لسياسة الحكم ،و تغض الطرف عن سياسة التجوي ــع و ر
التشيد و التجهيل و القمع ر
الجماهب الكادحة.
تعاب منها
ر
ـاهب الصــحراء عـ رـب التاري ــخ وحــدة متينـة
إن فرض وصاية الحكـم
ـاهب الصــحراء مهمـة رجعيـة و ليسـت وطنيـة .فقـد شـكلت جمـ ر
الرجع عل جمـ ر
ـ
المغرب قـد تعـرض إل عمليـة تقســيم عل يـد السـتعمار
المغرب  ،و هــذه المسـألة بديهيـة و واضـحة تمــام الوضـوح ،لكـن الشـعب
مع الشـعب
رـ
رـ
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السباب ،الذي عزل منطقة الصحراء عن ر
ي
باف المغرب .و قد عمل طوال ر
تكسب كل الصلت ر
الي تربط المنطقة بالمغرب.
فبة الحتلل عل
ر
ـاهب الصــحراوية قه ـرا ي ـف علقــات القتصــاد الســتعماري ،و وجهــت كفاحهــا ضــد الســتعمار للتخلــص مــن الســتغلل البشــع و
و دخلــت الجمـ ر
ر
الوحس الذي يسلطه عليها.
القمع
و إن تخلــف القتصــاد ي ـف المنطقــة و الســيطرة العســكرية و السياســية و الثقافيــة الســتعمارية عل كــل المنطقــة ،و العمــل عل فصــل الصــحراء
عن المغرب بكل الوسائل ،قد أدى إل نشوء واقع خاص رغم ارتباط المنطقة تاريخيا بالمغرب.
إن المغرب يختلف كثبا عن الصحراء ،من حيث مستوى القتصاد و طبيعة ر
البكيب الجتماع ،و طبيعة النضال و المهام السياســية ،لــذلك
ر
المغرب  .لن ذلــك
ـاهب الصــحراوية تشــكل شــعبا متكــامل مســتقل اســتقلل كــامل عــن الشــعب
فــإن حركتنــا الماركســية ـ اللينينيــة ل تعتـ رـب الجمـ ر
ر
ـ
ريبك جماهب الصحراء تجاه السـتعمار الس ي
ـباب بمفردهـا ،و يفـرض عل المنطقـة وجـودا مسـتقل عـن المغـرب ،و ثـورة وطنيـة ديموقراطيــة ي ـف
ر
ي
ي
ـاهب الصــحراء الـ رـي تكافــح
الصــحراء ل ترتبــط بــالثورة المغربيــة إل ـف إطــار الثــورة العربيــة .و تعتـ رـب حركتنــا الماركســية ـ اللينينيــة ـف ذلــك رأي جمـ ر
المغرب .
ضد فصل المنطقة نهائيا عن الشعب
ر
ـاهب الص ــحراء ،بادع ــاء أن المنطق ــة مغربي ــة و يج ــب ض ــمها إل
و م ــن جه ــة أخ ــرى ل تف ــرض حركتن ــا الماركس ــية ـ اللينيني ــة أي ــة وص ــاية عل جم ـ ر
المغرب تعسفا ،و ر
المغرب عل أسس نضالية هو الحاســم مهمــا
جماهب الصحراء و قواها الوطنية يف إعادة بناء وحدتها مع الشعب
يبق رأي
ر
ر
البجوازية.
كان موقف الحكم و الحزاب ر
و تؤكد حركتنا الماركسية ـ اللينينية عل أن الوحدة القتصادية و الجتماعية و الثقافية و الكفاحية ر يـ
ـاهب الصــحراء،
بب الشــعب
المغرب و جمـ ر
رـ
نظ ـرا لتعرض ــها للتكس ــب م ــن ط ــرف الس ــتعمار الس ـ ي
ئ
ـواط مع ــه ،يج ــب إع ــادة بنائه ــا و يج ــب تقويته ــا و إرس ــاؤها م ــن
ـباب و الحك ــم العمي ــل المت ـ
ر
ي
ي
ي
المبيالية ف المغرب و الصــحراء ،و ديمــوقراط ينــاهض الرجعيــة العميلــة
جديد ،و عل أساس وطي ديموقراط ،وطي يناهض الستعمار و ر
يف الصحراء و الحكم العميل يف المغرب .فالطار الصحيح لعادة بناء هذه الوحدة هو الجمهورية الديموقراطية الشعبية.
و ل يمكن الوصول إل بناء جمهورية ديموقراطية شعبية عل أرض المغرب و الصحراء ،إل بدمــج كفـاح التحــرر الـ ي
ـاهب الصــحراوية
ـوطي للجمـ ر
الملك العميــل ،ي ـف كفــاح واحــد و جبهــة واحــدة و بأهــداف مشـ رـبكة و موحــدة .و يأخــذ شــعبنا ي ـف هــذه المسـ رـبة مهمــة
بكفــاح شــعبنا ضــد الحكــم
ـ
الجماهب الصحراوية ،ر
المبيال – الستعماري – الرجع.
المساهمة و الدعم لنضال
الي تتعرض لخبث المخططات عل أيدي الثالوث ر
ر
ـاهب و طاقاتهــا النضــالية العاليــة .و بمــا أن الحكــم يســلط النهــب و
و إن أشــكال الــدعم الكفــاج يجــب أن تكــون كفاحيــة تعتمــد عل قــدرة الجمـ ر
ـاهب الصــحراء يرتبــط ارتباطــا وثيقــا بالنضــال
ـاهب الكادحــة لشــل اســتعدادها النضــال ،فــإن الكفــاح مــن أجــل دعــم نضــال جمـ ر
الرهــاب عل الجمـ ر
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مـن أجــل تحسـ ر ي
ـاهب لوضـاعها المعاشــية المزريــة ،و انـ ر يـباع الحريـات الديموقراطيــة المهضـومة ببلدنــا مـن أجـل تعبئتهـا للنضــال بجـانب
ـب الجمـ ر
ي
الوطي.
جماهب الصحراء يف معركة التحرر
ر
ي
اطيب المخلصـ ر ي
ـلب الـديموقر ر ي
إن إفشال مخططات الحكـم يتطلـب توحيـد صـفوف كــل المناض ر ي
ـب ـف جبهـة واسـعة مناهضــة للحكـم ،تناضــل مـن
أجل :
 فرض الحريات الديموقراطية :* حرية ي
الصاب
التعبب
* حرية التنظيم و
ر
ري
ري
السياسيب
المعتقلب
* إطلق شاح
ر ف
الجماهب :
تحسي رشوط معيشة
ر
* رفع الجور
* توقيف الطرد
* تخفيض أثمان المواد الساسية
* حذف ي
ر
المباشة
غب
الضائب ر
* توزي ــع الر ي
ري
الفلحب
اض عل فقراء وصغار
ف
جماهب الصحراء و النضال بجانبها ضد المشاريـ ــع الستعمارية يف جبهة مكافحة.
 مساندةر
 -مساندة الثورة الفلسطينية
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الدليI
حكم الحسن ـ ـ عبدا ـ ـ
ي
السيI
حكم العطش و الجوع و الطرد و
ي
 29يوليوز 1974
للجماهب بطنجة
منشور أصدرته " إل المام " حول الوضاع المزرية
ر
الي ر
تأب يف مقدمتها أزمة الماء ر
و ر
ري
المواطنب
الي ذهب ضحيتها عدد من
جماهب طنجة :
يا
ر
ي
ي
ري
ـاهب الشــعبية و ي ـف مقـدمتها الطبقـة العاملـة.
تتمب الوضـعية ـف المغــرب ـف الـوقت الراهـن بتعمـق أزمـة الحكـم العميــل و تصـاعد نضـالت الجمـ ر
للجماهب "العيش الرغيد" و "الحريــة" و"الديموقراطيــة" كمــا يـ
تتغي إذاعتــه
فحكم عصابة الحسن – عبد ا –الدلي ل يستطيع أن يضمن
ر
ي
ر
ه وســيلة القمــع ،حيــث أطلــق الرصــاص
و تلفزتــه ،و لهــذا فهــو يســتعمل الوســيلة الوحيــدة الــي تضــمن لــه البقــاء و الســتمرار ـف الســتغلل و ـ
خطبة ،و اعتقــل و حــاكم  22تلميــذا مــن مناضــل النقابــة الوطنيــة للتلميــذ ،كمــا اعتقــل و حــاكم
عل عمــال جـرادة فأصــاب أربعــة منهــم بجــروح
رـ
ي
ي
ي
ري
ـواطنب ،و هنـاك اعتقـالت و محاكمــات ـف كــل وقــت و
أخبا ف طنجة تمت محاكمة  3م
الطلبة من مناضل التحاد
الوطي لطلبة المغرب ،و ر
مكان ...
ي
ي
ـاهب الشــعبية ـف كــل مكــان تخــوض نضــالت عديــدة للمطالبــة بحقوقهــا و
و ـف مقابــل سياســة كمشــة الحســن – عبــد ا – الــدلي  ،فــإن الجمـ ر
مــن أجــل الحريــات الديموقراطيــة ) ،الزيــادة ي ـف الجــور ،ضــد سياســة الطــرد ،حــق الشــغل ،حــق التعـ رـبب ،حــق التنظيــم  ،(....و تنـ ر يـبع مــن أيــدي
ري
المستغلب مكاسب مهمة تشجعها عل المزيد من النضال.
إن الجماهب الشعبية ي
الملك العميــل  :سياسـة
ـم
ك
الح
ـة
س
سيا
ـبب
س
ب
ة،
خطب
ـعية
ض
و
ـش
ي
تع
ـة
ي
المغرب
ـعبية
ش
ال
ـاهب
م
الج
ـن
م
ـزء
ج
ك
طنجة
ف
ـ
ر
ر
ر
ـ
ي
ي
ي
ـ
ر
ي
بي مكــادة ،الســواب،
القمــع و التشيد و التجوي ــع .و تظهــر خطــورة وضــعية الجمـ ر
ـاهب الشــعبية ـف مــدينتنا عامــة و ـف الحيــاء الشــعبية خاصــة ) ـ
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المصل  (...ي ـف أزمـة المـاء حيـث ينقطـع المـاء ي ـف "ســبيل" ي ـف أغلـب الوقــات ،و ل تقـوم الســلطات العميلــة بأيـة محاولـة لمعالجـة الوضـعية ،و
ي
ر
ـاهب تمــوت
ـوفب المــاء ـف الوطيلت  (...و تــبك الجمـ ر
هــذا ليــس غريبــا لن الطبقــة الحاكمــة تهتــم بمصــالحها ) تصــدير المــاء إل جبــل طــارق ،تـ ر
ـواطنب ) 1يف يبي مكــادة 2 ،يف مرشــان 1 ،يف كســبارطا 1 ،في
ري
عطشــا بعــدما تــدهورت وضــعيتها المعيشــية .و مــن نتائــج أزمــة المــاء مــوت  5مـ
ـ
ـ
ـ
ـ ـ
المصل( ،فمن المسؤول عن كل هذا ؟ إنها عصابة الحسن – عبد ا – الدلي طبعا.
و مــن جهــة أخــرى فــإن الرأســمال عبــد المنعــم الطنجــاوي ي ـف معمــل "تيســمار" ،قــام و بــدون أي مـ رـبر بطــرد مــا يزيــد عــن  48عــامل ،و لــم تقــم
ي
ر
ه التحـاد
النقابة التقسيمية "
التحاد العـام" بأيـة محاولـة لرجـاعهم .إن النقابـة الوحيــدة الـي يمكـن للعمــال أن يتحـدوا و يناضـلوا ـف إطارهـا ـ
ر
الي ي
المغرب للشغل ،ر
اطيب النقـ ر ي
انبعها العمال من الستعمار الفرنس بدمائهم الطاهرة ،و لقد تسلطت عليها كمشة مــن الـ رـببوقر ر ي
ـابيب ،و مــن
ر
ري
النتهازيب.
تطهبها من هؤلء
واجب العمال
ر
ري
يف ر ي ـ
ـواطنب مــن طنجــة ،و ذلــك لنهــم رفعــوا أصــواتهم لدانــة سياســة النظــام .و هنــا تظهــر لنــا
حب قــام الحكــم العميــل باعتقــال و محاكمــة  3مـ
ـ
ي
ي
ـواطنب الثلثــة بعــد تعــذيبهم بالحكــام
أمب الجلديــن فلقــد حكــم عل المـ
ـؤمنب" و "حــام الملــة و الــدين" إنــه حقيقــة ر ـ
ديماغوجيــة " ر ـ
ر
أمب المـ ر
التالية :
  ،1سنة و 1000درهم غرامة. ،1ستة أشهر سجنا و  500درهم غرامة . ،1ستة أشهر سجنا و  250درهم غرامة .ي
أمــا ي ـف ميـدان التعليـم ،فمـا زال الحكــم المتعفـن يتــابع سياسـته التصـفوية ضـد أبنــاء الشــعب .و قـد ظهــرت هــذه السياســة بوضــوح ـف امتحانــات
أقســام الشــهادة حيــث كـانت نســبة النجـاح  30ي ـف اللـف ،أمــا  950مـن اللـف فمص رـبهم الشــارع أي البطالـة ،و كـذلك ي ـف الثـانوي تـم طـرد أزيـد
من  440تلميذا يف طنجة.
ي
الكببة ر
الي ما زالت مستمرة ،قامت وزارة الداخلية بزيادة  10فرنكــات ي ـف ثمــن
الجماهب الشعبية ،و بعد موجة الغلء
تفقب
ر
ر
و ف إطار سياسة ر
أخبا قــام عمــال "شبيســا") الجمعــة ( يـ
بإصاب بطــول دام أ كــب مـن  10أيــام .و بفضــل نضــالهم و
الحــافلت رغــم أن ثمــن الكــازوال لــم يرتفــع .و رـ
وحدتهم و صمودهم استطاعوا تحقيق مطالبهم العادلة .
جماهبنا الشعبية بطنجة :
يا
ر
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إن حكم كمشة الحسن – عبد ا – الدلي يغط قمعه بحملـة ديماغوجيــة ،و يـ
تتغي أبــواقه ب "النمــو و الزدهــار" ،إنــه نمــو و ازدهــار القمــع
ر
ـاهب الشــعبية ،و "نمــو و ازدهــار" المــوال و البــذخ لــدى الطبقــة الحاكمــة .و ي ـف نفــس الــوقت يقــوم النظــام
و الســتغلل
الوحس بالنســبة للجمـ ر
ـ
الملك المتعفـن ل يســتطيع أن يحقـق لهـا
الجماهب تعرف جيـدا أن الحكـم
جماهب الصحراء العربية الغربية .إن
العميل بالتهري ــج و التآمر ضد
ر
ر
ـ
ي
ينبع لنـا أن نكــون ر يـ
واعب بمخططــات عصـابة الحسـن – عبـد ا – الـدلي  ،و
مطالبها لنــه عـدو الشـعب و عميـل ر
المبياليـة و الصـهيونية ،و ـ
لك نصــبح قــوة ل تقهــر ،قــوة تســحق أعــداء الشــعب و تقيــم الجمهوريــة الديموقراطيــة الشــعبية  .إن مطالبنــا ل يمكــن أن
أن نتوحــد و ننتظــم ـ
ري
ننبعها إل إذا تنظمنا و ناضلنا بجميع الوسائل.
م ف
بكبة يف الحياء الشعبية
توفب الماء
 لنناضل من أجل رف
 لنناضل من أجل توقيف الطرد يف معمل تسمارف
علI
اط
ر
ديموق
عرب
شعن
تعليم
ف
ر
ر
 لنناضل ضد سياسة طرد أبناء الشعب و حرمانهم من حقهم يي
ي
ي
ي
 لنناضل ضد غلء المعيشةر ف
المواطني الثلثة
 لنطالب بإطلق شاح لنناضل من أجل الحريات الديموقراطيةالجماهب الشعبية
عاشت
ر
الدليI
الهزيمة لعصابة الحسن – عبد ا –
ي
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الرجع العميل
من أجل عزل الحكم
ي
تعزيز الوحدة النضالية
الديموقراط
تحقيق رالبنامج
ي
فباير 1975
 12ر
المنظمة الماركسية -اللينينية المغربية "إل المام"
بالرغم من أن ر ي
مبان القوى ر ي
ـاهب الشـعبية و قواهـا الوطنيـة و الديموقراطيـة مـن جهـة أخـرى ،لـم يعـرف
المبيالية مـن جهـة و الجمـ ر
بب الحكم و ر
الخبة ،فســنعمل عل توضــيح مختلــف التحــولت الـ رـي عرفتهــا بلدنــا ،و بالخصــوص تلــك الـ رـي تتعلــق بــالمواقف
تغبا جوهريــا خلل الفـ رـبة
رـ
رـ
السياسية للحزاب الوطنية و بأزمة النظام.
هذه الزمة ر
الي يشتد استفحالها عل كافة المستويات رغم مناورة "التفتح" المزعوم الذي يستهدف منها حكم الجـرام التنفيــس عــن أزمتــه و
الجماهب الشعبية ،و كل القوى الوطنية و الديموقراطية الحقيقية.
استجماع قوته للهجوم من جديد ،و بشكل أعنف عل
ر
ـاهب و اض ــطهادها و تس ــليط القم ــع عل الحرك ــة الماركس ــية اللينيني ــة و ك ــل الق ــوى المناض ــلة ،تعم ــق تبعي ــة اقتص ــاد البلد
تص ــعيد نه ــب الجم ـ ر
ه السياسـة ال رـي يحــاول الحكـم العميـل تغليفهـا بالديماغوجيــة حــول
للمبيالية ،فرض الوصاية عل
ر
ر
جماهب الصحراء الغربية المحتلة ،هـذه ـ
"تحرير الصحراء" و"التفتح".
بالمبيالية
الكمبادورية
 تعمق اندماج الطبقة الحاكمةر
ر
ي
المحل
الفلج  ،ي ــوجه الحك ــم مجم ــل النت ــاج
فق المي ــدان
تعم ــل الطبق ــة الحاكم ــة عل تعمي ــق توثي ــق ارتب ــاط اقتص ــاد البلد
ر
ــ
ــ
بالمبيالي ــة .ـ ـ
ـاهب .و قــد ارتفعــت نتيجــة لــذلك أثمــان هــذه المــواد الـ رـي أصــبحت تســتورد
للتصــدير ،و بــذلك يقلــص مــن إنتــاج المــواد الساســية لعيــش الجمـ ر
كالحبوب و الزيت و البطاطس!...
الفلحب الفقـراء و المتوسـ ر ي
ر يـ
ـطب مــن أراضــيهم قصـد
و لضمان النمو الشي ــع لرباحها ،تجهز الطبقة الحاكمة ضيعات المعمرين الجدد و تجريد
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المبيالية.
تحويلها إل ضيعات تخصص لنتاج حاجيات السوق ر
رـ
ر يـ
ري
الفلحب عل بيـع أراضــيهم بأثمـان بخســة ،و
المباش لرغـام
الفلحب يتم بعدة أشكال :فمـن "خدمـة المصـلحة العامـة" إل الضــغط
و تجريد
انتهاء بالقمع و تحطيم الدواوير كما وقع بتسلطانت.
ي
المبيــال و تقويــة هيمنتهــا عل اقتصــاد
و ـف الصــناعة ،لــم تعمــل "المغربــة" كمــا أوضــحنا ســالفا إل عل دمــج الرأســمال الكمـ رـبادوري بالرأســمال ر
البلد عل أنقــاض مص ــالح البورجوازيــة الوطنيــة الـ رـي يهــددها احتكــار الطبقــة الحاكمــة لهــم المــوارد القتصــادية بالنــدحار )احتك ــار اللبــان و
قطاع الصيد .(...
ه الـ رـي تــدخل المغــرب و
و رغــم فتــح البــاب عل مضاعيه للرســاميل ر
المبياليــة ،بوضــع قــانون الســتثمارات الجديـد ،فــإن رســاميل قليلــة جــدا ـ
ري
تستثمر يف القطاعات ر
كببة.
الي ل تتطلب
تجهبا هاما و تضمن در الرباح بشعة ر
ي
رـ
المبياليــة
نتيجــة لــذلك ينتفــخ قطــاع الخــدمات و السمشة و تبق الصــناعة ـف البلد تعــرف جمــودا كـ رـببا ،يربــط أ كــب الســوق المحليــة بالســوق ر
الي تتواجد فيها كل المواد المصنعة ي
ر
الكمبادوري.
لسب القتصاد
ر
الضورية ر
المبياليــات
المبياليـة .و لمـا تحفظــت كـل ر
أما التصميم الخماس الذي طبل له الحكم ك رـثبا ،فقـد كـان إنجــازه يتوقـف بــالمطلق عل الرسـاميل ر
يف تزويــد الحكــم بقــروض كــببة ،ر
الخماس معلقــا ،و انتهــت أغلــب المش ــاري ــع الـ رـي يتضــمنها إل الفشــل .و تتعمــق أزمــة الطبقــة
بق التصــميم
ر
ـ
ـ
ـ
ي
القمع الــذي يمتــص نفقــات
للمبياليــة عل اقتصــاد البلد ،لكنهــا ـف نفــس الــوقت توســع جهازهــا
الحاكمــة أ كــب بفعــل انعكــاس الزمــة العامــة
ر
ـ
ي
ر يـ ـ
لتجهب
ف ه ــذا الص ــدد ت ــدخل الهمي ــة ال ـ رـي يوليه ــا الحك ــم
باهظ ــة ،م ــن أج ــل ت ــدعيم س ــيطرة الحك ــم
البوليس عل الجم ـ ر
ـاهب الش ــعبية .و ـ ـ
ــ
ئ
العصابات الجرامية الموازيـة ،و كـذلك تطــبيق النظــام القضـاب الجهن الجديـد ،و ه مـن ر يـ
بب الوسـائل ال رـي يعمـل الحكـم العميـل بواسـطتها
ـ
ـ
الجماهب و تسليط سيف المراقبة و التفتيش عل القوى الوطنية و الديموقراطية.
عل ضمان حرية قمع
ر
نتيجة تصعيد النهب و القمع تزداد عزلة الحكم العميل ،و يحاول تجاوزها باللجوء إل مناورات يستهدف من ورائها احتواء الحـزاب الوطنيــة
البورجوازية.
لقــد اعتــاد الحكــم العمي ــل أن يلجــأ إل الحــوار مــع الح ـزاب الوطنيــة كلمــا احتــدت أزمتــه .و كــان يحــاول تطويعهــا لخدمــة خطط ــه السياســية و
للتخفيف من حدة الزمة ر
تنته دائمــا إل توقيـف الحـوار و تسـليط القمـع عل
الي تنخره .و كانت هذه العملية كمـا اكـدت التجربــة الملموسـة
ـ
الحزاب المحاورة و العمل عل تصفية الحركة الماركسية – اللينينية ،و كل القوى المناضلة.
فبع ــد انقلب  16غش ــت ،س ــارعت الحـ ـزاب الوطني ــة باللتف ــاف ح ــول مائ ــدة الح ــوار  ،و النتيج ــة ك ــانت إع ــدام المناض ــل دهك ــون و رف ــاقه و
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ـوطي للقــوات الشــعبية )جنــاح الربــاط ســابقا( ،و حــل التحــاد الـ ي
توقيــف حــزب التحــاد الـ ي
ـوطي لطلبــة المغــرب و حظــر الصــحافة التقدميــة ،و
ري
قوانب قمعية جديدة بشأن الحريات العامة.
إصدار
ي
ر
ان الحك ــم يم ــارس ش ـ رـي الض ــغوطات عل الحـ ـزاب الوطني ــة لتق ــوم بباجع ــات ك ـ رـببة ـ ـف برامجه ــا و تح ــدد موقفه ــا من ــه بش ــكل واض ــح ..ه ــذه
الض ــغوطات مورس ــت عل ح ــزب التح ــاد ال ـ ي
ـوطي للق ــوات الش ــعبية )جن ــاح الرب ــاط س ــابقا( بواس ــطة الع ــدامات و الختطاف ــات الرهيب ــة ال ـ رـي
ري
المخلصب.
كبب من مناضل الحزب
تعرض لها عدد ر
بمــوازاة هــذه الضــغوطات ،اســتغل الحكــم العميــل ورقــة الصــحراء الغربيــة المحتلــة للــف الح ـزاب البورجوازيــة حــوله و شــن حملــة تصــفية عل
الحركــة الماركســية – اللينينيــة ،ومنظمتنــا الصــامدة "إل المــام" ،الـ رـي تشــكل القــوة السياســية الساســية ي ـف فضــح مخططــاته و تجنيــد الحركــة
الجماهبية ضده.
ر
ي
إن التكتيــك الــذي أطلــق عليــه اســم "التفتــح" ،يشــكل تفتحــا حــذرا عل الح ـزاب الوطنيــة البورجوازيــة ،و ل يشــكل تفتحــا ـف الحيــاة السياســية
ي
ـاهب الشــعبية
بــالبلد ،أي أن تنــازلت الحكــم الطفيفــة للح ـزاب الوطنيــة ل تنــص عل أي إج ـراء يخفــف النهــب و القمــع الــذي تعــاب منــه الجمـ ر
الغفبة ،فالمنطق الذي يحكم سياسة الطبقة الحاكمة هو منطق ل ي
لشعي و رجع.
وطي
ر
ر
الحزاب البورجوازية
ي
كل الحزاب تنطلق حاليا ف ممارستها السياسية من موقف ضعف ،و مراهنتها عل الحوار و النتخابات لها منطلقات و أهداف مختلفة.
 حزب الستقلل :حظبة الحكــم ،و أوضــح المــؤتمر التاســع هــذا التجــاه ،لقــد تأ كــد لحــزب الســتقلل بــالملموس أن الحكــم ل يمكــن أن
إنــه يتجــه بالتدري ــج إل
رـ
بالمبيالي ــة و احتك ــاره لك ــل مراف ــق القتص ــاد الساس ــية اختي ــار يتعم ــق و تؤك ــده
يض ــمن ديموقراطي ــة م ــن النم ــط البورج ــوازي ،و أن ارتب ــاطه
ر
القمع دون
مشــاريعه القتصــادية و السياســية ،و الحــل الــذي ارتــآه الحــزب هــو محاولــة إصــلح النظــام و التخفيــف مــن طــابعه الســتغلل و
ـ
الدخول يف معركة سياسية ضده.
ر
اك:
الشب
التحاد
ي
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ر
الشباك ،فينطلق أيضا يف علقته مـع الحكـم العميـل مـن موقـع ضـعف ،نظـرا لكـل الحملت ال رـي تعـرض لهـا "جنـاح الربــاط" ،و إذا
أما التحاد
كــان مـوقفه مـن الصــحراء ر
يلتق مـع موقـف الحكــم السـتعماري الجديـد ،فـإن الخلف و التنــاقض حــول كـ رـثب مــن القضــايا سـينفجر ،لن الحكــم
ـ
مس ــتعد لقم ــع أي تح ــرك نض ــال ح ــول أي ش ــعار ديم ــوقراط .و يح ــاول الحك ــم م ــن جه ــة أخ ــرى الحتف ــاظ بالتح ــاد الش ـ رـباك كمجموع ــة م ــن
كببة سياسة الحكــم
الجماهب الشعبية ،لذلك فإن مواقف الحزب من الحركة
الشخصيات المحاورة و إبعاده عن
الجماهبية ستحدد بدرجة ر
ر
ر
القمع تجاهه.
اتحاد عبد ا إبراهيم:
ي
ـأثب فكــره البورجــوازي عل
أما اتحاد عبد ا إبراهيم ،فيشكل
الببوقراطية النقابية ،و قوته تجد أسسها ف ثقل تـ ر
المعب السياس عن مصالح ر
ر
الطبقــة العاملــة ،و طالمــا ر
الببوقراطيــة النقابيــة الـ رـي
ـأثب كـ رـببا ،فــإن أغلــب نضــالت الطبقــة العاملــة ســتجهض بســهولة مــن طــرف ر
بق هــذا التـ ر
ي ـ
ي
تشــكل ذيل للبورجوازيــة ـف صــفوف العمــال .و ـف إطــار خطــه البورجــوازي سيضــطر الحــزب للقيــام بنشــاطات نقابيــة عارضــة ليؤكــد للحكــم أنــه
ي
يشــكل قــوة سياســية لهــا وزنهــا عل الصــعيد الـ ي
لتبي
ـوطي ،كمــا أن ضــغط العمــال الـذين يعيشــون أوضــاعا مزريــة ســيدفع الحــزب و ر
الببوقراطيــة ـ
بعض النضالت المطلبية ،قصد تقوية الوصاية عل الطبقة العاملة.
ر
الشباكية:
حزب التقدم و
ر
يلعــب حاليــا دور حلقــة وصــل ر ي ـ
بب الحكــم و بلــدان "المعســكر الشــباك" نتيجــة لتبعيتــه للتحريفيــة العالميــة .و يشــكل كــذلك إحــدى الدوات
لمحاربــة الحركـة الماركســية – اللينينيــة و منظمتنـا الصـامدة "إل المـام" ،كمـا أن خطتـه تسـتهدف إنقـاذ النظــام كلمـا سـقط ي ـف أزمـة سياســية ،و
أن نداءات الحزب من أجل الموائد المستديرة ،وحملته حول "الدينامية الجديدة" لتؤكد ذلك بوضوح.
الحركة الماركسية اللينينية:
ه ترفـض
المعب السياس الفعل عن مطامح
إنها
ر
ر
ه تشــكل عـدوا لـدودا لحكـم الجـرام ،و ـ
الجماهب الشعبية للتخلص من النهـب و القمــع .و ـ
ي
البوليتاريــة ،و
ـاهب .كمــا أنهــا و ـف مقــدمتها منظمتنــا "إل المــام" ترفــض التخــاذل و التنــازل عــن مبادئهــا الثوريــة ر
أيــة منــاورة عل حســاب الجمـ ر
ي
تثب حقد العناص اليمينيــة المتطرفــة داخــل
بتشبتها بخط نضال ثوري و بانتقادها لكل تخاذل ف صفوف الحزاب و المنظمات الوطنية ،قد ر
هــاته الح ـزاب .و ي
ي
اللوطي و الح ـزاب الوطنيــة البورجوازيــة حــول ضــم الصــحراء الغربيــة إل
ـم
ـ
ك
الح
ـجيج
ـ
ض
ـأة
ـ
ج
ف
ـه
ـ
ي
ف
ـع
ـ
ف
ارت
ـذي
ـ
ل
ا
ـوقت
ـ
ل
ا
ف
ـ
ـ
254

المنظمة الماركسية ـ اللينينية المغربية "إل المام" :الخط الثوري 1970 :ـ  :1980الوثائق الساسية ـ مقالت ونصوص

المغرب ،كانت الحركة الماركسية اللينينية القوة السياسية الوحيدة ر
الي كشفت عن جوهر القضية ،و دعـت ي ـف نفـس الـوقت إل النضــال مـن
البنامــج التأييـد النضــال لكفــاح
البنامج الديموقراط الدفاع ،الذي وضعته انطلقا مـن تحليلهــا للظـروف الملموسـة .و يتضــمن ر
أجل تحقيق ر
ـاهب ،مض ــحية ر ـ
ـاهب الص ــحراء م ــن أج ــل التح ــرر ال ـ ي
بعشات م ــن رفاقه ــا ،م ــن أج ــل ترجم ــة
ـوطي ،كنقط ــة أساس ــية ..و ناض ــلت وس ــط الجم ـ ر
جم ـ ر
ي
الجماهب الشعبية لمواقف منظمتنا ،مما أزعج النظام العميل و الحزاب البورجوازية،
الجماهب ،و استجابت
الوطي الثوري يف كفاح
موقفها
ر
ر
ر
الي شنت حملة شعواء ضد منظمتنا العتيـدة ،و اتهمتهـا بالخيانــة و الميـة السياسـية  ...و تـوج حكـم العمالـة هـذه الحملـة السياســية للحـزاب
البورجوازي ــة ض ــد الحرك ــة الماركس ــية اللينيني ــة ،بحمل ــة قمعي ــة رشس ــة ،و ج ــابه ح ــزب الس ــتقلل ه ــده الحمل ــة بالص ــمت و ح ــزب التق ــدم و
الشـ رـباكية بتضــامن ملغــوم  ..و إن عــدم اتخــاذ موقــف واضــح مــن الختطافــات الـ رـي تعرضــت لهــا الحركــة الماركســية اللينينيــة ،يشــكل جــزءا مــن
المعتقلب السياسـ ر ي
ر يـ
ـيب أهمهــا .و قــد أثبتــت اختطافــات نونـ رـب 1974
الصــمت عل المطــالب الديموقراطيــة لشــعبنا و الـ رـي يشــكل إطلق شاح
قــدرة رفاقنــا عل الصــمود أمــام أبشــع أشــكال التعــذيب ،و قــدرة منظمتنــا عل الســتمرار وســط رـنبان العدو،كم ــا أنهــا حطمــت نجاعــة التعــذيب،
الجماهبيــة و تعزيــز
الساس للحكــم ي ـف تخريــب المنظمــات الثوريــة .و لــن تتخــذ منظمتنــا إرهــاب الحكــم كذريعــة للتخلــف عــن الحركــة
الســلح
ر
ـ
بالجماهب و تجنيدها و تصعيد نضالها ضد حكم العمالة.
ارتباطها
ر
الجماهبية:
الحركة
ر
ي
الجماهبية من خلل تطورها الملمــوس عــن فشــل الحكـم ـف توقيـف نضـالتها .فمـن بدايـة الصـيف إل اليـوم لـم تتوقـف الطبقـة
أبانت الحركة
ر
ي
العاملة عن مقاومة نضالية لمناورات الحكم و الباطرونات ،و هذا مع الثغرات ر
الي ل زالت تعاب منها الطبقة العاملة.
أمــا ي
الفلحب الصــغار و المتوسـ ر ي
ر يـ
تنته
ـة
ـ
ي
بدائ
ـالية
ـ
ض
ن
ـاليب
ـ
س
أ
ـون
ـ
ج
ينه
ـوا
ـ
ل
ا
ز
ـا
ـ
م
و
ـل،
ـ
ي
العم
ـم
ـ
ك
الح
ـف
ـ
س
تع
ـا
ـ
ي
يوم
ـاومون
ـ
ق
ي
ـطب
ـإن
ـ
ف
ـة،
ـ
ي
الباد
ف
ـ
ـ
غالبا إل الفشل.
ـابتب الثوريـ ر ي
و رغــم الحظــر و القمــع المســلط عل النقـ ر ي
ـاهب الشــبيبة المدرســية تلتــف حولهــا و
ـتب أ.و.ط.م و النقابــة الوطنيــة للتلميــذ ،فــإن جمـ ر
ي
العرب الــديموقراط العل ـ  ،و تحقيــق الحريــات الديموقراطيــة ،و إطلق
ـعي
تؤكــد بنضــالتها ،قــدرتها عل الســتمرار ـف رفــع رايــة التعليــم الشـ ر
رـ
السياسيب و ر
الصابات المتقطعــة للتلميـذ و يـ
اسبجاع رـشعية أ.و.ط.م و ضـمان الحـق النقــاب للتلميـذ) .و أن يـ
ري
ري
إصابات فــاس
المعتقلب
شاح
ر
ي
ي
الصاب العــام ف كــل الجامعــة بمناســبة ذكــرى  24ينــاير ،و ي ـ
و الربــاط و الــدار البيضــاء ف شــهر دجنـ رـب و ي ـ
الصاب عــن الطعــام الــذي يخوضــه
ـ
ـ
معتقل سجن البيضاء 36 ،تلميذا و  7طلبة و أساتذة ،و كذلك عزيز لمنبه رئيس أ.و.ط.م و نائبه عبـد الواحـد بلك رـبب  ،و الـذي يتجـاوز الن
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ري
لكب دليل عل تلك النضالية.(..
الثلثب يوما ،ر
ولهــذا فــإن الوضــع الراهــن يتطلــب نضــال الحركــة الماركســية اللينينيــة و كافــة القــوى الوطنيــة الديموقراطيــة المناضــلة مــن أجــل توســيع الجبهــة
ـاهب الشــعبية ،و تجســيد ي ـف
المعارضــة للنظــام العميــل ،و الــدفع بعزلتــه إل أقض حــد ،و إحبــاط كــل المســاومات الـ رـي تمــر عل حســاب الجمـ ر
البنامج الديموقراط الثوري.
الملموس ،ر
لتغيب ر ي
الجماهبيـة و قواهــا المناضـلة .فالنتخابــات فضــل عـن كونهـا أسـلوبا يخـدم ســيطرة
مبان القـوى لصـالح الحركـة
هذا هو الطريق الوحيد
ر
ر
ي
ي
حقب للنتخابات يف الغرب .وأثبتــت
البورجوازية عل الشعب ف الغرب و يعطيها طلءا ديموقراطيا ،فإنها ف بلدنا مجرد كاريكاتور سخيف و ر
التجربة أن ر ي
الي تصحب النتخابات ر
البييف و القمع ه الساليب ر
الي يعـرف الشـعب مسـبقا نتائجهـا ..و العتمـاد عل تحويـل اقتصـاد البلد
و سياســتها يف اتجــاه ي
بالمبياليــة عل كافــة المســتويات ،وهــم
وطي مــن داخــل الحكومــة تحــت ســيطرة الحكــم العميــل ،الــذي ربــط المغــرب
ر
ـ
ـ
أكدت تجربة حكومة  58فشله القاطع ..
ر
الجماهب وقيادة نضالتها ،هو الحاسم يف فرض تنازلت فعلية ملموسة عل الحكم العميل.
يبق أن تجنيد
ر
الديموقراط:
رالبنامج
ي
اطيب و الثـ ر ي
ـلب الــديموقر ر ي
الحقيقيب و المناضـ ر ي
ر يـ
ري
ـوريب إل الســهام بشــكل فعــال ي ـف هــذه المسـ رـبة النضــالية
ـوطنيب
وإن منظمتنــا إذ تــدعو جميــع الـ
بب أيديهم هذا البنامـج المطلــي الـذي يشـكل قاعـدة النضــال الــديموقراط في
الجماهبية ،و إفشال مخططات الحكم الرجع ،لتضع ر ي
للحركة
ر
ر
ر
ـ
الجماهبية و كل القوى الوطنية و الديموقراطية و الثورية إل اللتفاف حوله :
المرحلة الراهنة ،و تدعو مناضل الحركة
ر
 الحريات الديموقراطية:ري
ري
السياسيب.
المعتقلب
 إطلق شاح كافةئ
 إلغاء القانون القضاب الجديد. رفع المنع عن أ.و.ط.م.256
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 حرية يالتعبب و التنظيم.
الصاب و
ر
 حل العصابات البوليسية الموازية. إلغاء أحكام العدام. مساواة المرأة مع الرجل و ضمان حقوقها الخاصة.ر ف
الجماهب:
تحسي رشوط معيشة
ر
 إقرار السلم المتحرك الجور. تخفيض أثمان المواد الساسية. الضمان الجتماع و التعويضات و فرض القيود عل طرد العمال.ري
ري
المتوسطب.
الفلحب الفقراء و الصغار و
 إلغاء الديون و تسهيل القروض علر
 توزي ــع الر يري
الفلحب.
المسبجعة عل فقراء و صغار
اض
 حذف ير
المباشة.
غب
الضائب ر
ي
ي
الوطي.
الوطي و نهج سياسة التصنيع
 حماية القتصاد ضمان تعميم مجانية الطب و الدواء.عرب ديموقراط عل .
تعليم ر
شعي ر
 التعميم – التعريب – المغربة – التوحيد.ي
الوطي.
جماهب الصحراء من أجل التحرر
تصفية القواعد العسكرية و تحرير سبتة و مليلية و الجزر الجعفرية و دعم كفاح
ر
دعم الثورة الفلسطينية و الثورة يف الخليج و النظام الثوري يف اليمن الديموقراطية.
للمبيالية.
دعم حركة تحرر الشعوب و السهام يف بناء الجبهة العالمية المناهضة
ر
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ف
الخضاء
المسبة
بيان منظمة إل المام حول
ر
 19أكتوبر 1975
منظمة "إل المام" ـ الماركسية  -اللينينية المغربية
أعلــن الحكــم الرجع العميــل عــن تنظيــم مسـ رـبة " يـ
خضاء" يشــارك فيهــا  350000مــواطن ومواطنــة لضــم الصــحراء ،بعــدما فشــل ي ـف ضــمان أي
ـ
ي
ر
الفريق و العــال  .لكــن حكــم الخيانــة الوطنيــة ل يريــد طــرد الســتعمار الســباب مــن الصــحراء لن الحســن
العرب و
تأييــد جــدي عل الصــعيد
رـ
يـ
ي
ر
الثاب قال يف خطابه » :إن كل حاجز إسباب اعبض طريقنا لن نحاربه«.
اللوطي لي ــس يف ص ــالحه محارب ــة ص ــديقه الس ــتعمار الس ـ ي
ي
ـباب ال ــذي يحت ــل س ــبتة و مليلي ــة و الج ــزر الجعفري ــة ،و ينه ــب ثرواتن ــا
إن الحك ــم
ـ
ـ
البحرية و الذي يحتل الصحراء و يذيق سكانها و مناضليها أبشع أشكال القمع و الرهاب.
إن المسـ رـبة الـ رـي ينظمهــا الحكــم العميــل ،مسـ رـبة صــفراء و ليســت ي ـ
خضاء .إنهــا مسـ رـبة الخــداع و النفــاق .و هــو يهــدف مــن ورائهــا إل اســتعباد
ســكان الصــحراء بــالقوة و الــدخول يف الحــرب ضــد الجزائــر الشــقيقة .إنــه يريــد خلــق العــداء مــن جديــد ر ي ـ
بب شــعبنا و الشــعب الجزائــري الــذي
ـ
المبياليــة ،و يهــدف مــن ورائهــا إل ذبــح مقــاتل الجبهــة الشــعبية لتحريــر
تجمعنــا معــه علقــات الخــوة و النضــال و الكفــاح ضــد الســتعمار و ر
الساقية و الوادي و تقسيم الصحراء مع موريتانيا.
ري
الخبات مــع حكــم
إن الحكم العميل يريد تشتيت سكان الصحراء و استعبادهم و تحويلهم إل
مواطنب مــن الدرجــة الثانيــة و تقســيم الرض و رـ
ي
المبيالية القتصادية و العسكرية ف الصحراء.
ولد دادة ،و ذلك لتوسيع أرباحه و الحفاظ عل المصالح ر
هــذا هــو الــدور الــذي يقــوم بــه الملــك حسـ ر ي
ـب ضــد المقاومــة الفلســطينية ،و الســلطان قــابوس العميــل ضــد الشــعب العمـ يـاب البطــل ،و الحكــم
الثيوب ضد الثورة يف إيرتريا.
ر
ي
ي
المريك ـ
العرب .و قد ابتدأ هــذا المخطــط بالتفــاق
امبيال صهيوب رجع منسق يشمل كل العالم
إن خطة الحكم العميل تدخل ف مخطط ر
ر
ـ
المبياليــة يحــاولون خنــق حرك ــة التح ــرر الـ ي
ـوطي العربي ــة و
الشائيل ـ المضي المخ ــزي ،و يس ــتمر ي ـف عم ــان و
إيريتبيــا و الص ــحراء .إن خــدام ر
ر
ترسيم مصالح المبيالية و الصهيونية و الستعمار ي
الكبب.
العرب
وطننا
ف
ر
ر
ر
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إن جمــاهب الصــحراء الـ رـي فرضــت إرادتهــا بالكفــاح المســلح ضــد الســتعمار السـ ي
ـباب ترفــض اللتحــاق بــالمغرب لنهــا تعــرف أن الحكــم العميــل
ر
ي
ي
الذي يطبل للتحرير و الوحدة هو الذي قتل مناضل جيش التحرير ف سنوات  57ـ  ،58و هو الذي أغرق منطقـة الريـف ـف الـدم سـنة  ، 59و
هــو الــذي وجــه فوهــات الــدبابات إل صــدور أبنــاء الشــعب يف الــدار البيضــاء ســنة  . 1965و ل ينس شــعبنا أن الكولونيــل الــدلي الــذي رـ
يشف
ـ
ي
ي
ري
مصبها.
المسؤولب عن اختطاف و اغتيال المناضل الوطي المهدي بن بركة الذي أكد عل حق
المسبة من
عل
جماهب الصحراء ف تقرير ر
ر
ر
ر يـ
ري
إن الحكــم يعتـ رـب ســكان الصــحراء مجــرد عبيــد يجــب أن ينتقلــوا مــن خدمــة الســياد السـ
الرجعيب  .إنــه يرفــض أن
ـتعماريب إل خدمــة الســياد
ـاهب الصــحراء بحقهــا ي ـف الكلم ،و بحقهــا ي ـف تحديــد مصـ رـبها كمــا ت ـراه .إنــه يفــرض عليهــا اللتحــاق بــالمغرب تحــت تهديــد اله ـراوة و
تتمتــع جمـ ر
الدبابات.
ر
الفاشسي  ،فإن الحسن العميل يضح أمام العالم بأشه أنه ل يريد محاربته مهما كانت الظروف.
أما حكم فرانكو الستعماري
ي
ضــد مــن ســتكافح المسـ رـبة ؟ ضــد إخواننــا ف الصــحراء ،و ضــد إخواننــا الجز ر ي ـ
غب
ائريب الــذين ســيحاول الحكــم جرهــم بكــل الوســائل إل حــرب ر ـ
ـ
ي
ي
المغرب و الجزائري.
الشعبب
عادلة تسمم العلقات الخوية و النضالية ربب
ر
ر
ي
ي
نقــول ل لهــذه الحــرب ! و نعــم للحــرب ضــد الســتعمار ـف ســبتة و مليليــة و الجــزر ،نعــم لضــمها بــالقوة ،نعــم لطــرد الســتعمار الســباب منهــا ،و
نع ــم للمس ــاعدة العس ــكرية و السياس ــية لجم ــاهب الص ــحراء يف كفاحه ــا ض ــد الس ــتعمار الس ـ ي
ـباب ،نع ــم لتص ــفية القواع ــد العس ــكرية المريكي ــة
ر
ـ
يحي و بوقنادل.
بالقنيطرة و سيدي ر
لم ــاذا س ـ رـيبك س ــكان طنج ــة و تط ــوان و الناض ــور ،س ــبتة و مليلي ــة و الج ــزر الجعفري ــة المحتل ــة م ــن ط ــرف الس ــتعمار الس ـ ي
ـباب ،و يتجه ــون إل
ي
الجنــوب لمحاربــة إخـوانهم الصــحر ر ي
اللوطي الـذي ل يهمــه مـن الصــحراء إل فوســفاطها و أســماكها و تجارتهـا و ل
اويب؟ هـذا هــو منطــق الحكــم
ـ
يعط سكانها ر
حي حق الوجود .
ـاهب الصــحراء ي ـف تقريــر مصـ رـبها ،و ليــس مشــكل قانونيــا .إن تاري ــخ الشــعوب و مصــائر
إن مشــكل الصــحراء مشــكل
سياس يــدور حــول حــق جمـ ر
ـ
ـاهب الصــحراء ل تحتـاج إل تصـويت  .و هــذه العلقــات
الشــعوب ل تقررهــا تصــويتات قضــاة محكمــة لهـاي ،فلشــعبنا علقــات تاريخيــة مــع جمـ ر
كانت اقتصادية و سياسية و ثقافية و كفاحية .و قد عمل الســتعمار الس ي
اللوطي الـذي يـ
ي
قض عل جيــش
ـم
ك
الح
ـاعدة
ـ
س
بم
ـا
ه
تخريب
عل
ـباب
ـ
التحريــر يف الجنــوب ،و لكــن إعــادة بنــاء الوحــدة ر يـ
ـاهب الصــحراء ل يجــب أن تتــم عل أســاس القمــع و القهــر و الحتلل ،و لكــن
بب شــعبنا و جمـ ر
ـ
ي
عل أساس كفاح وطي ديمقراط.
ي
رـ
ـاهب الصــحراء الـ رـي تعـ رـبف لهــا منظمتنــا بكامــل الحــق ـف تقريــر مصـ رـبها كمــا تعـ رـبف بــذلك جــل المحافــل الدوليــة  .و
إن الكلمــة
الخبة تبق لجمـ ر
رـ
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واج ــب ش ــعبنا بعم ــاله و فلحي ــه و ش ــبابه و نس ــائه و جن ــوده ه ــو مس ــاعدتها مادي ــا و سياس ــيا و عس ــكريا لقتلع الج ــذور المتعفن ــة للس ــتعمار
ي
السباب الخبيث يف الصحراء.
ي
ي
إن الح ـزاب ر ـ
ـاهب الص ــحراء و
الشعية البورجوازي ــة ق ــد ارتم ــت كله ــا دفع ــة واح ــدة ـف أحض ــان الحك ــم العمي ــل ،لن ــه يل ـ رـي رغبته ــا ـف س ــحق جم ـ ر
طليعتها المناضلة الجبهة الشعبية ) ر ي
البولباريو( ،و يف شن الحرب ضد الجزائر الشقيقة ،كما يفتح لها الباب ي
لجي بعض المكاسب الضــيقة ،و
تبخرت كل مطالباتها بالديمقراطية .هكذا تغرق الحزاب البورجوازية بشكل آخر يف وحل الخدمة السافرة للحكم العميل و تســاعده عمليــا ي ـف
تغليف البؤس و الرهاب الذي ي
جماهبنا الشعبية.
تعاب منه
ر
إن حكــم القمــع و النهــب يحــاول ي ـف النهايــة عــن طريــق مسـ رـبته الصــفراء ،تغطيــة أوضــاع الشــعب  :فالرشــوة أصــبحت رســمية ي ـف كــل الدارات ،و
بالعشات كما وقع يف خريبكة ،و الفلحون يعانون من ثقل الديون و الرشوة و غلء السماد و كبة ي
ر
الضائب ،و التجار الصــغار
العمال يطردون
ي
ي
ر
تقبب أرباحهم من الصفر ف ر ي
حب يحملهم حكم النهب مسؤولية الزيــادة ـف الثمــان .و مهزلـة المهــازل ،مهزلــة التعليــم ،فالتســقيط خلل ســنة
خطبة ،و الطف ــال البري ــاء يحرم ــون م ــن حقه ــم ي ـف التعلي ــم و الفلت م ــن المي ــة ال ـ رـي لزال يع ـ يـاب منه ــا ج ــل
التحري ــر الك ــاذب وص ــل درج ــات
رـ
آبائهم.
ـاهب ،و بإقامـة الحــواجز ي ـف الطرقــات و الشــوارع و إشــاعة روح الخـوف
و يتوج حكم القمع هذه السياسة بتشديد المراقبــة البوليســية عل الجمـ ر
و الرهــاب .و يضـيف الحكـم البوليس إل ملفـه السـود جرائــم أخـرى يف حــق شــعبنا البطــل ،رـ
ر يـ
ـلب الماركسـ ر ي
فعشات المناضـ ر ي
اللينينيب و عل
ـيب
ـ
ـ
ر
المصب.
لحباب عبد الحفيظ ،اختطفوا سنة  ،1974و لزال بعضهم مجهول
الشفاب أبراهام و زروال عبد اللطيف و
رأسهم الرفاق
ر
ر
ي
وأخبا ،و قبل الخطاب الملك شنت العصابات البوليسية ر
اللشعية حملــة اختطــاف واســعة ـف صـفوف الحركــة الماركســية اللينينيــة المغربيــة
ر
ـنتب في
ـاديب مـن اتجــاه المناضــل البضي محمـد ،يحــاكمون بعـدما يـ
يف الــدار البيضــاء ،و رـ
أمض بعضــهم مايزيــد عل سـ ر ي
ـلب التحـ ر ي
عشات المناضـ ر ي
ـ
ـ
الكهوف الشية لبوليس الدلي .
ي
ر
لك ل يناضـل مـن
هـذا الواقـع ،هـذه الجرائــم ،يحــاول الحكـم و معـه الحـزاب البورجوازيـة المتمرغـة ـف الــباب ،إخفائهـا عل الشـعب و تـدويخه ـ
أجل وضع حد لها.
ي
حب يصــول فيهــا الســتعمار السـ ي
ـباب و يجــول ،و رـ
و يتجاهــل زعمــاء المسـ رـبة الصــفراء اســتعمار ســبتة و مليليــة و الجــزر ف ر يـ
يلق كــل التســهيلت
ـ
من طرف صديقه الحميم الحكم الرجع ببلدنا.
ي
السباب .إنه يريد و ر ئ
جماهب الصــحراء و شــن الحــرب عل
يهي لستعباد
إن حكم عصابة الحسن ـ عبد ا ـ الدلي ل يريد محاربة الستعمار
ر
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الجزائر و تشديد استغلل شعبنا.
جماهب الصحراء
ـ ل لستعباد
ر
ـ ل للحرب ضد الشعب الجزائري الشقيق
ـ ل لتقسيم الصحراء ر ي
بب حكم الحسن و حكم ولد دادة
ـ الكل لتحرير سبتة و مليلية و الجزر الجعفرية
جماهب الصحراء و طليعتها الجبهة الشعبية
ـ كل رسء لمساندة كفاح
ر
لنناضل من أجل :
ري
للجماهب
تحسب الوضاع المعاشية
ـ
ر
ري
ري
السياسيب من السجون و المعتقلت الشية
المعتقلب
ـ إطلق شاح
التعبب و التجمع و التنظيم ،إرجاع ر
مشوعية أوطم.
ـ إطلق الحريات الديمقراطية ،رفع الرقابة عن الصحافة ،حرية
ر
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هل يشكل سكان الصحراء الغربية شعبا؟
خريف 1976
المنظمة الماركسية –اللينينية المغربية "إل المام"
تقديم
ري
ري
ري
لتعيب ،من جهــة
متساويب،
غب
أول يجب التأكيد عل أن الحركة الماركسية-اللينينية المغربية ،ل يمكنها أن تستمر يف استعمال
مصطلحب ر
الجماهب الصحراوية.
المغرب و من جهة أخرى
الشعب
ر
ر
إن الموقـف المحـدد سـنة  " ،1974إعــادة بنـاء الوحــدة الوطنيـة للمغـرب والصــحراء الغربيـة عل أسـس ديموقراطيـة" ،يـؤدي إل ر يـ
تعيب تسـمية
ري
التميب ،و هذا خروج عن الماركسية اللينينية.
سكان الصحراء الغربية وتسمية سكان المغرب ،باعتبار مثل الجانب العددي يف
 -1السس التاريخية
ر يـ
اليمب داخــل  23مــارس ،أ كــدت عل أنــه كــانت هنــاك وحــدة
ـتنب  ،1974الـ رـي تــرد عل الرضــية الموزعــة مــن طــرف
 - 1إن وثيقــة المنظمــة لشـ ر
ي
بب المغرب و الصحراء الغربية ر
وطنية ما ر ي
حي نهاية القرن  ،19و ف مرحلة تاريخية مطابقة للمجتمع القطاع.
إذا عمقنــا هــذا التحليــل ،نســتخرج أنــه كــان يوجــد يف الصــحراء الغربيــة مجتمــع يمكــن نعتــه بشــبه إقطــاع ،شــبه جمــاع ،و ي
يعي هــذا ،أن ذلــك
ـ
ـ
ر
ي
غب أنــه ضــمن هــذه التشــكيلة الجتماعيــة
اض
الرع (  .رـ
ـ
ه الســائدة ) أر ـ
المجتمــع كــان مركبــا مــن قبائــل ،حيــث كــانت الملكيــة المشــبكة للرض ـ
ر
للمواس ،و أعيان و رؤساء الزوايا الدينية ...مما كان يشكل جنينا للقطاعية.
كان ريبز ملكون
ي
ـغبة ،و برجوازيــة
و هكذا كان المر بالنسبة لكل القبائل تقريبا ف المغرب .لكن تكـوين المـدن و انتشــار التجـارة ،سـمحت بتشــكيل برجوازيـة ص ر
مركنتيلية ) ي
يعي يف مرحلة التجارة ما قبل الرأسمالية (.
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 - 2لقد ترسخت الوحــدة الوطنيـة مـا ر يـ
بب المغــرب و الصـحراء الغربيـة ) ،و كـذلك جـزء مـن موريطانيــا( أساسـا مـن القـرن الثـامن إل القـرن الرابـع
ر
العرب.
غرب للوطن
ر
عش ،كقطر ر
إن جمــود و تقهقــر الدولــة المغربيــة مــن القــرن  15إل القــرن  ،19أدى إل إضــعاف هــذه الوح ــدة الوطنيــة ،خاصــة مــن أسســها القتصــادية و
السياس  ،و ي ـف المقابــل تقويــة الحيــاة المســتقلة للقبائــل ي ـف الصــحراء الغربيــة ،و تجمعهــا ي ـف كنفــدراليات كـ رـببة ) أهمهــا
الجتماعيــة و إطارهــا
ـ
ي
ر
ر
ي
ر
الديي.
الديولوج –
الركيبات( ،و الرابط الساس الذي بق ف تلك الفبة هو الرابط
الخب م ــن الق ــرن  ،19و لق ــد ردت القبائ ــل الص ــحراوية عل ه ــذا
العرب ي ـف الص ــحراء ،و من ــذ الربــع
المبي ــال ي ـف الغ ــرب
رـ
 - 3لق ــد ب ــدأ التغلغ ــل ر
ـر
بتمتب الوحدة القبلية فيما بينها ،تحـت قيــادة زعيـم ي
ر يـ
ري
العينب  .منـذ ذلـك التاري ــخ  ،وخلل كـل المرحلــة الطويلــة مـن
سياس مـاء
ديي و
التدخل
ـ
ـ
ي
المبيــال ،الـ رـي اســتمرت حـ رـي  ،1935أي أزيــد مــن نصــف قــرن ،تبلــورت وحــدة القبائــل الصــحراوية ـف أعل
المقاومــة المســلحة ضــد التــدخل ر
ي
الوطي.
مرحلة من مراحل التكوين
ي
ي
ي
إن هــذه الوحــدة اســتمرت فيمــا بعــد هــذه المرحلــة ،خاصــة و أن الســتعمار الســباب انحض ـف ثكنــات ـف العيــون و الداخلــة ،و لــم يســتطع أبــدا
احتلل كل الصحراء الغربية.
ر
اويب ،و تشكلت الوحدة ما ر ي
المشبك مع السكان الصحر ر ي
بب
البجوازية ،لم تحاول قط تنظيم النضال
 -4إن الحركة الوطنية المغربية ،بقيادة ر
ي
الحرك ــة الوطني ــة ي
البجوازي ــة ال ـ رـي ل ــم تك ــن موج ــودة إل ف ه ـ ر ي
ـ
س
ـاتب
ـول
ـ
ح
ـبانية،
ال
ـة
ـ
ي
للحما
ـمال
ـ
ش
ال
ـة
ـ
ق
منط
و
ـية،
ـ
س
الفرن
ـة
ـ
ي
الحما
ـة
ـ
ق
منط
ف
ر
ـ
ـ
ي
ري
البجوازية.
المنطقتب .لكن الصحراء الغربية بقيت ف الواقع الفعل مجهولة من طرف الحركة الوطنية المغربية الواقعة تحت قيادة ر
 - 5ب ــل أ ك ــب م ــن ه ــذا ،ف ــإن القي ــادة البجوازي ــة ترك ــت بص ــفة مطلق ــة الص ــحراء الغربي ــة إل المبيالي ــة ،و ذل ــك بمش ــاركتها س ــنة  58-56ي
ف
ر
ر
ــ
ي
لفباير -مــارس  58الــذي
التفاقيات والعمال المقررة من طرف النظام
المبيالية ،و بالخصوص الهجوم العدواب ر
الكمبادوري ،و بتواطؤ مع ر
ر
اويب  ،و أخرجهــم بــذلك مــن أراضــيهم ،تمامــا كمــا شــتت العــدوان الصـ ي
ـهيوب الشــعب الفلسـ ي
شــتت الجــزء الكـ رـبب مــن الســكان الصــحر ر ي
ـطيي ســنة
.1948
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 - 6لقـد تشـكلت الحركـة الوطنيــة الصــحراوية ي ـف مرحلــة أعل ،ابتــداءا مـن سـنة  . 1967و قـد كــانت الجبهــة الشــعبية لتحريــر الســاقية الحمـراء و
الكبى ليونيو  1970بالعيون ،حيث سقط ر
واد الذهب ه ر
الوطنيب الصحر ر ي
ري
اويب.
العشات من
الي قادت المظاهرات ر
) إن النقــط مــن  3إل  6تحــدد بوضــوح أ كــاذيب العــروي ،و أولئــك الــذين لــم تعــد تربطهــم بالماركســية اللينينيــة أيــة شــعرة ،و الــذين يحــددون
نشوء الفكرة الوطنية يف الصحراء فيما ر ي
بب .( 75-72
ف
العرب
الغرب
ف
 -2الثورة ي
ري
البوليتارية ،يف هذا الطار يجب
البجوازية ،و يصورة القيادة ر
منذ هزيمة  ،67و المسألة المطروحة بالنسبة للثورة العربية ،ه تجاوز القيادة ر
وضــع ســبورة الثــورة ي
العرب  ،و ليــس الســتمرار ي ـف طــرح المســألة بصــيغ و مفــاهيم ،قيــادة برجوازيــة ،إل تعـ رـببا عــن قطيعــة تامــة مــع
ـرب
ـ
غ
ال
ف
ر
ر
ـ
ـ
ي
ي
العرب.
الماركسية اللينينية ،و ف هذا الطار أيضا ،يجب وضع المسألة الوطنية ف الغرب
ر
ي
ي
يعي وضــعها ي ـف دينامكيتهــا ،أي انطلقــا مــن جــذورها التاريخيــة و مآلهــا التــاريج أيضــا ،هــذا المــآل
إن المنظــور ر
البوليتــاري للمســألة الوطنيــة ،ـ
البوليتارية.
الذي يحدد ضمن الثورة ر
ي
العرب كإط ــار للث ــورة الديموقراطي ــة
عل ه ــذه الس ــس يج ــب عل الحرك ــة الماركس ــية اللينيني ــة المغربي ــة ،أن تض ــع مس ــألة الث ــورة ـ ـف الغ ــرب
ر ــ
الشعبية المغربية ،و كجزء من الثورة العربية.
العرب بالخصوص؟
لماذا هذا الطار ،و لماذا الغرب
ري
العرب  ،هــو ي ـف الواقــع ،اعتبــار الثــورة
 - 1إ ن عــدم تحديــد الطــار ،و الكتفــاء بطــرح الفــق الشــمول للثــورة العربيــة ،أو عل الحســن للمغــرب
رـ
بب دولـة و أخـرى ،و ليـس في
الوطنيـة الشــعبية المغربيــة غايـة نهائيـة ،انطلقــا منهـا ،يـ
يبي المغـرب العرب أو الـوطن العرب بتطــوير الروابــط مـا ر يـ
رـ
رـ
ـ
نضال ثوري ر
مشبك.
إن هذا الفهم يؤدي حتما إل الشوفينية ،إما بشكلها التوسع اتجاه الصحراء الغربية ،و إما بشكلها النعزال.
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ي
ر
 - 2إن الروابط التاريخية الموضوعية ،ر
الي توجد ما ر ي
المبياليـة ي ـف
بب المغرب و الصحراء الغربية ،و المهمة المشــبكة ـف القضـاء عل الهيمنــة ر
العرب ي ـف سـ رـبورة واحـدة ،يمكـن ان تعـرف مراحـل خاصـة ي ـف كـل
العرب  ،تفـرض وحــدة الثــورة ي ـف الغـرب
كـل هـذه المنطقـة الغربيـة مـن الــوطن
رـ
رـ
ر
من البلدان الثلث ،لكنها )المراحل الخاصة ( تبق مرتبطة ارتباطا جدليا فيما بينها.
-3إن مســألة الســاعة ي
البوليتاريــة ،و ليــس الدعــاء )كمــا تفعــل مجموعــة
ـة،
ـ
ي
يال
المب
عل
ـاء
ـ
ض
الق
إل
ـول
ـ
ص
للو
الثلث،
ـدان
ـ
ل
الب
ف
ه القيــادة ر
ر
ي ـ
ـ
ي
ـ
ي
ر
ري
اليمب ل  23مارس ف باريس( بان الواقع الجتماع ـف الصــحراء الغربيـة ل يسـمح بـذلك ،إل صبا مـن سـوء النيـة ،الـي تريـد القفـز عل وجــود
طبقــة عاملــة ي
ي
البوليتاريــة ،كقــوة جوهريــة للثــورة الوطنيــة الديموقراطيــة حيــث يظــل
ـوم
ـ
ه
المف
ـل
ـ
ه
يج
ـا
ـ
م
ك
اع،
ر
ـوك
ـ
ب
و
ـون
ـ
ي
الع
ف
اللينيي للقيــادة ر
ـ
ـ
الفلحون القوة الساسية فيها.
ي
وأن ــه يلق البلـ ــدان الثلث للغـ ــرب العرب  ،موحـ ــدين جـ ــدليا ف نفـ ــس السـ ـ رـبورة الثوريـ ــة الواحـ ــدة ،تت ــوفر رـ ـ
الش وط الفضـ ــل لتحقيـ ــق القي ــادة
ر ــ
ــ
ــ
ي
العرب ف المرحلة التاريخية الراهنة.
البوليتارية ،عل مجموع الغرب
ر
ر
الشوط التاريخية و الفق الثوري ،يصح ،و يصبح من ي
استنتاجا مما سبق ،و بدمج ر
الضوري تحديد النقط التية:
 -1وجود كيان ي
وطي صحراوي
ي
ي
ي
ي
الموريطاب ،يشكل مجموعة واحدة مبنية تاريخيا ،و
الوطي
المغرب ،و الكيان
الوطي
الوطي الصحراوي مثله مثل الكيان
 -2إن هذا الكيان
ر
ي
موضوعة ي
السبورة الثورية ،ر
العرب.
الغرب
ف
الثورة
ه
الي
نفس
ف
ر
ر
ر يـ
ـاهب الـ رـي تشــكل كل مــن هــذه الكيانــات الوطنيــة
ه الســس الـ رـي يجــب أن تحــدد المصــطلح الصــحيح ،و نفــس المصــطلح
لتعيب الجمـ ر
هــذه ـ
الجماهب ل يعكس وجود هذه الكيانات الوطنية.
الثلث ،إن مصطلح
ر
ي
ي
رـ
رـ
ي
العرب كجــزء ل يتج ـزأ مــن
يعي ديناميــة الثــورة ـف الغــرب
رـ
و يبق مصــطلح "الشــعوب" ،هــو ال كــب ملئمــة ،شيطة أن يوضــع ـف دينــامكيته ،ـ
الثورة العربية المظفرة.
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الجمهورية العربية الصحراوية
ف
العرب
انطلقة الثورة يف الغرب
ير
خريف 1976
المنظمة الماركسية –اللينينية المغربية "إل المام"
العرب.
الغرب للوطن
 -1إن المغرب و الصحراء و موريطانيا يشكلون ثلث كيانات وطنية بمجموعها ،تشكل القطر
ر
ر
 - 2لقــد تكــونت الســس التاريخيــة لهــذا القطــر ،يف مرحلــة المجتمــع شــبه القطــاع و شــبه الجمــاع الــذي كــان ر ي ـ
العرب إل حــدود
يمب الغــرب
ـر
ـ
الدخول الستعماري.
 - 3إن ال ـ ــدخول السـ ــتعماري أدى إل تط ـ ــور مختلـ ــف له ـ ــذه البلـ ــدان الثلث ،تح ـ ــت س ـ ــيطرة الس ـ ــتعمار ،خلل هـ ــذا التط ـ ــور ،بـ ــدأت تظه ـ ــر
الكمبادوريــة يف المغــرب و موريطانيــا مــا ر يـ
بب  ،1960- 1956و مســاهمتهم الفعالــة
خصوصــيات كيانــاتهم الوطنيــة .فتكــوين الطبقــات الحاكمــة
ر
ـ
ي
ي
المبياليـة لسـنة  1958ضـد الســكان الصــحر ر ي
العرب مسـتحيلة ،و ذلـك تحـت
ـرب
غ
ال
ف
ـة
ـ
ي
الوطن
ـدة
ـ
ح
الو
ـاء
ن
ب
ـادة
ع
إ
ـت
ل
جع
،
اويب
ـؤامرة
م
ال
ف
ر
رـ
ـ
ـ
ي
ر
البجوازية الوطنية الي تواطأت ف هذه الخيانة.
قيادة هذه الطبقات ر
 - 4إن تكــوين الدولــة المغربيــة و الدولــة الموريطانيــة ابتــداءا مــن  1956و  ،1960و تكــوين الحركــة الوطنيــة التحرريــة الصــحراوية ي ـف مســتوى
عال ابتداءا من  ،1967قد ركزت هذه الكيانات الوطنية.
ـوطي المشـ رـبك و كـذا تطـور الثـورة الوطنيـة الديموقراطيـة الشـعبية ي
ي
الماض ال ي
البوليتاريـا تحـدد يـصورة
ـرب
غ
ال
ف
 - 5لكن
العرب  ،تحـت قيـادة ر
رـ
ـ
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العرب عل أسس ديموقراطية.
إعادة بناء الوحدة الوطنية يف الغرب
ر
ي
البوليتاريا.
سبورة شاملة للثورة الوطنية الديموقراطية الشعبية يف الغرب
العرب تحت قيادة ر
 -6ل يمكن إعادة هذا البناء إل ف ر
ر
للمبياليــة ي ـف
العرب انتصارات جزئيــة ي ـف إحـدى الحلقـات الضـعيفة
سبورة الثورة الديموقراطية الشعبية يف الغرب
ر
 - 7من الممكن أن تحقق ر
ر
ي
ئ
الغرب العرب ،لكنه ل يمكن أن تصل إل نهايتها ،ي
العرب
العرب إل عل مســتوى الغــرب
المبيالية ف الغرب
يعي القضاء النهاب عل سيطرة ر
ر
ر
رـ
أجمعه.
ي
 -8و ر
البوليتاريـة
العرب
حي يف مرحلة أعل ،إن تطور الثورة الوطنية الديموقراطية الشعبية يف الغرب
غب منقطعـة ـف مراحــل الثـورة ر
كمسبة ر
ر
ر
ي
ر
البوليتاريا.
السبورة الثورية لبناء الوطن
العرب تحت قيادة ر
من أجل بناء الشباكية ،ل يمكن أن يصل إل نهايته إل ف إطار ر
ر
 - 9إن الصــحراء الغربيــة تشــكل أضــعف حلقــة ي
المبياليــة يف الغــرب العرب  ،و لهــذا فــإن انتصــار النضــال التحــرري الـ ي
ـوطي للشــعب
ـلة
ـ
س
سل
ف
ر
ر
ـ
ـ
ـ
ي
الصــحراوي تحـت قيـادة الجبهـة الشـعبية لتحريـر الســاقية الحمـراء و واد الـذهب ،و إقامـة الجمهوريـة العربيــة الشـعبية الصـحراوية ـف كـل أرض
العرب.
الصحراء ممكنة ،و تشكل الهدف المركزي يف المرحلة الحالية للثورة يف الغرب
ر
 - 10إن الدعم الحازم و بدون تحفظ من طرف القوى الثورية يف المغرب و موريتانيا للنضال من أجل تحقيق الهدف المركزي الحـال ،يشــكل
اللينينيب ي
ري
واجب كل المار ر ي
العرب ،و عدم الستجابة لهذا الواجب هو خروج عن الماركسية اللينينية.
الغرب
ف
كسيب
ر
 - 11ل يمكــن تــدعيم الجمهوريــة العربيــة يف الصــحراء ،يف الطريــق البوليتــاري ،إل إذا انــدمجت يف الســبورة غب المنقطعــة ي
وف مراحــل للثــورة
رـ
ر
ر
ـ
ـ
ـ
ـ
البوليتاريا.
الوطنية الديموقراطية الشعبية يف الغرب
العرب تحت قيادة ر
ر
ر يـ
 - 12عل الماركسـ ر ي
اللينينيب للبلــدان الثلث و منظمــاتهم ،أن يبــذلوا كــل مجهــوداتهم لضــمان هــذا النــدماج للثــورة الوطنيــة الديموقراطيــة
ـيب
ي
سبورة واحدة ،و اعتبار خصوصية النضال الثوري يف كل من البلدان الثلث.
الشعبية ف ر
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"المرحلوية أو النيومنشفية"
ف
اليمين
إشارات حول أحد المظاهر الساسية للفكر
ي
ف
يف الحركة الماركسية ـ اللينينية المغربية

نونب 1976
 29ـ  30ر
ف
المدب )غبيلة( الدار البيضاء
السجن
ي

طرح المسألة:
ترم ه ــذه الملحظ ــة ،إل تحدي ــد أس ــس نق ــد فك ــر ر ي ـ
اليمب داخ ــل الحرك ــة الماركس ــية – اللينيني ــة المغربي ــة ،فيم ــا يتعل ــق بواح ــدة م ــن المظ ــاهر
ـ
ي
ي
ي
ي
ر
الساسية الي نعنونها "المرحلوية"ة المظهر الثاب الساس ف هذا الفكر اليميي هو "النخبوية" ،و سنخص ذلك بملحظــة ـف نفـس النســق،
ر
ي
ري
ري
المشبك التال:
اليميي تعودان يف النهاية إل الساس
الساسيب يف هذا الفكر
وسنبب بالخص ،أن هذين المظهرين
ر يـ
اليمب  ،الـ رـي اســتحوذت بطريقــة ملتويــة عل قيــادة  23مــارس ،هنــاك اســتحالة تجــاوز التصــور البورجــوازي للمعرفــة ،مــن
 بالنســبة لمجموعــةي
البوليتاري للمعرفة ،تلك ر
الي تم تعريفهــا مــن طـرف مــاركس ،ي ـف أطروحتــه الثالثـة حــول فيوربـاخ،
أجل أن تدمج ف ممارستها الفعلية ،التصور ر
والي طورها ماو تس تونغ يف ي
ر
"ف الممارسة"
إذا كــانت النخبويــة ،الـ رـي لــم تقــر بهــا هــذه المجموعــة أبــدا ،بــل حـ رـي أنهــا ذهبــت إل إدانتهــا شــكليا ،تطبــع بشــكل واضــح التصــورات السياســية و
اليديولوجيــة و التنظيميــة لهــذه المجموعــة و ســلوكها السياس  ،فالمرحلويــة أ كــب مك ـراة يف هــذا ،كمــا يظهــر ،فهــذه المجموعــة اليمينيــة ر ـ
تبق
ـ
ـ
مطابقة لما ر ي
3
تتمب به النتهازية ،كما أكد عليها ر ي
لينب ،أي ل تظهر أبدا بوجهها المكشوف .
3

ـ انظرمقالة لينين ":الماركسية و التحريفية" ةالمترجم(
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4

إل أن "المرحلوي ــة" ،يمك ــن أن توض ــح انطلق ــا م ــن مواق ــف متع ــددة له ــذه المجموع ــة ،وب ــالخص ،انطلق ــا م ــن "ملحظ ــات باريس ــية ح ــول
الصحراء ".4
و بالساس ،فهذا التصور يمكن تلخيصه كالتال:
ه مرحل ــة بورجوازي ــة تقوده ــا البورجوازي ــة ،ووح ــده نج ــاح ه ــذه المرحل ــة ،ه ــو ال ــذي
 المرحل ــة الحالي ــة م ــن الث ــورة الديموقراطي ــة المغربي ــة ،ـالبوليتاريــةة مــن هنــا يلــزم
البوليتاريــا ،و يمكــن مــن الــدخول إل المرحلــة العليــا مــن الثــورة ر
سيســمح بــالتطور الرأســمال للبلد ،وبالتــال تطــور ر
بالنسبة للحركة الماركسية اللينينية ،يصورة أخذ موقعها التبع تجاه الحزاب البورجوازية ر
حي بالنسبة للصحراءة
ر يـ
اليمب هــاته ،فــإن "منظمــة العمــل الشــيوع" ي ـف لبنــان  ،الـ رـي تمثــل مــع
إذا كــان هــذا التصــور ،لــم يعـ رـب عنــه بصــفة واضــحة مــن طــرف مجموعــة
ري
ر
ـديولوج ،الـذي تسـتند إليـه هـذه المجموعــة ،فقـد قـامت بـذاك ي ـف اســتجواب منشــور مـن
فلسطب" القطـب اليـ
"الجبهة الديمقراطية لتحرير
ي
ـالمعي
"ليباسيون" بتاري ــخ  ،76 – 3 – 22حيث يضح أحد قادة هـذه المنظمــة" :إن شـيوعيا لبنانيـا ،هـو ثـوري ب
طرف الصحيفة الفرنسية ر
الذي كان عندكم يف القرن  ،18إننا نناضل من أجل ديمقراطية بورجوازية حقيقية ،مـن أجــل أن تتحمــل البورجوازيــة اللبنانيــة ي ـف النهايـة قيــادة
دولــة عضية" ) ورد هــذا المقتطــف يف مجلــة " خمسـ ر ي
ـب" العــدد  ) (2حــول نقــد هــذا التصــور ي ـف لبنــان ،انظــر مجلــة " شــؤون فلســطينية "،
ـ
مارس ( 1976
ـوطي الفلسـ ـ ي
نشـ ـ رـب يف هـ ــذا الموضـ ــوع ،إل أن نفـ ــس هـ ــذه "المرحلويـ ــة" المطبقـ ــة عل س ـ ـ رـبورة التحـ ــرر الـ ـ ي
ه الـ ـ رـي أدت ب"الجبهـ ــة
،
ـطيي
ــ
ــ
ري
ر
اليديولوج و السياس الذي نعرفه ،وهذا ،دون أن نحسب الخطورة القصـوى لموقفهـا
فلسطب" إل الفلس
الديمقراطية الشعبية لتحرير
ري
فلسطب  ،مجلة شؤون فلسطينية  ،ابريل ) ( 1976الكاتب (
حول " الكيان القوم الشائيل" ) انظر نقد الجبهة الديمقراطية لتحرير
ر
السياس  ،عليهــا أن تقــود
ـديولوج و
لك تحـ رـبز مــن الســقوط ي ـف نفــس الفلس اليـ
ـ
لجــل ذلــك ،عل الحركــة الماركســية اللينينيــة المغربيــة ،ـ
ي
اليميي ،الذي ما زال يوجد ر ي
بب صفوفهاة
صاعا دون رحمة ضد الفكر
لهذه الغاية ،وحول هذه النقطة بالذات ،أي" المرحلوية " ،من ي
التذكب ب :
الضوري
ر
م
ـ يتعلق المر بوثيقة مارسلتها قيادة منظمة " 23مارس" بالخارج إلى السجن المدني "غبيلة" بالدار البيضاء .وتضمنت مواقف يمينية من قضية الصحراء و غيرها ةالمترجم(
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ي
 -1تعــاليم ر ي ـ
البجوازيــة ،كمــا جــاء ي ـف كتــابه" :خطتــا الشـ رـباكية الديمقراطيــة ي ـف الثــورة
البولتاريــة ـف الثــورة الديمقراطيــة ر
لينب  ،حــول القيــادة ر
الروسية "ة
ي
ي
ي
ر
المبيالية ة
البوليتارية ف الثورة الديمقراطية الشعبية ،ف ظروف بلد شبه مستعمر ف الفبة ر
 -2تعاليم ماو تس تونغ ،حول القيادة ر
 -3تعاليم الثورة الوطنية الديمقراطية الفيتنامية ،كما تم تعميمها عل يد تريونغ شينه ،يف كتابه "عل خط كارل ماركس ".5
التذكب سيكون موضوعا لشارات خاصةة
هذا
ر
الخبة ،تتموقــع ي ـف اتجــاه معــاكس للمحاولــة
نريــد هنــا ،أن نعـ رـب عــن بعــض الســس النظريــة للجدليــة الماديــة ،الـ رـي تســمح بتحديــد ،لمــاذا هــذه
رـ
البجوازية ر
الي تقود إل "المرحلوية "ة
الميكانيكية ر
 1ـ بعض السس النظرية للمادية الجدلية
ـ  1ـ التناقض و الحركة
ي
يف بداية دراسته ي
"ف التناقض" ،ذكر ماو تس تونغ بجملة ر ي
لينب التالية " :الجدلية ه دراسة التناقض ف جوهر الشياء نفسها".6
الخب هــو المظهــر ،و ظــاهر حقيقــة،
فما المقصود ب "جوهر الشياء" ؟ إن الجوهر يف التعريف الكلسيك هو عكس "ظاهر الشياء" ،فهـذا
رـ
أكب عمقا ،ر
الي ه الجوهرة
ف"الس ء" يف الفلسـفة ،ليـس هــو ر
ر
"الس ء" الجامـد ،لكنـه يش رـب إل
غب كـاف ،لنـه ل يضــع "الشــياء" ي ـف ديناميتهـا،
غب أن مثل هذا التعريف ر
ر
ـ
ـ
ـ
الحقيقة الملموسة ،وهذه لم تكن أبدا جامدة ،فل يمكن إدراك هذه الحقيقة الملموسة إل يف ديناميتها .
ر
ر
"هباكلي ــت" ،ال ــذي خص ــص م ــاركس لمدرس ــته الفلس ــفية،
س ء يت ــدفق" ،كم ــا ق ــال ال ــديالكتيك الول ي ـف التاري ــخ ،الفيلس ــوف
الغريق ر
"ك ــل ـ
ـ
ي
ي
تأثب الجاذبية وحدهاة لو أخذنا مصطلح
أطروحتـه ف الدكتوراهة كل رسء يجري ،لكن ليس كما يجري النهر من منبعه ف اتجاه البحر ،بحكم ر
5
6

ـ تريونغ شينه ،هو ماحد مابرز قادة "حزب العمل" الفيتنامي الذي قاد الثورة الفيتنامية المجيدة .ـ المترجم ـ
ـ انظر مقالة لينين " :حول الديالكـتيك"  /دفاتر فلسفية.
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ر
مــن علــم ر ي
ـأثبي الــذي
س ء هــو تــدفق )مــد( )مثــال كلســيك للتــدفق )المــد( ،هــو المــد التـ ر
الفبيــاء ،يكــون بإمكاننــا القيــام بالتــدقيق التــال" :كــل ـ
ئ
كهرباب يف حقل مغناطيس(ة و هذا صحيح أكب بالنسبة للحياة من المادة المسماة جامدة ،ر
الي ه الخرى حركة ،كما تـ ر ي
ـبب
يخلقه فعل تيار
ذلك ر ي
الفبياء الحديثةة
ي
نعي هنا حياة واحدة ،لكن ،الحركة العامة للحياة ،ر
سبورة الحياة ،ول ي
الي أعطت تطور النــواع ،وصــول إل النســان ،المتــوفر عل ملكــة
ف ر
ر
ر
س ء يتطــور مــن البســيط إل المعقــد ،و إن محــرك هــذا التطــور و هــذه الحركــة ،هــو التنــاقض
المعرفــة ،والــي تمثــل حركــة النســانية ذاتهــا ،كــل ـ
داخل جوهر الشياء نفسهاة
يـ
ي
ـالمعي القــل تعقيـدا( ،لكـن هـذا نفســه يحتــوي
الدب )ب
سبورة تطور النواع ،فكل نوع ،يمثل تجاوزا للتناقضات الموجودة يف النوع
إذا أخذنا ر
عل تناقضات جديدة ،ر
الي ل يمكن أن يتم تجاوزها ،إل بمرحلة أكب تعقيدا أيضا ،و هكذا دواليك.
هكذا ،لخص ماركس الخاصية الساسية للحركة البيولوجية ،يف جملة وردت يف نص له ،خصص ل" :منهج القتصاد السياس" " ،ر
البكيب
العضوي للنسان هو مفتاح ر
يـ
البكيب العضوي للقرد" ،7وهذا ي
الحاصة ي ـف المرحلــة الحاليـة ل "النســان المفكــر"
يعي أنه ي ـف مســتقبله يتضــح
أو "الموسابيان" ،كما يقول البيولوجيون ،تتموقع التناقضات يف داخل علقات النتـاج ،و تجاوزهـا ي ـف المجتمــع الشــيوع ،يكشــف تناقضــات
جديدة ،ليست اجتماعية ي
بالضورة ،ر
والي ل يمكن التنبؤ بشأنها منذ النة
هكــذا إذن ،لتحليــل التناقضــات داخــل جــوهر الشــياء نفســها ،يجــب وضــع الشــياء ي
ه الـ رـي توضــح القــوى
ورة
ـب
ـ
ص
ال
ـذه
ـ
ه
لن
ورتها،
ـب
ـ
ص
ف
ر
ر
ـ
ـ
ي
للحاصة
المضمرة
يـ
به ــذا المجه ــود ،هن ــاك بطبيع ــة الح ــال ،علق ــة جدلي ــة ر ي ـ
بالباكس ــيس ،بالممارس ــة
بب معرف ــة
الحاص و تص ــور المس ــتقبلة ه ــذا الرب ــط يتحق ــق ر
ي ي
صبورته الكامنةة
تغيب هذا
الحاص ف ر
الجتماعية الثورية ،من أجل ر
ي
البوليتاريــةة ول يمكــن فهــم الواقــع
وللتــدقيق ،فالمرحلــة الحاليــة للثــورة الوطنيــة الديمقراطيــة الشــعبية ـف المغــرب ،تحتــوي عل بــذور الثــورة ر
الصبورة .
التأثب فيه إل بارتباطه بهذه
ر
الحال ،و ر
7

ـ يمكن ترجمة عبارة ماركس كذلك ب " :تشريح النسان هو مفتاح تشريح القرد" المترجم -
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الحيواب ،هناك دراسة )انظر غاستون مايب" :التطـور الحيـ ي
ي
ري
ـواب" ي ـف خانــة
الجنب
إذا أخذنا مثال من البيولوجيا ،و بالضبط يف ما يتعلق بتطور
ر
 :ري
فبيولوجيا  :موسوعة لبلياد( ﴿الكاتب﴾ تهم هذه المسألة ،تسطر عل ما يل :
جنب النسان ثدييا ،ي
ي
وف الشهر ي
"ف البداية كل الجنة تتشابهة فخلل الشهر الول ،يكون ر ي
الثاب يأخذ ملمح النسان"ة
نفس هذه الدراسة ،فيما يتعلق بتطور بذور الجسم ،توضح ،أن "التوجيهات العامة لهـذا التطــور ،ل تظهــر إل ي ـف صـ رـبورة "الشــكال الوليــة"،
و بالقدر الذي ي
تنبي فيه ،لنه يف البداية ل رسء يجعلها تنكشفة
ي
ي
ي
ر
البوليتاري ــا و حزب ـه ــا ،وحي ــث
ـف الف ــبة الحاليــة للث ــورة الوطني ــة ا لديمقراطي ــة الش ــعبية ـف المغ ــرب ،حيــث أن قي ــادة النضــالت ليســت ـف يــد ر
يـ
ر يـ
ر يـ
التحــالف ر يـ
بمعي الثــورة
ه مرحلــة بــذرة ثدييــة،
الفلحب لــم يتحقــق بعــد ،فــإن ميكانكيينــا مــن
بب العمــال و
اليمب  ،يعتـ رـبون أن هــذه المرحلــة ـ
البجوازية كما حدثت ر
يـ
ة
بمعي أن
ه بــذرة النســان،
ـعبية
ـ
ش
ال
اطية
ر
الديمق
الوطنية
الثورة
هذه
ورة
صب
أن
الحقيقة
لكن
الفرنس
18
القرن
ف
ر
ر
ـ
ري
الثورة الوطنية الديمقراطية الشعبية ،تتأسس عل التحالف ر ي
البوليتاريا بواسطة حزبــهاة
بب العمال و
الفلحب ،و عل قيادة ر
من ــذ الن ،فالحيوي ــة العميق ــة للوض ــعية الحالي ــة ب ــالمغرب ،و التن ــاقض داخ ــل ج ــوهر الش ــياء نفس ــها -ال ــذي يص ــنع ه ــذه الحيوي ــة -تكم ــن ي ـ ـف
ري
التناقض الساس ر ي
الكمبادورية من جهة أخرىة
المبيالية –
بب الطبقة العاملة و طبقة
ر
الفلحب من جهة ،و البنية ر
اليمب ،يمكن أن يعتقدوا أن محرك المرحلة الحاليـة هــو التنــاقض ر يـ
ري
ـغبة ،ال رـي تتطلــع
إن ميكانكيينا من
البجوازيــة المتوســطة و الص ر
بب الطبقـة ر
)تطمــح( إل مجتمــع رأســمال ي
الكمبادوريــة الحاكمــة مــن جهــة أخــرى  ،لكــن
وطي أو رلبجوازيــة الدولــة مــن النــوع الناصي مــن جهــة ،و الطبقــة
ر
ـ
الحقيقة ه أن:
ي
 -1بناء مجتمع رأسمال يالمبياليةة
وطي مستحيل ف زمن ر
 -2برجوازية الدولة الناصية انتهت إل الفلس الذي نعرفهةـغبة ليس ــت له ــا الق ــدرة القتص ــادية و الجتماعي ــة و السياس ــية ،لتق ــود نض ــالت الش ــعب لتص ــل لمث ــل ه ــذا
البجوازي ــة المتوس ــطة و الص ـ ر
 -3رالهــدف ،مــن هنــا ،توجههــا الطــبيع التـ ر
الكمبادوريــة الحاكمــةة إن مــا يعيــد النظــر ي ـف كــل مــرة ي ـف هــذا التجــاه نحــو التســويات
ـوافق مــع الطبقــة
ر
الرئيس الـذي تـم تحديـده أعله ،لكـن
الجماهب الشعبية المحكـوم بالتنـاقض
الصغبة( ،هو نضال
بالبجوازية
ر
ر
الصلحية )خاصة فيما يتعلق ر
ـ
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ي
البجوازية المتوســطة إل السـ رـب بشــكل حـازم عل طريـق ث و د ش ،هــو العمــل
المخرج الوحيد الممكن لمثل هذه التذبذبات ،بما ف ذلك جر ر
ي
ر
ري
الفلحبة
البوليتاريا يف نضالت
الجماهب الشعبية و تحالف العمال و
ر
ف الفبة الحالية عل بناء قيادة ر
لنعــد إل البيولوجيــا ،فالدراســة المشــار إليهــا أعله ،تشـ رـب إل أنــه ،منــذ تلقيحهــا ،تصــبح مــادة البويضــة ممزوجــة وخاصــة المــادة الـ رـي توجــد ي ـف
العمق ،كما يصل هذا إل السطحة
ي
إنه داخل هذه المادة ر
تغيبات المستقبل ،أي ما يجعل المظهر الول لبذرة ثدب ر ي
جنب إنسانة
الي توجد ف العمق ،يوجد محرك ر
ليــس مــن ســطح الشــياء يمكــن تحديــد صـ رـبورتها ،و ليــس مــن خلل ســطح الحــداث السياســية ي ـف المغــرب ،يمكــن تحديــد صـ رـبورة الوضــعية
ي
ر يـ ـ
غب النتخاب ــات و الص ــحافة و النش ــطة السياس ــية
فق ه ــذا الس ــطح ،ي ــتيه ميكانكيون ــا م ــن
اليمب  ،س ــطح النتخاب ــات و رـ ـ
الحالي ــة )الراهن ــة(ة ـ ـ
ي
الوطي المزعوم حول الصحراءة
البجوازية و الجماع
للحزاب ر
للبوليتاريا ،من خلل استيعابه العميق للــديالكتيك ،الـ رـي ربطهــا بســنواته الول مــن
لقد عرف ماركس كيف يحدد و يكشف المهمة التاريخية ر
ي
بالبولتاريا الباريسيةة
الممارسة الثورية ف ألمانيا ،ثم باتصاله ر
يف نصه الول ،حيث يعلن عن مهمة كهاته "مقدمة يف نقـد فلســفة الحــق عنـد هيجــل" الـ رـي كتبهــا أواخــر  ،1843شـهورا قليلــة بعـد مجيئــه إل
البوليتاريا لها ي
ماض من النضالت الثورية ،و لكن بالنســبة للمانيــا الـ رـي
يشب صاحة لمهمة كهاته ،ليس فقط بالنسبة لفرنسا ،حيث ر
باريس ،ر
البجوازيــةة يمكننــا  -حقــا ـ العـ رـباض عل أن
مــا زالــت بعــد ،لــم تتعــد فيهــا هــذه النضــالت المرحلــة الجنينيــة والـ رـي لــم تتجــذر فيهــا بعــد الثــورة ر
بروليتاريا الدول الرأسمالية ،لم تنجز بعد مهمة مثل هذه ،و هــذا صــحيح بصـفة خاصـة بالنســبة للمانيــا الغربيــة حاليــا ،لكـن يجـب التـذكر هنـا
تفكب مـاركس نفســه ،فمهمــة مثـل هــذه ،لـم يكـن مـن الممكــن تحقيقهــا إل بصــفة واعيــةة و هـذا مـا ر يـ
يمب ،هنـا ،ر يـ
بب الحركــة الجتماعيــة ي ـف
أن ي ـف
رـ
للبوليتاريـ ــا ،و ي ـ ـ
ص ورة محاربـ ــة كـ ــل جـ ــذور الفكـ ــر و
البوليتاريـ ــة عـ ــن الحركـ ــة البيولوجيـ ــة ،و مـ ــن هنـ ــا أهميـ ــة التنظيـ ــم الثـ ــوري ر
مرحلـ ــة الثـ ــورة ر
البجوازية داخلهة
اليديولوجية ر
ر
الشباك –
التذكب ،أنه يف أواخر القرن  19و بداية القرن  ،20أن أول حزب عمال يف العالم ،كان هو الحزب
غب المجدي
ر
و هكذا ،فليس من ر
ي
ري
ري
الشوفينيب داخله ،هؤلء الذين انكشفوا بوضوح خلل الحرب العالمية الولة
النتهازيب و
اللماب ،لكنه كان متعفنا بوجود
الديمقراط
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ر يـ
اليمب
البوليتاريـة اللمانيـة ي ـف أواخــر  ،1918والـذي تـم عل يـد قـادة
و هذا ما يفش يف قسمه
الكب ،السحق الدموي الذي اسـتهدف الثــورة ر
ر
أنفسهم ،يف هذا الحـزب ،فقـد قـاد الجتمــاع الـديمقراط نوسـك ،وزيـر الداخليــة ،القمـع الـدموي يف بر ر يـ
لب ي ـف ينــاير  ،1919حيــث اغتيــل كــارل
ـ
ليبنخت و روزا لوكسمبورغة
المبياليــة ،كــم مــن الثــورات تــم تحطيمهــا ي ـف مســارها ،بســبب انتهازيــة و تحريفيــة
واليــوم ،و حـ رـي نعــود إل البلــدان الـ رـي توجــد تحــت الهيمنــة ر
الحزاب ر
الي تعلن انتسابها إل الماركسية اللينينيةة
ر
ه تلــك الـ رـي عرفــت أحزابهــا الماركســية -اللينينيــة ،كيــف تحــارب
إن اللئحــة مــع الســف طويلــة ،مــن إي ـران إل الشــيل ،و تلــك الــي انتضت ،ـ
ر يـ
البجوازيــة ،و بنــاء قيــادة بروليتاريــة ،يف إطــار تحــالف ر ي ـ
الفلحب  ،و الجبهــة
بب العمــال و
النتهازيــة و التحريفيــة و تنفلــت مــن وصــاية الح ـزاب ر
ـ
ري
الجنوب ة
الصب ،الفيتنام ،كوريا ،ألبانيا ،الكامبودج و اليمن
الوطنية الديمقراطية ،إنها
ر
إنه من مسؤوليتنا ،أن يكون نفس ر
السء ،بالنسبة للثورة الوطنية الديمقراطية الشعبية المغربيةة
 -2عدة مراحل داخل الحركة:غب منتظمة
غب "خط" و ر
هل يمكن القول أن الحركة ،التدفق )مد( مستمر أو خط منتظم ؟ مستمر نعم ،لكنه ر
إن الــديالكتيك يـ رـبز أن الحركــة تقــوم عل مراحــل ،و الـ رـي يمكــن أن تكــون طويلــة ي ـف تراكماتهــا الكميــة ،فتتبعهــا مراحــل قصـ رـبة تنفجــر بتحــولت
كيفيةة
لنذكر صورة قدمها هيجل عن ذلك ،مع استحضار ،عملية القلب الجدل الذي قام به ماركس حول جدلية هيجل ،عندما جعلها ر
تمس عل
ـ
قدميها ،هذا الذي يجب أن نقوم به هنا عندما يتكلم هيجل عن حركة الفكر )العقل(:
ي
ي
ي
غب محـدودة ،المـر هنـا ،كمـا هـو ي ـف حالـة الطفـل الـذي،
"ف الحقيقة فإن العقـل ل يوجـد ـف حالـة راحـة ،لكنـه مـأخوذ دائمـا ـف حركـة متدرجـة رـ
بعــد تغذيــة طويلــة و صــامتة ،فــإن أول شــهيق لــه يعــد قفــزة نوعيــة ،تقطــع فجــأة اســتمرارية النمــو الك ـ فقــط ،وهكــذا يولــد الطفــلة و هكــذا،
فالعق ــل ال ــذي يتك ــون ،ينض ــج ببطء و ص ــمت إل أن يص ــل إل وجه ــه الجدي ــد ،بتفكيك ــه قطع ــة قطع ــة ،صح ع ــالمه الس ــابقة إن زعزع ــة ه ــذا
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التعبب عنها إل بأعراض متفرقةة إن ي يـ
البق والملــل الـذي يجتـاح مـا يســتمر ي ـف البقـاء ،و الحـدس الملتبــس ﴿الغـامض﴾ للمجهــول،
العالم ،ل يتم
ر
ه إشارات معلنة ر
لسء آخر يتحركة هذا التفتيت المستمر الـذي ل يفسـد وجــه الكـل ،ينقطــع فجـأة بطلـوع الشـمس ،و ال رـي ي ـف ومضـة ترسـم
دفعة واحدة شكل عالم جديد ") انظر هيجل " :مقدمة لفينومنولوجيا العقل"( )الكاتب﴾ة
ي
يمب حركــة الحيـاة و الطبيعــة بكاملهـا ،لكنهـا مرتكــزة عل المـادة ،و ر يـ
الكيق  ،هـو الـذي ر يـ
ممبة بالنسـبة للمجتمعـات
إن هذا النتقال من الك إل
ـ
البشية بجدلية المادة و الفكر ،كما حددها ماو تس تونغ يف نصيه  :ي
"ف الممارسة" و "من أين ر
ر
تأب الفكار الصحيحة"ة
إن هــذا يســمح بــإدراك مفهــوم مــاو تس تونــغ "ثــورة متواصــلة عــب مراحــلة هنــا يجــب تقــديم تــدقيق لغــوي )لسـ ي
الفرنس )
ـطلح
ـ
ص
للم
ـم
ـ
ه
م
(
ـاب
ر
ـ
ـ
ي
اللينينب الفرنسـ ر ي
ر يـ
 ، (ÉTAPEالمـ رـبجم هكــذا ،مــن طــرف الماركسـ ر ي
ـيب ـف لغتهــم الفرنســية ،والــذي ل يعكــس ديناميــة المصــطلح المناســب
ـيب
باللغة الصينية المستعمل من طرف ماو تس تونغ ،و ل أيضا المصــطلح الروس المســتعمل مـن طـرف ر يـ
لينب ) انظــر إشــارة مـن سة رـشام  ،ي ـف
ـ
تعي انقط ــاع ،ر
ي
الس ء ال ــذي ين ــاقض ال ــديالكتيك ،و المص ــطلح
تس تون ــغ  ،أل ـ رـبب ك ــولن ( ة فالكلم ــة الفرنس ــية  ÉTAPEـ ـ
ـ
طبع ــة لنص ــوص م ــاو ـ
العرب "مرحل ــة"ة ل ــذلك يج ــب الح ــديث بالفرنس ــية ع ــن "ث ــورة
الفرنس الص ــحيح ) STADEط ــور( ،وه ــو بالمناس ــبة قري ــب م ــن المص ــطلح
ر ــ
ــ
عب أطوار" و إعطاء كل المضمون الدينام باللغة العربية لكلمة "مرحلة"ة
متواصلة ر
سنعط هنا مثال من ر ف
الفبياء الحديثة لتوضيح هذه الحركة
ي
إن القاعدة النظرية ر ي
الخبة ،فـإن البنيــة الداخليـة للمــادة تتكــون مـن
ه النظريــة المســماة نظريـة " الكوانطــا " ،و حسـب هـذه
رـ
للفبيــاء الحديثـة ـ
تــدفق طـ ر
ـاف و مــادي و مــن حبــات الطاقــة ،و كــل هــذا يسـ الكوانطــا )لنتــذكر ،أنــه منــذ إنشــتاين ،نعــرف أن الطاقــة والمــادة كلهمــا يتحــول إل
الخر(ة
البجوازيــة قــد اس ــتنتجت بــأن الكوانطــا ظــاهرة متقطعــة ظاهريــا ،ل يمكــن أن تفش بالماديــةة ي ـف الواقــع هــذا خطــأ ،فبصــفة
إن اليديولوجيــة ر
خاص ــة ،ق ــام أحــد ر ي
الفبي ـ ر ي
ـائيب ،ينتس ــب إل الفك ــر الم ــادي الجــدل ) ،(Jean Vigierبتوض ــيح أن الكوانط ــا تمث ــل ي ـف حق ــل طاق ــة – م ــادة نق ــط
عقدية ذات تراكم ر
طاف مكثفة
الي تكون فيها السبورة ر
تتمب بتحول ي
الي ر ي
كيق ،ه النقطة ر
إن كل لحظة من لحظات التاري ــخ ،ر
المباكمة عميقا يف المرحلــة الســابقة ،قــد وقــع
ر
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بالضبة الول التناقضــات ر
فيهــا النفجــار ،إنهــا النقطــة حيــث تحــل يـ
المباكمــةة هــذه النقطــة المســماة نقطــة عقديــة ليســت هــدفا ي ـف حــد ذاتهــا و
ي
تطهبه دفعة واحدةة إن مفهوما مثاليا مثل هذا ،يقدم صــورة متداولــة كـ رـثبا حــول ثـورة أكتــوبر،
الماض تتم تصفيته و
نقطة النهاية ،حيث كل
ر
ر
السوفيابة
ول تسمح إذن بفهم التطور اللحق للتحاد
يلبجع هنا للصورة ر
الي قدمها هيجل ،كما طورها بلغته الخاصة :
"لكن هذا العالم الجديد له واقع فعل أقل كمال ،كالطفل الحديث الولدة ،و بشكل جوهري ،ل يجب إهمال هذه النقطةة
ر
المباشة ،أو مفهومهة و بقدر ما يكون بنيانا أقل اكتمال عند وضع السس ،بقدر ما يكــون مفهــوم الكليــة
إن النبثاق الول )الظهور( هو حالته
الــذي تــم التوصــل إليــه ،هــو الكــل نفســهة إنمــا ،كمــا نريــد أن نــرى شــجرة البلــوط ي ـف صــلبة جــذعها ،و ي ـف تمــدد أغصــانها ،و ي ـف حجــم أوراقهــا ،ل
نكون ر ر ي
ه نتـاج
اضب ،إذا عرضوا لنا مكانها حبة بلوطة هكذا العلـم تـاج عـالم العقـل ،ليـس بعـد مكتمل عنـد بـدايته ،إن بدايــة العقـل الجديـد ،ـ
انقلب واســع لشــكال الثقافــة المتعــددة و المتنوعــة ،إنهــا مكافئــة مســار منعــرج و معقــد ،و كــذلك مجهــودا ليــس أقــل عشا و صــعوبةة إن هــاته
الفعل لهــذا الكــل البســيط
ه الكــل الــذي ،خــارج التتــابع و المتــداد ،يعــود إل ذاتــه ليصــبح المفهــوم البســيط لهــذا الكــل ،لكــن الواقــع
ـ
البدايــة ـ
الي عن طريقها تتطور التشكيلت السابقة ،ر
السبورة ر
الي أصبحت الن مجرد لحظات ،تعط لنفسها مظهرا جديدا ،و هذا ي ـف
يشتمل عل ر
ي
المعي الجديد الذي اكتسبته هنا" ) انظر هيجل" :مقدمة لفينومنولوجيا العقل"( )الكاتب(ة
ظل عنضها الجديد ،و مع
يجب هنا ،أن ندقق ،فكل سبورة تكون محددة )موسومة( ر
بفبات من داخل كل مرحلةة و بالفعل ،فداخل كل مرحلة ،ل توجد كــذلك حركــة
ر
ئ
ر
السبورة الطويلة ر
الي تشمل المرحلة كلهاة
سبورة النفجار ،الجزب عل القل ،تسجل كذلك تناقضات داخل ر
فسبورة الباكم ،و ر
خطية ،ر
بب المرحلة و ر
ري
الفبة ،ر
يشح الفرق ر ي
التميب ر ي
ة
الساس يحـدد المرحلــة كلهـا ،لكـن كــل
فالتناقض
الرئيس
التناقض
و
الساس
التناقض
بب
إن هذا
ـ
ر
فبة يف هذه المرحلة ر ي
تتمب بتناقض رئيسة
الرئيس
الساس ه ــو تحدي ــد تظ ــافري ،بينم ــا بالنس ــبة لك ــل ف ـ رـبة يك ــون التن ــاقض
الفرنس ألتوس ـ رـب ،فالتن ــاقض
باس ــتعادة مفه ــوم الفيلس ــوف
ـ
ـ
ـ
محددا ) بكش الدال(ة
هكــذا فــإن الثــورة الديمقراطيــة الشــعبية الصــينية منــذ بزوغهــا ســنة  ،1911تحــت قيــادة ســن يــات ســن ،وحـ رـي انتصــارها ســنة  ،1949تحــت
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قيادة لحزب الشـيوع الص ي
ـيي ،عرفـت عـدة فـ رـبات ،ليـس فقـط ي ـف النقسـامات الك رـبى ال رـي أعطـت قيـادة برجوازيـة و قيـادة بروليتاريـة ،و لكـن
الجماهبي ــة الك ـ رـببة ،و القم ــع و المذاب ــح ،إل تش ــكيل القواع ــد
الخبة ك ــذلك ،ع ـ رـب ف ـ رـبات متتالي ــة م ــن النض ــالت الديمقراطي ــة
ب ــداخل ه ــاته
ر
رـ ـ
الكمبادوريةة
البجوازية
الحمراء الول و
ر
المسبة الطويلة ،من الحرب الوطنية ضد اليابان ،و من العودة إل الحرب الهلية ضد ر
ر
نفس ر
السء حدث ابتداء من  ،1949لكن عل مستوى آخر :يف المرحلة الول من الثورة الصينية ،ر
الي تم الوصول إليها يف هــذا التاري ــخ ،تــم
تحويــل المجتمــع القــديم مــن أساســه ،وبالخصــوص عـ رـب حــرب التحريــر الشــعبية الطويلــة المــد ) نشـ رـب يف هــذا الصــدد إل المصــطلح الصـ ي
ـيي "
ـ
 "FANSCHENالذي كان مستعمل آنذاك ،ي
يعي بالتدقيق ،العودة إل الذات(ة
ي
الكيق ال ــذي تحق ــق س ــنة  ،1949لــم يك ــن م ــرة أخــرى ،إل ثم ــرة ﴿بلوطــة﴾ ش ــجرة البل ــوط المس ــتقبل" ،المفه ــوم البس ــيط لك ــل
لك ــن التح ــول
ـ
الديمقراطي ــة الجدي ــدة ،ث ــم الش ـ رـباكية ال ـ ر
وتس تون ــغ "الخط ــوة الول لمس ـ رـبة طويل ــة م ــن  10آلف" لي ــس"
ـا
ـ
م
ـال
ـ
ق
ـا
ـ
م
ك
أو
ـا،
ـ
ه
بناؤ
ـب
ـ
ج
ي
ـي
ـ
) وحدة قياسية صينية (ة
و ي ـف كــل هــذا الــذي يجــب بنــاؤه ،فتحطيــم جهــاز الدولــة الكمـ رـبادوري لــن يمنــع الشــكال الســابقة مــن التطــور مــن جديــد ،ي ـف هيئــات جديــدة ،و
أيضــا ،فضاع الطبقــات سيســتمر بأشــكال جديــدة تحـت قيــادة الدكتاتوريــة الديمقراطيــة الشــعبية ،و هنــا أيضــا نجــد فـ رـبات متتاليــة مــن الـ رـباكم و
ي
ـاهب الــذي رســمت نمــوذجه العظيــم
البوليتــاري ،داخــل جدليــة حــزب – جمـ ر
النفجــار ،لكــن يمكــن التحكــم فيهــا ـف هــذه المــرة بواســطة الحــزب ر
البوليتارية الصينيةة
الثورة الثقافية ر
نح ــن ه ــا هن ــا ،بعي ــدون ع ــن المف ــاهيم البدائي ــة و التبس ــيطية و الميكانيكي ــة للفك ــر ال ـ رـبجوازي و ممثلي ــه داخ ــل الحرك ــة الماركس ــية – اللينيني ــة
المغربية ،جماعة  23مارس ،ر
الي اسـتولت بطريقـة ملتويـة عل قيـادة منظمــة  23مــارسة وهنـا يجـب أيضـا تحديـد أن مفهـوم الماديــة الجدليـة
هذا للحركة التاريخية يختلف جذريا عن المفهوم ر
البوتسك المزعوم " للثورة الدائمة "ة
يف الحقيق ــة ،ف ــإن ر
البوتس ـ ر ي
غب منس ــجم ،للتغطي ــة عل فراغه ــم
المار
ـل
ـ
ص
ال
ذات
ـطلحات
ـ
ص
الم
ـط
ـ
ل
بخ
ـون
ـ
ف
يكت
ـكيب
كس بفك ــر برج ــوازي رـ ـ
ــ
ــ
ي
ر يـ
اليمب ة
ر
نشب فيما يتعلق بالنخبوية ،أن عمق فكرهم ل يختلـف أبـدا ـف هـذا عـن انتهازيـة
اليديولوج ،بالفرازولوجيا الثورية )الجملة الثورية(ة ر
و لهــذا الســبب نجــد لــدى مجموعتنــا اليمينيــة ،هــذا الخليــط المشــوه مــن النيــو منشــفية )المنشــفية الجديــدة( و الجملــة و الســلوب ر
البوتســكة
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إن ر
البوليتاريا ،للمرور ر
ري
البوليتاريـة عــن طريــق
الب
مباشة إل مرحلـة الثـورة ر
وتسكيب يزعمون القفز عل مرحلة الثورة الديمقراطية تحت قيادة ر
ر
ـغبة ،و يــؤدي ي ـف نفــس الــوقت إل
البجوازيــة الصـ ر
قــوة الطبقــة العاملــة وحــدها !!!هــذا الفكــر ل يمــت للواقــع بصــلة ،و لكنــه يــبجم أحلمهــم ر
البعــة المغــامرة ،و إل الصــلحيةة ذلــك أن أمــام اســتحالة هــذا القفــز ،ر
يي
فبوتســكيونا العــاجزون يســقطون بانتظــام ي ـف الصــلحية ال كــب تفاهــة
مغطاة فقط بالجملة الثوريةة
ليمب  23مـارس ،الـذي ر يـ
ـابقب ر يـ
يمكن أن نجـد ظــاهرة مثـل هـذه ،ال رـي أدت إل هـذا النحلل و النحطــاط التــام عنـد أحـد القــادة الس ر ي
تمب بصـفة
خاصة يف خط ر
رـ
العاشة لنتفاضـة  23مـارس ،قيـام انتفاضـة يشـعلها المناضــلون
الباجع لسنة  ،1973وهو الذي كان يحلم أن يـرى ي ـف الـذكرى
التلميــذ ي ـف ثانوي ــات ال ــدار البيض ــاء ،ج ــارين معه ــم الطبق ــة العامل ــة لنف ــس المدين ــة )أطروح ــة مقدم ــة م ــن طــرف باه ــا ) محمــد الكرف ـ رـاب﴾ إل
اجتماع لجنة التنسيق ر ي
بب" منظمة  23مارس" و منظمة "إل المام" ،و ذلك يف يناير .( 1974
ي
اليميي ذي الص ــلة ب"المرحلوي ــة"،
ه ببس ــاطة ،بع ــض الس ــس النظري ــة للمادي ــة الجدلي ــة ،ال ـ رـي يمك ــن أن تس ــمح بتعمي ــق نق ــد الفك ــر
ـ
ه ــذه ـ
البوليت ــاري الس ــديد للث ــورة الوطني ــة الديمقراطي ــة الش ــعبية المغربي ــة ،وم ــن أج ــل
وباس ــتيعاب أحس ــن ،عل ض ــوء ه ــذا النق ــد ،لس ــس الخ ــط ر
العرب ،كجزء من الثورة العربية المجيدةة
مساهمتها يف الثورة بالغرب
ر
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الرئيس
الساس و التناقض
ملحق :التناقض
ي
ي
)ملحظة تكميلية(
دجنب 1976
18
ر
ف
المدب )غبيلة( الدار البيضاء
السجن
ي
عل ضوء عملية تعميق التفكب ي
الرئيس المع رـب عنهمـا
ـاقض
ـ
ن
الت
و
الساس
ـاقض
ن
الت
مفهوم
تدقيق
و
تطوير
تم
الملموس،
المغرب
الواقع
ف
ر
ر
ـ
ـ
التفكب تلك و ما صاحبها مــن نقاشــات و
يف وثيقة " المرحلوية أو النيومنشفية"ة بعودتنا إل هذا الواقع الملموس ،نضع هنا خلصات عملية
ر
ري
للمفهومب معاة
إغناء
الرئيس المسيطرين عل كل المرحلة:
الساس و التناقض
 1ـ التناقض
ي
ي

8

ر يـ
خلف ــا لم ــا ج ــاءت ب ــه وثيق ــة "المرحلوي ــة" ،ل يكم ــن الف ــرق الج ــوهري ر ي ـ
التميب بينهم ــا كتن ــاقض
الرئيس ي ـف
الساس و التن ــاقض
بب التن ــاقض
ـ
ـ
فبة من ر
مسيطر عل كل المرحلة و تناقض مسيطر يف ر
فباتهاة
ي
فــإن كــان لكــل فـ رـبة محـ مـددة تنــاقض رئيس محــدد ،قــد يتغب مــن فـ ر
تغب مــن فـ رـبة لخــرى،
ـاقض
ـ
ن
الت
ـ
الخب
ـذا
ـ
ه
ـان
ـ
ك
و
ـرى
ـ
خ
أ
إل
ة
ـب
الرئيس ـ ـف رـ
ر
رـ
ـ
ـ
الرئيس عل كــل المرحلــةة هكــذا إذن ،فالمرحلــة الول للثــورة الوطنيــة الديمقراطيــة الشــعبية حـ رـي
فهــذا ل يعــدم أن يســيطر نفــس التنــاقض
ـ
انتص ــارها السياس  ،8يس ــيطر فيه ــا نف ــس التن ــاقض الرئيس ؛ التن ــاقض ر يـ ـ
بب مجم ــوع الطبق ــات الوطني ــة المكون ــة للش ــعب م ــن جه ــة و البني ــة
ــ
ــ
ُ
ي
ل
تس تونــغة إن القـوة
المبيالوـ
ر
ر
كومبادورية من جهة أخرىة و مع ذلك ،فهذا التناقض ليــس بعـد " التنـاقض ـف جـوهر الشـياء" كمــا حـدده مـاو ـ
ر
الفلحب  ،و القـ ر ي
ر يـ
الطبق
ـوتب معــا ،ي ـف تحــددهما البنيــوي
ه
ه ر
ـ
البوليتاريــا ،و قوتهــا الرئيســية ـ
الساســية للثــورة الوطنيــة الديمقراطيــة الشــعبية ـ
م
ـ و حتى في المرحلة الثانية كما سنرى ،كون حديثنا هنا هو فقط عن المرحلة الولى
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ي
ـتب موضــوعيا و موحـ ر ي
ـالمعي الــذي حــدده بولنـ ر يـباس ،و كمــا يــبينه بوضــوح الواقــع الفعل الملمــوس للمغــرب ،مرتبطـ ر ي
ـدتب ) ي ـف وحــدة( جــدلياة
بـ
ـ
للقوتب ،تتحقق كموقف ر
ي
ر يـ
ري
الفلحب ،
بالمعي ذاته الذي حــدده بولنـ ر يـباس ي ـف تحـالف العمــال ـ
طبق
الخبة ،الوحدة الجدلية الموضوعية
هذه
ر
تحــت قيــادة البوليتاريــا و حزب ـهــاة وحــول هــذه القــوى الموحــدة بهــذا الشــكل و المنظمــة ،يمكــن أن تتمقطــب حولهــا بـ ر
ـاف الطبقــات الوطنيــة ـ
ر
البورجوازيـ ر ي
الفلج تحــت
المبياليــةة لكــن التحــالف العمــال
ـغبة و المتوســطة ـ المعارضــة موضــوعيا للطبقــة
الكومبادوريــة الحاكمــة و ر
ر
ـتب الصـ ر
ـ
ي
نعي الجبه ــة الوطني ــة
قي ــادة ح ــزب ر
البوليتاري ــا ال ــذي يش ــكل الق ــوة المح ــددة للجبه ــة المش ــكلة به ــذه الطريق ــة م ــن ط ــرف الطبق ــات الوطني ــة ،ـ
الديمقراطية )ج و د( ة
البوليتاريــا ،الجبهــة الوطنيــة الديمقراطيــة ،الـ رـي تحــدد بــدورها تطــور
بشــكل عــام ،يحــدد هــذا التحــالف العمــال –
الفلج  ،تحــت قيــادة حــزب ر
ـ
ألتوسبة إن هذا التحالف هو محرك الجبهة الوطنية الديمقراطيةة
الثورة الوطنية الديمقراطية الشعبية ،إن هذا هو التحديد التظافري لدي
ر
ر
ري
وللفلحب يف
الطبق ،وليس هذا بممكن إل لنه يرتكز عل أساس موضوع ،الوحدة الجدلية للطبقة العاملة
هذا إذن عل مستوى الموقف
ر
ر
الطبق يســتبطن تناقضــا موضــوعيا أعمــق مــن التنــاقض الرئيس ر ي ـ
بب مجمــوع الطبقــات
الطبق ة إن هــذا التحديــد البنيــوي
تحــددهما البنيــوي
ـ
ـ
ـ
ر يـ
ر يـ
كومبادوريــة ،تنـاقض هــو محـرك هــذا التنــاقض الرئيس  ،إنـه التنـاقض ر يـ
المرتبطب جـدليا ،مــن
الفلحب
بب العمــال ـ
المبيالو ـ
ر
الوطنية و البنية ر
ـ
ِ ل
الرئيس  ،المحــددة بشــكل تضــافري لكــل المرحلــة،
كومبادوريــة مــن جهــة ثانيــةة إن هــذا التنــاقض ،محــرك التنــاقض
المبيــالو ـ
ر
جهــة ،و البنيــة ر
ـ
يشكل التناقض الساس ،التناقض يف جوهر الشياءة
بتغب المرحلة:
تغب التناقض
الساس ر
2ـ ر
ي
ي
الساس ـف المرحلــة الثانيــة للثــورة الوطنيــة الديمقراطيــة الشــعبية )مــن
التفكب تلــك ،توضــيحا مهمــا و جديــدا للتنــاقض
حملــت عمليــة تعميــق
رـ
ـ
ي
انتصارها السياس كديكتاتورية ديمقراطية شعبية ر
البوليتاريا(ة
حي تحولها إل مستوى أعل ف ديكتاتورية ر
فــإذ رـ
يبق التنــاقض الرئيس مســتمرا ،كتنــاقض ر يـ
بب مجمــوع الطبقــات الوطنيــة المنظمــة ي ـف ديكتاتوريــة الديمقراطيــة الشــعبية مــن جهــة ،و بقايــا
ـ
ي
الساس  ،هـذا الخـر ،هـو ي ـف
العرب من جهــة ثانيـة ،فالتنـاقض
الصهيوب يف مجموع الوطن
المبيال
المبيالو ـ
كومبادورية كما الوجود ر
ر
البنية ر
ر
ـ
تحول بناء عل ما يل:
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ي
المبياليــة ،و
خلل المرحلــة الثانيــة هــذه ،و ـف نفــس الــوقت الــذي يجــري فيــه النضــال مــن أجــل تشــييد الديمقراطيــة الشــعبية ،و الضاع ضــد ر
ر
ر
الي ه ر ي
الشباكية ،ر
الشباكية ،حيث ريباجع نمط
مبة هذه المرحلة كمرحلة انتقالية نحو
كومبادورية ،تنمو بذور بناء
المبيالو ـ
ر
بقايا البنية ر
التبع  ،ط ــابع المجتمع ــات النيوكولونيالي ــة ح ــد انمح ــائه أم ــام نم ــط إنت ــاج يتض ــمن ب ــذور نم ــط النت ــاج الش ـ رـباك و أش ــكال
النت ــاج الرأس ــمال
ــ
ر
الشباكية للمجتمعة هكذا ،فالرأسمال الصناع ال ي
الرأسمالية الوطنية ر
ـوطي ،ســيتم تحديـده
الصبورة
الي يجب أن ل تتطور يف استقلل عن
ر
ليــس فقــط ،عــن طريــق وزن قطــاع الدولــة ،بــل كــذلك عــن طريــق المراقبــة العماليــة للنتــاج الممارســة مــن طــرف المجــالس العماليــة ،أمــا أشــكال
التطــور الرأســمال بالريــاف )المرتبطــة بــالتوزي ــع الول للر ي
ر يـ
الفلحب ( ،فيتــم صــد تطورهــا و تــوجيه تحولهــا إل بــذور
اض مــن طــرف مجــالس
ـ
ـ
ي
ر
البوليتاريــة للتحــالف العمــال ـ الفلج ) مثــال :تحــول الشــكال البدائيــة للملكيــة الخاصــة ف الصـ ر ي
ـب إل
نمــط النتــاج الشــباك ،بفضــل القيــادة ر
ـ
ـ
مجموعات التعاون والشكال التعاونية الجماعية (ة
نتيجة لهذا ،فمحرك تطور هذه البذور ،أي محرك تطـور ديكتاتوريـة الديمقراطيــة الشـعبية ،كمرحلــة انتقاليـة نحـو الشـ رـباكية ،لـم يعـد كامنـا ي ـف
ـطب ي
ر
ي
ر يـ
ر يـ
الطبق  ،لــن تســتمر عنضا ي ـف القــوة
ـوي
ـ
ي
البن
ـددهما
ـ
ح
ت
ف
الفلحب ة حيــث الفئــات العليــا
تحــالف العمــال ـ
للفلحب  ،الغنيــاء و المتوسـ ر ـ
ـ
ي
ر
ر
البجوازيــة المتوســطة و بعــض
المحركة لبناء الشباكية ،لكونها ف تناقض موضوع مع الهدف الشباك ،الـذي معــه ،تتنــاقض كــذلك كــل مــن ر
الصغبةة
البجوازية
ر
فئات ر
لقد أوضح النقاش ،أن هذه التناقضات تحل كتناقضات وسط الشعب ،و ليس كتناقضات عدائية ،بسبب استمرار التناقض الرئيس المشار
إليه سابقاة هذا باستثناء التناقض الذي قد يتكون ر ي
البوليتاريـا و برجوازيــة الدولـة ال رـي مـن الطـبيع أن تتبلــور خلل
بب مجموع الشعب بقيادة ر
ر
الشباكيةة
مرحلة النتقال إل
لك ــن ،رـ ـ
ر يـ ـ
الفلحب  ،ل ــم يع ــد بإمكانه ــا المش ــاركة ي ـف دور المح ــرك ،م ــن أج ــل بن ــاء
يبق م ــع ذل ــك ،بحك ــم ه ــذا الواق ــع ،أن ه ــذه الفئ ــات العلي ــا م ــن
ر
الشباكيةة
ر يـ
انطلقــا مــن هــذا ،فالتنــاقض الساس يكمــن ر يـ
كومبادوريــة؛
المبيــالو ـ
بب تحــالف العمــال ـ
ر
الفلحب الفق ـراء و الصــغار مــن جهــة ،و بقايــا البنيــة ر
ـ
ـ
ي
كومبادوريــة؛
المبيــالو ـ
المبياليــة و الصــهيونية مــن جهــة ثانيــةة أمــا التنــاقض
ر
الرئيس فيســتمر ربب مجمــوع الشــعب مــن جهــة ،و بقايــا البنيــة ر
ر
ـ
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المبيالية و الصهيونية من جهة ثانيةة
ر
ر فـ
ـي ،الساس و الرئيس  ،الــذي يهــم كــل المرحلــةّ ،ي كم نـك ن هكــذا ،مــن التحصـ ر ف
بي التناقضـ ر ف
التميب ر فـ
ـي مــن النتهازيــة اليســارية ،الـ ر يـن ل
إن هــذا
يـ
يـ
الساس و ل تــرى إل التنــاقض
الرئيس  ،و كــذا مــن النتهازيــة اليمينيــة الـ ر يـن تغفــل التنــاقض
الساس  ،غافلــة التنــاقض
تــرى إل التنــاقض
يـ
يـ
يـ
الرئيس.
ي
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ف
ايب
لنكشف عن حقيقة التدخل يف الز ر
من طرف الحكم العميل
 25أبريل 1977
المنظمة الماركسية ـ ـ اللينينية المغربية "إل المام"
امبيالية عدوانية جديدة
 -1أساليب ري
غب إث ــارة حق ــد ك ــل
المبيالي ــة طيل ــة المرحل ــة الس ــابقة ـف عدي ــد م ــن المن ــاطق ل ــم تك ــن م ــن نتائجه ــا ر ـ
إن الت ــدخلت العس ــكرية ال ـ رـي ق ــامت به ــا ر
المبي ــال و تعمي ــق أزمت ــه .كم ــا أن النتص ــارات ال ـ رـي حققته ــا حرك ــات التحري ــر ي ـف الك ـ رـثب م ــن البل ــدان
الش ــعوب و تص ــعيد كفاحه ــا ض ــد النظ ــام ر
ي
المبيالية و أصبحت تهدد بنيانها بالنهيار.
السيوية و الفريقية و تنام كفاحات الطبقة العاملة ف البلدان الغربية ،قد ضيقت الخناق عل ر
إن هذه النهاية الحتمية ر
الكبى و كل قوى التأخر يف العــالم ،و تـ رـثب طبيعتهــا العدوانيــة أ كــب
المبيال تفزع الحتكارات ر
يسب نحوها النظام ر
الي ر
مما ي
مض .فلنقاذ نفسها من الدمار تتجه تلك القوى إل انتهاج أساليب عدوانية جديدة أشد رشاسة و أكب ملئمة مع تطور الضاعة
المبياليـة ي ـف ارتبـاك عل
فمن وراء ديماغوجية حـوار الشــمال – الجنـوب ،و تحـت لفتــة "الفارقـة يجـب أن يحلـوا مشـاكلهم بأنفسـهم" تعمــل ر
ر ي
المشوع الذي أثب ي
الشق الوسط و يف إفريقيا ) ر
إقامة أحلف يف كل من ر
أخبا حـول إقامـة جيــش
–
الفرنس
ـة
م
الق
ـؤتمر
م
ف
الفريق ـف دكـار رـ
ر
ـ
ـ
رجع موحد ( .
ي
ر
إنها أيضا ،و يف نفس التجاه تعمل عل إقامة قلع حراسة ف بعض المناطق السباتيجية ،عــن طريــق تقويــة النظمــة العميلـة المتســلطة عل
تلــك المنــاطق .إن مهمــة تلــك الحلف العســكرية ،و تلــك النظمــة العميلــة ه التــدخل العـ ي
رـ
المبياليــة و تحــت أمرهــا .و
ـدواب
المباش مكــان ر
ـ
بــديه أن خلفيــة هــذه السـ ر
الرجع لتوقيــف المــد
ـف
ـ
ن
الع
ـعيد
ـ
ص
ت
ـو
ـ
ه
ف
ـدف
ـ
ه
ال
ـا
ـ
م
أ
ـن،
ـ
ك
أم
ـا
ـ
م
ـوح
ـ
ض
المف
ـدخل
ـ
ت
ال
ـب
ـ
ن
تج
ه
ـدة
ـ
ي
الجد
اتيجية
ـب
ـ
ـ
ي
المبيالية و حريتها الوحشية ف قهر الشعوب.
التحرري و الحفاظ عل "المن"  :أمن الحتكارات ر
ف
المبيالية يف المغرب تعمل عل تحويل النظام العميل إل كلب حراسة قوي
-2ر
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ر
اتيج الذي يحتله المغرب ،و تنام كفاحات شعبنا ،و اندلع الكفاح التحرري المسلح يف الصحراء الغربيــة ،و ضـعف النظــام
إن الموقع
السب ر
ي
الموريتاب ،و حدة الزمة ر
الي وصلها الحكم يف بلدنا ،كل هــذه العوامـل ،بارتبــاط مـع تطــور الوضــع العــام ي ـف المنطقــة ،و عل الصـعيد العـال ،
المبيالية إل المراهنــة عل الحكـم العميــل ي ـف المغـرب ،و تجهـد نفسـها عبثـا لعـادة ترتيـب أوضــاعه عسـكريا و اقتصـاديا بشــكل ينطبـق
دفعت ر
مع أهدافها و مخططاتها العدوانية الجديدة.
ي
إنه ــا تعم ــل عل تحوي ــل الحك ــم العمي ــل ي ـ ـف المغ ــرب إل كل ــب حراس ــة ق ــوي ـ ـف المنطق ــة ،و تحوي ــل بلدن ــا إل قاع ــدة عدواني ــة ض ــمن ش ــبكتها
فلحب و عـ ر ي
ر يـ
ـاطلب و شــباب كوقــود لشــعال حروب ـهــا المضــادة لتحــرر الشــعوب الفريقيــة و
العســكرية الطلســية ،و اســتعمال أبنــاء شــعبنا مــن
العربية.
المبياليــة ،و دعــت و ل زالــت تــدعو ،كــل القــوى المناضــلة ي ـف
لقــد ســبق لمنظمتنــا الثوريــة "إل المــام" ،أن نبهــت ،منــذ  ،74إل هــذه المــؤامرة ر
ي
ر
الخبة و الـ رـي تكشــف بــدورها
البلد إل إدراكهــا جيــدا و العمــل عل إحباطهــا ،و يلبجــع إل البعــض مــن أبــرز تلــك الحــداث المشــهودة ـف الفــبة
رـ
المبيال المذكور:
عن التوجه ر
ي
ي
ري
الخطبة،
موضحب أهدافها
اللوطي مسألة الصحراء ف منتصف سنة  74فجأة .و لقد سارعنا فورا إل فضح هذه المناورة
 لقد أثار الحكمر
و أنه ل يمكنها أن تكون إطلقا موقفا وطنيا اتخذ تحت الضغط المزعوم للقوى التقدمية كما روج لذلك النتهازيون مـن كـل لـون ،بـل توجيهــا
ي
ـاهب شــعبنا و ي ـصب
إمبياليــا يقــوم بتنفيــذه حكــم العمالــة ـف الربــاط تحــت أوامــر بــاريس و واشــنطن .و أن هــدف ذلــك التــوجيه هــو تضــليل جمـ ر
ر
ي
ي
ـ
ر
المبياليــة قــادرة عل التــدخل العســكري مباشة ـف الصــحراء ،و لــم يعــد فيــه الســتعمار
الحركــة التحرريــة الصــحراوية ـف وقــت لــم تكــن فيــه ر
ي
السـ ي
ـ
س
الملك ـف الصــحراء بموافقــة الحكــم
ـكري
ـ
س
الع
ـدخل
ـ
ت
ال
ـاء
ـ
ج
ـنة،
ـ
س
ـد
ـ
ع
ب
ـل،
ـ
ع
بالف
و
ـكري
ـ
س
الع
ـتعماري
ال
ـوده
ـ
ج
و
ـد
ـ
ي
تمد
عل
ا
ر
ـاد
ـ
ق
ـباب
ـ
ي
المبياليــة اتفاقيــات مدريــد و تقســيم الصــحراء ر ي ـ
بب الحســن و ولــد دادة  .إن تلــك التفاقيــات ،و ذلــك التقســيم،
الســباب ،و تمــت تحــت رعايــة ر
بب النظـ ر ي
ـتب ر يـ
يشــكل اليــوم الرضــية الماديــة الـ رـي عل أساســها أقيــم تحــالف مـ ر ي
ـاهب
ـامب للتحــرك كقطعــة واحــدة لمواجهــة الحركــة الوطنيــة للجمـ ر
الش ــعبية يف موريتاني ــا و الصــحراء و المغ ــرب باســم "الــدفاع عــن الوح ــدة ر
البابي ــة المهــددة" .إنــه لتحــت هــذا الشــعار المزيــف يجــب أن ننتظ ــر
ـ
ي
ي
المبيالية هناك.
مستقبل تحرك قوى
النظامب معا لقمع نضالت الشعب الموريتاب و حماية حكم ولد دادة و مصالح ر
ر
 إن اســتعمال المـ ي ئالمبيــال )ســلح ،مؤونــة  (...الم ــوجه للكتــائب بلبن ــان ضــد المقاومــة الفلس ــطينية و
ـواب و الب ــواخر المغربيــة لنقــل الــدعم ر
الحركــة التقدميــة اللبنانيــة ،و كــذا منــح ثكنــة بــن كريــر )قــرب مدينــة مراكــش( لتــدريب المرتزقــة و نقلهــم للهجــوم عل الحكــم التقــدم يف الـ ر ي
ـبينب
ـ
المبياليـة لســتعمال بلدنـا ،و مـن هنـا يـصورة تقويـة الحكـم المســلط عليهـا ليكـون قــادرا عل لعـب الـدور
)الـداهوم سـابقا( ،تـ رـبز مـدى حاجــة ر
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ي
العدواب المرشح له.
إن هــذا الــدور يقبل ــه النظ ــام طوع ــا ،و إن تضيحات الحس ــن ح ــول "خط ــة ب ــاريس ـ الرب ــاط" و ح ــول "الش ــجرة ال ـ رـي تمت ــد عروقهــا ي ـف إفريقي ــا و
تتنفــس بأوراقهــا ي ـف أوروبــا" )النــدوة الصــحفية بعــد المسـ رـبة الصــفراء( ،لهــو تعـ رـبب فصــيح عــن اســتعداد الحكــم لن يقــوم بكــل المهــام الوســخة
الموكلة إليه من طرف قيادة أركان الحلف الطلس.
ي
ي
ايب )"إن شـجرة رـ
الش امتــدت عروقهــا قبــل الوان و حـ رـي قبــل أن تتصــلب"( تحــت
إنه ف هذا الطار ،يجب وضع تدخل القوات الملكيــة ـف الز رـ
ايب ،و أن "خــط بــاريس – الربــاط" دخــل ر ي ـ
حب التطــبيق عل شــكل جش جــوي لنقــل أبنــاء شــعبنا إل
غطــاء الــدفاع عــن "الســيادة الوطنيــة" للز ر ـ
ي
ي
ي
المبياليــة ســابقا عنــدما كــانت تــدفع بالمغاربــة إل المــوت ـف حروب ـهــا الســتعمارية ـف الهنــد
ايب  ،تمامــا ،و بالضــبط ،كمــا فعلــت ر
المجــازر ـف الز ر ـ
الصينية ضد الشعب الفيتنام ،و عندما كان فرانكو يجند بالقوة ر
حي أطفال بلدنا يف حربه الفاشية ضد القوى الثورية يف اسبانيا ).(1934
ي
امبي ــال متكام ــل .إن ــه خط ــوة أخ ــرى ي ـف تط ــبيق
ايب لي ــس ح ــدثا منع ــزل ع ــن مخط ــط ر
فت ــدخل النظ ــام لنق ــاذ مص ــالح الحتك ــارات الك ـ رـبى ـف الز ر ـ
ر
السباتيجية العدوانية الجديدة الموجهة ضد حركات التحرر الفريقية و العربية و ر
الي كشفنا عنها منذ مدة.
و إنــه لضــمن هــذه السـ رـباتيجية أتــت اتفاقيــات مدريـد و حــرب البــادة الـ رـي شــنها الحكــم ضــد أبنــاء الصــحراء ،و كامتـداد لنفــس الــدور الموكــل إل
ي
المبياليــة كــانت مســاعدة الكتــائب يف لبنــان و المســاهمة يف الهجــوم عل الـ ر ي
ايب ،و انطلقــا مــن
ـبينب ،و اليــوم التــدخل ـف الز رـ
النظــام مــن طــرف ر
ـ
ـ
تكتس فعاليتهــا و مضــمونها التحــرري ،إل بالدانــة النضــالية المطلقــة للمخطــط
الخب ،ل يمكنهــا أن
الملك
هــذا الســاس ،فــإن إدانــة التــدخل
رـ
ـ
ـ
المبيال ككل.
ر
المبياليــة لعــدوانها ضــد العديــد مــن الحركــات التحرريــة الفريقيــة دليــل عل قوتهــا و تجاوزهــا لزمتهــا الخانقــة ؟ هــل
 -3هــل تصــعيدر
ف
ايب دليل عل تجاوزه هو الخر لزمته القتصادية و السياسية ؟
تدخل الحكم يف الز ر
قــد يتبــادر إل ذهــن مــن ي
يكتق بــالنظر إل الحــداث بمعــزل عــن الســس الماديــة الـ رـي تتحكــم ي ـف تطــور الوضــاع و تصــنع الحــداث ،بــأن تــدخل
ـ
ي
المبيالي ــة .و نظـ ـرا لم ــدى الس ــاءة ال ـ رـي تلحقه ــا ه ــذه النظ ــرة
المبيالي ــة للع ــدوان ،دلي ــل عل ق ــوة النظ ــام و ق ــوة ر
ايب و تص ــعيد ر
الحك ــم ـ ـف الز رـ ـ
ي
الوطي الثوري ،فإننا نذكر بأن تقييم وضع الحكم يجب أن ننطلق فيه :
بمسبة النضال
السطحية
ر
أول  :من واقع ارتباط احتداد أزمته باحتداد الزمة ر
المبيالية.
الي وصلت إليها ر
ر
الجماهب الشعبية ،و ر
ثانيا  :من الدرجة ر
الي وصلها التساع الموضوع للهوة الفاصلة بينه و ر ي
المعاس و
الي تحدد حسب الواقــع المــادي
بب
ر
ـ
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الجماهب.
السياس )مسألة الديموقراطية( الذي تعيشه تلك
ر
ي
ف مـ ــدى قـ ــدرته الموضـ ــوعية عل مواجهـ ــة السـ ــخط
ثالثـ ــا  :مـ ــن مـ ــدى صـ ــلبة البنيـ ــة القتصـ ــادية للنظـ ــام و الـ ـ رـي تشـ ــكل المسـ ــتند
الساس ـ ـ
ــ
الجماهبي.
ر
ي
إذا اعتمدنا هذه المنطلقات ف التحليل ،فإننا نخلص إل ما يل :
المبيالية إذا كانت قد رسـمت الخطــوط العريضـة لسـاليبها العدوانيـة الجديـدة ،فإنهـا لـم تســتطع بعـد ان تجـد اســتقرارا مرحليـا ضـمن
 - 1أن رالتدابب ر
موازين القوى ر
الي تتطلبها المرحلة الحالية :
الخبة عل حسابها ،كما أنها لم تستكمل بعد كل
تغبت يف السنوات
ر
ر
الي ر
المبيالية من إعادة تقسيم العمل عل الصعيد العال بشكل يسمح لها بتثبيت النظمة
 أن حوار الشمال – الجنوب لم يلد بعد ما تنتظره رالموالية لها يف نفس الوقت الذي يسمح لقتصادها الحتكاري المنخور من التنفيس عن أزمته.
 أن عمق هذه الزمة القتصادية بدوره يحد من إمكانياتها للجواب عل المتطلبات الحالية لعملئها اتجاه تصاعد المد التحرري.ي
المبياليـة و
 أن تصاعد كفاحات الطبقــة العاملـة داخـل البلـدان الغربيـة ضـد سياســة التقشـف و تضــييق الحريـات ،يسـاهم هــو الخــر ـف أزمـة رعرقلة حركتها و قدرتها عل المبادرة.
أم ــا بالنس ــبة لوض ــع الحك ــم ،فإننـ ــا إذا نظرن ــا إلي ــه م ــن خلل أس ــس التقيي ــم الم ــادي ال ــذي ح ــددناه س ــابقا ،و بالض ــافة إل انعكاس ــات الزم ــة
ر
المبيالية ر
الذاب ،نجد :
الي تلعب دورا أساسيا يف وضعه
ر
ي
ي
ي
ر
تغيب يذكر لحد الن ،ول زالت تعاب من نفس الهشاشة الي عرفتها ف الماض ،بالرغم من
 أن السس القتصادية للنظام لم يطرأ عليها أي رالمبيالية و إرادته يف تقويتها.
إرادة ر
المبيالي ــة و النظم ــة الرجعي ــة العربي ــة ال ـ رـي ازداد حجمه ــا فعل خلل الس ـ ر ي
ـنتب
 أن مختل ــف المس ــاعدات و الق ــروض الممنوح ــة م ــن ط ــرف ري
تب تلتهمهــا نفقــات الحــرب يف الصــحراء و أجهــزة القمــع المتســلطة عل الشـعب المغرب )العجــز ف ر ي
الخب ر يـ
مبانيــة الدولــة الـذي زاد هـذه الســنة
ر
رـ
ـ
ي ـ
ي
الخب الخ . (...
ب  50ف المئة عما كان عليه ف السنة الماضية وحدها ،توقف العديد من مشاري ــع التصميم
ر
ـاهبي ازداد تعاظم ــا نتيج ــة لتض ــخم جي ــش الع ـ ر ي
ـاهب بش ــكل م ــذهل ،و تض ــييق
ـاطلب و ت ــدهور الوض ــاع المعيش ــية للجم ـ ر
 أن الس ــخط الجم ـ رالحري ــات السياس ــية و النقابي ــة .و لع ــل اب ــرز المثل ــة عل تعم ــق ذل ــك الس ــخط و اتس ــاع اله ــوة ر يـ ـ
بب الحك ــم و الطبق ــات الش ــعبية ك ــان الرف ــض
الملك للس ــلم الجتم ــاع بتص ــعيد نض ــالته المطلبي ــة .و ه ــذا ب ــالرغم م ــن
ـاهبي الق ــاطع لق ــرض الص ــحراء ،و ج ــواب ش ــعبنا عل الن ــداء
الجم ـ ر
ــ
ي
مسبتها النضالية.
البجوازية إل جانب الحكم ف تضليل
الجماهب و العمل عل تحريف ر
ر
اشتداد القمع و مساهمة القيادات اليمينية لحزاب ر
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 إن ثقل المهمة الجرامية رالي ينفذها الحكم يف الصحراء إل جانب متطلبات مواجهة نضالت شـعبنا و حمايـة نظــام ولـد دادة المهلهـل ،أي
تحمله القسط الكب يف الدفاع عن مصالح المبياليــة يف الجـزء الغرب مـن الـوطن العرب  ،ل يفعـل ،بالضـافة إل ب ر
ر يـ
غب تـوريطه
ـاف
الممبات ،رـ
ر
ر
رـ
رـ
ـ
يف الزمة ر
الي عاشها من قبل .
ي
المبياليــة ،ل يمكنهــا أبــدا أن تستســلم أمــام تنــام حركــات
المبياليــة و عميلهــا ـف المغــرب ،فــإن ر
لكــن بــالرغم مــن الزمــة الحــادة الـ رـي تعيشــها ر
التحرر أو تنتظر حل كل معضلتها الذاتيـة لمواجهــة ذلـك المـد .إن مصـالحها المهــددة تفـرض عليهـا الـدفاع عـن نفسـها بكــل رشاســة ،بالوسـائل
المتوفرة لديها ،و يف نفس الوقت الذي تعمل فيه عل ترتيب أوضاعها بشكل أفضل.
ي
ر
ايب م ــن أهمي ــة
و بالض ــبط ،نظـ ـرا للخط ــار المحدق ــة ب ــأمن الحتك ــارات الرأس ــمالية ـ ـف إفريقي ــا الس ــبالية ،و نظـ ـرا لم ــا يش ــكله الحف ــاظ عل الز رـ ـ
للتخفيف من تلك الخطار ،كان التنسيق ر ي
المبياليات ،و تـم تكليـف الحكـم الكمـ رـبادوري ي ـف المغــرب بـالرغم مــن أوضــاعه الخاصـة
بب مختلف ر
إل الشاع بإنقاذ موبوتو.
ي
الفرنس بصـفة رئيســية مسـؤولية ذلـك التــدخل بـالرغم مـن الهزيمــة ال رـي
المبيـال
و لنفس العتبارات ،و ف إطار توزي ــع الدوار ،تحمل الحكم ر
ـ
الخبة و تنام قوى اليسار الفرنس.
لحقته يف النتخابات
ر
ي
ايب ليـس دليل عل تجـاوز الحكـم لزمتـه .إنــه تنفيـذ العبـد المريـض لوامـر ســيده القلـق .و الهــداف
فالتدخل العسكري للقــوات الملكيـة ـف الز رـ
الخاصة للحكم من التدخل فإن أهمها هو :
ي
 العمــل عل كســب ي ـالمبياليــة و النظمــة الرجعيــة الفريقيــة ف ظــرف ر ي
السياس و
تبايــد فيــه حاجــاته إل المزيــد مــن الــدعم المــادي و
رض
ر
ـ
ـ
العسكري يف حرب الصحراء.
 أداء واجب رجع – امبيال رمشبك لمواجهة الزحف التحرري الذي يهدد كل النظمة الرجعية.
ر
ر
الخارج خاصة اتجاه الجزائر لخفاء أزمته.
 إظهار القوة عل المستوى الداخل وف
ر
ايب
يال
المب
العسكري
للتدخل
ة
المباش
 -4السبابالرجع يف الز ر
ر
ي
ي
ر
المباشة ر
الي تكمن وراء هذا التدخل فه كما يل:
اما بالنسبة للدوافع الساسية و
ف
ر
السبالية :
 -1الوضع المتفجر يف إفريقيا
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إن النتصــار الــذي حققتــه حركــات التحريــر ي ـف الموزمــبيق و أنغــول إل جــانب حركــات التحريــر المتناميــة ي ـف كــل مــن جنــوب إفريقيــا و زمبــابوي و
ي
ايب ( لي ــس فق ــط ي ـصبة قوي ــة ي ـف وج ــه المص ــالح القتص ــادية
غبه ــا م ــن البل ــدان الفريقي ــة ،يجع ــل م ــن س ــقوط نظ ــام موبوت ــو ـف الكونغ ــو )الز رـ ـ
ر
المبيالية )النحاس ،الزنك ،الماس  (...و لكـن كارثـة بالنسـبة لهـا ،إن معنــاه فتــح البـواب عل مضاعيها لنتصــارات شيعة للعديـد مـن حركــات
ر
ي
ي
ي
ي
ر
المبيالية ف الوقت الراهن لضب الحكم التقدم ف أنغول.
التحرر ف المنطقة ،بالضافة إل قطع الطريق عل المؤامرات الي تحيكها ر
رـ
بالعشات مــن
بالمبياليــة منــذ مــدة أن تبعــث
 -2إن حكــم موبوتــو ليــس فقــط حكمــا ضــعيفا ،بــل وصــل درجــة مــن النحلل و التفكــك دفعــت
ر
ري
ري
تحضب بديل فعل له.
مدنيب للعمل عل إصلحه و تنظيم قواه القمعية ،أو عل القل،
عسكريب و
خبائها
ر
ر
ي
ر
الوحس  ،فــإن
ايب ( تحــت نظــام موبوتــو تعــاب منــذ ســنوات مــن شـ رـي الــوان القهــر .و بــالرغم مــن القمــع
ـاهب الشــعب الكونغــول )الز ر ـ
 -3إن جمـ ر
ـ
يعط لنفســه قـوى وطنيـة و تقدميـة لمكافحــة
الشعب الكونغول الذي اكتســب مـن خلل تجربـة حكـم لومومبـا وعيـا متقـدما ،قـد اسـتطاع أن
ـ
ـلب التقـ ر ي
الســتغلل و الســيطرة الجنبيــة )جبهــة التحريــر الوطنيــة الكنغوليــة  -حــزب الشــعب الثــوري( .بالضــافة إل العديــد مــن المناضـ ر ي
ـدميب
الذين التجأوا إل الخارج أثناء المجازر ر
الي نظمت خلل تصفية حركة باتريس لومومبا أو فيما بعد.
ه ال رـي
لخبات
إن مختلـف هــذه القـوى
ه ال رـي تتحــرك اليـوم للطاحــة بموبوتـو و يـصب الحتكــارات المســتغلة رـ
الكونغــو .كمــا ان هــذه القـوى ـ
ـ
ر
ري
ايب".
المبيالية إخفاءها وراء ما تسميه "رجال الدرك
لتبير تدخلها من أجل "حماية الوحدة البابية للز ر
الكتنغيب" ر
تريد ر
جماهبي ملحوظ ،و اتضحت آفاق السقوط الحت لنظام موبوتو.
إنه يف ظل هذه الوضاع انفجر الكفاح المسلح بدعم
ر
الجني" و محاربة "الشيوعية " ..
المبيالية يف هلع تحت شعار "مواجهة التدخل
لمواجهة هذا الخطر الكيد ،تحركت
طوابب ر
ر
ر
ف ــدفعت المبيالي ــة بحك ــم الخيان ــة ي
الفرنس بالنق ــل الج ــوي
ـم
ـ
ك
الح
ـل
ـ
ف
فتك
.
ـعوب
ـ
ش
ال
ـر
ـ
ي
لتحر
ـادة
ـ
ض
الم
ـوى
ـ
ق
ال
ـدوان
ـ
ع
ـم
ـ
ع
تز
إل
ـاط
ـ
ب
الر
ف
ر
ــ
ــ
ي
ـ
ر
ـ
ي
ي
ـ
ي
حب تعهــدت
بالضــافة إل العشات مـن أطــره العســكرية العاملـة هنــاك منـذ مـدة جنبــا إل جنـب مـع الخـ رـباء
ائيليب .هـذا ـف ر
المريكيب و الش ر
ر
الطبان .إنهــا فعل "حركــة" )بســكون ال ـراء (
السياس و إرســال الســلحة و النظــام
المبياليــة المريكيــة بالــدعم
الرجع المضي بمســألة ر ـ
فيــه ر
ـ
ـ
ي
ي
ري
المنخرطب تحت وطأة القهر ف جيشه.
الكمبادوري ف المغرب ،و يدفع حطبا لها أبناء شعبنا
امبيالية يتصدرها النظام
ر
رجعية ر
الرجع ؟
يال
البجوازية من هذا العدوان
ر
 -5فما هو موقع و موقف القيادات الحزبية رالمب ي
ي
ي
ايب ،ليـس فقـط
البجوازية يف المغرب تتحمل مسؤولية
خطبة ف التدخل الجرام الذي يقـوم بــه الحكــم بــالز ر
ر
إن القيادات المتخاذلة للحزاب ر
ي
ي
ايب ،و لكن أكب من ذلك بمشــاركتها ـف حكومــة نظــام الخونــة .هــذه الحكومـة الـ رـي انضــموا إليهـا
بعدم اتخاذ موقف لدانة التدخل الملك ف الز ر
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عل أســاس المســاهمة يف اتخــاذ القـرارات الكـ رـبى للدولــة )انظــر البيــان الرسـ حــول ر يـ
تعيب الزعمــاء الــوزراء( ،و ليــس فقــط لمراقبــة النتخابــات
ـ
الساس  ،فلقـد انجــرت وراء منــاورات الحكـم،
الجماهب .إن هــذه القيـادات النتهازيــة ،و إن كــانت ليســت العـدو
كما يدعون عن قصد لمغالطة
ر
ـ
ي
و ان موقعها اليوم هو التحالف معه .فبمشاركتها ف الحكومة الملكية اللوطنيـة و اللشــعبية ،و بعـدم فــرز موقفهــا عــن موقـف تلـك الحكومـة
ي
ايب المسؤوليات التالية :
العميلة ،تتحمل بوضوح ف مسألة الز ر
ي
العدواب الموجه ضد الشعب الكنغول و كافة شعوب إفريقيا.
المبيالية
 -1مسؤولية تزكية أمر رالمبيالية و الرجعية.
ايبي خدمة لمصالح ر
 -2مسؤولية الموافقة عل نحر أبناء شعبنا و أبناء الشعب الز رالجماهب و ضمن قواعدها نفسها ،و قطع الطريق امــام تحركــات هــذه الطاقــات لدانـة
 -3مسؤولية خنق الطاقات النضالية الموجودة وسطر
ي
ي
ايب لي ــس إل امت ــدادا طبيعي ــا
ايب  .إن موق ــع و موق ــف ه ــذه القي ــادات م ــن الت ــدخل ـف الز ر ـ
المبيالي ــة و آخره ــا الت ــدخل ـف الز ر ـ
مخط ــط الحك ــم و ر
ـنتب ،و انطلق ــا م ــن موقعه ــا داخ ــل م ــا تس ــميه "الجم ــاع ال ـ ي
لمواقفه ــا لم ــا يج ــري يف بلدن ــا من ــذ س ـ ر ي
ـوطي"  -إجماعه ــا كقي ــادات انتهازي ــة م ــع
ــ
ري
المبيالي ــة  -و لي ــس أب ــدا إجم ــاع الش ــعب ال ـرازح تح ــت القم ــع و القه ــر ،و انه ــا بإجماعه ــا ه ــذا و باس ــتغللها
الكم ـ رـب
ادوريب و السماشة و عملء ر
ر
ـلب المخلصـ ر ي
ليافطــة التقدميــة و الوطنيــة الـ رـي أدى ثمنهــا العديــد مــن المناضـ ر ي
ـب ،لتعمــل عل ســب الطبيعــة اللوطنيــة للنظــام و تـ رـبير جرائمــه و
الخب ر ي
ري
تب فقط :
السنتب
الجماهب الشعبية .و لنذكر بالبعض من مسلسل مواقفها خلل
خياناته امام
ر
ر
تبي موقفــا وطنيــا ،في
ي
ي
لقــد تــوجهت ف  74إل عواصــم العــالم أجمــع ر ـ
لشح موقــف القض الملك ف مســألة الصــحراء مـ رـبرة ذلــك بــان القض ي ـ
ـ
ـ ـ
ـ
ي
المبيالية.
غب أوامر ر
الوقت الذي لم يتبي فيه ر
ر يـ
 لقــد عملــت بجهــد عل بــث ســموم الشــوفينية و الحقــد ر ي ـاليمب الجزائــري )جماعــة
المغرب و الشــعب الجزائــري ،و عل تأييــد
بب الشــعب
رـ
لحول بن خادة( مكملة بذلك دعاية النظام.
ي
 لقــد أيــدت المسـ رـبة الصــفراء بحمــاس و ســمتها مسـ رـبة وطنيــة تخــدم مصــلحة الشــعب ،ـف الــوقت الــذي يســقط فيــه القنــاع ليتضــح أن الــذينالمبياليـة ي ـف الدعايــة الرجعيـة و عل رأسـهم "جـان جـاك كـو دوفرجــاك" هـذا المرتـزق الـذي كـان
أوحوا بفكرة المسـ رـبة و خططــوا لهـا هـم خـ رـباء ر
أيام الحرب الجزائرية – الفرنسية مكلفا بقسم الدعاية المضادة لجبهة التحرير.
المبياليــة الرجعيــة و تــدخل الحكــم عســكريا ي ـف الصــحراء الغربيــة لينفــذ تلــك التفاقيــات بقــوة المــدافع و النــابلم،
 لقــد تمــت اتفاقيــات مدريــد ري
فــانطلقت رـ
ـاهب حــول "التحريــر" و "عنــاق الخــوة" ،ـف نفــس الــوقت الــذي تحــت فيــه عل الــدفع بالمزيــد مــن أبنــاء
تنش ال كــاذيب وســط الجمـ ر
ي
ري
ادوريب.
الكمب
المبيالية و كمشة من
ر
شعبنا إل الموت ف سبيل مصلحة ر
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ـيتب بعـدة حملت قمعيـة اعتقـل خللهـا رـ
ـنتب الماضـ ر ي
 لقد قام الحكم طيلة السـ ر يالعشات مـن مناضـل الحركـة الماركسـية اللينينيــة المغربيـة ،و
ـلب النقـ ر ي
مــن المناضـ ر ي
جماهبيــا واحــدا للــدفاع عــن الحريــات و توقيــف الختطافــات و التعــذيب ،بــل اســتمرت ي ـف
ـابيب ،فلــم تنظــم و لــو احتجاجــا
ر
للمسبة الديموقراطية المزعومة.
المراهنة عل "المغرب الجديد" و التطبيل
ر
ري
المجرمب" المســخرة مـن النظــام ،فعملــت عل تــبييض
 لقد تم اغتيال المناضل عمر بن جلون يف واضحة النهار من طرف عصابة "الخوانري
المناضلب ضد "اليادي الثمة" ممتنعة عن فضح مسؤولية الحكم يف تلك الجريمة النكراء.
الجماهب و
الخب ،و وجهت سخط
وجه هذا
ر
ر
ر
للعباف بتصفية المناضل الشهيد عبد اللطيف زروال ،فلم يتجرأ و ل زعيم واحد من أدعياء الديموقراطية عل إدانــة
 لقد اضطر البوليسالغتيال.
ي
ر يـ
بي
 و قد أعلن النظام عن مهزلة النتخابات فزكتها ،و بعد انفضـاح التضـليل و إطلق النـار علالمحتجب ضـد المهزلـة النتخابيــة )أحــداث ـ
الجماهب ضد المجهول " :أعداء الديموقراطية" ؟ ...
مطهر( ،اتجهت القيادات الحزبية المتخاذلة إل رتبئة الحكم و تحويل سخط
ر
جماهبنــا ســماها "قــرض الصــحراء" كمــا أعلــن عــن الســلم الجتمــاع ،فكـان موقفهــا هــو الموافقــة عل
 لقـد نظــم الحكـم أ كـ رـب عمليــة نهـب ضـدر
القرارات الملكية.
 يف بداية هذه السنة )  3يناير  (77قام النظام بمحاكمة صورية يف حق  176من مناضل الحركة الماركسية اللينينية المغربية بتهمة "المسبأمن الدولة" .لقد عرفت هذه المحاكمة منعا كامل ي
لدب حق يف الدفاع ،كما أنها ر ي
تمبت من جانب آخر باســتماته مناضــل حركتنــا ي ـف التشــبث
ي
الوطي الثوري من مسألة الصحراء ،و كذا جرأتهم يف إدانة تلك المهزلــة القضــائية و مقاطعتهــا .ي ـف
بمواقفهم و قناعاتهم و عل رأسها الموقف
ر
ه ــذا ال ــوقت بال ــذات حي ــث ك ــان م ــن المف ــروض م ــن أي ديم ــوقراط أن يق ــف لل ــدفاع ع ــن حري ــات التع ـ رـبب و ال ـرأي ،ال ـ يـبمت القي ــادات الحزبي ــة
عل يعتــه اســتغل المناســبة ليســاهم بوقــاحته
البجوازيــة الصــمت ،و لــم تتخــذ
ر
أي موقــف احتجـ رـاج عل مــا يجــري داخـ يـل المحاكمــة .بــل أن ـ
ي
ـلب الثـ ر ي
المعهــودة إل جــانب ابــواق الحكــم ف تحضـ رـب ال ـرأي العــام لحكــام مشــددة ف حــق المناضـ ر ي
ـوريب و صــدرت تلــك الحكــام  :مــن بينهــا 44
ـ
ـ
حكما بالسجن المؤبد.
ر
ري
المزيفب لحريات الـرأي مـن أجـل إدانـة تلـك الحكــام ،بـل ال يـبموا الصـمت المطلــق ليـدخلوا بعـد بضـعة أســابيع إل الحكومـة
فلم يتحرك الدعاة
الملكية "لنقاذ المسلسل الديموقراط".
ي
البجوازيــة تقــف
ايب  ،هــو الــذي يجعلنــا نقــول بــأن القيــادات الحزبيــة ر
إن هــذا المسلســل مــن المواقــف المتخاذلــة و آخرهــا تــدخل الحكــم ـف الز ر ـ
اليــوم ي ـف تحــالف مكشــوف مــع العــدو ،بــل و ي ـف حكــومته .لقــد تنكــرت ي ـف الممارســة العمليــة لشــعارات التقدميــة و الوطنيــة و أفرغتهــا مــن كــل
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مضمون لتستعملها ر ي
لب ر ي
الجماهبة
يب صدرها و مخادعة
ر
ر ف
الوطنيي و الديموقر ر ف
ر ف
ر ف
الحقيقيي
اطيي
المناضلي
 -6واجب كلالمبياليـة و حكمهــا الكمـ رـبادوري العميــل ،و رفـع كــل لبـس يمكنـه
إن منطلقاتنا يف معالجة القضايا الراهنة يف الضاع ،هــو عــزل العـدو
الساس  ،ر
ـ
الجماهب عن النظر بوضوح للعدو و مناوراته.
أن يعيق
ر
ـاهب ي ـف اسـ رـباتيجية بنـاء
عل هذا الساس ،يجب تعبئة كل الطاقات النضالية لتعميق أزمة العدو ،و بهدف تحويل موازين القوى لصالح الجمـ ر
حكم ي
شعي.
وطي ديموقراط ر
نعتب أن الخط الفاصل يف المواقع و المواقف هو ذلك الخط الذي يضع يف تناقض تناحري ر ي
اثنب :
إننا ر
المبيالية و معسكر الشعب.
 معسكر الحكم و من ورائه رـوطنيب إل اللتفــاف و التكتــل داخــل معســكر الشــعب ،و التــوجه نضــاليا ي ـ
لضب العــدو و فضــح المتخـ ر ي
ري
و إننــا لنــدعو كافــة المناضـ ر ي
ـاذلب و
ـلب الـ
ري
المتحالفب معه.
ي
ري
الوطنيب ان يظلوا أوفياء لتاري ــخ شعبنا النضال الذي هب يف مظاهرات صــاخبة
ايب ،فإن عل كل
وبخصوص التدخل العسكري الحال ف الز ر
ايب حاليــا( ،و إدانــة اغتيــال المناضــل بــاتريس لومومبــا ،هــذه الجريمــة الـ رـي ســاهم ي ـف تنفيــذها آنــذاك
ليقــف إل جــانب الشــعب الكونغــول )الز ر ـ
المبيالية و شقيقه نظام موبوتو المتعفن.
نفس النظام الذي يرسل اليوم جيشه من أجل تقتيل الثوار و خدمة مصالح ر
ف
ف ف
ـال ال ــذي يح ــاك و ينف ــذ ض ــد ش ــعبنا و ش ــعوب
ـ
ي
المب
ـط
ـ
ط
المخ
ـه
ـ
ج
و
ف
ـوف
ـ
ق
للو
ـا
ـ
ق
منطل
ايب
ز
ال
ف
ر
ـ
ـ
ر
ي
يـ ـ
ـدواب يـ ـ
 فلنجع ــل م ــن الت ــدخل الع ـ يالمنطقة.
المبيالية و الرجعية.
 ل قرش و ل رجل واحد لخدمة حروبر
 الخزي لحكم الخونة و المرتزقة.الكونغول.
 عاش كفاح الشعبي
 -عاشت حركات التحرير الفريقية و العربية.
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مغرب النضال
المستقبل ر ف
بي يدي الطبقة العاملة
بمناسبة فاتح مايو 1977
ري
المليب من العمال يف كل أنحاء العالم ليع رـبوا بصـوت واحـد عــن رفضـهم لدكتاتوريـة الرأســمال و نظـامه المتعفـن،
يف هذا اليوم العظيم يخرج
ي
بب ر
بب أيديهم ر
بب الشعوب ,و المساواة ر ي
إنساب جديد ،مجتمع الخوة ر ي
حاملب من جهة أخرى ر ي
ري
البش و الرفاهية للجميع.
مشوع مجتمع
و إن فاتح ماي ،هو تلك المناسبة ر
الي ت رـبز فيهـا الطبقـة العاملـة قـوة ل تقهــر ،قـادرة عل تحطيـم نظـام السـتغلل ،و كـل أشــكال الضـطهاد إن
ه عرفت كيف تتحد و كيف تنظم نفسها .و إن العمـال المغاربـة المهــاجرون يقفـون ضـمن الطبقـة العاملـة ي ـف فرنسـا ليـدافعون عــن حقـوقهم
بالوحدة النضالية مع ر
ري
فرنسيب ،ل يمكنهم كذلك إل أن يقفوا اليوم ليفكـروا ي ـف شـعبهم و مـا يقاســيه مـن محــن عل يـد
باف العمال مهاجرين و
المبيالية.
الحكم الرجع عميل ر
ف
أيها العمال المغاربة يف الهجرة
لقـد كـان بودنـا أن نكـون يف هـذا اليـوم المجيـد إل جـانب ب ر
ـاف إخواننـا الكـ ر ي
ـادحب ي ـف المغـرب لنشـاركهم حمــاس النضــال فــوق أرضـنا ،و ضـد حكــم
ـ
ري
المبيالية .لكن غربتنا لن تزيدنا إل حقدا عل الذين حرمونا من وطننا العزيز.
ادوريب و كل
الكمب
المتجبين عملء ر
ر
ر
ـ
ي
ي
الملكب الكب ــار و عل رأس ــهم
البجوازي ــة الك ـ رـببة و
ـيطب ،و لك ــن أقلي ــة قليل ــة مــن الع ــائلت ر
ر
إن بلدن ــا غني ــة بموارده ــا الض ــخمة و رجالهــا النش ـ ر
ي
خبات البلد ،و يمتصــون دم أبنائهــا ،ف ر ي ـ
ر يـ
ر يـ
العائلــة الملكيــة يقتســمون مــع الرأسـ ر ي
حب يعيــش شــعبنا
أوروبيب و
ـماليب الكبــار
أمريكيب و صــهاينة ر ـ
ـ
بكامله تحت وطأة الفقر و القهر.
292

المنظمة الماركسية ـ اللينينية المغربية "إل المام" :الخط الثوري 1970 :ـ  :1980الوثائق الساسية ـ مقالت ونصوص

إن الحكم المسؤول عن هذه الوضعية هو حكم الستعمار الجديد ،و إن سياســته اللوطنيــة و اللشــعبية هـذه لـم تـزد نتائجهـا إل خطــورة عل
مصب بلدنا ر
المبيالية عليها.
الجماهب الكادحة ،و عل
حياة
الي تتعمق أكب فأكب هيمنة ر
ر
ر
المغرب  ،قـد
للمبيالية و تآمره مع الصهيونية ضد مصالح مجمـوع الشــعوب العربيـة ،و ليـس فقـط مصـالح الشــعب
و بالفعل ،إن ولء الحكم
ر
رـ
أصبحت الن أشياء واضحة وضوح الشمس.
بب الحســن و ر
لقــد انفضــحت اللقــاءات الشية ر ي ـ
موس ديــان ي ـف فــاس ،و مــع عــدد آخــر مــن الصــهاينة ،و الــدور الــذي لعبتــه هــذه اللقــاءات ي ـف
ـ
ي
تحضب زيارة السادات الخيانية و ر
الصهيوب.
العباف بالكيان
ر
ي
ايب تلبية لوامـر فرنسـا ،مرجعـا بلدنـا إل عهـد الحمايــة ،أيــام كـان الســتعمار يـدفع بـاللف مـن أبنـاء
لقد علمنا كيف تدخل الحكم عسكريا ف ز ر
ري
لندوشب" و شعوب أخرى.
شعبنا إل الحروب الجرامية ضد شعوب "
و إننا نعرف اليوم جميعا كيف أن تحريك الحكم لمسألة الصحراء الغربية كان منذ البداية باتفاق مع الســتعمار السـ ي
ـباب و بــدعم مـن فرنســا و
المبيالي ــة – الرجعي ــة لتفاقي ــات مدري ــد ،و ك ــذلك
ـاهب الش ــعبية و تغطي ــة الطبيع ــة ر
أمريك ــا ،و أن المس ـ رـبة الص ــفراء ل ــم تنظ ــم إل لتغلي ــط الجم ـ ر
تغليــف الطبيع ــة الجرامي ــة للتــدخل العســكري ضــد إخوانن ــا الص ــحر ر ي
اويب .ذلــك الت ــدخل الــذي ج ــاء بعــد فش ــل إس ــبانيا ي ـف القضــاء عل كفــاح
الوطي و تحرير أرضه مـن الســتعمار و هيمنــة رـ
ي
المبياليــة .و مـا تلـك التفاقيــات
الشعب الصحراوي و توقيف طموحه إل الستقلل
الشكات ر
الخياني ــة ال ـ رـي أبرمه ــا الحس ــن م ــع ول ــد دادة و الس ــتعمار الس ـ ي
ـباب و ر ـ
خبات
خبات الص ــحراء كم ــا يقتس ــمون رـ ـ
المبيالي ــة إل لقتس ــام ر ـ
الشكات ر
المغرب.
المغرب ،و اضطهاد الشعب الصحراوي الشقيق كما يضطهدون الشعب
ر
يلعبه الحسن و زبانيته سواء لخضاع شــعبنا و مــدى مســاهمته في
المبيالية عل بلدنا ،و إذا قدرنا الدور الذي
إننا إذا نظرنا إل مقدار تسلط ر
ـ
المبياليــة و الصــهيونية ،يتضــح لنــا جليــا أن ذلــك الحكــم العميــل أصــبح يعتـ رـب اليــوم أحــد البيــادق
مختلــف المــؤامرات الـ رـي تحــاك مــن طــرف ر
الساس ــية ي
المغرب وأع ــداء الم ــة العربي ــة .إن ه ــدف ه ــذه المخطط ــات ه ــو تصــفية ك ــل الق ــوى التحرري ــة
ـعب
ـ
ش
ال
ـداء
ـ
ع
أ
ـات
ـ
ط
مخط
ـذ
ـ
ي
تنف
ف
رـ
ـ
ي
المبيالية و الصهيونية و الرجعية.
فلسطب إل الصحراء ،و و ضع مجموع الوطن
العربية من
العرب تحت السيطرة الكاملة لحلف ثلب  :ر
ر
ر
ـيب عل بــت ســموم الحقــد ر ي ـ
و إنــه يلق ظــل هــذه المســاع تعمــل دعايــة الحكــم و أنصــاره مــن المرتزقــة السياسـ ر ي
المغرب و الشــعب
بب الشــعب
رـ
ـ
ي
ي
ر
بالجماهب إل الحباق ف حرب إجرامية ثانية إضافة إل الحرب الجارية ف الصحراء الغربية.
الجزائري للدفع
ر
ي
ري
ـاهب
البجوازية و بعض الزعماء
النتهازيب أمثال بوعبيد و بوستة و عل يعته ،قد وضعوا يدهم ف يد الحكم لخضاع الجمـ ر
إن بعض الحزاب ر
293

المنظمة الماركسية ـ اللينينية المغربية "إل المام" :الخط الثوري 1970 :ـ  :1980الوثائق الساسية ـ مقالت ونصوص

الكادحة و إغماض عينها عل المؤامرة ر
الي تحاك ضدها.
المبيالية ليس بجديد .لقد تناوروا من قبل عل كفــاح شــعبنا ســنة 1956
المغرب و وقوفهم إل جانب الحكم و ر
إن تنكرهم لمصالح الشعب ي ر
ر
ـاهب المخلص ــة اس ــتقلل م ــزورا عل أن ــه اس ــتقلل حقيق  ،ط ـ ر ي
ري
ـامعب مقاب ــل
م ــع نف ــس أع ــدائه الت ـ
ف إيك ــس – ليب ــان و ق ــدموا للجم ـ ر
ـاريخيب ـ ـ
ــ
ي
الوطي الحصول عل بعض المتيازات الضيقة.
إجهاضهم للكفاح
ي
ترم بال كـاذيب
جماهب شعبنا ف البوادي و المدن
إل أن
ر
استفادت من هــذه التجربـة و تجــارب أخـرى ،و أمـام الواقــع المــر الـذي تعيشــه يوميـا ،ـ
ري
المتسلطب عل رقابها.
تسب يف النضال ضد
و الديماغوجية جانبا لتدافع عن نفسها و ر
ي
ي
ر يـ
الفلحب لنضــالتهم البطوليــة ـف مختلــف المنــاطق ،دفاعــا عــن حقهــم ـف الرض ،و ضــد
و بالفعــل ،إن الســنة الماضــية قــد شــهدت تصــعيد
ي
ري
الملكب الكبار .و الطبقة العاملة بـدورها عرفـت نهوضـا لـم يسـبق لـه مثيـل ،فأمـام تجميـد الجـور و تصـاعد الغلء و
المخزب و تعسف
الظلم
ي
ر
الطبق و
معــاملت أربــاب العمــل اللإنســانية دخلــت أغلــب المؤسســات الصــناعية ـف تحركــات نضــالية هامــة ،اتســمت بتقويــة روح التضــامن
ـ
احتلل مطلب ر
احبام الحريات النقابية مكانة بارزة.
ري
ري
غبهم يعمهم السخط عل
الفلحب ،نجد فئات اجتماعية أخرى من طلبة و تلميذ،
و عل غرار كفاحات العمال و
معلمب و تجار صغار ،و ر
أكبة
سياسة القمع و التجوي ــع و يتقدمون إل ساحة النضال بعزيمة ر
المبيالي ـ ــة ،يط ـ ــالب بالحي ـ ــاة الح ـ ــرة الكريم ـ ــة .إل أن الحك ـ ــم العمي ـ ــل دفاع ـ ــا ع ـ ــن القلي ـ ــة
إن ش ـ ــعبنا ب ـ ــأكمله يرف ـ ــض الس ـ ــيطرة
الكمبادوري ـ ــة – ر
ر
ي
البوليس  ،و ـف بعـض الحيـان بالرصــاص كمــا فعـل
الجماهبية بالعتقالت و القمــع
المبيالية يواجه مختلف التحركات
ر
الكمبادورية ومصالح ر
ر
ـ
ر
ر يـ
ري
الفلحب  .و إن الســجون لـ يـبخر اليــوم بــأخلص المناضـ ر ي
ر يـ
ـدافعب بصــدق مــن أجــل كرامــة شــعبنا و تحــرر بلدنــا مــن جـ رـبوت
ـلب المـ
أمزمب ضــد
ي ـف
المبيالية – الرجعية.
السيطرة ر
كمــا أن الحكــم يعمــل بأبشــع الوســائل عل تخريــب المجتمــع ليقتــل فيــه كــل عزيمــة و كــل روح الصــمود ،عــن طريــق رـ
نش المخــدرات مــن كيــف و
حشيش و فساد .إنه يريد أن يفرض عل شعبنا الستسلم و قبول القهر يف الصمت و اللم.
و إذا كان الحكم يعمل عل إخضاع الشعب بالقمع و تخريب المجتمع ،فإن بعض الحـزاب النتهازيـة تعمــل مـن جهتهـا عل تس ر ي
ـاهب
ـكب الجمـ ر
ـاهب لرادة الحك ــم و الحـ ـزاب المتعاون ــة مع ــه ،ي ــدفع تل ــك الق ــوى إل انته ــاج أس ــلوب تقس ــيم
بالتض ــليل و تحري ــف نض ــالتها .إن تج ــاوز الجم ـ ر
الجماهبية و رشذمتها.
الحركات
ر
ي
و يف هذا السياق نجـد التحـاد الش رـباك كمــا فعــل مـن قبلـه حــزب السـتقلل ،قـد دخـل ف مخطـط ي
دب ء قـوامه تقســيم الطبقـة العاملـة و خلـق
ـ
ـ
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غب شل الحركة العمالية يف بلدنا .و إنهـا لنفــس الممارســة التخريبيــة الـ رـي يقــوم بهــا نفــس الحــزب ضـد التحــاد ال ي
ـوطي
إطارات مزيفة لن تفعل ر
لطلبة المغرب و الحركة الطلبية المغربية.
ي
الجماهبيــة عمومــا و عل رأســها الطبقــة العاملــة ،تتخبــط ف هــذا الظــرف ر ي ـ
بب قهــر و قمــع الحكــم و منــاورات القــوى
و هكــذا نجــد أن الحركــة
ر
ـ
النتهازية الراغبة يف تركيع شعبنا أمام أعدائه كما ركعت ه نفسها.
لكن شعبنا يف ظل الوضع الذي يعيشه ،و دفاعا عن حقوقه ر
المشوعة لن يركع أبدا مهما اشتد قمع النظام و تكالب المتكالبون.
العرب عل العم ــوم ،ف ــإن
العرب و ال ــوطن
المبيالي ــة و الرجعي ــة ض ــد المغ ــرب
و بالض ــبط ،م ــن أج ــل تعزي ــز كف ــاح ش ــعبنا ،و أم ــام مخطط ــات ر
رـ
رـ
الحاج ــة إل توحي ــد ك ــل الق ــوى الوطني ــة و الديموقراطي ــة المخلص ــة تص ــبح أ ك ــب م ــن ذي قب ــل ي ـص ورة حتمي ــة .كم ــا أن فض ــح ك ــل النته ـ ر ي
ـازيب و
ري
المتساومب مع الحكم يصبح أمرا ملحا.
و إن ي ـف هــذا الظــرف كــذلك الــذي تتصــاعد فيــه نضــالت كــل الفئــات الشــعبية ضــد سياســة القمــع و التجوي ــع ،و لتقــديم هــذا النضــال و إح ـراز
المبي ـ ر ي
ري
ـاليب  ،لب ــد م ــن التنظي ــم الث ــوري الص ــلب – لب ــد م ــن ح ــزب بروليت ــاري ،ل برج ــوازي ،ح ــزب مخل ــص
النض الت ــام عل الكم ـ رـب
ادوريب و ر
ر
ـاهب ،و ل متس ــاوم عل ظهره ــا ،ح ــزب يسبش ــد بنظري ــة الطبق ــة العامل ــة ،ر ر ي
ر يـ ـ
كبت ــه التح ــالف ر يـ ـ
الفلحب و ش ــعاره النص ــات
بب العم ــال و
للجم ـ ر
للجماهب و خدمة مصالحها .إن هذا الحزب لن ي
يبي إل يف مجرى النضال ،و إنه وحده القادر عل تنظيــم كــل فئــات شــعبنا و قيادتهـا مـن أجــل
ر
ي
ر
المبيالية و الرجعية ،و تحقيق ثورة وطنية ديموقراطية شعبية كمرحلة ف طريق بناء المجتمع الشباك.
تحرير البلد من السيطرة ر
إن تعمــق أزمــة الحكــم العميــل نتيجــة لوقــوفه ر ي ـ
المغرب و كفــاح الشــعب الصــحراوي ،و العمــل الثــوري
بب تصــاعد نضــالت و ســخط الشــعب
ر
ـ
الذي يقوم به المخلصون من أبناء شعبنا ،كلها رشوط ر
ـينب حتمــا وطننــا العزيــز .فعل كــل المخلصـ ر ي
ـب ي ـف بلدنــا أن
تبش بالفجر الجديد الذي سـ ر
يشحذوا عزائمهم و يقدموا النضال الثوري إل المام.
إن الطريق شاق لكن المستقبل ر
مشق.
 عاش فاتح ماي عاشت الطبقة العاملة المغربية -و النض لشعبنا و لكل الشعوب المناضلة
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ر ف
النتهازيي
ليسقط برلمان الخونة و
 6يونيو 1977
الكبى ر
البلمـان
الي عرفتها بلدنا منذ سنة  ،1976قد عرفت مشـهدها مـا قبـل
ـدابب الطفيفـة ليقـف ر
الخب ،و لـم يبـق إل بعـض الت ر
رـ
إن المهزلة ر
المزيف يف الخريف المقبل عل قدم و ساق.
فمن خلل كل هذه اللعبة المنصوبة من طرف الحسن ،هناك أهداف أساسية مقصودة :
ـاهب الش ــعبية و نض ــالتها المس ــتمرة ،و أم ــام تط ــور
 محاول ــة إرس ــاء النظ ــام بع ــد هـ ـزات  71و  ،72و بالخص ــوص أم ــام الت ــذمر العمي ــق للجم ـ رالمقاومة الصحراوية.
ر
الحقيق للنظام ،كنظام ل ي
الجماهب الشعبية و قواها المناضلة ،و
شعي و ل ديموقراط ،و تصعيد الضطهاد و قمع
 إخفاء الوجهر
وطي ل ر
ي
ري
النتهازيب.
المبيالية بالمنطقة ،و ذلك من وراء برلمان مصنوع و باسم ديموقراطية العملء و الخونة و
التقدم ف تنفيذ مخططات ر
 تأكيد ر يالبكية ر
البجوازية لكل هـذا المسلســل ،بالضــافة إل إسـقاطهم ي ـف فـخ انتهـازيتهم و ذلـك بحض دورهـم ي ـف حـدود
الي منحتها الحزاب ر
التأييد و الدعم لكل مخططاته.
ي
الخبة لغراضــه الخاصــة ،ـف نفــس الــوقت
البجوازيــة ،باســتعمال هــذه
رـ
و يقــوم الحســن ،انســجاما مــع الخطــة الـ رـي ســار عليهــا اتجــاه الح ـزاب ر
ال ــذي يق ــوم بإض ــعافها به ــدف ترويض ــها و و ض ــعها أم ــام أح ــد الختي ــارين  :الطاع ــة التام ــة أو التحيي ــد الت ــام .و هك ــذا ل ــم يكت ــف الحس ــن وكي ــل
المبياليــة ي ـف البلد بإرغامهــا عل قبــول الدســتور الـذي أحيــاه مــن جديــد ،و بإذللهــا ي ـف "النتخابــات البلديــة و القرويــة" ،بــل عمــل اليــوم بــالرغم
ر
ي
من تفاهة نزعتها المعارضة عل تقليص دورها ف تمثل)برفع الثاء( شكل داخل برلمان مطبوخ.
رـ
المبياليــة ،لــم يعــد يتحمــل أيــة معارضــة مهمــا كــانت
إن الحكــم أمــام حــدة الزمــة الـ رـي يتخبــط فيهــا ،و انفضــاح ارتبــاطه
المباش بالصــهيونية و ر
ي
المبياليـة ،إنـه اليـوم ي ـف حاجـة إل غلف و غلف فقـط ،إل منفـذين و
السب ف اتجاه الخط العام الذي رســمته لـه ر
واهية ،و مهما كانت تقبل ر
منفذين فحسب.
و إن أوج المهزلة النتخابية ر
الي رتبز من خللها أهدافه هذه و بشكل مفضوح ،هو إنجاح عل يعته من طرف الحكم وفاءا للوعد الذي قــدمه
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عصــمان عنــد اســتجواب لــه مــع جريــدة "لومونــد" ،و إبقــاء بوعبيــد ،بــالرغم مــن تلبســه خرافــة " المغــرب الجديــد" و "المسـ رـبة الديموقراطيــة"،
ي
لق هـذا جـزاء النتهازيـة !
عل أبواب برلمان طالما انتظــره ،و تقليـص عـدد
ـ
ممثل حزبـه إل يأقـل مـن تمثيليــة "الحركـة الشــعبية" لحرضـان .يإن ـ
انتهازيــة حــزب قـاطع الدســتور الممنــوح سـنة  ،1962و رفـض الثــاب ســنة  ،70و قـاطع انتخابــات  72ليجـد نفســه ـف الحكومــة فيمـا بعـد ممثل
ي
ي
ايب و مناديا للهجوم العسكري ضد الجزائر.
بزعيمه الول ،مدافعا عن الحرب العدوانية ف الصحراء الغربية ،مزكيا التدخل ف الز ر
غب أن هذه الوضعية يف الواقع ليست وليدة الصدفة ،إنها تتوي ــج لسياق يعود بجذوره إل ر
الشوط الـ رـي تنـامت فيهـا حركـة التحــرر ال ي
ـوطي ي ـف
ر
ي
ي
ر
تمبت عن تجربة الشعوب الخرى ف إفريقيا و آسيا.
بلدنا  ،و الي ر
فقبــل العلن عــن الســتقلل الشــكل ســنة  ،1956مهــدت انتهازيــة القيــادة الوطنيــة الطريــق أمــا الســتعمار الجديــد ،و هيــأت ســيطرة القــوى
الكب رجعية عل السلطة السياسية .إن هذا ليتجل ي ـف إيقـاف تجـذر الكفـاح لشـعبنا والعمــل قصـدا لعاقـة تنســيق و توحيــد الكفـاح التحـرري
العرب و اسـ رـباتيجية الكفــاح المشـ رـبك الطويــل المــد ،و اللجــوء
مــع الشــعب الجزائــري الشــقيق ،و محاولــة قيــام جبهــة موحــدة لتحريــر المغــرب
رـ
ي
ـاهب و ضــد مطامحهــا ،و التصــفية السياس ــية و الجس ــدية للق ــوى
إل من ــاورات كواليس ــية مــع العــدو للبــث ـف مص ـ رـب بلدنــا خ ــارج مراقب ــة الجم ـ ر
المناضــلة الحقيقيــة داخــل المقاومــة و جيــش التحريــر الـ ي
ـوطي ،و كــل مسلســل المســاومات و التنــازلت المتلحقــة الـ رـي أدت إل الوضــعية الـ رـي
تتخبط فيها بلدنا.
الفعل
لكــن مصـ رـب شــعبنا اليــوم ،لــن تقــرر فيــه المهــازل النتخابيــة الســخيفة أو "التأليفــا ت التكتيكيــة" البارعــة لمعارضــة مزعومــة .إن النضــال
ـ
ي
ـاهبي .و أن أي خط ــاب ديم ـ ر
ـاغوج ح ــول "الجم ــاع
الي ــوم له ــو ـف التع ـ رـببات الدائم ــة العميق ــة و المتج ــذرة يوم ــا بع ــد ي ــوم ،ع ــن الس ــخط الجم ـ ر
الـ ـ ي
ـاهب الشـ ــعبية واقعهـ ــا الملمـ ــوس ،و حـ ـ رـي لمـ ــا تتمكـ ــن
ـوطي" أو "السـ ــلم الجتمـ ــاع" و أي مشحية انتخابيـ ــة لـ ــن تسـ ــتطيع أن
تنس الجمـ ـ ر
ــ
الخبة لن تصمد أمام عناد الحقيقة المعاشة
البجوازية أن تخلق بعض الوهام ،فإن هذه
ر
الديماغوجية المتضافرة للحكم الرجع و الحزاب ر
يوميا من طرف شعبنا ،إن الواقع أمامنا :
الكمبادوريــة ،و النهــب ر ي
 انخفــاض مســتمر للقــدرة رـالمبايــد للطاقــات
للبجوازيــة
ر
ـاهب الشــعبية الـ رـي تــؤدي ثمــن الغتنــاء الفــاحش ر
الشائية للجمـ ر
المادية و ر
الكمبادوري ،و تزايد النفقات العسكرية الناتجة عن الحرب العدوانية يف الصحراء الغربية.
الجني و
البشية من طرف الرأسمال
ر
ر
 تكاثر البطالة و الطرد الجماع و نزع الر ياض الفلحية.
الجماهب الشعبية و تنظيماتها الديموقراطية و الثورية.
 تعميم القمع و الرهاب الرجع ضدر
 انتهاج سياسة تغرق شعبنا يف ظلم المية ،و تشييع ر يالبمت ،و تمنهج نخبوية التعليم.
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المبيالية.
 الدفع بأبناء شعبنا إل مجازر الحروب الرجعية رإن شــعبنا أمــام هــذا القهــر اليــوم ،ل يقــف مكتــوف اليــدي ،و أ كـ رـب دليــل عل ذلــك هــو التصــاعد الهائــل للنضــالت العماليــة الـ رـي واجهــت نــداء
الحسن "لسلم اجتماع"  ،و اضطرابات و مظاهرات شبيبة الثانوي و الجامعات.
إن هــذه النضــالت لــم تقــف عنــد حــدود مطــالب جزئيــة ،فغالبــا مــا تأخــذ طابعــا أوســع و أ كــب تسييســا ،كمــا هــو الحــال بالنســبة لنضــالت العمــال
ـابيب و الـ رـي أصــبح يتصــدرها التأكيــد عــل احـ رـبام الحقــوق النقابيــة .و نفــس ر
ضــد طــرد النقـ ر ي
الس ء بالنســبة للحركــة النضــالية للطلبــة الـ رـي تربــط
ـ
غبهــا مــن المطــالب الماديــة بالشــعار المركــزي المتجســد يف رفــع الحظــر عــن التحــاد الـ ي
ـوطي لطلبــة المغــرب و
مطلــب تواري ــخ المتحانــات و ر
ـ
إطلق شاح مسؤوليه و مناضليه.
الرجع  ،مـع بوليســه و
الجماهبيــة مـع الحكــم
إن هذا التجذير و هذا التسييس المشهود لدى العمال ،لينبثــق مـن قلـب صـلب مجابهــة الحركــة
ر
ـ
إدارته و مع الباطرونات و ذيولهم داخل الطبقة العاملة.
ر
وحس م ــن ط ــرف ق ــوات الحك ــم  .فعن ــدما
إن ــه ليتبل ــور عن ــد الطلب ــة عن ــدما ت ــواجه أبس ــط مط ــالبهم بخص ــوص تواري ــخ المتحان ــات مثل بقم ــع
ـ
يســقط الطلبــة قتل و جرج و عنــدما تطــوق الكليــات بــالبوليس ،عنــدما يختطــف و يعتقــل ممثلــوهم رـ
مباشة بعــد حــوار نقــاب ،و عنــدما رـ
تحش
ر
خبة أبنـاء شـعبنا و يصــبح التعـذيب قانونـا لحكـم البلد ،و تصـدر يف حـق المناض ر ي
ـلب أحكامـا تعـد ،إذا جمعـت بقــرون مـن
السجون بالمئات مـن رـ
ـ
ي
الســجن ،دون أن يتــاح لهــم حـ رـي حــق الــدفاع ،عنــدما تفجــع كــل يــوم عائلــة شــعبية بفقــدان واحــد مــن أبنائهــا ـف حــرب ل تخــدم ســوى أعــداء
مص ــالح ش ــعبنا ،فكي ــف يمك ــن إذن إيه ــام ش ــعبنا ال ــذي يع ـ يـاب م ــن ك ــل ه ــذا ب ــأنه ي ـف "مغ ــرب جدي ــد" تزده ــر في ــه "الديموقراطي ــة" و تس ــود في ــه
"الوحدة و الوئام"  ،و أنه لم يبق بعد سوى القيام ر
الخبة لقامة "مؤسسات ديموقراطية" ؟
بالبميمات
ر
ي
إننا إذا مـا اســتثنينا النته ر ي
ـاهب ،فل أحـد يمكنـه أن ينخـدع اليـوم بخصـوص واقـع بلدنـا سـواء
ـازيب الـذي يجهـدون أنفسـهم عبثـا ـف تضــليل الجم ر
ي
ي
الماض القريب.
الحاص أو
يف
و يلبجع من جديد إل بعض جرائم النظام ك :
 اغتيــال عمــر بــن جلــون و قتــل زروال عبــد اللطيــف ،و الطــالب لحســن )مــن الســنة الرابعــة بكليــة العلــوم( يي
الماض  ،إبــادة الســكان
ـبوع
ـ
س
ال
ف
ي ي ـ
ـ
ي
الصحر ر ي
ايب ،اعتقالت ،تعذيب ،الحكم بالعدام و السجن المؤبد و النق ف حق المئات من أخلــص أبنــاء شــعبنا.
اويب بالنابالم ،التدخل ف الز ر
رجع
ـاهب الكادحــة .إن هــذا بعــض مــن كــل ،و إن اللئحــة لتطــول بخصــوص جرائــم نظــام
الحكــم بــالفقر و الجهــل و التجوي ــع عل مجمــوع الجمـ ر
ـ
ي
الفعل ل يمكــن أن تتــم ـف إطــار هــذا النظــام و بــالحرى أن تحقــق
مثــل و ل زال يمثــل العــدو القاتــل لشــعبنا .و لهــذا فــإن أي خطــوة نحــو التحــرر
ـ
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عل يده.
ر
ه عــزل العــدو و إضــعاف نظــام الســتعمار الجديــد لتحضـ رـب رـشوط النتصــار
إن المهمــة الساســية الــي تظــل قائمــة ،فــوق كــل تهري ــج انتخـ رـاب ـ
المبيالية.
القادر عل تخليص شعبنا من السيطرة
الكمبادورية و ر
ر
ري
إن هذا يفرض عل كل الديموقر ر ي
ـاهب الشـعبية بهـدف تقويـة نضـالتها ،و ان ر يـباع حقوقهـا الماديـة
اطيب
الثوريب العمل عل تعبئة و تنظيـم الجم ر
العرب
للمبياليــة و الرجعيــة عل امتــداد الغــرب
و الديموقراطيــة ،و عــزل النظــام و إضــعافه أ كــب فــأكب ،تنســيق الجهــود مــع القــوى المعاديــة
ر
رـ
)موريتاني ــا ،الص ــحراء ،المغ ــرب( لمواجه ــة و إفش ــال الم ــؤامرات العدواني ــة و الجرامي ــة ال ـ رـي تح ــاك ض ــد حرك ــة التح ــرر الص ــحراوية و مجم ــوع
شعوب المنطقة.
ـاهب و
إن الحرك ــة الماركس ــية – اللينيني ــة المغربي ــة ق ــد أوض ــحت باس ــتمرار ب ــأن الطبيع ــة اللوطني ــة للنظ ــام و الواق ــع المع ــاش م ــن ط ــرف الجم ـ ر
ـب يـ
ـلب المخلصـ ر ي
طموحاتهــا العميقــة ،لكفيلــة بإقنــاع كــل المناضـ ر ي
بضورة التكتــل عل أســاس مواقــف ســديدة و واضــحة ،و التقــدم بكــل طاقــاتهم
ي
الوطي الديموقراط الثوري يف بلدنا.
لتطوير الكفاح
إن هذه المهمة يجب أن نؤديها بحزم ،مهما كانت التضحيات و الجهود المطلوبة ،و بالرغم من يصبات القمع الموجهة باســتمرار ضــد القــوى
الثورية عامة و الحركة الماركسية – اللينينية خاصة.
ر ف
فليتقدم كل الديموقر ر ف
المخلصي لفضح الخلفية اللوطنية و اللشعبية للمهازل النتخابية.
اطيي
المبيالية الرجعية ضد شعبنا و كل شعوب المنطقة.
لننظم النضال من أجل إفشال المؤامرات
ر
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عهد الحماية الفرنسية من جديد
 19مايو 1978
المنظمة الماركسية-اللينينية المغربية "إل المام"
ي
ي
الطبان الفرنس من جديد يف الثالث من هذا الشهر إل جانب قوات الغزو الملكية و
نونب  ،1977تحرك ر
بعد تدخل عدواب أول تم ف بداية ر
الموريتاني ــة ،و دخ ــل م ــرة أخ ــرى يف مواجه ــة عس ــكرية ر ـ
مباشة ض ــد الش ــعب الص ــحراوي الش ــقيق و مق ــاتل الجبه ــة الش ــعبية لتحري ــر الس ــاقية
ـ
ـ
ر
الخب قـد أب تلبيـة لطلـب مسـتعجل مـن الحسـن العميـل لغاثـة أحـد فيـالق جيشــه المتوغــل
المبيال
ر
الحمراء و واد الذهب .إن هذا العدوان ر
يف ناحي ــة أم دريك ــة بالص ــحراء الغربي ــة .و إن ــه ليكش ــف ع ــن الطبيع ــة ر
للمبيالي ــة ،و ع ــن م ــدى حرص ــها عل حماي ــة مص ــالحها و إنق ــاذ
الشس ــة
ر
ـ
ي
ي
ر
الوحس
عملئهــا ـف المنطقــة ،كمــا يكشــف عــن مقــدار عــدائها لشــعبنا و كــل الشــعوب العربيــة .هــذا ـف نفــس الــوقت الــذي يؤكــد فيــه الهجــوم
ـ
الخب الحقائق التالية :
ر
ي
ي
المبياليــة عمومـا ،و الفرنســية بصـفة خاصــة ،تقـف ف تعـارض تنـاحري مـع طموحــات الشـعب الصــحراوي ف السـتقلل ال ي
ـوطي و بنــاء
 1ـ أن ر
ـ
ـ
ي
جمهورية شعبية عل كامل أرضه ف الســاقية الحمـراء و واد الـذهب .و أنهـا يـ
لضب هـذا الطمـوح العـادل تتـدخل اليـوم عســكريا و بصـفة رـ
مباشة
العرب ،و أنه يلق نفس التجاه ،و لحماية مصالح الرجعية و الحتكارات
عرب ،متحدية مجموع شعوب الوطن
فوق أرض
ر
عربية ،ضد شعب ر
ي
ي
ي
رجع
امبيـال –
المبياليـة مـن قبــل عل إقامـة تكتـل ر
الجنبية سواء ـف الصــحراء الغربيـة أو ـف المغـرب أو ـف موريتانيـا ،عملـت مختلـف القـوى ر
ـ
رـ
المباشة حض نضـالت شـعوب هـذه المنطقـة بغـرض إخضــاعها و
العرب )المغرب – الصحراء – موريتانيا( ،مهمته
موحد عل امتداد الغرب
ر
ي
المبياليـ ــة الرجعيـ ــة ه الـ ـ رـي تجسـ ــدت ف اتفاقيـ ــات مدريـ ــد الخيانيـ ــة الـ ـ رـي أمضـ ــيت تحـ ــت رـ ـ
إش اف
تعزيـ ــز السـ ــيطرة عليهـ ــا .إن هـ ــذه الرادة ر
ــ
ــ
ياليتب الفرنسية و المريكية ،و ه ر
المب ر ي
يعب عنها الحسن عندما يتكلم عن محور باريس – مدريد – الرباط – نواكشوط.
الي ر
ر
ي
ي
ي
العرب  ،يتضــح يومـا بعـد يــوم أنــه
الساس ـف تنفيـذ مخططاتهــا ـف الغــرب
المبياليــة الـدور
 2ـ إن الحكــم العميــل ـف المغــرب الـذي أوكلــت إليــه ر
ري ـ
ـ
ي
ي
عاجز عن تحقيق أهداف أسياده و أولها تصفية الكفاح المسلح الذي فجره الشــعب الصــحراوي ـف سـنة  1973ـف وجــه الســتعمار الســباب،
أكب ،بعد اتفاقيات مدريد ،ضد القوات الملكية و الموريتانية.
و الذي ل زال يخوضه إل اليوم بصمود ر
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إن عجز الحكم العميل يف المغرب عن القيام بـذلك الـدور يرجـع أيضـا ،و يـ رـبز كـذلك ،ي ـف عـدم قـدرته أ كــب فـأكب عل توقيـف نضـالت الشـعب
البجوازي ــة
المغرب المتص ــاعدة ب ــالرغم م ــن تقوي ــة أجه ــزة القم ــع و الره ــاب
البلم ــان و ديماغوجي ــة الح ـزاب ر
البوليس  ،و ب ــالرغم م ــن مهزل ــة ر
ر ــ
ـ
المبيال – الرجع.
المساندة للمخطط ر
العرب و تعم ــق أزمته ــم ،و خط ــر توس ــع الم ــد التح ــرري ي ـف المغ ــرب و موريتاني ــا ،تج ــد نفس ــها
المبيالي ــة أم ــام عج ــز عملئه ــا ي ـف الغ ــرب
 3ـ إن ر
رـ
ي
مض ــطرة إل الت ــدخل رـ ـ
مباشة ـ ـف الص ــحراء الغربي ــة إل ج ــانب الق ــوات الملكي ــة و الموريتاني ــة .و أن ه ــدفها الراه ــن ه ــو تص ــفية ق ــوات الجبه ــة
الش ــعبية لتحري ــر الس ــاقية الحم ـراء و واد ال ــذهب ،ب ــل و إب ــادة الش ــعب الص ــحراوي ر ـ
كشط لحس ــم الضاع لص ــالح المخط ــط ال ــذي رس ــمته ي ـف
ر
الوحس تـ رـأب الغــارات الجويــة الـ ر
الطبان الفرنس يف  5مــاي ضــد خيــام عــدد مــن الصــحر ر ي
اويب
ـا
ـ
ه
نظم
ـي
مدريــد .و إنــه لضــمن هــذا المنظــور
ـ
ر
ـ
ـ
ـ
ـدنيب داخــل الصــحراء الغربيــة ،يـ ر ي
المـ ر ي
ـومب بعـد اصــطدامه بمقــاتل الجبهــة الشــعبية يــوم  3مـاي .كمــا أن ي ـف هــذا التجــاه أيضــا تتكــرر التهديــدات
اللجئب الصحر ر ي
ري
اويب يف تندوف ،و من هنا إعلن حرب ثانية ضد الجزائر.
بقنبلة مخيمات
 4ـ إن التـ ــدخل الفرنس الخب يف الصـ ــحراء الغربيـ ــة ،ليـ ــس إل جـ ــزءا مـ ــن سياسـ ــة عدوانيـ ــة تنهجهـ ــا المبياليـ ــة الفرنسـ ــية ،بـ ــدعم مـ ــن بـ ـ ر
ـاف
ر
رـ ـ ي ـ ـ
ــ
العرب و ـف إفريقيــا ،و تتــول العلن عنهــا أمــام العــالم أجمــع " :إن الحكومــة الفرنســية مســتعدة للتــدخل أينمــا كــان و
المبياليــات ي ـف الــوطن
ر
ـر
ي
حي ــث مص ــالحها مه ــددة" .إن ه ــذا التضي ــح الس ــتفزازي ه ــو ل ــوزير الخارجي ــة الفرنس ــية .و إن ــه ليفص ــح ع ــن ال ــدور الع ــدواب ال ــذي تق ــوم ب ــه
المبيالية الفرنسية اليوم ضد العديد من حركات التحرر العربية و الفريقية  :ي
فرنس
ـابط
ض
و
ـدي
ن
ج
5000
ـن
م
ـب
ك
أ
ـل
ت
يقا
ـث
ي
ح
التشاد
ف
ر
ـ
ي
ي
ي
ي
التشاديب ،و ف لبنان حيث تتخط القوات الفرنسية قرار المم المتحدة و تقف بقـوة الســلح ـف وجــه المقاومـة الفلســطينية،
الوطنيب
ضد
ر
ر
ي
ي
ر
ايب حي ــث تتح ــرك ط ــائرات " ال ــبانزال" و
و ـ ـف جن ــوب إفريقي ــا حي ــث تم ــد النظ ــام العنضي بأح ــدث أس ــلحتها و مع ــداتها العس ــكرية ،و ـف الز رـ ـ
ر يـ
المرغمب تحـت حكـم الحســن العميــل إل دخــول حــروب
المغرب
تتدخل قواتها العدوانية لنقـاذ موبوتـو مـن جديـد ،و تســتعمل أبنــاء الشـعب
رـ
ي
ي
امبيالية سواء يف إفريقيا أو ضد أشقائهم ي
ر
ايب مـا يقـرب
ـأنه
ب
ـذكر
ن
ـال
ـ
ج
الم
ـذا
ه
ف
و
.
ـة
ـ
ي
الحما
ـام
ي
أ
ـد
ه
الع
كان
كما
الغربية،
اء
ر
الصح
ف
بق ـف الز رـ
ر
ـ
ـ
الفرنسيب.ي
مغرب لم يرجعوا إل المغرب منذ السنة الماضية ،ليقاتلوا إل جانب موبوتو تحت أوامر الضباط
عن  500جندي
ر
ر
ي
ي
المبيالية الفرنسية قد أصبحت ف ظل التطورات الجديدة ر
المبيال ،تحتل الصدارة ف جبهة الــدفاع
الي عرفها المعسكر ر
و من الواضح ،ان ر
ي
ر
المبياليــة و عل رأسـها الوليــات المتحــدة المريكيــة .و
عن مصالح الرأسمالية العالمية .و إنها لتلق ف قيامها بهذا الدور دعـم مختلــف القـوى ر
ي
نكتق بمثــال عل ذلــك التنســيق الجــاري الن ر ي ـ
بب أركــان الحــرب الفرنســية و المريكيــة لنقــاذ موبوتــو ،و الــذي قــد يــدفعون بأبنــاء شــعبنا مــرة
ـ
ي
ي
ر
الفرنس مــن طــرف الدولــة المريكيــة عل تــدخله ـف التشــاد.
ايب ،و كــذلك برقيــات التهــاب الــي تلقاهــا الحكــم
أخــرى و بأعــداد أ كـ رـب إل جبهــة الز رـ
ـ
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المبياليــة ،كــل حســب وضــعه الخــاص لحض و إجهــاض المــد
إنــه دور وســخ تقــوم بــه فرنســا ضــمن مواجهــة عامــة تخوضــها مختلــف القــوى ر
العرب  ،و حمايــة النظمــة الرجعيــة مــن يـصبات الشــعوب المناضــلة  .و بالفعــل ،خدمــة لهــذه السياســة العدوانيــة،
التحــرري ي ـف إفريقيــا و الــوطن
رـ
المبياليـ ــة ،و تـ ـ رـبير
المبياليـ ــة الفرنسـ ــية العديـ ــد مـ ــن النظمـ ــة الرجعيـ ــة إل إمضـ ــاء اتفاقـ ــات عسـ ــكرية معهـ ــا لوضـ ــعها تحـ ــت الحمايـ ــة ر
تـ ــدفع ر
ر
المباشة.
التدخلت العسكرية
إن نظــام الحســن العميــل ،أمــام الخطــار الـ رـي تحــدق منــذ ســنوات ،قــد يـ
المبياليــة الفرنســية  .إنــه أمــام
أمض اتفاقيــات شية مــن هــذا النــوع مــع ر
المغرب و
المغرب ،و صمود الشعب الصحراوي ،و بمقدار ما تتعمق أزمته بمقدار ما يزداد قهره و تجويعه للشــعب
تصاعد نضالت الشعب
ر
رـ
المبياليــة
تبعيتــه للمصــالح الجنبيــة .و ســواء باتفاقيــات مدريــد الـ رـي لزالــت عديــد مــن بنودهــا شية ،و باتفاقيــاته العســكرية الشية كــذلك مــع ر
الفرنسـية ،قـد دفـع ببلدنـا خطــوات أخــرى تحــت الســيطرة الجنبيــة اقتصــاديا ،سياســيا و عســكريا .و بصــدد التبعيــة العســكرية يجـب ان نعـرف
أنــه يوجــد ببلدنــا رســميا أزيــد مــن  450ي
الملك عل الســلحة المســتوردة ،كمــا أنــه ي ـف العيــون
فرنس يعملــون عل تــدريب الجيــش
في عســكري
ـ
ـ
ـ
ضمن أركان الحرب المغربية الموريتانية المشـ رـبكة يسـاهم ضـباط فرنسـيون يف تــوجيه المعـارك رـ
مباشة .أمـا بخصــوص التســليح فنـورد مثـال لـه
ـ
المبيالي ــة المريكي ــة بتس ــليم الحك ــم العمي ــل ط ــائرات " هرق ــل س"130 .
دللت ــه و ه ــو ص ــفقة ص ــواري ــخ "كروت ــال "الفرنس ــية ال ـ رـي تكفل ــت ر
لستعمالها الفعال.
و إن الواضــح اليــوم ،هــو أن الحســن العميــل قــد وضــع حكمــه المتعفــن تحــت الحمايــة الفرنســية ،مجــددا خيانــات أجــداده العلـ ر ي
ـويب أمثــال عبــد
الحفيظ و عبد العزيز .و إن طائرات "الجاغوار" ر
الي تقف اليوم إل جانب القــوات الملكيــة لقنبلـة الشــعب الصــحراوي الشـقيق ،ســتتجه غــدا
الكمبادوري العميل.
المبيالية و مصالح حكم الحسن
ضد الشعب
ر
المغرب لنقاذ مصالح ر
ر
يـ
الحاص  ،و انتص ــار الش ــعب
لك ــن مهم ــا تج ـ رـب العت ــاة ،ف ــإنهم ل ــن يفلت ــوا م ــن نه ــايتهم المحتوم ــة .و لن ــا م ــن بط ــولت ش ــعبنا الماض ــية و ص ــموده
المبيالية و عملءها ،و تصاعد المد التحرري يف القارة الفريقيــة ،أ كـ رـب ر يـ
اليقب عل النض للشــعوب،
الفيتنام و عديد من الشعوب عل قوى ر
مهما اشتدت رشاسة قوة التخلف و السيطرة .بل إن اشتداد رشاسة هذه القوى دليل عل تخبطها اليائس أمام قوى التحرر.
إن عدو الشـعب المغرب  ،و عـدو شــعوب الغـرب العرب واضــح اليـوم .إنـه نفــس العـدو الت ي
ـاريج الـذي كافــح ضـده شـعبنا منـذ رـ
عشات السـ ر ي
ـنب،
رـ
رـ
ي
المغرب و الشعوب العربية و عل
المبيالية .و إن كل وطي مخلص ل يمكنه إل أن يقف إل جانب كفاح الشعب
إنه حكم الحسن العميل و ر
ر
ي
ي
العرب و تحقيــق التحــرر
المبياليــة و قهــر عملئهــا ـف المغــرب و ـف منطقــة الغــرب
رأســها الشــعب الصــحراوي مــن أجــل القضــاء عل الســيطرة ر
رـ
ي
الوطي الديموقراط لشعوبــها كخطوة نحو وحدتها عل أسس ديموقراطية.
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ي
المغرب و
المبياليــة لخدمــة مصــالح ضــيقة مضـادة لمصـالح الشــعب
البجوازية ف المغرب الوقوف إل جانب الحكم و ر
لقد اختارت الحزاب ر
ـر
ر
الحقيق  ،و أنـه انطلقــا مـن
العرب  .لكـن شـعبنا بـالرغم مـن التضــليل و الديماغوجيــة الرجعيـة ،يـرى أ كــب فـأكب جبهـة العـدو
كل شعوب الغرب
رـ
ـ
ي
المبيالية.
الواقع الملموس يصعد نضالته و يكافح يوميا سواء ف البوادي أو المدن ،ضد السيطرة
الكمبادورية ر
ر
ـوطنيب المخلصـ ر ي
ري
إن منظمتنــا "إل المــام" قــد اختــارت هــذا الختيــار الســديد .و أنهــا لتعمــل مــع كــل الــديموقر ر ي
ـب لبلــورة هــذا الختيــار
اطيب و الـ
بصفة واعية ،و تنظيم كل طاقات شعبنا دفاعا عن طموحاته القريبـة و البعيـدة ،بغـرض إفشــال مخططــات أعـدائه ،و مراكمـة عوامـل النتصـار
ي
الشعي.
الوطي الديموقراط
عليه و تحقيق التحرر
ر
ف
الشعن !
الوطن
مسبة النضال
فلتعزز ر
ر
ي
ي
ف
ف
و لتتحد كل القوى الوطنية المخلصة يف بلدنا يف هذا الطريق!
ف
المبيالية الرجعية !
العرب يف النضال ضد العدوانات و المخططات
و لتتحد كل شعوب الغرب
ر
ري
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المبيالية
الشعن عل المؤامرة
الرد
ر
ري
ف
و الرجعية يف المنطقة
1978
المنظمة الماركسية -اللينينية المغربية "إل المام"
الفرنس و أهدافه
يال
 1ـ التدخل العسكري
ر
المب ي
ي
ي
تأثب ر
مباش من حيث
يغب المعطيات الساسية للوضعية ،فإنه مع ذلك له ر
إن التدخل العسكري الفرنس ف صاع الصحراء الغربية بدون أن ر
الزيادة يف خطورة هذه الوضعية من جهة ،و من جهة أخرى زيادة خطورة توسيع الحرب يف كل المنطقة.
أرف أنمــاط الغــزوات الســتعمارية ي
يحــدث هــذا التــدخل العســكري حســب ر ـ
ي
الماض  ،فالذريعــة نفســها الـ رـي تــم الســتناد إليهــا تعــد جــزءا مــن
ف
ـ
ـ
ترسانة أصبحت كلسيكية.
ي
للمبيالية أو الدعاية لعملئها ف الرباط و نواكشوط ل يمكن إخفاؤها.
بالنسبة للهداف الحقيقية لمثل هذا التدخل فإن أي تمويه
ر
ي
المبياليـة الفرنسـية لنجـدة ولـد دادة و الحســن الث يـاب ،فلن محمييهمـا هـم ـف كامــل النحلل و التعفـن ،لن نظــام ولـد دادة مهـدد
فـإذا طـارت ر
ي
ي
ري
بالسقوط ر ي
الثمب ف الزويـرات ،و أيضــا لن القــوة
بب عشية و ضحاها لحد ل يمكنه أن يضمن الحد الدب من متابعة استغلل معدن الحديد
الخب رغـم كــل حماسـهم المفـرط فالنظمــة الرجعيـة لولـد دادة و
العسكرية الملكية تورطت بدون رجعة يف حرب الصــحراء الغربيـة ،و لنـه ي ـف
رـ
الحسن ي
الثاب ،قد ظهرا عاجزين لوحدهما عن ر ي
المبيالية المسطرة يف اتفاقيات مدريد.
تأمب تطبيق الخطة ر
ف
ف
ر
للمبيالية
السباتيجية العامة
المبيالية-الرجعية يف الصحراء الغربية يف إطار
 2ـ الخطة
ر
ر
ي
يـ
مغرب -
انبي هــذا المخطــط عل أســاس إمكانيــة تحقيــق بــديل منســجم للحضــور الســتعماري الفرنكــاوي ـف الصــحراء الغربيــة ،بإقامــة تكتــل
رـ
موريتـ ـ ي
المحل ذلـ ــك القـ ــادر عل ضـ ــمان حمايـ ــة المصـ ــالح
ـام
ـ
ـ
ظ
الن
ـها
ـ
ـ
س
أ
ر
عل
ـون
ـ
ـ
ك
ي
و
ـة،
ـ
ـ
ي
الغرب
اء
ر
ـح
ـ
ـ
ص
ال
ـه
ـ
ـ
ق
طري
ـن
ـ
ـ
ع
ـه
ـ
ـ
ن
بي
ـا
ـ
ـ
م
في
ـم
ـ
ـ
س
يق
ـاب
ــ
السباتيجية المبيالية يف المنطقة  :النظام الكمبادوري للحسن ي
ر
الثاب .و قد جاءت اتفاقيات مدريد لمأسسة هذه الوضعية.
ر
ر
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المبيالية قد ضمنت :
بفضل هاته التفاقيات تكون ر
 - 1ان تتــوفر لهــا ر ر يـ
كبة رجعيــة "قويــة" بإمكانهــا أن تشــكل ثقل مضــادا للنظمــة التقدميــة العربيــة و الفريقيــة و توظيفهــا كقاعــدة للعتــداء ضــد
حركات التحرر يف المنطقة.
 - 2أن رـ
تبق المــوارد الواســعة – المعروفــة -و المحتمــل وجودهــا ي ـف الصــحراء الغربيــة تحــت مراقبتهــا )فوســفاط ،حديــد و بـ رـبول ،ســواحل غنيــة
بالسماك(.
للمبياليــة .هــذا المخطــط الــذي تمــت بلــورته بعــد الهزائــم المدويــة ي ـف الهنــد
زد عل ذلــك فــإن هــاته الطمــاع تــدخل ي ـف إطــار مخطــط أوســع
ر
العرب.
الصينية هدفه تفادي هزائم جديدة عل نطاق واسع يف إفريقيا و العالم
ر
المبياليــة عل المســتوى القتصــادي و العســكري و قــدرتها عل الضــغط و العتــداء ،و ي ـف المقــام الثـ يـاب يســتند عل
إنــه يســتند أول عل قــوة ر
الركائز الرجعية المحلية يف ر
الشق الوسط و إفريقيا.
المبيالية حض إفريقيا من المحيط الطلس إل المحيط الهندي و من البحـر المتوســط إل رأس الرجــاء الصــالح داخــل
بهذه الطريقة تحاول ر
ي
ي
ر
قوقعة حقيقية ،و العمل بنفس الطريقة ف رـ
الشق الوسـط .مـا هـو جديـد نسـبيا ف هـذه السـباتيجية هـو إدمـاج قـوي للمنطق ر ي
ـتب الفريقيـة و
ـ
العربية.
ي
ي
ي
المبياليـة العالميــة ـف إفريقيـا انطلقــا مـن محـور بريتوريـا – تـل أبيـب ،و اليـوم مـا زال هـذا
قبل ذلـك لعبـت إشائيل ـف
الماض حصـان طـروادة ر
ـ
ر
غب
المبيالي ــة عل ص ــعيد الق ــارة الفريقي ــة يس ــتعمل أوراق ــا جدي ــدة  :ب ــبودولر النظم ــة الرجعي ــة العربي ــة ) رـ ـ
المح ــور مس ــتمرا ،لك ــن ت ــدخل ر
ي
الفريقي ــة( و جي ــوش النظم ــة الرجعي ــة العربي ــة -الفريقي ــة )المغ ــرب ،مض ،الس ــودان( و ـف الخلفي ــة )المعق ــل( العنضي لجن ــوب إفريقي ــا .و
الفريق لهــذا التحــالف المقــدس يقــدمها التــدخل ي
ر
فرنس  ،جنــود مغاربــة ،طيــارون مضيون،
ـتيك
ـ
س
اللوج
:
ايب
ز
ال
ف
أحســن صــورة لهــذا الــدور
ـ
ر
ـ
ـ
ـ
تمويل سعودي.
ي
رـ
ه الق ــوة
إن ه ــذا التح ــالف المق ــدس ،ه ــو أ ك ــب نش ــاطا ـف الع ــالم
رـ
العرب و الشق الوس ــط ،ه ــذا التنس ــيق ،حي ــث المكون ــات يالساس ــية في ــه ـ
ر ئ
للمبيالية ف منطقة ،حيث الهميــة
بتهيي عودة قوية
العسكرية الصهيونية و القوة العسكرية و المالية للعربية السعودية و إيران ،قد سمح
ر
ر
السباتيجية ل تحتاج إل توضيح.
العرب :
المبيالية يتمثل يف إيقاف المد الثوري الذي يهدد العالم
إن هدف ر
ر
ري
البؤرتب الكب خطورة عل مصالحها :الثورة الفلسطينية و الثورة العمانية.
 -1بخنق
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 -2لتصفية النظمة التقدمية القائمة عن طريق القوة و المؤامرة أو الرتشاء.
ري
البجوازية لتصبح بدورها أدوات فعالة لمواجهة الحركة الشعبية.
 -3لتقوية انزلق
اليمب الرجع للنظمة ر
خارج التقلبات و التفاصيل ،فهذا المخطط الذي يتم تطبيقه الن ،هــو عمليـا كــذلك مــع تأســيس كتلــة إشائيل – النظمــة الرجعيــة العربيــة في
ـ
مرحلتها العليا.
لبيغب ،رغم جانبها الستعر ي
إن الزيارة المشهورة ر
ري
لسبورة بدأت تتحرك منذ .1967
الي قام بها السادات
اض ،ليس إل عنضا رمزيا ر
فبعــد انه ـزام النظمــة البجوازيــة أمــام العــدوان الصـ ي
ـهيوب ،كــان انقلب النظمــة الرجعيــة و البورجوازيــة ضــد المقاومــة الفلســطينية )عمــان( و
ر
ر
ي
الفريق يجـب وضــع المخطــط الـذي
العرب –
فق هـذا الســياق
رـ
ـ
الحركة الوطنية اللبنانية وانتهاء بالستسلم و التحالف المعلــن مـع إشائيل .ـ
العرب و شعوبه.
يستهدف الغرب
ر
الرجع
يال
المب
 3ـ مقاومة الشعب الصحراوي تفشل المخطط
ر
ي
ي
ي
المبياليــة ي ـف منطقــة الخليــج ،و كمــا هــو الحــال بالنســبة لمقاومــة
و ـف نفــس الــوقت ،فــإن صــمود المقاومــة العمانيــة أفشــل جيــدا مخططــات ر
الفلسطيي ر
الشسة أزالت القناع و أحبطت المؤامرات المحاكة ضده .كما أن مقاومة الشعب الصحراوي ،ر
ي
الي لم يكــن لهــا أي اعتبــار
الشعب
ري
الموقعب عل اتفاقيات مدريد و حامييهم ،قد أفشلت خططهم تماما.
عند
ي
المبياليــة
إن هــذا الشــعب الــذي ك ــان يعتقــد أنــه ســيكون صــيدا ســهل لجي ــش الحســن الثــاب ،قــد واجــه المــر بمقاومــة بلغــت درجــة جعلــت ر
الفرنسية تشع إل نجدة محمييها.
بطبيعة الحال ،و كالعادة ،يعزى الفشل دائما إل قوة خارجية.
ر
ري
ري
ـوفينيب
المهبئــة لــم تعــد تقنــع ســوى الشـ
البولباريــو ليســت إل جماعــة مــن المرتزقــة يؤطرهــا الجيــش الجزائــري .هــذه الحجــة التافهــة و
فجبهــة
ري
المتطرفب و أنصار سياسة النعامة.
ـعبب الشـ ر ي
بالنسبة لمجموع الشعب و القوى التقدميــة يف العـالم ،و بالنســبة للشـ ر ي
المغرب و الموريتـ يـاب ،رغـم الدعايــة المســمومة للرجعيــة
ـقيقب
رـ
ـ
ي
ري
الشوفينيب ،فإن الضاع يف الصحراء الغربية ليس صاعا ربب الدول  :المغرب و موريتانيا من جهة ،و الجزائر من جهة أخرى .إن المــر ليــس
و
ري
ري
رجعيب ضد شعب و مقاومة رشعية لهذا الشعب.
نظامب
كذلك ،بل المر يتعلق باعتداء
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ري
البولباريـ ــو بعـ ــد هـ ــذا العتـ ــداء و بعـ ــده ،قـ ــد ظهـ ــرت كانبثـ ــاق و تعـ ـ رـبب عـ ــن إرادة كفـ ــاح مسـ ــتقل للشـ ــعب الصـ ــحراوي ضـ ــد السـ ــيطرة
إن جبهـ ــة
الستعمارية الفرنكاوية ،و يف نفس الوقت ضد السيطرة الرجعية المغربية – الموريتانية.
المبياليــة
إذا كــانت هنــاك حاجــة اليــوم إل توضــيح كيــف أن كفــاح الشــعب الصــحراوي هــو ذو خاصــية تقدميــة مضــادة
للمبياليــة ،فــإن تــدخل ر
ر
للمبياليــة ي ـف
الفرنســية إل جــانب الحســن الثـ يـاب و ولــد دادة يتكلــف بتقــديم هــذا التوضــيح .و يجــب عل القــوى الـ رـي تــدع الكفــاح المعــادي
ر
المغرب أن ي
تتبي هذه الحقائق.
فل يمك ــن ادع ــاء النض ــال الث ــوري و قل ــب ظه ــر المج ــن للف ــاق الثوري ــة المفتوح ــة ،م ــن خلل تط ــور نض ــال الش ــعب الص ــحراوي ،و م ــن خلل
احتضار نظام ولد دادة و تعميق أزمة النظام الكمبادوري للحسن ي
الثاب ،و صعود نضالت
الجماهب الشعبية يف المغرب و تجديرها.
ر
ر
 4ـ أزمة نظام ولد دادة و الحسن ف
الثاب :
ي
ي
ي
ي
ليس من ي
الخب يتوفر لديه أدب دعم مـن الشـعب
الضوري التحدث بإسهاب حول وضعية النظام الموريتاب ،لنه ل أحد اليوم يدع أن هذا
ر
ي
غب عادلة و قاتلة ضد الشعب الصحراوي الذي تربطه معه روابط الخوة.
الموريتاب الذي يرفض أن يؤدي ثمن حرب ر
إن نظام ولد دادة ،هو عمليا مسنود بالمبيالية الفرنسية ،و موضوع تحت الوصاية الدارية و العسكرية الشديدة للحسن ي
الثاب.
ر
المغرب يــؤدي بــدوره ثمــن حــرب ل يرغـب فيهـا و ل تتلءم مـع
ي ـف بلدنـا ،فـإن تحمــل عـواقب الحـرب تزايـد الحســاس بـه أ كــب فــأكب ،فالشــعب
ـر
طموح ــاته يف الوح ــدة و يف الخ ــوة م ــع ب ـ ر
ـاف ش ــعوب الغ ــرب العرب ال ــذي تربط ــه مع ــه ي
ماض م ــن النض ــال المش ـ رـبك ض ــد الس ــتعمار و رواب ــط
رـ
ـ
ـ
ـ
ي
ي
تغيب جدري نفس العداء الذين يواجههم الشعب الصحراوي و الشعب الموريطاب.
الوضاع الراهنة حيث يواجه ف نضاله من أجل ر
لقـد تمــت التضــحية بمئــات مــن أبنــاء شـعبنا ي ـف حــرب قــامت مـن أجــل توسـيع و تـدعيم ســيطرة العـدو واســتغلله ،زيـادة عل ذلـك ف "الحملــة
مــن أجــل اسـ رـبجاع الصــحراء" أصــبحت ذريعــة ديماغوجيــة كـ رـبى مــن أجــل ابـ ر يـباز الطبقــات الكادحــة لتمويــل الحــرب ،و تفــرض عليهــا سياســة
اقتصادية ذات طبيعة رجعية تتفاقم أكب فأكب.
 5ـ الستغلل ر
المغرب
الشس للشعب
ر
ي
ر يـ
ري
المبياليــة و بـ رـبودولر
ادوريب
لقــد أصــبح المغــرب مملكــة المضــاربات و العمــال المربحــة جــدا ،ســواء بالنســبة للكمـ رـب
النهمب أو الحتكــارات ر
تفقب للطبقــة
المــارات و العربيــة الســعودية .هــذه السياســة الرجعيــة تــؤدي إل اغتنــاء فــاحش لقليــة مــن أصــحاب المــال و المعمريــن الجــدد و رـ
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العاملــة .فحســب الحصــائيات الرســمية اليــوم يف المغــرب ،فــإن  % 20ال كــب فق ـرا مــن الســكان تقتســم أقــل مــن  % 7مــن الناتــج الـ ي
ـوطي ،بينمــا
ـ
 %20من الكب ي
غي تملك .%65
ر يـ
الرجعيب مقابـل الفقـر
الكمبادوريــة تتعــاط لمصـاريف كماليـة ،و البـذخ الصـارخ للطغــاة
يف مغرب التضخم و نقص المواد الساسية ،فالطبقـة
ر
ي
ري
محظوط النظام.
الستغلليب و
و المجاعة للكب حرمانا الذي ل يوازيه إل رشاهة و تبذير
إن الحص ــائيات الرس ــمية ح ــول اس ــتهلك الش تش ـ رـب إل أن  % 10م ــن ال ك ــب ي ـ
غي تس ــتول عل  ،%25بينم ــا  % 90م ــن ال ك ــب فق ـرا تتقاس ــم
.%33
ي
ر
ر
إن وضعية مثل هذه تبجم تصاعد و احتداد الضاع الطبق ف بلدنا.
للبجوازيـة المحليـة ال رـي تسـتفيد مـن فتـات هـذه السياسـات الرجعيـة ،حيـث يقـوم نظـام الحسـن الث يـاب
فخارج هذه الفئات العليا و المتوسطة ر
لسباب تكتيكية بمراعاة جانبها ،فإن ر
ري
ـاهب الشــباب
جماهب
المغرب  :الطبقة العاملة و
باف الشعب
الفلحب و التجار الصغار و الصناع و جمـ ر
ر
ر
تتحمل ثقل هذه السياسات.
ر
الطب:I
 6ـ احتداد الضاع
ر ي
الرجع و الباطرونــا تجــاه
السياس و بمزيــد مــن تصــلب النظــام
الطبق هــذا تتــم ترجمتــه مــن جهــة ،مــن خلل تعميــم القمــع
إن احتــداد الضاع
ـ
ـ
ـ
ي
ر يـ
الفلحب لصـالح الملكيـة الرأسـمالية الك رـببة للكوم رـبادور و وكلئهــم و لصــالح
اض صـغار
المطالب العماليـة ،و مـن خلل تشي ــع سياسـة نـزع أر ـ
الحتكارات الزراعية – الصناعية ،و من خلل انتقاء عنيف و كثيف ابتداء من باب المدرسة.
ر
ر
شعي يتوسع و يتجدر يف أشكاله أكب فأكب.
إن احتداد الضاع الطبق هذا ،يبجم بالمقابل بجواب ر
الخبة ناضلت بكل رشاسة ضـد تـدهور قوتهـا رـ
الشائية ،و ضـد التشي ــح ،و مـن أجـل ان ر يـباع
إن الطبقة العاملة ،خصوصا خلل الثلث سنوات
ر
حقوق نقابية.
فحسب المصادر الرسمية نفسها ،فإن عدد أيام ي
الصابات تضاعفت ما ر ي
بب  1974و  ) 1976من  190ألف سنة  1974إل  360ألف سنة
.(1976
ي
الديماغوج "السلم الجتماع" الـذي أطلقـه الحسـن الثـاب .لقـد مسـت هـذه يـ
ر
الصابات كـل
لقد كان جواب الطبقة العاملة نضاليا عل النداء
البيد ،البنــاك( .و الفلحــون ضـحايا سياســة موجهــة كليـا نحــو تلبيــة حاجــات الســوق
القطاعات )صناعة التعدين ،الصناعات الغذائية ،النقل ،ر
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الرأس ــمالية العالمي ــة ي ــدافعون ي ـ
بضاوة ع ــن حق ــوقهم ر ـ
المش وعة ،مــن انتفاض ــة أولد خليف ــة إل انتفاض ــة قبائ ــل ولل ــدة ،ولد بوش ــعيب ،أولد
الخبة يف البوادي المغربية حافلة بالنضالت.
عقب من منطقة تمارة ) قرب العاصمة الرباط( .لقد كانت السنوات
ر
ي
بالتأكيــد ،ي
فق البــوادي أ كــب مــن المــدن ،كــان الجهــاز الداري و البوليس يـ
حاصا ـف كــل مكــان و كــان ل يرحــم ،فكــل انتفاضــة يقــوم بهــا الفلحــون
ـ
ـ
ـ
ي
الرجع بكــل أشـكاله يوقـف
الفلحب و ل التهديـد و ل العنـف
القمع الـذي يثقـل عل
النب
يتمخــض عنهــا قتل و العديـد مـن الجرج .لكـن ،ل رـ
ر
ـ
ـ
ر
رـ
ر يـ
الس ء بالنســبة لكـل طبقــات شـعبنا  :الموظفــون الصـغار،
الفلحب الـذين قــرروا النضـال خطــوة خطـوة مـن أجــل حقـوقهم المشوعة ،و نفــس ـ
المدرسون ،التلميذ و الطلبة.
ي
و تقدم الشبيبة المدرسية خصوصا نموذجا عــن كفاحيــة لـم يسـبق الطعـن فيهـا ،و هـذا ليــس غريبـا ـف بلـد حيـث أ كــب مـن نصـف سـكانه سـنهم
ر يـ
أقــل مــن  20ســنة ،و حيــث أن  1,5مليــون مــن الطفــال مــا ر يـ
الميب ال كــب
بب  7إل  13ســنة يرم بهــم خــارج المدرســة .و حيــث تعيــش نســبة
ارتفاعا يف العالم ) أكب من .(%80
الظلم و اللديم ــوقراط لسياس ــته ي ـ ـف مج ــال التعلي ــم  .تعلي ــم مت ــدهور لبن ــاء الطبق ــات
الرجع بتعمي ــق الط ــابع
ي ـ ـف ك ــل س ــنة ،يق ــوم النظ ــام
ـ
ـ
ـ
ـ
الكادحــة ،و مــدارس البعثــة الفرنســية و المــدارس الخاصــة لصــحاب المتيــازات )  % 20مــن عــدد التلميــذ مســجلون ي ـف القطــاع الخــاص( ،أ كــب
ئ
ري
البتداب ل يلجون الثانوي.
المسجلب يف
من ثلي التلميذ
ي
ري
العاطلب و تدفق
هناك معدلت مالتوسية لجتياز المتحانات و البكالوريا ،لقد أصبحت المدارس ف المغرب خزانا موجها لتضخيم صفوف
الهجـ ــرة ،كمـ ــا أن الوضـ ــعية ي
ـأطب)
ـالب
ـ
ط
45085
ف
ـال
ـ
ـ
ح
ـن
ـ
ـ
س
أح
ـت
ـ
ـ
س
لي
ـة
ـ
ـ
ع
الجام
ف
مغرب يخضـ ــعون لنظـ ــام امتحـ ــان البكالوريـ ــا بـ ــدون تـ ـ ر
ر ــ
ــ
ي
ي
ي
ـاطلب حــامل الشــهادات،
1387مــدرس( و بــدون وســائل بيداغوجيــة كافيــة تقــود ـف أ كــب الحيــان إل طريــق مســدود ،منتجــة ـف المســتقبل العـ ر
ر
ـديولوج واض ــح يعه ــد ب ــه إل
فك ــل م ــا يمك ــن أن يس ــاهم ي ـف تك ــوين الطلب ــة عل الفك ــر النق ــدي فه ــو محظ ــور ،و ك ــل تعلي ــم حام ــل لمض ــمون إي ـ
رجعيب ي
بالضورة ،يتم جلبهم يف أكب الحيان لهذا الغرض من ر
ري
الشق الوسط ،فجواب الطلبة ،ردا عل هــذه الوضـعية ،كمــا بالنســبة لرفــاقهم
تلميــذ الثانويــات ،مقاومــة جريئــة ،و هــذا رغــم المنــع الــذي يـصب "التحــاد الـ ي
ـوطي لطلبــة المغــرب" ســنة  1973و اعتقــال مســؤوليه .و تشــهد
ر يـ
الخبة ،ال رـي كلفـت قـ ر ي
المعتقلب مـن الحركـة الطلبيـة ،عل قـوة النضـالت ي ـف الجامعـة و تعلـق الطلبــة
ـتيلب و مئـات مـن
نضالت ماي – يونيو
ر
ي
الوطي لطلبة المغرب و توجهه التقدم.
الثابت بالتحاد
السياس :
 7ـ القمع
ي
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الطبق و احتــداده يف بلدنــا يـ ر
ر
الرجع و العصــابات الفاشــية
ـام
ـ
ظ
للن
البوليس
ـاز
ـ
ه
فالج
،
السياس
ـع
ـ
م
الق
ـتداد
ـ
ش
ا
ـا
ـ
ض
أي
جمه
ـب
إن تطــور الضاع
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ر يـ
اللينينيب و التق ر ي
ر يـ
ـلب الماركسـ ر ي
المدفوعة الجر تلحق و تطـارد و دون تـوان المناضـ ر ي
الجماهبيــة
المنبثقب مـن تطــور و تجـدر الحركـة
ـدميب
ـيب –
ر
يف بلدنا .فقد انضاف عبد اللطيف زروال ،عمر بن جلون ،بعـد المهـدي بـن بركـة و عمــر دهكـون إل السـماء العديـدة لشـهداء نضــال الشـعب
المغرب ضــد دكتاتوريــة نظــام الحســن الثـ يـاب .مــن جهــة أخــرى ،خضــع المئــات للتعــذيب و العتقــال ي ـف الســجون و المراكــز "الخاصــة" للنظــام.
رـ
ي
المغرب ضــد
ـوريب للتعـ رـبب عــن إيمــانهم الراســخ بانتصــار الشــعب
لكــن داخــل الســجون نفســها ،فقــد تــم العمــل عل إســماع صــوت هــؤلء الثـ ر
رـ
قامعيه ،و إن ي
الخب عن الطعام الذي أطلقه معتقلو القنيطرة رلبهان جديد عل هذا الصار.
الصاب
ر
البجوازية:
 8ـ ديماغوجية النظام و دور الحزاب ر
ي
إن تصاعد النضالت الشعبية هذا ،و تجدرها المرتبط بأزمة النظام الرجع الغارق ف حرب الصحراء الغربية ،يمثل الخاصية الرئيسية لتطور
ر
أساس ي ـف حيــاة بلدنــا و
تغط عل مــا هــو
الطبق ي ـف بلدنــا ،فالعمليــات الديماغوجيــة للنظــام "النفتــاح"" ،النتخابــات"( ل يمكــن أن
الضاع
ـ
ـ
ـ
السياس ،
البجوازيــة نصــف هــامش للعمــل
إخفــائه .إن هــاته المنــاورات موجهــة بالســاس إل الـرأي العــام بالخــارج ،و تهــدي لقيــادات الحـزاب ر
ـ
البجوازيــة الـ رـي ي
تجي فتــات النظــام الكمـ رـبادوري ،ل تتطلــع إل إل التعــاون مهمــا كــان
فقيــادات هــذه الح ـزاب أصــبحت لســان حــال فئــات مــن ر
ـ
تافهــا ،فقيــادة حــزب الســتقلل انتــدبت كبــار قادتهــا إل الحكومــة ،و حــزب التقــدم و الشـ رـباكية يــرى كــل رس ء ورديــا لن أمينــه العــام يقيــم في
ي ـ
ـ
كب الرئيسـ ر ي
البلمــان ،أمــا التحــاد الشـ رـباك للقــوات الشــعبية فهــو كــل هــذا مجتمعــا ،فهــو أحــد المحر ر ي ـ
ـيب للتحــالف الجــاري مــع الحســن الثــاب و
ر
ر
ر يـ
الليقب و التخبــط وســط
الرئيس بوعبيــد الـ يـبام تــام بالتعــاون ،و عل مســتوى قاعــدة الحــزب فيســود
ضــحيته ،عل مســتوى قيــادته و قائــده
ـ
ري
المناضلب.
كبب من
جزء ر
ي
ـلب الش ر ي
ـبب للمناضـ ر ي
إن اغتيال عمر بن جلون ،و القمع اليـوم ،و أيضـا تطــورات الوضــاع ف الصـحراء الغربيـة ،ه هنـا لت ر ي
ـعبب "لقاعـدة التحـاد
ـ
ـ
ر
المبيال ،و لكن
الشباك" ان الخط الذي انخرط فيه الحزب ل يجيب عل تطلعات الشعب
المغرب ،و ل يسمح بمواجهة العدو الرجع و ر
ر
بالعكس ،ومن ي
الضوري اليوم أن هذا الوع الذي بدأ يستيقظ تتم ترجمته إل أفعال.
ف
ف
العرب
 9ـ آفاق النضال يف المغرب و يف الغرب
ير
للجماهب الشعبية بالمغرب ،و تطور نضال تحــرر الشـعب الصـحراوي ،و رفـض الشــعب الموريت يـاب لوضـعية مـن نوعيـة
إن الكفاحية المتنامية
ر
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استعمارية من جهة ،و من جهة أخـرى عجــز نظــام الحســن الثـ يـاب و انهيـار نظـام ولـد دادة ،فكـل هـذه رـ
ه بشــكل واضــح ملئمـة للقـوى
وط
الش
ـ
العرب مســألة أساســية و
العرب  ،و مــن تمــة مســألة وحــدة عمــل هــذه القــوى الثوريــة عل صــعيد الغــرب
الثوريــة للشــعوب الثلثــة ي ـف الغــرب
رـ
رـ
مستعجلة يف بلدنا.
فالظروف قد اجتمعت لنطلقة جديدة للنضالت الشعبية ،صحيح ،أنه يوجد قمع و عراقيل من كل الشــكال ،و لكــن الـذي يجــب أن يحتــل
الي ه عظيمة و ر
الصدارة هو الطاقة الثورية لشعبنا ر
الي ل يمكن للقمع أن يطفئها.
بالجماهب ،و عليهم أن يكونون ي
ري
و أيضا فمهمة المار ر ي
حاصين بكل نشــاط ي ـف نضـالتها ،و ان يخلقـوا
اللينينيب ه الندماج بعمق شديد
كسيب
ر
للبوليتاريـا المرتكـزة عل وحــدة الطبقـة
الظروف لتكــون نضـالتهم منظمــة و موجهـة ،فع رـب هـذا الكفـاح و مـن خللـه تتصـلب النويـة الطليعيـة ر
ري
الفلحب.
العاملة و
ي
ي
ي
ر
الطبق ـف بلدنــا ،يمكــن أن يســمح اليــوم بتجميــع ـف جبهــة واســعة نضــال القــوى المنخرطــة بجـرأة ـف الضاع ضــد الرجعيــة و
إن تطــور الضاع
ـ
المبيالية ،و من واجب الحركة الماركسية – اللينينية العمل أيضا يف هذا التجاه.
ر
ي
تغيب
فالمس ــألة ـف ه ــذه المرحل ــة ،ه ــو ع ــزل الع ــدو
الرئيس و إض ــعافه بك ــل الق ــدر الممك ــن و م ــواجهته بك ــل الق ــوى المناض ــلة ال ـ رـي تتطل ــع إل ر ـ
ـ
جدري.
ي
ي
ر
الحاص واضح و يمكن إرجاعه بالساس إل ما يل:
المباش ف الوقت
إن برنامج النضال
ي
المعتقلب السياس ـ ر ي
ر يـ ـ
ـيب و
المغرب ـ ـف مج ــال الحري ــات الديموقراطي ــة )عل رأس ــها إطلق شاح
 - 1النض ــال م ــن أج ــل تلبي ــة مط ــالب الش ــعب
ر يـ ـ
ر
الوطي لطلبة المغـرب( ،و ف مجـال الوضـاع الماديـة و المعنويـة )الجـور ،الشـغل ،الصـحة ،يـ
العباف ر
ي
الضائب ،السـكن ةةة(،
التحاد
عية
بش
ـ
ي
شعي ديموقراط و معرب(.
و ف مجال التعليم ) من أجل تعليم ر
 -2النضال ضد بقايا الستعمار ) سبتة – مليلية و الجزر الجعفرية(
المبياليــة و الصــهيونية ي ـف بلدنــا ) قواعــد ،تنظيــم ،خـ رـباء ،مصــالح اقتصــادية( ،و ضــد كــل أشــكال اســتعمال بلدنــا
ضــد كــل أشــكال الحــواض ر
كقاعدة للعتداء ضد شعوب أخرى عربية أو إفريقية.
ي
ري
منطقيب ،يجب أيضا أن يتضمن ف الظروف الحالية:
إن برنامج النضال ،لك نكون
ي
 -1النضال ضد انخراط الجيش الملك ف الصحراء الغربية ،و دعم النضال ر
المشوع للشعب الصحراوي من أجل تحرره.
ـعبب الشـ ر ي
بب الش ـ ر ي
 - 2النض ــال ضــد سياس ــة الحس ــن الث ـ يـاب الحربيــة الـ رـي تعم ــل عل محاولــة إث ــارة ح ــرب ر ي ـ
المغرب و الجزائ ــري ،و تهديــد
ـقيقب
رـ
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المبيالية.
مكتسباته ) الشعب الجزائري ( ضد ر
ي
الخب ر ي
ري
إن كل غموض حول ر ي
المبيالية.
النقطتب
هاتب
تب ،ل يمكن ،و يجب أن نقولها بكل وضوح ،إل أن يكون ف خدمة لعبة الرجعية و ر
ر
الخب ر ي
ري
تب ،سيشــكل ذلـك وحــده هزيمـة ثقيلـة بالنســبة
النقطتب
البنامج بما فيه
ر
و عل العكس من ذلك ،إذا التفت القوى الموحدة حول هذا ر
للعــدو ،لن هــذه الوحــدة ســتفتح أفقــا نضــاليا جليــا و واضــحا ،و ســتفتح الطريــق نحــو وحــدة نضــال أوســع ،و لجلهــا لــن يتوقــف الماركســيون
اللينينيون عن النضال ،عل اعتبار وحدة نضال كــل القـوى الثوريـة يف الغـرب العرب عل قاعـدة برنامــج يأخـذ ر يـ
بعب العتبـار ،ي ـف نفـس الـوقت،
رـ
ـ
ي
الوطي لنضال كل شعب حسب ظروفه الخاصة.
البعد القلي للنضال ضد نفس العداء ،و البعد
إن كــل رس ء يــدعو إل وحــدة النضــال  :الروابــط الـ رـي نســجت عـ رـب التاري ــخ ر يـ
بب الشــعوب المغربيــة و الموريتانيــة و الصــحراوية يـصورات الوضــع
ـ
المبيال والرجع.
العرب من كل أشكال السيطرة و الوجود ر
الحال و أفق النضال المستقبل الذي سيخلص الغرب ي ر
المبياليــة و
العرب نفســه يجــب أن يــدخل ـف إطــار نضــال شــعوب المغــرب
إن نضــال شــعوب الغــرب
العرب و كــل المــة العربيــة ضــد الســيطرة ر
ر
ر
ـ
ـ
ي
ي
العماب من أجل التحرر.
الفلسطيي و
الرجعية و الصهيونية ،و عل التضامن يف الكفاح و بالخص مع نضال الشعب
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المبيالية
العرب ضد
من أجل وحدة شعوب الغرب
ر
ري
من أجل وحدة مغرب الشعوب
1978
المنظمة الماركسية ـ اللينينية المغربية "إل المام"
العرب إل قاعــدة اعتــداءات دائمــة ضــد شــعوب المنطقــة و
الرجع يؤســس لحــق المغــرب ي ـف محاولــة تحويــل الغــرب
المبيــال و
إن المخطــط ر
رـ
ـ
إفريقيا ،من أجل ر ئ
تهيي حرب ضد الجزائر.
الكمبادوري مخططهمــا التعسـ يـق ي ـف اللحـاق ،الـذي تـم التأســيس لـه عـن طريـق اتفاقيـات مدريـد ،قـد
المبيالية الفرنسية و نظام الحسن
ر
ترى ر
باء بالفشل الكامل نتيجة النضال التحرري للشعب الصحراوي .و هكذا بدأ الستعمار الجديد يعود لسياسة المدافع.
ر
الكمبادوري ــة و الح ـزاب البورجوازي ــة نف ــس اللزم ــة ح ــول ر ـ
لخبات الص ــحراء م ــع الجزائ ــر/
و تع ــزف البورجوازي ــة
مش وع الس ــتغلل المش ــبك ر ـ
ر
ي
ر
كمخرج لمأزقها ،مستمرة بذلك ف تجاهــل الحقيقـة الساسـية للنضــال ال ي
ـوطي للصـحر ر ي
اويب ،فالتحـاد الشــباك للقــوات الشـعبية طـور ،معــززا
يف ذلك بدراسة للقتصادي فتح ا ولعلو ،مفهومه لمغرب الدول ،من أجل "تجاوز" مشكل الصحراء .
الكمبادوريــة و ر يـ
يمب البورجوازيــة الوطنيــة ،و
تشـ رـب المرحلــة التاريخيــة الراهنــة لنضــال شــعوب المنطقــة ،بالدلــة ،إل مــأزق تحــالف البورجوازيــة
ر
ال ـ رـي مــن أجــل تلبيــة مصــالحهما الطبقيــة و شــهيتهما ،يتــم اللجــوء إل التعبئــة الش ــوفينية و الجراميــة بتــأليب شــعبنا ضــد الش ــعب الجزائــري.
تدبب البوات ،يغرقون يف حرب إلحاقية .و باسم الوحدة العربية يقسمون شعوب المنطقة ،و يدوسون عل حــق
فباسم ما يدعونه بعقلنية ر
المصب لواحد من هذه الشعوب ،و باسم وحدة المغارب يزرعون الحرب.
تقرير
ر
ي
ي
الوطي للشــعب الصـحراوي بعـدا جديـدا لشـعوب المنطقـة ،و لتطلعاتهـا للوحــدة ،و للفـق التـاريج لمغـارب
لقد أدخل النضال الحال للتحرر
ي
ي
الــدول -ي
السياس ـف ســنوات الســتينات للوضــعية داخــل كــل دولـة ـف المغــارب،
ـور
ـ
ط
الت
إل
ـالنظر
ـ
ب
ـتحيل،
ـ
س
م
ـه
ن
أ
ـت
ـ
ب
يث
ـر
م
ال
ـذا
ـ
ه
ـة،
ـ
ق
الحقي
ف
ـ
ـ
ي
ي
ـ
ر
المغرب ،الجزائر ،تونس ،ليبيا ،و الحــال أن اللحـاق التعسـق للصــحراء ،قـد خلـق شوطا جديـدة لتجـذر النضـال ـف هــذه المنطقـة مـن الغـرب
العرب  -من خلل التجذير)تجذير فعل( ،لمجموع النضالت ر
الي تتطور بالمنطقـة .إن نضـالت شــعوب هـذه المنطقـة ،باعتبارهــا منـذ الن،
ر
313

المنظمة الماركسية ـ اللينينية المغربية "إل المام" :الخط الثوري 1970 :ـ  :1980الوثائق الساسية ـ مقالت ونصوص

المبياليــة ي ـف المغــارب .هكــذا الن،
مرتبطــة أشــد الرتبــاط بعضــها ببعــض ضــد نفــس العــدو  :الرجعيــة المحليــة المغربيــة ،الـ رـي تطبــق مخطــط ر
ي
ف إنشـ ــاء جبهـ ــة النضـ ــال ،تعزيزهـ ــا و لحمهـ ــا ضـ ــد
ولحقبـ ــة طويلـ ــة أخـ ــرى ،فـ ــإن الوحـ ــدة الجدليـ ــة لنضـ ــالت شـ ــعوب الغـ ــرب
ر ــ
العرب  ،تكمـ يــن ـ ـ
ه المرحل ــة الـ رـي تــؤدي إل وح ــدة
البورجوازي ــات الـ رـي تريــد إنش ــاء مغــرب الــدول عل حس ــاب مغــرب الشــعوب .إن الثــورة ـف الغــرب
رـ
العرب  ،ـ
العرب.
شعوب المغرب
ر
الكبب
 (1حركة التحرر و وحدة المغرب
ر
ـارب ي ـف النضــال المشـ رـبك ضــد
إن المــل العميــق ي ـف الوحــدة المغاربيــة يســتمد جــذوره بعيــدا ي ـف التاري ــخ .و قــد قــام أساســه عل التضــامن المغـ
ر
عش ،لكــن لــم يتــم تطــوير آفــاق الوحــدة المغاربيــة ،إل يف القــرن رـ
عش و التاســع رـ
المحتــل الســتعماري يف القــرن الثــامن رـ
العشين ي ـف النضــال ضـد
ـ
ـ
ـ
ر
العرب كــانت
المحتــل الســتعماري .و مــن المغــرب إل المشق ،عل امتــداد ربــع قــرن ،فــإن العلقــات التاريخيــة والجيوسياســية مــن التضــامن
رـ
ر
المشبك.
تنبثق -بشكل بطء -ضد العدو
ي ـف الق ــاهرة ،أخ ــد التض ــامن ش ــكل منظم ــا م ــن خلل لق ــاء ق ــادة البل ــدان الثلث ،و ي ـف النض ــال المش ـ رـبك رس ــمت نف ــس الرادة ي ـف بن ــاء مش ـ رـبك
ـتعب عــن نفســا بطريقـة صـارخة خلل
للمغــارب .كــان القـادة يعـ رـبون عــن التطلعــات العميقـة لشـعوب المغــارب العربيــة ،تلـك التطلعــات ال رـي سـ ر
الي كانت ترزح تحت يـ
ي
رـ
الشعبب المغرب و الجزائري ر
ري
المباشة للعتــداءات العسـكرية سـنة  ،1937و
الضبات
الصابات التونسية ،تضامنا مع
ر
كــذلك خلل النتفاضــة الشــعبية يف دجنــب  1952ي
التونس فرحــات حشــاد ،و ي ـف ســنة  1962خلل
ـاب
ـ
ق
الن
ـال
ـ
ي
اغت
عل
ردا
ـاء،
ـ
ض
البي
ـدار
ـ
ل
ا
ف
ر
ر
ـ
ـ
ـ
ي
ي
ر
المظــاهرات الـ رـي عرفتهــا مـ ر
ـديني الربــاط و الــدار البيضــاء ضــد الحــرب الســتعمارية ـف الجزائــر ،و أيضــا ـف مواجهــة النقســامات الــي كــان يزرعهــا
المحتلــون .و قــد تأ كــدت الرادة الوحدويــة ي ـف النضــال ضــد المســتعمر ،كمــا تشــهد عل ذلــك النــدوة التاريخيــة حــول الوحــدة ي ـف طنجــة  -أبريــل
بب قـادة الحـزاب الثلثـة  :حــزب السـتقلل ،جبهـة التحريــر الـ ي
 - 1958ر يـ
ـوطي و حـزب الدسـتور الجديـد ،و تمثـل هـذه النـدوة ي ـف نفــس الـوقت،
تكريســا لرادة الوحــدة ،مــا دامــت قــد طرحــت مشــاري ــع فدراليــة البلــدان الثلث ،و كــان فشــل هــذه المحاولــة مرتبــط بظهــور خلفــات ي ـف التــوجه
ر
ـديولوج ال ـ رـي ظل ــت كامن ــة ح ـ رـي ذل ــك الي ــوم .ف ــوراء كلم ــة الخط ــاب الوح ــدوي لبورجوازي ــة ص ــاعدة ،ك ــانت تمت ــد
السياس و الي ـ
القتص ــادي و
ـ
ي
حقائق التناقضات و تعارض المصالح الطبقية .لقد كانت حرب الجزائر ه من بلور التضامن و الخلفــات العميقـة ـف نفـس الـوقت .و حينمــا
الفرنس اس ــتقللت  1956للمغ ــرب و ت ــونس ،ح ـ رـي يتف ــرغ أ ك ــب لح ــرب
ك ــان الكف ــاح المس ــلح للش ــعب الجزائ ــري يتص ــاعد ،من ــح الس ــتعمار
ـ
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الجزائر.
المبيالية الفرنسية المخطط الذي يتطلب من جهة ،تفادي بناء ثلث جبهات عسكرية متشابهة تدمج يف واحدة ،بالموافقة عل
لقد تبنت ر
ـوطي ،و م ــن جه ــة أخ ــرى ،خن ــق أي إمكاني ــة لتط ــور نض ــال مس ــلح في
"الس ــتقللت" التونس ــية و المغربي ــة ،م ــن أج ــل ع ــزل جبه ــة التحري ــر ال ـ ي
ـ
المغرب و تونس بلغ المدن و البوادي ،و بدأ يهدد بالوصول إل اعادة النظر يف القيادة البورجوازية للحركة الوطنية المغربية و التونسية.
يـ
المعي العميــق لتفاقــات إيكــس
إن الستعمار الجديد الفرنس ،ل يمكن أن يتطور إل مع هذه البورجوازية يف إدارة العمال .هذا ما كان يمثله
ليبـ ــان ،بإقامـ ــة اسـ ــتقلل شـ ــكل ي
ف المغـ ــرب ،حيـ ــث أن اسـ ـ رـباتيجية كهـ ــذه سـ ــهلها الموقـ ــف النتهـ ــازي للبورجوازيـ ــة إزاء الملكيـ ــة  .إن القـ ــوى
ـ
ـ
ي
المغرب و الجزائري ،الدور الذي بدأ يعمل يف الصحراء.
الوطي
الستعمارية و الرجعية كانت مرتعبة من احتمال دور مستدام لجيش التحرير
ر
هكـذا ،فتكتيـك ردود الفعــل المحليــة لمحمـد الخـامس و بورقيبــة ،يقــوم مــن جهــة عل تصــفية أولئـك الـذين كـانوا يــدافعون عــن اســتمرار تحــرك
الجيش ضد الستعمار الس ي
ـباب و الفرنس جسـديا و سياسـيا ،و مـن جهـة أخـرى إل الضـغط عل قيـادة جبهـة التحريــر ال ي
تغيب
ـوطي مـن أجــل رـ
ـ
المسلح ،و ر
اقباح عل فرنسا وحدة شمال إفريقيا تحت قيادتها1
مواقفهم الراديكالية و توقيف الكفاح
 (2خيبة أمل مغرب الشعوب
كــان بالمكــان دراســة ر ـ
الخب )الوحــدة المغاربيــة( ي ـف النــدوة المغاربيــة لســنة  1957بتــونس ،النــدوة الـ رـي لــم تتــم أبــدا ،أيضــا بالنســبة
المشوع
رـ
لمحم ــد الخ ــامس و بورقيب ــة ،فالحمل ــة الك ـ رـببة ح ــول المغ ــارب ،ك ــانت وس ــيلة ض ــغط لنه ــاء ح ــرب الجزائ ــر ،ي ـ ـف إط ــار المص ــالح الس ـ رـباتيجية
للستعمار الجديد الفرنس يف هذه المنطقة ،لن استمرار هذه الحرب يسمح بظهور وضعية ثورية يكون بإمكانها كنس الرجعيات المحلية.
ـأمب مســاندة اسـ رـباتيجية للقواعــد الخلفيــة يـ
ائريب  ،فالرتبــاط بفكــرة مغــارب موحــد ،كــانت مــن جهــة ،تـ ر ي
بالنســبة للقــادة الجز ر يـ
الضورية لســتمرار
أكب للتجاهات التقدمية لنضالهم.
الكفاح المسلح ،و من جهة أخرى ،إمكانية ايجاد صدى ر
ي
عموما ،كانت هناك أيضا ر
الكبب( .هذا الموقــف لــن
اسباتيجيتان متعارضتان متضمنتان ف التعريف المعلن لنفس الهدف :المغارب )المغرب
ر
يكــف عــن التطــور مــع عبــارات التعــاون ،لكــن يتغــذى م ـرارا بالختلفــات السياســية و اليديولوجيــة العميقــة ،الـ رـي كــان قــد تــم التعـ رـبب عنهــا ي ـف
جميع المجالت :من السياسة الخارجية إل مفهوم التطور القتصادي.
»  Le Tourneau «Tendance Unitaire du Maghreb jusqu’au 1962ـ

1
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إن وصول الجزائر إل الستقلل ،كان سيفجر الخلفات و التناقضات ر ي
بب بلدان المغارب الثلثة.
لقد كان الهدف من حرب الرمال ر ي
بب المغـرب و الجزائــر ،و مـا سـ بـالمؤامرة ضـد بورقيبــة ،هــو إضـعاف و تشـويه سـمعة الجزائــر الوليـدة ذات
التوجهات التقدمية.
مج ء الســتقلل الجزائــري الـذي كــان يظــن
إن الحــرب ضــد الجزائــر ي ـف ســنة  ،1963تــم تقريرهــا مــن طــرف نظــام الحســن
الرجع  ،الـذي فاجــأه ر ـ
ـ
ر
سيأب متأخراة
أنه
فبمجرد ما أن غادرت القوات الستعمارية الفرنسية ر
الباب الجزائري ،ر
حي عمل الحسن عل تأجيج شوفينية جيشه ضد الجزائر.
إن مساندة الجزائر و ليبيا للمعارضة اليسارية للنظمــة الرجعيــة المغربيــة و التونســية أثــار الخــوف  -عل مـدى فـ رـبة قصـ رـبة  -مـن انبثــاق مغــرب
الشعوب.
ي
لقد كان أمل خائبا ،نظرا لعدم تكافؤ تطور نضالت الشعوب ف المغرب و تونس ،لقد كان يظهر أن الطريق مفتوحة أمـام محاولـة بنــاء مغـرب
الدول ،محاولة تقبل بشكل ظاهري ،خلفات و اختلفات النظمة السياسية ،لتجريب مقاربة اقتصادية و قطاعية للتعاون ر ي
بب الدول.
 (3فشل مغرب الدول
من ــذ  ،1964حص ــل ن ــوع م ــن ازده ــار مؤسس ــات دائم ــة و أخ ــرى مؤقت ــة ،س ــواء يف المي ــدان الجتم ــاع او الثق ـ ي
ـاف و القتص ــادي ،ب ــدءا باللجن ــة
ـ
المبياليــة عل المبــادلت التجاريــة و تعزيــز مصــالح
الدائمــة المغاربيــة للرياضــات إل مركــز الدراســات الصــناعية للمغــارب .لقــد كــانت الســيطرة ر
الرأســمال الجنـ رـي داخــل القتصــادات المغربيــة و التونســية ،الســباب الـ رـي جعلــت ،تلــك المؤسســات الـ رـي تــم خلقهــا ،فارغــة بــدون مضــمون،
فكلما ظهر إل الوجود ر
تأثب ،نظرا لصطدامه بالمصالح المهيمنة القائمة.
مشوع للتنسيق و الندماج ظل بدون ر
هكــذا ،فمحــاولت تنســيق تســويق زيــت الزيتــون و الحــوامض و الحلفــاء ،قــد فشــلت بســبب هيمنــة الســوق الوربيــة المشـ رـبكة ،نفــس ر
الس ء
ـ
المبي ــال ي ـف المغ ــرب و ت ــونس وض ــع ي ـف م ــأزق مح ــاولت توحي ــد السياس ــات
بالنس ــبة لرادة حماي ــة الص ــناعات الناش ــئة ،فحض ــور الرأس ــمال ر
الجمركيــة و مشــاري ــع التخصــص القطاعيــة .فــالعلن المشـ رـبك للنــدوة المغاربيــة ســنة  1970كــان كاشــفا للخلفــات العميقــة حــول الختيــارات
القتص ــادية و السياس ــية للبل ــدان الثلث ــة .،بينم ــا ك ــانت ت ــونس و المغ ــرب يخش ــيان الحركي ــة الجزائري ــة برف ــع الح ــواجز ع ــن ص ــناعاتها ،رفض ــت
الجزائر فتح حدودها أمام دول ،حيث الستثمارات الخاصة و العمومية ،كانت أجنبية بالساس ،خاصة المريكية و الفرنسية.
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 (4الوضع الراهن
ري
منذ ذلك ،كرس نضال الصحر ر ي
المغرب ،و تطور الحرب يف الصحراء يهدد باندلع بحرب حدود جديدة.
النظامب الجزائري و
اويب تعارض
ر
يف مواجهة اللحاح الجزائري حول ر
احبام حق تقريـر المصـ رـب للصـحر ر ي
حزب التحـاد الشـ رـباك للقـوات الشــعبية و حـزب الســتقلل،
ـان
ـ
ك
،
اويب
ر
ـ
ي
يتحــدثان باســم الســلطات المغربيــة ،عارضـ ر ي
ـب الســتغلل المشـ رـبك لــبوات الصــحراء ،عل حــد ســواء ،ـف الكــارة و جــبيلت بالنســبة للحديــد ،و
متجاهلب ،ضدا عن البداهة  ،أن الصحراء شأن الصحر ر ي
ري
اويب.
بوكراع بالنسبة للفوسفاط،
ترفض الجزائر اليوم ،ارتضاء هذه اللعبة ،و يف تونس فإن أزمة الخلفة متقدمـة ،أمــا ي ـف المغــرب فـإن النظــام يتوغــل ي ـف حــرب وقــع ي ـف حبائلهــا،
تغب ي ـف المــر شــيئا بطبيعــة الحــال ،المشــاركة الحاليــة ي ـف الحكومــة لواحــد اســمه بوعبيــد و
معمقــة ازمتــه البنيويــة و منظــوراته السياســية ،و لــن رـ
آخر اسمه بوستة.
إن ظــروف تأســيس جبهــة نضــال اليــوم ،ر ي ـ
للمبياليــة ،المغربيــة و الصــحراوية و الموريتانيــة ،جبهــة منبثقــة عــن
بب القــوى الثوريــة و المناهضــة
ر
ـتغب الوضــعية داخــل المنطقــة ي ـف
المبياليــة – الرجعيــة ضــد شــعوب الغــرب
ه الـ رـي سـ ر
العتــداءات ر
رـ
العرب  ،جبهــة نضــال مــن هــذا القبيــل ،ـ
المستقبل.
ي
إن إلحــاق الصــحراء بــالمغرب و ىموريتانيــا بــاء بالفشــل ،فقــوات الحســن و ولــد دادة رابضــة ف ثكناتهــا ،و تعـ يـاب مــن تحرشــات )اسـ ي ي
ـتباف( جبهــة
ـ
ي
ر
رـ
ر
المباشة لمـا يمكـن أن يكـون حمايــة نيــو اســتعمارية فرنســية مســتبة ،و الـي تـرى ـف الحسـن خادمهـا و سمسـارها
البوليساريو ،هنا تكمن النتائج
ي
يف العمال و يف القمع .عندما كان  300مكون عسكري فرنس يمهدون لحتلل عسكري فرنس جديـد ،يـ
الخب ـف الـوقت الحـال،
اكتق هـذا
رـ
ـ
بدور الحسن ،كوسيط  ،حيث ترابط فرقه العسكرية داخل المدن الموريتانية.
إن احتلل موريتانيا هذا ،أشعل مواجهات داميـة عـدة مـرات ،ر يـ
بب جيــش الحســن و جيــش ولـد دادة  ،فـالول تريـد أن تسـتخدم الثانيـة كجنـود
منــذورين للمــوت ،ي
ه نتيجــة للتضــامن النشــط للشــعب
ـذه،
ـ
ه
ك
ـعية
ـ
ض
و
.
المغرب
ـالجيش
ـ
ب
ـك
ـ
ل
ذ
ـن
ـ
م
ـأكب
ـ
ب
الفرنس
ـش
ـ
ي
الج
ـوم
ـ
ق
ي
أن
ـار
ـ
ظ
انت
ف
ر
ـ
ـ
ـ
ـ
ي
ي
ي
الشعبب الموريتاب و الصحراوي ،قـد أصــبح فــاعل اليــوم ،و ذلــك
الموريتاب مع نضال الشعب الصحراوي ،إن التقاء موضوعيا لمصالح نضال
ر
ي
ري
المحليب ،الحسن و ولد دادة.
المبيالية و وكلئها
من أجل تحقيق أهداف التحرر
الوطي ضد ر
ي
يف بلدنــا تعــد الوضــعية مختلفــة ف لكونهــا ليســت مشحا ر ـ
مباشا للكفــاح المســلح مــن جهــة ،و مــن جهــة أخــرى ،بســبب تحــالف البورجوازيــة
ـ
ـ
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سنب ،يـ
الكمبادورية و الحزاب البورجوازية عل ظهر مصالح شعبنا ،الذي تم اخضاعه ،منذ عدة ر ي
لضب مطرقــة الديماغوجيــة الشــوفينية ،ي ـف
ر
ي
نفس الـوقت الـذي كــان يتـم فيـه قمـع القـوى الثوريـة ـف بلدنـا ،و بصـفة خاصـة الحركــة الماركســية – اللينينيــة .عل الرغـم مـن هـذا التحـالف ،و
الوطي للشعب الصحراوي  ،و حول الحقائق الخفية لحرب اللحاق ر
ي
الي تجـري ي ـف الصـحراء ،و رغـم
رغم مؤامرة الصمت عل نضال التحرر
إعلنــات حــرب الحســن و أتبــاعه ،مثــل بوســتة و بوعبيــد ،فالطبقــات الشــعبية ،و عل رأســها الطبقــة العاملــة ،قــد رفضــت و ترفــض دفــع الثمــن
ر
ـعي تضــاعفت ،بعــد
لهــذه التضــحية ،مــن أجــل سياســة إلحاقيــة ،و الـ رـي ل تعــبف بهــا و ترفضــها باعتبارهــا ضــد مصــالحها ،فمظــاهر الــوع الشـ ر
ي
الخضاء.
المسبة
المرارة العميقة من خيبة المل غداة انطلق
ر
لقد كان الرفض قويا يف البداية ،من طرف الطبقات الكادحة للقرض ال ي
ـوطي ،فــالفلحون أبـدوا مقاومــة رشســة للقتطاعــات الجباريــة الـ رـي قــام
ي
الشكات يف ي
ر
كبيات ر
المباشة من الجور ،و جاء بعد ذلك
الصاب للوقوف ضد القتطاعات
بها الجيش و الدرك ،و دخلت الطبقة العاملة ف ر
التجنيــد الجبــاري يف الجيــش للرســال إل الصــحراء ،ر
الس ء الــذي أدى بشــباب الــدواوير إل الهــروب نحــو المــدن ،و حصــل انزعــاج عميــق ي ـف
ـ
ـ
ي
ر
الس ء الـذي
صفوف الجيش ،حيث تم إعدام  150من ضباط الصف و الجنود ،لرفضهم الطاعــة و المتثــال و التواطــؤ مـع جبهــة
ر
البولباريــو ،ـ
الخبة.
يفش التمردات داخل ثكنات طنطان و طرفاية خلل الستة أشهر
ر
غب المحتملــة لكلفــة المعيشــة،
أخبا ،فــإن العامــل الشــد ثقل مــن حيــث النعكاســات عل الحيــاة اليوميــة للطبقــات الشــعبية ،هــو الزيــادة ر ـ
و رـ
ي
ي
حيــث ربــط الشــعب المغرب ف مجملــه ،ر ي ـ
بب ارتفــاع كلفــة المعيشــة و اســتمرار الحــرب ـف الصــحراء ،و يومــا بعــد يــوم تنطــق اللســن ،جنــودا و
رـ ـ
ي
ري
ـوظفب ،يتحــدثون و يحكــون عــن مــا عاشــوه ـف الصــحراء " :ليــس الجزائريــون ،إنهــم الصــحراويون الحقيقيــون الــذين يقــاومون
ضــباط صـف و م
ي
ي
من أجل أرضهم" .و لن الستمرار ف الحرب يصبح شيئا فشيئا بل نهاية بالنسبة لنظام الحسـن ،فــإنه مسـتعد للهــروب إل المــام ـف مهاجمــة
الجزائــر ،لــذلك فمــن هنــا تكمــن مجمــوع العوامــل الـ رـي تســاهم ي ـف الزيــادة مــن خطــورة الوضــعية الموضــوعية للنظــام ،بــالرغم مــن النقــاذ الــذي
تمنحه الحزاب البورجوازية بكل حماسة.
ي
الكمبادورات و البورجوازيات الشوفينية ر
الي تم رشاؤها  ،من هنا ،كما تظن ،تكمــن
المبيالية و
ر
إن الحرب ضد الجزائر توجد ف جدول أعمال ر
ي
ي
العرب  .فالصــحراء و موريتانيـا قـد بـدأتا تخرجـان عـن
الوسـيلة الوحيــدة ـف صـد و وقـف جبهـة كفـاح مسـلح تـدوم مـدة طويلـة ـف منطقـة الغــرب ي ر ـ
الرجع و
الخب للحلـف المقـدس
الســيطرة .و المغـرب و المواطنــون و الثوريـون المغاربـة ،يجـب عليهـم تحمــل مسـؤولياتهم ـف إفشــال الهـدف
رـ
ـ
ـوطي" و "الوح ــدة ر
ـوفيي يف بلدن ــا ،ال ــذي ي
يخق م ــن وراء الش ــعارات الخادع ــة م ــن قبي ــل "التح ــرر ال ـ ي
الش ـ ي
البابي ــة" ،إرادة الحتف ــاظ بالس ــيطرة
ـ
ـ
المبيالية عل المنطقة ،كما هو الشأن بالنسبة لتحالف القض و البورجوازية الذي أقام الستعمار الجديد ببلدنا سنة .1956
ر
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الي فشلت منذ  20سنة خلت ،يجب أن تنجح اليوم ،و إن مـن واجـب كــل ديمــوقراط مب ئ
إن ظهور و تطور جبهة النضال الموحد ،تلك ر
ـدب،
المبياليــة الرجعيــة ي ـف المنطقــة .و كــل ثـوري عليــه أن يعمــل ي ـف توافــق مـع خصوصــيات نضــال
و عل كــل ثــوري ،أن يعمــل عل إفشــال المــؤامرة ر
ي
ر
ش ــعبه ،م ــن أج ــل رب ــط أحس ــن للنض ــال م ــن أج ــل تحقي ــق التلف م ــع نض ــال المك ـ ر ي
العرب  .بالفع ــل ،فك ــل واح ــدة م ــن
ـونب الخري ــن ـف الغ ــرب
رـ
ـ
ي
ممباته ــا الخاص ــة و خصوص ــيات نض ــالها ،إن مس ــتوى صاع
المكون ــات ال ـ رـي تش ــكل الغ ــرب
العرب  ،المغ ــرب و الص ــحراء و موريتاني ــا ،تمل ــك ر
ر ــ
الطبق ــات مختل ــف بش ــكل ملم ــوس م ــن مك ــون لخ ــر م ــن ه ــذه المكون ــات ،و أش ــكال الضاع أيض ــا متناقض ــة بش ــكل ج ــذري و مس ــتوى صاع
الطبقات كذلك هو أعل يف بلدنا .إن هذا التباين ،ل يشـكل عائقـا ي ـف وجـه نضــال مش رـبك و فعـال ضـد نفـس العـدو ،و بالفعـل ،فـإن قـوة صاع
الطبق ــات يف بلدن ــا تعم ــق أزم ــة نظ ــام الحس ــن و م ــأزقه يف الص ــحراء .م ــن جه ــة أخ ــرى ،ف ــإن ح ــزم و كفاحي ــة الص ــحر ر ي
اويب ت ـ رـبز إفلس الدول ــة
ـ
ـ
ي
ر
ـ
ي
بعب العتبـار خصوصـيات كــل واحـد مـن الشـعوب يتمثـل ـف الشــوفينية ،العـدو و
الموريتانية .إن العـائق
الرئيس أمــام النضـال المشـبك ،أخـذا ر
ـ
العائق أمام الشعوب.
ي
ر
ر
المبيالية و الرجعية.
إن محاربة شوفينية "الوحدة البابية" ف حد ذاته بداية لطرح رشوط نضال مشبك لشعوب المنطقة ضد ر
ري
البولباريــو عـن تمثيليتهـا و حزمهـا ،فطـرح القضـية مـن حيـث أنهـا تتعلـق بالوحــدة
مسبة نون رـب  1975الصـفراء ،عنـدما أبـانت جبهـة
سنتان بعد ر
ر
البابيــة ،معنــاه إعطــاء الــدليل عل الشــوفينية ،معنــاه وضــع العراقيــل بشــكل إرادي أمــام النضــال المشـ رـبك للشــعوب ،إنــه ي ـف الواقــع الصــطفاف
المبيالية و الرجعية.
إل جانب ر
فلكل معسكره !
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داخل
سياس
بيان
ي
ي
ري
تحي فيــه
المناضلب يف المنظمة ،هو تحديد السمات الرئيســية للظـرف
إن الهدف من هذا البيان الموجه إل عموم الرفاق و
السياس  ،الـذي ر ـ
ـ
منظمتن ــا ال ــذكرى التاس ــعة لتأسيس ــها ،و إنن ــا ننتظ ــر م ــن ه ــذا الن ــص ،و م ــن النص ــوص السياس ــية الخ ــرى ،ال ـ رـي س ــتعمل القي ــادة الوطني ــة عل
تعميمهــا وســط المنظمــة ،أن يكــون منطلقــا لنقاشــات سياســية معمقــة ،الهــدف منهــا ،تحديــد الرضــية السياســية الـ رـي ســتعمل المنظمــة عل
أساسها.
ر
و ستعمل القيادة الوطنية لحقا ،عل ر ئ
الذاب لمنظمتنا و لمهامهـا العاجلـة ،و خصوصـا منهـا مـا يتعلـق بإعـادة بنـاء
تهيي أرضية تتعرض للوضع
جماهبيا.
المنظمة كمنظمة ماركسية – لينينية صلبة و راسخة
ر
داخل
سياس
بيان
ي
ي
بمناسبة الذكرى التاسعة لتأسيس المنظمة

غشت 1979
اللجنة الوطنية

تحي منظمتنــا الصــامدة "إل المــام" )إ أ ( الــذكرى التاســعة لتأسيســها .ي
فق غشــت  ،1970بــرزت منظمتنــا إل الوجــود كمنظمــة ماركســية –
رـ
ـ
ي
ـأطب و تنظيــم الطلئــع العماليــة و الطلئــع الثوريــة
لينينيــة ،تســتهدف المســاهمة الفعالــة ،إل جــانب القــوى الماركســية اللينينيــة الخــرى ،ـف تـ ر
ي
المغرب  ،كمــا تســتهدف المســاهمة الفعالــة
اللينيي
كس -
للجمـ ر
رـ
ـ
ـاهب الشــعبية ،و بنــاء الحــزب المســتقل للطبقــة العاملــة ،الحــزب الشــيوع المار ـ
ي
ـأطب نض ــال جمي ــع الطبق ــات الش ــعبية م ــن أج ــل انج ــاز الث ــورة الوطني ــة الديموقراطي ــة و
إل ج ــانب جمي ــع الق ــوى الديموقراطي ــة الثوري ــة ،ـف ت ـ ر
ر
الشباكية.
الشعبية )الثودش( كمرحلة يصورية عل درب الثورة
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إن منظمتنا )إ أ( كمجموع الحركة الماركسية اللينينية المغربيـة ،لـم تكـن رغبـة ذاتيـة لجماعــة مـن الث ر ي
ه نتـاج الظـروف الـ رـي
ـوريب المغاربـة ،بــل ـ
ر
الطبق يف ذلــك الظــرف دوليــا و عربيــا ،و أساســا عل الصــعيد الـ ي
المبياليــة و خصوصــا المريكيــة و
كــان يجتازهــا الضاع
ـوطي ،فأمــام اســتمرار ر
ـ ـ
الفرنسية يف إحكام سيطرتها السياسية و القتصادية و الثقافية عل بلدنا ،و أمام تفاحش الستغلل و النهــب و الضــطهاد و القمــع الممــارس
الكمبادور وملك الر ي
الجماهبيـة ،بعـد مـا عرفتـه مـن
اض الكبار ،يف ظل انعــدام أبسـط الحريـات الديموقراطيـة ،و مـع تنـام الحركـة
من طرف
ر
ر
جزر يف السنوات ر
ـاهب عل الطبقـة الحاكمـة و
الي تلت انتفاضة مارس  65المجيدة ،و المجزرة الرهيبـة ال رـي صـاحبتها ،و مـع تنـام حقـد الجمـ ر
ـاهب ض ــد أع ــدائها
السياس النظ ــام
ممثله ــا
ـغبة عل قي ــادة نض ــال الجم ـ ر
البجوازي ــة الص ـ ر
البجوازي ــة و ر
الملك المقي ــت ،و أم ــام عج ــز الحـ ـزاب ر
ــ
ــ
ر يـ
الطبقيب  ،و بعــد انكشــاف الطبيعــة الصــلحية للتيــارات الســائدة داخــل الح ـزاب المتشــدقة بالشـ رـباكية ،و ي ـف ظــل جميــع هــذه المعطيــات،
ـاهب الشــعبية ،رغــم جميــع تضــحياتها أن تحقــق مطامحهــا الوطنيــة و الديموقراطيــة بــدون أداة ثوريــة ،بــدون
تجل بوضــوح أنــه ل يمكــن للجمـ ر
المبياليــة و الرجعيــة مــن أجــل إنجــاز الثـودش ،مـن
البوليتاري القادر عل قيادة جميع الطبقات الشعبية و توحيد نضالها ضد ر
الحزب الثوري ر
هن ــا تس ــتمد منظمتن ــا "إل الم ــام" ،و مجم ــوع الحرك ــة الماركس ــية اللينيني ــة المغربي ــة ،رـ ـشعيتها ،حي ــث ج ــاءت لتش ــكل الن ــواة الول للح ــزب
المغرب المنشود.
البوليتاري
ر
ر
ي
المبياليــة و الصــهيونية و
لقــد مــرت تســع ســنوات مــن النضــال وســط شــعبنا ،و إل جــانب القــوى المناضــلة ـف وطننــا
العرب و خــارجه ضــد ر
رـ
الرجعي ــة ،تس ــع س ــنوات عرف ــت خلله ــا منظمتن ــا انتص ــارات و إخفاق ــات ،عرف ــت خلله ــا كب ـ ر
ـاف الق ــوى الثوري ــة القم ــع و الره ــاب ،و عل درب
النضال سقط شهيدانا عبد اللطيف زروال و سعيدة المنبه ،سـقطا إل جـانب المهـدي بــن بركـة و عبـد الكريـم بـن عبـد ا و عمــر دهكـون و
عمر بنجلون و ر
العشات من مناضل شعبنا ،الذين استشهدوا من أجل الحرية والعدالة و التقدم.
البوليتــاري ،و طريــق الثــودش طريــق عسـ رـب و شــاق ،و ي ـف نفــس الــوقت ،فــإن
لقــد أدركــت منظمتنــا خلل هــذه الســنوات أن طريــق بنــاء الحــزب ر
ر
اقتناع منظمتنا ازداد رسوخا ،بعد كل التطورات ر
الطبق يف بلدنا و خارجها ،و بعد كل النحرافــات ال رـي ســارت فيهـا الحـزاب
الي عرفها الضاع
ـغبة ،أنــه ل س ــبيل لنجــاز مطامــح الشــعب الوطنيــة و الديموقراطي ــة و النتقــال إل الثــورة الش ـ رـباكية خــارج نهــج
البجوازيــة الصـ ر
البجوازي ــة و ر
ر
البوليتاريــا و حزب ـهــا الثــوري ،يشــكل الر ر ي ـ
كبة الساســية
الثــودش بقيــادة الطبقــة العاملــة و حزب ـهــا الثــوري ،و أن التحــالف العمــال
الفلج بقيــادة ر
ـ
321

المنظمة الماركسية ـ اللينينية المغربية "إل المام" :الخط الثوري 1970 :ـ  :1980الوثائق الساسية ـ مقالت ونصوص

ر
الشباكية .
للثودش و الضمانة للمرور للثورة
ر
ـاهب ،تسـتهدف مـن خلل ممارسـة جميـع أشــكال
ه ثـورة مـن صـنع الجمـ ر
إن الثـورة الوطنيـة الديموقراطيــة الشــعبية الـي تسـع إليهـا منظمتنـا ،ـ
ري
المغرب من تحقيق مطامحه الساسية التالية :
تمكب الشعب
الجماهبي،
الكفاح الثوري
ر
ر
الملك المتعفــن ،و تحطيــم جهــاز الدولــة الكمـ رـبادوري و بنــاء الجمهوريــة الديموقراطيــة
الكمبادوريــة و النظــام
 -1القضــاء عل الطبقــة الحاكمــةر
ـ
الشعبية ،المجسدة لسلطة الشعب ،و ر
الي تشكل الضمانة الوحيدة لتمتعه بجميع الحريات الديموقراطية.
 -2القضاء عل الوجود الستعماري يف بلدنا بتحرير سبتة و مليلية و الجــزر الشـمالية )الجــزر الجعفريـة و الصــخور الشــمالية( و القضـاء علي
ر
ر
ر
المباشة.
وغب
للمبيالية،
جميع أشكال الهيمنة السياسية
المباشة )إزاحة ما تبق من قواعد عسكرية أجنبية ف بلدنا( ر
ر
الفلحب و العمــال الزر ر ي ـ
ر يـ
الملكب العقـ ر ي
ر يـ
اعيب عمل بمبــدأ "الرض
ـاريب بالســاس لتوزيعهــا عل
 -3إنجــاز الثــورة الزراعيــة الـ رـي تنـ ر يـبع الرض مــنالجماهبية حاسما يف إنجاز هذه العملية.
لمن يحرثها" .و سيكون دور التنظيمات الثورية
ر
الكمبادوري ــة عل اقتص ــاد بلدن ــا ،و بن ــاء اقتص ــاد ي
المبي ــال ،و ق ــادر عل
المبيالي ــة و
وطي مس ــتقل ع ــن القتص ــاد ر
ر
 -4القض ــاء عل الهيمن ــة رـ
الستجابة للحاجيات الساسية لشعبنا من مواد غذائية و ملبس و أدوية و ي
سكي ...
 -5بناء ثقافة وطنية ديموقراطية وشعبية مع ضمان الحقوق الثقافية لجميع مكونات الشعب. -6تحري ــر الم ـرأة المغربي ــة م ــن العبودي ــة ،وم ــن القي ــود ال ـ رـي تفرض ــها عليه ــا العلق ــات الجتماعي ــة القطاعي ــة و جمي ــع العلق ــات الجتماعي ــةالمتعفنة ،و تحقيق مساواتها عل جميع المستويات مع الرجل ،و مع ضمان حقوق المومة.
تمكب الش ــعب الص ــحراوي حق ــه يف تقري ــر مص ـ رـبه ،و دع ــم نض ــال الش ــعب الفلس ـ ي
ر يـ ـ
ـطيي و جمي ــع الش ــعوب العربي ــة ض ــد الص ــهيونية و
-7ــ
المبيالية و الرجعية ،و النضال من أجل توحيد المة العربية من المحيط إل الخليج.
ر
للمبيالية يف العالم.
 -8المساندة و التضامن مع جميع القوى المناهضةر
تحي الـذكرى التاسـعة لتأسيسـها ،لبـد لهـا مـن وقفـة شيعة عنـد الظـرف الراهـن لتحديـد ســماته الرئيســية ح رـي
إن منظمتنا "إل المام" ،و ه ر ـ
ري
الجماهب الشعبية.
الثوريب و القوى المناضلة وسط
تتمكن من رسم المهام النضالية العاجلة لمناضليها و لكافة
ر
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عل الص ــعيد ال ــدول ،ف ــإن أزم ــة النظ ــام الرأس ــمال الع ــال  ،م ــا ت ـزال مس ــتمرة للس ــنة السادس ــة عل الت ــوال ،مم ــا ي ــدفع الرأس ــمال الحتك ــاري و
ر
وتبة الستغلل للطبقة العاملة ي ـف البلـدان الرأسـمالية و للشــعوب الرازحـة تحـت رـنب
بالشكات متعددة الجنسيات ،بصفة خاصة ،إل تصعيد ر
ر
الطبق يف البل ــدان الرأس ــمالية ر ي ـ
البوليتاري ــا و حلفائه ــا م ــن جه ــة ،و
الس ــتعمار الجدي ــد ،م ــع م ــا يحب ــل ب ــه ه ــذا الوض ــع م ــن احت ــدام الضاع
بب ر
ـ ـ
بب حركات التحــرر ال ي
ر يـ
أسماليب من جهة أخرى ،و يف البلدان التابعة ،ر ي
ري
المحليب مـن جهـة أخـرى .و
المبياليـة و حلفائهـا
الر
ـوطي و الجتمـاع و ر
المبيالي ــة ،و إطاح ــة ش ــعب نيك ــاراغوا بديكتاتوري ــة س ــوموزا ،و اس ــتمرار
إن إطاح ــة الحرك ــة الش ــعبية اليراني ــة بنظ ــام الش ــاه الــدكتاتوري عمي ــل ر
حرك ــات التح ــرر الـ ي
ـوطي ي ـف جنــوب قارتنــا ي ـف النضــال ضــد النظمــة الســتعمارية العنضية ي ـف إفريقيــا الجنوبيــة و الزمبــابوي و نميبيــا ،إن هــذه
النضـ ــالت و النتصـ ــارات ،بالضـ ــافة إل نضـ ــالت الطبقـ ــة العاملـ ــة ي
العمل عل السـ ــتغلل و الضـ ــطهاد
ـرد
ـ
ـ
ل
ا
ـكل
ـ
ـ
ش
ت
ـمالية،
ـ
ـ
س
أ
ر
ال
ـدان
ـ
ـ
ل
الب
ف
ــ
ــ
ي
المبيالية و حلفائها .
المبيال ،و رتبهن عن عزيمة الشعوب يف التخلص من الستغلل و الضطهاد
الممارسب من طرف ر
ر
ر
ي
ه التطــورات الهامــة الـ رـي تعرفهــا المســألة الصــحراوية و انعكاســاتها عل الصــعيد الــداخل
عل الصــعيد الــوطي :إن مــا يطبــع الوضــعية حاليــا ـ
بالخصــوص ،بالضــافة إل اســتمرار و تعميــق الزمــة القتصــادية الحــادة الـ رـي تعرفهــا بلدنــا مــع انعكاســاتها عل مختلــف الطبقــات ،إضــافة إل
ي
التطورات الهامة ر
المبياليـة
الي عرفتها الحركة
الجماهبية العمالية بالخصوص و ما صاحبها من قمع عنيف ،كل هذا يجـري ـف ظـل اســتمرار ر
ر
ي
ي
المبيالية يف المنطقة و يف إفريقيا.
ف إحكام قبضتها عل بلدنا سياسيا و اقتصاديا ،و استمرار الحكم ف لعب دوره ككلب حراسة لمصالح ر
لقد حقق الشعب الصحراوي بقيادة ممثله ر
الشع و الوحيد ،الجبهة الشعبية لتحرير الســاقية الحمـراء ووادي الــذهب ،خلل هـذه الســنة ،و
الخبة بالخصــوص ،انتصــارات عســكرية قتــل و جــرح و أش خللهــا المئــات بــل اللف مــن العسـ ر ي
ـكريب المغاربــة .و لــم تقتض هــذه
ي ـف الشــهور
رـ
غبهــا مــن رـ
عشات العمليــات -بــل تعــدتها إل
العمليــات عل الصــحراء الغربيــة المحتلــة  -المســايل بــوكراع ،ســمارة ،العيــون ،رـبب نزاغــن ،تشــل و ر
وغبها.
جنوب بلدنا ،عملية طنطان وطاطا وأسا وفم الحصن والبويرات ر
و إذا كنا نبتهج مع جميع القوى المحبة للسلم لنتصارات الشعب الصحراوي ي ـف نضـاله التحــرري مـن أجــل تقريــر مصـ رـبه ،و حقــه ي ـف تشــكيل
ر يـ
الفلحب و العمــال الــذين يســقطون
دولتــه المســتقلة فــوق كامــل ترابــه الســاقية الحم ـراء و وادي الــذهب ،فإننــا نتــألم للف الجنــود مــن أبنــاء
ضحية الحرب العدوانية ر
الكمبادور.
المبيالية و
ر
الي يشنها الحسن ضد الشعب الصحراوي ،خدمة لمصالح ر
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الخبة بقـرار مـؤتمر القمــة لمنظمــة
وقـد واكبــت هــاته النتصــارات ي ـف ميـدان القتــال ،انتصــارات أخـرى سياســية و دبلوماســية ،تــوجت ي ـف المــدة
رـ
ي
ر
ي
مصبه و الستقلل.
الوحدة الفريقية بمبوفيا الذي اعبف للشعب الصحراوي بحقه ف تقرير ر
كم ــا ت ــوجت بالتفاقي ــة الموريطاني ــة -الص ــحراوية ،و ال ـ رـي تن ــازلت بموجبه ــا موريطاني ــا ع ــن أطماعه ــا ي ـف الص ــحراء الغربي ــة ،و اع ـ رـبفت للش ــعب
ي
مصبه و الستقلل.
الصحراوي ممثل بالجبهة الشعبية بحقه ف تقرير ر
الخب نفســه معــزول أ كــب مــن أي وقــت يـ
مض عل الصــعيد
و عل إثــر الهزائــم الــت تكبــدها الحكــم سياســيا و ديبلوماســيا و عســكريا ،وجــد هــذا
رـ
الدول ،و هذا ما تجل بوضوح بسحب المغرب شكواه المقدمة ي ـف بدايـة الصـيف لمجلــس المــن ،و مـا كرســه مــؤتمر مانروفيـا ،و مـا سيكرســه
بــدون شــك مــؤتمر القمــة المقبــل لــدول عــدم النحيــاز ،و المــم المتحــدة ي ـف دورتهــا المقبلــة .و إن عزلــة الحكــم تتعمــق ،رغــم اســتمرار حلفــائه
ر
ري
السبس ــال ي ـ ـف مخطط ــه
المبيالي ــة الفرنس ــية و المريكي ــة و الرجعي ــة الس ــعودية ي ـ ـف إم ــداده م ــن تحته ــا بالوس ــائل ال ـ رـي تمكن ــه م ــن
الط ـ
ـبيعيب ر
ي
ـاهب عل نتائــج حـرب الصــحراء ،و بدايـة ســخط و
التوسع العدواب .هذه العزلة الخارجية يواكبها عل الصعيد الــداخل تصـاعد لســخط الجمـ ر
تذمر وسط الجيش نفسه.
بب التهديــد بحــق المطــاردة و الحــرب العدوانيــة ضــد الجزائــر ،و ر يـ
أمــام هــذه الوضــعية ،وجــد الحكــم نفســه فاقــدا المبــادرة ،متخبطــا ر يـ
بب مغازلــة
الخب لمـوقفه السـديد مـن قضـية الشــعب الصـحراوي ،متخبطــا ر يـ
بب تحميــل المسـؤولية لمـا يجـري ي ـف
تغيب هـذا
رـ
الحكم الجزائري ،مراهنـا عل رـ
ي
ي
ي
ه الموجــودة
الصــحراء للنظــام الــوطي الجزائــري ،و تحميلهــا للنظــام الــوطي الليـ رـي ،بعــد أن لمــح ـف عــدة مناســبات إل أن الشــيوعية العالميــة ـ
ري
ري
موريتانيب.
البولباريو ،متنقل من نعت البولزاريو كمرتزقة الجزائر إل اعتبارهم متمردين
وراء
أخبا بعــد التفاقيــة الموريتانيــة  -الصــحراوية لــم يجــد الحكــم مــن مخــرج لزمتــه ســوى الهــروب إل المــام و تعميــق الزمــة ،و ذلــك بــاحتلل
و رـ
الداخلة ،و إعلنه لضم إقليم وادي الـذهب للمغـرب ،ضـاربا بعـرض الحــائط حقـوق الشـعب الصــحراوي ،و جميـع العـراف الدوليـة و مقــررات
ي
مبوفيا و معتمدا فقط عل "حق الشفعة" القطاع و عل مهزلة البيعة المطبوخة .و ما كــان للحســن أن يقــدم عل هــذه المغــامرة الجديــدة،
المبيـ ر ي
ـغبة لهــذا
البجوازيــة الصـ ر
البجوازيــة و ر
ـاليب ،و لــول مســاندة التجاهــات اليمينيــة الشــوفينية المهيمنــة داخــل الح ـزاب ر
لــول دعــم أســياده ر
الحتلل.
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ـاهب الشــعبية التواقــة إل
ـغبة ،تضــج مــرة أخــرى بمصــالح الجمـ ر
البجوازيــة الصـ ر
البجوازيــة و ر
إن التجاهــات اليمينيــة الســائدة داخــل الح ـزاب ر
الرجع
ـاهب أدوات مســخرة لخدمــة مصــالح الحكــم
الســلم و إل الخـ ر يـب و الحريــة ،و تؤجــج النعـرات الشــوفينية داخــل الشــعب لتجعــل مــن الجمـ ر
ـ
المبياليــة .إن التجاهــات اليميني ــة داخــل الح ـزاب الص ــلحية ،لــم تكتــف بإرســال ممثليهــا "لمجلــس المــن الـ ي
ـوطي" مــن أج ــل تزكي ــة
عميــل ر
مخططات الحسن العدوانية يف المنطقة ،و من أجل تزكية مخططاته الهادفة إل ر ي
تمتب مـا يسـ بالجبهـة الداخليــة ،بـل إنهـا تنـادي باســتمرار
إل استعمال حق المطاردة ،و تدعو ببلدة إل تســليح الســكان ي ـف الجنــوب و تكـوين كتـائب مسـلحة ،و كــأنه مـن المســلم بــه أن السـكان ي ـف هــذه
ر
غبهـا مـن المنـاطق الجزائريــة الـ رـي تسـميها ب "الصــحراء رـ
الشقية
المناطق يتعاطفون مـع مخططــات الحكـم ،كمـا تـدعو إل اسـبجاع تنـدوف و ر
المغربية" ،متناسية أن الشهيد المهدي بن بركة لم يحاكم لول مرة إل لمعارضته لمثل هذه ي ي
الجماهب الشعبية و عل
البعات الشوفينية .أما
ر
رأسها الطبقة العاملة ،فقد ادركت بعد تجربة أربــع سنوات ،أنها تحملت وحدها أعباء هذه الحرب سواء عل الصعيد رـ
البشي ،حيــث اللف
مــن الجنــود و الضــباط الصــغار أبنــاء الكـ ر ي
ـادحب ذهبــوا ضــحيتها ،أو عل الصــعيد القتصــادي ،حيــث عمقــت حــرب الصــحراء الزمــة القتصــادية
ي
ـاهب الشــعبية
البنيوية للرأسمالية التبعية المغربية ،مما انعكس عل
الجماهب ف شــكل تفــاحش البطالــة و تـدهور أوضـاعها المعاشـية .إن الجمـ ر
ر
غب معنيــة بشــعار "الوحــدة الوطنيــة المقدســة" الــذي يرفعــه الحكــم و الرجعيــة و التجاهــات اليمينيــة داخــل الح ـزاب
تــدرك كــل يــوم أ كــب أنهــا ر ـ
ي
الصغبان ،المستخدم و الموظف البســيط ،إن العاطــل و الجنــدي ،يتســاءلون اليــوم :مــاذا
الحرف و التاجر
الصلحية .إن العامل و الفلح ،إن
ر
جنينا من حرب الصحراء ؟ و الجواب ر
ري
المعطوبب و الشى ،ثــم المزيـد مـن الفقــر و الجـوع و المــرض و القهـر .فل
يأب مرا كئيبا :آلف القتل و
غرابــة إذا وجــدنا أن وبــاء الشــوفينية لــم يعــد رـ
ـاهب الشــعبية متعطشــة إل
يتفس كمــا كــان المــر منــذ أربــع ســنوات ،و ل غرابــة إذا وجــدنا أن الجمـ ر
توقيــف ح ــرب الصــحراء ،متعطش ــة إل الس ــلم .إن الظــرف الراه ــن ر ي ـ
يتمب باس ــتمرار تعم ــق الزمــة القتصــادية الـ رـي يعرفهــا اقتصــاد بلدنــا ،تلــك
ي
ر
الخب ،و ر
الزمة ر
اعتبهــا الحكــم مجــرد
الي تفجرت يف نهاية التصميم الخماس
الي تم العباف بها رسميا ف منتصف الســنة الماضــية ،حيــث ر
ر
ه أزمــة اقتصــادية شـاملة تتجل
أزمة مالية مؤقتة يمكن معالجتها بإجراءات تهدف إل جلب العملة الصعبة و ر
توفبها ،و الحقيقة أن الزمـة ـ
مظاهرها الساسية يف ما يل:
الفلحب الفقـراء و المتوسـ ر ي
ر يـ
ـطب ،ممـا سـيؤدي إل المزيـد
 -1انخفاض النتاج الفلج ،و خصوصـا ي ـف القطـاع التقليـدي الـذي يعيـش منـه جــل325
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من تفقب و ر
بلبة هذه الفئات ،و مما سيؤدي إل نمو البطالة و الهجرة إل المدن يف نفس الوقت الذي ستضطر فيــه بلدنـا إل اسـ رـتباد كميــات
ر
هائلة من القمح بالعملة الصعبة.
 -2ت ــدهور النش ــاط القتص ــادي ي ـ ـف القط ــاع الص ــناع بمفه ــومه الواس ــع ،و خصوص ــا ي ـ ـف قط ــاع الش ــغال العمومي ــة و البن ــاء ،و ذل ــك بس ــببانخفــاض اســتثمارات الدولــة و الخــواص ،و كــذلك بســبب ركــود الطلــب النــاجم خارجيــا عــن اســتمرار الزمــة الرأســمالية العالميــة ،و داخليــا عــن
تدهور الطاقة ر
للجماهب .إن تدهور النتاج يؤدي بدوره إل إفلس عدة رشكات أو التقليص من نشاطها و إل تفاحش البطالة.
الشائية
ر
 -3انخفــاض رصــيد المغــرب مــن العملــة الصــعبة إل مســتوى هزيــل ،و ذلــك نتيجــة العجــز المهــول ر ي ـللمبان التجــاري ،و اضــطرار المغــرب إل
تســديد الــديون الجنبيــة ،و رغــم مــدخولت العمــال المهــاجرين ر ي
المبايــدة و مــداخيل الســياحة ،و رغــم ضــخامة القــروض الجنبيــة لبلدنــا و الـ رـي
يفوق حجمها  5مليارات من الدولر.
ـاهب ،بس ــبب اس ــتمرار التض ــخم الم ــال م ــن جه ــة ،تجمي ــد الج ــور أو ارتفاعه ــا الض ــئيل بالنس ــبة
 -4ت ــدهور الوض ــاع المعاش ــية لوس ــع الجم ـ رر يـ
ـاهب الكادحــة
للمــأجورين مــن جهــة ثانيــة ،و ضــعف المــوارد بالنســبة
غب المــأجورين مــن جهــة ثالثــة .هــذا بالضــافة إل مــا تعــانيه الجمـ ر
للفلحب رـ
ي
السكي و الصحة و التعليم.
من جراء أزمات الشغل و
إن الزمة ليست مؤقتة كما يدع الحكم ،إنها أزمة هيكلية ،أزمة علقات النتاج ر
الي تطبــع نظــام الرأســمالية التبعيـة الســائدة ي ـف بلدنــا ،ل مفـر
ي
المبياليــة نفســها ،و أن حــرب الصــحراء تبتلــع جــزءا كـ رـببا مــن
للرأســمالية التبعيــة ـف بلدنــا مــن الزمــة ،خصوصــا ،و أن الزمــة تشــغل القلعــات ر
ر
المباشة الكامنة يف عدم ثقة الرأسـ ر ي
ـماليب ي ـف مســتقبل الحكــم،
غب
اعتمادات الدولة عل حساب القطاعات المنتجة ،بالضافة إل انعكاساتها ر
و تر ر ي ـ
كب اســتثماراتهم عل القطاعــات المربحــة عل المــدى القصـ رـب و المتوســط .إن الج ـراءات القتصــادية المتخــذة مــن طــرف الحكــم لتجــاوز
ي
ـاهب الش ــعبية بتعمي ــق
ف التص ــميم
الثلب الرامي ــة إل تقلي ــص النش ــاط القتص ــادي ،و إبق ــاء تبع ــات الزم ــة عل الجم ـ ر
ــ
الزم ــة ،و المتض ــمنة ـ ـ
استغللها و نهبهـا ،إن هـذه الجـراءات لـن تحـل الزمـة ،و ستســاهم يف احتـداد التناقضـات ر يـ
بب كافــة الطبقـات الوطنيـة مـن جهـة و الكمـ رـبادور و
ـ
ري
ري
العقاريب من جهة أخرى.
الملكب
إن الزمة القتصادية و انعكاساتها السلبية عل الطبقات الوطنية ،بل عل جزء من الطبقة الحاكمة نفسها ،إضافة إل تورط الحكم يف قضية
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الصحراء ،و مقاومة الشعب الصحراوي لمخططاته التوسعية ،تؤدي إل تعميق أزمة النظام السياسية ،رغم ما ي
يحط به مــن دعــم و مســاندة
المبيالية و الرجعية العربية ،و داخليــا مـن طـرف الحـزاب الرجعيـة و حــزب الســتقلل ،و رغـم مـا يـ
تحط بـه عـدوانيته عل
خارجية من طرف ر
الشــعب الصــحراوي و مشــاريعه التوســعية مــن دعــم و مســاندة مــن طــرف التجاهــات اليمينيــة الســائدة داخــل الح ـزاب الصــلحية المتشــدقة
ر
بالشباكية.
الخبة مـن هـذه السـنة نضــالت بطوليـة ضـد الســتغلل و الضـطهاد،
الجماهب الشعبية و عل رأسها الطبقة العاملة يف الشهور
لقد خاضت
ر
ر
نضالت لم يسبق لها مثيل منذ عدة سنوات سواء من حيث عموميتها ،أو من حيث طول نفسها.
ـبوعب ،أطــول ي ـ
عشة آلف عامــل و مســتخدم يف الســكك الحديديــة ي ـ
و هكــذا خــاض ر ـ
إصابا دام أ كــب مــن أسـ ر ي
إصاب ي ـف تاري ــخ هــذا القطــاع ،كمــا
ـ
يـ
إصابا دام  40يومــا ،و قــام عمــال منــاجم الفوســفاط بعــدة يـ
خــاض عمــال جـرادة يـ
الحضي –
إصابات خلل نفــس المــدة ،و عــرف قطــاع النقــل
الحــافلت – يف مختلــف المــدن و يف الــدار البيضــاء خاصــة نضــالت لــم يســبق لهــا مثيــل ،كمــا ي ـ
أصب عمــال البلــديات و معامــل الســكر و تكريــر
ـ
ـ
ـمب – و الكهربــاء بالمحمديــة و مســتخدمو البنــاك و ر ـشكات التـ ر ي
ـأمب و عمــال مينــاء الــدار البيضــاء و مكتــب التســويق و التصــدير و
النفــط –لسـ ر
عشات المعامــل و ر ـ
اعيب و ر ـ
عمــال و مســتخدمو المكــاتب الجهويــة للســتثمار الفلج و العمــال الزر ر ي ـ
الشكات الخــرى  ،و قــام رجــال التعليــم و
ـ
ي
ر
يـ
ـاهب و أثــارت غضــب الحكــم الــذي لــم يــبدد ـف قمعهــا بوحشــيته المعهــودة  .و قــد
ه الخــرى بتعــاطف الجمـ ر
الصــحة بإصابات رائعــة حظيــت ـ
امتــدت ي ـ
الصابات إل التجــار الصــغار يف عــدة مــدن ،وذلــك احتجاج ــا عل جشــع المضـ ر ي
ـاربب ،و عل رغبــة الحكــم تحميلهــم مســؤولية ارتفــاع
ـ
الثمان ر
ري
المضاربب وحدهم.
الكمبادور و
الي يتحملها الحكم و
ر
يـ ـ
بالصابات و المظ ــاهرات م ــن أج ــل تحس ـ ر ي
و ق ــد ش ــارك الطلب ــة و التلمي ــذ ي ـف ه ــذه الموج ــة الكاس ــحة م ــن النض ــالت
ـب أوض ــاعهم المادي ــة ،و
احتجاجـ ــا عل السياسـ ــة التعليميـ ــة اللديموقراطيـ ــة و اللشـ ــعبية المتسـ ـ رـبة و راء شـ ــعار الصـ ــلحات )إصـ ــلح نظـ ــام البكالوريـ ــا ،إصـ ــلح نظـ ــام
المتحانات بالثانوي ،إصلح الجازة ،الصلح الجامع( كمــا خاضـوا نضـالت سياســية مجيـدة ضـد إقامـة الشــاه العميـل ي ـف بلدنـا ،و ال رـي تعـد
ي
الوطي لطلبة المغرب ،و كذلك يف ذكرى استشهاد المناضلة الثورية سعيدة.
إهانة لكرامة شعبنا ،و يف ذكرى منع التحاد
و ق ــد س ــاهم المعتقل ــون السياس ــيون بمختل ــف الس ــجون ،و بمختل ــف تي ــاراتهم ،يف ه ــذه المس ـ رـبة النض ــالية ،و ذل ــك بش ــن ع ــدة ي ـ
إصابات ع ــن
ـ
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الطعام إحياءا لذكريات استشهاد زروال و سعيدة و بن جلون و الزايدي ابراهيم و كرينة.
و قــد قــام الشــعب المغرب بمختلــف فئــاته ي ـ
بإصاب عــام إحيــاء لــذكرى يــوم الرض ،تضــامنا مــع الشــعب الفلسـ ي
ـطيي البطــل ،و احتجاجــا عل
رـ
ي
بب النظ ــام المضي الكم ـ رـبادوري العمي ــل و الكي ــان الص ــهيوب ر ـ
المبم ــة ر ي ـ
المبيالي ــة المريكي ــة ع ــدوة الم ــة العربي ــة
بإشاف ر
التفاقي ــة الخياني ــة ر
الول.
الي خاضها العمال و ر
إن طابع ي
الصابات ر
نقاب بالســاس ،حيـث ناضــل العمــال عل العمــوم مـن أجــل رفــع الجــور و
السنة
هذه
المأجورين
باف
ر
ـاعيب ،إل ان شــمول ي ـ
قيمــة التعويضــات المختلفــة ،مــن أجــل احـ رـبام الحــق النقــاب ،و مــن أجــل توقيــف الطــرد و التشـي ــح الجمـ ر ي
الصاب لجــل
ر
ي
القطاعــات ،و طــول نفسـها ،و مقاومــة يـ
بب الباســلة للتهديـد و الســتفزاز و القمــع قـد أضـق عل هــذه يـ
المض ر ي
الصابات طابعـا سياســيا ملحوظــا،
الجماهبيـ ــة المتصـ ــاعدة إل أن تفجرهـ ــا ،خصوصـ ــا ،و ان
خصوصـ ــا و أن الحكـ ــم يعيـ ــش أزمـ ــة سياسـ ــية و اقتصـ ــادية حـ ــادة ،ل يمكـ ــن للحركـ ــة
ر
ي
يـ ـ
الص ابات ك ــانت ت ــواكب هجوم ــات الث ــوار الص ــحر ر ي
ـاهب
اويب عل الجي ــش
ف الص ــحراء و جن ــوب المغ ــرب ،مم ــا ي ـ رـبهن عل ان الجم ـ ر
الملك ـ ـ
ــ
كببا لشعارات الوحدة الوطنية و السلم الجتماع و تدعيم الجبهة الداخلية.
المناضلة لم تعد تعر اهتماما ر
و ل غرابة ان يلجأ الحكم لجميع الساليب من أجل توقيف هذه الموجة العارمة من النضالت ،فأخرج من جعبته جملة مــن الجـراءات ذات
ري
ري
رئيسيب معهودين :المناورة و القمع.
وجهب
أمــا بالنســبة لجــانب المنــاورة ،فقــد فتــح الحكــم نقاشــا ر ـ
ممثل النقابــات المركزيــة ،و ذلــك بــزرع البلبلــة ي ـف صــفوف مناضــل الشــعب
مباشا مــع
ـ
موهمــا إيــاهم أنــه ل داع ي ـ
للصاب مــا دام الحــوار مفتوحــا عل أعل المســتويات مــن أجــل حــل المشــاكل  .و ي ـف نفــس الــوقت لجــأ الحســن إل
ـ
ي
ـابيب نظـ ـرا
تع ــديل وزاري ،فأق ــال خ ــديمه عص ــمان ،و ج ــاء بخ ــديمه
المعط بوعبي ــد ال ــذي يزع ــم أن ــه الرج ــل المس ــتقل و المتع ــاطف م ــع النق ـ ر
ـ
ي
ي
لروابطه القديمة ،يف ر ي
اض الكبـار.
المبياليـة و الكم رـبادور و
حب أنـه ل يقــل رشاسـة ـف قهــره للشـعب ،و ل يقـل انبطاحــا أمـام مصـالح ر
ملك الر ـ
ـ
أما المناورة الثالثة ،فكانت التهويل من الخطــر الخ ر
ـارج ،و تحريــك النعــرة الشــوفينية لـدى بعـض الفئــات مـن الشــعب ،و إنشــاء "مجلــس المــن
ي
ه الزيـادة الهزيلـة ي ـف بعـض
الوطي" الذي يشـارك فيـه زعمـاء الصــلحية إل جـانب زعمـاء الرجعيــة برئاســة الحسـن ،و كـانت المنـاورة الرابعــة ،ـ
الي لم تمر بضعة شهور ر
الي أعلن عنها قبل أزمة فاتح ماي ،و ر
الجور ر
حي تكون قد تآكلت بفعل التضخم المال المستمر.
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الجماهبي،
النسي لهذه المناورة يف توقيف المد
هذا هو جانب المناورة يف سياسة الحكم الهادفة إل فرض السلم الجتماع .و أمام الفشل
ر
ر
ي
ـاهبي الـذي عرفتــه بلدنــا هــذه
فقد لجأ الحكم إل القمع – الذي كان يصاحب المنـاورة – و الـذي كــان حاســما ـف التوقيـف المـؤقت للمـد الجم ر
العشات مـن الثانويـات يف جميـع المـدن الك رـببة لهجومــات قــوات القمــع ال رـي انهـالت بالعض الغليظــة عل يـ
السنة .و هكـذا تعرضـت رـ
المض ر ي
بب
ـ
مخلفة المئات من الجرج من التلميذ و العديد من القتل .فالعنف الرجع الذي تعرضت له حركة التلميذ هذه الســنة ،لـم يعـرف لـه مثيــل
من ــذ انتفاض ــة م ــارس  65المجي ــدة .كم ــا تع ــرض المئ ــات و المئ ــات م ــن العم ــال و رج ــال التعلي ــم و الص ــحة للط ــرد م ــن العم ــل و العتق ــالت و
مش وعا ه ــو ح ــق يـ ـ
لس ء إل لنه ــم مارس ــوا حق ــا رـ ـ
ر
ر يـ ـ
المعتقلب
الصاب .و هك ــذا امتلت الس ــجون بمئ ــات
التع ــذيب و المحاكم ــات الص ــورية ،ل ـ ـ
ري
ري
ري
ري
سنتب بسجن مكناس محاكمتهم الصــورية،
السياسيب ،ل زال زهاء مئة منهم ،ينتظرون منذ أزيد من
المعتقلب
النقابيب ،انضافت إل مئات
ي
غب عادلــة .جــانب آخــر مــن
ناهيــك عــن مئــات الجنــود الفــارين مــن حــرب الصــحراء ،و الــذين يفضــلون غيــاهب الســجون عل المــوت ـف حــرب رـ
مشوع قــانون هــدفه ي ـصب حــق يـ
تهيي رـ
القمــع ،و هــو انكبــاب الحكــم حاليــا عل ر ئـ
الصاب و خرقــه لدســتوره الممنــوح نفســه ،و هــذا إن دل عل
الي ي
رسء فإنما يدل عل زيف الديموقراطية ر
يتغي بها الحكم و حلفاؤه ،و عل أن المسلسل الديموقراط لم يكن ،و لن يكــون ي ـف ظــل هيمنــة
الكمبادور و ملك الر ي
اض الكبار ،سوى الطلء الذي يغط به الحكم و جهه البشع وجهه الدكتاتوري.
المبيالية و
ر
ر
ي
الجماهبيــة الـ رـي عرفتهــا بلدنــا طيلــة اربعــة أشــهر ،لــول تخــاذل التجاهــات
لــم يكــن للحكــم أن ينجــح بمنــاوراته و قمعــه ـف توقيــف مــد الحركــة
ر
اليمينيــة المهيمنـة داخـل الحـزاب الصــلحية المتشــدقة بالشـ رـباكية ،و لـول غيـاب الداة الثوريـة القـادرة عل إحبــاط منـاورة الحكـم و التصـدي
للقمع و شل تذبذب الصلحية.
إن قيــادات الحـزاب الصــلحية ،و المتواجــدة فيمــا يسـ بمجلــس المــن الـ ي
ـوطي ،و بعــد أن تبــاكت عل خــرق الحكــم للديموقراطيــة و حقــوق
ـاهب و عل القواعــد المناضــلة داخــل هــذه الح ـزاب نفســها لمطالبتهــا بالتعقــل ،و عــدم
النســان ،قــد انتهــزت فرصــة القمــع المســلط عل الجمـ ر
تج ــاوز الح ــدود ،متهم ــة قواع ــدها المناض ــلة بالمغ ــامرة ،و محمل ــة إياه ــا مس ــؤولية م ــا آل ــت إلي ــه الوض ــعية م ــن قم ــع .إن التجاه ــات اليميني ــة
المهيمنــة داخــل الحـزاب الصــلحية ،لــم و لــن تســاند الحركــة الجماهبيــة إل ي
ه مــن جديــد ،و بعــد التطــورات
و
ـة،
ـ
ي
الطبق
ـالحها
ـ
ص
م
ـدود
ـ
ح
ف
ر
ـ
ـ
ي
تعط الولويــة لتــدعيم الجبهــة الداخليــة بالوحــدة الوطنيــة المقدســة و الســلم الجتمــاع ،و
ـاهب و
الخبة ـف المنطقــة ،تطمــس مشــاكل الجمـ ر
رـ
ـ
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الخب" :المشــاكل الداخليــة ؟ الجزائــر نفســها لهــا مشــاكل ...و مهمــا يكــن مــن أمــر ،فالولويــة
خب دليــل عل ذلــك ،تضي ــح عبــد الرحيــم بوعبيــد
رـ
رـ
قبل كل رسء لحماية الدار!!!".
ـاهب مـن بوعبيـد ،و هـو الـذي يجلـس إل جـانب الحســن ي ـف
ليـس مـن الغريـب أن نسـمع هـذه التضيحات ال رـي تحتقــر المشــاكل الجوهريـة للجمـ ر
مجلــس القمــع الـ ي
ـوطي ،الــذي ل يخطــط فقــط للعــدوان الخـ ر
ـارج ،بــل كــذلك للعــدوان الــداخل ،باســم تــدعيم الجبهــة الداخليــة ،و ليــس مــن
الغريــب مــع مثــل هــذه المواقــف ،أن يكــب الحــديث ي ـف هــذه الســابيع عــن "حكومــة وحــدة وطنيــة" تضــم زعمــاء الرجعيــة و الصــلحية تحــت
مظلة عرش الحسن.
إن الوض ــاع المعاش ــية و مص ــالح جمي ــع فئ ــات الش ــعب تت ــدهور و ي ـ
ـاهب تفق ــد اللف م ــن
تتض ر باس ــتمرار بفع ــل الزم ــة القتص ــادية .إن الجم ـ ر
ـاهب الشــعبية .إن جميــع هــذه العوامــل تـدفع
أبنائهـا بســبب حــرب الصــحراء العدوانيــة .إن القهـر و الضـطهاد و القمـع أصـبح الخ ر يـب اليـوم للجم ر
بالشعب إل النضال من أجل تحقيق مطامحه يف العيش الكريم و الحرية و الكرامة.
غب كــاف لبلــوغ الشــعب لهــدافه ،وعيــا منهــا بأســاليب الحكــم المتنوعــة لجهــاض
ـعي ر ـ
إن منظمتنــا "إل المــام" ،وعيــا منهــا ،بــأن الســخط الشـ ر
ر
بالشباكية ،و وعيـا منهـا بـأن الـدفع بحركــة
نضالت شعبنا ،وعيا منها بتخاذل التجاهات اليمينية المهيمنة يف الحزاب الصلحية المتشدقة
ر
ـاهب للمكاس ــب القتص ــادية و السياس ــية و الجتماعي ــة ال ـ رـي تطم ــح إليه ــا راهن ــا ،ف ــإن
ـاهب إل الم ــام يش ــكل الس ــبيل الوحي ــد لن ـ يـباع الجم ـ ر
الجم ـ ر
منظمتنا تدعو كافة القوى الثورية و التقدمية ،كيفما كان موقعها السياس إل تشـكيل جبهــة نضـالية ،و ي ـف سـاحة النضــال ،و ذلـك عل أســاس
البنامج النضال المرحل الذي تتلخص بنوده الساسية يف:
ر
ي
ي
ر
أجني ف بلدنا.
 -1تحرير سبتة و مليلية و الجزر الشمالية من قبضة الستعمار السباب ،و القضاء عل ما تبق من تواجد عسكري ر - 2ر يانباع الحريات الديموقراطية الساسية:
ـكريب ،و ع ــودة المغ ـ رـب ر ي
ـدنيب و عس ـ ر ي
ـيب م ـ ر ي
المعتقلب السياس ـ ر ي
ر يـ
المعتقلب النق ـ ر ي
ر يـ
بب ،و رف ــع المتابع ــات
ـابيب ،و إطلق شاح كاف ــة
أ -إطلق شاحري
المناضلب يف الداخل و الخارج.
البوليسية ضد
ي
موظق و مستخدم الدولة يف التنظيــم النقــاب و يـ
الصاب،
النقاب للتلميذ ،و حق
ب -ضمان الحريات النقابية ،و بالخصوص حق التنظيمر
ر
ـ
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الي تمس بحق ي
رـ
و إلغاء جميع ر
التشيعات ر
كالتشي ــع الخاص بحرية العمل المزعومة.
الصاب
ج -ضمان الحريات الساسية ،و خاصة حق تشكيل المنظمات السياسية بدون قيد ،و ضمان حرية التجمع و التظاهر.د -ضمان حرية الصحافة و رالنش.
التعبب و التنقل .
ه -ضمان حرية العقيدة و الرأي ور
و -حل جميع الجهزة القمعية الجرامية ) الجهزة البوليسية الشية  ،الدرك (...ري
للجماهب ،و ذلك بفرض الجراءات التالية:
تحسب الوضاع المعاشية
–3ر
← الزيادة يف الجور ،بما يناسب غلء المعيشة ،و تحقيق القانون المتحرك للجور.
← وضع حد لرتفاع الثمان و خاصة منها أثمان المواد الغذائية و الكراء و الدوية.
ري
للعاطلب.
← وضع حد للبطالة و الطرد الجماع و منح تعويضات
← تعميم ر
التشيعات الخاصة بالضمان الجتماع عل العمال الزر ر ي
اعيب و الزيادة يف التعويضات العائلية.
الملكب العقـ ر ي
ر يـ
ر يـ
ـاريب و أجهــزة الدولــة القمعيــة و
للفلحب مــن أجــل اسـ رـبجاع أراضــيهم المغتصــبة و ضــد تعســفات
← مســاندة الكفــاح العــادل
القتصادية.
← مساندة كفاح المرأة المغربية من أجل ر ي
انباع حقوقها الديموقراطية و من أجل المساواة مع الرجل.
ـب ر ـش وط الدراس ــة و م ــن أج ــل تعلي ــم ي
ـب أوض ــاعهم المادي ــة و م ــن أج ــل تحس ـ ر ي
← مس ــاندة نض ــالت الطلب ــة و التلمي ــذ م ــن أج ــل تحس ـ ر ي
وطي
ـ
جماهبي و عل .
ر
المغرب ضــد
 -4مناهضة حرب الصحراء ،و النضال من اجل السلم الفوري يف الصحراء ،و مناهضة الشوفينية الهادفة إل استعداء الشعبر
الشعب الجزائري ،و مناهضة خطر الحرب و القتتال ر ي
بب المغرب و الجزائر.
ي
الفلسطيي من أجل العودة و تقريـر المصـ رـب و تشـكيل دولتـه الفلســطينية الديموقراطيــة فــوق كامـل تـراب فلسـ ر ي
ـطب
 -5مساندة كفاح الشعبو مناهضة الحلول الستسلمية التصفوية.
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للمبيالية يف العالم.
 -6التضامن مع جميع فصائل حركة التحرر العربية ،و مع جميع الحركات المناهضةر
ر
الذاب ،إذ أنها لم تستطع بعد تجاوز مخلفات القمع عل الصعيد
تحي الذكرى التاسعة لتأسيسها يف ظروف صعبة عل الصعيد
إن منظمتنا ر
الـ ي
ـوطي .كمــا أن مختلــف الفــروع تعـ يـاب مــن التفكــك ممــا يهــدد وحــدتها ،و إننــا إذ نســجل هــذا الواقــع نــوجه نــداء حــارا إل جميــع أعضــاء المنظمــة
جماهبيا.
من أجل التشبث بوحدة المنظمة ،و من أجل المساهمة الفعالة يف إعادة بنائها كمنظمة ماركسية – لينينية صلبة و راسخة
ر
المسبة النضالية ر
ستسب يف طريق الصمود و التضحية عل درب زروال و
الي دخلت فيها منذ  9سنوات ،و
إن منظمتنا الصامدة ،ستواصل
ر
ر
سعيدة ،مستفيدة من الخفاقات و مدعمة برصيدها النضال.
إن منظمتنــا ،سـ ر
ـتبق رغـم كـل العراقيــل ،وفيـة لهـدافها الثوريـة ،و ستناضــل إل جـانب الفصــائل الماركســية – اللينينيــة مـن أجــل توحيــد الحركـة
ي
المغرب .
اللينيي
الماركسية – اللينينية و بناء منظمة ماركسية – لينينية موحدة ،كخطوة أساسية عل طريق بناء الحزب الشيوع الماركس
ر
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ر
عش سنوات من الكفاح و الصمود
 30غشت 1980
منظمة "إل المام" الماركسية -اللينينية المغربية
جماهبنا الشعبية،
أيها المناضلون الثوريون ،يا
ر
العاشة لتأسيسـها :ي
رـ
ـلب الث ر ي
فق  30غشـت مـن سـنة  1970قـامت مجموعـة مـن المناض ر ي
ـوريب
تحي اليوم منظمتنا الصـامدة إل المــام الـذكرى
ر
ـ
ي
ر يـ
الماركسـ ر ي
التحريق و الصــلج ،بتأســيس منظمــة ماركســية – لينينيــة عرفــت
اللينينيب  ،بعـد أن انســلخت عــن حــزب التحــرر و الشـ رـباكية
ـيب –
ـ
فيما بعد بمنظمة" إل المام".
المثقفب الث ـ ر ي
ر يـ
ه نت ــاج
ل ــم تك ــن نش ــأة منظمتن ــا و الحرك ــة الماركس ــية – اللينيني ــة بص ــفة عام ــة نتيج ــة رغب ــة ذاتي ــة لمجموع ــة م ــن
ـوريب ،و إنم ــا ـ
ر
الطبق يف بلدنــا ،و كــذا عربيــا و دوليــا  .كمــا جــاءت ر ـ
جماهبنــا الكادحــة ،مــن
كمشوع جــواب عل ي ـصورة تســلح
التطــورات الـ رـي عرفهــا الضاع
ر
ـ ـ
المغرب
خلل تصــعيد نضــالتها و تعميــق وعيهــا ،بــأدوات الثــورة الشــعبية ،و عل رأســها الحــزب المســتقل للطبقــة العاملــة  :الحــزب الشــيوع
رـ
المنشود.
ـاهبي ،و عجزهـا عـن
لقد أظهرت انتفاضة مـارس  65المجيـدة ،بمـا ل يـدع مجـال للشـك ،غيـاب الحـزاب الصــلحية مـن سـاحة النضـال الجم ر
ي
الملك الجــاثم فــوق صـدر شــعبنا .و قـد
اض الكبـار ،و ضـد النظــام
الكومبادوريــة و
المبيالية و البورجوازية
ر
قيادة كفاح الشعب ضد ر
ملك الر ـ
ـ
ـ
تأ كــد هــذا العجــز خلل الســنوات التاليــة الـ رـي ر ي ـ
ـاهب ،السياســية و القتصــادية و الجتماعيــة،
تمبت بهجمــة مركــزة للحكــم عل مكتســبات الجمـ ر
ـاهب ،بعــد فـ رـبة اسـ رـبجاع النفــاس ،إل خــوض نضــالت عفويــة خــارج قنــوات الحـزاب الصــلحية الـ رـي الـ ر يـبمت مــن جهتهــا
بينمــا اضــطرت الجمـ ر
سياسة النتظار ،بعد فشل سياسة المساومة مع النظامة
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و بالنس ــبة للتجاه ــات الثوري ــة ،داخ ــل حزب التح ــاد ال ـ ي
ـوطي للق ــوات الش ــعبية و ح ــزب التح ــرر و الش ـ رـباكية ،ال ـ رـي أدرك ــت مبك ـرا أن ــه ل ث ــورة
رـ
ش ــعبية ب ــدون أداة ثوري ــة ،فبع ــد أن اس ــتنفذت إمكاني ــة تج ــذير مواقفهم ــا و تثويرهم ــا ،أص ــبحت مض ــطرة إل خل ــق أنوي ــة منظم ــة مس ــتقلة ع ــن
الحزاب الصلحية ،و تعمل عل بناء أدوات الثورة الشعبية.
و ي ـ ـف ه ــذا الط ــار ،ي ـ رـأب تأس ــيس منظمتن ــا "إل الم ــام" و ب ــروز الحرك ــة الماركس ــية – اللينيني ــة المغربي ــة ال ـ رـي س ــعت ،من ــذ نش ــأتها إل اللتح ــام
ـاهب الشـ ــعبية ،و عل تنظيـ ــم طلئعهـ ــا المناضـ ــلة ،إل دمـ ــج الماركسـ ــية اللينينيـ ــة بالحركـ ــة العماليـ ــة ،و التقـ ــدم عل طريـ ــق بنـ ــاء حـ ــزب
بالجمـ ـ ر
المغرب ال ــذي س ــيقود كف ــاح الطبق ــات و الفئ ــات الوطني ــة الش ــعبية م ــن أج ــل الث ــورة الوطني ــة الديموقراطي ــة الش ــعبية ،عل طري ــق
البوليتاري ــا
ر
رـ
ر
الشباكية.
الثورة
الجماهب ،عن حصيلة  10سنوات من الكفاح الثوري.
لقد مرت  10سنوات عل تأسيس منظمتنا ،و يحق لنا أن نتساءل ،و تتساءل معنا
ر
ر
ري
ه عازمـة مهمـا
بضاحة و جرأة
الثوريب ،نسجل أن منظمتنا لم تتمكن بعد من إنجاز المهام الرئيسية الي طرحتها عل نفسها منذ نشأتها ،و ـ
عظمت التضحيات عل مواصلة الكفاح من أجل التقدم عل طريق إنجازها معتمدة يف ذلك:
الشس ،بفضـل صــمود و تضــحيات رـ
* عل رصـيدها النضـال الـذي شـيدته خلل مواجهتهـا للقمــع رـ
العشات مـن مناضـليها الــذين عرفــوا طريــق
السجن و ي
المنق و الستشهاد.
* عل الدروس الثمينة لتجربتها الغنية بإيجابياتها و سلبياتها.
ـاريب ي
ي
ينب طريـ ــق الثـ ـ ر ي
ف العـ ــالم ،رغـ ــم محـ ــاولت
ـوريب ر
* عل المبـ ــادئ الراسـ ــخة للماركسـ ــية – اللينينيـ ــة الـ ـ رـي سـ ــتظل النـ ـ رـباس الـ ــذي رـ ـ
البولتـ ـ ر ـ ـ
ر
ي
اللينيي لمعرفــة
كس -
البورجوازيــة و البورجوازيــة الصـ ر
ـ
ـغبة الهادفــة إل تشــويــهها و تحريفهــا ،و عل السبشــاد بهــذه المبــادئ و بالمنه ــج المار ـ
الواقع ،و لخدمة أهداف الثورة يف بلدنا.
أيها المناضلون الثوريون
ر
الوحس  ،تـواجه اليـوم حملــة مركـزة مـن طـرف
إن منظمتنا إل المام ،ال رـي ظلـت تحمــل مشـعل النضـال الثـوري رغـم النحرافــات و رغـم القمـع
ـ
خصومها اللدودين ،حملــة تسـتهدف التشـكيك ي ـف أهـدافها النضـالية ،و تسـع إل تصـفية عمــوم الحركـة الماركســية – اللينينيــة ،و اســتيعاب مـا
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ر
تبق منها من طرف القوى الصلحية.
ر
بالشباكية ،من عبد الرحيم بوعبيد إل
الصغبة المتشدقة
هكذا ،نجد أقطاب التجاهات اليمينية داخل الحزاب البورجوازية و البورجوازية
ر
أكب.
عل يعتة ،يشحذون أسلحتهم لمناهضة منظمتنا بفعالية ر
الخبة ،رـشع بعــض القـزام المرتــدين ،الــذين لفظهــم الخــط الثــوري لمنظمتنــا ،وزج بهــم ي ـف مزبلــة الصــلحية ،ي ـف تكــثيف نشــاطهم
و ي ـف المــدة
رـ
ري
خبتهم" رهن إشارة أعداء و خصوم الحركة الماركسية – اللينينية المغربية و الحركة الثورية يف بلدنا.
المعادي لمنظمتنا،
واضعب" ر
ـلحيب و التص ـ ر ي
ري
له ــؤلء جميع ــا ،و لمث ــالهم الصـ ـ
ـفويب ،نق ــول  :إن منظمتن ــا "إل الم ــام" ،كم ــا ص ــمدت ب ــالمس أم ــام القم ــع و أم ــام الهجم ــة
مشوعا عظيما ،ر
الشوفينية ،ستصمد أمام المحاولت التصفوية اليائسة ،لنها تبنت ر
ري
الفلحب و
مشوعا يستجيب لمطامح طبقتنا العاملة و
الكادحب يف بلدنا ،ر
ري
الجماهب الكادحة .
البوليتاري ،الداة الرئيسية لنعتاق
كافة
ر
مشوع النضال المستميت من أجل بناء الحزب ر
جماهبنا الشعبية
يا
ر
العاشة لتأسيس منظمتنا ر ي
ر
ي
الوطي بالسمات الرئيسية التالية:
يتمب عل الصعيد
نحي فيه الذكرى
إن الظرف الذي ر
ي
المبيالية الفرنسية و المريكية ،و استمراره يف التواطؤ مع الصهيونية و نظــام
الكومبادوري
* استمرار عمالة الحكم
للمبيالية و ف مقدمتها ر
ر
ر
الســادات ضـد الشــعب الفلسـ ي
ـطيي ،هــذا التواطــؤ المغلــف بالديماغوجيــة حــول تحريــر القــدس .إن رئاســة الحســن للجنــة القــدس – و هــو الــذي
سبق له أن أيد علنية زيارة السادات للقدس المحتلة – كافية للحكم مسبقا عل هذه اللجنة بأنها لن تقوم بــأي عمــل جـدي لتحريـر القــدس،
ري
فلسطب.
و بالحرى تحرير
* اسـ ــتمرار الحكـ ــم ي
ف حربـ ــه العدوانيـ ــة ضـ ــد الشـ ــعب الصـ ــحراوي لتثـ ــبيت احتللـ ــه للصـ ــحراء الغربيـ ــة ،رغـ ــم إدانتـ ــه مـ ــن طـ ــرف الـ ـرأي العـ ــام
ــ
بشيا و اقتص ــاديا له ــذه الح ــرب الق ــذرة عل الجم ــاهب الكادح ــة في
ـ
ر
الخطبة
ال ــديموقراط الع ــال و الم ــؤتمرات الدولي ــة ،و رغ ــم النعكاس ــات
ر
رـ
ـ
بلدنا .و أمام هذا الوضع ،يواصل الشعب الصحراوي كفاحه العادل بقيــادة "جبهــة البولســاريو" ممثلـه رـ
الشع الوحيــد ،مـن أجــل فـرض حقـه
المصب ،بما يف ذلك حقه يف تشكيل دولته المستقلة ،فوق كامل تراب الساقية الحمراء و وادي الذهب.
يف تقرير
ر
للجماهب الشعبية ،و ذلك بإغلق المعامل و حرمان اللف من العمــال مـن الشــغل و تقليــص
* استمرار الزمة القتصادية ،و تحميل أعبائها
ر
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ي
الخب
ـاهب لــن تنخــدع بديماغوجيــة القـرار
رـ
وقــت العمــل ،و الزيــادة ـف أثمــان مــواد الســتهلك الساســية ،بينمــا تظــل الجــور جامــدة .و إن الجمـ ر
ي
ـاهب ،بينمــا تشــكل تصــفية صــندوق الموازنــة كق ـرار مصــاحب لتخفيــض الك ـراء،
القاض بتخفيــض الك ـراء ،لنــه لــن يمــس ســوى أقليــة مــن الجمـ ر
ـ
يـصبة جديـدة للطاقـة رـ
ـاهب الشـعبية ي ـف البـوادي و المـدن ،بمـا ينجـم عنهـا مـن ارتفـاع جديـد لثمـان مـواد أساسـية كالسـكر و
الشائية لكافــة الجمـ ر
الدقيق و الزيت .و يف هذا الوقت يقدم الحكم هدية جديدة للبورجوازية تكمن يف حـذف يـ
الضائب لمـدة  15سـنة بالنســبة لصــحاب البنايـات
الجديدة.
رـ ـ
تتلس ش ــعارات "
ـاهب ت ــدهور أوض ــاعها المعاش ــية القتص ــادية و الجتماعي ــة بمقاوم ــة نض ــالية ،خصوص ــا بع ــد أن تتبخ ــر أو
و ت ــواجه الجم ـ ر
المغرب الجديد" من " سلم اجتماع " و" و حدة وطنية " و " ر ي
تمتب الجبهة الداخلية " و " مسلسل ديموقراط ".
إن بلدنــا تعيــش مــدا نضــاليا جماهبيــا لــم يســبق لــه مثيــل ي
ـ
س
فلج
ـة
ـ
ض
انتفا
و
ـدة،
ـ
ي
المج
65
ـة
ـ
ض
انتفا
ـتثنينا
ـ
س
ا
إذا
،
ـكل
ـ
ش
ال
ـتقلل
ال
ـد
ـ
ه
ع
ف
ر
ـ
ـ
ي
ي
ـمب و ر ـ
عشات
يكق دللــة عل ذلــك ،أن نســجل النضــالت الطويلــة النفــس ي ـف الســابيع
الخبة لعمــال صــوماكا و لسـ ر
رـ
الريــف ـف  58و  ،59و ـ
المؤسســات الخــرى ،نضــالت فلج ناحيــة مراكــش ،و نضــالت الطلبــة .كــل هــذا يجــري يف فصــل الصــيف و شــهر رمضــان ،و ه فـ رـبة ر ي ـ
تتمب
ـ
ـ
ـ
عادة يف بلدنا بركود نضال.
ئ
ـاهب ،أصــبح مجــرد وســيلة لمحاربــة
* احتــداد أزمــة التعليــم ،فبينمــا التعليــم البتــداب و الثــانوي الــذي ل يســتفيد منــه إل أقليــة مــن أبنــاء الجمـ ر
الخبة ،و ر
الي لعب فيها حزب الستقلل الرجع دورا بارزا ،قد أقصــت جــزءا هامــا
المية ،إذ لم يعد يفتح إمكانية للشغل ،فإن قرارات الحكم
ر
مــن أبنــاء الشــعب الحـ ر ي
ـاملب للباكالوريــا مــن حقهــم ي ـف التعليــم العــال ،بالضــافة إل يـصب حقهــم ي ـف اختيــار الشــعب الـ رـي تلئمهــم ،و إل تصــفية
شــعبة الفلســفة كــإجراء رجع يــدخل ي
ي
العقلب و إشــاعة الفكــار الغيبيــة .لقــد واجهــت الحركــة الطلبيــة هــذه الجـراءات
ـر
ـ
ك
الف
ـة
ـ
ض
مناه
ـار
ـ
ط
إ
ف
ـ
ـ
ـ
ي
الرجعي ــة بس ــخط ك ـ رـبب ،تلت ــه تجمع ــات و مظ ــاهرات ـف بع ــض الم ــدن الجامعي ــة .و ق ــد ع ـ رـبت الق ــوى الديموقراطي ــة ب ــدورها ع ــن ش ــجب ه ــذه
ـاغوج جديــد تجســد يف اســتدعاء نــدوة ر
الجـراءات ،بمــا أدى بالنظــام إل إجـراء ديمـ ر
للببيــة تنعقــد برئاســة الحســن ،و تهــدف إل تزكيــة القـرارات
ـ
الرجعي ــة ،و عل رأس ــها تص ــفية مجاني ــة التعلي ــم ،م ــن ط ــرف الق ــوى الديموقراطي ــة ي ـف البلد .إن المش ــاركة ي ـف ه ــذه الن ــدوة ال ـ رـي ل أح ــد يجه ــل
الشعية ،إن لــم نقــل ر ي
ـاهب ،تشــكل رغــم جميــع التـ رـبيرات نوعــا مــن إضــفاء رـ
البكيــة لهــذه الق ـرارات و ي ـصبا لمطامــح
طبيعــة نتائجهــا بالنســبة للجمـ ر
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الجماهب يف تعليم ي
شعي.
ر
وطي ديموقراط ر
جماهبنا الشعبية
ر
ري
المنفيب إل أرض الوطن.
الخبة ،قام الحكم بإطلق شاح ما يقرب من  90معتقل سياسيا ،كما سمح بعودة قلة قليلة من
يف السابيع
ر
إن منظمتنا ،ر
المعتقلب السياسـ ر ي
ر يـ
ـيب و
الي ما فتئت منذ نشأتها تناضـل مـن أجـل نـزع الحريــات الديموقراطيـة ،و عل رأسـها إطلق شاح جميـع
ري
المنفيب ،تبتهج لهذا النتصار ،و تعتـ رـبه نتيجــة بالســاس للنضــالت ال رـي خاضـها المعتقلــون السياســيون و كافــة القـوى الديموقراطيــة ي ـف
عودة
ال ــداخل و الخ ــارج ،و نتيج ــة لزم ــة النظ ــام السياس ــية و القتص ــادية ،و ال ـ رـي تض ــطره للقي ــام ببع ــض التن ــازلت للتنفي ــس ع ــن ح ــدتها .إن ه ــذا
ئ
الجزب عل أعــداء الحريــة و الديموقراطيــة للشــعب ،ل ينســينا أبــدا ،بــأن الســجون المغربيــة ي ـف القنيطــرة و الربــاط و الــدار البيضــاء و
النتصــار
ـ
ي
اويب الم ـ ر ي
ـيب و الصـ ــحر ر ي
المعتقلب السياسـ ـ ر ي
ر يـ ـ
ـدنيب و
ف مختل ــف المنـ ــاطق ،تغ ــص بمئـ ــات
سـ ــطات و أ كـ ــادير و ر
غبهـ ــا ،و ك ــذا المعتقلت الشية ـ ـ
ري
ري
ري
المحكومب.
غب
العسكريب
المحكومب و ر
للمبياليــة بهــدف إيهــام الـرأي العــام
و مــن هنــا ،تتضــح أبعــاد الحملــة الدعائيــة المنســقة مــن طــرف الجهــزة الدعائيــة للحكــم و الجهــزة الدعائيــة
ر
الـ ي
المعتقلب السياسـ ر ي
ر يـ
ـيب قــد انته ،و بالتــال إل فــك تعبئــة القــوى الديموقراطيــة المناضــلة مــن أجــل إطلق شاح
ـوطي و الــدول بــأن مشــكل
ري
ري
ري
المنفيب.
السياسيب و عودة
المعتقلب
إننا نـدين هـذه الحملـة الدعائيـة المشـبوهة ،ال رـي تريـد إبـراز النظـام الملك السـتبدادي يف بلدنـا ،نظــام دكتاتوريـة الكوم رـبادور و ملك الر ي
اض
ـ
ـ
ـ
ـ
ي
ـاهب الشــعبية و كافــة المنظمــات الديموقراطيــة الوطنيــة و الدوليــة و
الكبــار ،بمثابــة "الديموقراطيــة الوحيــدة ـف العــالم الثــالث" ،و نــدعو الجمـ ر
المعتقلب السياسـ ر ي
ر يـ
ـيب،
ام هــذه الحملــة ،و إل مواصــلة النضــال مــن أجــل إطلق شاح جميــع
المنظمــات الحقوقيــة و النســانية إل فضــح مر ـ
ري
ري
ري
المنفيب إل أرض الوطن.
عسكريب ،و عودة
مدنيب و
جماهبنا المناضلة
أيها الثوريون  ،يا
ر
ر
هذه ه الظروف ر
العاشة لتأسيسها.
تحي فيها منظمتنا الصامدة "إل المام" الذكرى
الي ر
* إن منظمتنــا لتعاهــدكم بهــذه المناســبة ،عل أن تظــل وفيــة لهــدافها الثوريــة الـ رـي ســقط مــن أجلهــا شــهيدنا عبــد اللطيــف زروال و ســعيدة
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المنبه  .كم ــا أن منظم ــة "إل الم ــام" ال ـ رـي ل ــم تنخ ــدع و ل ــن تنخ ــدع ب"الديموقراطي ــة الحس ــنية" أو م ــا يس ـ ب"المسلس ــل ال ــديموقراط"،
ـ
ي
الملك الكومـ رـبادوري الســاهر
اض الكبــار و النظــام
المبياليــة و عل الكومـ رـبادور و
ستواصــل كفاحهــا مــن أجــل القضــاء عل الســيطرة ر
ملك الر ـ
ـ
ـ
ر
الشباكية.
عل مصالحهم ،و من أجل بناء الجمهورية الوطنية الديموقراطية الشعبية ،عل طريق الثورة
كما ستواصل كفاحها من أجل بناء أدوات الثورة الشعبية ،و عل رأسها بناء الحزب المستقل للطبقة العاملة ،الحزب الشيوع المنشود.
ر يـ
ـوريب الماركسـ ر ي
* إن منظمتنــا "إل المــام" ستســتمر ،مــع جميــع الثـ ر ي
اللينينيب  ،ي ـف الكفــاح مــن أجــل توحيــد الحركــة الماركســية – اللينينيــة
ـيب –
البوليتاريا المغربية.
المغربية ،و التقدم عل طريق بناء حزب ر
رـ
ري
المباشة ،مــن أجــل القضــاء
الجماهب نحو تحقيق أهدافها
الثوريب من أجل قيادة
* إن منظمتنا "إل المام" ستناضل يدا يف اليد ،مع جميع
ر
المبيالية و الرجعية ببلدنا.
عل ر
ـلب المخلصـ ر ي
* إن منظمتنــا "إل المــام" ،ستناضــل يــدا يف اليــد مــع جميــع المناضـ ر ي
السياس  ،مــن
ـاهب ،و كيــف مــا كــان مــوقفهم
ـب لقضــايا الجمـ ر
ـ
ـ
أجل الهداف النضالية التالية :
ري
للجماهب.
تحسب الوضاع المعيشية
✰
ر
✰ ري
ري
ري
ري
ري
ري
المنفيب إل أرض الوطن.
عسكريب ،و عودة
مدنيب و
السياسيب،
المعتقلب
انباع الحريات الديموقراطية ،و عل رأسها إطلق شاح
✰ توقيف حرب الصحراء ،و فرض السلم الفوري ،و كذا مناهضة الشوفينية الهادفة إل استعداء شعبنا ضد الشعب الجزائري الشقيق.
ر
أجني يف بلدنا.
✰ تحرير سبتة و مليلية و الجزر الشمالية ،و القضاء عل ما تبق من تواجد عسكري ر
ـطيي ض ــد الم ــؤامرات الستس ــلمية التص ــفوية ،م ــن أج ــل القض ــاء عل الكي ــان الص ـ ي
✰ مس ــاندة كف ــاح الش ــعب الفلس ـ ي
ـهيوب ،و إقام ــة دولت ــه
ري
فلسطب.
الديموقراطية فوق كامل تراب
و كفاح مستمر
المغرب المنشود.
الشيوع
✪ من أجل بناء الحزب
ري
ي
ر
الشباكية.
✪ من أجل الجمهورية الديموقراطية الشعبية عل طريق الثورة
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الملحق
حول وثيقة " :سقطت القنعة ،فلنفتح الطريق الثوري" ـ  30غشت 1970
ه الوثيق ــة التأسيسـ ــية لمنظم ــة "إل الم ــام" ،وكـ ــان الرف ــاق والرفيق ــات يطلق ــون عليه ــا اس ــم
"س ــقطت القنعـ ــة ،فلنفتـ ــح الطري ــق الث ـ
ـوري" ـ ـ
ي
الطروحة .إل حدود  72ظلت أهم وثيقة ف أدبيات تنظيم "أ" .وه تعرض لهم الطروحات اليديولوجية والسياسية للمنظمة.
 – 1حول النتماء الم والهوية اليديولوجية:
ر
السوفياب والحزاب التحريفية كما جاء يف الوثيقة:
الموقف من التحاد
ر
ر
السوفياب يف السنوات ال رـي تلـت وفــاة س ر ي
المحب ر ي
الببوقر ر ي
ـتالب...
فب عل الحكم يف التحاد
اطيب
المواجهة مع التحريفية - :استيلء حفنة من ر
العرب يستلزم:
والعبة من كل هذا هو أن الزحف الشامل والعظيم للشعب
" ر
ر
الصغبة
 التقدم عل طريق الثورة العربية :التصفية النهائية لليديولوجية التحريفية والبورجوازيةر
ـافقب عملء ر ـ
ـيب المن ـ ر ي
 الح ـزاب التحريفي ــة ،القومجي ــة :فض ــحا تام ــا ل ــدور الخون ــة السياس ـ ر يالشذمة التحريفي ــة المس ــيطرة عل قي ــادة التح ــاد
ر
السوفياب"...
 القضــاء عل التحريفيــة عالميــا " :ترعــرع الثــورة العالميــة والثــورة العربيــة وتصــفية التحريفيــة داخــل صــفوف الثــورة العربيــة و ي ـف القطاعــاتر
ـوفياب ـك يحبـل محلهـا
الساسـية للثـورة العالميـة ،سـيمكن ي ـف المـدى المتوسـط مـن عــزل ثـم تصـفية الكمشــة التحريفيـة ال رـي تقـود التحـاد السـ
ر
ري
الشباكية الول قيادة ثورية ترفع من جديد راية ر ي
البوليتاريا والثورة العالمية.
لينب
عل رأس وطن
وستالب ،راية الممية ر
ر
اتيج للثورة المغربية:
 – 2تحديد الطار
السب ر
ر
الطبق ي ـف المغ ــرب حي ــث تطرق ــت للوليغارشــيا
قــامت وثيق ــة "س ــقطت القنع ــة ،لنفت ــح الطري ــق الثــوري" بإعط ــاء ص ــورة مرك ــزة ع ــن الوض ــع
ـ
ري
والفلحب الفقراء.
والبوليتاريا الصناعية والمنجمية
الكمبادورية وللبورجوازية المتوسطة وللبورجوازية
الصغبة ر
ر
ر
الكمبادورية:
 -1الوليغارشيا
ر
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معتبة إياها " رشذمة من الفراد" أو " رشذمة من الشخاص" ذات أنشطة اقتصادية:
قامت الوثيقة بإعطاء تعريف لهاته الفئة الطبقية ر
ر
استباد وتصدير.
صناعية ،تجارة ،فلحة ،سياحة ،تربية
المواس ،المناجم ،ر
الكمبادورية عل جهاز الدولة وتمارس سلطة سياسية مطلقة.
سياسيا :تسيطر الوليغاشيا
ر
وتعتم ــد الوليغارش ــيا الكمبادوري ــة ي
ف س ــيطرتها السياس ــية القمعي ــة عل رواس ــب القطاعي ــة المتج ــذرة أي أن ــاس ي ــدينون ب ـ رـبقيتهم الشيعة
ر
ـ
ـ
والمبياليــة )خدمــة حكــم فــردي واســتبداد مطلــق(.
والمناصــب العليــا داخــل الســلطة القمعيــة .إن هــؤلء يكونــون ي ـف خدمــة "الوتوقراطيــة"
ر
الكمبادوري ــة ي ـ ـف حكمه ــا وس ــلطتها عل الجه ــزة القمعي ــة ،لك ــن التناقض ــات تخ ـ رـبق ص ــفوف ه ــاته الجه ــزة القمعي ــة،
إذن تعتم ــد الوليغارش ــيا
ر
الكمبادوري ـ ــة.
فوجوده ـ ــا وتطوره ـ ــا مرتب ـ ــط بتأج ـ ــج النض ـ ــالت ووج ـ ــود ح ـ ــزب ث ـ ــوري ذو اس ـ ـ رـباتيجية وتاكتي ـ ــك تس ـ ــتطيع ع ـ ــزل الوليغارش ـ ــيا
ر
سبورة دمج ممثل البورجوازيــة الكـ رـببة الصــناعية ،العقاريـة والتجاريــة.
تشب الوثيقة كذلك يف معرض كلمها عن الوليغارشيا
الكمبادورية إل ر
ر
ر
المبياليـ ـ ــة.
وتق ـ ـ ــوم ه ـ ـ ــذه البورجوازي ـ ـ ــة حس ـ ـ ــب الوثيقـ ـ ــة عل خدمـ ـ ــة الوليغارشـ ـ ــيا ع ـ ـ ـ رـب ومـ ـ ــن خلل علقاته ـ ـ ــا القتصـ ـ ــادية والمالي ـ ـ ــة مـ ـ ــع ر
الكمبادورية.
المبيالية الفرنسية والمريكية سندا رئيسيا للوليغارشيا
ر
وتشكل ر
 – 2البورجوازية المتوسطة:
الببوقراطيــة )الجهــزة الداريــة،
ترى الوثيقة أن الوليغارشيا
الكمباورية تقوم عن طريق وسائط )أشخاص( باستعمال البورجوازية المتوســطة ر
ر
القضائية ،القتصادية والجتماعية( كجسم )هيأة تنفيذية( ضمن هؤلء هناك أساتذة جامعيون – وهم صلة الوصل خاصة ر ي
بب هذا الجهــاز
الليبالية.
والجهزة السياسية للبورجوازية ر
ـاولب الصـ ـ ر ي
ـغبة وتضـ ــم المقـ ـ ر ي
ـناعيب الصـ ــغار
الليباليـ ــة الـ ـ رـي تتشـ ــكل مـ ــن بورجوازيـ ــة متوسـ ــطة وبورجوازيـ ــة صـ ـ ر
وتتطـ ــرق الوثيقـ ــة للبورجوازيـ ــة ر
ـطب والتجــار المتوسـ ر ي
والمتوسـ ر ي
ـطب والبورجوازيــة القرويــة )فلحــون أغنيــاء وصــغار ومتوســطون( ،وتشــكل هــذه الفئــات قاعــدة طبقيــة لحــزب
الكمبادوريــة خلل سـ رـبورة هيكلــة نفســها بتحطيــم الســلطة السياســية لهــاته الطبقــة وقــامت كــذلك للحــد
الســتقلل .وقــد قــامت الوليغارشــيا
ر
من طاقاتها القتصادية.
ر
ر
وتق ــوم الوثيق ــة بتحلي ــل طبيع ــة العلق ــة ر يـ ـ
يل :
بب ه ــاته الطبق ــة
ر
وتعبباته ــا السياس ــية ال ــي تطل ــق عليه ــم الوثيق ــة مح ــبفو السياس ــة فن يقـ ـرأ م ــا ـ ـ
السياس  ،هـذا العجـز الـذي يرجـع بــدوره لعجزهـا القتصـادي كطبقـة اجتماعيــة ،ونظـرا لعجـز مح رـبف السياسـة
"نظـرا لعجـز هـذه البورجوازيـة
ـ
البورجوازيـ ـ ــة عـ ـ ــن الـ ـ ــدفاع عـ ـ ــن مصـ ـ ــالحهم ،فـ ـ ــإن هـ ـ ــذه الطبقـ ـ ــة ليـ ـ ــس لهـ ـ ــا اختيـ ـ ــار سـ ـ ــوى اللتحـ ـ ــاق بـ ـ ــالرادة السياسـ ـ ــية للوليغارشـ ـ ــيا".
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ر
ويبق عل الحزب الثوري يف سياق برنامجه العمل عل إعطائها رؤيا واقعية ر
وشيفة.
الصغبة:
 – 3البورجوازية
ر
ـغبة طبقــة مشــكلة مــن عناص لهــم وظــائف مختلفــة ،وظــائف وبنيــة يـ
تضم أي انســجام فه إذن كطبقــة ر يـ
تتمب
البجوازيــة الصـ ر
حســب الوثيقــة ر
ـ
لع ــدم التماس ــك والنس ــجام .معاناته ــا م ــن النه ــب والس ــتغلل يجعله ــا دائم ــا عل حاف ــة الفلس نتيج ــة ي ـ
الضائب والثمن ــة المرتفع ــة وجم ــود
الجور.
ري
ر يـ ـ
ر يـ ـ
جوازيب الصـ ــغار عل الرغـ ــم مـ ــن اصـ ــولهم
المثقفب الـ ـ رـب
المعلمب  ،طلبـ ــة ويشـ ــكلون مجمـ ــوع
وتتشـ ــكل هـ ــاته الطبقـ ــة مـ ــن أسـ ــاتذة الثـ ــانوي،
ر يـ
وتتمب هــاته اليديولوجيــة باليمــان بتفــوق النخبــة القويــة بمعرفتهــا النظريــة
ـغبة.
البجوازيــة الصـ ر
الجتماعيــة لنهــم مــؤطرون باليديولوجيــة ر
ري
الممبات تسقط هاته الطبقة ضحية التلعبـات ال رـي تقـوم بهـا
للجماهب الكادحة .انطلقا من هاته
واحتقار العمل اليدوي والقدرات الخارقة
ر
ر
ـغبة
الوليغارشــيا
الكمبادوريــة ومحــبفو السياســة للح ـزاب البورجوازيــة وتطــرح الوثيقــة ســؤال حــول أســباب وعوامــل انــدفاع البورجوازيــة الصـ ر
ر
نحو اليديولوجيا الثورية؟
ي
ـغب ام ــام متطلب ــات الث ــورة العربي ــة وه ــو عام ــل داف ــع نح ــو الي ــديولوجيا الثوري ــة.
وتج ــد الج ــواب ـف إفلس الفك ــر ال ـ رـبجوازي وال ـ رـبجوازي الص ـ ر
ـغبة .إفلس محـ رـب يف السياســة وخيــانتهم )ا
الليباليــة انبثقــوا مــن البورجوازيــة الكـ رـببة والبورجوازيــة الصـ ر
مــن الناحيــة التاريخيــة أطــر البورجوازيــة ر
ر
للبوليتاريا.
ش ق ش ،حزب التحرر والشباكية (...هو عامل آخر ودافع نحو البحث عن اليديولوجيا الثورية وبناء الحزب الثوري ر
الجماهب الكادحة:
–4
ر
ري
والفلحب الفقراء.
بالبوليتاريا
ويتعلق المر حسب الوثيقة ر
الي ي
وترى يف " ..الشبيبة ر
المعب الفكري لهذه الطبقة".
الجماهب الكادحة تكون
تحط بالتعليم والمنبثقة عن
ر
ر
البوليتاريــا الصــناعية والمنجميــة وهمـا اللتـان يشــكلن حســب الوثيقــة القيـادة السياســة واليديولوجيــة
البوليتاريــا ) ر
واســتتباعا لمــا ســبق ،تمثــل ر
البوليتاري ــا الق ــوة
والهيك ــل
الرئيس والعم ــود الفق ــري للح ــزب( الق ــوة الساس ــية للث ــورة .بينم ــا يش ــكل الفلح ــون الفق ـراء والفئ ــات الخ ــرى م ــن ر
ـ
الرئيس للث ــورة ه ــو القض ــاء عل الدول ــة الدكتاتوري ــة والوتوقراطي ــة وإقام ــة الدكتاتوري ــة الديمقراطي ــة للعم ــال
الحاس ــمة للث ــورة .أم ــا اله ــدف
ـ
ـ
ر
ر
ري
الشباكية يف إطار الثورة العربية.
الشباكية .وتضع الوثيقة إطارا عاما لبناء
والفلحب الفقراء عل طريق بناء
ـاهب الكادحــة المنظمــة وأداة هــاته الســلطة
الكمبادوريــة
الرئيس هــو الوليغارشــيا
إن العـدو
والمبياليــة والهـدف المركـزي هـو قيــام ســلطة الجمـ ر
ر
ر
ـ
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ري
والفلحب القائمة عل أساس:
وشكلها هو الدكتاتورية الديمقراطية الثورية للعمال
 – 1مجالس العمال.
ري
الفلحب الفقراء.
 – 2مجالس
الشعي لسكان الحياء الشعبية.
 – 3جماعات النضال
ر
ر يـ
والفلحب
وعــن أســلوب حســم الســلطة تبنــت الوثيقــة التأسيســية لمنظمــة "إل المــام" شــكل أو طريــق الحــرب الشــعبية بقيــادة حــزب العمــال
ي
اتيج الــذي قــامت وثــائق لحقــة بتعميقــه )أنظــر "حــول السـ رـباتيجية الثوريــة" ووثيقــة "الوضــع الراهــن
كس -
اللينيي وهــو الختيــار السـ رـب ر
ـ
المار ـ
ومهام العاجلة للحركة الماركسية اللينينة المغربية )النص الداخل("(.
ف
ف
المبيالية  4مايو 1971
العرب يف المرحلة التاريخية من تصفية
حول وثيقة  :الثورة يف الغرب
ر
ير
هذه الوثيقة لم يســبق أن تـم رـ
نشها مـن قبــل ،و لـم يطلـع عليهـا مـن رفـاق الجيــل الول للمنظمــة إل القلـة .أمـا الجيـل الث يـاب ،فلـم يطلـع عليهـا و
تلق الضــوء عل فكــر منظمــة "إل المــام" يف ر
ر
فبتهــا الول مــن التأســيس،
ـ
وه ـ
لــم تكــن معروفــة لــديه ،للوثيقــة أهميــة سياســية و إيديولوجيــة ،ـ
رفبة  1970ـ  ،1972و ه هنا ر
مبجمة إل اللغة العربية عن نصها الصل باللغة الفرنسية.
ر يـ
الفلحب ) أولد خليفــة و
ـاهب الشــعبية ي ـف تلــك الظرفيــة ،نضــال العمــال و
الوثيقــة غطــت مجمــل النضــالت المتصــاعدة الـ رـي خاضــتها الجمـ ر
جماهب الشعب أفزعت النظام و أعوانه ،و عــرت بالكامــل مجمــوع التيــارات
قطارة مثل( و نضال الطلبة و التلميذ الذي رلق مساندة من جهة
ر
ـغبة .قوبـ ـ ـ ـ ـ ــل هـ ـ ـ ـ ـ ــذا المـ ـ ـ ـ ـ ــد النضـ ـ ـ ـ ـ ــال بالختطـ ـ ـ ـ ـ ــاف و التعـ ـ ـ ـ ـ ــذيب ،و بلجـ ـ ـ ـ ـ ــوء النظـ ـ ـ ـ ـ ــام
البجوازيـ ـ ـ ـ ـ ــة الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ر
النتهازيـ ـ ـ ـ ـ ــة النتظاريـ ـ ـ ـ ـ ــة مـ ـ ـ ـ ـ ــن ر
لســتعمال "كومونــدوهات" فاشــية لتفــتيت هــذا المــد الكفــاج و عــزل نــواته الثوريــة .تعرضــت الوثيقــة كــذلك لقضــية الثــورة العربيــة و بؤرتهــا
البجوازيــات العربيـة العميلـة ،لتنتقـل للحـديث عــن النهـوض
المبياليـة و التحريفيـة و ر
الرئيسية قضـية الثـورة الفلســطينية ال رـي حاصها تواطـؤ ر
المبيالية و تعمق أزمة نظام الرأسمالية سياسيا و اقتصاديا.
النضال التحرري عالميا ضد ر
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للجماهب ـ  29مايو 1972
حول وثيقة  :الوحدة الجدلية لبناء الحزب الثوري و التنظيم الثوري
ر
ر
ـديولوج
ـاهب" مـن أهـم الوثــائق ال رـي سـاهمت ي ـف توضـيح الخـط اليـ
تعتب وثيقة "الوحدة الجدلية لبناء الحزب الثوري والتنظيم الثوري للجمـ ر
ر
اتيج و التنظي ـ لمنظمــة "إل المــام" ي ـف الحقبــة الممتــدة مــن النــدوة الوطنيــة الول للمنظمــة المنعقــدة بالربــاط بتاري ــخ  31دجنـ رـب
و السـ رـب ر
عشة أشهر من كفاح التنظيم –نقد ونقد ر
نونب :ر
ذاب" .وه إل جــانب
نونب  1972تاري ــخ صدور "تقرير  20ر
 1 – 1971يناير  1972إل  10ر
ر
اتيج لمنظمة إل "المام".
وثائق أخرى تركت بصمات يف التاري ــخ
السب ر
عمومــا تعتـ رـب الوثيقــة ذات أهميــة بــل و راهنيــة مــن حيــث الموضــوعات الـ رـي أثارتهــا انطلقــا مــن نقــد ممارســات وتصــورات خاطئــة لــدى اليســار
–اللينيي انطلقــا مــن تجــارب ملموســة و معروفــة آنــذاك .وه بــذلك ســاهمت يف نقــد العديــد مــن الجــوانب الـ رـي ر ي ـ
ي
تتمب بهــا
كس
ـ
ـ
ـ
الثــوري المار ـ
الخطوط التحريفية .و قد أشارت منذ البداية إل وجود جدليتان مرتبطتان بالممارسة العملية لليسار الثوري وهما:
الجماهبي أو جدلية النضال السياس و الكفاح المسلح.
 .1جدلية النضال الثوري و العنف
ر
للجماهب أو جدلية الحزب – اللجان الثورية ،الحزب – الجبهة الشعبية الثورية.
 .2جدلية بناء الحزب الثوري و بناء التنظيم الثوري
ر
ي
و تناولت الوثيقة بالنقاش الجدلية الثانية مؤجلة النقاش ف الجدلية الول إل تاري ــخ لحق )و هذا الجزء لـم يصــدر أبــدا( .و عنـد تر ر ي
كبهـا عل
اسباتيجية الثورة و ر
بب ر
هذا الجانب اعتمدت فكرة عدم التفريق ر ي
اسباتيجية التنظيم و العمــل عل الـدفع بالتقـدم الـذي حققتــه المنظمــة مــن
ـاهب بواســطتها
خلل اســتبعادها الســلوب العفــوي لمفهــوم "النطلقــة الثوريــة" و يـصورة تــدقيق السـ رـبورات الـ رـي يمكــن للعنــف الثــوري للجمـ ر
أن يؤدي إل "القواعد الحمراء المتحركة".
لك ــن الوثيقــة لــم تكتــف بإبعــاد خــط العفوي ــة و مفه ــوم "النطلق ــة الثوري ــة" ي ـف أبعادهــا العس ــكرية و التنظيمي ــة ،ب ــل طرح ــت للنقــاش ي ـص ورة
مواجهة انحـراف ثـان أطلقـت عليـه اسـم "الطارويـة" ) ( Le cadrismeانطلقــا مـن وجـود هـذا النحـراف داخـل المنظمــة ســواء عل مسـتوى
الممارسة أو عل مستوى الفكر.
كمرب فــوق
بالنســبة للوثيقــة ،ف "العفويــة" و "الطارويــة" لهمــا نفــس الجــدر و نفــس المنبــع" :محاولــة المثقــف البورجــوازي الصـ ر
ـغب التموقــع ر ـ
الجماهب".
ر
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و لمواجهـ ــة هـ ــذا النحـ ـراف حـ ــاولت الوثيقـ ــة إعـ ــادة العتبـ ــار لكتـ ــاب "مـ ــا العمـ ــل" ر ي ـ ـ
للينب الـ ــذي يعـ ــرف آنـ ــذاك انتشـ ــار صـ ــورة مشـ ــوهة عنـ ــه.
ـاهب و مفهــوم النــواة القائــدة لــدى ر يـ
لينب إضــافة إل ي ـصب الصــورة
وقــد أدى هــذا التشــويه إل انتشــار صــورة الحــزب الثــوري كطائفــة فــوق الجمـ ر
المثقفب البورجـ ر ي
ر يـ
ـوازيب الصــغار "ذلــك الــذي اكتســب مــؤهلت مهنيــة أي الحاصــل عل
الحقيقيــة لمفهــوم المحـ رـبف الثــوري الــذي أصــبح عنــد
دبلوم يف الثورة فهو إذن المختص يف الماركسية -اللينينية ممتلك علم الماركسية –اللينينية".
ـغبا مشــوها للماركســية –اللينينيــة و لمجموعــة
هكــذا اســتطاعت الوثيقــة مــن خلل دحــض المفــاهيم الطارويــة باعتبارهــا انحرافــا بورجوازيــا صـ ر
ي
مــن المفــاهيم التنظيميــة الساســية الـ رـي جــاءت بهــا اللينينيــة .و ه بــذلك ســاهمت يف توضــيح العلقــة ر ي ـ
اللينيي
ـم
ـ
ي
والتنظ
ـاهب
ـ
م
الج
ـط
ـ
خ
بب
ر
ـ
ـ
ـ
السء الذي مهـد للتطـور اللحــق ي
ر
ر
ر
اتيج .الوثيقـة كـان قـد قـام أبراهــام الشفاب بصــياغتها باللغـة
ـة
ـ
م
المنظ
ـط
خ
ف
السياس و التنظي ـ و الســب ر
ـ
ـ
الفرنسية.
حول وثيقة  :من أجل الجبهة الثورية الشعبية ـ دروس النضالت الشعبية و أحداث ر
عاش يوليوز ـ  3يونيو  1972ـ
توقيع :لجنة العمال من أجل الجبهة الثورية الشعبية
تنت وثيقة "من أجل الجبهة الثورية الشعبية – دروس النضالت الشــعبية وأحــداث رـ
عاش يوليـوز –" إل سلســلة وثــائق المنظمــة الماركســية
ي
ر
ـمب  1971بداي ــة ين ــاير
اللينيني ــة المغربي ــة "إل الم ــام" الص ــادرة ـف الف ــبة الممت ــدة مــن الن ــدوة الوطني ــة الول للمنظم ــة المنعق ــدة نهاي ــة ديس ـ ر
عشة أشـهر مـن كفـاح التنظيـم :نقـد ونقـد ر
نونب  ) 1972رـ
ذاب ( الـذي قـام بتقييـم حصـيلة الفـ رـبة .والوثيقـة الصــادرة
 1972إل صدور تقرير  20ر
ـ
والسياس الــذي عاشــته المنظمــة عل إيقــاع النضــالت
الجماهبيــة لســنة .1972
بتاري ــخ  3يونيــو  1972تنت ـ إذن إل ذلــك الزخــم الفكــري
ر
ـ
ولسباب أمنية ولكون المنظمة لم تزل حينها تحمل اسم تنظيم "أ" تم توقيعها ب "لجنة العمال من أجل الجبهة الثورية الشعبية".
والســياق العــام الــذي تـ رـأب فيــه الوثيقــة مرتبــط بأحــداث  10يوليــوز  1971الـ رـي قــام فيهــا الجيــش بــانقلب عســكري بــاء بالفشــل بعــد معــارك
الصخبات الذي كان الملك يقيم فيه حفل ي
حضه أقطاب النظام وممثلو القوى الصلحية والعديد من المـدعوين .ورغـم
طاحنة عرفها قض
ر
حسم الوضع عل مستوى القض ومحيطه استمرت المعارك داخل مقـر إذاعـة وتلفـزة النظـام و ي ـف المنـاطق المحيطــة بهـا ،حيـث ظـل صـوت
ـوجبة عــاش المغـرب لحظـة قص رـبة ر يـ
الرصاص يسمع لمـدة  48سـاعة أبـان فيهـا تلمـذة أهرمومـو عـن قتاليـة ك رـببة .و خلل تلـك الف رـبة الـ ر ي
تمبت
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الجماهب بعفوية يف العديد من مدن المغرب وخاصة يف مدينة الرباط يف مظاهرات عارمة سيؤطرها اليسار
ب "فراغ يف السلطة" .و خرجت
ر
ي
غبهــا .وانته النقلب و تــرك أثــره الكـ رـبب عل
كس
الثــوري المار
اللينيي بشــعارات ثوريــة مــن قبيــل المطالبــة بجمهوريــة ديمقراطيــة شــعبية و ر
ـ
ـ
الحركــة الماركســية اللينينيــة المغربيــة حيــث انطلقــت نقاشــات واســعة ي
السياس و
ـام
ـ
ظ
الن
ـة
ـ
ع
طبي
ـول
ـ
ح
و
النقلب
ـة
ـ
ع
طبي
ـول
ـ
ح
ـفوفها
ـ
ص
ف
ـ
ـ
الجماهبي ــة الثوري ــة و دور الح ــزب الث ــوري و طبيع ــة الس ــلطة الثوري ــة .و
وغبه ــا مــن القض ــايا ح ــول دور الحرك ــة
ر
المص ــالح الطبقي ــة ال ـ رـي يمثله ــا ر
دامــت النقاشــات داخــل منظمــة "إل المــام" حــوال ســنة عرفــت يف بعــض أطوارهــا حــدة نتيجــة الخلفــات حــول كيفيــة ر يـ
تميب طبيعــة النقلب
ـ
وأسباب فشله.
ئ
و تـ رـأب الوثيقــة لتقــدم حصــيلة دروس النضــالت الشــعبية و أحــداث ر ـ
عاش يوليــوز .و أ كــدت الوثيقــة عل الموقــف المبــدب للمنظمــة – بعــدما
ر يـ ـ
النقلبيبـ و فش ـ ــله كانعك ـ ــاس للتناقض ـ ــات داخ ـ ــل الطبق ـ ــة المس ـ ــتغلة – الراف ـ ــض للنظم ـ ــة العس ـ ــكرية
ردت فش ـ ــل النقلب إل تناقض ـ ــات
ـغبة و ي ـصورة أخــذ الشــعب قيــادة الثــورة حـ رـي ل تـ رـبك ي ـف يــد البورجوازيــة .و انطلقــا مــن تحليلهــا اعتـ رـبت أن تفكــك النظــام ل
البورجوازيــة الصـ ر
يكق كم ــا ل ي
ي
ـاهب لنض ــالتها و تنس ــيقها و إعطائه ــا طابع ــا
ـاهب ب ــل لبــد مــن إعط ــاء الهمي ــة لتنظي ــم الجم ـ ر
يكق تق ــدم النض ــالت العفوي ــة للجم ـ ر
ـ
ـ
ر
اتيج الـ ــذي يعـ ــود إل فشـ ــل الح ـ ـزاب السياسـ ــية الصـ ــلحية المؤمنـ ــة
اسـ ـ رـباتيجيا واضـ ــحا ،مسـ ــجلة انعـ ــدام هـ ــذا التنظيـ ــم و الهـ ــدف السـ ــب ر
ـلب الث ر ي
الثوريب يف التصدي لهاته المهمة "لقد حـان الـوقت بالنســبة لجميـع المناض ر ي
ري
ـوريب ،أن يرفضـوا وصـاية
بالبلمانية .و استخلصت واجب
ر
البورجوازيب و أن يشاركوا يف نضالت الجماهب الشعبية من أجــل بنـاء طريـق الثــورة مـع الجمــاهب" .و دعـت الوثيقـة في
ري
ري
السياسيب
ومناورات
ر
ر
ـ
ي
ر يـ
الفلحب و الجنـود الشـباب معتـ رـبة أن تنســيق اللجـان لعمالهـا
الجماهب ف لجان ثوريـة للعمـال و
إطار توضيح طريق الثورة إل يصورة تنظيم
ر
ي
ـاهبي و العنــف الثــوري أســس الحكــم الثــوري ،حكــم
و نضــالتها يهيــأ قاعــدة الجبهــة الثوريــة الشــعبية حيــث ستتأســس ـف واقــع النضــال الجمـ ر
ي
ي
ي
الفلحب  .و جــاء يف الوثيقــة "هكــذا ي
ر يـ
ـاهب
العمــال و
فق المعامــل و ـف القــرى و ـف المعســكرات و ـف الحيــاء و المــدارس و الكليــات ،عل الجمـ ر
ـ
ـ
الثورية رجال و نساء ،فتيان و فتيات أن ينظموا أنفسهم يف لجان ثورية ،عليها أن تناضل ضــد عملء الحكــم ،أن تجــابه بصــفة ملموســة قمــع و
عنف أرباب المعامل والقادة والعناص البوليسية ....بالعنف الثوري المضاد".
الجماهبية ،أعطت الوثيقة أهمية خاصة للشباب حيث جــاءت
تأطب القطاعات
ر
و بعد تأكيدها لدور الطبقة العاملة لقيادة الحركة الثورية و ر
ـلب الثـ ر ي
يف إحــدى فقراتهــا" :و عل المناضـ ر ي
ـوريب أن يعــوا مســألة تكــوين اللجــان الثوريــة للشــباب ،كمســؤولية ذات أهميــة قصــوى  .إن الطاقــات
ـ
الثوري ــة الموج ــودة داخ ــل ص ــفوف الش ــباب المتعل ــم و المط ــرود م ــن الم ــدارس و العاط ــل ،كم ــا برهن ــت عل ذل ــك نض ــالته اللمنقطع ــة من ــذ
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تفجب التناقضــات الطبقيــة .كمـا أن تمركـزه ي ـف الحيــاء الشــعبية
ـاهب و
رـ
الستينات تجعله قوة ذات ثقل و عامل أساسـيا فيهـا يخـص توعيـة الجمـ ر
الجماهبي الثوري لسكان هاته الحياء".
يجعله حجر الزاوية يف النضال
ر
ر يـ
الفلحب  ...و يقــوم عل مبــدأ
البنامــج الثــوري معتـ رـبة إيــاه انبثاقــا عــن اللجــان الثوريــة للعمــال و
و ســطرت الوثيقــة المبــادئ العامــة الـ رـي تحكــم ر
للمبياليــة و عملئهــا ".و ر ـ
الشوع ي ـف الثــورة و حمايتهــا منوطــان باللجــان
أساس هــو "القضــاء عل الهيكــل الســتعماري و الســتعماري الجديــد
ر
ـ
ر يـ
البنامــج عل محــاور أساســية
الثوريــة للعمــال و
الفلحب الــذين ل يجــب أن يتخلــوا أبــدا عــن الســلح للمحافظــة عل مكتســبات الثــورة .و يقــوم ر
مث ــل الث ــورة الزراعي ــة و ت ــأميم القطاع ــات الص ــناعية الساس ــية و تحطي ــم جه ــاز الدول ــة الق ــائم و وض ــع "ب ــدله حك ــم اللج ــان الثوري ــة للعم ــال و
ر يـ ـ
ـاهب الشـ ــعب الكادحـ ــة أي حكـ ــم الغلبيـ ــة عل القليـ ــة محـ ــل حكـ ــم القليـ ــة مـ ــن اللصـ ــوص و الخونـ ــة و عملء السـ ــتعمار ،أي
الفلحب و جمـ ـ ر
ـعي و الثقافــة الشــعبية المرتبــط أشــد الرتبــاط
الجمهوريــة الشــعبية محــل الملكيــة المتعفنــة" .و يضــم ر
البنامــج مفهــوم المنظمــة للتعليــم الشـ ر
بالقتصــاد الـ ي
ـوطي و المنــدرج ي ـف ســياق القضــاء التــام عل طمــس الشخصــية الثقافيــة و اللغويــة الـ رـي يمارســها الســتعمار الجديــد عل شــعبنا .و
ـذكب لـدور المـرأة ي ـف النضــال الثـوري و مـن أجــل تحررهــا "و إن المشــاركة الكاملــة و الفعالـة للمـرأة و الفتــاة ي ـف الثـورة و اللجــان
البنامــج ت ر
لـم ينــس ر
ر
الحقيق و لتحرر الرجل عل السواء".
الثورية المسلحة له الضمانة الوحيدة لتحريرها
ي
الغرب للثــورة العربيــة" وضــعت الوثيقــة إطــارا عامــا تنــدرج فيــه ضــمن
اتيج العــام للثــورة المغربيــة "الموقــد
و ـف ســياق تحديــد الطــابع السـ رـب ر
رـ
ر
ر
المغرب.
الفريق و الغرب المتوسط للنضال الثوري
اسباتيجية الثورة العربية دون إغفال البعد
ر
ر
اتيج و السياس للمنظمة و إن ظلت تحمل يف طياتهـا بعـض رواسـب خــط العفويـة لكونهـا لـم
الوثيقة عموما ساهمت يف تقديم الخط
السب ر
السء الذي ستحسم فيــه وثيقـة "تقريـر  20نون رـب  ) 1972رـ
تدرك بعد أهمية التنظيم الثوري يف كل تلك المهام ر
عشة أشـهر مـن كفـاح التنظيـم
نقد ونقد ر
ذاب(".
ر
السباتيجية الثورية ـ اللجنة الوطنية  30يونيو 1972
حول وثيقة  :مسودة حول
تشكل وثيقة "مسودة حــول السـ رـباتيجية الثوريـة" إحـدى الوثـائق السـ رـباتيجية الثلث )"سـقطت القنعـة ،لنفتـح الطريـق الثـوري"" ،مســودة
ر
السباتيجية الثورية"" ،الوضع الراهن والمهام العاجلة للحركة الماركسية اللينينية" ـ النص الكامل ـ ( لمنظمة "إل المــام" ي ـف المرحلــة
حول
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الممتــدة مــن  1970إل  ،1980بــل إنهــا أهــم وثيقــة اسـ رـباتيجية أنتجتهــا تلــك المرحلــة .الوثــائق الســابقة عليهــا مهــدت لهــا مثــال" :اسـ رـباتيجية
ي
ر
ر
المبياليـة" ،أمـا الوثـائق اللحقـة فجلهـا إمـا اقتبــس منهـا أو
واسباتيجية التنظيم"" ،الثورة ي ـف الغـرب
الثورة
العرب ـف الفــبة التاريخيـة لنـدحار ر
ـر
ي
لينيي لح ــزب
كس
ـ
ق ــام بتط ــوير بع ــض جوانبه ــا مث ــال" :الوض ــع الراه ــن والمه ــام العاجل ــة للحرك ــة الماركس ــية اللينيني ــة"" ،وم ــن أج ــل خ ــط مار ـ
الفلج مسـ ـ رـبة
البوليتـ ــاري ،بنـ ــاء التحـ ــالف العمـ ــال
البوليتاريـ ــا
المغرب " ،واهتمـ ــت وثـ ــائق أخـ ــرى بجـ ــوانب فرعيـ ــة مختلفـ ــة "بنـ ــاء الحـ ــزب ر
ر
ر ــ
ــ
واحدة" " ،ر ي
وغبها.
لنب الحزب الثوري تحت رنبان العدو" ر
تعرف الوثيقة اختصارا باسم "المسودة" وه من الوثائق ر
الي اطلع عليها القليلون لســباب تتعلــق بظــروف القمــع والوضــاع المنيــة والنتائــج
الي سببها للمنظمة إثر حملت القمع المتتالية خلل سنة ) 72انظر تقييم العتقـالت يف وثيقـة " رـ
ر
عشة أشـهر مـن كفـاح التنظيـم :نقـد ونقـد
ـ
ر
الكثبون.
نونب  .(1972ولم تظهر الوثيقة بعد ذلك إل نادرا .لذلك يجهلها ر
نونب الصادر عن اللجنة الوطنية 20 -ر
ذاب" ،تقرير  20ر
كـ رـثبا مــا تــوجه النتقــادات للوثيقــة باعتبارهــا نقل حرفيــا للتجربــة الصــينية كوصــفة جــاهزة للتجربــة المغربيــة .والحــال ذوو تلــك النتقــادات إمــا
الخب ة عصـ ــارة
ع ــن جهـ ــل وإم ــا أنه ــم تجـ ــاهلوا لسـ ــباب سياس ــية وإيديولوجيـ ــة تلـ ــك الحق ــائق المتعلقـ ــة بإنجـ ــاز الوثيقـ ــة وال ـ رـي تشـ ــكل هـ ــاته
رـ ـ
خلصاتها.
الساس فيمــا يخــص قضــايا السـ رـباتيجية،
ه المرجــع
ـ
قبــل صــدور الوثيقــة كــانت "الطروحــة" )ســقطت القنعــة ،فلنفتــح الطريــق الثــوري( ـ
ر
ر
السباتيجية".
المشبك حول معضلة
للتفكب
الخبة كانت عبارة عن" :الرضية الموحدة الول
والحال أن هاته
ر
ر
فالنفص ــال ع ــن "ح ــزب التح ــرر والش ـ رـباكية" ك ــان عل مب ــدأ واح ــد" :ه ــو يـ ـ
ص ورة الكف ــاح المس ــلح كطري ــق للث ــورة" .ل ــم تك ــن الرض ــية كافي ــة
ر
وواضحة بما ي
السباتيجية.
يكق ،مما نتج عنه بروز ثلث مواقف متباينة حول قضية
ر
ي
بلخض جمال.
السباتيجية الغيفارية ،وكان أبرز ممثليها الرفيق
-1
 -2اسـ رـباتيجية النتفاضــة )خاصــة النمــوذج البلشـ يـق( ،مــن أبــرز ممثليهــا الرفيــق ريمونــد بــن نعيــم ،أصــحاب هــذه السـ رـباتيجية كــانوا يراهنــون
ري
للفلحب.
أساسا عل انتفاضة مدينية وكانوا يهملون أي دور
ـباب إل ط ــرح واض ــح م ــع ب ــروز "اس ـ رـباتيجية القواع ــد الحمـ ـراء
 -3اس ـ رـباتيجية ح ــرب التحري ــر الش ــعبية:
وه تص ــور ع ــام تط ــور م ــن ط ــرح ض ـ ر
ـ
ـ
ر
الشفاب آن ــذاك وك ــانت ي ـ
تحط عل الق ــل ي ـف مبادئه ــا العام ــة
المتحرك ــة" ،وم ــن أب ــرز منظري ـه ــا الش ــهيد عب ــد اللطي ــف زروال و الرفي ــق أبراه ــام
رـ
المنتشة آنــذاك وســط المناضـ ر ي
ـلب والرفــاق" :الكتابــات
بانتشــار واســع وســط الشــبيبة الثوريــة الطلبيــة والتلميذيــة للمنظمــة .وأبــرز الكتابــات
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العسكرية لماو تس تونغ"" ،كتابات الثورة الفيتنامية" وخاصة مقالت "جياب"...
" -Iالمسودة" و"نقد مفهوم النطلقة الثورية":
اعتـ رـبت "المســودة" أن إنجــاز الثــورة يتطلــب بنــاء اسـ رـباتيجية ثوريــة لحســم مســألة الســلطة "المهمــة المركزيــة للثــورة وشــكلها السـ " وربطــت
للجماهب.
والتفكب الجماع داخل الحركة الثورية
ذلك ببناء التنظيم الثوري وتقدم الممارسة الجماعية
ر
ر
 -1م ــن الن ــدوة الوطني ــة  1972إل اجتم ــاع اللجن ــة الوطني ــة ين ــاير  1972انته ــاء باجتم ــاع اللجن ــة الوطني ــة م ــاي  1972س ــتحقق "اس ـ رـباتيجية
القواعد الحمراء المتحركة" انتصارها عل ر
ر
السباتيجيات الخرى.
باف
 -2كــانت "إل المــام" أو تنظيــم "أ" ي ـف البدايــة ل تتــوفر عل اسـ رـباتيجية متكاملــة ذلــك أن الوضــع داخــل "حــزب التحــرر والشـ رـباكية" لــم يكــن
يــوفر أيــة إمكانيــة للنقــاش وذلــك تحــت مـ رـبر انتظــار "نضــج الظــروف" ي ـف الــوقت الــذي كــان فيــه الحــزب ي ـف العمــق متبنيــا اسـ رـباتيجية برلمانيــة
بورجوازيــة مــن طبيعــة الخــط الصــلج النتظــاري لح ـزاب البورجوازيــة .ولــذلك كمــا قلنــا كــان النفصــال عل مبــدإ واحــد" :هــو ي ـصورة الكفــاح
ر
ر
السباتيجية.
المشبك يف معضلة
للتفكب
المسلح كطريق للثورة" ،وجاءت وثيقة "سقطت القنعة" كأرضية موحدة أول
ر
 -3خلصات مايو :1972
ي
ر
ي
تبي "اسـ رـباتيجية
عقــدت اللجنــة الوطنيـة للمنظمــة أحـد أهــم اجتماعاتهــا وحســمت ـف عــدة قضــايا منهـا قضــية الســباتيجية الثوريـة حيـث تـم ـ
القواعد الحمراء المتحركة".
ـاهب ،ذلـك التقـدم الـذي س ر يـبيد مـن تفكـك وتفسـخ
فبعد استحضار مفهوم "النطلقة الثوريـة" ال رـي تسـتند عل التقـدم الهائـل لكفاحـات الجم ر
ر يـ ـ
الكمبادوريـ ــة ،وسـ ــتدخل حينئـ ــذ
الملكب الكبـ ــار والوليغارشـ ــيا
المبياليـ ــة لنقـ ــاذ نظـ ــام عملئهـ ــا
ر
الجهـ ــاز الحـ ــاكم ،ويـ ــؤدي بالتـ ــال إل تـ ــدخل ر
ي
المبيــال وانتصــار الثــورة .هــذه "النطلقــة الثوريــة" الـ رـي لبــد أن تــدخل ضــمن تقــدم
ـاهب ـف حــرب شــعبية طويلــة المــد لــدحر العــدوان ر
الجمـ ر
المبياليــة ي ـف المنطقــة الـ رـي تشــكل إحــدى
كفاحات شعوب غرب البحر المتوسط حيث ستقوم المنطقة بفتح جبهة واسعة تمكن من يصب ر
المناطق الرئيسية لتمركزها".
كــان مفهــوم "النطلقــة الثوريــة" يشــكو مــن غيــاب جــواب حــول كيفيــة نمــو هــاته النطلقــة .فجــاءت وثيقــة "اسـ رـباتيجية الثــورة واسـ رـباتيجية
التنظيــم" كمحاولــة للجابــة عــن ســؤال الكيــف »  « le commentكشــفت هــاته الوثيقــة الصــادرة ي ـف مــايو  1971عــن المكانيــات الـ رـي تســمح
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بهذه "النطلقة الثورية" فارتأت أن تلك النطلقة يجـب ان تتخـذ شــكل انتفاضـة  1905الروسـية ،أي انتفاضــة ل تــؤدي إل الســلطة وتـؤدي
إل تفسخ الجهاز الحاكم وتفككه ويتم حينئذ شن حرب شعبية يف جدلية متواصلة ر ي
بب كفاح المدينة وكفاح البادية.
س ــاهمت النتق ــادات الص ــائبة للوثيق ــة "اس ـ رـباتيجية الث ــورة واس ـ رـباتيجية التنظي ــم" م ــن ط ــرف الرف ــاق داخ ــل التنظي ــم وم ــن ط ــرف التنظيم ــات
الماركســية اللينينيــة ،ي
وف ســياق تطــور النضــالت
الجماهبيــة وأحــداث  10يوليــوز ) 1971النقلب العســكري ضـد الحســن الثـ يـاب( ومـا أعقبهــا
ر
ـ
ي
ر
ف بنـ ــاء نق ــد صـ ــحيح لمفهـ ــوم "النطلقـ ــة الثوريـ ــة" .وهكـ ــذا اعتمـ ــد التصـ ــور
م ــن مراجعـ ــة نقديـ ــة لممارسـ ــتنا واسـ ــباتيجيتنا ،سـ ــاهم كـ ــل هـ ــذا ـ ـ
ر
اتيج الجديد عل نقد مفهوم "النطلقة الثورية" حيث تم توجيه النتقادات التالية له:
السب ر
ـاهب بتق ــدم نض ــالتها العفوي ــة س ـ ر يـبيد م ــن تفس ــخ الحك ــم وتفكك ــه وت ــؤدي إل الكف ــاح
ـاهب المطلق ــة ،فالجم ـ ر
أ -ك ــونه يس ــتند عل عفوي ــة الجم ـ ر
المسلح يف مرحلة عليا.
ـاهب ي ـف المرحلــة الول إل انتفاضــة فاشــلة تــؤدي إل الحــرب الشــعبية ي ـف
ب -حملــه لتصــور ميكــانيك لمراحــل الثــورة :فالــدفع بكفاحــات الجمـ ر
المرحلة التالية.
التهيء العسكري من قبل الحزب الثوري للحرب الشعبية.
ج -لحمله العفوية والميكانيكية يغفل دور عامل ر
الجماهب الشعبية بعفويتها ،ل تصل إل تنظيم نفسها عسكريا ،بل لبد من ر ئ
تهي الطر العسكرية القيادية.
إن
ر
السياس والعم ــل المس ــلح "فالنطلق ــة الثوري ــة" تس ــتند عل تق ــدم النض ــالت
الساس للمفه ــوم تغييب ــه لجدلي ــة العم ــل
ــ
د -اعتب ــار الخط ــأ ي ـ ـ
ي
للجماهب ف مرحلة أول ،ثم تتوج هذه النضالت السياسية ف مرحلة أعل بالنضال المسلح.
السياسية
ر
ي
الجماهب الثورية ذاتها.
إن جدلية العمل السياس والعمل المسلح تفرض نفسها ف ممارسة
ر
ـاهب يس ــتلزم بطبيع ــة المرحل ــة الول للث ــورة ،قي ــام جبه ــة ثوري ــة عريض ــة تض ــم ك ــل ق ــوى الش ــعب م ــن أج ــل النض ــال ض ــد
هـ -إن كف ــاح الجم ـ ر
ري
المحليب.
المبيالية وعملئها
ر
ي
ي
هكذا سمحت النقاشات ر
الي دارت ف الندوة الوطنية سنة  ،1972بعدما وضـعت حـدا فاصـل ـف تطـور منظمـة "إل المـام" بحكـم الممارســة
النقدية الشاملة للتجربة ،باستخلص آفاق ر
اسباتيجية جديدة.
ئ
اتيج .ف ــإذا ك ــانت
وانته اجتم ــاع اللجن ــة الوطني ــة للمنظم ــة ي ـف ين ــاير  1972إل
التخل النه ــاب ع ــن مفه ــوم "النطلق ــة الثوري ــة" كط ــرح اس ـ رـب ر
ـ
النــدوة الوطنيــة قــد أوصــت بفتــح نقــاش حــول "اسـ رـباتيجية القواعــد الحم ـراء المتحركــة" وتعميــق هــذا النقــاش داخــل كــل الفصــائل الماركســية
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اللينينيـ ــة .وترج ــم اجتمـ ــاع اللجن ــة الوطني ــة )ينـ ــاير  (1972توص ــية فت ــح نق ــاش حـ ــول الموض ــوع بع ــدما تخل نهائي ــا ع ــن مفه ــوم "النطلقـ ــة
الثوريــة" .وهكــذا ي
وف ظــروف تزايــد ممارســة التنظيــم داخــل نضــالت الجمــاهب تــم التوصــل إل رؤيــة أوضــح للشــكل السـ ر
اتيج فتــم ي
التبي
ـب
ر
ر
ـ
ـ
الكامــل "لسـ رـباتيجية القواعــد الحمـراء المتحركــة" باعتبارهــا المرحلــة الول مــن الكفــاح الثــوري للشــعب نحــو حــرب التحريــر الشــعبية .فكــانت
ئ
ر
ي
السباتيجية الجديدة.
المتبي لهاته
النهاب
توصيات اجتماع اللجنة الوطنية للمنظمة المنعقدة يف مايو  1972بمثابة القرار
 -IIالطريق إل ر
إسباتيجية "القواعد الحمراء المتحركة":
تذكب:
 -1ر
ر
الي ارتكزت عليها هاته السباتيجية ه نفسها ر
إن المبادئ العامة ر
ـغبة
الي تبنتها المنظمة بعد معارك إيديولوجيــة ضـد تيــارات بورجوازيـة ص ر
ر
ي
تبي الماركســية
الس ء الــذي أدى إل ـ
وســط الحركــة الماركســية اللينينيــة المغربيــة وداخــل المنظمــة ،معــارك أرخــت لهــا مجموعــة مــن الوثــائق ـ
ر
السباتيجية هو أحد ميادين الضاع نظرا لراهنيتها آنذاك وإلحاحيتها.
اللينينية –إسهامات ماو .كان مجال
ر
لم تتوصل المنظمة إل ي
السباتيجية إل بعدما تم التمهيد لها بكتابات مختلفة نذكر منها:
تبي هاته
 "دور العنف يف التحول الثوري" )سنة .(1972 "مختلف أشكال العنف الثوري" )سنة .(1972كــانت الوثيقــة الول تأسيســا نظريــا لمســألة العنــف الثــوري بينمــا كــانت الثانيــة دراســة للشــكال المختلفــة للعنــف الثــوري وخاصــة نمــاذج أمريكــا
ـالتنظب لهــا وتعميمهــا .وقــد قــامت هــاته الوثيقـ ر ي
ـتب بــإبراز الطــابع البورجــوازي
اللتينيــة الـ رـي قــام ريجيــس ديـ رـبي ي ـف كتــابه "الثــورة ي ـف الثــورة" بـ
ر
ي
الجماهب وحزبــها الثوري يف صنع الثورة.
والمثقق المحتقر لدور
الصغب
ر
ر
ي
ـاهب" ) 29مـايو  (1972وقـد
أما الوثيقة الثالثة المساهمة ف هـذا التوضـيح
ه "الوحــدة الجدليـة لبنـاء الحـزب الثـوري والتنظيـم الثـوري للجمـ ر
ـ
العرب ي ـف الفـ رـبة التاريخيــة لنــدحار
شــكلت وثــائق أخــرى منهــا" :اسـ رـباتيجية الثــورة واسـ رـباتيجية التنظيــم" )مــايو  (1971و"الثــورة ي ـف الغــرب
رـ
ر
المبيالية" ) 4مايو  (1971حلقات يف نقاش قضايا ر
السباتيجية الثورية" ) 30يونيو .(1972
اسباتيجية قبل صدور وثيقة "مسودة حول
ر
ري
كـ رـثبا مــا يقــدم مؤرخــو منظمــة "إل المــام تاريخــا مشــوها ر يـ
بالمونوليبميــة" »  « monolithismeوالحــال أن هــاته الفـ رـبة كــانت
حب ينعتونهــا "
بب عـدة خطـوط داخـل المنظمــة ممـا يكـذب كـل أقاويـل بعـض الم ر ي
تكذب هذا الدعاء فقد عرفت صاعا ر يـ
غب ذي معرفـة وإلمــام بتاري ــخ
ـؤرخب رـ
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المنظمة ولنا عودة يف الموضوع فيما بعد.
إن الخلف حول قضايا ر
السياس لـم يكـن يس رـب ي ـف خـط مسـتقيم
ـط
خ
ال
ـور
ط
ت
ولن
ـلتها
ض
مع
ـل
ـ
ح
ـة
ـ
ي
اهن
ر
ـبب
ك
ـد
ح
ال
يعكس
كان
اتيجية
اسب
ر
ـ
ر
ر
ي
يخق
ـان
ـ
ك
اتيجية
السب
حول
اع
ض
ال
حقيقة
،فان
للمنظمة
الذاب
عب تعرجات مختلفة بارتباط بالوضع السياس العام بالبلد ،و بالوضع
بل ر
ـ
ري
غبها و حــول
الجماهب الكادحة من
خلفا عميقا حول التصور التنظي و حول علقة ذلك بمهمة التجذر وسط الطبقة العاملة و
فلحب و ر
ر
اشــكالية بنــاء الحــزب الثــوري و الجبهــة الثوريــة الشــعبية .و بعــد حســم اجتمــاع اللجنــة الوطنيــة ي ـف مــايو  1972لسـ رـباتيجية المنظمــة عــادت
ي
ـبتمب  1972و كمــا حســمها اجتمــاع اللجنــة الوطنيــة
المســألة التنظيميــة لتحتــل الولويــة ـف خــط المنظمــة كمــا ســيظهر ذلــك ابتــداء مــن نهايــة سـ ر
عشة أشهر من كفاح التنظيم نقد ونقد ر
نونب تحت عنوان " ر
الذي اصدر تقرير ر
ذاب".
عشين ر
 -2الندوة الوطنية الول لمنظمة "إل المام" وأهميتها التاريخية:
ي
ـبتمب  1971مــن طــرف اللجنــة الوطنيــة للتنســيق ي ـف أحــد اجتماعاتهــا آنــذاك .و كــانت النــدوة ذات طبيعــة تقريريــة
تقــرر عقــد هــاته النــدوة ـف سـ ر
بم ؤتمر اول للمنظمــة .قبــل ذلــك و ي ـف اطــار تهييئهــا انعقــدت نــدوات تهييئيــة عل مســتوى القطاعــات و النــواج )الناحيــة بــالمفهوم
بــل شــبيهة ِـ
ي
السياس و معضــلة
بالمعي المتعارف عليه الن( .قامت هاته الندوات بتعميــق النقــاش حــول الخــط
التنظي آنذاك ه الفرع المحل تقريبا
ـ
ي
ـلب بروليتـ ر ي
بناء تنظيم ثوري .و قد ساهمت هاته النقاشات ف انبثــاق و فــرز مناض ر ي
ـاهب الكادحــة ممـا دعـم الضاع
ـاريب منحــدرين فعل مـن الجمـ ر
ـ
ي
ـ
ـ
ي
ـ
ـ
ي
ـغبة و مناض ـ رـلب ذوي ج ــذور
ح ــول الخ ــط ي ـ ـف اتج ــاه ث ــوري حي ــث اص ــبح التع ــارض ينم ــو ربب
مثقفب م ــن اص ــول بورجوازي ــة وبورجوازي ــة ص ـ ر
ر
ي
تغيب البنيــة الســائدة داخــل المنظمــة .قبــل النــدوة و ي ـف منتصــف  1971انســحب ممثــل التيــار الغيفــاري مــن
بروليتاريــة او كادحــة ممــا ســاهم ـف رـ
سياس )نون رـب  (1971ال لجنــة
لجنــة التنســيق الوطنيـة عل ان يحتفــظ بأفكــاره و يــدافع عنهــا بينمــا ســبق ان تقـدم التجــاه الصــلج بتحليــل
ـ
التنســيق الوطنيــة .كــان الصــلحيون يقــودهم ريمونــد بــن نعيــم ل يــرون ايــة امكانيــة لنبثــاق مــد ثــوري يف رـ
الشوط الراهنــة وقــد كــان ممثلــو هــذا
ـ
ي
ي
التي ـ ــار ي ـ ــدعون ال تح ـ ــالف ف ـ ـ ر
ر
ـبتمب  1971عل اث ـ ــر انقلب
ـوف م ـ ــع الق ـ ـ
ف ســ ر
ف النقاش ـ ــات ال ـ ــي ج ـ ــرت ـ ـ ـ
ـوى الص ـ ــلحية كم ـ ــا ظه ـ ــر ذل ـ ــك ـ ـ ـ
يوليــوز  .1971كــان التيــار الصــلج متمرك ـزا ي ـف مدينــة الربــاط مســتغل البنيــة التنظيميــة اللممركــزة وانعــدام المراقبــة المركزيــة ممــا ســمح لــه
بإيجــاد بعــض المرتكـزات التنظيميــة كــانت قوتهــا بــارزة داخــل اللجنــة المحليــة للناحيــة أي ناحيــة الربــاط .لكــن مقابــل هــذا التيــار نمــا تيــار ثــوري
الرئيس ي ـف انتصـار الخـط
معارض داخل الناحية من داخل خليـا الحيـاء الشـعبية ومـن داخـل الثانويــات اساســا و هـو التيـار الـذي شـكل السـند
ـ
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زهب عبـد الرحيـم و آخــرون( إضـافة
الثوري عموما و عل مستوى الناحية خصوصا )منهم فؤاد الهيلل وإدريس بن زكري و حميد بن زكـري و رـ
ر
الشفاب الذي كــان فعل قائــدا
إل القواعد الطلبية )ومن أبرزها الشهيد عبد اللطيف زروال وعبد العزيز المنبه و آخرون( إضافة إل أبراهام
ثوريــا ومهندســا حقيقيــا للخــط الثــوري و رفــاق آخــرون مــن امثــال عبــد الحميــد ر يـ
أمب نــذكرهم عل ســبيل المثــال).ســنعود للمزيــد مــن التفاصــيل
والتدقيقات حول حقيقة الضاع يف الحلقة المخصصة للتنظيم( .قبل انعقـاد النـدوة الوطنيــة الول الـ رـي جــرت عل ي ر ي
ـومب ) 31دجن رـب  71و
ر
1ينـ ــاير  (1972والـ ـ رـي ي ـ ـ
الشفاب ،عبـ ــد اللطيـ ــف اللعـ ـ رـي ،عبـ ــد ا المنصـ ــوري ،زع ـ ـزاع عبـ ــد ا ،محمـ ــد
حض ها العديـ ــد مـ ــن الرفـ ــاق )أبرهـ ــام
الموس ــاوي ،عب ــد الفت ــاح الفاكه ـ يـاب ،عب ــد اللطي ــف زروال ،ف ــؤاد الهيلل  ،المش ـ رـبي بلعب ــاس ،عب ــد الحمي ــد ر يـ ـ
أمب  ،ريمون ــد بنعي ــم ،اي ــت غن ــو
ــ
ي
العرب ،الحاج ناص ،بناص)فلح مقاوم سابق( ،رفيق من ازرو) ،بينما تغيب إدريس بن زكري عن اللقاء لخطأ ف الموعد.(...
المحجوب،
ر
ناقشــت النـدوة الوطنيــة التقريــر السياس المقــدم إليهـا مـن طـرف لجنـة التنســيق الـ ي
ـوطي ومجموعــة مـن الملتمســات تقـدمت بهــا اللجــان وكــان
ـ
ر
ـاهبي عل حســاب المفــاهيم العفويــة للتنظيــم الــي
النقــاش حـادا وقويــا انته بانـدحار الخـط الصــلج ومفــاهيمه وتـدعم الخــط الثــوري الجم ر
ك ــانت س ــائدة و ال ـ رـي روج ــت له ــا وثيق ــة "اس ـ رـباتيجية الث ــورة واس ـ رـباتيجية التنظي ــم" ال ـ رـي ك ــانت تعتم ــد ي ـف جوابه ــا عل إش ــكالية بل ـ رـبة التنظي ــم
ي
ـغبة للتنظيــم و التجــذر وســط
ـاهب ـف محاولــة إل قلــب البنيــة البورجوازيــة الصـ ر
بالــدعوة إل اللمركزيــة و تشــتيت التنظيــم عـ رـب قطاعــات الجمـ ر
ي
ف فتـ ــح الطريـ ــق
ـاهب .كـ ــانت الطروحـ ــات الغيفاريـ ــة بـ ــدورها تكـ ــرس فكـ ــرة التنظيـ ــم الشـ ــبك الرهـ ـ رـاب ول تـ ــرى العتمـ ــاد عل الجمـ ـ ر
الجمـ ـ ر
ـاهب ـ ـ
ي
ي
بلخض جمال الذي كان يعمل من داخل المنظمة وخارجها ف سياق ر
مشوع بناء تنظيم شبك مسلح،
الثوري .عموما الطرح الغيفاري للرفيق
الفرنس
البوليتــاري" ) (La gauche prolétarienneالتنظيــم الثــوري
ينهــل مــن تجــارب مختلفــة ومتــأثرة أساســا بتجربــة وكتابــات "اليســار ر
ـ
وكتاب ــات ك ــارلوس م ــاريغيل )قائ ــد حرك ــة التحري ــر ال ـ ي
البازيلي ــة( و خاص ــة كراس ــه "م ــوجز ح ــرب العص ــابات المديني ــة " ،إض ــافة إل الت ــأثر
ـوطي ر
يـ
ر
ي
بلخض جمـال أقـرب إل اسـ رـباتيجية مدينيـة
تس غيفـارا .كـان تصـور
بتجربة "حركة التحرير الوطي توباماروس" بأوروغواي وكتابات إرنيستو ـ
ر يـ
لحرب العصابات ولذلك ر ي
وتجهبات مثــل إحـراق أقــواس النض خلل مناســبات أعيـاد
تمب مناضلو التيار بمجموعة مــن عمليــات إحـراق أمــاكن
العرش.
كان التياران الصلج و الغيفـاري يسـتفيدان مـن غيـاب مركزيــة تنظيميــة وممارســة لمركزيـة مفرطـة كـان التنظيــم ينهجهـا و ذلـك لخلـق قواعـد
ي
التقي و كـذلك غيــاب
تنظيمية شية من داخل التنظيم وخاصة بالنسبة للتيار الغيفاري الذي كان يعمل يف الخفاء مستغل استقللية الجهــاز
ـ
ي
ر
التقي ي ـف العملي ــة الثوري ــة و دور النخب ــة الثوري ــة ب ــدل ال ــدور
سياس واض ــح ض ــد ه ــذا التي ــار ال ــذي ك ــان يمج ــد دور العم ــل
ـديولوج و
صاع إي ـ
ـ
ـ
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للجماهب يف صنع الثورة.
الخلق
ر
يف ظ ــل ه ــذه رـ ـ
الش وط التاريخي ــة ،ال ـ رـي س ــتعمل فيم ــا بع ــد عل فض ــح التي ــارين م ــن خلل تسلس ــل العتق ــالت ال ـ رـي س ــتتعرض له ــا المنظم ــة
ــ
ر
ـغب )بالنســبة للتيــار الغيفــاري ســيكون وراء جــزء مــن العتقــالت الــي
ســنة  ،1972حيــث ستكشــف ممارســاتهما عــن طابعهمــا البورجــوازي الصـ ر
تعرضــت لهــا المنظمــة )انظــر تقريــر  20نونـ رـب  (1972بينمــا ســيقوم زعيــم التيــار الصــلج ي ـف ظــروف القمــع المســلط عل المنظمــة ي ـف مــايو –
يونيو  1972ر ي
بابباز المنظمة عن طريق دعوتها إل إخراجه إل الخـارج أو سـيقوم بإفشــاء أشارها إذا مـا تعـرض للعتقــال .وكــانت بالفعـل يـصبة
قوية للتيار الصلج الذي ما لبث أن انسحب تدريجيا أغلب عناصه( ،انعقدت الندوة الوطنية و كان من خلصاتها وقراراتها:
 .1ي
تبي مفهوم جديد للقيادة باعتبارها قيادة سياسية للتنظيم و الدعوة إل تجاوز مفهوم التنسيق كتصور تنظي .
 .2الدعوة إل فتح نقاش حول ر
اسباتيجية "القواعد الحمراء المتحركة".
 .3خلق جريدة مركزية للتنظيم.
 .4انتخــاب أول لجنــة وطنيــة كقيــادة سياســية تنتخــب بــدورها كتابــة وطنيــة) .لئحــة أعضــاء اللجنــة الوطنيــة المنتخبــة مــن أول نــدوة تقريريــة
ر
ي
الشفاب ،عبد اللطيف زروال ،فؤاد الهيلل ،عباس
الفاكهاب ،أبراهام
اللعي ،عبد ا زعزاع ،عبد الفتاح
لمنظمة إل "المام" :عبد اللطيف ر
ر
المشبي ،أيت غنو المحجوب ،محمد الموساوي ،عبد الحميد ر ي
العرب.(...،
أمب ،الحاج ناص،
ر
بع ــد الن ــدوة الوطني ــة اجتمع ــت اللجن ــة الوطني ــة ي ـ ـف ين ــاير  1972بمدين ــة الرب ــاط ال ـ رـي ك ــانت آن ــذاك مرك ــز ثق ــل عم ــل المنظم ــة و اعتم ــادا عل
خلص ــات الن ــدوة الوطني ــة ال ـ رـي ستشـ ــكل ح ــدا فاص ــل ي
التخل نهائي ــا ع ــن الطروحـ ــات الس ــابقة ليب ــدأ نق ــاش ح ــول
ـيتم
ـ
س
ـم
ـ
ي
التنظ
ـور
ـ
ط
ت
ف
ــ
ــ
ر
اسـ ر
توض و اللجنــة الوطنيــة تقــرر فتــح نقــاش حــول اســباتيجية "القواعــد
ـة
ـ
ي
الوطن
ـدوة
ـ
ن
ال
إذن
ـذا
ـ
ك
ه
".
ـة
ـ
ك
المتحر
اء
ر
ـ
م
الح
ـد
ـ
ع
القوا
"
اتيجية
ـب
ـ
الحمراء المتحركة" و تعميق هذا النقاش داخل كل الفصائل الماركسية اللينينية.
ي
اتيج
ـاهب و بع ــد نقاش ــات طويل ــة ت ــم التوص ــل إل رؤي ــة أوض ــح للش ــكل الس ـ رـب ر
هك ــذا ـف ظ ــروف تزاي ــد ممارس ــة التنظي ــم داخ ــل نض ــالت الجم ـ ر
ر
ي
لسباتيجية "القواعد الحمراء المتحركة" باعتبارها المرحلة الول من الكفاح الثوري للشعب نحو حرب التحرير الشعبية.
والتبي الكامل
و ي ـف ظــل رـشوط قمعيــة قاســية و بعــد اتخــاذ إج ـراءات أمنيــة مشــددة ،عقــدت اللجنــة الوطنيــة اجتماعــا ي ـف شــهر مــايو  1972بمدينــة الربــاط و
ر
السباتيجية الثورية للمنظمة.
تداولت فيه مجموعة من القضايا تنظيمية و أمنية و حسم
ر
ر
و يـ
الهيلل  ،عبــاس المشـ رـبي ،عبــد ا زع ـزاع .بــاف أعضــاء اللجن ــة
الشفاب ،عبــد اللطيــف زروال ،فــؤاد
حض هــذا الجتمــاع الرفــاق :أبراه ــام
ـ
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الوطنية مستهم حملت العتقال عل امتداد سنة .1972
هكـذا ستصـدر عـن هـذا الجتمـاع وثيقـة "مســودة حــول السـ رـباتيجية الثوريـة" ال رـي سـتظهر بتاري ــخ  30يونيـو  1972ال رـي شـكلت لبنـة أساسـية
اتيج و القـائم
عل طريق توضيح الخط
اتيج لمنظمــة" إل المـام" مـن خلل نقـدها لمفهـوم النطلقـة الثوريـة كطـرح اسـ رـب ر
السياس و السـ رـب ر
ـ
عل مرتكزين:
الجماهب يف بناء تنظيمها الثوري.
 عفوية حركةر
ي
 عفوية الجماهب ف بناء راسباتيجيتها الثورية.
ر
ر
اليديولوج لمبدأ اللمركزية التنظيمية و مفهوم القيادة كتنسيق اللذان سادا خلل الحقبة السابقة
هذان المرتكزان هما الساس السياس و
عل الن ـ ـ ـ ــدوة .و ب ـ ـ ـ ــذلك تك ـ ـ ـ ــون الوثيق ـ ـ ـ ــة ق ـ ـ ـ ــد ق ـ ـ ـ ــدمت جواب ـ ـ ـ ــا أساس ـ ـ ـ ــيا ع ـ ـ ـ ــن جدلي ـ ـ ـ ــة الث ـ ـ ـ ــورة و جدلي ـ ـ ـ ــة التنظي ـ ـ ـ ــم س ـ ـ ـ ــيتم اعتماده ـ ـ ـ ــا في
ــــ
نونب  1972الذي أسس لمرحلة تنظيمية جديدة يف تاري ــخ منظمة "إل المام".
تقرير  20ر
سبتمب 1972
حول وثيقة  :تناقضات العدو و الفق الثوري بالمغرب ـ 10
ر
تنت الوثيقة إل تلك ر
الفبة النضالية من تاري ــخ المغرب و ر
الي عرفت أوجها يف تلـك النضـالت
الجماهبيــة الهائلــة ضـد النظــام الكمـ رـبادوري و
ر
انقلبب عس ـ ر ي
ر يـ
ـكريب ي ـف  10يولي ــوز  1971و  16غش ــت  . 1972إنه ــا الفـ رـبة الـ رـي س ــتطرح عل اليس ــار
تفجب تناقض ــاته ع ـ رـب
ال ـ رـي س ــاهمت ي ـف
رـ
ي
اللينيي عمومـا و منظمــة "إل المــام" خصوصــا عــدة تحــديات جعلــت مهمــة بلــورة و تــدقيق أطروحاتهــا السـ رـباتيجية و التنظيميــة و
كس -
المار
ـ
ـ
السياسية عل جدول العمال كمهمات مستعجلة إن ه أرادت الستمرار يف الطريق الثوري الصحيح .لقد طرحت ر
الفبة بنضــالتها و انفجـار
تناقضات النظام و باعتقالتها و ي
بالضبات ر
الي تعرضت لهـا الحركـة الماركسـية –اللينينيــة أسـئلة كـ رـثبة حــول قضـايا اسـ رـباتيجية تتعلــق بطبيعــة
السياس و مرتكزاتــه الطبقيــة و جــذوره التاريخيــة و كــذلك بطبيعــة و مضــمون و مهــام الثــورة الوطنيــة الديمقراطيــة الشــعبية و وســائل و
النظــام
ـ
الفلحب الفق ـراء و الكـ ر ي
ر يـ
ـغبة و
طــرق حســم الســلطة السياســية لصــالح العمــال و
ـادحب إضــافة إل قضــايا متفرعــة حــول واقــع البورجوازيــة الصـ ر
ر
ر
الطبق...
الطبق الدائر يف البلد و دور الجيش يف الضاع
المتوسطة و دورها يف الضاع
و عل من ــوال الوث ــائق الس ــابقة ،ق ــدمت الوثيق ــة ر ـ
عش أطروح ــات تح ــاول تك ــثيف الج ــواب ع ــن مجموع ــة م ــن القض ــايا انطلق ــا م ــن المعالج ــة
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ر
السباتيجية و القتصادية و السياسية.
التاريخية و
إن العديــد مــن الطروحــات الـ رـي تناولتهــا الوثيقــة قــد ســاهمت ي
اتيج لمنظمــة إل "المــام" ،منهــا مــن أصــبح
ـط
ـ
خ
ال
ـوير
ـ
ط
ت
ف
السياس و السـ رـب ر
ـ
ـ
ي
جزءا من خطها العام و منها من ساهم يف فتح نقاش ظل مستمرا داخلها و خاصة ما يتعلق بطبيعة الطبقات السائدة ف بلدنا.
ر
الشفاب بتقــديم مجموعــة مــن المفــاهيم الطبقيــة و
و عمومــا قــامت الوثيقــة الـ رـي قــام بصــياغتها كــل مــن الشــهيد عبــد اللطيــف زروال و أبراهــام
السياس ــية و التاريخي ــة ع ـ رـب نق ــد مجموع ــة م ــن الطروح ــات ال ـ رـي ك ــانت رـ ـ
منتشة داخ ــل الحرك ــة الماركس ــية -اللينيني ــة المغربي ــة .هك ــذا ت ــم نق ــد
أطروحــة أول تــرى طبيعــة الســلطة كطغمــة عســكرية بوليســية ملتفــة حــول الملكيــة و احتلل بورجوازيــة العمــال حســب نظرهــا موقعــا ثانويــا
داخل السلطة .و يف نفس التجاه تم نقد الطروحة ر
الي كانت تضع بورجوازية العمال يف مركز السلطة واضعة الجهــاز القيــادي للجيــش عل
غب رـ
الكمبادوريــة الـذي كـانت تحملـه المنظمــة ي ـف بـداياتها
مباش للمفهـوم الغـامض للوليغارشـيا
ر
هامش تلك السلطة .إضافة قد تم نقد بشكل ر
الول )انظر وثيقة "سقطت القنعة ،فلنفتح الطريق الثوري"(.
و جــاء طــرح الوثيقــة لطبيعــة الطبقــة الســائدة مــن حيــث تشــكلها التـ ي
ـاريج معتـ رـبة إياهــا بنيــة ذات قطبيــة مزدوجــة تشــكل الملكيــة إســمنتها .و
قطي هاته البنية:
ر
 -1بوجوازية مخزنية مركنتيلية رببوقراطية ذات ملكية عقارية حول المدن مطلعة بوظيفة إيديولوجية مركزية عل جانب العلماء.
 Les mandataires -2المكلفون بجباية ي
الضائب و تحويل المنتوجات الفلحية للتصدير لحسابهم و لحساب السلطة.
ـدمجب بــالمخزن أو ر ـ
ري
الشفاء و اعتمــاد هــؤلء عل الجهــاز المركــزي العســكري للمخــزن  .و تعتمــد البنيــة
و يتشــكل هــؤلء مــن أعيــان القبائــل المنـ
ر
الطبق الـذي سـاد تاري ــخ المغـرب مـا قبـل الحمايـة
القطبية المزدوجة عل المبدأ الموحد للملكية و عل قوة مبدأ "المـام" .أمـا طبيعـة الضاع
ـ
الستعمارية فقد كان صاعا ر ي
بب من جهة :القبائل :باعتبارها بنيات جماعية فلحية منظمة قبليا .و من جهة أخرى :طبقة المخزن.
و يف ســياق التحليــل التـ ي
ـاريج الممتــد حـ رـي فـ رـبة الســتينيات وبدايــة الســبعينيات ســجلت الوثيقــة مجموعــة مــن الملحظــات حــول طبيعــة هــذا
ـ
ي
ر
ي
الضاع الطبق المشار إليه أعله من خلل التأكيد عل وجود طابع وطي للضاع منـذ البدايـة واســتمراره ـف مواجهـة المحـاولت السـتعمارية
ر
المبياليــة و دور تحالفهمــا يف يـصب نضــال التحــرر ال ي
المغرب  .ثــم ي ـف
ـوطي للشــعب
و عل وجود الطابع
السب ر
اتيج لتحالف طبقة المخزن و ر
رـ
ـ
ر يـ
ر يـ
الحميميب بخلخلــة بنيــة البورجوازيـة الوطنيـة ي ـف الحقبـة مـا
الحليفب
المبياليـة
سياق التحليل أبرزت الوثيقة كيف قامت الطبقـة السـائدة و ر
ي
الكببة .ـف ذات الســياق قـدمت الوثيقــة تحليل لتناقضــات النظــام و
بعد الستعمارية و بناء أسس هيمنة تحالف طبقة المخزن و البورجوازية
ر
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ي
ر
عب تقديم محورين لتلك الثورة:
لدور الجيش ف الضاع الطبق مع توضيح الفاق الثورية بالمغرب ر
البوليتاريــا كجــزء
* الثــورة المغربيــة ثــورة معاديــة
ـاهب العماليــة و الفلحيــة بقيــادة ر
للمبياليــة و الصــهيونية وضــد طبقــة المخــزن تقــوم بهــا الجمـ ر
ر
من الثورة العربية.
* الثورة المغربية ثورة من أجل استعادة أر ي
فلج يقـوم ببنــاء سـلطة
اض القبائل مـن طـرف الجماعــات الفلحيــة المبلـ رـبة ضــمن تحـالف عمــال
ـ
للفلحب الفق ـ ـراء المسـ ـ ر ي
ر يـ ـ
ـلحب ،سـ ــلطة الديكتاتوريـ ــة الديمقراطيـ ــة الثوريـ ــة للعمـ ــال و
ثوريـ ــة للجـ ــان العماليـ ــة المسـ ــلحة و الجماعـ ــات المبلـ ـ رـبة
ري
الفلحب الفقراء.
عشة أشهر من كفاح التنظيم ـ نقد و نقد ر
حول وثيقة  :ر
نونب  1972ـ اللجنة الوطنية
ذاب ـ  20ر
ي
عشة أشهر من كفاح التنظيم "...المسألة التنظيمية جوهر الخط السياس للمرحلة المقبلـة ،و مــن ثمــة فه يـ
اعتبت وثيقة " ر
تحط بأهميــة
ر
ـ
ر
كببة ،لذلك دعت إل الب ر ي
كب عليها بعدما حددت محورها الساس أي بناء الحــزب الثــوري و الهيكلــة التنظيميــة" .إن التنظيــم يســتمد بنيتــه و
ر
الجماهبيــة أو
السياس ي ـف ممارســة الحركــة
الج للخــط
أشــكال علقــاته مــن الخــط
ر
السياس الــذي يحملــه ،باعتبــار أن التنظيــم هــو التجســيد ـ
ـ
ـ
ي
بب النظرية و الممارسة و تأليف دينامييك وخلق ر ي
حلقة الوصل ر ي
تغيبه ف جدليتهما المتواصلةم"
بب حركة الواقع المراد ر
ي
طرف التناقض الخط السياس -التنظيم:
 -1تجلياتي
هناك حسب الوثيقة وجود تناقض ف الخط العام للمنظمة طرفاه هما الخط السياس و التنظيم ويتجل هذان الطرفان كما يل:
 الط ـ ــرف الول و يتجس ـ ــد يالسياس خصوص ـ ــا بع ـ ــد الن ـ ــدوة الوطني ـ ــة الول المنعق ـ ــدة بالرب ـ ــاط )
ـط
ـ
ـ
خ
ال
ـتوى
ـ
ـ
س
م
عل
ـدم
ـ
ـ
ق
ت
ـول
ـ
ـ
ص
ح
ف
ـــ
ـــ
شتنب – أكتوبر (72
دجنب  – 71فاتح يناير )( 72انظر الوثائق الصادرة سنة  ،1972إل حدود
31
ر
ر
الساس عل مســتوى التنظيــم و تؤكــد الوثيقــة ذلــك عنــد قولهــا ب "لــم نســتطع تحقيــق
 أمــا الطــرف الثـ يـاب فيتمثــل ي ـف تبلــور الــوع بالضــعفـ
تقدم ملموس يمكننا من النتقال إل مرحلة أخرى"
خلصة القول :هناك تطور متناقض بل ،كما ي
سبى ،متفاوت للخط السياس يف علقته بالتنظيم.
فما هو الخط التنظي الذي ساد و أوجب يصورة نقده :
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ا-السمة الرئيسية للخط التنظي :اللمركزية التنظيمية:نونب  72ر ي
يتمب ب:
كان البناء التنظي لمنظمة "إل المام" قبل نهاية ر
يـ
 (1وجــود قيــادة وطنيــة عبــارة عــن تنســيق ي
الدب  ،و غالبــا مــا كــان أعضــاؤها
وطي يغيــب عنهــا الطــابع المركــزي الملــزم للمســتويات التنظيميــة
ـ
يجدون صعوبة عل مستوى جعل التنظيمات المحلية و القطاعية ر ي
تلبم بقراراتها.
 (2الشــتغال بلجــان محليــة كقيــادة للنــواج )مفهــوم الناحيــة كــان موروثــا عــن حــزب التحــرر و الشـ رـباكية( و تستنســخ اللجــان المحليــة مفهــوم
التنسيق الذي يتحول إل تمثيلية للخليا ر
الي تنتدب عضوا منها ليمثلها يف اللجنة المحلية  :و قد كان هذا الشكل التنظي يخلق توترا دائمــا
الي ظلت ر
بب الخليا و اللجان المحلية )مثال ناحية الرباط ر
لفبة بؤرة لتوتر دائم ر ي
ري
بب الخليا و اللجنة المحلية(
 (3كانت الخليا ه الوحدة التنظيمية القاعدية للمنظمة ،و كانت تعمل لسباب أمنية بعضوية ل ي ي
تبل عن ثلث أعضاء و ل تتجاوز خمســة
ـتب أي تتشــكل خليتــان بــدل خليــة واحــدة .و يعــود الســبب ي
ي
و إذا فــاق عــددها الخمســة مثل ســتة ،انقســمت إل اثنـ ر ي
المي
ـانب
ـ
ج
ال
إل
ـك
ـ
ل
ذ
ف
ـ
ـ
حيــث أن الخليــة الكــببة العــدد تــثب عنــد اجتماعهــا شــكوكا قــد تصــبح مقدمــة لعتقالهــا ،كمــا أن أمــاكن الجتماعــات قــد ل تتســع بمــا ي
يكق لعقــد
ر
ر
ـ
مثل هاته الجتماعات الموسعة.
ي
الج  ،خليـة تلميذيـة .( ...يعت رـب مسـؤولو الخليـا هـم ي ـف نفـس الـوقت
اف )خليــة طلبيـة ،خليـة ـ
كـانت الخليـا تقـوم عل أســاس قطــاع أو جغر ـ
ممثلوها داخل اللجنة المحلية أي القيادة المحلية.
ر
المباشة الميدانيـة داخــل مجــال
شعي( فه القيادة
مهام الخليا  :سواء كانت قطاعية )مثال خلية بإحدى الثانويات( أو جغرافية )خلية بج ر
عملها .و يف نشاطها الداخل تتطرق عب جداول أعمالها للوضعية العامة يف حـدود صــلحياتها المحـددة حســب التقطيــع القطـاع و الجغرافي
ر
ـ
ي ـ
السياس الع ــام م ــن خلل
لمه ــام و ص ــلحيات الخلي ــا خاص ــة إذا ك ــانت هن ــاك ع ــدة خلي ــا عامل ــة ـف نف ــس القط ــاع أو المج ــال .تعال ــج الوض ــع
ـ
مناقشــة الوثــائق السياســية الـ رـي تتوصــل بهــا مــن خلل ممثليهــا داخــل اللجنــة المحليــة .تقــوم الخليــة ببلــورة المهــام المطروحــة عل مســتوى
القط ــاع أو المج ــال ال ــذي تنش ــط في ــه .و تتمث ــل تل ــك المه ــام ي ـ ـف توزي ــع المناش ـ رـب التحريض ــية و الدعائي ــة و القي ــام بالدعاي ــة الش ــفوية و تنظي ــم
المظـ ــاهرات و المشـ ــاركة فيهـ ــا و قيـ ــادة يـ ـ
الص ابات و اسـ ــتقطاب مناضـ ـ ر ي
ـلب جـ ــدد ...و العمـ ــل عل قـ ـراءة و مناقشـ ــة نصـ ــوص كلسـ ــيكية للفكـ ــر
ي
ري
اللينيي )ماركس ،انجلز ،ر ي
ستالب ،ماو .(....
لنب،
الماركس
ب -العفوية السياسية والتصور التنظي :357
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ي
ي
الببوقراطيــة ال ر
المغرب تشــكل لـدى الجيـل الول
التحريق
ـيوع
ش
ال
ـزب
ـ
ح
ال
ـم
ك
تح
ـانت
ك
ـي
ـة
ي
كز
المر
ـح
ص
ال
عل
أو
ـة
ي
اط
ر
وق
البب
ـة
ـ
ه
مواج
ف
ر
ر
ـر
ـ
ـ
الببوقراطيــة المملة عل القواعـد و الهيئــات
المؤسس لمنظمة "إل المام" رد فعل قوي ضد كل أسلوب تنظي يعتمد القـرارات الفوقيــة – ر
ر
الشباكية و قيادته كانت غارقة يف رببوقراطية مفرطة.
التنظيمية الدنيا دون الخذ بوجهة نظرها و الحال أن حزب التحرر و
لقد ي
انبي الخط التنظي لمنظمة "إل المـام" ي ـف ارتبــاط وثيــق مـع الطروحــات الول التأسيســية )انظــر وثيقـة "سـقطت القنعــة  ("...و ال رـي
نظرت لمفهوم "النطلقة الثورية " الذي استند عل ر ر ي
ري
كب ر ي
أساسيتب هما :
تب
 – 1عفوية الجماهب يف بناء ر
اسباتيجيتها .
ر
ي
الجماهب ف بناء حزبــها الثوري .
 – 2عفوية
ر
ـومب ي ـ ـ
بنـ ــاء عل هـ ــذين المفهـ ـ ر ي
ه
انبي الخـ ــط التنظي ـ ـ كانعكـ ــاس لخـ ــط
ــ
سياس سـ ــمته السياسـ ــية العفويـ ــة فكـ ــانت اللمركزيـ ــة التنظيميـ ــة ـ ـ
الجواب " الملئم " لخط تلك سمته .هكذا طبعت اللمركزية كل البنيات التنظيمية و العلقات فيما بينها .فجــاءت القيــادة ) لجنــة التنســيق
الوطنيــة ( تنســيقا ر ي ـ
بب النــواج ) الفــروع ( و تنســيقا للقطاعــات  .أمــا القيــادات المحليــة ) اللجــان المحليــة ( فتشــكلت كتنســيق للخليــا  .و إل
جانب ذلك تمتعت الخليا و اللجان المحلية باستقللية تقنية حيث كانت تتوفر عل إمكانيات الطبع باستقللية تامة .
ـاهب الـ رـي سـ ي
ـتبي عفويــا
هكــذا إذن اســتجابت البنيــة التنظيميــة لخــط
سياس احتلــت فيــه مفهــوم " النطلقــة الثوريــة " موقعــا مركزيــا .فالجمـ ر
ـ
ر
ر
غب ممركــز و ر ي ـ
ذاب عل كــل المســتويات لــدعم نضــالتها و كفاحاتهــا
اســباتيجيتها و حزب ـهــا الثــوري تحتــاج لــدعمها إل تنظيــم ر ـ
يتمب باســتقلل ـ
السائرة حتما نحو بناء حزبــها الثوري و بنـاء أداتهـا الثوريــة .فعل قاعـدة نضـالتها الـ رـي وجــب تنســيقها سـ ي
ـتنبي السـ رـباتيجية الثوريـة و سينصــهر
ري
ري
ري
الفوقيب القائمة عل أسلوب الخطابة
الثوريب تفوقت أساليب الدعاية و التحريض
المناضلب
حزبــها الثوري .و لمواجهة المهام الملقاة عل
ر ي
الببوقراطية داخل الجامعة و داخل النقابة ,كما ساد أســلوب المناشـ رـب بــدون ارتبــاط
و التحريض الفوف ف مواجهة الصلحية و التحريفية و ر
بعمل قاعدي ) مثال توزي ــع منشور بالدار البيضاء وسط المعامل بطريقة فوقية حيث انتقل العديد من رفاق المنظمة عل ر يـ
مب ســيارات مــن
مدينة الرباط صوب الدار البيضاء حيث توزعوا إل مجموعات قامت بتوزي ــع منشور يدعو العمال إل تأسيس اللجــان العماليـة الشية ( و قـد
بعب الســبع كمــا تــم التوزي ــع عل مســتوى الســكك الحديديــة و المكتــب الـ ي
غطــت المجموعــات أهــم المعامــل الصــناعية ر ي ـ
ـوطي للكهربــاء  .وقــد
زج ــت المنظم ــة ي ـف ه ــاته العملي ــة بالعدي ــد م ــن أطره ــا و رفاقه ــا عل ش ــكل عملي ــة منظم ــة تقني ــا م ــن نقط ــة النطلق بالرب ــاط إل مدين ــة ال ــدار
البيضــاء حيــث انطلــق مــوكب الســيارات تســبقه ســيارة مكلفــة بمراقبــة الطريــق تقــوم بإعطــاء الشــارة يـ
الضورية للســتمرار ي ـف السـ رـب .لقــد كــانت
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وتلف السـ ـ ــقوط ي
ي
السـ ـ ــيارات مملـ ـ ــوءة بـ ـ ــآلف المناشـ ـ ــب و كـ ـ ــان الحـ ـ ــرص عل عـ ـ ــدم السـ ـ ــقوط ي
فـ يـ ـ ــد
(
ـة
ـ
ـ
ـ
ي
المن
ـواجز
ـ
ـ
ـ
ح
ال
")
ـات
ـ
ـ
ـ
ج
ا
الب
"
ف
ر
ر
ــ
ـــ
ـــ
الجهزة " المنية " من درك و بوليس ...
كبب التصور السائد آنذاك للكيفية ر
الي ينظر إليها للعمل وسط الطبقة العاملــة و مــن
كببة تعكس إل حد ر
كانت العملية ل تخلو من مخاطرة ر
ي
الببوقراطية و نواة سلطتها المقبلة.
أجل بناء" اللجان العمالية الشية" أداة قيادة الطبقة العاملة لنضالتها ف مواجهة الباطرونا و القيادات ر
يـ
لعطــاء فكــرة عــن حجــم العمليــة نــذكر أســماء بعــض المسـ ر ي
بلخض جمــال –محمــد البك ـراوي –عبــد ا المنصــوري –أنــس
ـاهمب فيهــا و هــم :
فقب  -فـ ـ ــؤاد الهلل  -عبـ ـ ــد الحميـ ـ ــد ر ي ـ ـ
زهب و رفـ ـ ــاق
شمسـ – عبـ ـ ــد العزيـ ـ ــز
أمب ـ  -زهـ ـ ــور بـ ـ ــن
بلفري ــج
المنبهـ – عبـ ـ ــد الرحيـ ـ ــم ر ـ ـ ـ
–علـ ر ـ ـ ـ
ــ
ـــ
ــ
ــ
آخرون  ,طلبة  ,تلميذ,و أساتذة .
أم ـ ــام يـ ـ ـ
ص بات القم ـ ــع ال ـ ــذي تعرض ـ ــت ل ـ ــه منظم ـ ــة" إل الم ـ ــام" و ال ـ ـ رـي تص ـ ــاعدت لتع ـ ــرف أوجه ـ ــا س ـ ــنة  ,1972انكش ـ ــف خ ـ ــط" النطلق ـ ــة
الثورية" كتصور عاجز عن إعطـاء جـواب عـن متطلبــات مواجهــة القمــع الـذي بـات يهـدد المنظمــة ي ـف وجودهــا كمـا ظهـر جليــا عجــزه عـن كيفيـة
اسباتيجية للتنظيم مرتبطة جدليا ر
بناء ر
باسباتيجية للثورة.
وتبة
وضعت المنظمة أمام محك صعب يف ظــل زخــم نضــال للحركــة
الجماهبيــة وتعمـق تناقضــات النظــام )انقلب يوليــوز  (1971وتصـاعد رـ
ر
غب البعي ــدة ع ــن مق ــر الذاع ــة و التلف ــزة ( نهاي ــة
القم ــع ،فك ــان أن ق ــررت عق ــد ن ــدوتها الوطني ــة الول بالرب ــاط )الن ــدوة تم ــت بأح ــد المن ــازل رـ ـ
سنة  71بداية يناير 72أي  31دجنب – 1يناير  . 72شكلت الندوة بداية تحــول ي
السياس لمنظمــة "إل المـام " .فقبـل النـدوة كـانت
ـط
خ
ال
ف
ر
ـ
ـ
السياس لكـن ظلـت حبيســة مفهـوم " النطلقــة الثوريـة " .و مـن هـذه الوثـائق " اسـ رـباتيجية الثـورة و اس رـباتيجية
هناك محاولت لنقد الخـط
ـ
التنظيم " الصادرة يف مايو  ,1971وقد شكلت الوثيقة لبنة أول عل طريق نقد الخط السياس و التنظي حيث أكدت عل أهمية التنظيــم
المركــزي المـ ر ي
ـاهبي الثــوري .لكــن الوثيقــة ظلــت حبيس ــة " مفهــوم النطلقــة الثوريــة " الــذي لــم
ـتب و ي ـص ورة التأســيس لمنظــور العمــل الجمـ ر
تتخل ــص م ــن س ــلبياته المتمثل ــة ي
ف تحك ــم العفوي ــة و التص ــور الميك ــانيك لمراح ــل الث ــورة و تش ــكل التنظي ــم و عج ــزه ع ــن ح ــل معض ــلة بنيت ــه
ــ
عشة أشــهر  "...مــن إدراك يـصورة فهـم دور التنظيــم في
ـغبة  .فلــم تســتطيع كمــا جــاء يف النقــد المــوجه لهــا مـن طــرف وثيقــة " رـ
البورجوازيــة الصـ ر
ـ
ـ
الجماهب العفوية و بناء الدوات الثورية مما ي
يعي حسب نفس الوثيقة يصورة إدراك:
مرحلة تقدم حركة
ر
 (1دور تر ر ي
الجماهب يف كل مرحلة.
كب و بلورة المواقع و الفصائل المتقدمة يف حركة
ر
ـاهب العفويـة و عل رأسـها الطبقـة العاملـة مـن خلل الممارسـة السياســية و التنظيميــة اليوميـة و
عب انـدماج الطليعــة بحركـة الجم ر
 (2يتم ذلك ر
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الطويلة النفس داخل هذه الحركة و يف مواقعها المتقدمة أول.
 (3دور ر
الب ر ي
كب و البلورة يف مرحلة بناء الداة الثورية يتطلب تنظيما مركزيا متينا.
ي
ر
نونب .1972
ج -واقع المنظمة ف الفبة الممتدة من الندوة الوطنية الول إل حدود ربب ر
فب ر ي
شكل صيف  1972منعطفا تاريخيا يف حياة " إل المام " و كذلك زمنا انتقاليا ر ي
تب :
 (1فـ ـ رـبة أول ر يـ ـ
اتيج خـ ـ ئ
ـاط تخـ ـ ر يـبله أطروحـ ــة مركزيـ ــة عـ ـ رـب عنهـ ــا مفهـ ــوم " النطلقـ ــة
تمب ت بسـ ــيادة خـ ــط العفويـ ــة المرتكـ ــز إل مفهـ ــوم اسـ ـ رـب ر
يف خـ ــط اعتمـ ــد يف بنـ ــائه عل ي
تبي مفهـ ــوم " القيـ ــادة كتنسـ ــيق" و اللمركزيـ ــة التنظيميـ ــة كخـ ــط
ــ
الثوريـ ــة " الـ ــذي عـ ــرف تجسـ ــيده التنظي ـ ـ ـ ـ
ــ
عـام .ســيطبع هـذا الخـط مسـار المنظمــة منـذ تأسيســها )30غشــت  (1970إل حـدود صـدور وثيقـة"  10أشــهر مـن كفـاح التنظيـم  :نقـد و نقـد
ر
الجماهبي ــة و العتق ــالت الك ـ رـبى ال ـ رـي ص ــاحبتها اس ــتنفذ خ ــط
ذاب " المعروف ــة اختص ــارا بتقري ــر  20نون ـ رـب  .بع ــد مع ــارك  1972السياس ــية و
ر
ـ
ر
العفويــة حــدوده القصــوى و وجــدت المنظمــة نفســها مضــطرة للــباجع و دخــول حالــة انكمــاش ،فالعديــد مــن رفاقهــا ســيدخلون الشية التامــة
بينما العديد الخر كان يف حالة ترقب.
وضــعت محاولــة الجتثــاث أمــام المنظمــة رهـان التحـدي و الســتمرارية .و لرفعــه و الخــروج مـن حالـة التطويــق ال رـي يـصبــها النظــام عل نشـاطها
كان عليها أن تلتفت إل نقط الضعف يف خطها و مراجعة أخطائها و نقدها و تقويم مسارها الثوري ،ر
السء الذي أنجزه ثلة مــن الرفــاق و عل
رأســهم الشــهيد عبــد اللطيــف زروال .هكــذا شــكل صــيف 1972فـ رـبة نقاشــات مســتمرة غالبــا مــا كــانت تكــون ثنائيــة تلفيــا للقمــع .كــان الرفيــق
الحرك للش ــهيد زروال ( يتح ــرك ي ـف ك ــل التجاه ــات و بشية تام ــة ,ك ــان يس ــتمع إل ملحظ ــات و أفك ــار الرف ــاق  ,ي ــدونها بع ــد
محم ــود ) الس ــم
ـ
تحليلها و تركيبها و ه ر ي
مبة وصفة كانت تلزمه دائما بحيـث كــان يتقنهـا إل أبعـد الحـدود  .و بفكــره الجـدل أدرك كنـه الخـط الـذي سـاد داخـل
سياس عـ ــرف تقـ ــدما هـ ــائل شـ ــكلت
المنظمـ ــة آنـ ــذاك حيـ ــث وضـ ــع يـ ــده عل التنـ ــاقض الـ ــذي كـ ــان يحكـ ــم التجربـ ــة مـ ــن حيـ ــث وجـ ــود خـ ــط
ــ
وثيقــة "مســودة السـ ر
أساس عل مســتوى التنظيــم الــذي لــم يعــرف إنجــازا ملموســا يمكــن
ـعف
ـ
ض
و
ـة
ـ
ي
اليجاب
ـاته
ـ
ظ
لح
ـدى
ـ
ح
إ
"
ـة
ـ
ي
الثور
اتيجية
ـب
ـ
ي
المنظمــة مــن النتقــال إل مرحلــة أخــرى .و إذا كــانت وثيقــة"  10اشــهر مــن كفــاح التنظيــم  "...تحمــل ـف طياتهــا مجهــودا جماعيــا للعديــد مــن
الرفاق فالوثيقة حملت يف مضمونها بصمة قوية للرفيق محمود .
بب مســتوى الخــط السياس الــذي عــرف تقــدما و ر ي ـ
إن حــل التنــاقض ر ي ـ
بب وضــع التنظيــم الــذي بــدأ يعــرف حالــة انحبــاس و تقهقــر ســيجعل مــن
ـ
ر
السبشــاد بهــا إل حــدود .– 1980وهنــا لبــد مــن تســجيل أن
وثيقــة "  10أشــهر " ...إحــدى أهــم وثــائق " إل المــام "  .و قــد دام العمــل بهــا و
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ذلك الوع بأهمية التنظيم و مركزيته بالنسبة للمرحلة فقد جاء يف ظروف بالغة التعقيد نتيجة تفاعل ثلثة عوامل :
الجماهب و المهام ر
ري
الي تطرحها عل المار ر ي
 (1تنام نضالت
اللينينيب المغاربة .
كسيب
ر
الجماهبيــة و الحركــة الثوريــة
 (2تزايــد القمــع و محــاولت الجتثــاث الـ رـي كــان يقــوم بهــا النظــام ضــد الحركــة الماركســية اللينينيــة و ضــد الحركــة
ر
المغربية.
 (3بــروز ثلثــة تيــارات متصــارعة داخــل المنظمــة لكــل منهــا تصــوراته السـ رـباتيجية و آراؤه التنظيميــة و إن كــان هــذا الجــانب كـ رـثبا مــا كــان يتــم
ضمنيا دون إفصاح واضح .هكذا إذن سيتطور الوع بأهمية التنظيم يف ظل عوامل موضوعية و ذاتية بالغة التعقيد.
جماهبي ــة واس ــعة ) ش ــبيبة مدرس ــية  ,طبق ــة عامل ــة  (...رافقته ــا حمل ــة مس ــاومات ر يـ ـ
بب النظ ــام و
بع ــد انقلب يولي ــوز  1971س ــتنطلق حرك ــة
ر
الحزاب الصلحية .
ي
ـاهب و ق ــاطرة المس ـ ر ي
ـاومب " ال ـ رـي ح ــددت فيه ــا ط ــابع المرحل ــة و ك ــذا
ف هـ ــذه الحقبـ ــة أص ــدرت منظمـ ــة " إل الم ــام " وثيق ــة " ق ــاطرة الجم ـ ر
ــ
ي
ر
ر
الشعارات المناسبة .وسبم المنظمة بكل قواها ف المعركة الــي كــانت تخوضـها حركــة الشــبيبة الثانويــة و الحركـة الطلبيــة ضــمن زخـم نضــال
كبب.
ر
ر
ـغبة
و تح ــت ض ــغط الحرك ــة
ـتنب  1971س ــيتم إق ـرار الن ــدوة الوطني ــة لمعالج ــة معض ــلة البكيب ــة البورجوازي ــة الص ـ ر
الجماهبي ــة و ابت ــداء م ــن ش ـ ر
ر
ـغبة أن تتجــدر
للتنظيــم .ولهــذا الغــرض تـم تحديـد الســؤال المركــزي الــذي وجــب عل النــدوة الجابــة عنــه  :كيــف يمكــن لمنظمــة بورجوازيــة صـ ر
البوليتارية ؟
داخل الطبقة العاملة ،طليعة الثورة ،من أجل بناء الداة الثورية ر
لفهم هذا السؤال لبد من إدراك العوامل ر
الي ساهمت يف طرحه :
 1ـ بعــد الفـ رـبة الـ رـي اعقبــت انقلب يوليــوز 1971بــدأت البنيــة التنظيميــة للمنظمــة تعــرف تفككــا صــاحبه تعمــق نزعــة ســلبية لــدى العديــد مــن
الرفاق خاصة إزاء ما أبانت عنه النضالت
الجماهبية من طاقات ثورية كامنة.
ر
 2ـ تنام حدة التناقض ي ر
ـلب مـن أبنــاء الكـ ر ي
ـغبة للتنظيــم و تزايـد الــوع و تجـدره لـدى فئــة مـن المناضـ ر ي
ـادحب
بب البكيبة الطبقية البورجوازية الصـ ر
ر
ر
ر
ري
ري
الس ء
لمثقفب
السء الذي أكدته الندوة الوطنية نفسها حيث أبانت عن صعود
ـاهب ر
بروليتاريب منحـدرين مـن الجمـ ر
البوليتاريــة و الكادحـة ،ـ
بب الخطــوط الثلثــة ر ي ـ
الــذي كــان لــه أثــر كـ رـبب عل مجريــات التطــور فيمــا بعــد لمــا انفجــر الضاع ر يـ
حب انطلقــت حملت القمــع بمــوازاة مــع تنــام
الجماهبية .
الحركة
ر
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دجنب – 71
قبل ذلك و بعد ندوات تهييئية محلية )عل مستوى النواج و القطاعات ( انعقدت الندوة الوطنية الول للمنظمة بتاري ــخ 31
ر
 1يناير  1972بمدينة الرباط و عل امتداد ر ي
يومب جرى النقاش حول الخط السياس و معضلة بناء تنظيم ثوري .
كان للندوة الوطنية إيجابيات منها:
انتخـاب لجنــة وطنيـة باعتبارهــا قيــادة مركزيـة  .لكـن هـذا النتخــاب جــاء ي ـف جـو مفعـم بســلبيات جــاءت كـرد فعـل عـن واقـع البنيــة البورجوازيـةـغبة للتنظيــم ممــا ن نزعــة " عمالويــة " وأخضــع العمليــة النتخابيــة للتمثيليــة ) التمثيليــة الجغرافيــة و القطاعيــة (  ) .إخضــاع انتخــاب
الصـ ر
القيادة إل التمثيلية كمقياس لنتخاب العضو ( .
ي
ر
مثقفب بروليتـ ر ي
ر يـ
 ظهــور مناضـ ر يـغبة للتنظيــم  .و ســيكون
ـلب
ـاريب أو مــن أصــول كادحــة و ذلــك ـف تعــارض مــع البكيبــة الطبقيــة البورجوازيــة الصـ ر
له ـ ــذا أث ـ ــره الك ـ ـ رـبب عل المع ـ ــارك السياس ـ ــية و اليديولوجي ـ ــة ال ـ ـ رـي عرف ـ ــت أوجه ـ ــا ف ـ ـ رـبة م ـ ــا بع ـ ــد الن ـ ــدوة الوطني ـ ــة الممت ـ ــدة إل ح ـ ــدود ص ـ ــدور
نونب .1972
تقرير  20ر
السباتيجية الثورية ) خاصة ر
ر
إقرار الندوة الوطنية ياسباتيجية القواعد الحمراء …(
بضورة الستمرار يف النقاش حول
تأكيدها عل يصورة العمل من أجل إصدار جريدة مركزية للتنظيم.العمل عل تحقيق الوحدة مع تنظيم " ب " أي منظمة  23مارس لحقا.ري
الفلحب.
التأكيد عل يصورة العمل وسط الطبقة العاملة و رباف الخلصات جاءت لتدعيم العمل وسط الحركة الطلبية و التلميذية و العمل وسط الحياء الشعبية.
سبورة البلورة للخط السياس والتنظي وعوامل الدفع ومحركاتها:
دـ رالسياس و التنظي ـ لمنظمــة " إل المــام " خلل مخــاض نهايــة  – 71نونـ رـب  72لـم يتقــدم ي ـف خــط مســتقيم بقــدر مـا
إن سـ رـبورة بلــورة الخــط
ـ
ي
ي
الجماهبي ــة و تن ــام القم ــع و احت ــداد الضاع
ـأثب و وق ــع الحرك ــة
ر
س ــار ـف خ ــط منع ــرج قب ــل أن يجــد خاتم ــة مس ــاره ـف نون ـ رـب  72وذل ــك تح ــت ت ـ ر
ر
الطبق و التناقضات الطبقية ر ي
انقلب يوليوز  71و غشت (72
بب أطراف النظام و فئاته )
ر
السياس العــام و الضاعات
ي ـف هــذا الســياق لــم تعــد الطروحــات التأسيســية قــادرة عل الجــواب عــن الســئلة الملحــة الـ رـي كــان يطرحهــا الوضــع
ـ
الطبقية الدائرة يف البلد.
انطلق ــا م ــن نقاش ــاتها الداخلي ــة و ب ــالقراءة المتأني ــة لوث ــائق المرحل ــة و للضاعات ال ـ رـي دارت داخله ــا ،يمك ــن الج ــزم ب ــأن جدلي ــة التن ــاقض ال ـ رـي
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اسباتيجية الثورة و ر
ترسمها ر
اسباتيجية التنظيم كانت تهيمن بكل إشكالتها عل الحياة الداخلية لمنظمة إل " المام ".
ر
ر
للسباتيجية ر
اتيج السابق )أي ما قبل صدور " مســودة
الي استطاعت تدريجيا عزل النواة الساسية للفكر
و عمليا كان قصب السبق
السب ر
ح ــول الس ـ رـباتيجية الثوري ــة" يف يوني ــو  ( 72و المكثف ــة ي
أساس أطل ــق علي ــه من ــذ التأس ــيس ) س ــقطت القنع ــة  " (...النطلق ــة
ـوم
ـ
ه
مف
ف
ـ
ـ
ــ
ــ
الثورية ".
اسـ رـباتيجيا ســار النقــد بطيئــا إل أن اكتمــل ي ـف يونيــو  ) 72انظــر الوثــائق الســابقة ( و إذا اســتثنينا بعــض الوثــائق ) مثــال  ":اسـ رـباتيجية الثــورة و
ر
الي طرحت فكرة التنظيم المركزي و وثيقة " مهامنا يف الوضع الراهن " )  19مارس  ( 72ر
اسباتيجية التنظيم" ر
الي كـانت أول وثيقـة تكلمـت
فب الث ـ ر ي
ع ــن مفه ــوم " المح ـ رـب ر ي
ـوريب " إض ــافة إل وثيق ــة " الوح ــدة الجدلي ــة  "...ال ـ رـي ح ــاولت الت ــدقيق ي ـ ـف مفه ــوم الطليع ــة الثوري ــة و علقته ــا
ر
ر
اتيج.
غب مسايرة لتطور الخط
بالتنظيم الثوري
السب ر
للجماهب  ،...فعموما ظلت السباتيجية التنظيمية عائمة و غامضة ر
ر
كانت المسألة التنظيمية آنذاك ر ي
الصغبة للتنظيم ".
تخبل يف ما كان يس " إشكالية البنية البورجوازية
ر
ر
 -1وثيقة" رواسباتيجية التنظيم" ونظرتها التنظيمية:
اسباتيجية الثورة
يف هذا السياق حاولت الوثيقـة معالجـة الموضـوع بعـد تقـديم طرحهـا للسـ رـباتيجية الثوريـة بالعتمـاد عل مفهـوم " النطلقــة الثوريـة " و كــان
اتيج لحســم الســلطة يقــوم عل شــكل النتفاضــة الروســية يف ) 1905ســتكون فاشــلة يـ
يـ
ي
بالضورة
تبي طــرح اسـ رـب ر
ـ
أن طرحــت مــا أســمته بضورة ـ
حســب الوثيقــة و لــذلك أطلــق عل هــذا الطــرح مفهــوم " النتفاضــة الفاشــلة " الـ رـي ستشــكل مقدمــة النطلقــة نحــو حــرب التحريــر الشــعبية
بمعناها العام.
ر
ر
و بــالموازاة مــع طــرح تصــور للســباتيجية الثوريــة قــامت الوثيقــة بتقــديم تصــور تنظي ـ ) أو اســباتيجية التنظيــم ( يــدعو إل تشــتيت التنظيــم
ـاهب .و مــن الطــبيع أن يــدعو
الجماهب المختلفة بهدف قلب البنية البورجوازية
عب قطاعات
عب التجذر وسط الجمـ ر
الصغبة داخل التنظيم ر
ر
ر
ر
هذا التصور إل ي
اعتبت فيما بعد أنها مفرطة.
تبي لمركزية تنظيمية ر
و قـد ســلطت وثيقــة " رـ
عشة أشـهر  "...نقـدها عل الوثيقـة معت رـبة أنهـا ظلـت ســجينة لمفهــوم " النطلقــة الثوريـة" بكــل مـا تحملــه مـن عفويــة
الصغبة للتنظيم
ثم كونها سقطت يف تصور ميكانيك لمراحل الثورة و لشكل التنظيم و لذلك لم يكن بإمكانها حل معضلة البنية البورجوازية
ر
الجماهب العفوية و بناء الداة الثورية بما يتطلبه من دور للطليعة الثورية يف تر ر ي
كب
و قاصة بالتال عن فهم دور التنظيم يف مرحلة تقدم حركة
ر
ي
ـاهب ي ـف كــل مرحلــة ،و ذلــك حســب تقريــر  20نونـ رـب  72مــن خلل انــدماج الطليعــة بحركــة
و بلــورة المواقــع و الفصــائل المتقدمــة ـف حركــة الجمـ ر
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السياس و التنظي ـ اليــوم و الطويــل النفــس داخــل
ـاهب العفويــة و عل رأســها الطبقــة العاملــة بمختلــف الســاليب و ممارســتها العمــل
الجمـ ر
ـ
هذه الحركة و يف مواقعها المتقدمة أول ،و كذلك القيام بدور ر
الب ر ي
كب و البلورة يف مرحلــة بنـاء الداة ممـا يتطلــب تنظيمــا مركزيـا قــادرا عل إنجــاز
هذه المهمة ،تنظيما يتوفر عل قيادة صلبة.
-2وثيقة" مهامنا يف الوضع الراهن " )  19مارس : (72قــامت هــاته الوثيقــة بتقــديم تحليــل سياس ســليم يف خطــوطه العريضــة ) ي
السياس العــام ي ـف البلد ( و كــان عليهــا أن تطــرح مهــام
نعي الوضــع
ـ
ـ
ـ
ي ـ
ي
التنظيــم ي
ه الول كرونولوجيــا ـف طــرح
ـة
ـ
ق
الوثي
ـانت
ـ
ك
إذا
و
.
(
ـة
ـ
م
المنظ
عل
ـع
ـ
م
الق
ـتداد
ـ
ش
ا
أي
72
ـارس
ـ
م
ف
الن
ـن
ـ
ح
ن
)
ـع
ـ
م
الق
ـة
ـ
ه
مواج
ف
ـ
ـ
ـ
ي
ر
ر
ي
ي
ي
الثوريب" لكنهـا اخــبلت مهمــة مواجهــة القمــع ـف إجـراءات تقنيـة دون أن تســتطيع القيــام بمراجعــة نقديــة لخــط التنظيــم و
فب
ر
مفهوم " المحب ر
ي
ي
غب ذي
بتبي سياســة لتكــوين الطــر ذات طــابع
تثقيق معــزول عــن مفهــوم الحــزب الثــوري و رـ
ممارســاته .وقــد مــت طرحهــا لحــل معضــلة الطــر ـ
ـ
فب الث ر ي
صلة عمليــة بمنظمــة "المحـ رـب ر ي
ـوريب" أي أن الوثيقـة عجـزت عــن تحديـد مهـام ملموسـة ر ئـ
لتهي التنظيـم و تحضـ رـبه لبنـاء جهـاز شي قـوي
رـ
ر
فب الثـ ر ي
يتماس مــع منظمــة " المحـ رـب ر ي
غب ممكنــة التحقيــق نتيجــة
الس ء الــذي ل
ـوريب" .خلصــة القــول أن المهــام الـ رـي طرحتهــا الوثيقــة كــانت رـ
ـ
لغياب أي تقييم للبنية التنظيمية السائدة انطلقا من نقد و تقييم الخط السياس للمنظمة.
ر
قبل صدور " تقرير  20نونب  " 72لم يحصل أي تطور حاسم يف ر
السباتيجية الثورية و بــذلك
اسباتيجية التنظيم يوازي التقدم الحاصل يف
ر
قــدم نقــد مفهــوم " النطلقــة الثوريــة " الــذي عرضــته وثيقــة المســودة ،الرضــية ي ـ
الض ورية لتقــدم الخــط التنظي  ،ر
الس ء الــذي جــاءت بــه
ـ
ـ
عشة أشهر من كفاح التنظيم  :نقد و نقد ر
وثيقة " ر
ذاب ".
 -3صاع الخطوط الثلثة و انتصار الخط الثوري :اتيج الجديــد و بلــورة الخــط التنظي ـ بمــوازاة مــع ذلــك لــم تمــر ي ـف وضــع هــادئ خــال مــن التناقضــات الداخليــة للتنظيــم
إن بنــاء الخــط السـ رـب ر
خلفا لبعض الكتابات ال رـي ل تعتمـد عل معرفـة دقيقـة بتاري ــخ المنظمــة بـل انطلقــا مـن بعـض الفكــار المســبقة تطبعهــا الحلقيـة و الدعـاءات
ري
المتحبة ر
الي تجعل من منظمة " إل المام " مجــرد وعـاء صـخري حكمــه خـط مونوليــثيك لـم يعــرف الخلف و الضاع .إن مثـل هــاته
الواهية
الكتابات كانت تغط عن عجزها التـ ر
ـوثيق الت ي
غبوا
ـاريج إمـا بالروايـة الشـفوية دون تمحــص أو اسـتعادة أقــوال مـن ارتـدوا عـن خـط المنظمــة و رـ
مــواقفهم و صــاروا يوزعــون الحكــام يمينــا و يســارا دون ي ـ
تحل بالموضــوعية و بــذلك ســاهموا ي ـف تروي ــج العديــد مــن الفكــار الخاطئــة عــن
أدب
ـ
الحركة الماركسية اللينينية عموما و عن منظمة " إل المام " خصوصا.
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ي
بلخض جمال :
-1الخط " الغيفاري " الذي يمثله الرفيق
الكلم عــن هــذا الخــط الــذي أطلقــت عليــه وثيقــة " رـ
عشة أشــهر  " "...التيــار الشــبك " يســتدع منــا بعــض التوضــيح .نعــت هــذا التيــار بالشــبك
يـ ـ
بلخض
يظـ ــل قاصا عـ ــن توضـ ــيح طـ ــبيعته لن ذلـ ــك يقتض فقـ ــط عل وصـ ــف لسـ ــاليب عملـ ــه و الحـ ــال أن هـ ــذا التيـ ــار الـ ــذي كـ ــان يقـ ــوده
جمــال ) صــيدل متخــرج مــن إحــدى الجامعــات الفرنســية ( مناضــل خـ رـب أســاليب النضــال الثــوري مــن خلل احتكــاكه بمكونــات مــا يطلــق عليــه
البوليتـ ــاري" كمـ ــا نشـ ــط كـ ـ رـثبا داخـ ــل لجـ ــان فلسـ ـ ر ي
ـطب وكـ ــان عل علقـ ــة قويـ ــة باليسـ ــار
عـ ــادة " أقض اليسار
الفرنس " و بـ ــالخص" اليس ـ ــار ر
ــ
ي
وغبها.
كببة بتقنيات العمل الثوري من لوجستيك وطباعة ر
الفلسطيي .وكان ذو دراية ر
عل المسـ ــتوى النظـ ــري كـ ــان "ماركسـ ــيا لينينيـ ــا" أقـ ــرب إل الغيفاريـ ــة و الفكـ ــار الثوريـ ــة يف أمريكـ ــا اللتينيـ ــة .لـ ــذلك كـ ــان يـ ــرى ي ـ ـ
ص ورة الشاع
ــ
بــإطلق "العنــف الثــوري" و ر ئـ
ـاهب و
تهيي التنظيــم تقنيــا لــذلك فــالثورة عنــده ل تتطلــب ســوى بنــاء تنظيــم شــبك مهيكــل هرميــا بمعــزل عــن الجمـ ر
إطلق العنف الثوري من طرف ما يسميه الطليعـة الثوريـة متبنيـا بشـكل واضـح " نظريــة الفوكــو" مـن حيـث مكونـات الطـرح  .و بالنسـية لهـذه
يـ
ي
تبي " اس ـ رـباتيجية ثوريــة " قريب ــة ج ــدا م ــن أطروح ــات
النقط ــة و م ــن أج ــل المزيــد مــن التوضــيح ،يقــوم الطــرح الغيف ــاري لبلخض جم ــال عل ـ
يـ
بالبازيـل بـل خلطــا بينهــا و ر يـ
استحضنا الوثيقـة الساسـية لهـذا التيــار ) بصـدد
الفرنس إذا
البوليتـاري"
بب أطروحــات " اليســار ر
كارلوس مـاريغل ر
ـ
يـ
بلخض جمــال و كــان يــوزعه
اســتعمال العنــف الثــوري للنصــار (  .كــان كـراس كــارلوس مــاريغل " مــوجز حــرب العصــابات المدينيــة " هــو إنجيــل
شا داخل المنظمة.
ي
ي
ي
للبوليتاريــا
كس
ـالمعي
هــذا التيــار لــم يكــن يهمــه بنــاء تنظيــم بـ
لينيي ر
ـ
ـ
اللينيي أي بنــاء منظمــة ماركســية لينينيــة عل طريــق بنــاء حــزب ثــوري مار ـ
ر
ر
اتيج الذي يتبناه .هناك فكرتان لدى التيــار" الغيفــاري " همــا بنــاء تنظيــم
المغربية و كان هذا التصور منسجما مع الخط
اليديولوج و السب ر
شبك مسلح و إعطاؤه واجهة سياسية من خلل خلق جبهة شعبية ثورية.
ي ـف هــذا الســياق كــان التيــار يعمــل ي ـف الخفــاء بطريقــة الســتقطاب الفــردي و النقــاش الثنـ ئـاب ،وســهلت ظــروف اللمركزيــة التنظيميــة الســائدة ي ـف
المنظمة ،عمل هذا التيار إل أن كشفت اعتقالت رفباير -مارس  72عن وجوده و قد كان سببا يف تلك ي
نونب (…72
الضبة ) انظر تقرير  20ر
 – 2التيار الصلج:
السياس ي ـف
بــرز هــذا التيــار الــذي يـ ر يـبعمه ريمونــد بــن نعيــم ) أســتاذ جــامع ( بشــكل واضــح بعــد انقلب يوليــوز  71عنــدما قــدم تحليلــه للوضــع
ـ
ي
نونب .1971
البلد من خلل التحليل السياس المقدم إل " لجنة التنسيق الوطنية " ف ر
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كان أصحاب هذا الرأي ل يرون أي إمكانية لنطلق مد ثوري يف ظل ر
الشوط السياسية آنذاك.
هــذا التيــار الصــلج كــان يقــوده بــن نعيــم و التــف حــوله مجموعــة مــن الطــر الـ رـي ســاهمت ي ـف النســحاب مــن حــزب " التحــرر و الشـ رـباكية " و
مــن ضــمنهم مهندســون و أســاتذة و غبهــم ) عبــد الحــق الفاكهـ يـاب ) مهنــدس مختــص ي
بنشمس ) طبيبــة
ـور
ـ
ه
ز
،
(
ـتاذ
ـ
س
أ
)
ـن
ـ
س
لح
،
(
ـة
ـ
ق
الطا
ف
ر
ـ
ـ
نفسية ( ،بوشعيب ) مهندس إحصاء ( الخم(
كــان مركــز ثقــل هــذا التيــار بمدينــة الربــاط حيــث كــانوا يســيطرون عل " اللجنــة المحليــة " و وســينفجر الضاع ضــد هــذا التيــار بمناســبة العــداد
بتهييـ نقاش ــات محلي ــة و ر ي ـ
ر ئ
تعيب ممثليه ــا ي ـف الن ــدوة الوطني ــة  .ه ــذا
للن ــدوة الوطني ــة الول للمنظم ــة حي ــث ك ــانت الن ــواج ) الف ــروع ( ملزم ــة
النقاش هو الذي كان قد أطلق رشارة الضاع ر ي
بب تيارين داخل المنظمة استمر إل حدود  72و بداية .73
ري
لتوضــيح الصــورة أ كــب أذكــر أن المعركــة انفجــرت بمناســبة تقييــم تجربــة الفــرع حيــث كــان يتـ ر ي
ـبب أن الصـ
ـلحيب كــانوا يتملصــون مــن مهــامهم
النضــالية لتوزي ــع المناشـ رـب ،طبــع الوثــائق ،توزي ــع الوثــائق الوطنيــة ،عرقلــة المهــام التقنيــة ،تــداول الوثــائق باللغــة الفرنســية بــدل اللغــة العربيــة،
سيادة نزعات نخبوية حلقية (
ري
ري
متناقضب يف كل رسء:
طرفب
وضع الضاع
طـرف إصــلج ذو تصــور منشـ يـق للثــورة و يضــخم مــن دور " الكتلــة الوطنيــة " بــل يــدعو إل التحــالف معهــا و ل يــرى إمكانيــة اطلق مـد ثـوريالصغبة.
يف البلد خاصة بعد انقلب  . 71القاعدة الطبقية لهذا التيار تنت إل الفئات المتوسطة و العليا من البورجوازية
ر
الجماهبي ) يـ
إصابات و مظــاهرات ،مواجهــات مـع القمــع ،توزي ــع المناشـ رـب الشية بالحيــاء الشــعبية،
 طرف ثوري منخرط يف النضال الثورير
القيام بالكتابات الحائطية  ...قاعدة هذا التيار تتشكل من رفاق الخليا بالثانويات ) ثانويات الليمون ،مولي يوسف ،الحســن الث يـاب ،مـدارس
محمد الخامس م(
ـاهبي واس ــع يف ثانوي ــات أخ ــرى حي ــث يـ ـ
يحض الجم ــوع العام ــة ال ـ رـي تعق ــدها بثانوي ــة الليم ــون ممثل ــو أه ــم
ك ــانت ه ــذه الخلي ــا ذات نف ــوذ جم ـ ر
ــ
الثانوي ــات و ال ــداخليات بمدين ــة الرب ــاط و س ــل .بالض ــافة إل رف ــاق الخلي ــا و اللج ــان بالحي ــاء الش ــعبية ) التق ــدم ،س ــل القديم ــة ،ت ــابريكت،
المغرب للشــغل ) أســاتذة (و
الوداية ،يعقوب المنصور ،العكاري ،اليوسفية ( و مناضــلون يعملــون ي ـف النـوادي الســينمائية و نقــابيون بالتحـاد
رـ
بعــض ك ــادج الحيــاء الش ــعبية و الجمعي ــات الثقافيــة )خاصــة لمي ــج( إض ــافة إل العديــد م ــن الرفــاق الطلب ــة و الــذي ك ــان العديــد منهــم يعم ــل
بالحيــاء الشــعبية و النــوادي الســينمائية و الجمعيــات الثقافيــة  .مــا كــان يجمــع أغلــب هــؤلء الرفــاق هــو انتمــاؤهم إل أصــول اجتماعيــة كادحــة
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مقتنعــون ي ـ
ـاهبي ضــد النظــام الكومـ رـبادوري ،رـ
تنتش وســطهم الفكــار الماركســية اللينينيــة و فكــر مــاو أو مــا
بضورة خــوض النضــال الثــوري الجمـ ر
يطلق عليه بإسهامات الرفيق ماو.
سبسم الخط الثوري طريقه إل النتصار.
وسط هذا المنبث النضال ر
ر
الشفاب ي ـف هــاته المرحلــة هــو أبــرز قائــد للمنظمــة وجــد قريــب إيــديولوجيا وسياســيا مــن هــاته القاعــدة ،فقــد كــان آنــذاك يحســن
كــان أبراهــام
الســمع إل القواعــد المناضــلة و كــان ذا طاقــة فكريــة هائلــة شعان مــا أهلتــه لقيــادة الضاع شا و علنــا ضــد التيــار الصــلج و كــانت آراؤه تجــد
ر
الشفاب ي ـف هــاته الفـ رـبة ماركســيا لينينيــا مشــبعا بفكــر مــاو و إســهامات الثــورة الثقافيــة الصــينية و
صــدى واســعا وســط القواعــد المناضــلة .كــان
مطلعا بشكل واسع عل تجارب اليسار الثوري العال .
ر
ر
ـأثب يختلــف بحســب الحــالت و الفــبات الـ رـي ســاهموا فيهــا ،منهــم مــن
تحلــق حــول الشفاب العديــد مــن الرفــاق الــذين كــان لهــم دور و أداء و تـ ر
اعتقل و منهم من استمر إل ر
فبات لحقة و من هؤلء الرفاق عبد اللطيـف اللع رـي ،ر يـ
فقب ،عبـد اللطيـف
،
الهلل
ـؤاد
ف
ـد،
ي
الحم
ـد
ب
ع
أمب
عل رـ
ـ
ـ
زروال ….
عمومـا خـاض الخـط الثـوري بــدون أن يكــون ذلـك ي ـف خــط مسـتقيم صاعا ضـد الخـط الول و الثـ يـاب .بالنســبة للخــط الول سـيعرف نهــايته مـع
دجنب  1 – 71يناير  72و ر
اعتقالت رفباير -مارس  ،72بينما الخط الصلج ،بعد هزيمته يف الندوة الوطنية الول ر
الي
الي انعقدت يف 31
ر
لــم تنتخــب زعيمــه لعضــوية اللجنــة الوطنيــة ،ســيقوم الملتفــون حــوله بنهــج ممارســة تكتليــة و حلقيــة بعــدما رفضــوا العـ رـباف بعضــو اللجنــة
الوطني ــة الجدي ــد ) ف ــؤاد الهلل ( و ح ــاولوا تط ــوير تواج ــدهم داخ ــل ناحي ــة الرب ــاط ال ـ رـي ك ــانوا يتحمل ــون المس ــؤولية داخله ــا مس ـ ر ي
ـتغلب انع ــدام
ـ
حب أعلــن أنــه لــن يصــمد في
المراقبــة المركزيــة و تفكــك التنظيــم بســبب القمــع بــل وصــل الحــد بقائــد التيــار الصــلج بالقيــام بـ ر ي
ـابباز للتنظيــم ر ي ـ
ـ
ري
العتقال و لذلك وجب عل التنظيم أن ر ئ
الصلحيب و فر إل الخارج خوفا من القمــع و
يهي له رشوط المغادرة إل الخارج  .هكذا انهار زعيم
لتنته هــاذه المعركــة ي ـف ظــروف بالغــة التعقيــد بعــد حملت العتقــال الـ رـي
قــاوم أصــحابه إل حــدود نهايــة  72قبــل النســحاب مــن التنظيــم
ـ
تع ــرض له ــا العدي ــد م ــن أط ــر المنظم ــة و أص ــبح الخ ــرون مت ـ ر ي
ـابعب أو ي ـف حال ــة ترق ــب ،بانتص ــار الخ ــط الث ــوري ال ــذي تش ــكل الك ـ رـثب م ــن الوث ــائق
الصــادرة ي ـف هــاته الفـ رـبة لبنــات و حلقــات ي ـف اتجــاه بلــورته نــذكر منهــا "اسـ رـباتيجية الثــورة و اسـ رـباتيجية التنظيــم " " ،مختلــف أشــكال العنــف
ـاهب " ،مســودة حــول السـ رـباتيجية الثوريــة " " تناقضــات العــدو و
الثــوري " ) دراســة ( " جدليــة بنــاء الحــزب الثــوري و التنظيــم الثــوري للجمـ ر
ر
أخبا " وثيقة ر
نونب.
عشة أشهر من كفاح التنظيم  :نقد و نقد ذاب " المعروفة بتقرير  20ر
الفق الثوري بالمغرب " و ر
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 -4الطروحات الساسية للوثيقة :حــددت الوثيقــة معضــلة الثــورة المغربيــة يف وجــود فــارق نــوع ر ي ـ
الجماهبيــة المتنــام آنــذاك مــن جهــة و مســتوى الحركــة
بب مســتوى الحركــة
ر
ـ
الماركسية اللينينية المغربية و تخلفها كأداة للثورة من جهة أخرى .و لتحقيق القفزة النوعية ،و بعد استخلص دروس التجربة منذ التأسيس
ي
اللينيي الثــوري ســطرت الوثيقــة الخطــوط العريضــة لسـ رـبورة بنــاء المنظمــة الماركســية اللينينيــة القــادرة عل
كس
و بال
ـ
ســتناد إل الفكــر المار ـ
السب يف اتجاه بناء الحزب الثوري و إنجاز الثورة المغربية.
ر
ر
ري
المحب ر ي
البوليتارية و التنظيم الثوري.
فب
ا -منظمةالثوريب و جدلية الطليعة ر
ي
تقــوم الموضــوعة المركزيــة للوثيقــة عل تأكيــد ي ـصورة الربــط الجــدل ر ي ـ
سياس بتكتيكــات
السياس الســديد ) ـف نظــر الوثيقــة خــط
بب الخــط
ـ
ـ
ســديدة يمكــن مــن تجــذر الحملــم ي
فب الثـ ر ي
ـاهب ( و الــدور الطليع للتنظيــم الــذي " يتــدعم و يتماســك كمنظمــة للمحـ رـب ر ي
ـوريب مــن
ـ
م
الج
ـاح
ـ
ف
ك
ف
ر
ـ
ـ
الجماهبي .
خلل ترسخه و تجذره داخل الكفاح
ر
الطليع قــد تــم إهمــاله تمامــا ،بــل كــان عليهــا أن تنتقــد بعــض الطروحــات المشوشــة مــن قبيــل " الجبهــة الشــعبية
أدركــت الوثيقــة أن هـذا الـدور
ـ
الثوريــة " بــديل للحــزب الثــوري و الـ رـي ظه ــرت داخــل المنظم ــة س ــنة  .1971فالجبهــة حســب الوثيقــة لــن يكــون لهــا ي ـ
معي إذا لــم تكــن جبهــة
ي
الجماهبيــة و جــر كــل القــوى
اللينيي ،بناؤها يتـم بتقـدم بنـاء الداة الثوريـة و قــدرتها عل قيــادة الحركــة
للجماهب تحت قيادة الحزب الماركس
ر
ر
الطبقية المعادية للنظام إل ساحة الضاع ضد النظام.
اليديولوج ضد مختلف اليديولوجيات البورجوازية .كما أن بناء الجبهة الثورية ر
ر
يفبض توفر القدرة
وهذا البناء مرتبط بقدرتها عل النضال
ي
ر
ـاهبي ـف أفــق فتــح
الطبق ي ـف الباديــة و بمــدى الســتطاعة مــن خلل ذلــك عل
تفجب الضاع
كــذلك عل
تفجب طاقــات العنــف الثــوري الجمـ ر
رـ
رـ
ـ
طريق الحرب الشعبية.
كـ ــانت المنظمـ ــة عمومـ ــا خلل الحقبـ ــة الـ ـ رـي تناولتهـ ــا الوثيقـ ــة بالنقـ ــد تؤكـ ــد عل طـ ــرف الجمـ ــاهب ي
ـاهب – التنظيـ ــم الثـ ــوري و
ف جدليـ ــة الجمـ ـ ر
ر ــ
ي
ر
الببوقراطي ــة المميت ــة ال ـ رـي ك ــان يعيش ــها تحريفي ــو الح ــزب الش ــيوع )ح ــزب التح ــرر و الش ــباكية ( أو ض ــد ي
البع ــة
ذل ــك  ,س ــواء ك ــرد فع ــل عل ر
ي
الوطي للقوات الشــعبية " ) اتجــاه الفقيــه البضي أو ضـد النخبويــة ،مــن قبيــل
الشبكية كما رأينا أعله أو كما كان معروفا داخل يسار " التحاد
الي ظهرت داخل منظمة  23مارس يف هاته ر
أطروحة بناء الحزب يف ظروف السلم و ه الطروحة ر
الفبة ،و كان يطلــق عليهــا أطروحــة الخــط
ال ــداخل .إن مواجه ــة ه ــاته الفك ــار الخاطئ ــة و بالس ــتناد إل " نظري ــة النطلق ــة الثوري ــة " ق ــد أدى بالمنظم ــة إل إغف ــال الط ــرف الث ـ يـاب م ــن
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الجدلية  :التنظيم الثوري.
الطرفب يف كــل مرحلــة " و يف كــل مرحلــة يكــون فيهــا أحــد ي
ر يـ
طرف الجدليــة هــو مركــز
إن جدليــة البنــاء حســب الوثيقــة تقــوم عل تغليــب أحــد
ـ
ـ
ـ
ي
الكبى هو الندماج يف هذه المعارك و قيادتها ،و يف مرحلة أخرى تر ر ي
كب التنظيم و تدعيمه ".
التناقض .إن واجبنا ،ف ظروف المعارك ر
ب -التصورات التنظيمية الجديدة للوثيقة:اتيج
باســتيعاب الــدروس الســابقة و بعــض الســهامات الجزئيــة للوثــائق الســابقة ،وباستحضــار التطــور الــذي عرفــه الخــط
السياس و السـ رـب ر
ـ
للمنظمة ،قامت الوثيقة بوضع محـاور النطلقــة الجديـدة للمنظمــة و رسـم خطوطهـا العريضـة تحـت شـعار " مـن أجـل بنـاء منظمــة ماركســية
جماهبيا" .ويمكن ر ي
اخبال هاته المحاور يف النقط التالية :
لينينية طليعية ،صلبة وراسخة
ر
ر
ري
ري
المحب ر ي
المنبثقب من نضالت
الجماهب و يشكلون طليعتها .
الثوريب
فب
 ( 1يصورة بناء منظمة ثورية مهيكلة من
ر
للبوليتاريــا يف الخــط و الممارســة بمــا ي
يعي جعــل مهمــة التجــذر داخــل الطبقــة العاملــة ي ـف مقدمــة كــل المهــام و ذلــك
 ( 2اعتمــاد الــدور
الطليع ر
ـ
ـ
ـ
البوليتارية.
لبناء الطليعة ر
ر
ري
المحب ر ي
الثوريب فالعكس يكون مغامرة أو شعار بدون مضمون .
فب
البوليتارية هو رشط بناء منظمة
 ( 3بناء الطليعة ر
الجماهب.
 ( 4اعتماد المركزية الديموقراطية بفهم سديد لجدلية التنظيم الثوري و
ر
 ( 5استعمال الماركسية اللينينية يف التحليل و يف خوض الضاع ضد مختلف اليديولوجيات البورجوازية .
ي
اللينيي يف التحليل بهدف تحقيق الستيعاب الدائم لواقع البلد و تحديد خط المنظمة.
استعمال المنهج الماركس
ـديولوج و باس ــتيعاب دروس س ـ ر ي
ر
ـنتب م ــن النض ــال الث ــوري ال ـ رـي بلوره ــا النق ــد المص ــوب له ــا ،ح ــددت منظم ــة " إل
 ( 6انطلق ــا م ــن خطه ــا الي ـ
ر
ري
المحب ر ي
الثوريب :
فب
المام " رشوطا بل و أسسا يف طريق بناء المنظمة الثورية أي منظمة
أ – تســتند عمليــة بنــاء المنظمــة ضــمن سـ رـبورة ر ـ
السياس و ضــمان تطــبيقه  .ومــن هــذا
تشف عل إطلقهــا قيــادة صــلبة قــادرة عل بنــاء الخــط
ـ
ر
الذاب.
المنطلق يكون دور القيادة مركزيا يف عملية البناء فكرا و ممارسة ضمن قواعد أساسها النضباط الصارم و ممارسة النقد و النقد
ي
ر
ري
المحب ر ي
البوليتارية مما يجعل التجذر وسط الطبقة العاملة يف مقدمــة كــل المهــام
فب
ب – بناء منظمة "
الثوريب " يتم ف سياق بناء الطليعة ر
ر
و ي
حقيق.
يعتب فارغا من أي مضمون
تحط بالولوية ،وكل تصور خارج هذا الطرح ر
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الجماهبيــة يتـم ي ـف إطـار
الجماهبيـة خلل تلـك المرحلــة أي مسـار تقـدم الحركـة
ج – سياسيا ،تنطلق الوثيقة من تحليل الطــابع العـام للحركـة
ر
ر
خط عام ر ي
يتمب بالعفوية .فماذا يكون دور التنظيم يف هذه المرحلة ؟
 – 1يتلخـص دور التنظيــم يف الـ رـب ر ي
الجماهبيــة ل
الجماهبيــة ي ـف كــل مرحلـة ،ذلـك أن الحركـة
كب و البلـورة للمواقـع و الفصـائل المتقدمـة للحركـة
ر
ر
ـ
ي
ي
ي
غب متكـ ئ
ـاف و متفــاوت حســب القطاعــات و الفئــات الـ رـي وجــب رصــد مواقعهــا المتقدمــة ـف كــل
تتطــور ـف خــط مســتقيم بــل تعــرف دائمــا تطــورا رـ
مرحلة .فماذا ي
يعي دور المركزة و البلورة الذي يقوم به التنظيم؟
ـاهب ممــا يســمح بـ رـب ر ي
ـ أول ،رصد تلك القطاعات عن طريق التحليل العام والقيام بالتحقيقات ر
كب و بلــورة
الي تسمح بالتعرف عل أوضاع الجمـ ر
الشعارات السديدة لنضالها و تحديد الساليب النضالية الملئمة لتحركاتها.
ـاهب العفويــة و ي ـف مقــدمتها الطبقــة العاملــة عـ رـب ممارســة سياســية تنظيميــة يوميــة
ـ ثانيــا ،تعمــل الطليعــة باســتمرار عل النــدماج بحركــة الجمـ ر
ي
عب الرتباط بطلئعها المناضلة.
طويلة النفس داخلها و خاصة ف مواقعها المتقدمة و ر
فب الثـ ر ي
لقــد تــم إهمــال الــدور الطليع للتنظيــم يف التجربــة الســابقة " الــذي حســب الوثيقــة يتــدعم و يتماســك كمنظمــة للمحـ رـب ر ي
ـوريب مــن خلل
ـ
ـ
الجماهبي.
ترسخه و تجدره داخل الكفاح
ر
الشط الساس للقيــام بــدور الـ رـب ر ي
ـ ثالثــا ،إن ر ـ
كب و البلــورة خلل مرحلــة بنــاء الداة الثوريــة هــو تــوفر التنظيــم المركــزي المـ ر ي
ـتب بتــوفر قيــادة صــلبة
ـ
قادرة باستمرار عل بناء خط سياس سديد.
ي
ي
اللينيي.
_ رابعا ،استحضار وحدة الحركة الماركسية -اللينينية المغربية و المساهمة ف وحدتها عل طريق بناء الحزب الثوري الماركس-
_ خامس ــا ،اعتم ــدت منظم ــة إل الم ــام قـ ـراءة نقدي ــة نظري ــة و سياس ــية لتجربته ــا الس ــابقة و اس ــتفادت م ــن تج ــارب اليس ــار الث ــوري الع ــال و
حاولت تدقيق فهمها للنظرية اللينينية للتنظيم عل ضوء التجربة الصينية و بقراءة نقدية للتجربة البلشفية.
ر
اليديولوج:
هكذا قدمت الوثيقة حصيلة قراءتها النظرية من خلل تأكيدها عل أهم أطروحات خطها
"إن الفك ــار الك ـ رـبى للث ــورة الثقافي ــة العظ يف الص ـ ر ي
ـب ق ــد مكن ــت م ــن إحي ــاء و إغن ــاء النظري ــة الماركس ــية – اللينيني ــة ال ـ رـي ك ــانت التحريفي ــة
ــ
ر
ـوفياب ،بلــد ثــورة أكتــوبر و بلــد ر ي ـ
لينب  ،قــد أســدلت عليهــا ســتارا كثيفــا مــن التحريــف و التشــويه .لقــد أعــادت
العالميــة ،و عل رأســها التحــاد السـ
الجماهبي .و نحن الماركســيون – اللينينيــون المغاربـة لـم يكـن انفصـالنا قطيعـة مـع التحريفيـة المحليـة فقـط ،بــل و
الثورة الثقافية راية الخط
ر
ي
ـاهبي الــذي يسـتند عل قــدرة
مع كل خط التحريفية العالمية ،و ف نفس الوقت استيعاب المســاهمة العظيمــة للثــورة الثقافيــة و لخطهـا الجم ر
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ـاهب الخلق ــة ي ـف ص ــنع الث ــورة و قيادته ــا .و اس ــتنادا إل ه ــذه المس ــاهمة اس ــتطاع المناض ــلون الثوري ــون ي ـف مختل ــف جبه ــات الع ــالم إدراك
الجم ـ ر
خيانات التحريفية و إزالة التشويــهات و الغموض ر
الي كانت تحجب بها المبادئ العظيمة للماركسية -اللينينية".
"إن جدلية فكر ر ي
لينب و مساهمة الثورة الثقافية و نضالت الثورة العالمية تجعلنا نرفع عاليا موضوعة الحــزب الثــوري كانبثــاق لتقــدم و تعمــق
ي
ـاهب و ي ـف مق ــدمتها الطبق ــة العامل ــة،
ـاهب و تهيكل ــه كح ــزب ث ــوري يس ــتند إل المركزي ــة الديموقراطي ــة ـف قي ــادة كفاح ــات الجم ـ ر
كفاح ــات الجم ـ ر
ري
مضامب خلقة".
الطليعة الثورية ،بكل ما تحمله هذه الموضوعة من
حول وثيقة  :الوضع الراهن و المهام العاجلة للحركة الماركسية اللينينية ـ  6أبريل 1973
تعتـ رـب وثيقــة "الوضــع الراهــن والمهــام العاجلــة للحركــة الماركســية  -اللينينيــة" إحــدى أهــم الوثــائق السياســية لمنظمــة "إل المــام" ي ـف المرحلــة
ر
السباتيجية الثلث الهم لنفس الحقبــة .ولــو أن الوثيقــة جــاءت مطبوعـة
الممتدة من  1970إل  . 1980وه بالضافة إل ذلك من الوثائق
بخصـائص سياسـية معينـة مسـتمدة مـن طبيعـة الف رـبة الـ رـي شخصـت ملمحهـا الساسـية وشـكلت ردا حاسـما عل الطروحــات اليمينيــة داخــل
الحركة الماركسية -اللينينية المغربية وخاصة تلك المبلورة من طرف منظمة  23مارس يف وثيقة "خطة عمل يف الطبقة العاملة" ،فلم تغفل
ر
ر
لسباتيجية "حركة  3مارس" الثورية المتسمة بالبلنكية أو من خلل
اتيج سواء من خلل التقييم النقدي
الوثيقة الهتمام بالجانب
السب ر
ر
كبنامــج للثــورة
التأكيــد عل تصــور إل المــام للثــورة الوطنيــة الديمقراطيــة الشــعبية ولســباتيجيتها الثوريــة ،بــل وتقـديم بــديلها الثــوري المصــاغ ر
الوطنية الديمقراطية الشعبية .ي
وف سياق تفاعلها مع الحداث يـ
وصورة تـدقيق المهــام المنوطـة بالمنظمــة والحملـم قـدمت إســهامات جديـدة
اتيج لــدى "إل المــام" مــن خلل تعريفهــا لمفهــوم العنــف الثــوري وبمزيــد مــن التــدقيق لسـ رـباتيجية المنظمــة ســائرة عل طريــق
للفكــر السـ رـب ر
"المســودة" وتعميقهــا وذلــك بطرحهــا لمفهــوم "مواقــع الصــدام" )او منــاطق الصــدام كمــا كــانت تس ـ كــذلك ي ـف نقاشــاتها الداخليــة( وطرحهــا
ي
ري
ري
عاجلتب ل تقبلن التأجيل.
كمهمتب
لضورة بناء الخط العسكري وتأسيس المدرسة العسكرية
إن هــذا الجــانب مــن تاري ــخ المنظمــة ظــل مجهــول لــدى الكـ رـثب ،ســاهمت فيــه ظــروف الشية الـ رـي كــانت تعيشــها وكــون وثيقــة "الوضــع الراهــن
مختلفتب الول وه المعروفة أكب قد ر
ري
ري
جماهبيــة
نشت كطبعة شــبه
بصيغتب
والمهام العاجلة للحركة الماركسية اللينينية" قد تم إصدارها
ر
ر
ري
المحب ر ي
الثوريب" وأطـر المنظمــة.
فب
الجماهبية المرتبطة بالتنظيم المركزي المكون أساسا من "
موجهة إل عموم مناضل التنظيمات الشبه
ر
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وجاءت الصيغة الثانية موجهة لطر ونواة التنظيم المركزي ولذلك ر ي
تمبت بفقرات خاصة عن المدرسة العسكرية.
لهذا وجب التوضيح بأن الصيغة الول كانت موجهة أساسا إل أعضاء "لجان النضال" و "لجان النضال الساســية" والحلقــات المرتبطــة بهــا
كمــا تــم توزيعهــا عل مناضــل  23مــارس ســواء مــن داخــل الحركــة الطلبيــة أو الحركــة التلميذيــة أو يف القطاعــات النقابيــة وتــم رـ
نشها بالخــارج
ـ
بشكل واسع أكب .الجيل ي
المناضلب لم يطلع عل النسخة الثانية بل ر
ري
حي الصيغة الول ظلت مجهولة لدى الكـ رـثب منــه .وإذا كــانت
الثاب من
النســخة الثانيــة محــدودة النتشــار فكــذلك النقاشــات الداخليــة الـ رـي دارت حولهــا والـ رـي ســاهم فيهــا أطــر التنظيــم المركــزي وخاصــة محـ رـبفوه
الثوري ــون .وك ــانت قي ــادة المنظم ــة ق ــد حس ــمت الم ــر ي
التفكب يس ـ رـب نح ــو بل ــورة خط ــة عملي ــة مــن أج ــل الوص ــول إل
وف ج ــو مــن الكتم ــان ك ــان
رـ
ـ
ي
ف تاري ــخ المنظمـ ــة خاصـ ــة بعـ ــدما تعرضـ ــت لـ ــه مـ ــن تطـ ــورات لحقـ ــة نتيجـ ــة القمـ ــع
الهـ ــدف .ومـ ــن الطـ ــبيع أن تظـ ــل هـ ــذه النقطـ ــة غامضـ ــة ـ ـ
والعتقالت ونتيجة التحولت الطارئة عل خطها بعد  . 1980وما يمكن تأكيده الن هو كون مخطط بناء المدرســة العســكرية ومعهــا الخــط
العســكري والطــر العســكرية الول لــم يكــن مجــرد فكــرة عــابرة بــل ذهــب بعيــدا إل حــد وضــع ســيناريوهات لنجــازه مــن خلل العلقــة بفصــيل
فلسطب( ومن خلل تحديد أسماء الطر ر
ي
ري
الي ستنجز هاته المهمة.
فلسطيي يساري آنذاك )الجبهة الديمقراطية لتحرير
بـالعودة إل الــوراء نجـد أن فكـرة "المدرسـة العسـكرية" لـم تكـن جديـدة تمامـا عل المنظمــة ي ـف تلـك الف رـبة بـل سـبق طرحهـا ي ـف لحظــات سـابقة
حب طرح مجموعة من الرفاق يصورتها وذلك يف سنة  1970ي
سواء يف بداية التأسيس ر ي
وف  1971ثم عادت سنة  1973قبيل صدور الوثيقة
يف أبريــل  . 1973الطــرح الول جــاء مــن مجموعــة مــن التلميــذ الــذين كــانوا يــرون ي ـصورة الربــط ر ي ـ
السياس والعمــل المســلح وكــانت
ـل
ـ
م
الع
بب
ـ
ـ
ي
ي
ر
القيادة وخصوصا بعض الرفاق منهم الشفاب وآخرون يتعذرون بأسباب تقنية .ف المرة الثانية ،وف جــو خلفــات قويـة داخــل ناحيـة الربــاط،
تق ــدمت الخلي ــة الساس ــية للتلمي ــذ –وك ــانت تض ــم أعض ــاء م ــن ثانوي ــة يوس ــف وثانوي ــة الليم ــون -بورق ــة ض ــمنتها رأيه ــا ح ــول ي ـص ورة الهتم ــام
ـأثب يــذكر
الســتعجال بالعمــل المســلح .لكــن هــاته المحــاولت –ول شــك أن رفــاق آخــرون كــانت لهــم نفــس الفكــرة -قــد ظلــت دون تجــاوب أو تـ ر
ر
حي حدود انطلق حركة  3مارس .1973
وعندما انفجرت أحداث  3مارس  1973كان لهـا الثـر الك رـبب عل رفـاق ومناضـل المنظمــة وظهـرت أفكـار عديـدة تنتقـد المنظمــة عل تأخرهـا
ي ـف موض ــوع إطلق العن ــف الثــوري والعــداد لــه ،بــل كــان هن ــاك م ــن ت ــأثر بالطروح ــات البلنكي ــة وداف ــع عنه ــا .ي ـف ه ــاته الج ــواء ج ــاءت وثيقــة
"الوضــع الراهــن ومهــام الحملــم" لتعيــد المبــادرة للخــط الثــوري داخــل المنظمــة وذلــك مــن خلل تحليلهــا الــدقيق للمرحلــة وللمهــام المنوطــة
بالحركــة الماركســية اللينينيــة مــن أجــل إنجازهــا .كــان لصــدورها وقــع جيــد داخــل التنظيــم الــذي درســها وناقشــها عل كــل المســتويات ،تنظيمــات
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الضورية لســتمرار المنظمــة يف إنجــاز مهامهــا ي
جماهبيــة ،خليــا ،لجــان محليــة ،لجنــة وطنيــة وكتابــة وطنيــة .أعــادت الوثيقــة اللحمــة يـ
وف
شــبه
ر
ـ
ـ
ي
ر
اليميي داخل الحملم.
واليديولوج يف التيار
خوض صاعها السياس
الجزء ي
الثاب :بصدد وثيقة "الوضع الراهن والمهام العاجلة للحركة الماركسية  -اللينينية
السياس العـام
عند صدور وثيقة "الوضع الراهن والمهام العاجلة للحركة الماركسية اللينينية" كـانت ثلث أحــداث أساســية قـد هـزت الوضـع
ـ
متمبة "بـرد انفعـال ،رـ
اعتبتهـا الوثيقـة ر يـ
وتبق مطروحــة
بالبلد ،ووضعت عل المحك التحاليل السياسية السابقة للحملـم ،تلـك التحاليـل ال رـي ر
عل مســتوى الحــداث الرســمية دون ربــط بالعلقــات الطبقيــة" "أخــذها شــكل تحاليــل صــحافية ،وقتيــة دون نظــر اليهــا ضــمن مرحلــة تاريخيــة
ر
الطبق...".
من نمو الضاع
هاته الحداث السياسية المشار إليها أعله ه:
 -1الهجوم الواسع الذي دشنه النظام ضد الحركة الثورية.
وتأثبها عل اليسار الثوري.
 -2بروز حركة " 3مارس  "1973وعملياتها المسلحة ر
الساس للنظــام هــو جمــع قــواه وحــل
الجماهبيــة والـ رـباجع" داخــل منظمــة " 23مــارس" الــذي يــرى أن التجــاه
 -3ظهــور "خــط ردة الحركــة
ر
ـ
الجماهبيــة وضــد
المبياليــة حــوله وتــدعيمه وتصــعيده للرهــاب والبطــش الــذي يمارســه ضــد نمــو الحركــة
ر
تناقضــاته والتفــاف مختلــف القــوى ر
الصغب البلنك.
اليسار الثوري والجناح البورجوازي
ر
ر
ارتبط هذا الخط السياس الجديد داخل منظمة  23مارس باسم منظره آنذاك محمد الكرفاب أحد أبرز قادتها )بعد  (1972بالداخل ولذلك
س ـ بخ ــط الكرف ـ رـاب ،وفعل محم ــد الكرف ـ رـاب ه ــو ال ــذي ك ــان ق ــد ص ــاغ الوثيق ــة المؤسس ــة له ــذا الخ ــط تح ــت عن ــوان "خط ــة عم ــل ي ـف الطبق ــة
العاملة" الصادرة سنة ) 73الرجح شهر مارس من نفس السنة(.
مختلفب ومتناقض ـ ر ي
ر يـ ـ
ر يـ ـ
ر يـ ـ
دش ــنت الوثيق ــة صاعا مفتوح ــا ر يـ ـ
ـب عل جمي ــع المس ــتويات بحي ــث ك ــل القض ــايا التاكتيكي ــة
خطب
التنظيمب  ،صاع
بب
ر يـ
ر
الجماهبي ــة
للتنظيمب والط ــارات الش ــبه
ـديولوج ق ــد أص ــبحت مج ــال صاع واس ــع ع ــم القواع ــد المناض ــلة
والس ـ رـباتيجية وح ـ رـي الخ ــط الي ـ
ر
المرتبطة بها .ومن المعلوم أن منظمة إل المام قد انفردت بإصدار جريدة "إل المام" بعد التحول الطارئ عل خط منظمة  23مــارس الـ رـي
ر يـ
قـامت بــدورها بإصـدار جريـدة خاصـة بهـا تحـت اسـم " 23مـارس" .وبعـد احتـدام الخلف ر يـ
الخطب بـادرت منظمــة "إل المـام" إل خـوض
بب
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جماهبيــا وأصــدرت وثيقــة "الوضــع الراهــن ومهــام الحركــة الماركســية اللينينيــة" الـ رـي تعتـ رـب ردا عل وثيقــة "خطــة عمــل داخــل الطبقــة
الضاع
ر
العاملة" ر
ـاهبي بالضـافة للوثيقـة والـدور المركـزي لجريـدة "إل المـام"
الي أصدرتها منظمة 23مـارس .وخدمـة لهـذا الهـدف )أي الضاع الجم ر
النشة المركزيــة الداخليــة "الشــيوع" يف رـ
ســاهمت رـ
ي
اللينيي للطروحــات اليمينيــة
كس
المار
ـد
ـ
ق
والن
ـاش
ـ
ق
الن
ـق
ـ
ي
لتعم
ـائق
ـ
ث
الو
ـن
ـ
م
ـة
ـ
ع
مجمو
نش
ـ
ـ
ـ
داخل الحركة الماركسية اللينينية المغربية(.
اليميي "خط الردة ر
ي
ر يـ
والباجع" وزودت المناضـ ر ي
التنظيمب بالعديـد مـن الطروحــات "الماميـة" .ممـا كـان
ـلب مـن
ساهمت الوثيقة يف نقد الخط
لــه أثــر كـ رـبب ي ـف تطــور الضاع داخــل  23مــارس نفســها وســاهم ي ـف انبثــاق تيــار معــارض لخــط الكرفـ رـاب وهــو التجــاه الــذي أســمته إل المــام ب
"التجــاه اليجـ رـاب" .وقــد أرخــت النــدوة الوطنيــة لمنظمــة  23مــار س ي ـف أبريــل  74لظهــور هــذا التيــار الــذي أحــرز أغلبيــة العضــاء ي ـف اللجنــة
الوطنيــة )انتخبــت النــدوة الوطنيــة  13عضــوا انت منهــا إل التيــار اليســاري كــل مــن محمــد حســان ،الســملل حســن ،الحبـ رـاب عبــد الحفيــظ،
شيحاح ميمـون وآخــرون )الغلبيـة( .أمـا القليـة ويحسـب عليهـا ر يـ
ثلب "مغربيـة الصــحراء" عبـد السـلم المـؤذن وعبـد العـال بـن شـقرون
اليمب ـ
الخب انســحب مــن  23مــارس قبــل اعتقــالت نونـ رـب
وعلل الزهــر ،وبــاختلف ي ـف بعــض القضــايا كــذلك محمــد الكرفـ رـاب ،رشــيد الفكــاك )هــذا
رـ
 .(1974الضاع ر ي
شتنب  1974حيـث خصصــت نـدوة وطنيــة ي ـف نفــس التاري ــخ للحســم ي ـف
بب التيارين داخل منظمة  23مارس امتد إل حدود
ر
الي انتهت بحل وسط يقر بمغربية الصحراء تاريخيا مع ي
الموقف من قضية الصحراء ر
لجماهب الصحراء".
المصب "
تبي حق تقرير
ر
ر
ري
وكان من التقدم الحاصل ان استعادت لجنة التنسيق ر ي
التنظيمب مهامها وستصدر ي ـف أكتــوبر  1974وثيقـة مش رـبكة تحـت عنـوان "الخطـة
بب
ر
المشبكة" ر
الي أكدت يف بنودها عل الخطوط العامة التالية:
التاكتيكية
النضال من أجل عزل النواة الفاشية للنظام.
تغيب تاكتيك ي ـف الموقـف مـن الحـزاب الوطنيــة
 2ـ جبهة عريضة ضد النظام تستطيع لف كل القوى والعناص الوطنية والديمقراطية )هناك ر
والديمقراطية لذى "إل المام"(.
المغرب سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
 برنامج ديمقراط يستجيب للمطالب الديمقراطية المستعجلة للشعبر
ئ
ـاهب الصــحراء" وتأكيــد حقهــا ي ـف تقريــر
 الموقــف مــن الصــحراء) :تأجيــل "إل المــام" لعلن موقفهــا المبــدب الكامــل والكتفــاء بصــيغة "جمـ رالمصب(.
مصبها بدل صيغة "الشعب الصحراوي" وحق تقرير
ر
ر
ـاهب الصـ ـ ــحراء وحـ ـ ــق تقريـ ـ ــر المصـ ـ ـ رـب".
وأصـ ـ ــدرت منظمـ ـ ــة "إل المـ ـ ــام" كـ ـ ـراس "طريقـ ـ ــان لتحريـ ـ ــر الصـ ـ ــحراء" الـ ـ ـ رـي تضـ ـ ــمن موقـ ـ ــف "جمـ ـ ـ ر
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إن س ــياق ه ــذا الموق ــف يس ــتدع من ــا بع ــض التوض ــيح ،حي ــث نس ــجل أن الط ــابع الت ــاكتيك للموق ــف ل ــم يك ــن فق ــط ولي ــد التح ــالف م ــع التي ــار
اليميي والش ـ ي
ي
ـوفيي ،ب ــل ك ــذلك نتيج ــة خلف داخ ــل الكتاب ــة الوطني ــة
اليج ـ رـاب داخ ــل منظم ــة  23م ــارس والعم ــل عل دعم ــه ض ــد التج ــاه
ــ
موقفب أحـدهما كــان يؤكـد عل مغربيـة الصـحراء تاريخيـا وإن يـ
ري
للمنظمة ر ي
تبي مبـدأ تقريـر المصـ رـب وهـو موقـف أقليـة بينمـا كـانت الغلبيــة مـع
بب
المصب للشعب الصحراوي.
صيغة تقرير
ر
وعموما يف هاته الحقبة كانت "إل المام" تربط ر يـ
ـاهب الصــحراء والثـورة الوطنيــة الديمقراطيـة الشــعبية بــالمغرب كمــا يتجل ذلـك
بب كفـاح جمـ ر
يف بعض أدبياتها )انظر وثيقة " :طريقان لتحرير الصحراء" ووثائق أخرى(.
إن هــذا الموقــف هــو بالضــبط الــذي ســيتجاوزه التيــار الثــوري للمنظمــة بــإعلنه عــن تبنيــه لسـ رـباتيجية الثــورة ي
العرب )انظروثيقــة 13
ـرب
ـ
غ
ال
ف
رـ
ـ
نقطة الصادرة سنة  1976من داخل سجن غبيل بالدار البيضاء(.
بب المنظم ـ ر ي
عموم ــا ك ــان الضاع السياس ر ي ـ
ر
ـديولوج عمي ــق انتق ــل إل مس ــتوى تطل ــب م ــن "إل
ـتب خلل حقب ــة  74 – 73مص ــحوبا بضاع إي ـ
ـ
ر
ي
اليميي )خ ــط ال ــردة وال ــباجع( .وم ــن هن ــا ولللم ــام بالمزي ــد م ــن
ـغبة للخ ــط
الم ــام" تعري ــة الج ــذور اليديولوجي ــة والطبقي ــة البورجوازي ــة الص ـ ر
ـ
معطيات الخلف والضاع حولها بالضافة إل وثيقة "الوضع الراهن والمهام العاجلــة للحركــة الماركســية اللينينيــة" ،لبـد مـن الشــارة للوثــائق
ر
الي ساهمت يف نقد الطروحات "المارسية" )نسبة لمنظمة  23مارس( يف عدة جوانب من أطروحاتها حول الطر ،الحزب الثوري ،النظريــة
الثورية ،التحالف العمال – الفلج ،مفهوم التجذر وسط الطبقة العاملة ،مفهوم الصمود ...ي
وف هـذا الصـدد ،وسياسـيا شــكلت وثيقـة "نحـو
ـ
ر ئـ
ـاهب" اســتمرارا وتعميقــا للنقــاش حــول وثيقــة "الوضــع الراهــن والمهــام العاجلــة للحركــة الماركســية
تهي ر ـشوط قيــادة النضــال الــدفاع للجمـ ر
ر
ري
وممباتـه مســاهمة ي ـف بلـورة مفـاهيم جديـدة كمفهـوم "النضــال
ـاهبي
اللينينية" وذلـك عل مسـتوى تحديـد الفـبة الراهنــة آنــذاك للنضـال الجم ر
الدفاع للجماهب" كتحديد لطبيعة ر
الفبة ر
ـاهب .وابتـداء مـن
الي تجتازها الحركة
الجماهبية ،وكذا بلورة اكب لشعار الصمود والرتبـاط بالجمـ ر
ر
ر
هاته ر
للجماهب .ودافعت وثائق أخرى من زاوية إيديولوجية وسياسـية عــن مواقـف "إل المـام" مـن
الفبة بدأ استعمال صيغة العنف الدفاع
ر
القضــايا الـ رـي رـ
أشنا إليهــا أعله نــذكر منهــا " :ر يـ
الفلج
البوليتــاري ،بنــاء التحــالف العمــال
لنب الحــزب الثــوري تحــت رـنبان العــدو"" ،بنــاء الحــزب ر
ـ
مسبة واحدة"" ،أهمية سلح النظرية"" ،ما هو الطار الشيوع"...
ر
ر يـ
لقد كان الضاع شامل لكل قضايا الثـورة المغربيـة وكـان بالفعـل صاعا ر يـ
خطب داخـل الحملـم .وممـا ل يعـرف لـذى الك رـثبين ،كــون المواقـف
بب
اليمينية سـواء لـذى تيـار محمـد الكرفـ رـاب أو لـذى تيـار عبـد السـلم المـؤذن )أبــو مـارس( كــانت لهـا مواقـف اسـ رـباتيجية فيمـا يخـص مسـألة حســم
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ر
بب المنظمـ ر ي
الكرفاب( امام لجنة التنسيق الوطنيـة ر يـ
ـتب ي ـف ينـاير  1974وكــان يتصـور قيــام انتفاضـة يقـوم
السلطة .فالول سيقدم أطروحته )أي
بهــا المناضــلون التلميــذ بالــدار البيضــاء وتجــر معهــا الطبقــة العاملــة بالمدينــة ،...أمــا "أبــو مــارس" ،فكــان صــاحب تصــور يــرى قيــام انتفاضــة مــن
أجل إسقاط الملكية....
الجزء الثالث :يف مفهوم أزمة النظام ونتائج الخلف حولها ر ي
بب منظمة "إل المام" ومنظمة " 23مارس".
ري
يف مفهوم أزمة النظام والخلف حول طبيعتها ومضمونها وآفاقها :عند انطلق الخلف ر ي
المنظمتب )"إل المام" و " 23مارس"( لم يكن
بب
س ــبب الخلف ه ــو الق ـرار بوج ــود أزم ــة للنظ ــام م ــن ع ــدمها ،ب ــل يع ــود أساس ــا إل كيفي ــة النظ ــر إل ه ــاته الزم ــة وتحليله ــا واس ــتنتاج مض ــمونها
واستخراج المهام المرتبطة بذلك.
نعي وثيقة "الوضع الراهن والمهام العاجلة للحركة الماركسية اللينينــة"( للتحاليــل السياســية الســابقة للحملـم واعتبارهــا ر يـ
فبعد نقدها ) ي
متمبة
بــرد انفعــال وبقائهــا مطروحــة عل مســتوى الحــداث الرســمية دون أن تســتطيع ربــط ذلــك بالعلقــات الطبقيــة ممــا جعلهــا تأخــذ شــكل تحاليــل
ر
الطبق بالمغرب.
صحافية ،مما غيب لديها النظرة إل الحداث ضمن مرحلة تاريخية من نمو الضاع
ي
ي
وف النتائ ــج الموص ــلة إليه ــا حينم ــا ل ت ــرى مثل أزم ــة النظ ــام وتناقض ــاته ي ـ ـف أساس ــها
اعت ـ رـبت "إل يالم ــام" ه ــاته النظ ــرة خاطئ ــة ـ ـف منهجيته ــا ـ ـ
ر
الطبق بــالمغرب.
الجماهبية وتطورها ضمن احتداد الضاع
المبيالية من جهة وبالحركة
ر
الموضوع ،وف ربط تلك الزمة كذلك بتناقضات ر
 -1يف أزمـة النظـام :طبيعتهـا ،تناقضـاتها ،أسـبابها ومنهجيـة تحليلهـا :انطلقــا مـن وصـفها لتحاليــل الحملـم ولوثيقـة "خطـة عمــل وسـط الطبقـة
العاملــة" بالطــابع الصـ ي
ـحاف والنفعــال ،أي التســام بنظــرة ذاتيــة للمعطيــات السياســية الطارئــة آنــذاك )نحــن ي ـف فـ رـبة مــارس – أبريــل (1973
ستقوم وثيقة "الوضع الراهن ومهام الحركة الماركسية – اللينينية" بوضع إشكالية أزمة النظام عل ثلث مستويات:
أ -أزمة النظام وتناقضاته يف سياقها وأساسها الموضوع.
ي
المبيالية وتناقضاتها وانعكاساتها عل أزمة النظام.
ب -وضع تلك الزمة ف سياق أزمة ر
الجماهبية:
ج -أزمة النظام وعلقتها بالحركة
ر
ر
الفاس كم ــا ج ــاءت ي ـ ـف أطروح ــة "خط ــة عم ــل وس ــط الطبق ــة
بن ــاء عل المنهجي ــة أعله تق ــوم الوثيق ــة بنق ــد مقول ــة "اختي ــار النظ ــام للطري ــق
ــ
العاملة".
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ر
الفاس:
حول أطروحة اختيار النظام للطريق
صــوبت إل المــام نقــدها لهــاته الطروحــة معتـ رـبة أن اعتمادهــا وتحليلهــا بنــاء عل معطيــات ل اختلف حــول وجودهــا مــن قبيــل حــل النظــام
لوطـ ــم )التحـ ــاد الـ ـ ي
البيديـ ــة الملغومـ ــة ،إعـ ــدام الضـ ــباط ،الختطافـ ــات
ـوطي لطلبـ ــة المغـ ــرب( وقمـ ــع الحركـ ــة الطلبيـ ــة ،اسـ ــتعماله للطـ ــرود ر
والعتق ــالت يف ص ــفوف اليس ــار الث ــوري والجن ــاح البلنك  ،توقي ــف التح ــاد ال ـ ي
ـوطي للق ــوات الش ــعبية ،حج ــز وقم ــع الحري ــات العام ــة )من ــع
ــ
ــ
ر
المبياليــة الفرنســية ) DSTتحــت قيــادة
فاس
بوليس بــدعم مــن ر
التجمعــات ،منــع الصــحافة المعارضــة( ،تــدعيم الجهــزة القمعيــة وبنــاء جهــاز ـ
ـ
ر
وبق وصفيا دون عمق تحليل وعمل.
ادريس البضي ( إدارة الوثائق الشية تحت قيادة الدلي ( ،لم يرق إل مستوى التحليل العل
ي
ي
ي
التاريج لظهور الفاشية عالميا )أوربـا ،أمريكـا اللتينيـة ،إيـران (...وبفهـم لجـذورها الطبقيـة واليديولوجيــة والسياســية ـف تلـك
للمعي
وبإدراكها
ي
ر
الصغبة والمتوسطة أدوارا أساسـية ـف مواجهـة الحركــة الشــباكية للطبقـة العاملـة وتقـديمها قاعـدة عريضـة
البلدان ،حيث لعبت البورجوازية
ر
ي
المبيــال الحتكــاري وعــزل ي ـ
وصب الحركــة العماليــة والحركــة
لتلــك النظمــة ممــا دعــم مرتكزاتهــا الطبقيــة وســهل مهامهــا ـف خدمــة الرأســمال ر
الشــيوعية .ومــن المعطيــات أعله رفضــت الوثيقــة وجــود نفــس العناص بــالمغرب تســمح بتوســيع القاعــدة الجتماعيــة للنظــام ممــا يســمح لــه
ببناء نظام ر
ي
بالمعي العل المذكور اعله.
فاس
بالنسبة لمنظمة "إل المام" تقوم الوضعية المغربية عل أربعة عناص ل يمكن القفز عليها:
ي
للبجوازية الوطنية نفسها.
 -1نمو الطبقة الحاكمة ف المغرب  -خاصة منذ الستقلل الشكل – بشكل مضاد ر
للبجوازي ــة الوطني ــة بارتب ــاط رـ ـ
مباش ب ــالنهب ال ــذي تعرض ــت ل ــه البلد عل ي ــد
 -2ه ــذا النم ــو ق ــام بنس ــف الس ــاس القتص ــادي الموض ــوع ر
الستعمار الجديد.
 -3تطور النحلل والتفسخ ر ي
المبايد للبورجوازية الوطنية سياسيا واقتصاديا.
 -4تمركــز كــل مــوارد البلد ي ـف يــد أقليــة تتقلــص قاعــدتها الجتماعيــة باســتمرار مــن المعمريــن الجــدد ووســطاء الرأســمال الجنـ رـي وعــل رأســهم
الملكية المغربية ر
الي تشكل رمز هاته القلية الحاكمة وضامن وحدة وتماسك فئاتها.
ي
ي
ي
وف اتجــاه نسـف أساسـها القتصـادي
وف هذا السياق نقرأ ما يل" :ف بلدنا نمت الطبقة الحاكمة ،بشكل مضـاد للبورجوازيــة الوطنيــة نفس يـها ،ـ
ر
الطبق ف بلــدنا ه النحلل والتفســخ ر ي
ر يـ
الموضــوع ،بارتبــاط ر ـ
المبايــد
الممبات الرئيســية لديناميــة الضاع
مباش بــالنهب الجديــد .إن إحــدى
ـ ـ
ـ
للبورجوازيــة الوطنيــة اقتصــاديا وسياســيا ،وتمركــز كــل مــوارد اقتصــاد البلد ي ـف يــد أقليــة تتقلــص قاعــدتها الجتماعيــة باس ــتمرار مــن المعمريــن
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الجني وعل رأسهم الملكية المغربية ر
الي تشكل رمز هذه القلية الحاكمة وضامن وحدة وتماسك فئاتها".
الجدد ووسطاء الرأسمال
ر
الطفيل وفســاده بارتبــاط مــع
وتضــيف الوثيقــة عناص هامــة لتحليــل طــابع أزمــة النظــام وعمقهــا منهــا ذلــك النمــو الــذي يعرفــه جهــاز الدولــة
ـ
عمليــة اشــتداد النهــب الــذي تتعــرض لــه البلد عل يــد الطبقــة الحاكمــة مــن خلل سياســة الســدود وانـ ر يـباع الرض وتطــوير الرأســمالية ي ـف الباديــة
وعب تأسيس مجموعة من المكاتب مثل مكتب التسويق والتصدير ،ومكاتب الزراعة ،الري ،الشاي والسكر...
والسياسة السياحية ر
ر
الحقيق للبلد والتحرر القتصادي.
للمبيالية ومعاداة التصنيع
تقوم سياسة الطبقة الحاكمة القتصادية عل التبعية المطلقة
ر
ري
قطبب داخل التشكيلة الجتماعية المغربية:
وتولد هاته السياسة عل المستوى الجتماع والقتصادي
أ -القطب الول :ر ي
الجني...
يتمب بالباء والبذخ...ويتشكل من المعمرين الجدد ووسطاء الرأسمال
ر
ب -القطب ي
الجماهب الكادحة.
الثاب :يعيش الفقر والبطالة والجوع والجهل والمية ،إنه قطب
ر
إن سياس ــات النظ ــام ع ــاجزة ع ــن تحس ـ ر ي
ـاهب لن ــه يتخب ــط ي ـف أزم ــة عميق ــة م ــن أب ــرز مظاهره ــا تراك ــم ال ــديون باس ــتمرار لتغطي ــة
ـب وض ــعية الجم ـ ر
تكاليف الزمة ،العجز الدائم يف ر ي
المبان التجاري...
الجماهب الكادحة ي
ر
ر
المباشة يف محاولة للهروب من أزمته وتغطية
والغب
المباشة
بالضائب
وبطبيعة الحال يعتمد سياسة الرتكاز عل إرهاق
ر
ر
الجماهب.
تكاليفها عل ظهر
ر
ـاهب الكادحـة .إنهـا
تفقب وتفكيك البورجوازية
الصغبة والمتوسطة وخنقهــا اقتصــاديا ودفـع أقسـام منهـا إل الجم ر
ر
إن هاته السياسات تؤدي إل ر
ي
ف جه ـ ــاز الدول ـ ــة المتض ـ ــخم باس ـ ــتمرار ث ـ ــم تفكيكه ـ ــا ودمجه ـ ــا سياس ـ ــيا.
س ـ ـ رـبورة ك ـ ــذلك تق ـ ــوم عل الدم ـ ــج القتص ـ ــادي وتحويله ـ ــا إل أط ـ ــر ـ ـ ـ
اعتبت منظمة "إل المام" أن النظام يفتقد الساس الموضوع لبناء نفســه كنظــام ر
فاس ذو جــذور اجتماعيــة
عل هذا الساس من التحليل ر
ـ
الجماهب المسحوقة.
وطيدة ،وليس يف مقدوره إل الساليب الفاشية يف القمع والرهاب لوقف زحف
ر
ـديولوج لنظــام ر
فاس تمنحــه ر ـ
الشعية يف ر ي ـ
ر
ـاهب محكــوم عليهــا بالفشــل مــن قبيــل مــا يســميه بالنبعــاث
أمــا محــاولت بنــاء أســاس إيـ
أعب الجمـ ر
ـ
ـ
ري
ري
المسلمب إلخ...
المؤمنب ،خلق جماعات الخوان
لمب
السلم والهيبة الدينية الشعبية ر
عل قاعــدة هــذا التحليــل رفضــت منظمــة "إل المــام" أطروحــة "بنــاء نظــام ر
فاس " لنعــدام أسســها الموضــوعية ولعــدم انبنائهــا عل تحليــل
ـ
عل رصـ ر ي
الجماهبيــة والقــوى الثوريــة وتتقلــص
رجع ينهــج أســاليب فاشــية ي ـف مواجهــة الحركــة
ـب .بــذلك أ كــدت عل طبيعــة النظــام كنظــام
ر
ـ
ـ
قاعدته الجتماعية باستمرار.
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ي
ري
اتيجيتب :
المبياليـ ــة ببلدنـ ــا انطلقـ ــا مـ ــن رؤيتهـ ــا لضاع اسـ ـ رـب
وف سـ ــبيل تعميـ ــق هـ ــذا الطـ ــرح قـ ــدمت الوثيقـ ــة تحليل لتناقضـ ــات المصـ ــالح ر
ــ
الساس للنظــام مـن أجــل "إصــلحه"
وه تشــكل الســند
الول :فرنســية تنطلــق مــن ثقــل مصـالح ر
ـ
المبياليــة الفرنســية وضـعفها النسـ رـي عالميـا ـ
ودفعـ ــه ي
ـاهب بـ ــل وفئـ ــات مـ ــن الطبقـ ــة الحاكمـ ــة نفسـ ــها وذلـ ــك حفاظـ ــا عل مصـ ــالحها.
ف طريـ ــق ليـ ـ رـبال أ كـ ــب بهـ ــدف امتصـ ــاص نقمـ ــة الجمـ ـ ر
ـ
ـ
ي
المبيال ضـد حركــات التحــرر والمعســكر الش رـباك وبالسـتناد إل قوتهـا القتصـادية
الثانية :أمريكية وه تعتمد عل دورها ف قيادة المعسكر ر
والعسكرية الضخمة تدفع إل بناء أنظمة عسكرية فاشية.
 وتتفاعــل هــاته التناقضــات مــع واقــع الطبقــة الحاكمــة حيــث تنخرهــا تناقضــات حــادة ر يـبب كمشــة تحــول المغــرب إل ضــيعة لهــا وتشــد الخنــاق
عل ر
باف الفئات الخرى من داخل الطبقة الحاكمة .ويشكل هذا الوضع الرضـية الماديـة لظهـور فكــرة إزاحــة العرقلـة ال رـي تمثلهــا الوتوقراطيــة
المبيالي ــة بــالبلد
الطفيلي ــة لمصــالح الطبقــة كك ــل ،وتعويضــها بدكتاتوريــة عس ــكرية فاش ــية تض ــمن مصــالح الطبق ــة الحاكمــة وض ــمان الهيمنــة ر
الجماهبي ونمو القوى الثورية ر ي
المبايد.
وتوقيف الزحف
ر
 يالسياس
ـا
ـ
ه
ودعم
ـلحيتها
ـ
ص
إ
ـان
ـ
ي
تب
خلل
ـن
ـ
م
ـة
ـ
ق
الطب
ـاته
ـ
ه
ـات
ـ
ض
تناق
ـة
ـ
ق
الوثي
ـرزت
ـ
ب
أ
ـة
ـ
ي
الوطن
ـة
ـ
ي
البورجواز
ـع
ـ
ق
لوا
ـا
ـ
ه
تحليل
ـة
ـ
ع
متاب
ـياق
ـ
س
وف
ـ
ـ
للنظــام للتنفيــس عــن أزمتــه ومــن هنــا تحولهــا إل قــوة احتياطيــة للنظــام .وقــد برهنــت الوثيقــة عل أمثلــة كـ رـثبة منهــا حضــور عبــد ا إبراهيــم
حفـل زفـاف أخـت الحســن أمينــة وظهـور علل الفاس إل جــانب عصـمان يف حفــل تأســيس المقـ ر ي
ـاومب العملء والبـوليس والحملــة الـ رـي قـامت
ـ
ـ
ي
ي
ـاديب وتوقيـف
بها جرائد حزب الستقلل ضد اليسار الثـوري والفكـر الثـوري والـدعوة إل حـل أوطـم والصـمت اتجـاه تصـفية المناضـ رـلب التح ر
ا.و.ق.ش ،إض ـ ــافة إل دور الببوقراطي ـ ــة النقابي ـ ــة المتعفنـ ــة ي
يــ
ف توقيـ ــف النضـ ــالت
والص ابات العمالي ـ ــة بأشـ ــد الس ـ ــاليب فاش ـ ــية )مط ـ ــاردة
ر
ي ــ
ري
المناضلب ،اعتقالهم واستعمال القمع ضدهم وتعذيبهم ف كهوف مقراتها(.
السياس وهــذا النحلل ،بــل بحثــت ي ـف أساســه الموضــوع الــذي يقــوم عل اتجــاه التفكيــك القتصــادي
لــم تكتــف الوثيقــة برصــد هــذا التعفــن
ـ
الشديد للبورجوازية المتوسطة حيث يضيق باستمرار هامشها ،وانزوائها يف قطاعات مثل الصناعات الخفيفــة والتحويليــة وقطــاع الخـدمات.
أما عملية توزي ــع الر ي
اض ر
الفلحب المتوسـ ر ي
ر يـ
ـطب الـذين يريـد النظــام لهـم أن
الي قام بها النظام لم تؤدي مطلقا إل نموها فقط دعمت فئــة مـن
الملكب الكبار عل الر ي
ري
اض".
يقوموا ب "دور صمام أمان بالنسبة لستحواذ
وخلصــت الوثيقــة بنــاء عل التحليــل أعله ،أن هــذا الســاس الموضــوع لنحلل البورجوازيــة الوطنيــة هــو مــا يفش تقلــص الجهــزة السياســية
فب السياس ـ ر ي
البورجوازي ــة إل فئ ــات م ــن المح ـ رـب ر ي
ـيب ،ل مس ــتقبل له ــم إل ي ـ ـف إط ــار خدم ــة النظ ــام ك ــأطر ل ــه ،وتح ــولهم إل ق ــوة احتياطي ــة ل ــه".
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ـغب الـذي عـ رـبت عنـه حركــة  3مـارس الثوريــة ،وذلـك باعتبارهــا إيــاه
بعـد هــذا كـان عل الوثيقــة أن تــوجه نقـدها للجنــاح
البلنك البورجـوازي الصـ ر
ـ
يتبــع نهجــا تآمريــا ومغــامرا ي
وف ذات الن يتبــع خطــا إصــلحيا انتهازيــا تفاوضــيا كواجهــة للول ضــمن نفــس الحــزب أي إ .ش.ق .ش حيــث فئتــان
ـ
ي
داخله تقوم بالتوفيق فيما بينها كل منهما يستخدم الخر خدمة لمصالحه .وساهمت الوثيقة ف توضيح موقف "إل المام" أكب فيمــا يتعلــق
بمواقفهــا السـ رـباتيجية وذلــك مــن خلل تبيــان نظرتهــا لمفهــوم الظــرف الثــوري وخصائصــه وقــامت بــذلك مــن خلل نقــد تقــديرات "حركــة 3
ـاهب إل معمع ــان النض ــال لس ــقاط الملكي ــة وإقام ــة
م ــارس" لطبيع ــة الوض ــع
السياس آن ــذاك ومراهنته ــا عل خل ــق ظ ــرف ث ــوري يج ــر الجم ـ ر
ــ
ي
الجمهوريــة ،ي
وف صــميم تحليلهــا المراهنــة كــذلك عل انفجــار التناقضــات داخــل الجيــش ـف شــكل انقلب يحمــل المجموعــة إل الســلطة )أي
ـ
ي
المجموعة البلنكية( أو ف شكل انضمام قوات الجيش إل المجموعات المقاتلة.
ي
ـاهب يف بنـاء طريـق الثـورة وهنـاك اعتمـاد تقـدير خـ ئ
ـاط لضـعف النظــام ،فـإذا
ـ
م
الج
ـدور
ل
ـار
ق
احت
ـاك
ـ
ن
ه
،
ـغب
ص
ال
ـوازي
ج
البور
الطرح
هذا
عمق
ف
ر
ر
كــان هــذا الخب ضــعيفا فهــو يف نفــس الــوقت مركــزي .وبعــد نقــد برنامــج ـ"حركــة  3مــارس" باعتبــاره برنامجــا ديمقراطيــا بورجوازيــا ل يختلــف في
رـ
ـ
ـ
البنامج الصلج للحزب الذي تنت له المجموعة )ا .و .ق .ش(.
مضمونه عن ر
وأخبا أكدت الوثيقة عل أهمية وصحة خط حرب التحرير الشعبية ،ذلك الخط الذي يرى "صـحة طريـق الحــرب الشـعبية ،الطريـق الوحيـد
ر
ي
ر يـ
ر يـ
الفلحب ي ـف الس ــتيلء عل
والفلحب الفق ـراء والمعتم ــدة عل نض ــال
البوليتاري ــة وبن ــاء جبه ــة العم ــال
للث ــورة ـف بلدنــا ،طري ــق بنــاء الطليع ــة ر
الرض وتصــفية المعمريــن الجــدد ،وتأســيس الكتــائب الول مــن الجيــش الحمــر ي ـف شــكل "القواعــد الحمـراء المتحركــة" ،لتجنــب شعة تــدخل
ـاهب الش ــعبية ي ـ ـف الم ــدن ،وص ــول إل بن ــاء المن ــاطق المح ــررة الول لجمهوري ــة مج ــالس العم ــال
ق ــوات الع ــدو ،وتوس ــيع وتعمي ــق نض ــال الجم ـ ر
ي
ي
ي
ري
الوطي ف الصحراء الغربية وكفاح الشعب الموريتاب".
والفلحب ،وتوسيع جبهة الكفاح يف المنطقة إل معركة التحرر
ر يـ
والفلحب والجنــود الثوري ــون،
إن هــدف الثــورة حس ــب الوثيق ــة ه ــو بنــاء الجمهوريــة الديمقراطي ــة الش ــعبية وعمادهــا س ــلطة مج ــالس العم ــال
البوليتاريــا ال ـ رـي مــن خلل مجالس ــها تق ــوم بممارس ــة س ــلطتها ي ـف مراقب ــة ك ــل اقتص ــاد البلد وبن ــاء ثقاف ــة ديمقراطي ــة
س ــلطة تق ــوم تح ــت قي ــادة ر
شعبية.
ي
ي
يعي ان ر يـباع الرض مـن طـرف مجـالس
ه عمـاد الثـورة الديمقراطيــة بمـا ـ
وف منظور "إل المام" الثــورة الزراعيــة –وليـس "الصـلح الزر ـ
اع " – ـ
ر
ر
ر يـ
البوليتاريــة ورفــع
الفلحب المســلحة .وجعلــت المنظمــة مــن الثــورة العربيــة إطــارا وحيــدا لبنــاء الشــباكية وأ كــدت عل يـصورة اللـ يـبام بالمميــة ر
عاليا راية الثورة العالمية وراية الماركسية اللينينية.
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الجماهبية وخصائصها:
يف نمو الحركة
ر
الجماهبيــة ومســار تطورهــا ولرصــد خصائصــها عــادت الوثيقــة إل مرحلــة مــا بعــد انتفاضــة  1965الـ رـي أغرقهــا النظــام
لتحديــد طــابع الحركــة
ر
ي
ي
ر
الرجع يف الـ ــدم ،ر
ف تعمي ـ ــق نه ـ ــب البلد.
الس ء الـ ــذي تولـ ــد عن ـ ــه انحس ـ ــار قص ـ ـ رـب للحرك ـ ــة
ر
ف ف ـ ــبة عرف ـ ــت انطلق ـ ــا للنظ ـ ــام ـ ـ
الجماهبي ـ ــة ـ ـ
ــ ــ
ــ
ر
ي
ر يـ ـ
والفلحب
فق س ــنة  1968اس ــتأنفت الحرك ــة الجماهري ــة نموه ــا م ــن جدي ــد م ــن خلل نض ــالت العم ــال
لك ــن ل ــم ت ــدم ه ــاته الف ــبة ط ــويل،
ـ
ـ
)خريبكــة ،جـرادة( .وقــد صــاحب هــذا النمــو ر ي
المبايــد تجــذيرا لشــعاراتها ومطامحهــا وأســاليب نضــالها .وتـ رـأب ي ـف مقدمــة هــاته النضــالت المعــارك
الـ رـي خاضــتها الطبقــة العاملــة منــذ  1971حيــث تصــدرتها شــعارات ضــد الطــرد وفصــل العمــال وإقفــال المعامــل والقمــع والــدفاع عــن الحريــات
النقابيةم
ي
ي
وهو ما أعط تحول نوعيا لنضالتها بعدما كانت مقتضة عل الزيادة ف الجور فيما قبل  . 1971وقد صاحب هذا التحــول تطــور ـف أســاليب
النض ــال تجل ي ـ ـف احتلل المعام ــل ومواجه ــة عن ــف القم ــع )مث ــال قط ــارة ،خريبك ــة )احتلل المس ــاكن( عم ــال الك ــارطون ي ـ ـف القنيط ــرة ،عم ــال
النســيج( .ودشــن عمــال قطــارة وخريبكــة والســكك الحديديــة العمــل بأســاليب تنظيميــة جديــدة حيــث يتنظــم العمــال قاعــديا يف لجــن يـ
الصاب
ـ
الي تسهر عل تنظيم ي
ر
الببوقراطيــة ودورهـا التخريـ رـي ممـا
ـأطب ر
الصاب والسهر عليه بل أحيانا قامت الطبقة العاملــة بخــوض النضــال خــارج ت ر
جعل لجانها تكون شية.
ي
وف نفس السياق نهج الفلحون اسلوب احتلل الرض )مثال أولد خليفة ،سطات ،أولد تايمة ،تسلطانت ،انكاد ،آيت علة.(...
وخ ــاض الســاتذة والمعلمــون ي ـ
ر يـ
إصابا وطنيــا موح ــدا ســنة  1973بالضــافة إل خــوض المهندس ـ ر ي
والتقنيب وصــغار التجــار لنضــالت مهم ــة.
ـب
هكذا إذن بدأ ينمو اتجاه نحو الوحدة داخل الحركة الجماهبيـة كمــا حصــل مـع التلميـذ والطلبــة ي
وف قطـاع السـكك الحديديـة ولـدى السـاتذة
ر
ـ
والمعلمب .وقامت هاته الوحدة حول شعارات موحدة ،غب أن هــاته الوحــدة تظــل عفويـة وجزئيــة ولزالـت يف مراحلهــا البدائيــة الول وتعـابي
ري
رـ
ـ
الببوقراطية النتهازي...
من عراقيل نتيجة قصور الوع
الجماهبي وغياب الحزب الثوري ودور ر
ر
الجماهبيـة ل يس رـب ي ـف خـط مسـتقيم وصـاعد ي ـف خــط واحـد ،إنـه نمــو ي ـف التصـاعد والتجـذير والوحــدة
وعمومـا اعت رـبت الوثيقـة ان نمـو الحركـة
ر
الجماهبية ر
عب النكبات والخطاء ر
الي تمثل الطابع الساس لها يف ظــل الوضــع الراهــن ،نمــو كــذلك
الي تفرضها بشكل أساس عفوية الحركة
ر
ر
ل يقاس ر
بالباجعات الجزئية يف هذا القطاع أو ذاك بــل هـو طـابع المرحلــة التاريخيــة ككــل ابتـداء مـن  1968وتحــدده عوامــل موضـوعية قوامهـا
تصعيد النهب والستغلل والضطهاد الذي يقوم به النظام.
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الجزء الرابع :المهام المطروحة عل الحملم )الحركة الماركسية – اللينينية المغربية(
ر
يأب عل رأس مهام الحملم حسب الوثيقة تحقيق شعار التجذر داخل الطبقة العاملة الذي يجب إعطاؤه المكانة الساسية ي ـف مجـال العمـل
الثــوري ووســائله الدعائيــة والتنظيميــة .وهــذا يتطلــب بــدوره رؤيــة سياســية واضــحة للوضــع الراهــن وشــعارات واضــحة للنضــال وتــوفر حركــة
واعتبت الوثيقة أن الشبيبة المدرســية بإمكانهــا أن تصــبح
ماركسية لينينية صلبة وطليعية وربط نضالت الشبيبة المدرسية بالطبقة العالمة.
ر
ي
فب ث ر ي
مزودا للحركـة بـالطر الثوريـة المتمرســة ال رـي بالمكـان تحويلهـا إل مح رـب ر ي
ـوريب ،وبإمكانهـا كـذلك أن تقـدم سـندا تاكتيكيـا للحملـم ـف العمـل
ر يـ
الفلحب الفق ـراء .كم ــا أن إرس ــال المناض ـ ر ي
ر يـ
الفلحب الفق ـراء والعم ــال
ـاهب
ـاهب التلمي ــذ م ــن أبن ــاء
ـلب إل جم ـ ر
داخ ــل الب ــوادي بحك ــم اتس ــاع جم ـ ر
ري
اعيب يمثل محور التصال ر ي
الزر ر ي
والفلحب الفقراء.
بب الطبقة العاملة
كالمناشب ،والكراسات ،والتحريض والدعاية الشفوية .لكــن ي ـف
الجماهب لبد من اعتماد أساليب عمل دعائية
ولتطوير العمل والرفع من وع
ر
ر
كل هاته الساليب تمثل الجريدة الشكل الرئيس ر
الي يجب أن ينتظم حولها شبكة مـن الم ر ي
ـوزعب وتنتظــم لهـا لجـان القـراءة وجمــع التقـارير ي ـف
كل البلد.
يف اللجان العمالية الشية:
وبالنســبة للعمــل وســط الطبقــة العاملــة اعتـ رـبت "إل المــام" مـن خلل الوثيقــة أن خلــق اللجــان العماليــة الشية هــو الوســيلة الرئيســية للتجــذر
البوليتاريــة والمعامــل الكـ رـبى .ومــن أجــل خلقهــا يعمــل المناضــلون –العمــال الثوريــون -مــن
وســط الطبقــة العاملــة وبــالخص داخــل القلعــات ر
ي
داخل المجالس النضالية القاعدية باعتبارها الشكل الديمقراط للقيام بالنضال ف لجان ي
الصاب.
ـلب مـن اجــل تنظيــم يـ
أمــا صــيغ تشــكيل اللجــان العماليــة الشية فه متنوعــة وتأخـذ بدايــة أشــكال أوليــة كحلقــات للمناضـ ر ي
إصاب نقـ رـاب ،حلقــات
ـ
ي
لدراسة الجريدة ،لجان لجمع المساعدات المادية للعمال ي
ري
المض ر ي
متقدمب إلخ...
بب أو المطرودين ،لجان سياسية ف حالة توفر عمال
ويقوم المناضلون الثوريون بتحويل هاته الحلقات واللجان إل لجان ثورية...
ي
تغيبه .
وللتقدم ف إنجاز المهام لبـد مـن تطــوير أسـاليب العمــل وخاصـة أسـلوب التحقيقـات الـذي يســمح بمعرفــة الواقـع فتتضــح أ كــب طريقـة رـ
يف وحدة الحملم:
الي طرحناها ،ر
لنجاز كل تلك المهام المسطرة أعله سجلت الوثيقة أن " :يف كل المهام ر
والي يتطلبها الوضع الراهن ،فإن تــوفر منظمــة ثوريــة
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اللينينيب ،هو ر
ري
موحدة ،لكل المار ر ي
الشط الحاسم لنجازها بالشكل المطلوب."...
كسيب
ري
سببب:
وردت الوثيقة أسباب قصور الحركة الماركسية اللينينية إل
البوليتـ ـ ــاري السـ ـ ــديد.
ـغبة ممـ ـ ــا يعرضـ ـ ــها لخطـ ـ ــر النزلقـ ـ ــات عـ ـ ــن الخـ ـ ــط ر
أولهمـ ـ ــا هـ ـ ــو بنيتهـ ـ ــا الطبقيـ ـ ــة الـ ـ ـ رـي تسـ ـ ــتند إل البورجوازيـ ـ ــة الصـ ـ ـ ر
ثانيهمــا وضــعية التجزئــة والتشــتت الـ رـي تعيشــها ممــا يجعلهــا قاصة عل بلــورة خــط سياس موحــد ،وعل تر ر يـ
كب القــوى بشــكل منظــم ،ي ـف إطــار
ـ
منظمة واحدة قوية لنجاز المهام ي
الضورية.
ونقرأ يف الوثيقة ما يل:
البوليتاري ــة عملي ــة ش ــاقة وطويل ــة كم ــا رأين ــا ،تف ـ رـبض نض ــال مس ــتميتا داخ ــل الطبق ــة العامل ــة ،وت ـ رـبهن في ــه الحرك ــة
"إن عملي ــة بن ــاء الطليع ــة ر
ي
الماركسية عل صحة خطهــا وبرنامجهـا ،لهـذا فـإن الحركـة الماركسـية اللينينيــة مطـروح عليهـا التشــبث ـف ممارسـتها بخـط الماركســية اللينينيــة،
ي
يثبهــا ،وعل معالجــة
وتربيــة أطرهــا ومناضــليها عل المبــادئ الماركســية اللينينيــة ،والمثــابرة عل اســتعمالها ـف تحليــل الواقــع والصــعوبات الـ رـي ر
الجماهبي والشي ،وأساليب الدعاية والتحريض بروح بروليتارية صلبة ،وهــذا يشـ رـبط أول مــا يشـ رـبط،
وضعيتها التنظيمية ،وأساليب عملها
ر
ر
ر يـ ـ
منظم ــة ص ــلبة وواح ــدة لمجم ــوع الماركس ـ ر ي
ـغب يع ــرض الحرك ــة الماركس ــية اللينيني ــة
اللينينيب  ،ف ــإذا ك ــان الس ــاس
ـيب
الطبق البورج ــوازي الص ـ ر
ـ
ي
وف رـشوط القمــع الرهيــب الــذي تعيشــه حركتنــا منــذ أ كــب مــن ســنة بل انقطــاع ,ســواء نحــو النتهازيــة اليســارية وكــل مظــاهر
للمزالــق المتعــددة ،ـ
الليبالية وروح المغامرة ...فإن سلبيات وأخطاء الحركة الماركســية اللينينيــة ل يجـب أن تحــل دفعـة واحـدة "بشـعار الــذهاب إل العمــال" وإل
ر
ه المطهــر الـ رـي يغتســل
حــد يصــبح فيــه الســاس البورجــوازي الصـ ر
ـغب وســيلة للتخلــص مــن مســؤولية الخطــأ والتــوجيه ،وكــان الطبقــة العاملــة ـ
الصغبة.".
فيها الرفاق من أخطائهم وممارستهم البورجوازية
ر
رلب ر ي
السياس رفعـت "إل المـام" شـعار "مـن أجــل منظمــة
ـع
ض
للو
ـام
ع
ال
ـا
ه
تحليل
ـن
م
ـا
ـ
ق
وانطل
ـة
ـ
ي
اللينين
ـية
س
ك
المار
ـة
ك
الحر
ـدة
ـ
ح
و
من
موقفها
كب
ـ
جماهبي ــا" .وبع ــد تش ــخيص مواق ــع الخل ــل داخ ــل الحمل ــم ،أ ك ــدت عل مجموع ــة م ــن
ماركس ــية لينيني ــة ،موح ــدة طليعي ــة ،ص ــلبة وراس ــخة
ر
الجماهبية.
بالجماهب" يف مواجهة تصاعد فاشية النظام ونمو الحركة
التصورات وشعار واحد "الصمود والرتباط
ر
ر
ي
ف أدبيـ ــات "إل المـ ــام" لهـ ــاته الف ـ رـبة .وق ــد ق ــامت الوثيق ــة بتك ــثيف لمعنـ ــاه
واحتـ ــل شـ ــعار "الص ــمود والرتبـ ــاط بالجمـ ـ ر
ـاهب" موقعـ ــا أساسـ ــيا ـ ـ
ومضمونه انطلقا من أنه شعار مضاد لشعار "الردة داخل الحركة الجماهبية" المؤدي إل ر
الباجع والنعزال.
ر
فما ي
بالجماهب؟
معي الصمود والرتباط
ر
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 -1الص ــمود ي
ـاهب وف ــق ر ـش وطها
ـاهب بحي ــث تلتح ــم الطليع ــة التحام ــا حقيقي ــا وعض ــويا بالجم ـ ر
يعي تص ــليب النوي ــة والتنظيم ــات داخ ــل الجم ـ ر
ـ
الذاتيــة .إنــه طــول النفــس ي
الجماهبيــة الـ ر
ه محــرك قــدرة تنظيماتنــا وصــحة خططنــا "فــالتنظيم القائــد يفقــد جميــع
ـي
ـة
ـ
ك
الحر
ـل
ـ
خ
دا
ـل
ـ
م
الع
ف
ر
ـ
غاية لحد ذاته ،وإذا لم يلتحم بالجمــاهب يف ـأحلــك رـشوط العمــل وأكبهــا قســوة ،ويصــبح التنظيــم مغلقـا عل ذاتــه في
مبرات وجوده ،إذا كان
ر
ـ
ر ـ
البثرة الداخلية."...
يعي كــذلك عــدم النطلق مــن التحليــل الـ ر
ي
ر
ـديولوج الـذي يضــع الهــداف السياســية ي ـف شــعارات سياســية لــم
ـذاب والتشــخيص اليـ
 -2الصــمود ـ
ـاهب بعــد مــن خلل نضــالها الملمــوس ،ويصــبح كافيــا لــدفعها للنضــال تبعــا لــذلك ببضــع شــحنات تحريضــية شيعة "إن الشــعارات
تعانيهــا الجمـ ر
ـاهب الملموســة ،وبنــاء عل تجديــد رـ
الشوط القتصــادية والجتماعيــة والسياســية لوضــعيتها وذلــك حـ رـي يكــون
تنبــع مــن معايشــة وضــعية الجمـ ر
بالجماهب علميا ،ي
ر
واليديولوج.
الجماهب ل من التحليل السياس
ينبي عل المعايشة الملموسة لوضعية
الصمود واللتحام
ر
ر
يعي صمود مناضل الحملم أمام القمع رـ
 -3الصمود كذلك ي
الشس بكــل أشـكاله وامــام التعـذيب كيفمـا كـانت أشـكاله ،ويجـب أن يصـمدوا ،فلـم
الخبة يف يـصب اليســار ،أمثلـة تقيـم
تنعدم مواجهة الحملم للقمع من أمثلة مجيدة يف مواجهة القمع ،منذ مراحل القمع الول إل الحملت
ر
ي
ـغبة باســتحالة المقاومــة ي ـف التعــذيب ،عل قــدرة المناضــل عل الصــمود بالصــمت الكامــل،
الــدليل الكيــد ـف وجــه المزاعــم البورجوازيــة الصـ ر
وعل يصورته ،إن الموت ل يخيف المناضل ،بل هو واجب نســتعد لتـأديته كلمــا كــان ذلـك يـصوريا ،ويســتطيع الماركســيون اللينينيــون مقاومـة
التعذيب لنهم:
ـاهب ،جـزء بســيط مـن آلف التضـحيات ال رـي تقـدمها
أ -يدركون أن تعذيبهم جزء بسيط ،وبسيط جدا من العــذابات اليوميــة الـ رـي تعيشــها الجمـ ر
ري
فلسطب ،يف الفيتنام والكامبودج واللووس ،يف ظفار ،يف أنغول ،يف الموزمبيق ،يف أمريكا اللتينية ،يف كل مكان.
الشعوب يف كفاحاتها ،يف
البوليتاريا.
ب -لنهم يحملون معهم اليمان بانتصار قضية ر
بالجماهب وقدرتها عل هزم العداء ،وأن بناء وتدعيم منظمة ماركسية لينينية موحدة ،صــلبة ،ســيمكن مـن
ت -لنهم يحملون معهم اليمان
ر
تصــليب وتقويــة أطــر الحركــة ومناضــليها بحكــم التماســك والقــوة يف منظمــة مهيكلــة بمتانــة ومــن أشــد المناضـ ر ي
ـلب صــلبة وعنــادا داخــل كفــاح
ـ
ـاهب ،ولنهــا ســتكون مــن المرونــة يف الحركــة وأشــكال النضــال ،ومــن الحماســة والثقــة لــدى المناضـ ر ي
ـلب ،إنهــا تجعــل مــن الصــمود واللتحــام
الجمـ ر
ـ
بالجماهب واقعا ملموسا تدعمه وتبنيه منظمة طليعية وراسخة.
ر
وعموما ،قامت الوثيقة بتقديم مجموعة من التصورات حول الوحدة تلخص نظرة "إل المام" لوحدة الحركة الماركسية اللينينية منهــا مثل:
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"التوحيــد ليــس عمليــة جمــع عــددي ،بــل هــو مسـ رـبة نضــالية ،خلصــة مركــزة لمكتســباتهم السياســية واليديولوجيــة والتنظيميــة مــن أجــل ذلــك
لبــد مــن دراســة تجــاربــهم وتعميقهــا وممارســة النقــد الـ ر
ـذاب بمــا هــو تحديــد للســلبيات واليجابيــات والبحــث عــن جــذورهما الطبقيــة ،السياســية
جماهبيــا ،قائمــة عل قاعــدة صــلبة مــن دروس الممارســة ومرتكــزة
واليديولوجيــة والتنظيميــة مــن أجــل منظمــة ثوريــة طليعيــة ،صــلبة وراســخة
ر
إليها.".
ولك تكون الوحدة حقيقية وشاملة ي
ينبع  -حسب الوثيقة – أن تأخذ الحركة الماركسية اللينينية مجموعة من العتبارات التالية:
العتبــار الول :ي
يـ
وبالضورة قيــادة بروليتاريــة
سياس واحــد ســديد ،ل خطــوط عديــدة،
ـط
ـ
خ
إل
ـاك
ـ
ن
ه
ـون
ـ
ك
ي
أن
ـن
ـ
ك
يم
ل
ـة
ـ
ي
تاريخ
ـة
ـ
ل
مرح
ـل
ـ
ك
ف
ـ
ـ
ي
ينبع تــوفر منظمــة ماركســية لينينيــة
سياس واحــد ســديد والوصــول إليــه
واحــدة وحــزب ثــوري واحــد ل عــدة أح ـزاب ،ومــن أجــل امتلك خــط
ـ
ـ
واح ــدة ،فل يح ــق لي فصـ ــيل م ــن فصـ ــائل الحرك ــة الماركسـ ــية اللينينيـ ــة أن ي ــدع وحـ ــده امتلك هـ ــذا الخـ ــط أو الحقيقـ ــة الثوري ــة  .إن هـ ــذان
ـافهب الض ر
ـيق الفــق يؤديـان إل الحلقيـة بكـل مظاهرهـا ،وإل فهـم التوحيـد عل أنــه نـوع مـن الســتيعاب والضـم ،ر
الدعــاءان الت ر ي
الس ء الـذي لـن
ـ
يــؤدي إل التوحيــد ،لن كــل فصــيل يملــك هــذا الدعــاء ،ول أحــد يجــادل أن هــذه الظــاهرة موجــودة وتمــارس بهــذا الحــد أو ذاك داخــل الحملــم.
العتبــار الثـ يـاب :احتيــاج الحملــم ي ـف علقاتهــا أفقيــا وعموديــا إل المركزيــة الديموقراطيــة ،أ كــب ممــا تحتــاج إل المركزيــة الشــديدة أو إل اللمركزيــة
المفرطة بسبب أن المرحلة ر
السياس السـديد ،المركزيـة لتثـبيت المكتســبات الوحدويـة وتـدعيمها وتوحيــد
الي تجتازها ه مرحلـة بنــاء الخـط
ـ
خطة النضال والمواجهة ،والديمقراطية ر
الي تفتح حرية نقد الخطة المتفق عليها وإبراز أخطائها وإغنائها ،وهذا يتطلب قبل كل رسء ضمان
التعبب عن آرائها وإل يصب اساليب التقيد بالمواقف الرسمية يف النقاش.
حق القلية يف
ر
العتب ــار الث ــالث :يـ ـ
ص ورة ت ــوفر الحمل ــم عل برنام ــج متكام ــل يض ــمن س ـ رـب عملي ــة التوحي ــد وينقله ــا م ــن مرحل ــة إل أخ ــرى ،م ــن توحي ــد الرؤي ــة
واله ــداف والخطــة لك ــل قط ــاع إل بداي ــة النــدماج ،إل نق ــاش ك ــل قض ــايا الث ــورة المغربي ــة والعربي ــة والعالمي ــة ،وص ــول إل أطروح ــات موح ــدة
ونظاما داخليا موحدا ،إل مؤتمر التوحيد الذي تنبثق عنه منظمة موحدة.
الجزء الخامس  -حول يصورة بناء الخط العسكري للمنظمة:
ي
ف مجـ ــال العن ــف الثـ ــوري واسـ ـ رـباتيجياته المختلف ــة البلنكيـ ــة
البجوازيـ ــة الصـ ـ ر
لي ــس جدي ــدا عل منظمـ ــة "إل الم ــام" نق ــدها للخطـ ــوط ر
ـغبة ـ ـ
غبهـا .كمـا كــان اطلعهـا مواكبـا للتجــارب ال رـي
وغبها وال رـي كـانت تعـج بهـا كتـب ومقـالت قادمـة مـن أمريكـا اللتينيــة ومـن أوربـا ومـن ر
والفوكوية ر
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كـ ــانت تطبيقـ ــا لهـ ــا والـ ـ رـي عرفـ ــت الفشـ ــل كنتيجـ ــة حتميـ ــة لخطـ ــاء نظريـ ــة وسـ ــوء تقـ ــدير للخصوصـ ــيات المحليـ ــة وللقـ ــوى الذاتيـ ــة رـ ـ
والش وط
الموض ــوعية ال ـ رـي ق ــامت فيه ــا تل ــك التج ــارب ،وق ــد ق ــامت المنظم ــة بت ــوجيه نق ــدها الص ــارم لح ــد أب ــرز منظ ــري تل ــك التج ــارب م ــن خلل نق ــد
الشهب" :الثورة يف الثورة".
ديبي الذي طرحها يف كتابه
ر
اطروحات ريجيس ر
ومــن الوثــائق الهامــة ي ـف هــذا المجــال" :مختلــف أشــكال العنــف الثــوري" )دراســة( و"دور العنــف ي ـف التحــول الثــوري" و "الوحــدة الجدليــة لبنــاء
ي
ي
وغبهـا دافعـت
البوليتاريـا
للجماهب" و "من أجل خط ماركس
الحزب الثوري والتنظيم الثوري
المغرب " .ـف كـل هـاته الوثــائق ر
لينيي لحــزب ر
ر
رـ
ـ
ر
ر
السباتيجية الثورية"(.
اتيج )انظر "مسودة حول
المنظمة عن خطها
السب ر
الجماهبي والعنف الثوري الهجوم:
 -1جدلية العنف الدفاع
ر
النقد الجديد الذي جاءت به المنظمة من خلل وثيقة "الوضع الراهن والمهام العاجلة للحركة الماركســية اللينينيــة" هــو اعتمــاده عل تجربـة
مغربيــة ملموســة مــن صــنع "حركــة  3مــارس الثوريــة" ي ـف مســتهل مــارس  . 1973وارتبــط ذلــك النقــد بتحليــل شــامل للمرحلــة وتحديــد دقيــق
ري
لممباتها ومهامها.
ي
يـ
ي
اللينيي بمهــامه ي ـف طــرح السـ رـباتيجية الثوريــة
كس
وف مجــال السـ رـباتيجية الثوريــة والعنــف الثــوري اكـ
ـ
ـ
ـدت عل ص ورة نهــوض اليســار المار ـ
الخبة ق ــد برهن ــت بش ــكل حاس ــم ع ــن م ــدى هيمن ــة
جماهبي ــا وك ــذا ط ــرح مفه ــومه للعن ــف الث ــوري ودوره ي ـف المس ـ رـبة الثوري ــة" .إن الح ــداث
رـ
ر
ـأخب
ـأخب نمــو وتجــذير الحركــة
الجماهبيــة وتـ ر
ر
ـاهب الكادحــة ،ومــدى مــا تســببه هــذه الهيمنــة مــن تـ ر
ـغبة عل الجمـ ر
اليديولوجيــة البورجوازيــة الصـ ر
ي
ـاهب عـن الثـورة ،كعمــل يمكــن أن تقـوم بـه نخبـة
إطلق مبادراتها الكفاحية
وع الجمـ ر
ر
وتفجب طاقاتها الثورية ،ومـا تزكيـه مـن مفـاهيم فوقيـة ـف ـ
ي
ـوطنيب المخلصـ ر ي
ري
ـغب يقــوم بــه "الضــباط الحـرار" أو خــارج الجيــش عــن طريــق شــبكة مســلحة يمكــن أن
مــن الـ
ـب ـف شــكل انقلب بورجــوازي صـ ر
تقـ ـ ـ ــوم بتحطيـ ـ ـ ــم الحك ـ ـ ــم ،وي ـ ـ ــزداد هـ ـ ـ ــذا الثق ـ ـ ــل ي
تنته ـ ه ـ ـ ــذه العمليـ ـ ـ ــات إل نهايـ ـ ـ ــة مأسـ ـ ـ ــاوية "...
ـاهب حينمـ ـ ـ ــا
ف ـ تكبيـ ـ ـ ــل طاقـ ـ ـ ــات الجمـ ـ ـ ـ ر
ـــ
ـــ
ي
ر
ر يـ ـ ـ
عل ع ـ ــاتق الماركس ـ ـ ر ي
ف اس ـ ــباتيجية الث ـ ــورة.
ـيب
اللينينيب بالدرج ـ ــة الول ،مهم ـ ــة إزاح ـ ــة ه ـ ــذه الهيمن ـ ــة وإع ـ ــادة توض ـ ــيح العن ـ ــف الث ـ ــوري ـ ـ ـ
ه
وترى الوثيقة أن الحركة الماركسية اللينينية ستحكم عل نفسها بالتخلف عن الحركة
ر
الجماهبية بل وستصبح ذيليــة لهــا وســتتجاوزها إن ـ
لم "تدمج العنف الثوري بإحكام يف خطها السياس ي
ئ
الدعاب".
وف عملها
ي
وه عل هـذا السـاس قـامت بتحديـد طبيعـة الوضـع
هكـذا إذن دعـت المنظمــة إل دمـج العنـف الثـوري ـف خطهـا الجم ر
ـاهبي وخــط الحملـم .ـ
الجماهبية" والـذي اعتـ رـبته دفاعيــا ونضــالته
تهيء رشوط قيادة النضال الدفاع للحركة
عل مستوى الحركة
ر
ر
الجماهبية )انظر وثيقة "نحو ر
386

المنظمة الماركسية ـ اللينينية المغربية "إل المام" :الخط الثوري 1970 :ـ  :1980الوثائق الساسية ـ مقالت ونصوص

الجماهبية" المستعمل ي ـف الوثيقـة .بالمقابــل لهـذا المصــطلح بلـورت منظمــة "إل
ستكون دفاعية )من هنا مصطلح "النضال الدفاع للحركة
ر
ـاهب ي
ـاهب عل العنـف الثـوري ي ـف أبســط أشـكاله دفاعـا عـن مصـالحها وعـن نفسـها
وتعي بـه تمــرس الجمـ ر
المام" مفهوم "العنـف الـدفاع" للجم ر
ـ
ومــن ثمــة الســتعداد ي ـف المراحــل اللحقــة لطلق العنــف الثــوري الهجــوم ذو الطبيعــة السـ رـباتيجية" :إن العنــف الثــوري هــو الشــكل العل
الرجع
ـاهب الكادحـة ي ـف تحطيـم العـدو ،وإرسـاء الجمهوريـة الديمقراطيـة الشـعبية ،شـكل الكفـاح الـذي تمارسـه ي ـف مواجهـة العنـف
لكفـاح الجم ر
ـ
الجماهب".
الذي تمارس به الطبقة الحاكمة استغلل واضطهاد
ر
ي
ر يـ
ـأطب وتنظي ــم العن ــف الث ــوري
ـاهب
الفلحب – ـف ت ـ ر
البوليتاري ــا المتحالف ــة م ــع جم ـ ر
ل ــم يف ــت الوثيق ــة التأكي ــد عل دور الح ــزب الث ــوري –ح ــزب ر
ي
ي
وتفجبه يف الوقت المناسب "من المظاهرة ر
ري
الفلحب ف البادية ،مرورا إل المنجــم
الي ترد عل قوات القمع ف الحياء الشعبية إل تظاهرات
ر
ي
ي
اض وحراثتهــا بقــوة ،إل تأســيس القواعــد الحم ـراء المتحركــة ،المرحلــة الحاســمة الول ـف الحــرب الشــعبية" ونق ـرأ كــذلك "إن
والمعامــل والر ـ
الجماهب لطاقاتها الملموسة ولقدرتها عل تحطيم العــدو ،باعتبــاره اسـ رـباتيجيا نمـرا مـن ورق ،وهــو
الحزب الثوري هو الذي يقود عملية إدراك
ر
إدراك ل يتــم بعمــل دعـ ئـاب نظــري مــن خلل الجرائــد والمناشــب والتحريــض الخطــاب فقــط ،بــل بتفجب العنــف مــن أبســط أشــكاله ي
وف أبســط
رـ
ر
ر
ـ
ي
ي
ـاهب ،وتصــعيدها
ـأطب مبــادرات الجمـ ر
مراحــل النضــال ،ـف النضــال النقـ رـاب مــن أجــل الزيــادة ـف الجــور أو مــن أجــل إصــلح التعليــم ،وبتنظيــم وتـ ر
ي
رـ
ر يـ
وف خطــة محكمــة ،يف المعامــل والحيــاء ،يف الــدواوير والضــيعات ،يف المــدارس والكليــات ،إن الماركسـ ر ي
اللينينيب
ـيب -
ـ
ـ
ـ
وفــق الشوط الملموســة ـ
عب كل مراحله.".
هم طليعة هذا النضال وهم الذين يقومون
بتأطبه وتنظيمه ر
ر
 -2يف المرتكزات النظرية للخط العسكري ي
وصورة إنشاء المدرسة العسكرية لمنظمة "إل المام".
ـاهبي بــالعنف الثــوري الهجــوم تقومــان عل مرتكـزات نظريــة عامــة
إن جدليــة العمــل
السياس والعمــل المســلح وعلقــة العنــف الــدفاع الجمـ ر
ـ
ي
قوامهــا ي
البوليتاريــا والكـ ر ي
ـادحب وحزبــهمــا الثــوري .وعل هــذا الســاس يتفــرع الخــط
التبي الحــازم
والج للماركســية اللينينيــة كســلح ثــوري ـف يــد ر
ـ
ـ
ي
تغيبه .وترى الوثيقة "أن الخط العسكري بالنسبة للماركسـ ر ي
ـيب
العسكري من الخط النظري ومن استعماله الخلق ف معرفة الواقع من أجل ر
ر
ر يـ ـ
الطبق والواق ــع المح ــدد ال ــذي
السياس الع ــام ،وم ــن النظري ــة الثوري ــة العام ــة ال ـ رـي يبلورونه ــا ح ــول الضاع
اللينينيب ه ــو ج ــزء م ــن خطه ــم
ــ
ــ
ي
ر يـ ـ
ينبي أيض ــا عل الدم ــج الخلق لمب ــادئ الماركس ـ ر ي
العمل
اللينينيب ب ــالحرب ،واس ــتنتاج قوانينه ــا وف ــق التحلي ــل
ـيب
يس ــتهدفون رـ ـ
ــ
تغيبه ،فه ــو ـ ـ
الجماهبيـة،
الملموس ،لهذا فإن المجهود من اجل بنــاء الخـط العسـكري للثـورة المغربيـة ،الـذي سيتأســس ع رـب ممارسـة اليسـار داخـل الحركـة
ر
ل يتطلب مجرد إعداد الكوادر العسكرية –السياسية فقط بل يتطلب إنشاء مدرسة عسكرية ،تكـون مهمتهـا بنـاء خـط عسـكري ،وبنـاء كـوادر
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عســكرية سياســية تكــون قــادرة عل إعــداد هــذا الخــط وتطــويره ،انطلقــا مــن تجربــة شــعبنا الـ رـي ي
ينبع أن تندمــج فيــه وتتعلــم منــه ،ثــم تجربــة
ـ
الحركة الثورية العالمية ويمكن إجمال مهام هذه المدرسة العسكرية فيما يل:
ي
التقي العال للكوادر العسكرية.
 -1العداد
ري
قوانب الحرب الشعبية ي ـف التجـارب الثوريـة الرائــدة مثـل التجربـة الصــينية والفيتناميـة والعربيـة ي ـف ظفـار ...إلـخ والنظريــات العظيمــة
 -2دراسة
للرفيق ماوتس تونغ والرفيق جياب حول الحرب الشعبية ،ودراسة ر
حي التجارب الفاشلة واستخراج الدروس منها.
الغي بال ــدروس والــذي يش ــكل الماركس ــيون –اللينيني ــون ورثت ــه ر ـ
المباث ي
الشعيون )ح ــروب القبائ ــل،
 -3دراس ــة التاري ــخ
الحرب لش ــعبنا ،هــذا ر ـ
رـ
ـ
حرب الريف ،حروب الطلس ،جيش التحري والمقاومة.(...
ي
ر
 -4إعداد الدراسات العسكرية الدقيقة المرتبطة بالوضع الطبق ـف مواقــع الصــدام ،وإعـداد التخطيطــات العســكرية وفـق إمكانيــات النطلقــة
العسكرية الول ر ي
حب نضج رشوطها.
حول وثيقة  :ر ف
لني الحزب الثوري تحت رنبان العدو ـ صيف 1973
تندرج مقالة " ر ي
لنب الحزب الثوري تحت رنبان العدو " كوثيقة نظرية صدرت بجريدة إل المام ) عدد -9صيف  ( -1973ضمن المواجهات
بب فصــيليها الرئيسـ ر ي
الفكريــة و النظريــة الـ رـي انفجــرت داخــل الحركــة الماركســية -اللينينيــة ر يـ
ـيب منظمــة " إل المــام" و منظمــة "  23مــارس "  ،و
ري
كانت إشكالية بناء الحزب الثوري إحدى قضايا الخلف الجوهرية ر ي
المنظمتب .و لذلك جاءت الوثيقة كنص يعرض لوجهة نظــر منظمــة"
بب
إل المام" يف موضوع بناء الحزب الثوري.
تعــرض هــذه الوثيقــة لمســألة الحــزب الثــوري مــن زاويــة نظريــة ومبدئيــة اعتمــادا عل الـ رـباث الزاخــر للحركــة الشــيوعية العالميــة وكــذلك لربطهــا
باسباتيجية الثـورة بـالمغرب .عمومـا لعبـت الوثيقـة دورا أساسـيا يف تاري ــخ المنظمــة ي
اسباتيجية التنظيم ر
ر
وف الضاع داخـل الحركــة الماركســية-
ـ
ـ
ي
يـ
ر
وف ظــروف
اللينينيــة المغربيــة بمــا طرحتــه مــن مواقــف مبدئيــة صــارمة .ولمــا انقلبــت الوضــاع بعــد الضبات القويــة الــي تعرضــت لهــا الحركــة ـ
ر
ر
وه رغــم ذلــك س ــتظل
الباجع ــات المختلفــة انص ــب النقــد الحاقــد عليه ــا بش ــكل ل ي ــوازيه إل مســتوى تلــك الباجع ــات بمس ــمياتها المختلفــة ـ
ي
إح ــدى العلم ــات ر ـ
والتحريق  ،لنه ــا دافع ــت باس ــتماتة ع ــن الماركس ــية الثوري ــة ،أي
المشقة ال ـ رـي ل ــم تن ــل م ــن قيمته ــا مع ــاول النق ــد الص ــلج
ـ
388

المنظمة الماركسية ـ اللينينية المغربية "إل المام" :الخط الثوري 1970 :ـ  :1980الوثائق الساسية ـ مقالت ونصوص

الماركسية -اللينينية.
منــذ البدايــة يضــع هــذا النــص المــام نفس ــه ضــمن ســياق الخ ــط الثــوري للحركــة الشــيوعية العالمي ــة أي مــن أول نــص يعلــن انــدماج النظريــة
البوليتارية )أي البيان الشيوع ( إل الخط الذي سطره المؤتمر الثـ يـاب للمميـة الثالثـة ي ـف يونيـو  1920الـذي أ كـد عل
الثورية بالحركة الثورية ر
أهميــة بنــاء الحــزب الشــيوع كتنظيــم محكــم للطبقــة العاملــة مـن أجــل قيــادة ثورتهــا و يعتمــد النــص عل فقــرة مــأخوذة مــن نصــوص المــؤتمرات
الربــع للممية الشيوعية و جاء فيه :
لو كانت الطبقة العاملة خلل كمونة باريس  1871تتوفر عل حزب شيوع منظما تنظيما محكما ،مع أنهــا قليلــة العــدد ،لكــانت أول انتفاضــة
البوليتاريـا ي ـف ظـروف تاريخيــة مخالفـة
للبوليتاريا الفرنسـية البطلـة أ كــب قــوة و لتجنبـت أخطــاء و أغلط عديـدة  .إن المعـارك ال رـي ستخوضـها ر
ر
خطبة أكب مما كان سنة ."1871
تماما ،ستكون لها نتائج
ر
بعد هذا تضع الوثيقة الشكالية المركزية ر
الي ستعالجها و المتعلقة بسؤال أساس و هو :
ر
الفاس ؟
 كيف يتم بناء الحزب الثوري يف ظروف القمعترفض الوثيقة" نظرية بناء الحزب يف السلم" وذلك بالعتماد عل مواقف مبدئية و باستلهام دروس الحركة العمالية و ركائزها النظرية .
 -Iالمواقف المبدئية للحركة العمالية و التجربة التاريخية -1التجربة البلشفية  ) :رفبة (1910 -1907إن ر
الفبة المشار إليها أعله ه بالضـبط الف رـبة ال رـي جــاءت بعـد هزيمــة الثـورة الروسـية الول  1905و ه ف رـبة ر يـ
تمبت بقمـع شـديد و ملحقـة
ـ
ـ
بب الماديــة و المثاليــة ،ر ي ـ
ـوريب و ظهــور تيــارات إصــلحية و تحريفيــة بــل عرفــت الفـ رـبة كــذلك تيــارات مرتــدة و داعيــة إل التوفيــق ر ي ـ
للثـ ر ي
بب الــدين
غبهــا ممــا حتــم عل ر ي ـ
لينب خــوض معــارك فكريــة و
ـعي " و ظهــرت كــذلك اتجاهــات تصــفوية و ر
كس مــن أجــل" إله شـ ر
المســيج و الفكــر المار ـ
ـهب" الماديــة و المــذهب النقــدي
سياســية حازمــة ضــد كــل منوعــات الفكــر المثــال و ضــد الخطــوط الص ــلحية و المرتــدة ،و يعتـ رـب كتــابه الشـ ر
التجريـ رـي "إحــدى أهــم ا لمعــارك اليديولوجيــة والفلســفية الـ رـي خاضــها ر ي ـ
لينب ضــمن معــارك أخــرى ي ـف ســياق الســتعداد لبنــاء الحــزب البلشـ يـق
ر
أساس الــدفاع عــن
الس ء الــذي ســيتم ســنة  . 1912و يجمــع كــل هــذه المعــارك مبــدأ
كحــزب ثــوري مســتقل عــن التيــارات المنشــفية و ر
ـ
غبهــا ي ـ
الماركسية الثورية و بناء الحزب الثوري للطبقة العاملة ف ظروف قاسية اتسمت بالقمع الشديد و بظهور تيارات انهزامية و تصفوية ...
 -2الممية الثالثة  ) :رفبة (1921
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البوليتارية ي ـف العديـد مـن البلـدان الوروبيـة و ي ـف ظـل خيانـات الحـزاب الشـ رـباكية الديموقراطيـة ال رـي قـامت إحـداها باغتيـال
بعد النتفاضات ر
ي
ر
ري
اللماب و من أبرزهم نوسك،
الشباك الديموقراط
وليتاريب روزا لوكسمبورغ و كارل ليبنيخت عل يد زعماء الحزب
الب
الشهيدين القائدين ر
و فردريتــش إيربــرت) تحمــل إحــدى المؤسســات اللمانيــة اســم هــذا القاتــل( ،دعـت المميــة الثالثــة يف ظــل قيــادة ر يـ
لينب إل الســتمرارية بالنســبة
ـ
للحزاب الشيوعية الوربية الناشئة يف قيادة النضال سواء يف ظروف المد أو ظروف الجزر.
  – 3التجربة الصينية :ر
الفاس الــذي تعــرض لــه الحــزب
بعــد القمــع الــدموي لنتفاضــة شــنغاي العماليــة ســنة  1927مــن طــرف قــوات تشــانغ كــاي شــك وبعــد القمــع
ـ
ي
ماوتس تون ــغ إل النس ــحاب مــن
الش ــيوع الص ــيي حي ــث قت ــل اللف مــن أعض ــائه بأبش ــع الط ــرق الفاش ــية ،دع ــت القي ــادة اليميني ــة للح ــزب ي ـ
ي
المناطق الجبلية ر
وف وقـت كـانت فيـه قـوات تشـان
الي كانت قد
عرفت تشكل أول مجموعات الجيش الحمر الصـيي بقيـادة مـاو وتشـوتيه  .ـ
كــاي شــيك منتضة ي ـف كــل مكــان أي ي ـف ســنة  1929رفــض مـاو قـرار اللجنــة المركزيــة للحــزب بالنســحاب وكــان جــوابه واضــحا مـن خلل مقــالته
الشهبة "رب رشارة أحرقت سهل" ر
الي قال فيها:
ر
"كلما اشتدت قساوة الظروف ازدادت الحاجة إل حشد القـوات وتر ر ي
كبهـا وإل قيـام القـادة بنضــال حـازم ،وب ـهــذه الطريقـة وحـدها نســتطيع أن
نحقق الوحدة الداخلية ونتصدى للعدو".
 -4التجربة اللبانية:قبل تأسيس حــزب العمـل اللب يـاب كـانت الحركـة الماركســية اللينينيــة اللبانيــة تضـم عـدة منظمــات موزعـة عل المـدن وكــان نضـالها منصـبا ضـد
نظــام زوغــو الــدكتاتوري  .ي
وف ظــروف القمــع الشــديد ظهــرت داخــل إحــدى المجموعــات مــا أطلــق عليــه "نظريــة تربيــة وحمايــة الكــوادر" الـ رـي
ـ
انفب خوج ــا" ورف ــاقه صاعا ك ـ رـببا ضــد هــاته النظريــة انته بهزمهــا وتأس ــيس
فجــرت صاعا قويــا داخــل الحركــة الشــيوعية اللبانيــة .وخ ــاض " ر ـ
ي
اللباب سنة  .1941وقام المؤتمر بفضح "نظرية الكوادر" كنظرية انهزامية وانتهازية
حزب العمل
 -5التجربة الفيتنامية:ـيب أو اليابـ ر ي
ـتعماريب الفرنسـ ر ي
ري
مــرت الثــورة الفيتناميــة قبــل انــدلع ثــورة غشــت 1945بفـ رـبات قمــع شــديد ســواء عل يــد السـ
ـانيب بعــد دخــولهم
المبياليــة الثانيــة .وكــان معــدل بقــاء الطــر خــارج العتقــال ل يتعــدى ســتة أشــهر ومــع ذلــك وجــد الحــزب حل مــن خلل
الفيتنــام إبــان الحــرب ر
ي
حي القيام بثورة غشت  1945ر
المعتقلب والستمرار ف الصمود وتصليب الحزب ر
ري
الي أدخلت الثورة الفيتنامية مسارا نوعيا جديدا.
تهريب
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ئ
المبدب:
 -IIمرتكزات الموقف الثوريي
تحكم هاته المرتكزات ثلث مبادئ:
للبوليتاريا".
 ا  -المبدأ الول هو" :الجماهب ه صانعة الثورة تحت القيادة السياسية واليديولوجية ر
ر
 ب  -المبدأ يي
والجماهب الثورية".
اللينيي كنواة قائدة للطبقة العاملة
الثاب يستند إل اعتبار" :القيادة تتحقق بالحزب الماركس-
ر
ي
ر
يعي الحكـم عليهـا
مما سبق تستنتج الوثيقة أنــه ل يمكـن عــزل التنظيـم الثـوري أو الحـزب عـن الجم ر
ـاهب "فعـزل البـذرة عــن الرض الـي تغـذيها ـ
بالهلك والعدم".
ويدعم هذا التصور الطروحة الثالثة لماركس حول فويرباخ ر
والي جاء فيها:
ر
متغبة .هــذه
تغب وا هــم نتــاج ظــروف أخــرى وتربيــة ر ـ
"إن النظريــة الماديــة الـ رـي تقــر بــأن النــاس هــم نتــاج الظــروف والببيــة ,وبالتــال بــأن الــذين ر ـ
النظريــة تنس أن النــاس هــم الــذين يغبون الظــروف وأن المرب هــو نفســه يف حاجــة ر
للببيــة .ولهــذا فه تصــل يـ
بالضورة إل تقســيم المجتمــع
رـ
ـ
رـ
ـ
ري
قسمب أحدهما فوق المجتمع.
ي
النساب ل يمكن بحثه وفهمه فهما عقلنيا إل بوصفه ثوريا").كارل ماركس" :أطروحات حول فويرباخ"(.
إن توافق تبدل الظروف والنشاط
تخلص المقالة إذن ) ي
ري
ري
نعي " ر ي
أساسيب وهما:
استنتاجب
لنب الحزب الثوري تحت رنبان العدو"( إل
ر يـ
ـلب الماركسـ ر ي
ـلب .فتكــوين المناضـ ر ي
 -1ل يوجــد "قــادة" يمتــازون بــامتلك المعرفــة ويقــدمونها جــاهزة للمناضـ ر ياللينينيب يتــم ي ـف قلــب نضــال
ـيب
الجمــاهب ي
وف قلــب ممارســتها الثوريــة وهــو وحــده الـذي يســمح ،حـ ر
سياس صــحيح ،يــدفع بــدوره إل
ـط
ـ
خ
ـداد
ـ
ع
بإ
ـدو
ـ
ع
ال
ـات
ـ
م
هج
خلل
ـن
ـ
م
ـي
ر ـ
ـ
ـاهب" ولهــذا فــإن أوائــل المناضـ ر ي
بــروز مقـ ر ي
ـلب الــذين مهــدوا لهــذه العمليــة ،ومهمــا بلغــت جــدارتهم،
ـاتلب جــدد وكــوادر ثوريــة مــن وســط هــذه الجمـ ر
الجماهب".
ليسوا ذوي تفوق نوع بالنسبة لهذه الكوادر الجديدة المنبثقة من نضال
ر
 -2يشكل الستنتاج الول الساس الصلب للمركزية الديموقراطية والنضباط الثوري ويسمح بتصحيح الخطاء السياسية والتنظيمية وبناءالخط السياس الصحيح الذي يبلور نضالت
الجماهب الثورية وكذلك المنظمة الماركسية اللينينية كنواة قائدة لهذه النضالت وهكذا فقــط
ر
بب أعل سلطة ونفوذ وتجربة")"مرض الشيوعية الطفول " ر ي
يتكون القادة" كأشخاص يربطون ما ر ي
لينب(.
ر
ي
المبيالية" وبناء عليه فالثورة الوطنية الديموقراطيــة ل
اتيج
ج -المبدأ الثالث وقوامه الطرحالسب ر
اللينيي القائل "بمعاصة الثورة لمرحلة ر
ر يـ
والفلحب تحــت
تصــنعها البورجوازيــة ي ـف بلــد يوجــد تحــت ســيطرة وقمــع الســتعمار والســتعمار الجديــد بــل فقــط تتــم بواســطة حكــم العمــال
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قيادة الطبقة العاملة.
يـ
ي
يعي عــدم الفصــل ر يـ
بب اسـ رـباتيجية الثــورة
د -المبــدأ الرابــع الــذي ل يجــب القفــز عليــه هــو صورة مراعــاة الواقــع الملمــوس للثــورة المغربيــة بمــا ـر
واسباتيجية التنظيم.
ر
رـ
ذاب " وبشــكل واضــح المبــادئ اللينينيــة للحــزب الثــوري
تبنــت منظمــة إل المــام منـذ صـدور وثيقــة "عشة أشــهر مــن كفـاح التنظيــم :نقــد ونقـد ـ
ي
ر
فب مــن مناضـ ر ي
وف منظــور المنظمــة تتكــون منظمــة المحـ رـب ر ي
فب الثـ ر ي
الـ رـي يشــكل" تنظيــم المحـ رـب ر ي
ـلب انبثقــوا مــن
ـوريب" الدعامــة الــي يقــوم عليهــا .ـ
نضال الجماهب ،ي
ر
ـديولوج داخـل حلقـة مغلقـة ،كمــا دعـت إليـه
السياس للحـزب ل مـن خلل تكـوين أيـ
الخط
بإعداد
جدليا
مرتبطة
ورة
سب
ف
ر
ر
ـ
أطروحة منظمة  23مارس.
ي
الجماهبيــة ـف نفــس الــوقت الــذي يقودهــا ويتغــذى منهــا .وهــو)أي الحــزب(
ي ـف منظــور الوثيقــة ل بــد للحــزب أن يرتبــط ويندمــج بالمنظمــات
ر
ر يـ
ـلب الماركسـ ر ي
ـوريب و المناضـ ر ي
فب الث ر ي
يتشــكل مــن منظمــة المحـ رـب ر ي
الجماهبيــة .و باعتبــاره طليعـة ثوريـة لبـد لـه
اللينينيب ي ـف المنظمــات الثوريــة
ـيب
ر
ـاهب الـذي ل يقـوم لـه أسـاس بـدون معرفـة لمبـادئ الـدفاع والهجـوم ي ـف العمـل الثـوري الـذي أســس لـه
من تعلم وإتقان فن القيـادة الثوريـة للجمـ ر
فلينب يف كتابه المرض الطفول وهو يتكلم عن ر
ي
ري
فبة  1910-1907يقول:
اللينيي .
الفكر الماركس
"علم الهجوم يجب أن يكتمل بعلم آخر :معرفة كيف رنباجع"" ،من المستحيل أن ننتض بدون معرفة علم الهجوم ر
والباجع".
السباتيجية يف الحرب الثورية الصينية" ي
ر
ر
اتيج يقول:
وف معرض حديثه عن مفهوم الدفاع
أما ماوتس تونغ يف دراسته "القضايا
السب ر
ر
اتيج يستهدف كليا النتقال إل الهجوم المضاد ،ر
ر
"إن ر
اتيج،
والباجع
الباجع
اتيج ليــس سـوى المرحلــة الول مـن الــدفاع السـ رـب ر
السب ر
السب ر
وإن الحلقة الحاسمة يف كل ر
اسباتيجية ه النض أم الفشل يف المرحلة اللحقة ،مرحلة الهجوم المضاد".
سياســيا ،الوضــع حســب الوثيقــة ر ي ـ
اتيج الــذي هــو
اتيج" ولــذلك تطــرح ســؤال كيفيــة الوصــول إل الهــدف السـ رـب ر
يتمب بطــابع "الــدفاع السـ رـب ر
ـاهب البــوادي المرتبــط بنمــو نضــالت المــدن هــذا
الوصــول إل الحــرب الشــعبية الـ رـي مــن ر ـشوطها انطلق النضــالت السياســية والثوريــة لجمـ ر
البوليتاري.
الذي سيكون عامل قويا للدفع بتبلور الوع ر
إن مرتك ـزات بن ــاء ه ــذا المس ــار ه ــو التحري ــك ال ــديالكتيك للعناص المتقدم ــة أ ك ــب ال ـ رـي تتأص ــل وتتج ــذر الي ــوم موض ــوعيا داخ ــل ق ــوى الش ــباب
الفلحب ي
ري
وف نفس الوقت داخل الطبقة العاملة.
الجماهب الثورية يف البلد أي داخل
وداخل مجموع
ر
ي
ر يـ
المبياليــة بالمنطقــة ،زيــادة عل الضــعف الموضــوع
 و مــنالممبات-حســب الوثيقــة -الـ رـي تجعــل مــن المغــرب الحلقــة الضــعيفة ـف سلســلة ر
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يـ
الجماهب الشعبية تفرز بمعدل قل ما يوصل إليه يف تاري ــخ المجتمعات الماقبـل-اشـ رـباكية ،مثقفيهـا العض ر ي
المعي
ـويب بنفـس
للنظام ،هو كون
ر
ر
المدرس المنحــدر مــن الحيــاء الشــعبية بالمــدن أو بــالبوادي).راجــع "حــول التعليــم بــالمغرب منــذ
ـاهب الشــباب
امس أي جمـ ر
ـ
المعمــق عنــد غر ـ
المدرس للم ــدن
الس ــتقلل الش ــكل" ع ــدد م ــزدوج ,21-20أنف ــاس بالفرنس ــية ).(1971م ــن هن ــا أهمي ــة توطي ــد المنظم ــات الثوري ــة للش ــباب
ــ
ري
الفلحب .وهناك دور هام يف هذا الطار باعتبارها منظما جماعيا.
وجماهب
والبوادي وربطها أكب بنضالت الطبقة العاملة
ر
السباتيجية التنظيمية المرتبطة ر
ر
باسباتيجية الثورة ل يمكنها بتاتا تجنب العتقالت يف العمل الثوري .ويجب العتماد عل قــدرة الرفــاق
أما
كشط أساس ويكون ذلك الصمود متعلقا ر
عل الصمود ر
ـاهب" ،فبقـدر مـا تكـون المنظمــات الماركســية -اللينينيــة
مباشة بتجذرهم داخل الجمـ ر
ـاهب ي ـف المرحلــة الراهنــة ،متكونــة مــن الشــباب الثــوري ،بقــدر مــا يتكــون مكــافحون ثوريــون
ـاهب حـ رـي وإن كــانت هــذه الجمـ ر
متجــذرة داخــل الجمـ ر
جدد وكوادر ثورية .....تتقدم هذه المعركة إل المام رغم يصبات العدو".
وداخل السجون تنصهر الطليعة ر
الي يمنحها الشعب ثقتها.
"إن المطرقة تكش الزجاج ،و لكنها تصلب الفولذ".
الطلب ـ  29غشت 1973
التحضبية للقطاع
حول وثيقة  :الندوة
ر
ري
عشة أشهر من كفـاح التنظيـم  :نقـد و نقـد ر
بعد صدور وثيقة " ر
ذاب " و المعروفـة "بتقريـر  20نون رـب" رـشعت منظمــة "إل المـام" تحـت قيــادة
ـ
الخبة ،بعــدما تعــرض مجموعــة مــن
لجنتهــا الوطنيــة المنبثقــة عــن النــدوة الوطنيــة الول و المدعمــة بــأطر جديــدة تــم اختيارهــا لــدعم هــاته
رـ
أعض ــائها إل العتق ــال ،يف ر ـ
الشاف عل تعمي ــم الخلص ــات المس ــتنتجة م ــن تجربته ــا وربطه ــا بالتج ــارب الخاص ــة لخلياه ــا ولجانه ــا المحلي ــة
ـ
وفروعها بالداخل والخارج ومختلف قطاعاتها.
هكــذا و ي ـف ســياق ترجمــة المهــام المســطرة ي ـف تقريــر  20نونـ رـب نظمــت "إل المــام" مجموعــة مــن النــدوات الوطنيــة القطاعيــة بهــدف الوقــوف
عل التجــارب و البحـث ي
ر يـ
المتمب بالعفويــة ومـن تمــة بدايــة تشـطيب النتائــج
السياس الســابق
ـط
خ
ال
ـة
ب
تجر
ـن
ـ
ع
ـة
ـ
ج
النات
ـاء
ـ
ط
الخ
و
ـواقص
ن
ال
ف
ـ
ـ
ي
السلبية لذلك الخط الذي طبع ممارستها السياسية و التنظيمية وانعكس عل أداء مناضليها ف مجالت عملهم القطاعية.
393

المنظمة الماركسية ـ اللينينية المغربية "إل المام" :الخط الثوري 1970 :ـ  :1980الوثائق الساسية ـ مقالت ونصوص

فــإذا كــان "تقريــر  20نونـ رـب" يعـ رـب عــن تقييــم شــامل للتجربــة الســابقة للمنظمــة فــإن مجموعــة مــن الوثــائق قــد حــاولت تقييــم التجــارب الفرعيــة
القطاعية و استخلص دروسها تمشيا مع الروح النقدية ر
الي جاء بها ذلك التقرير.
و كــان لبــد للمنظمــة أن تبــدأ بتقييــم تجربتهــا الشــبيبية عمومــا و داخــل الحركــة الطلبيــة خصوصــا .هكــذا عــرف صــيف ســنة  1973نقاشــات
واســعة حــول تجربــة المنظمــة داخــل الحركــة الطلبيــة ،ســاهمت فيهــا كــل الخليــا الطلبيــة للمنظمــة ،و قــد كــانت تتمركــز داخــل كليــة الداب و
ري
للمهندسب و المدرسة الوطنية للمعادن بالرباط و كلية الحقوق بالدار البيضاء.
كلية الحقوق و كلية العلوم و المدرسة المحمدية
و يف ســياق العــداد للنــدوة الوطنيــة الطلبيــة ،اجتمعــت الكتابــة الوطنيــة للمنظمــة مــع المكتــب الطلب الــذي كــان آنــذاك ر ـ
يشف عل عمــل
رـ
ـ
المنظمة داخل الحركة الطلبية.
الي كانت ثمرة للنقاشات الجماعية ر
و تمخض عن هذا الجتماع صدور هاته الوثيقة ر
الي ساهم فيها الرفاق الطلبة للمنظمة.
و عقــدت المنظمــة النــدوة الوطنيــة ي ـف مدينــة الــدار البيضــاء ي ـف أحــد مقراتهــا الشية و ي ـف ظــل إج ـراءات أمنيــة مشــددة  .و قــد تمــت النــدوة ي ـف
دورتب و ذلك بعدما ر ي
ري
ه الخــرى بمدينــة الــدار
تبب أن الدورة الول ر
غب كافية لستكمال النقاش و تعميق الراء ،فتقــرر عقـد دورة ثانيــة سـتتم ـ
ر
شتنب  -بداية أكتوبر  . 73و قد ي
البيضاء بنفس ر
الشفاب ،مشـ رـبي
حض هذه الندوة الشهيد عبد اللطيف زروال ،أبراهــام
الشوط و ذلك نهاية
ر
بلعبــاس ،فــؤاد الهيلل  ،التمسـ ي
ـماب مصـ ي
ـطق ،الش ييق محمــد ،دركــال ،لعريــش عــزوز ،ف.م ،م .ك و رفــاق آخــرون يمثلــون الكليــات و المعاهــد
ـ
المذكورة أعله.
تعتب الفكار الرئيسية الواردة فيها ،بمثابة التصور العــام ،رغــم بعــض التعــديلت
تعتب هاته الوثيقة إحدى الوثائق الطلبية للمنظمة ،حيث ر
و ر
الطفيفة ر
الي صارت عليها ممارسة المنظمة داخل الجامعة منذ ذلك الوقت إل حدود مارس  1976حيث سيعتقل آخر أطرها وقياداتها.
الوثيقة ر
تلق الضـوء عل الكيفيــة ال رـي كـانت تعمـل بهـا المنظمــة داخـل الجامعـة بعـد صـدور "تقريــر  20نونـ رـب" ،ولهـا جـوانب كـ رـثبة تفيـد تاري ــخ
والتغيبات ال رـي صــاحبت عملهـا مـن  1970ح رـي صـيف  . 1973و للوثيقـة قيمــة تاريخيــة أخـرى ،لنهـا
منظمة "إل المام" يف الحركة الطلبية
ر
الطلب المـام مـن أكتــوبر  1973إل اعتقـالت
الطلب إضافة إل أنها شكلت الرضية الساسية للقطـاع
أهم وثيقة أصدرتها يف مجال عملها
ر
رـ
 . 1976و لن الحرك ــة التلميذي ــة و الحرك ــة الطلبي ــة ل ــم يكون ــا منفص ـ ر ي
ـلب نض ــاليا ويخض ــعان للمنظ ــور الع ــام للمنظم ــة فيم ــا يخ ــص الش ــبيبة
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تفجب الضاع ضد النظام ،تقدم الوثيقة بعض المعطيات عن الحركة التلميذية خصوصا فيما يتعلــق بنضــالها
المدرسية و دورها التكتيك يف
ر
ر
المشبك مع الحركة الطلبية ،و اللفت للنظر و بعد سنة عل تأسـيس النقابـة الوطنيـة للتلميـذ )تأسسـت النقابـة الوطنيـة للتلميـذ ي ـف أبريــل
تتبي المنظمة يف ظروف سياسـية معقـدة )قــام النظــام الكمـ رـبادوري بحـل "التحـاد ال ي
 ( 1972ي
ـوطي لطلبــة المغـرب" ي ـف  24ينــاير  1973وشـن
ر
الس ء الـذي تعرضـت النقابـة الوطنيــة للتلميـذ مـن خلل اعتقـال جـزء ك رـبب
هجوما واسـعا عل الحركـة الطلبيــة و أطرهـا وقياداتهـا وهـو نفـس ـ
م ــن قيادته ــا الوطني ــة يف م ــارس  ( 1973فك ــرة تأس ــيس النقاب ــة الشية للتح ــاد ال ـ ي
ـوطي لطلب ــة المغ ــرب ي ـف س ــياق خ ــط الس ــتمرارية النض ــالية
ـ
نونب .1972
والصمود الذي أسست له جل وثائقها الصادرة منذ ر
لقد سطرت الوثيقة مهـام المنظمــة بدقــة ك رـببة وبشــجاعة رغـم القمـع الشـديد و رغـم الحصـار الـذي يـصب عل الحركـة الطلبيــة و رغـم تراجـع
ـاهبي .و تلخ ــص الفق ــرة التالي ــة تل ــك المه ــام الثلثي ــة ذات الص ــلة
ـاهبي و جم ـ ر
داخل  ،ش ــبه جم ـ ر
ـ
ه مه ــام ثلثي ــة البع ــاد  :تنظي ـ
البع ــض و ـ
الجماهبي ــة )الجبه ــة الموح ــدة للطلب ــة التق ـ ر ي
ـاهبي )التح ــاد
ب ــالتنظيم المرك ــزي )الخلي ــا( و التنظيم ــات الش ــبه
ـدميب( و التنظي ــم النق ـ رـاب الجم ـ ر
ر
ي
الوطي لطلبة المغرب(:
ي
ر
ي
نبي الجبهــة بنــاء جديــدا مــن المناضـ ر ي
ـلب
نبي تنظيمنــا بنــاء محكمــا حـي يكــون بالفعـل القيــادة الفعليـة للهجــوم المقبــل ،كمــا يجــب أن ـ
"علينـا أن ـ
عبوا عـن التحـامهم ونضـالهم ي ـف أوقــات الشــدة هـذه ،و لفـظ كــل الغـازات السـامة ال رـي ع رـبت عـن انتهازيتهـا و انهزاميتهـا كمـا
الصامدين و الذين ر
الوطي لطلبة المغرب المنظمة الطليعية الوحيدة يف الظروف الجديدة ،ر
ي
الس ء الـذي
يجب علينا كذلك أن ندرس بجد إمكانية جعل التحاد
ـ
الجماهبية ر
حي نضمن استمراريتها وصمودها".
يستلزم منا أن نفكر يف البناء الصحيح للنقابة الشية
ر
حول وثيقة  :نحو ر ئ
الجماهبية ـ ـ  20أكتوبر 1973
الدفاع للحركة
تهن رشوط قيادة النضال
ر
ي
تنت وثيقــة "نحــو ر ئ ـ
تهيي ر ـشوط قيــادة النضــال الــدفاع" إل مجموعــة الوثــائق الماميــة الجداليــة الـ رـي جــاءت كــرد عل قضــايا الخلف الــذي
ـ
ي
يـ
ه بـذلك تع رـب عــن مواقـف "إل المــام " مـن
نشـأ وأصــبح
ر
جماهبيــا ـف ربيـع العـام  1973ربب منظمــة " إل المــام " و منظمــة "  23مــارس"ة و ـ
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مجموعــة مــن القضــايا الخلفيــة  .فبعــد صــدور وثيقــة "الوضــع الراهــن و المهــام العاجلــة للحركــة الماركســية – اللينينيــة " انـ رـبت جريــدة " 23
مــارس ")الجريــدة المركزيــة لمنظمــة " 23مــارس"( للــرد عل الطروحــات الـ رـي جــاءت بهــا الوثيقـة ،فظهــرت مجموعــة مــن التهامــات الموجهــة
غب ذلك مـن النعـوت و الـردود ال رـي قـامت بتشــويه المواقـف المنشــورة بجريــدة" إل المـام " .و كـان لبـد
للمنظمة كوصف مواقفها بالعفوية و ر
اعتبتهــا " إل المــام " مشــوهة لمواقفهــا .فكــان صــدور وثيقــة " ر ي ـ
لنب الحــزب الثــوري
مــن الــرد عل مجموعــة مــن المواقــف و التحليلت الـ رـي ر
تحــت ر ـنبان العــدو " ،وه أول رد للمنظمــة بعــد وثيقــة " الوضــع الراهــن  ،"..بينمــا شــكلت وثيقــة" نحــو ر ئ ـ
تهيي ر ـشوط قيــادة النضــال الــدفاع
ـ
ي
الجماهبية" الرد الثاب و كان صادرا عن الكتابة الوطنية ،قام بصياغته الرفيق الشهيد عبد اللطيف زروال .
للحركة
ر
ر يـ ـ
بتحيب مجموعـ ــة م ــن التحليلت الـ ـ رـي جـ ــاءت بهـ ــا وثيقـ ــة" الوضـ ــع الراهـ ــن  "...تهـ ــم مسـ ــتجدات الوضـ ــع الجتمـ ــاع
عموم ــا قـ ــامت الوثيقـ ــة
والقتصــادي والسياس وذلــك لــدعم الطروحــات الـ رـي دافعــت عنهــا " إل المــام " ي
ي
اليميي الســائد داخــل "  23مــارس ".
ـار
ـ
ي
الت
ـع
ـ
م
اعها
ص
ف
ـ
ـ
ـ
الجماهبيــة مؤسســة لبعــض
سـوف لـن نقـف عنـد هــذه المعطيــات رغـم أهميتهــا بقــدر مـا نهتـم بالكيفيــة ال رـي عــالجت بهـا الوثيقـة واقــع الحركــة
ر
المفاهيم الجديدة و مسطرة انطلقا من ذلك مهام الحركة الماركسية – اللينينية تجاهها.
الجماهبية  :الوضع ،المرحلة و رشوط القيادة
 1ـ ـ الحركة
ر
الجماهبية و خصوصيات نموها :
أ -السمة الرئيسية للحركةر
انطلقا من استمرار أزمة النظام الطبقية والبنيوية و دورها يف تكثيف و تعميق ر
الجماهبية  ،أزمة تتطـور ي ـف
الشوط الموضوعية لنمو الحركة
ر
الجماهبيــة هــو النمــو ،لكــن هــذا النمــو ل يسـ رـب ي ـف خــط
للمبياليــة  .فالطــابع الول للحركــة
ســياق عــال يعــرف نمــوا مضــطردا للزمــة العامــة
ر
ر
مس ــتقيم ب ــل ملت ــو و معق ــد بس ــبب غي ــاب الداة الثوري ــة .أم ــا الط ــابع الث ـ ي
أساس لك ــل المرحل ــة التاريخي ــة ال ـ رـي
ـط
ـ
خ
ك
ـة
ـ
ي
بالعفو
ـامها
ـ
س
ات
ـو
ـ
ه
ف
ـاب
ـ
تجتازها.
الي تكون عفوية مما يهدد بخطر الركود كما وقع ر
إن هذا الوضع يحمل يف طياته مخاطر التفجرات ر
مباشة بعد انتفاضة  23مارس .1965
ض ــدا عل خط ــة ال ـ رـباجع )"خط ــة عم ــل داخ ــل الطبق ــة العامل ــة " ه ــو عن ــوان الوثيق ــة ال ـ رـي تنظ ــر لخط ــة ال ـ رـباجع( تط ــرح الوثيق ــة عل الحرك ــة
ـاهب( ،علمــا أن ذلــك يتــم يف ظــروف ر ي ـ
تتمب إضــافة إل تعمــق
الماركســية اللينينيــة مهمــات نضــالية ملموســة لتجــاوز هــاته العفويــة )عفويــة الجمـ ر
ـ
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ي
المعي هنا حركة 3مـارس ال رـي قـامت بعمليـات مسـلحة ي ـف مـارس  ( 73و
أزمة النظام بمجموعة من السمات منها :الندحار السياس البلنك)
ر
يلق عل الحملـ ــم
ـغبة الصـ ــلحية و انفضـ ــاح دور ر
إفلس البورجوازيـ ــة الصـ ـ ر
الببوقراطيـ ــة النقابيـ ــة و التحـ ــاق حـ ــزب السـ ــتقلل بالنظـ ــام ممـ ــا ـ ـ
الجماهبية و تجاه نموها العفوي .
)الحركة الماركسية-اللينينية المغربية( مهاما جسيمة تجاه الحركة
ر
ر
الجماهبية :
السباتيجية للحركة
 ب – طبيعة المرحلةر
الجماهبيــة دفاعيــا )مرحــل دفاعيــة كســمة رئيســية( ،و بــذلك اعتـ رـبت أن الشــعار
حــددت الوثيقــة الطــابع العــام للمرحلــة الـ رـي تجتازهــا الحركــة
ر
لتغيب
بالجماهب " ليتم التمكن من النتقال من النضال العفوي إل النضال الدفاع المنظم تمهيدا
الرئيس للحملم هو "الصمود و اللتحام
ر
ر
ري
عب إنجاز مهمات محـددة لكـل ف رـبة محـددة وهـذا
البوليتاري  .و لك يكون الشعار فعال لبد أن تجسيده ر
مبان القوى عن طريق بناء الحزب ر
يف كل مجالت العمل الثوري.
للجماهب:
 ج -رشوط قيادة النضال الدفاع المنظمر
الجماهبيــة ل بــد مــن بلــورة ر ـ
الجماهبيــة طبقــا
الش وط الذاتيــة لتنظيــم عفويــة الحركــة
ـوفب ر ـشوط قيــادة النضــال الــدفاع المنظــم للحركــة
ر
ر
لتـ ر
لتغيب ر يـ
مبان القـوى و النتقـال إل النضـال الهجــوم مسـتقبل ،و ي ـف هـذا السـياق ترفـض
للمكانيات المتوفرة ل الحملم حاليا للوصول تدريجيا
رـ
الوثيقة مفهوم ر
الب ر ي
كب عل الطبقة العاملة كما طرحته " خطة عمل" ر
الي قدمتها منظمة " 23مارس ".
تقول الوثيقة )"نحو ر ئ
تهيي رشوط قيادة النضال الدفاع ("...يف هذا الصدد:
ه تلـك المسـ رـبة ال رـي ينخــرط فيهـا اليســار بنضـالت الطبقـة العاملـة و يعمـل عل قيادتهـا  .و يعمــل
" إن مهمة بناء الحزب الثوري ر
البوليتاري ـ
ه مس رـبة نضـالية يعمــل
ـوفب أســس التحــالف العمــال –
فيهـا عل ت ر
ـ
الفلج  ,مـن خلل دمـج الماركســية – اللينينيــة بواقــع بلدنـا الملمــوس ،و ـ
ي
ي
ـأثب فيــه و
ـاهبي بمختلــف الســاليب ،و فــق خطــط معينــة ـف كــل مرحلــة مــن أجــل الوصــول إل التـ ر
فيهــا اليســار عل النخ ـراط ـف الكفــاح الجمـ ر
البوليتارية أن تتبلور و للحزب الثوري أن ينشأ ".
قيادته  .و بهذا الطريق وحده يمكن للطر ر
 2ـ ـ من مهام المرحلة إل مهام ر
الفبة :
تنطلــق الوثيقــة مــن اعتبــار نفســها اســتمرارا لوثيقــة" الوضــع الراهــن  "...مــن حيــث أن الول قــامت بتحديــد مهــام المرحلــة بينمــا جــاءت الثانيــة
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لتحديد مهام ر
الفبة و بناء عليه حددت مهمات المنظمة داخلها و ذلك عل طريق إنجاز مهام المرحلة.
أ – المهمات التنظيمية :
تحت شعار تصليب المنظمة سطرت الوثيقة المهمات التنظيمية التالية :
 -1توسيع التنظيمات رالي تشكل محور الربط العضوي ر ي
الجماهبية و يتعلق المر ب:
بب المنظمة و التنظيمات
ر
 +اللجان الساسية .
 +لجان النضال العمالية بالخص.
 +تحويل التصالت إل حلقات.
ر
تسطب برامج نضالية و استعمال الجريدة المركزية .
إيديولوج و
لتطوير هذا العمل لبد من القيام بعمل
ر
الجماهبيــة الشية أو العلنيــة و يتعلــق المــر بالنقابــة الوطنيــة للتلميــذ)نــوت( و التحــاد الـ ي
ـوطي
  -2توثيــق الرتبــاط العضــوي مــع الطــاراتر
ري
التقدميب و النقابة العمالية ،و اللجان النقابية الموسعة.
لطلبة المغرب)اوطم( و الجبهة الموحدة للطلبة
ئ
ـأثب الجري ــدة المركزي ــة )"إل الم ــام "  :الجري ــدة المركزي ــة لمنظم ــة إل الم ــام (وس ــط
  – 3توس ــيع العم ــل ال ــدعاب م ــن خلل توس ــيع دائ ــرة ت ـ رالجماهبية.
الحركة
ر
الدفاع المنظم:
الجماهبية و قيادة نضالها
المطلن العام للحركة
البنامج
ر
 3ــ ر
ي
ري
الجماهبية يخدم أفق قيادة نضــالها الـدفاع و يسـاهم ي ـف توســيع النضــال الــديموقراط .و
مطلي عام للحركة
اعتبت الوثيقة أن طرح برنامج
ر
ر
ر
ي
ـعي )برنام ــج الث ــورة الوطني ــة
البنام ــج ال ــديموقراط لب ــد أن يعتم ــد عل اس ــتلهام ر
ـ ـف منظ ــور الوثيق ــة ف ــإن مفه ــوم ر
البنام ــج ال ــديموقراط الش ـ ر
السياس العـام ضـد النظــام و قـادر كـذلك عل
الجماهبيــة نحــو شــن النضــال
الديموقراطية الشعبية( ،برنامـج قــادر عل تطــوير نضـالية الحركــة
ر
ـ
كسب القوى الديموقراطية الثورية لصف اليسار الثوري.
 4ـ ـ حول وحدة الحركة الماركسية – اللينينية :
ر
رـ
ذاب " المعروفــة اختصــارا بتقريــر  20نونـ رـب المهمــة الرئيســية للمنظمــة مــن خلل
حــددت " وثيقــة عشة أشــهر مــن كفــاح التنظيــم :نقــد ونقــد ـ
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جماهبيــا " .و بشــكل مــوازي شــكل شــعار "مــن أجــل منظمــة ماركســية – لينينيــة
شــعار " :مــن أجــل بنــاء منظمــة ثوريــة طليعيــة صــلبة و راســخة
ر
ـاهبي المنظ ــم لن الوح ــدة
واح ــدة" ش ــعارا آخـ ـرا لنج ــاز وح ــدة الحمل ــم المنش ــودة دون إغف ــال أن ذل ــك يم ــر ع ـ رـب الضاع ال ــديموقراط الجم ـ ر
ر يـ
الندماجية لن تتحقق بدون الرتكاز عل خط ثوري سديد يســتقطب حــوله كــل الماركسـ ر ي
اللينينيب المغاربـة .و بالنســبة للف رـبة التأكيـد عل
ـيب
يصورة الضاع ضد النتهازية اليمينية السائدة داخل منظمة "  23مارس " ،مع البحث عن أسـس العمــل المشـ رـبك عل قاعـدة  :صاع وحــدة
صاع بما ي
الجماهبي المنظم وصول إل وحدة جديدة عل قاعدة خط ثوري سديد.
يعي تغليب طابع الضاع
ر
ف
المغرب ـ نقاش منظمتنا مع الفصيل الثالث ـ  8مارس 1974
البوليتاريا
كس-
لينين لحزب ر
ري
ي
حول وثيقة  :من أجل خط مار ي
بعــد انطلق الخلف ر يـ
بب منظمــة "إل المــام " و منظمــة  23مــارس ،و حينمــا كــان الضاع خلل ســنة  1974قــد دخــل مرحلــة متطــورة ،حيــث
بدأت تظهر يف الفق ،داخل منظمة " 23مارس" معالم اتجاه قريب من أطروحات " إل المام " )و هو التجاه الذي سيطلق عليه فيمــا بعــد
اليجاب " ( ،كان يتبلور تدريجيا يف احتكـاك مـع مناضـل المنظمــة ،انفتـح النقـاش مـع الفصـيل الثـالث داخــل الحركـة الماركســية
اسم " التجاه
ر
– اللينينيــة المغربيـة )الفصـيل المعـروف ب " لنخـدم الشـعب" كــان قـد تشــكل عل إثــر خلف داخـل منظمــة " 23مـارس"( .و ممـا سـاعد عل
التقــارب ر ي ـ
بب المنظمــة و هــذا الفصــيل كــون الفصــيل الثــالث كــان يخــوض هــو الخــر بعــد انشــقاقه عــن منظمــة " 23مــارس" صاعا مري ـرا ضــد
ـديولوج و السياس الســائد داخله ــا ،و باحتك ــاكه بمناض ــل المنظم ــة أدرك الف ــارق القــائم ر ي ـ
ر
بب منظم ــة "إل الم ــام " و منظم ــة "23
الخ ــط الي ـ
ـ
ري
مارس" بعد أن كان يقيم خلطا بينهما حيث ل يفرق ر ي
الخطب السائدين داخل كل تنظيم.
بب
و بعــد اتصــالت أوليــة مــع هــذا التنظيــم وبعــد تبــادل الوثــائق الساســية لكــل منهمــا قــامت قيــادة فصــيل " لنخــدم الشــعب " بمناقشــة الوثــائق
المامية ر
الي توصلت بها ،مبدية مجموعة من الملحظات و النتقادات و كذلك مجموعة من التساؤلت فجاء الــرد المــام مصــاغا ي ـف وثيقــة
ي
المغرب " المؤرخة بتاري ــخ  8مارس . 1974
البوليتاريا
هامة ستحمل عنوان " من أجل خط ماركس –
لينيي لحزب ر
ر
مــن وجهــة نظــر تاريخيــة يمكــن اعتبــار هــاته الوثيقــة إحــدى أهــم الوثــائق الماميــة لكونهــا كــانت عرضــا مكثفــا لهــم أطروحاتهــا الثوريــة ،ذلــك أن
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توفرهـا يســمح بتغطيــة النقـص الحاصــل عـن فقـدان وثـائق أخـرى ســبق للمنظمــة أن أصـدرتها وخاصــة فيمــا يتعلـق بخطهــا التنظي ـ  .أمــا كونهـا
جــاءت تكثيفــا للخــط العــام للمنظمــة فيعــود لكــون علقــة المنظمــة بفصــيل "لنخــدم الشــعب" كــانت حديثــة العهــد آنــذاك وكــان لزمــا أن يتــم
إعطاؤه نظرة شاملة عن خطها وجوانب من تجربتها.
وطبعــا لـم يـ
تعي الوثيقــة بــالجوانب التنظيميــة فقــط بــل تطرقــت لقضــايا منهجيــة وسياســية واسـ رـباتيجية وحـ رـي إيديولوجيــة وذلــك ضــمن نظــرة
ر
كــانت تت ـ ي
ـوفب ر ـش وط وح ــدة الحركــة الماركســية اللينينيــة المغربيــة .وقــد أعطــت أهميــة كـ رـببة لتلــك الوحــدة
ـوج النقــاش الرفــاف وتســع إل تـ ر
انطلقا من التجربة المعاشة )بسلبياتها وإيجابياتها( مع منظمة "23مارس".
 -1المبادئ المنهجية لنجاح العملية الوحدويةتقديم:
السياس للثـورة المغربيـة بمـا يعنيــه مـن إدمـاج للماركســية –
حددت منظمة " إل المام" المهمة المركزيـة للوحــدة فيمـا أسـمته معضـلة الخـط
ـ
اللينينية بواقع البلد الملموسة تقول الوثيقة:
" إن المهمــة المركزيــة ي
السياس للثــورة المغربيــة القائمــة عل أســاس دمــج الماركســية –
ـط
ـ
خ
ال
ـلة
ـ
ض
مع
الول
ـة
ـ
ج
بالدر
ه
ـد
ـ
ي
التوح
ـألة
ـ
س
م
ف
ـ
ـ
ـ
اللينينية بواقع بلدنا الملموس ".
ي
اللينيي و نضاله الموحد قامت عل أساس خط عام مرتكز عل طــرح نفســه كبــديل
لقد أدركت المنظمة أن رشوط انبثاق اليسار الماركس –
للصلحية و التحريفية من خلل التأكيد عل مقولت ماركســية – لينينيــة عامــة ) أهميــة النظريــة  ,الحــزب  ,العنـف  ,الثــورة العربيــة  (...لكــن
ـاهب ،هـاته
تغبت نتيجة عوامل عدة منها تطور سياسة النظام ،بـروز "حركـة  3مـارس" ،تطـور ممارسـات اليســار و ارتبـاطه بالجم ر
الظروف قد ر
الشــعارات إذن ستصــبح عــاجزة عل أن تشــكل خطــا سياســيا يجيــب عل مجمــل القضــايا الراهنــة للنضــال الثــوري  .هكــذا أمــام وطــأة الظــروف
ه المســالة المركزيــة و أصــبحت وحــدة الحملــم )الحركــة الماركســية اللينينيــة المغربيــة( مرتبطــة بحــل
رـ
المتغبة أصــبحت مســألة الخــط الثــوري ـ
معضلة الخط الثوري السديد ،خط يجيب عل القضايا المرحلية و البعيدة للثورة المغربية .
جماهبيــة الضاع الـذي خاضـته المنظمــة ضـد
و لـذلك جــاءت دعـوات منظمـة " إل المـام " إل الضاع الــديموقراط المنظــم ،و هـذا مـا يعلـل
ر
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الي كانت ر
اليميي النتهازي لقيادة " 23مارس" ر
ي
تخس الضاع الديموقراط المنظــم و تبحـث عــن التفاقـات السياســية الفوقيـة ي ـف ظـل
التيار
ئ
خاط للتوحيد .
مفهوم
يميي تمثل ــه قي ــادة"  23م ــارس" و ر ـ
لق ــد ك ــان الم ــر يتعل ــق ب ــانحراف ي
ـاهبي ه ــو
نشتها  .و ك ــان اله ــدف م ــن خ ــوض الضاع ال ــديموقراط الجم ـ ر
ـ
يميي و ليس مع منظمة " 23مارس" كمنظمة ،ر
إيديولوج و سياس ي
ر
ـاهبي
القطيعة مع خط
السء الذي كان يدعو إل التعرية و العزل الجمـ ر
لهذا التيار .و رغم ذلك حافظت المنظمة عل الممارسـة النضـالية المش رـبكة و عل العلقــات النضـالية مـع قواعـد منظمـة  23مـارس .و بـذلك
ري
تم نقد السلوب القديم للعلقات ر ي
المنظمتب خصوصا و أن " إل المام " أصبحت ترى أن مسألة الخط الثوري ه المسألة المركزية يف
بب
عملية التوحيد .
ر
المقبحة لنجاح العملية الوحدوية مع فصيل "لنخدم الشعب"
 -2المبادئبالســتفادة مــن تجربــة الضاع مــع منظمــة " 23مــارس" و بنيــة إنجــاح النقــاش الوحــدوي مــع فصــيل "لنخــدم الشــعب" اقـ رـبحت منظمــة" إل
المام" سبعة مبادئ لنجاح ذلك :
 -1النقــاش ي يالبيــه و الهــادف و تجنــب كافــة الســاليب الخاطئــة و الحلقيــة ،النقــاش الــذي ينطلــق مــن المفــاهيم الساســية ليصــل إل القضــايا
العملية ة
ري
المنظمتب بصورة فعالة يف هذا النقاش مع حق إبداء آرائها بدون التقيد بالمواقف الرسمية ة
 -2رإشاك مجموع قواعدر
 -3رالبباز ر ي
المشبكة و العمل عل الحفاظ عل روح الوحدة و التفاق و عدم اللجوء إل ر ي
احبام ر ي
والبييف ة
اللبامات
 -4النطلق من التجارب العملية لكل منظمة يف النقاش الجاري و يف تدعيم المواقف ةر
ري
الذاب كسلح فعال بيد المار ر ي
–اللينينيب يف تجاوز الفكار و الممارسات الخاطئة ة
كسيب
 -5النقد -6خلــق رـالشوط لتــدعيم الممارســة المشـ رـبكة ،و هــذا العمــل يمكــن أن يتــم ي ـف مجــرى النقــاش و ليــس بعــده و عل أســاس التحاليــل السياســية
الكاف ،إذ تسمح بتوفب مناخ نضال و ر
المحددة و مهام محددة ،و عل الرفاق أن يعبوا هذه المسالة الهتمام ي
رفاف يساهم يف تطــوير النقــاش
ر
ر
الديموقراط المنظم ،و يسمح بممارسة القناعات و المواقف و يخدم مهمة النضال ضد الحكم ة
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الساس ي ـف النق ــاش ال ــديموقراط المنظ ــم ،يح ــدد المراح ــل المتتالي ــة
 -7ي ـص ورة ت ــوفر برنام ــج متكام ــل للتوحي ــد حالم ــا يت ــم القط ــع الش ــوطـ
لعملية التوحيد بشكل عل ة
ر ف
 -3فف النقاش ر فالتنظيمي :الطروحات
بي
ي
ي
ر
الطبق و التجربـة المعاشـة والبتعـاد
منذ البدء و ف قسم الملحظات الولية أ كــدت منظمــة " إل المـام " عل يـصورة النطلق مـن التحليــل
ـ
عن النقاش الذي ر
يبق يف سماء المفاهيم المجردة .و يف هذا الصدد تقول الوثيقة :
"إن النهــج الســديد ي
ي
اللينيي للثــورة والجابــة عل قضــاياها النظريــة و العمليــة يكمــن بالدرجــة الول ي ـف التحليــل
–
كس
المار
ـط
ـ
خ
ال
ـد
ـ
ي
تحد
ف
ـ
ـ
ـ
ر
ري
الثوريب عل قاعدة التحليل الملموس للواقع الملموس القائم عل دمج الحقيقــة
الطبق السديد ,و تلك ه المهمة الول الملقاة عل عاتق
العامة للماركسية – اللينينية بواقع بلدنا".
ي
للبولتاريا المغربية
ا -حول قضايا بناء الحزب الماركس –اللينيي ر
ري
انطلقت منظمة " إل المام" من تحديد المهمة المركزية الحاسمة المطروحة عل المار ر ي
اللينينيب المغاربة يف تلك المرحلة :
كسيب –
ر يـ ـ
"إن مهم ــة بن ــاء الح ــزب ه إذن المهم ــة المركزي ــة الراهن ــة لك ــل الماركس ـ ر ي
فه البوص ــلة ال ـ رـي يج ــب أن ترش ــدهم ي ـف ص ــياغة
ـيب –
اللينينيب  :ـ ـ
ــ
ي
ـ
ي
ـ
ي
ي
اللنينيب المغاربــة و لهــذا كــانت
السياس بالنســبة للماركسـ رـيب –
ه نقطــة النطلق الضورية الول ـف تحديــد الخــط
ر
ـ
مهــامهم الخــرى .تلــك ـ
مسـألة الحــزب أ كــب القضـايا التهابــا يف الضاع الـدائر ،و كــانت مهمــة بنـاء الخـط الثـوري ي
ه بدرجــة أول مســالة الجابــة عل
ـة
ـ
ن
اه
ر
ال
ـة
ـ
ل
المرح
ف
ـ
ـ
ـ
ي
ر
ي
سؤال كيف ي
نبي الحزب الثوري الماركس – اللينيي ف شوط بلدنا الملموسة ".
قدمت منظمة " إل المام أجوبتها يف مجموعة من الوثائق منها " ر ي
لنب الحزب الثوري تحت رنبان العدو " و ه الوثيقة الـ رـي جــاءت كـرد عل
ر
مفهوم بناء الحزب يف السلم تحت غطاء " ر
الب ر ي
كب عل الطبقة العاملة بواسطة ر
الشباك و تنظيم العمــال المتقـ ر ي
ـدمب " كمــا جــاء ي ـف
نش الفكر
خطب و مفهـ ر ي
ر يـ
وثيقــة" خطــة عمــل "الـ رـي أصــدرتها منظمــة  23مــارس و قــد ســجلت الوثيقــة الماميــة وجــود خلف ر ي ـ
ـومب للعــالم  :مفهــوم
بب
ر
الطبق كمحــرك للتاري ــخ  .و عليــه أ كــدت المنظمــة عل ي ـص ورة بنــاء الحــزب الثــوري مــن خلل
بروليتــاري و مفهــوم بورجــوازي يطمــس الضاع
ـ
ـاهبي و رفــض بنــائه ي ـف الســلم كمــا تبلــور ي ـف نظريــة الطــر المارســية )نســبة إل منظمــة  23مــارس( المعروفــة ب "الخــط
الكفــاح الثــوري الجمـ ر
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الداخل" .
و هنا تسجل الوثيقة التفاق الحاصل ر ي
بب منظمة " إل المام "و " لنخدم الشعب" حــول رفــض " الخــط الــداخل " لمنظمــة  23مــارس أو مـا
ـاهبي ممــا
كــان يطلــق عليــه بنظريــة الطــر.كمــا تــم تســجيل اتفــاق عل فكــرة بنــاء الحــزب كمهمــة كفاحيــة شــاقة مــن خلل النضــال الثــوري الجمـ ر
اعتب مكسبا ثمينا يف النقاش .
ر
 و عن سؤال عن هوية الحزب و مما يتكون و ما سلحه النظري أكدت منظمة" إل المام" عل الطروحة التالية :ر
البوليتاري ــا ،الفص ــيل المنظ ــم و المس ــلح بعل ــم
ـيل
ـ
ص
الف
ـم
ـ
ض
ي
,
الطبق
البوليتاري ــا
الطليع م ــن ر
" ه ــذا الح ــزب الث ــوري المنش ــود ه ــو ح ــزب ر
ــ
ــ
الجماهب الكادحة ي ـف جميــع مراحــل النضــال ،ي ـف الهجـوم و الـ رـباجع ،و قـد
الماركسية – اللينينية  ,و يقود التحالف العمال – الفلج و مجموع
ر
أكدنا عل النضال الدفاع يف حالة هجوم العدو المتواصل الذي ينهجه نظام الحسن – عبد ا – الدلي يف بلدنا"
ر
الطبق  ،و لهــذا
للبوليتاريــا " بواســطة بلــورة و تأســيس نــواة بروليتاريــة تشــكل أســاس الحــزب
و هكــذا أ كــدت" إل المــام "عل الــدور القيــادي ر
ـ
فنحن نضع مهمة بناء هذه النواة يف مركز الصدارة بالنسبة للمهام الخرى ،بواسطة ر
الب ر ي
كب يف الدرجة الول و من حيــث التنظيــم و الدعايــة و
البوليتارية الساسية " .
النضال عل المراكز ر
المنظمتب حيث " يشبرفاق " لنخدم الشعب "بوضوح إل ر
الب ر ي
ري
ري
و هنا يظهر الخلف ر ي
الفلحب و البادية بصـفة عامـة  .و ي ـف مزيـد
كب عل
بب
ر
من رشح الموقف المام تقول الوثيقة :
البوليتاريــا الصــناعية و المنجميــة ) و ل علقــة لمســألة الـ رـب ر ي
"ذلــك هــو يـ
كب هنــا بمســالة المدينــة أو الباديــة إذ أن
معي قولنــا أولويــة العمــل داخــل ر
عددا من المواقع البوليتارية الساسية جدا تقع داخل البادية كالمناجم مثل ( ،إن هذا ر
الب ر ي
كب هو مرحلة أولية يصورية ي ـف مس رـبة بنـاء الحــزب
ر
الثوري لماذا ؟ "
الجواب :
ر
الطليع المنظ ــم م ــن الطليع ــة و مس ــلح بالماركس ــية – اللينيني ــة ،و قي ــادة
ـيل
ـ
ص
الف
ـو
ـ
ه
،
الطبق
البوليتاري ــا
" لن الح ــزب الث ــوري ه ــو ح ــزب ر
ــ
ــ
البوليتاريا ليست مسألة نظرية فقط بل ه مسألة عملية ،فل يمكن تصور الحزب الثوري بدون هوية طبقية فعلية "
ر
403

المنظمة الماركسية ـ اللينينية المغربية "إل المام" :الخط الثوري 1970 :ـ  :1980الوثائق الساسية ـ مقالت ونصوص

ي
حي النهاية ،ر
البوليتاريا ه الطبقة الثورية ر
المبياليــة إل النهايـة و
الي يؤهلها واقعها الموضوع لقيادة الثورة  ,ف مرحلــة النضـال ضـد ر
" لن ر
ر
الشباكية " .
السب بها بخط ثابتة نحو
انتصار الثورة الوطنية الديموقراطية الشعبية و ر
البوليتاريــا المغربيــة بمـا تملـك مـن تقاليـد نضـالية راســخة مـا يقــرب مـن  40سـنة قـد أظهــرت جـدارتها و اســتحقاقها
كـذلك حســب الوثيقـة لن ر
ر
ي
ي
الوطي الديموقراط ضد الستعمار الجديد.
المباش أو يف النضال
الوطي ضد الستعمار
لقيادة الثورة سواء يف معركة التحرر
الي يتم بها ر
الب ر ي
بعد هذا اوضحت الوثيقة الكيفية ر
تسطب ستة محاور :
كب عل الطبقة العاملة من طرف منظمة " إل المام" من خلل
ر
 -1الندماج بنضالت الطبقة العاملة العفوية و القتصادية و العمل عل قيادتها ووضعها يف اتجاه جذري ة
 -2ر
الب ر ي
البوليتارية الساسية ر
الي تؤهلها رشوطها الموضوعية لبلورة نواة بروليتارية صلبة ة
كب عل المراكز ر
 -3القيام بالتحقيقات يف أوضاع الطبقة العاملة و نضالتها و استخراج الدروس منهاة
 -4دمج الماركسية – اللينينية بنضالت الطبقة العاملة و ر
نشها عل أوسع نطاقة
 -5تكوين أطر بروليتارية صلبة و ر
ري
محب ر ي
البوليتارية ة
فب
ثوريب يشكلون النواة ر
 -6بناء اللجن العمالية كإحدى أدوات إنجاز هذه المهام ة
جماهبيا أداة حاسمة يف هذا المجال .
اعتبت المنظمة أن بناء منظمة ماركسية – لينينية طليعية صلبة و راسخة
ر
و ر
 ب -الفلحون و قضايا بناء التحالف العمال – الفلجر يـ
الفلحب القــوى الرئيســية للثــورة ) المقصــود هنــا الثــورة الوطنيــة الديموقراطيــة الشــعبية ( و مــن هنــا
تنطلــق منظمــة " إل المــام " مــن اعتبــار
الشط ي ـ
تكتس القضــية الفلحيــة أهميــة قصــوى  ,ذلــك ان بنــاء التحــالف العمــال – الفلج هــو ر ـ
البوليتاريــا و لبنــاء الجبهــة
الض وري لقيــادة ر
ـ
ـ
المتحــدة و القيــادة السياســية للثــورة الوطنيــة الديموقراطيــة الشــعبية  .و هنــا تتجل الطروحــة الماميــة مــن خلل طــرح مهمـ ر ي
ـتب لبنــاء الحــزب
الفلج مس ـ رـبة واح ــدة يت ــم إنجازه ــا ي ـ ـف مرحل ــة أول م ــن خلل بن ــاء الن ــواة
الث ــوري و هم ــا عملي ــة واح ــدة ،ذل ــك أن بن ــاء التح ــالف العم ــال –
ــ
البوليتاريــة و تــدعيمها خــارج بنــاء التحــالف
البوليتاريــة و بنــاء التحــالف العمــال –
الفلج  .فل يمكــن حســب الوثيقــة تصــور تصــليب النــواة ر
ر
ـ
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العمال الفلج و تقول الوثيقة :
الفلج مسـ رـبة واحــدة و قمنــا بشــجب خــط عزلــة الطبقــة
البوليتــاري ،بنــاء التحــالف العمــال –
"...لهــذا بالضــبط قلنــا أن بنــاء الحــزب الثــوري ر
ـ
ري
للفلحب".
العاملة و احتقار الطاقات الهائلة
ر
الطبق ،و بعد رفض ي ي
ي
البعة العمالوية النعزالية ر
اليميي لمنظمــة"  23مـارس" تطـرح الوثيقـة
ـار
ـ
ي
الت
ـا
ه
يطرح
ـان
ك
الي
و بالنسبة لشكالية الوع
ـ
تصورها لذلك قائلة:
ري
البوليتاري ل يمكن أن ينشأ بعلقة ضيقة ر ي
الشيوعيب و الطبقة العاملـة فقـط ،إنـه ل يمكنـه أن ينشــأ إل ع رـب ربـط نضـالنا داخـل
بب
"إن الوع ر
ري
الفلحب و الشبيبة المدرسية ،من أجل نقل المعرفة الحسية للطبقة العاملة النابع من ممارستها يف النتـاج إل
الطبقة العاملة بنضالنا داخل
ـيوعيب بالطبقــة العاملــة فقــط إنمــا هــو ي ي
ري
البعــة العمالويــة و القتصــادوية بــذاتها و ي ـف
درجــة المعرفــة العقليــة  .و لهــذا فــإن حض ارتباطــات الشـ
صورتها الحقيقية ".
ري
يتبب الخلف ر ي
انطلقا مما جاء أعله ر ي
المنظمتب حول لي منهما الولوية  :الطبقة العاملة أم الفلحون؟
بب
ر يـ
الفلحب ي ـف المرتبــة الول و هـذه نقطـة خلفيـة مـع " لنخـدم الشـعب " وتعكــس سياسـة الطـر
كانت منظمة " إل المام " قد رفضت جعـل
هذا المنج خصوصا عندما يتعلق المر بتوزي ــع وانتشار هؤلء عل القطاعات والمناطق الذي ارتكز إل نظرة تقوم عل:
البوليتارية الساسية يف المدن و البوادي ة
 -1توجيه الطرف الرئيس من الطر آنذاك إل المراكز ر
ري
 -2تحديد عدد منهم للتوجه إل العمال الزر ر ي
الفلحب يف مناطق الصدام ة
اعيب و
ري
ري
الفلحب و البادية عموما و بالســاس ي ـف منـاطق الصــدام
للفلحب يكون العمل بخلق نقاط ارتكاز تشكل انطلق العمل الثوري يف
 -3بالنسبة
مسبة واحدة " إل المام عدد (11
ة ) انظر مقال  ":بناء الحزب الثوري بناء التحالف العمال – الفلج
ر
 ج -حول إشكالية الطر الثوريةر
الطبق لهـاته الطـر كـان الجـواب المـام واضـحا ي ـف خلفــه
جوابا عل طرح " لنخدم الشعب " حول تكوين الطر بدون إعطــاء أهميــة للصــل
ـ
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ر
الطبق كما جاء يف الوثيقة :
مع الطرح الغامض " لنخدم الشعب " و ذلك بتأكيده عل أهمية الصل
ر
ر يـ
الفلحب
البوليتاريا مــن العمــال و
" نحن نعتقد أن المهم و قبل كل رسء هو الصل الطبق بالذات ،و لهذا تشكل مهمة تكوين و تربية كوادر ر
و فتــح الفــرص الول للحـ رـباف الثــوري و التثقيــف النظــري أمــامهم و تعزيــز دورهــم داخــل حركتنــا الماركســية – اللينينيــة مهمــة مركزيــة ي ـف بنــاء
الجماهب .و ر
حي حينما يضيف الرفاق ) أي " لنخدم الشــعب" ( و "إن كــان الصــل
رشط موضوع صلب لبناء الخط الثوري السديد و قيادة
ر
ر
ـعي "بــدل مــن
توفب هذا الصل ,فضل عل أنها ر
غب مقنعة إذ ل تضع هذا الصل الطبق ومهمة ر
الشعي محبذا " فإنها إضافة ر
تشب إل " الشـ ر
ر
الطبق يف الدرج ــة الول  ,و قب ــل الخص ــال ,ي
ر
البوليتاري ــة ،ي
ينبع إذن العم ــل عل بن ــاء أط ــر
ـة
ـ
ع
الطلي
ـاء
ـ
ن
ب
ـن
ـ
م
ـة
ـ
ن
اه
ر
ال
ـة
ـ
ل
المرح
ف
التحدي ــد
ر
ــ
ــ ــ
ــ
فلج  ,أطــر مكافحــة أول و ليــس فقــط مجــدة ي ـف
ـاهب الكادحــة مــن الشــبيبة الثوريــة المنحــدرة مــن أصــل عمــال أو
بروليتاريــة صــلبة مــن الجمـ ر
ـ
الي يلقيها الساتذة عل طريقة ر
حفظ الدروس النظرية ر
نشة  23مارس".
المثقفب الثـ ر ي
ر يـ
ر
سياس عــام " بــل أن
ـديولوج عــام " و " خــط
ـوريب  ,و تتســلح ليــس فقــط "بتكــوين إيـ
البوليتاريــة ( تندمــج بأصــلب
هــذه ) الطــر ر
ـ
السياس المحـدد للثــورة المغربيـة ،إن
تس تونـغ و تسـتوعب الخـط
ـ
تستوعب الجوهر الخلق للماركسية – اللينينية و لسهامات الرفيق ماو ـ
ر يـ
تس تونـغ مسـألة حاسـمة ي ـف تكــوين هـذه الطـر عل إجــادة اسـتعمالها ي ـف
هذا الستيعاب الجدل و الج لنظرية مـاركس و انجلــز
ولينب و مـاو ـ
تحليل الواقع الملموس .
الي يجب إعادة تربيتها و ر
ي
وبالنسبة لمصدر الطر ر
الجماهب ،فالوثيقة ترى :
اللينيي و خط
بلبتها عل قاعدة الخط الماركس –
ر
"إن المصــدر الساس للطــر يف رـ
الشوط الراهنــة للحركــة الماركســية اللينينيــة هــم "المثقفــون الثوريــون" مــن حركــة الشــبيبة المدرســية بدرجــة
ـ
ـ
ي
ـاهب
ه المعـ رـب ع ــن الــوع
الحس للجم ـ ر
أول ،و يش ــكلون الوســيلة الول مرحلي ــا ـف عملي ــة بن ــاء الطليع ــة ر
البوليتاريــة ،إن الش ــبيبة المدرس ــية ـ
ـ
الفلحب يشــكل ر ي ـ
الكادحــة ،و تشــكل أداة حاســمة يف ر ـ
ر يـ
مبة
ـاهب الشــبيبة المدرســية مــن العمــال و
نش الماركســية اللينينيــة ،و انحــدار أوســع جمـ ر
ـ
هامــة ي
ـاهب الكادحــة ،لكــن المــر ي
ر يـ
ر يـ
المثقفب الث ـ ر ي
ر يـ
المثقفب
يقتض بلـ رـبة ســائر
ـ
م
بالج
ـويا
ـ
ض
ع
المرتبطب
ـوريب
ـرز
ـ
ف
ت
فه
ـذا
ـ
ه
ل
و
ـال،
ـ
ج
الم
ـذا
ـ
ه
ف
ر
ـ
ـ
ـ
ي
ري
ري
لتأثب اليديولوجيات الرجعية و البورجوازية السائدة ف المجتمع بواسطة النــدماج بنضــالت
الثوريب الذين يبقون بالرغم من ذلك
معرضب ر
الجمــاهب الكادحــة و التشــبع بخــط الجمــاهب و بالماركســية اللينينيــة ،ذلــك هــو مــا نقصــده بمفهــوم إعــادة ر
الببيــة ،لــذلك فمهمتنــا ي ـف الشــبيبة
ر
ر
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ي
البوليتاريا"
المدرسية )التلميذ و الطلبة( بالغة الهمية ف الظروف الراهنة من أجل بناء حزب ر
و ترى الوثيقة أن مهماتنا داخل الشبيبة المدرسية تخدم بناء الحزب و تتوزع تلك المهمات عل ثلثة محاور :
ـاعب يف أفــق ديمــوقراط ي
ي
تنت
)
عل
و
اط
ر
ـوق
ـ
م
دي
عرب
،
ـعي
ـ
ش
ـم
ـ
ي
تعل
ـعار
ـ
ش
ـاس
ـ
س
أ
عل
و
ـذري،
ـ
ج
وطي
ر
رـ
 -1وضــع نضــالت هــذين القطـ ر ــ
ـ
ـ
عرب إل لغة المرحلة آنذاك ( و قيادة هذه النضالت تخدم تكتيكيا مهمات توسيع النضال ضد الحسن – عبد ا – الــدلي و هــو مـا
كلمة ر
الجماهبية مرحليا ة
كانت تطلق عليه منظمة إ"ل المام " القيام بدور المقدمة التكتيكية للحركة
ر
نش الماركســية – اللينينيــة بشــكل واســع فهمــا ر ي ـ
 -2رـيتمبان بديناميــة عاليــة وبقابليــة عظيمــة لســتيعاب الفكــر الثــوري ،و بهــذا فهمــا يشــكلن
البوليتارياة
ر
مركزا رئيسيا للضاع
اليديولوج و انتشار ايديولوجية ر
 -3يشكل القطاعان ميدانا لتنشئة و تربية أطر متمرسة بالنضال بالنسبة للحركـة الماركسـية – اللينينيــة ي ـف ظـل رـشوط هـا الذاتيـة الراهنــة ة والبوليتاري ــا ،و بحك ــم انس ــداد مناف ــذ المس ــتقبل أم ــامهم ي ـف ظ ــل نظ ــام التعلي ــم
يكتس قط ــاع التلمي ــذ أهمي ــة اك ـ رـب فه ــم يمثل ــون فئ ــة م ــن ش ــبه ر
ـ
للمبيالية ة
النخبوي القائم عل التبعية المطلقة
ر
د -وحدة الحركة الماركسية اللينينية.اعت رـبت الوثيقـة مهمــة توحيــد فصــائل الحركـة الماركسـية اللينينيــة ي ـف منظمــة واحـدة مكافحـة ,تكـون نــواة صـلبة للحــزب الثـوري ،مهمــة مركزيـة
حاسمة يف إنجاز مجموع المهام الخرى.
لذلك:
ري
أكدت منظمة "إل المام " مرة أخرى عل أطروحاتها الساسية يف مجال وحدة المار ر ي
اللينينيب المغاربة.
كسيب –
ا -الحلقة المركزية يف إنجاز الوحدة ه :ر
اليديولوج و السياس و التنظي
 -1-توحيد الخط

للحملم ة
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ر
اليجاب بهدف تحقيق تلك الوحدة ،عل أن يكون ديموقراطيا و منظما و خاضعا رلبنامج متماســك الحلقــات
اليديولوج
 -2اعتماد الضاعر
و منسق الخط ة
ر
ـديولوج اليج ـ رـاب بالممارس ــة المش ـ رـبكة الموح ــدة و أن يق ــوم عل تب ــادل التج ــارب و الم ــؤازرة النض ــالية ض ــد الع ــدو
 -3أن يرتب ــط الضاع الي ـر
المشبك ة
 -4أن يتجنب ويبتعد عن كل مساوئ الحلقية و ر يالبباز ة
البوليتاريا الثوري كأساس للمنظمة الماركسية – اللينينية الموحدة :
ب -المبادئ التنظيمية لحزب ر
أهم هذه المبادئ :
ـوفب منظمــة حديديــة و موحــدة الرادة و
ـاهب و عل تـ ر
 -1المركزيــة الديموقراطيــة  :تقــوم المركزيــة الديموقراطيــة عل جدليــة الطليعــة و الجمـ رالفكر و الممارسة ،توفر مجال للنتقاد و البتكــار تكــون متدفقـة الحيويـة ،و كــل هـذا عل أســاس وحــدة النضــباط عل جميــع المســتويات ة و
ـاهب و ذلــك مــن خلل
ل تتوقــف المركزيــة الديموقراطيــة عل العلقــات الداخليــة للتنظيــم فقــط بــل تمــارس المركزيــة الديموقراطيــة مــع الجمـ ر
الجماهبية ة
الجماهبية و كذلك المنظمات
جدلية أخرى ه جدلية المنظمة الماركسية – اللينينية و التنظيمات الثورية شبه
ر
ر
ر
ر
الجماهبة
الذاب داخل المنظمة و أمام
الذاب  :يمارس النقد و النقد
 -2النقد و النقدر
البوليتاريـا
عب يصب كافة أشـكال تسـلط الفـرد و المبــادرات الفرديـة اللمسـؤولة ة إن هـذا المبـدأ يجسـد مفهـوم ر
 -3القيادة الجماعية :تتحقق رالعام عل صعيد الممارسة التنظيمية ة
البوليتاري  :يمارس هذا النضباط بضامة بشكل موحد عل كافة المستويات الدنيا و العليا ة
 -4النضباط رملحوظة :
ـوفب مجموعـة مـن رـ
غب ذات يـ
معي  ،و هـذه
الشوط بـدونها تكــون تلـك المبـادئ رـ
ل تقوم هاته المبادئ و تطبيقها الصارم عل فراغ بل تتطلب تـ ر
ر
الشوط ه :
 -1تعزيز الطابع البوليتاري للمنظمة و ربلبة الطر ة
ر
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اليديولوج الهادف ة
ر
 -2تشديد التثقيف النظري و الضاع -3التطبيق المتواصل للخط و انتقاده باستمرار و إغنائه ةالتطهب المستمر للمنظمة من كافة العناص المنحرفة و المتفسخة و المرتدة و تجديد دمائها باستمرار ة
-4ر
ر
ـاهب ،و تشــكل هــذه
الجماهبيــة و المنظمــات
 -5بنــاء التنظيمــات الثوريــة شــبهترم إل تنظيــم أوســع للجمـ ر
ر
ر
الجماهبيــة العلنيــة و الشية الــي ـ
الجماهبيـة يف مجموعهـا تلـك السـلك الرابطــة ر يـ
ـاهب
ـزب
ح
ال
أو
ـة
ـ
م
المنظ
بب
الجماهبية و المنظمــات
التنظيمات الثورية شبه
الطليع و الجمـ ر
ر
ر
ـ
ـ
الواسعة يف مختلف التجاهات و مختلف النواع و الشكال و تقول الوثيقة يف هذا السياق :
ر يـ
ـلب التق ر ي
الجماهبيــة )و ه التنظيمــات الـ رـي تضــم المناضـ ر ي
الملتفب حــول المنظمــة ( تشــكل اداة حاســمة ي ـف
ـدميب
" إن التنظيمات الثورية شبه
ر
ـ
ـأطبه ،كمــا تشــكل أداة حاســمة ي ـف رـشوط النضــال الشي ببلدنـا ي ـف ظـل النظــام السـتبدادي القـائم ببلدنـا  ,و تشــكل
ـاهب و ت ر
قيــادة نضــال الجمـ ر
أيض ـ ــا وس ـ ــيلة ت ـ ــدعيم المنظم ـ ــة الش ـ ــيوعية المركزي ـ ــة المتقلص ـ ــة الع ـ ــدد ي ـ ـ
ري
فب الث ـ ـ ر ي
بالض ورة و المقتضة عل المح ـ ـ رـب ر ي
ـيوعيب
ـوريب و الط ـ ــر الش ـ ـ
متمرسب بالنضال الثـوري داخـل هـذه التنظيمــات الثوريـة ،كمـا أنهـا تشـكل رـش ر ي
ري
ري
ري
ايب المنظمــة
بشيوعيب جدد باستمرار
المتمرسب ،فه تزودها
ي
ـاهب  .و عل المنظمــة أن تجيــد الســتعمال الخلق لكــل شــكل
الممتــدة داخــل المنظمــات
تأطبهــا و أداة انغراســها ـف الجمـ ر
الجماهبيــة و أداة ر
ر
حسب الظروف الملموسة ر
بالب ر ي
كب عل هذا الشكل او ذاك يف هذه المرحلة او تلك ،و إدراك العلقات و الروابط الجدلية القائمة بينها "
ه -يف أساليب العمل الثوري و علقتها ببناء الحزب الثوري.ر يـ
ـلب الماركسـ ر ي
إن أســاليب العمــل ذات ارتبــاط بــالخط السياس و تعكســه يف الممارســة  .لــذلك يتــوجب عل المناضـ ر ي
اللينينيب أن يجيــدوا
ـيب –
ـ
ـ
ي
أصول فن النضال الثوري  .و لبد أن تتعدد و تتنوع هاته الساليب حسب الظروف الملموسة و المعقدة .و تقول الوثيقة ف هذا السياق:
" إن الثــورة إبــداع  ,و الشــيوع إنســان مبــدع يعمــل عل ابتكــار وســائل العمــل الـ رـي تهــدف إل تحقيــق الهــداف المرســومة بــأكب الطــرق فائــدة و
أقلها تكليفا و أقضها زمنا ".
بصدد أسلوب الستقطاب ومضمونه:409
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ري
المناضلب الجدد؟
تنطرح هنا إحدى أدق وأعقد المهمات الثورية ،كيف نستقطب ومن؟ وكيف تتم تربية
تضع الوثيقة أهم المقاييس لذلك:
 -1يجب تغليب مقاييس الكيف عل الكم و تغليب مقاييس الممارسة النضاليةةـديولوج و السياس للرفــاق المناضـ ر ي
ر
ـلب و تربيتهــم عل الصــمود ي ـف وجــه العــدو و ي ـف وجــه أنجــع أســاليبه حـ رـي الن ي ـف تحطيــم
 -2التثقيــف اليــ
المنظمات الثورية  :التعذيبة
و تقول الوثيقة يف هذا السياق :
ـب مــدر ر ي
ـيوعيب عنيــدين متمرسـ ر ي
ري
البوليتاريــة ،هــو الضــمانة الول لصــمودهم حينمــا
" إن تربيــة شـ
كب لواجبــاتهم الثوريــة و حتميــة انتصــار الثــورة ر
ري
معزولب يف عالم الجلدين ".
يكونون
ي
ي
ي
السياس  ،لكـن هنـاك
يعي المـوت
ـ
 -3عـدم عـزل المناض رـلب المحرض رـب عـن المنظمــة كمــا يقــول بـذلك مناضـلو " لنخـدم الشـعب" لن العــزل ـيصورة إيجاد أشكال شية ملئمة لمساهمتهم يف التنظيم لن ذلك يكسبهم حيوية .
و -يف يصورة إيجاد خط يوطي – ديموقراط ذو صلة بطابع الثورة الوطنية الديموقراطية الشعبية.
إن بناء هذا الخط يرتكز عل مجموعة من المقومات و ه :
للبوليتاريا ة
 دمج المصلحة الوطنية لوسع الطبقات و الفئات الوطنية بالهداف البعيدة رـاهب ،و
 قــدرة الحملــم عل جــر القــوى الديموقراطيــة و دفعهــا إل النضــال ضــد الحكــم لتوســيع عزلتــه ممــايعط مضــمونا واســعا لنضــال الجمـ ر
ـ
هنا لبد من التأكيد عل يصورة نقد الميولت النتهازية اليمينية أو اليسارية ة
البوليتـاري ل تنفصــل لحظــة عــن ذلـك و تعتـ رـب الوثيقـة
 اعتبار الثورة المغربية جزء ل يتجزأ من الثورة العربية ،كمــا أن مهمــة الحــزب الثــوري رأن :
410
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الغرب للثورة العربية "
العرب و لهذا تشكل المركز
للمبيالية يف غرب الوطن
"الثورة المغربية تشكل الحلقة الضعيفة
ر
ر
ر
ري
و تتمثل مهمات المار ر ي
اللينينيب يف هذا الطار يف:
كسيب –
ي
المبيالي ــة و الص ــهيونية و الرجعي ــة م ــن أج ــل الس ــتقلل ال ـ ي
ـوطي و الوح ــدة و
 رب ــط كف ــاح الش ــعبالمغرب بالم ــة العربي ــة ـ ـف نض ــالها ض ــد ر
ر ــ
ر
الشباكية ة
المبيالية – الصهيونية – الرجعيةة
 تدعيم و توسيع جبهة ثورية عربية واسعة ضد الهجمة ر ريالعرب ة
تمتب العلقات السياسية و النضالية بالفصائل الماركسية اللينينية عل امتداد الوطن
ر
ي
البوليتــاري الســديد عل
البوليتاريــة مــع توطيــد الخــط ر
 قيــام الثــورة المغربيــة بواجباتهــا المميــة ـف دعــم الثــورة العالميــة عل قاعــدة المميــة رالمستوى العال لمحاربة كافة أشكال التحريفية المعاصة ة
بب الشعب المغرب و الشعب العرب يف الصــحراء الغربيـة يجعــل مـن يـ
 إن الروابط الصيلة و العميقة ر يالضوري صـياغة السـ رـباتيجية الثوريــة
ر
ر ـ
مــن اجــل إنشــاء المركــز الغرب للثــورة العربيــة و دمــج كفــاح التحــرر الـ ي
ـوطي ي ـف الصــحراء الغربيــة بــالثورة الوطنيــة الديموقراطيــة الشــعبية و ي ـف
رـ
ر
اسباتيجية واحدة و جبهة واحدة ة
إن هذه المهمة بالغة الهمية ي
ي
المغرب .
اللينيي
–
كس
المار
للحزب
السديد
الثوري
الخط
بناء
ف
ر
ز -يف الجبهة الثورية المتحدة  :المضمون  ,الهداف و الداة السياسية للثورة الوطنية الديموقراطية الشعبية . -1يف طبيعة الثورة المغربية يف مرحلتها الراهنة :التناقض الساس للمرحلة التاريخية يحدد طبيعتها ر
السء الذي حددته الوثيقة كما يل :
ر
الطبق الس ــائد ببلدن ــا يجع ــل م ــن الث ــورة ال ـ رـي تختم ــر ببلدن ــا ث ــورة وطني ــة ديموقراطي ــة ش ــعبية ،تس ــتهدف ح ــل التن ــاقض
"إن طبيع ــة النظ ــام
ـ
ر يـ
الساس القــائم ر ي ـ
الكومبادوريــة و عل رأســهم الملكيــة و ســيدتهم
الملكب الكبــار و البورجوازيــة
الكومبادوريــة الحاكمــة الـ رـي تضــم
بب الطبقــة
ر
ر
ـ
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المبياليــة مــن جهــة ،و الشــعب بطبقــاته الوطنيــة مــن جهــة أخــرى ،و يتكــون الشــعب ،ي ـف المرحلــة التاريخيــة الحاليــة مــن الطبقــات الوطنيــة
ر
ري
الصغبة ،البورجوازية المتوسطة الوطنية "..
البوليتاريا ،البورجوازية
البوليتاريا،
ر
الفلحب ،شبه ر
التالية  :ر
 -2مهام الثورة الوطنية الديموقراطية الشعبية :المبيالية ة
 الطاحة بسلطة الدكتاتورية الملكية و الطبقةالكومبادورية و ر
ر
 إرساء سلطة ديموقراطية شعبية يف إطار الجمهورية الديموقراطية الشعبية بواسطة المجالس الشعبية ةالمبيالية و الستعمار الجديد ة
 تحقيق الثورة الزراعية و تحرير اقتصاد البلد من هيمنة ر بناء ثقافة شعبية عربية ديموقراطية و علمية ةر
تهيي ر
 ر ئالشباكية ة
الشوط اللزمة للنتقال إل
 السهام يف انتصار الثورة العربية و العالمية ةر
السباتيجية و الجبهة الثورية المتحدة:
 -3التحالفاتووطي واسع يصوري لنتصار الثورة الوطنية الديموقراطية الشعبية و ر
ي
ري
تحدد الوثيقة رش ر يالشطان هما :
أساسيب لقيام تحالف ثوري
طب
البوليتاريا للثورة بواسطة حزبــها الثوري ة
 -1قيادة ر -2بناء التحالف العمال – الفلج الذي يشكل عماد الجبهة الثورية الموحدة ةر
اتيج ر ي
بب الطبقات الوطنية كطبقات و ليس مع الحزاب البورجوازية القائمة .
الجبهة الثورية المتحدة ه اداة التحالفالسب ر
يف تحليل الوثيقة يعرف مسار الحزاب الصلحية تحول يتسم ب :
الجماهبي و السياس ر
حي داخل طبقاتها نفسها ة
 اتجاه نحو تقلص نفوذهار
ر
ري
المحب ر ي
السياسيب ة
فب
جماهبية تمثل طبقاتها سياسيا و تنظيميا إل تجمعات فئوية من
 تحولها تدريجيا من أحزابر
412
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ر
الطبق الدائر يف البلد  .ر
الكمبادورية و نظامها السياس هــو تفكيـك الحـزاب السياســية
فشط نمو الطبقة
عموما هذا الوضع هو نتاج الضاع
ر
ر
المحب ر ي
ري
فب و العمل عل دمجهـم ي ـف إطـار النظـام نفسـه بأسـلوب الرهــاب
السياسيب
الجماهبية للبورجوازية الوطنية و تحويلها إل فئات من
ر
و الحوار و المناورة  .و هذه ه ر
اسباتيجية النظام ر
المبيالية .
الي تدعمها ر
 -3برنامج الجبهة الثورية المتحدة:يقــوم برنامــج الجبهــة عل بنــدين أساسـ ر ي
ـيب أولهمــا مســالة الســلطة و ثانيهمــا مســألة العنــف الثــوري  .و يتفــرع عــن هــذين البنــدين يـصورة التــوفر
عل برنامج ي
وطي ديموقراط يهدف إل بناء سلطة وطنية ديموقراطية شعبية .
بالنسبة للعلقات داخل الجبهة الثورية المتحدة فأسلوب التعامل و العلقات يقوم عل مبدأ :وحدة –نقد –وحدة و ذلك لمواجهة ميولت
ي
ي
ر يـ
يعي النقـد و تحقيـق الوحــدة عل
البوليتاريـا و
التذبـذب و المسـاومة و الصــلحية القائمـة موضـوعيا ـف صـفوف حلفـاء ر
الفلحب الفقـراء ممـا ـ
البنامج السياس الذي يكون من المطلوب صيانته و تجذيره باستمرار .
أساس ر
 -4قواعد الجبهة :الجماهبية الثورية القاعدة الرئيسية لبناء الجبهة حيث تتم لقاءات الطراف المكونة لها عل قاعدة هاته التنظيمات .
تمثل التنظيمات
ر
ـاهب عل ممارســة
ه كــذلك وســيلة تمــرن الجمـ ر
أمــا " لجــان نضــال الشــعب " أو " اللجــان الثوريــة " ـ
فه الوســائل الرئيســية لبنــاء الجبهــة ‘ و ـ
السلطة .
ح -التحليل السياس رللفبة و التحالف التكتيك  :الجبهة الواسعة المعارضة للحكم.
بالنسبة للتحليل السياس تستعيد الوثيقة تحليل ر
الفبة الـذي قـدمته " نحـو ر ئـ
الجماهبيـة " و مـن
تهيي رـشوط قيــادة النضـال الـدفاع للحركـة
ر
ر يـ
أول لمفه ــوم الجبه ــة
الخبة
المعل ــوم أن ه ــاته
رـ
تحيب لوثيق ــة "الوض ــع الراه ــن و المه ــام العاجل ــة للحمل ــم"  .الجدي ــد هن ــا ه ــو تق ــديم تص ــور ـ ـ
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الواسعة المعارضة للحكم "كتحالف تكتيك هدفه عزل الحكم  .تقول الوثيقة :
ر يـ
الثوريب الماركسـ ر ي
ري
اللينينيب التقـاط و اسـتيعاب كافــة أشـكال و إمكانيـات المعارضـة و الحتجـاج و التناقضـات لمصـلحة عــزل
ـيب
" إن من مهمة
النظام القائم لقض حد ،و صياغة الخطط و الشعارات السياسية و الشكال التنظيمية لجل ذلك "
بالســتفادة مــن التجربــة الفيتناميــة تســتعمل الوثيقــة يف تحديــدها للعــدو مفهــوم " العــدو ال كــب رشاســة " الــذي يجــب تــوجيه يـ
الضبة الرئيســية
ـ
ي
المبيالية ف مفهوم العدو الكب رشاسة .
من خلل عزله و هذا تحدده الوثيقة ب " طغمة الحسن – عبد ا – الدلي " و تدخل ر
بعــد ســبعة أشــهر ســتعمل وثيقــة " الخطــة التكتيكيــة المشـ رـبكة " ) صــدرت بالعــدد  3مــن رـ
نشة " الوحــدة "أكتــوبر  ( 1974بتنســيق مــع قيــادة
 23مارس عل إعادة طرح نفس التصور تقريبا لمفهوم " الجبهة الواسعة لمعارضة الحكم " .
لــم يـ رـبك القمــع الــذي تــم تســليطه عل الحملــم خريــف  1974الفرصــة لمناقشــة الموضــوع ســواء داخــل كــل تنظيــم أو فيمــا بينهمــا  .و ســيعود
للظهور يف خريف  1976داخل السجن و سيصبح فيما بعد إحدى محاور الخلف داخل منظمة " إل المام " نفسها .
ط -حول إشكالية العنف الثوري .أع ــادت الوثيق ــة ط ــرح إش ــكالية العن ــف الث ــوري م ــن منظ ــور منظم ــة " إل الم ــام " م ــع بع ــض الت ــدقيقات الجدي ــدة و ال ـ رـي ت ــأثرت بالنق ــاش م ــع
ر
ري
ري
السباتيجية الثورية :
أساسيب فيما يخص
طرحب
الفصيل الثالث  .فإذا كانت الحركة الماركسية – اللينينية المغربية قد عرفت
 الطرح الول القائل بالنتفاضة الشاملة ة الطرح يالثاب القائل بحرب التحرير الشعبية طويلة المد ة الحوار مع الفصيل الثالث قد كشف عن وجود تصور ثالث يقول بمـا كـان يسـميه
ري
الفصيلب :
هذا الفصيل ب" المبادرة الثاقبة و العمليات ذات صدى " مما طرح السؤال يف حوار
ر
ري
المباشة أمام المار ر ي
اللينينيب المغاربة ؟ و ما ه مهماتهم يف هذا المجال ؟
كسيب –
يعتب إطلق الكفاح المسلح المهمة
هل ر
 يف الجواب عل هذا الطرح الـذي يجعـل مـن مهمـة إطلق الكفـاح المســلح مهمـة رـمباشة ) كـان الفصـيل الثـالث يقــول بإمكــان مجموعـة ثوريـة
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ي
يعي أنهـ ــا تقـ ــوم بعمـ ــل دعـ ـ ئـاب مسـ ــلح ( ،وقـ ــد ذكـ ــرت الوثيقـ ــة
أن تقـ ــوم بعمليـ ــات مسـ ــلحة  ,معتـ ـ رـبين أن تلـ ــك العمليـ ــات ذات صـ ــدى ،بمـ ــا ـ ـ
اتيج للمنظمــة يقـوم عل جدليـة
بالطروحات الساسية لمنظمة " إل المام " فيما يتعلق بإشـكالية العنـف الثـوري  .هكـذا فـإن الطـرح السـ رـب ر
العمل السياس و العمل المسلح يف جميع المراحل مما ي
يعي أن الجيش المسلح للثورة يتهيكل عل أساس الجيش السياس للثورة .
ي
ر
ـاهبي بمــا تعنيــه مـن اســتيلء عل الســلطة
تاريخيـا رفضـت منظمــة " إل المـام " اســباتيجية النتفاضـة الشــاملة كنهــج ـف العنـف الثـوري الجم ر
ي
الثوريب كما وقع يف التجربــة الروســية ر
ري
ري
الس ء الــذي ل
الفلحب و الجنود
البوليتارية و تحالف
بضبة واحدة و مرة واحدة بالعتماد عل القوة ر
ـ
يعي أن ثــورة أكتــوبر ل تتمتــع بحقيقــة كونيــة و تقــول الوثيقــة يف هــذا الصــدد أي لتوضــيح ي ـ
ي
معي كونيــة ثــورة أكتــوبر الــذي ل يمكــن اخـ ر يـباله ي ـف
ـ
ـ
أسلوب حسم السلطة:
ر
تعي ثــورة أكتــوبر (فتحــت عضا جديــدا يف تاري ــخ رـ
ي
المبياليــة  .و ليــس ذلــك هــو الســس
البشية هــو عض انتصــار الشــباكية و انــدحار ر
ـ
" أنهــا ) ـ
ر
الي جعلت من كلمة اللينينية تضاف إل الماركسية و لكنها أضيفت إليهـا لنهـا شـكلت مرحلـة جديـدة تمـام الجـدة ي ـف الماركســية لقـد شـكلت :
البوليتارية " "
المبيالية و الثورة ر
" ماركسية عض ر
كــان الطــرح السـ ر
اتيج لمنظمــة " إل المــام " يقــوم عل ي
تبي اسـ رـباتيجية حــرب التحريــر الشــعبية الطويلــة المــد لحســم مســألة الســلطة بمــا
ـب
ر
ـ
ي
البوليتاريــا القــوة القائــدة للثــورة  ,الفلحــون القــوى الرئيســية للثــورة ( مــن هــذا
البوليتاريــا و حزب ـهــا الثــوري  ) .ر
يعي أنهــا حربــا فلحيــة بقيــادة ر
ـ
تتغب فيــه مــوازين القــوى تــدريجيا عـ رـب مراكمــة عوامــل
المنطلــق يكــون الســتيلء عل الســلطة تــدريجيا و عل مراحــل عـ رـب صاع طويــل المــد ر ـ
ي
ئ
المبيال الشامل.
النتصار النهاب عل مراحل ف ظروف الهجوم الرجع ر
و يف هــذا الســياق أعــادت الوثيقــة طــرح مضـ ر ي
ـامب اسـ رـباتيجية القواعــد الحم ـراء المتحركــة كمــا جــاءت ي ـف الوثــائق الساســية للمنظمــة ) انظــر "
ـ
ر
مسودة حول السباتيجية الثورية "و الوضع الراهن و المهام العاجلة للحملم " (.
تهيـ ـ رـ ـ ـ
ر يـ ـ
المحبـ ل " نح ـ ــو ر ئـ
ش وط قي ـ ــادة النض ـ ــال ال ـ ــدفاع للحرك ـ ــة
لك ـ ــن الوثيق ـ ــة ل ـ ــم تتوق ـ ــف عن ـ ــد ه ـ ــذا الح ـ ــد  .و بالعتم ـ ــاد عل التحلي ـ ــل
رـ
بب المرحلـ ر ي
ـاهب و بــذلك لــم تفصــل ر ي ـ
ـتب
الجماهبيــة")وثيقــة
سننشها قريبــا ضــمن هــذه الحلقــة( قــامت بتطــوير مفهــوم العنــف الــدفاع للجمـ ر
ر
ري
ـاهبي  .و قــد
اتيجيتب لنمــو الحركــة
السـ رـب
الجماهبيــة ) المرحلــة الدفاعيــة و المرحلــة الهجوميــة ( فيمــا يخــص اســتعمال العنــف الثــوري الجمـ ر
ر
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جاء يف الوثيقة ما يل :
و نحــن نعتقــد أن الكفــاح المســلح كــأعل أشــكال العنــف الثــوري ليســت مهمــة رـ
مباشة  .فــإذا كــان العنــف الثــوري يشــكل مهمــة نضــالية دائمــة ي ـف
أغل ــب الظ ــروف ي
ينبع عل الث ـ ر ي
الجماهبي ــة و تط ــوير أش ــكاله البدائي ــة الول )
ـوريب القي ــام ب ــه و قي ــادته كلم ــا نض ــجت ر ـش وطه خلل المع ــارك
ر
ـ
مظــاهرات عنيفــة  ,احتلل المعامــل و الضــيعات و المــدارس  ,احتجــاز الباطرونــات و عملء الســلطة ر ـ
الشار  (...فــإن خــوض الكفــاح المســلح
ر
كأرف أشكال العنف الثوري ل تزال ظروفه غب مناسبة و ل ي
الشوط الموضــوعية العامــة للبلد  ,بــل ي
يكق يف هذا المجال ترديد ر
ينبع معالجــة
ر
ـ
المسألة من زاوية ر
الشوط السياسية و التنظيمية ر
السب بـه ي ـف طريـق سـديد نحـو حــرب الشـعب الظــافرة
الي يتطلبها إطلق الكفاح المسلح و ر
"
ـاهبي الـ رـي ســاقتها وثيقــة " نحــو ر ئ ـ
الرئيس
تهي ر ـشوط  "...فالطــابع
كمــا قلنــا أعله فالوثيقــة تســتلهم تطويرهــا لمفهــوم العنــف الــدفاع الجمـ ر
ـ
يسب يف خط مستقيم ) انعراجات و انكسارات .(...
للحركة
الجماهبية هو العفوية ) نضالتها مطلبية مشتتة ( و نموها ل ر
ر
إن طابع المرحلة الول من هذا النمو دفاع و من مهام الحملم :
 ر ئـتغيب مــوازين القــوى تــدريجيا و تعميــق أزمــة
تهي ر ـش وط قيــادة النضــال الــدفاع للحركــة
الجماهبيــة كإحــدى الحلقــات الوســيطة مــن أجــل ر ـ
ر
النظام و النتقال إل المرحلة الهجومية رشط توفر قيادة ثورية متماسكة "...
ـوفب ن ــواة بروليتاري ــة و بكس ــب مواق ــع سياس ــية و تنظيمي ــة داخ ــل من ــاطق الص ــدام لتك ــثيف
ذل ــك البن ــاء )أي بن ــاء القي ــادة الثوري ــة( المرتب ــط بت ـ ر
الدعايــة الثوريــة ،لبنــاء منظمــة ماركســية – لينينيــة واحــدة  ,لتــدعيم و تمـ ر ي
ـتب وحــدة القــوى الديموقراطيــة مــن أجــل عــزل الحكــم و خلــق رـشوط
ر ئ
بالتهيء العسكري العمل ...
بناء الجبهة المتحدة و
اتيج الع ــام ،لك ــن ه ــل يج ــب النتظ ــار ح ـ رـي تت ــوفر ه ــذه ر ـ
الش وط لدم ــاج العن ــف الث ــوري بأش ــكاله الول بالكف ــاح
ه ــذا بالنس ــبة للط ــرح الس ـ رـب ر
المسلح ؟
تجيب الوثيقة كما يل :
ـاهبي حســب درجــة كفاحيتهـا و مسـتوى تنظيمهــا
" و ل تنفصـل هــذه المهمــات عــن مهمــة إدمـاج العنـف الثـوري بأشــكاله الول بالكفــاح الجم ر
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مــن أجــل تنميــة إدراكهــا الثــوري بمســالة العنــف  ,و خلــق رـ
الشوط المناســبة للنتقــال إل الكفــاح المســلح الــذي يجســد وعيهــا الثــوري و طاقاتهــا
ي
ي
البوليتاريــة ل أن يجهضــها وان يــوفر لهــا الرضــية الموضــوعية ل
ينبع لهــذه المهمــة أن تصــب ـف النضــال مــن أجــل بنــاء الطليعــة ر
الملموســة ،و ـ
ان يسد يف وجهها سبل التبلور " .
الداخل لمنظمة إل المام ـ ـ أكتوبر 1974
حول وثيقة  :النظام
ي
داخل تم ــت ص ــياغته ي ـف تاري ــخ المنظم ــة  .ف ــإل ح ــدود أكت ــوبر 1974ك ــان التعام ــل
تكتس ه ــاته الوثيق ــة أهمي ــة خاص ــة باعتباره ــا أول نظ ــام
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ي
التنظي ـ ـ ـ ال ـ ـ ــداخل للمنظم ـ ـ ــة يعتم ـ ـ ــد عل مب ـ ـ ــادئ و مف ـ ـ ــاهيم ل ـ ـ ــم تك ـ ـ ــن مكتوب ـ ـ ــة ب ـ ـ ــل متع ـ ـ ــارف عليه ـ ـ ــا ربب أط ـ ـ ــر و مناض ـ ـ ــل المنظم ـ ـ ــة.
ي
لتحريق أو م ــن
المغرب ا
و إذا ك ــان الط ــر الوائ ــل المؤسس ــة للمنظم ــة ق ــد حمل ــت معه ــا خ ـ رـبات تنظيمي ــة آتي ــة م ــن تجرب ــة الح ــزب الش ــيوع
رـ
ـ
ـتب مختلفـ ر ي
البوليتــاري  (...أو مــن خلل الق ـراءات الشخصــية ،فالمســار التنظي مــر بمرحلـ ر ي
ـتب لكــل منهمــا
تجــارب اليســار
الفرنس ) اليســار ر
ـ
ـ
خصائصــه  .مرحلــة أول امتــدت مــن التأســيس )  30غشــت  ( 1970إل حــدود  20نونـ رـب  ( 1972و ر ي ـ
تمبت سياســيا بخــط العفويــة و تنظيميــا
ي
التحريق  ،و قــد رأينــا مــن خلل
الببوقراطيــة المفرطــة الـ رـي كــانت ســائدة ي ـف الحــزب الشــيوع
بنهــج اللمركزيــة الــذي جــاء كــرد فعــل قــوي عل ر
ـ
ر
رـ
ذاب " كيــف كــانت العلقــات التنظيميــة ل تقــوم عل مركزيــة ديموقراطيــة و حيــث ظلــت
وثيقــة " عشة أشــهر مــن كفــاح التنظيــم :نقــد ونقــد ـ
دجنب 1 – 71يناير  72و ر
حي بعد الندوة الوطنية ر
القيادة تمارس كتنسيق أكب منها مركزية ر
الي دعت إل
الي انعقدت يف الرباط بتاري ــخ 31
ر
تشكيل قيادة مركزية يف غياب تصور متكامل لديها لبناء منظمة ثورية مركزية .
أمــا المرحلــة الثانيــة فقــد دشــنها صــدور وثيقــة " رـ
عشة أشــهر".....الصــادرة ي ـف  20نونـ رـب  1972و امتــدت إل  . 1980و قــد انطلقــت الوثيقــة مــن
جماهبيــا ،منظمــة ثوريــة
تقييــم تجربــة المنظمــة الســابقة لتســتخلص ســبعة محــاور لبنــاء منظمــة ماركســية -لينينيــة طليعيــة ،صــلبة و راســخة
ر
ر
ري
المحب ر ي
الثوريب النواة الساسية و الصلبة .
فب
يشكل فيها تنظيم
السياس تبل ــور ت ــدريجيا م ــن الن ــدوة الوطني ــة الول ال ـ رـي حس ــمت الموق ــف لص ــالح لخ ــط الث ــوري
إن التق ــدم الحاس ــم ي ـف الخ ــط التنظي ـ ـ و
ــ
ـاهبي و دحضــت أطروحــات الخــط الصــلج الــذي كــان يـ ر يـبعمه ريمونــد بنعيــم والــذي ســيندحر إبــان العتقــالت
الخبة لســنة  , 72إل
رـ
الجمـ ر
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نونب  )72انظر " ر
عشة أشهر (" ...مرورا بالعديد من الوثائق السابقة عل ذلك.
ر
ي
ابتــداء مـن ســنة 73و ف مجهـودات متواصــلة لعــادة بنــاء المنظمــة و هيكلتهــا عل ضـوء " وثيقــة رـ
عشة أشــهر "....الـ رـي رفعـت شـعارا مركزيـا " :
مــن أجــل بنــاء منظمــة ـماركســية لينينيــة طليعيــة  ,صــلبة و راســخة جماهبيــا " ،ســتدخل المنظمــة ابتــداءا مــن أوائــل  1974إل أكتــوبر 1974في
ر
ـ
نقاشــات معمقــة ر ـ
لمشوع نظامهــا الــداخل حيــث ســاهم الجميــع يف مناقشــته وبعــد نـ ر ي
ـدوتب للطــر انعقــدتا ي ـف إحــدى المق ـرات الشية بمدينــة
ـ
الدار البيضاء ،سيتم حسمه من طرف قيادة المنظمة يف أكتوبر .1974
كــان رـ
ر
اتيج للمنظمــة
الول يضــم إضــافة إل مــواد النظــام الــداخل ديباجــة عامــة تعــرض لهــم القضــايا ي ـف الخــط اليـ
المشوع
ـديولوج و السـ رـب ر
ـ
تس تونــغ ،الثــورة الوطنيــة الديموقراطيــة الشــعبية ،نظــام الجمهوريــة الديموقراطيــة الشــعبية،
مــن قبيــل الماركســية – اللينينيــة إســهامات مــاو ـ
المجالس العماليـة و الشــعبية كشــكل للســلطة ،الحـرب الشـعبية كطريــق لحسـم السـلطة ،الحـزب الثـوري للطبقـة العاملـة ،التحـالف العمــال –
الفلج  ،الجبهــة الوطنيــة المتحــدة  ...و عمومــا اســتمد النظــام الــداخل فلســفته مــن تجربــة المنظمــة و مــن تجربــة الحركــة الشــيوعية العالميــة
ـ
ي
ي
ي
ي
المناهضة للتحريفية و من مساهمات الرفاق ف النقاش  ).ملحوظة  :لم نعب ف النص الذي ربب أيدينا وهو النص الذي تــم حســمه ـف اكتــوبر
ي
ئ
النهاب( عل الديباجة ر
ـغب ،أمـا نـص النظـام
)1974أي النص
ـغبة مـن حجـم كـراس ص ر
الي سطرنا أهـم مـا جـاء فيهـا وتقـع ـف ثلث صـفحات ص ر
الداخل فيتألف من سبعة فصول و  26مادة ،وحده الفصل الثالث يظل مفقودا ويضم 3مواد(.
و لنــا أن نــذكر بــأن المنظمــة كــانت تســتعد لعقــد مؤتمرهــا الـ ي
ـوطي الول ،لكــن اعتقــالت نونـ رـب ) 1974اعتقــال الشــهيد عبــد اللطيــف زروال،
ـطق التمس ـ ي
ر
الشفاب ،محم ــد الش ييق ،محم ــد البكـ ـراوي( و ين ــاير  ) 1974اعتق ــال عب ــد ا زعـ ـزاع ،ف ــؤاد الهيلل  ،مص ـ ي
ـماب ،ادري ــس
أبراه ــام
ـ
ـ
ي
يي
الخبة خصوص ــا ـف البداي ــة ،مم ــا
ببك ــري ،عب ــد ا الحري ــف (...ك ــانت ي ـصبة مفاجئ ــة للمنظم ــة خاص ــة و أن مص ــدرها ك ــان خارج ــا ع ــن ه ــذه
رـ
ـوفب رـ
الشوط السياســية و التنظيميــة و المنيــة لعقــد المــؤتمر
ســيكون لــه عــواقب وخيمــة أثــرت ســلبا عل ذلــك المســار الــذي كــان يسـ رـب نحــو تـ ر
ي
الوطي الول ،الذي لو عقد كان سينتخب الشهيد عبـد اللطيــف زروال كــأول ر يـ
أمب عــام للمنظمــة الماركســية – اللينينيــة المغربيــة" إل المـام"،
لكن الظروف شاءت أن يكون أول شهيد لها جسد ر
حي النهاية مبادئها و قناعاتها الشيوعية الثورية.
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ر
ف
الجماهبية و قواها الثورية و الديمقراطية" ـ ـ يناير 1974
الحقي Iمن الصحراء و مهام الحركة
الوطن
حول وثيقة" :الموقف
ر
ي
ي
ي
انقلب  10يوليــوز 1971
سبورة الضاعات الطبقية بالمغرب ،خاصة يف المرحلة لـ رـي أعقبــت
احتلت قضية الصحراء الغربية موقعا مهما ف ر
ـر
و  16غش ــت 1972ة فالنظ ــام جعله ــا بواب ــة لتحالف ــات سياس ــية جدي ــدة م ــع الحـ ـزاب الص ــلحية المغربي ــة ،و ذل ــك تح ــت ش ــعارات مختلف ــة
"الوحدة الوطنية" "المغرب الجديد" "المسلسل الديموقراط" ةةة
كــان النظــام يـروم تعزيــز قاعــدته السياســية و إعـادة رـ
ـاولتب النقلبيـ ر ي
الشعية المفقـودة لنظــامه السياس خاصـة بعـد المحـ ر ي
ـتب .و قبلــت الحـزاب
ـ
الصلحية اللعبة من موقع مصالحها الخاصة و انخرطت يف مسار ما س ب "المسلسل الديموقراط".
و شــكل هــذا المسلســل المزعــوم غطــاء سياســيا لسـ رـبورة تراكــم الرأســمال الكمـ رـبادوري الــذي زحــف نحــو منــاطق جديــدة و قطاعــات اقتصــادية
الفلحب الصــغار والفق ـراء الــذين فقــدوا أراضــيهم و تحولــوا إل جيــش مــن العـ ر ي
ر يـ
ـاطلب و
جديــدة ،كــان مــن أبــرز نتائجهــا بلـ رـبة فئــات واســعة مــن
اليدي العاملة الرخيصة بالمدن وضواحيها .كما أدت سياسـات النظـام إل تراكـم الـدين الخ ر
ـارج ،بشــكل لـم يسـبق لـه مثيـل ،ممـا جعـل النظـام
يطبق سياسة التقويم الهيكل المملة من طرف صندوق النقد الدول.
والتفقب و الضطهاد السياس ،يف ظل نظام دكتاتوري واجه
وقد عرفت سنوات السبعينات و الثمانينات تزايد سياسات النهب و الستغلل
ر
ك ــل أش ــكال النض ــال والمقاوم ــة بقم ــع دم ــوي .و ش ــن النظ ــام الكم ـ رـبادوري هجوم ــا قمعي ــا واس ــعا اتج ــاه تنظيم ــات الحرك ــة الماركس ــية اللينيني ــة
المغرب.
بخبة مناضل الشعب
المغربية واليسار الديموقراط التقدم ،فامتلت السجون و المعتقلت الشية ر
ر
ر
ر
اتيج
المبيالية بالمنطقة ،و لم تكن قضية الصحراء بمعزل عن ذلك لموقعها
السب ر
كل سياسات النظام لم تكن معزولة عن السباتيجيات ر
و القتصادي و الجغر ياف .و عل هذا الساس وضعت الحركة الماركسية – اللينينية المغربية عل المحك منذ سنة .1970
ليس بوسعنا هنا سوى تقـديم بعـض الشــارات فيمــا يخـص المرحلـة الممتــدة مـن 1970إل  ،1980عس ان تسـاعد عل فهـم مواقـف الحركـة
و خاصة مواقف منظمة "إل المام" ر ي
آملب أن نقدم المزيد من التوضيح يف مقالت أخرى.
غالبا ما يشار إل التقرير  -الدراسة الذي ر
ري
فلسطب جديدة
دجنب  - 1970يناير  (1972تحت عنوان "
نشته مجلة أنفاس )عدد مزدوج 8 -7
ر
419

المنظمة الماركسية ـ اللينينية المغربية "إل المام" :الخط الثوري 1970 :ـ  :1980الوثائق الساسية ـ مقالت ونصوص

يف أرض الصحراء" )من الصفحة  66إل الصفحة  (77كأول وثيقة تؤسس لموقف الحملم من قضية الصحراء .و قد تم توقيع هاته الدراسة
 التقريــر مــن طــرف هيئــة تحريــر مجلــة أنفــاس .يف هــذه الحقبــة كــانت مجلــة أنفــاس تضــم هيئــة تحريــر مشـ رـبكة ر ي ـبب تنظيــم "أ" )"إل المــام"
ـ
لحقــا ( و تنظيــم "ب" ) 23مــارس لحقــا( .و ك ــان أعض ــاء هيئ ــة التحريــر مــن قيــادب المنظم ـ ر ي
ـتب و قــد حص ــل التفــاق بينهــم عل توقيــع ذلــك
ه أن النــص هــو عبــارة عــن حــوارات مفصــلة أجرتهــا المجلــة مــع الشــهيد
التقريــر – الدراســة باســم الهيئــة لســباب أمنيــة .و الحقيقــة التاريخيــة ـ
مصـ ي
مؤسس الجبهــة الشــعبية لتحريــر الســاقية الحمـراء ووادي الــذهب ،الــذي كــان ل يـزال يتــابع دراســته الجامعيــة
ـطق الســيد الــوال أحــد أبــرز
ـ
بالربــاط .و كــانت الوثيقــة عبــارة عــن تقريــر و خلصــات لـذلك الحــوار حــول الصــحراء الغربيــة) .ضـم التقريــر – الدراســة مجموعــة مــن المحــاور و
ي
السكاب – نبذة تاريخية – الموارد القتصادية – ر
البكيب الجتماع و تطوره – الحزب المســلم – حـوادث يونيـو  – 70الطمـاع
ه - :الموقع
المتنازعة و الحتمالت الواردة  -طريق التحرير(.
و تلخص هاته الفقرة المقتبسة من النص أطروحته الساسية:
الي عرقلت نمــو حركــة التحريـر يف الصــحراء ضـد السـتعمار السـ ي
"إن من العوامل التاريخية الساسية ر
ـباب و الســيطرة القتصـادية و العسـكرية
ـ
ر يـ ـ
المحليب  ،ه ــو الت ــدخل المس ــتمر خلل ك ــل الف ـ رـبة التاريخي ــة الماض ــية لتطوي ــق و تفري ــق المب ــادرات التحريري ــة ي ـ ـف
المبيالي ــة و ض ــد الخون ــة
ر
الصــحراء ،و فــرض الوصــاية عليهــا مــن طــرف الرجعيــة المحيطــة بــأرض الصــحراء ،و خاصــة منهــا مــن جــانب الرجعيــة المغربيــة .و قــد وقــع دومــا
ي
اض الصــحراوية .و مـن الواضــح أن الفلس الملمــوس للرجعيــة عل صــعيد المعركــة الوطنيـة ،و
هـذا التـدخل الرسـ تحــت غطــاء مغربيــة الر ـ
الجماهب الصحراوية.
للمبيالية ،يجعلها يف الصف المعادي عمليا لتحرير
تحدد ارتباطاتها و توثق تبعيتها
ر
ر
إن تعم ــق التن ــاقض ر يـ ـ
المبي ــال عل حس ــابها ،و
ـاهب الص ــحراوية و الس ــلطات الس ــتعمارية يس ـ رـب بم ــوازاة انكش ــاف التعام ــل
الرجع  /ر
بب الجم ـ ر
ــ
يجعلها بالتال تنفر من شعار "النضمام للوطن الم" يف ظل الظروف السياسية و التاريخية الحالية.
مــن تــم يتخــذ الــدور السياس المســتقل لحركــة التحريــر الصــحراوية طــابعه الحاســم ي
الفعل الصــحيح للكفــاح ،طريــق العنــف
ـق
ـ
ي
الطر
ـق
ـ
ش
ف
ـ
ـ
ـ
للجماهب الصــحراوية المضــطهدة .إن شــق هــذا الطريــق تحـت
الثوري المسلح ،الذي أكدت حوادث يونيو  ،1970حتميته و يصورته بالنسبة
ر
ي
ي
ـاهب الصــحراوية ،ليتطلــب رفــض الوصــاية
المبياليــة ـف الصــحراء ،بالعتمــاد أول عل ذات الجمـ ر
شــعار محاربــة الســتعمار الســباب و الهيمنــة ر
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السياسية من الرجعية المحيطة بأر ي
اض الصحراء بكل حزم"
خصصــت مجلــة أنفــاس )بالفرنســية( عــدد ) 19الســنة الخامســة ( 1970 ،ملفــا خاصــا حــول حركــات التحريــر الفريقيــة تحــت عنــوان" :إفريقيــا
ر
نفس المعركة الواحدة" .و ضم الملف مقال تعريفيا بالصحراء الغربية من توقيع هيئة التحرير ،ر
الي كانت تضم ر ي
الشفاب
بب صفوفها أبراهام
و عبــد اللطيــف اللعـ رـي و همــا مــن النــواة الول المؤسســة لمنظمــة "إل المــام" .و هــذا المقــال يمكــن اعتبــاره بــاكورة الموقــف الــذي تبلــور ي ـف
ري
فلسطب جديدة يف أرض الصحراء" و ضم المقال يف مقدمة تعريفية )الجغرافيا و السكان ،و الموارد  (...و مجموعة من الفقرات:
وثيقة "
المبيال.
 الصحراء الغربية من الواقع الستعماري إل الواقع ر الحلول المزيفة. الصحراء أرض عربية. الثورة العربية.عمومــا تبلــور الموقــف ضــمن تصــور اسـ رـباتيج للثــورة ي
العرب  ،و ضــمن ســياق أوســع هــو الثــورة العربيــة .و اول إعلن عــن الموقــف
ـرب
ـ
غ
ال
ف
ر
رـ
ـ
ـوطي لطلبـة المغــرب لمـا يـ
سياسيا من طرف الحركــة الماركســية اللينينيــة المغربيــة ،كـان خلل المـؤتمر  15للتحـاد ال ي
الخب ي ـف إحـدى
تبي هـذا
رـ
العرب يف الصحراء".
المصب للشعب
توصياته صيغة "حق تقرير
ر
ر
عنــد خريــف  74لــوح النظــام بقضــية الصــحراء و أصــبحت تــدريجيا النقطــة المحوريــة ي
المغرب  .و قــد التحقــت الح ـزاب
السياس
ـع
ـ
ض
الو
ف
ـر
ـ
ـ
ي
سياس مــن طــرف منظمــة "إل المــام" فجــاءت
التحريق )التحــرر و الشـ رـباكية( بالجوقــة ممــا اســتدع إصــدار موقــف
الصــلحية و الحــزب
ـ
ـ
ر
ي
الجماهبيــة و قواهــا
الحقيق من الصحراء و مهام الحركــة
الوطي
افتتاحية جريدة "إل المام" العدد ) 19يناير  ( 74تحت عنوان " :الموقف
ر
ي
ـتنب  1974أصــدرت المنظمــة كراســا
لتعب عن موقف المنظمة و تحديد مهام القوى الثورية و الديموقراطية .و ـف شـ ر
الثورية و الديموقراطية" ر
حول قضية الصحراء تحت عنوان "طريقان لتحرير الصحراء" .و قد ضم الكراس إل جانب رد المنظمة و جهة نظر لحد قيادب منظمــة 23
مارس )الراحل عبد السلم المؤذن( حول "مغربية الصحراء ".
من افتتاحية العدد  19إل صدور الكراس وقعت مجموعة من المستجدات ،منها :
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 انعقاد الندوة الوطنية لمنظمة  23مارس يف ربيع .1974اليجاب كمــا كــانت
من نتائج هاته الندوة انبثاق قيادة جديدة للمنظمة ضمت أغلبية لصالح التوجه القريب من منظمة "إل المام" ) التجاه
ر
لجماهب" الصحراء.
المصب "
تسميه منظمة "إل المام" آنذاك ( و تبنت الندوة موقفا يقر بحق تقرير
ر
ر
و عل إثر هذا التحول أصدر التنظيمان بيانا ر
مشبكا تضمن موقفهما من الصحراء.
رـ ـ
ر يـ ـ
 تحس ــن العلق ــات ر يـ ـلمباشة مهامهم ــا م ــن جدي ــد ،و ستص ــدر ه ــذه اللجن ــة وثيق ــة "الخط ــة
التنظيمب أدى إل ع ــودة "لجن ــة التوحي ــد"
بب
ر
المشبكة".
التكتيكية
ي
اتيج يربــط ر يـ
بب الخــط الم ـ و الطـرح
إل حدود خريف  74ظلت قضية الصحراء ينظر إليها ف أدبيات منظمة "إل المام" ضمن خــط اسـ رـب ر
القــوم للثــورة العربيــة بقيــادة البوليتاريــا و تصــور للثــورة ي
العرب و هــو مــا تشــهد عليــه أهــم وثــائق المنظمــة )و نشـ رـب هنــا إل
ـرب
ـ
غ
ال
ـة
ـ
ق
منط
ف
ر
رـ
ـ
ر
الوثائق التالية " :سقطت القنعة لنفتح طريق الثورة "خاصة النقطة  3ر
نشب كذلك إل و ثيقــة "
الي تحمل عنوان "اسباتيجية الثورة" ،كما ر
ي
الثــورة ي
ر
المبياليــة" ،كــذلك وثيقــة "مســودة حــول السـ رـباتيجية الثــورة" خاصــة النقطــة الثالثــة و
ـرب
ـ
غ
ال
ف
العرب ـف الفــبة التاريخيــة لنــدحار ر
رـ
ـ
عنوانهــا "مــن القواعــد الحم ـراء المتحركــة إل منــاطق الســلطة الحم ـراء الدائمــة" ،و يمكــن العــودة كــذلك إل وثيقــة "تناقضــات العــدو و الفــق
ر
العاش و عنوانه "الفق الثوري بالمغرب"(.
الثوري بالمغرب" خصوصا الفصل
مــن خريــف  1974و إل حــدود خريــف  1976ظلــت مواقــف المنظمــة ثابتــة ،كمــا عـ رـبت عنهــا افتتاحيــة العــدد  19لجريــدة إل المــام تحــت
ر
عن ــوان" :الموق ــف ال ـ ي
الجماهبي ــة و قواه ــا الثوري ــة و الديموقراطي ــة" و كـ ـراس "طريق ــان لتحري ــر
الحقيق م ــن الص ــحراء و مه ــام الحرك ــة
ـوطي
ر
ــ
ـاتب الوثيقـ ر ي
الصحراء" .و لم تخرج أدبيــات ومناش رـب المنظمــة لهـاته الفـ رـبة عــن مضـمون هـ ر ي
ـاهب الصــحراء" بـدل
ـتب بحيـث اســتعمال صـيغة "جمـ ر
ـاهب
ـاهب الص ــحراء جــزء م ــن الث ــورة الوطني ــة الديموقراطي ــة الش ــعبية ب ــالمغرب ،مــع ح ــق جم ـ ر
"الش ــعب الص ــحراوي" و اعتب ــار كف ــاح تح ــرر جم ـ ر
الصــحراء ي ـف تقريــر مصـ رـبها .و قــد ســبق ذكــر الســباب الـ رـي أخــرت ظهــور موقــف أ كــب وضــوحا مــن القضــية لســباب تكتيكيــة )مرافقــة التطــور
ال ــذي أص ــبحت تعرف ــه منظم ــة  23م ــارس آن ــذاك م ــن خلل ال ــدعم التك ــتيك لتياره ــا اليج ـ رـاب( و ك ــذا ب ــروز خلف ــات داخ ــل الكتاب ــة الوطني ــة
للمنظمة مما ساهم كذلك يف تأجيل العلن عن موقف أكب تطورا.
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بعب العتبار التطورات الجديدة ر
لكن يف خريف  ،1976و أخذا ر ي
الي عرفتها الصحراء الغربية )إعلن الجمهورية العربية يف الصحراء ،و اندلع
الحرب ر ي
بب النظام و الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء و وادي الذهب( و يف إطار السـتعداد للمحاكمـة )محاكمـة ينـاير  -فـ رـباير (1977
قامت المنظمة من خلل أطرها و قيادتها ،ر
الي كانت تشــكل مـع مجموعــة مـن أطـر و قيـادة  23مـارس مـا كـان يسـ بمجموعــة  26الـ رـي كـانت
تقي ــم يف س ــجن غبيل ــة )س ــجن م ـ ي
ـدب بال ــدار البيض ــاء( من ــذ  16ين ــاير  ،1976بإع ــادة تقيي ــم الموق ــف الس ــابق و ت ــدقيقه و معالج ــة تناقض ــاته
ــ
ي
ي
العرب  ،مم ــا
اتيج ح ــول الث ــورة ـف الغ ــرب
ـاهب أو ش ــعب و ك ــذلك إع ــادة ص ــهر موق ــف المنظم ــة ـف طرحه ــا الس ـ رـب ر
المفاهيمي ــة م ــن قبي ــل جم ـ ر
رـ
اســتدع تــدقيقا لسـ رـباتيجيتها الثوريــة يف المغــرب ،الشـ ر ئ
الغرب )ســوس و محيطهــا( إل مســتوى منطقــة
ـي الــذي قــام برفــع منطقــة الجنــوب
ـر
ـ
ي
ي
ي
ر
اتيج
اسـ رـباتيجية بالغــة الهميــة وســاهم ـف تــدقيق مهمــة بنــاء الحــزب الثــوري للطبقــة العاملــة ـف علقــة مــع التطــور الحاصــل ـف الطــرح الســب ر
للمنظمة .هكذا تم استكمال بناء ما سيطلق عليه ب "نظرية الثورة ي
العرب".
الغرب
ف
ر
أساسيتب و مر ر ي
ري
ري
كزتب تضعان أسس هذه النظرية و هما :
ثيقتب
عرف خريف  76بروز و
 هل يشكل سكان الصحراء شعبا؟العرب.
 الجمهورية العربية يف الصحراء انطلقة الثورة يف الغربر
إشارة لبد منها :
ري
الوثيقتب تم إصدارهما يف كتاب "س رـبورة إعـادة بنـاء منظمــة "إل المـام" جدليـة القطيعــة و الســتمرار" الجـزء الول ،حســن الصـعيب،
هاتان
منشورات الفق الديموقراط .
ري
و مما جاء يف تقديم صاحب هذا الكتاب ر ي
الوثيقتب ما يل :
لهاتب
"إن النــص الــذي ر ـ
السياس لرفــاق الحركــة الماركســية اللينينيــة )بمــا فيهــم الغلبيــة
ننشه هنــا و الــذي يحمــل  12نقطــة هــو الــذي كــون الســاس
ـ
الســاحقة مــن رفــاق  23مــارس( ي ـف دفــاعهم ي ـف محاكمــة الــدار البيضــاء )ينــاير " ( 1977و التقــديم "هــل ســكان الصــحراء يشــكلون شــعبا " هــو
لمنظمتنا ".
و لتصحيح ما جاء يف هذه الفقرة نذكر بما يل :
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ر
ـتب الل ـ ر ي
إن الوثيق ـ ر ي
الشفاب
ـتب تتح ــدث عنهم ــا الفق ــرة هم ــا مع ــا لمنظم ــة "إل الم ــام" .و ق ــد ق ــام بص ــياغتهما باللغ ــة الفرنس ــية الرفي ــق أبراه ــام
) النص ــان الص ــليان إذن هم ــا باللغ ــة الفرنس ــية و ق ــد تم ــت ترجمتهم ــا إل اللغ ــة العربي ــة آن ــذاك( تتويج ــا لنقاش ــات ثنائي ــة و جماعي ــة ر ي ـ
بب رف ــاق
ـتب حيــث يـ
المنظمــة .و قــد تــم عرضــهما عل رفــاق منظمــة  23مــارس) التجــاه اليجــاب( يف إطــار اجتمــاع مشـ رـبك جمــع أطــر المنظمـ ر ي
تبي رفــاق
ر ـ
الرضيتب ر ي
ري
تغيب يف مضمونهما و شكلهما.
منظمة  23مارس
اللتب لم تعرفا أي ر
ري
ري
مستقلتب عن بعضهما البعض .و فيما يخص وثيقة "الجمهورية العربية الصحراوية انطلقة الثــورة
الوثيقتب قد صدرتا
التذكب ان
كما يجب
ر
العرب" فإنها معروفة بوثيقة  13نقطة و ليس  12نقطة كما جاء عل لسان الكاتب.
يف الغرب
ر
ي
ه النقطــة الـ رـي
و مــن هنــا وجــب التنــبيه ان الوثيقــة المنشــورة ـف المصــدر المشــار إليــه أعله تعتـ رـب ناقصــة لكونهــا ل تتضــمن النقطــة  ،13و ـ
تتحدث عن منطقة الجنوب الغرب و دورها يف ظل ر
اسباتيجية المنظمة آنذاك.
ر
و لعل مرد ذلك يعود إل اعتبارات أمنية بحيث ل يمكن الطلع عل النص الكامل ،إل بالنسبة لطر المنظمة نظرا لخطورة النقطة أمنيا.
و عموما ،صدرت الوثيقتان يف إطار العداد للمحاكمة ضمن نصوص أخرى و ه:
 "لنستعد!") تحليل سياس (البنامج الديموقراط"
" ري
تاريج لجرائـم النظـام الكم رـبادوري بـالمغرب )الجرائـم السياسـية و القتصــادية و الجتماعيـة
 "ماه المؤامرة و من هم المتآمرون؟" )تحليلمن  1956إل (1976
بالض ــافة إل الس ــتعداد الق ـ ي
ر يـ
ـانوب للمحاكم ــة م ــن خلل دراس ــة فص ــول الق ــانون الجن ـ ئـاب و ر ئ ـ
للمعتقلب  .ك ــانت
تهي ال ــردود عل الته ــم الموجه ــة
ي
اليميي وســط الحركــة الماركســية-اللينينيــة المغربيــة " -المرحلويــة" أو
هنــاك وثــائق أخــرى أهمهــا وثيقــة " ي ـف بعــض المظــاهر الساســية للخــط
ـ
"المنشفية الجديدة" (-ر
الي شكلت الرضية الديولوجية للرد عل الطروحات اليمينية داخل الحركة الماركسية – اللينينية المغربية آنذاك .

424

المنظمة الماركسية ـ اللينينية المغربية "إل المام" :الخط الثوري 1970 :ـ  :1980الوثائق الساسية ـ مقالت ونصوص

السي "Iـ ـ  29يوليوز 1974
الدلي Iحكم العطش و الجوع و الطرد و
حول وثيقة" :حكم الحسن ـ عبدا ـ
ي
ي
ي ـف نهاي ــة يولي ــوز الع ــام  1974أص ــدرت المنظم ــة الماركس ــية-اللينيني ــة المغربي ــة "إل الم ــام" منش ــورا تح ــت عن ــوان "حك ــم الحس ــن ـ عب ــدا ـ
ي
ـاهب
الــدلي  ،حكــم العطــش والجــوع و الطــرد والســي " ـف ظــل أجــواء مشــحونة كــانت تعيشــها مدينــة طنجــة ،جـراء انعــدام المــاء و معانــاة جمـ ر
طنجة من ذلك ،و خاصة ي
ـواطنب مـ ر
ـوب نتيجــة العطــش ) 1يف ي
ري
بي مكـادة 2،ي ـف مرشـان 1،ي ـف
م
5
سقط
حيث
المدينة،
من
الشعبية
الحياء
ف
ي ـ ـ
كسبطا 1 ،يف المصل(.و يف نفس الوقت كانت الطبقة العاملة يف طنجة تتعرض لحملت الطرد ،كما وقع ف معمل "تيسمار" حيــث تعــرض
ر
ي
 48عامل للطرد )انظر المقال -التحقيق الصادر بجريدة إل المام العدد  - 19يناير  1974تحت عنوان" عمال تيسمار ف مواجهة الباطرون
الرجع "( .كمــا عرفــت ثانويــات طنجــة طــرد  440تلميــذ ،و كــانت نســبة النجــاح ي ـف الشــهادة متدنيــة لحــد أن الغلبيــة مــن التلميــذ
و التحــاد
ـ
أصبحت مهددة بالطرد والعطالة.
إن الســياق الخــاص لمدينــة طنجــة لــم يكــن معــزول عمــا يجــري عل مســتوى البلد برمتهــا ،مــن تصــاعد للقمــع وصــل حــد إطلق الرصــاص عل
عمال جرادة ،و تزايد العتقالت و المحاكمات الصـورية ال رـي كـانت تحـاك لمناضـل النقابـة الوطنيـة للتلميـذ و التحـاد ال ي
ـوطي لطلبـة المغـرب
و للنق ر ي
التفقب و الطــرد و التهميــش و خنــق العمــل النقـ رـاب و القمــع و النهـب ،ممـا
ـاهب تتحـرك لمواجهــة سياســات
رـ
ـابيب ...و بالمقابــل كـانت الجمـ ر
كــان يزيــد يف تعميــق أزمــة النظــام و يــدفعه يف محاولــة الهــروب مــن أزمتــه ،إل المزاوجــة ر ي ـ
بب القمــع الــذي عــرف تصــاعدا مســتمرا خاصــة منــذ
ـ
ـ
ي
ي
ي
ري
غبها لفك عزلته.
المحاولتب
عب اللعب عل سياسات "الجماع الوطي" و ر
النقلبيتب ف يوليوز  71و غشت  72و المناورة السياسية ر
ر
كانت مدينة طنجة صيف  1974ر
الي اكتوى بنارها رـ
تحبق تحت وطأة ارتفاع السعار و انعدام الماء و الطرد و التهميش ر
عشات اللــوف مــن
ر
الطبق لهيبا.
ساكنة الحياء الشعبية و العمال و الكادحون ،نار زادتها حرارة الموسم و الضاع
الجماهب و الدفاع عن مصالحها لم يكن مناضلو المنظمة و مناضلتها يعرفون شــيئا اســمه "العطلــة النضــالية" .فمــا أن انفجـر الوضــع
لخدمة
ر
ـحب مــرة أخــرى ديماغوجيــات النظــام ،و ر ي ـ
ـب عل النضــال ،و فاضـ ر ي
ـاهب منــددين بالوضــع القــائم ،و محرضـ ر ي
داعب إل
حـ رـي كــانوا إل جــانب الجمـ ر
الوقوف يف وجهه و التصدي لسياساته.
ي
ـاهب المدينــة ،انكتــب هــذا المنشــور الــذي حملــه مناضــلو و مناضــلت المنظمــة إل
و ـف قلــب النضــال ،و تحــت القمــع المســلط عل رقــاب جمـ ر
ي
بي مكـادة ،المصــل ،الســانية .(......و هــب مناضــلو و مناضـلت النقابــة الوطنيـة للتلميـذ للـدفاع عـن
المعامل و الثانويات و الحياء الشعبية ) ـ
الجماهبية.
المطالب العادلة للحركة التلميذية و الحركة
ر
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و تحركــت اللــة القمعيــة للنظــام لتشــن حملت قمــع و تمشــيط اســتهدفت عمــال )بمســاعدة البــاطرون الــذي أعط أســماء العمــال للبــوليس( و
ي ي
أكب الحملت ر
الي تعرضت لها المنظمة و النقابة الوطنية للتلميذ بمدينـة طنجـة .و تعـرف هـذه الحملـة
تلميذ و طلبة و
مواطنب ف إحدى ر
ر
ب "حملة غشت".
و يف مراك ــز القم ــع بطنج ــة تع ــرض المناض ــلون لتع ــذيب ش ــديد ،و اس ــتعملت ك ــل الوس ــائل لعتق ــال المناض ـ ر ي
ـلب )اعتق ــال ع ــائلتهم مم ــا س ــبب
ـ
ـ
ر
النفس و
الس ء الــذكر ،حيــث قضــوا أ كــب مــن ســنة مــن التعــذيب
لحــداهن حالــة اجهــاض (...و ذلــك قبــل نقلهــم إل "درب مــولي الشيف"
ـ
ـ
الجســدي ليقـدموا إل محاكمــة الـدار البيضــاء يف  3ينــاير  ،1977و لينــالوا رـ
عشات السـ ر ي
ـنب مــن الســجن ي ـف إطــار محاكمــة صـورية طبخهـا النظــام
ـ
للحركة الماركسية اللينينية المغربية.
ر
اللينيي بمدينة طنجة ،كما سيظل عنوانا لتاري ــخ ر
ي
مشق من النضال ،والتضحيات
منبة يف تاري ــخ اليسار الماركس
سيبق هذا المنشور علمة ر
الجســام قــدمها مناضــلو ومناضــلت المنظمــة الماركســية اللينينيــة المغربيــة "إل المــام" ي ـف احلــك ظــروف القمــع والســتبداد ،إنــه منشــور كتــب
ري
ري
ثوريب رلبوي تاري ــخ العطاء النضال لشعبناة
مناضلب
بدماء
فباير 1975
حول وثيقة" :من أجل عزل الحكم
اط" ـ ـ  12ر
الرجع العميل ،تعزيز الوحدة النضالية ،تحقيق ر
البنامج الديمقر ي
ي
البنامــج الــديموقراط" ،مــن أهــم وثــائق فـ رـبة  1974ـ
تعتـ رـب وثيقــة "مــن أجــل عــزل الحكــم
الرجع العميــل ،تعزيــز الوحــدة النضــالية ،تحقيــق ر
ـ
1975ة لنها ر
تأب ر
مباشة بعـد حملــة القمـع ال رـي تعرضـت لهـا المنظمــة الماركسـية-اللينينيــة المغربيـة"إل المـام" ابتــداء مـن يـوم  5نون رـب 1974
ر
ي
خبة أطرهــا
)يــوم اعتقــال الشــهيد الرفيــق عبــد اللطيــف زروال ثــم بعــد ذلــك ابراهــام الشفاب ،محمــد الشيق( و انتهــاء باعتقــال مجموعــة مــن رـ
ر
المحبفــة أيــام  28و  29و  30ينــاير ) 1975عبــد ا زع ـزاع ،فــؤاد الهيلل  ،مصـ ي
ـطق التمسـ يـاب ،ادريــس ي ي
ببكــري .(...الوثيقــة جــاءت
الثوريــة
ـ
ر يـ ـ
لتحيب تحالي ــل
تأكي ــدا م ــن المنظم ــة عل الس ــتمرارية ،فل يفص ــلها ع ــن اعتق ــال مجموع ــة ين ــاير  1975س ــوى أي ــام قليل ــة ،ث ــم إنه ــا محاول ــة
الجماهبية و الحركــة الماركســية اللينينيــة ،و
المنظمة عن الوضع السياس العام يف البلد من خلل رصد لمختلف القوى السياسية و الحركة
ر
كل ذلك ضمن رؤية تحليلية دعائية توجت رببنامج نضال ديموقراط الذي تضمن موقفا من قضية الصحراء.
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ف
الخضاء" ـ  19أكتوبر 1975
المسبة
حول وثيقة" :بيان منظمة إل المام حول
ر
ر يـ
المغرب  ،و
السياس الكمـ رـبادوري
تمبت منظمــة إل المــام )و كــذلك منظمــة  23مـارس( بطرحهــا لتصـور ثـوري مغــاير بالكامــل لموقـف النظــام
رـ
ـ
كذلك لطروحات الحزاب الصلحية المغربية ر
الي ساندت موقف النظام الداع إل ضم الصحراء الغربية إل المغرب.
و قد ساهمت المنظمة الماركسية -اللينينية المغربية "إل المام" بتحاليل عديدة من منظور تقدم و ديمقراط ثوري حول مسألة الصحراء
العرب".( ...
و مهام القوى التقدمية و الثورية المغربية )الموقف من "اتفاقية مدريد الثلثية"" ،الجمهورية الصحراوية"" ،الثورة يف الغرب
ر
و بعــض هــذه التحاليــل تــم إصــدارها يف كتــاب يحمــل عنــوان » طريقــان لمعالجــة مســألة الصــحراء الغربيــة :طريــق برجــوازي شـ ي
ـوفيي ،و طريــق
ـ
ي
سبتمب .1974
وطي ثوري« ،صدر يف
ر
يـ
الخضاء سـنة  . 1975و هـو يقـدم صـورة تعكـس
و البيان أسفله هو تجسيد لمواقف "إل المام" ،أصدرته عقب العلن عـن تنظيـم المسـ رـبة
ي
المغرب حول مسألة الصحراء ،خلل هذه الحقبة السوداء من تاري ــخ المغرب.
اللينيي
وجهة نظر اليسار الماركس-
ر
ي
ف تل ــك الحقب ــة .و ق ــد ق ــام رف ــاق المنظم ــة و
و عموم ــا ،الوثيق ــة م ــن أش ــهر إص ــدارات المنظم ــة الماركس ــية -اللينيني ــة المغربي ــة "إل الم ــام"
ـ
ـ
مناضلوها بتوزي ــع البيان عل أوسع نطاق ،ي ـف الحيــاء الشــعبية و العماليـة و ي ـف الثانويـات و الجامعـة و ي ـف المظــاهرات ال رـي نظمتهـا المنظمــة .و
جماهب الصــحراء" .لكــن ر يـ
مبة
للمسبة الصفراء ،ل لبادة
المناشب أشهرها منشور "ل
لم يكن البيان الوحيد فقد أصدرت المنظمة العديد من
ر
ر
ر
ي
الي دارت ف هاته ر
البيان أعله ،هو كونه يؤرخ لنطلق المعركة السياسية الضارية ر
الفبة الحالكة الســواد مــن تاري ــخ المغــرب المعاص ،و الـ رـي
اتيج و بخطهـا ال ي
ـوطي الــديموقراط الثـوري
وقفت فيهـا المنظمــة الماركســية-اللينينيــة المغربيـة "إل المـام" ،مسـلحة بخطهـا الم ـ و السـ رـب ر
ي
ـاهب
ـف مواجه ــة النظ ــام الكم ـ رـبادوري ال ــدكتاتوري و الق ــوى الص ــلحية الملتف ــة ح ــوله ،مناهض ــة للش ــوفينية و القم ــع و طم ــس مط ــالب الجم ـ ر
الكادحة ،فما أن وزع البيان أعله ر
الكمبادوري و القـوى الصــلحية كـل طاقاتهمـا لمواجهــة المنظمــة .و دارت معـارك سياسـية
حي جند النظام
ر
يف الجامع ــة و يف الثانويـ ــات و س ــلطت كـ ــل أجهـ ــزة القمـ ــع كـ ــل إمكانياته ــا ي
ف محاول ــة جهنميـ ــة لجتثـ ــاث المنظمـ ــة .و بـ ــدورها حـ ــاولت الق ــوى
ــ
ــ
ــ
الصــلحية و التحريفيــة التصــدي للمنظمــة و طردهــا مــن الجامعــة و الثانويــات و اســتمرت المعركــة معهــا إل الثمانينــات  .و خلل هــذه المعركــة
العشات من أطر المنظمة و مناضلوها يف أكب حملة قمعية تعرضت لها المنظمة خلل ر
سيعتقل ر
دجنب  -1975مارس .1976
فبة
ر
ر
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ف
ر
العرب "ـ أكتــوبر
ـرب
ـ
غ
ال
ف
حــول وثيق ـ يـن":هل يشــكل ســكان الصــحراء الغربيــة شــعبا؟" ــ" الجمهوريــة العربيــة الصــحراوية انطلقــة الثــورة ي ـ
ر يـ
1976
ي
المدب "غبيلة" بالدار البيضاء باللغة الفرنســية ،و تمــت
كتبت وثيقة " هل يشكل سكان الصحراء الغربية شعبا؟" يف خريف  1976بالسجن
ترجمتهــا عــن الصــيغة الصــلية آنــذاك ليتــم توزيعهــا و ر ـ
نشها بعــد ذلــك إل جــانب وثيقــة "الجمهوريــة العربيــة الصــحراوية ،انطلقــة الثــورة ي ـف
العرب".
الغرب
ر
ـاهب"
شــكلتا الوثيقتــان محاولــة لتصــحيح بعــض الجــوانب مــن موقــف المنظمــة و الحملــم مــن قضــية الصــحراء ،خاصــة حــول مفهــوم "الجمـ ر
و"الشــعب"ة كــذلك كانتــا محاولــة لتــدقيق السـ رـباتيجية الثوريــة لمنظمــة "إل المــام" .و بالمناســبة ،فوثيقــة "الجمهوريــة العربيــة الصــحراوية،
نش سـابقا يف بعـض المنشــورات المغربيــة ،فه تحمــل  13أطروحــة بـدل  12الـ رـي تـم رـ
انطلقة الثورة يف الغرب العرب " ،و خلفا لما ر
نشها ي ـف
ـ
ر
ـ
ر
ر
ر
ر
المصدر المشار إليه .هذا ي
ي
ـانبب جديـدين بالنســبة للســباتيجية الثوريـة
يعي أن الوثيقة الي ننشها هنا ،تنقصها الطروحة  13الي تتعلق بج ر
لمنظمة "إل المام" ،و هما:
أول:
ر
المغرب )منطقــة ســوس و امت ــدادها ( منطقــة ذات طبيعــة اســباتيجية خاصــةة فبالضــافة إل كونهــا منطقــة
الغرب
اعتبــار منطقــة الجنــوب
ر
ر
ـ
ـ
تعتبهــا الوث ــائق السـ رـباتيجية للمنظم ــة )"مس ــودة ح ــول الس ـ رـباتيجية الثوريــة"" ،الوضــع الراه ــن والمهــام العاجلــة للحركــة
صــدام ،كمــا كــانت ر
ر
الماركســية اللينينيــة" ةة( ،فقــد أصــبحت ر ي ـ
اتيج جديــد لكونهــا محاذيــة جغرافيــا للصــحراء الغربيــة ،و لكــون ســكانها تجمعهــم
تتمب بطــابع اســب ر
بسكان الصحراء الغربية روابط تاريخية )حركة أحمد الهيبة ر
ري
المنطقتب يف مواجهة الستعمار الفرنس و القطاع .(...
الي وحدت سكان
ثانيا :
ي
عل قاع ــدة ه ــذه العتب ــارات الجدي ــدة ،أص ــبحت منطق ــة س ــوس تت ــوفر عل خلفي ــة ثوري ــة أنتجه ــا الوض ــع ـف الص ــحراء الغربي ــة )ب ــروز الكف ــاح
المســلح ي ـف المنطقــة الصــحراوية( ،و انطلقــا مــن المســتجدات أعله ،أعطــت منظمــة "إل المــام" اهتمامــا خاصــا للمنطقــة اســتوجب تــأويل و
تحويرا جديـدا لس رـباتيجيتها الثوريـة ذات البعـاد الثلث :المميــة والعربيـة و غـرب العربيـة .و كـان عل منظمــة "إل المـام" أن تـدقق مفهومهـا
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ي
المغرب  .و خلفــا لوثائقهــا الســابقة ،أصــبحت مهمــة
اللينيي
كس
السياس و الكفــاح المســلح ضــمن سـ رـبورة بنــاء الحــزب المار
لجدليــة العمــل
ر
ـ
ـ
ـ
ـ
إطلق الكفــاح المسـ ي
ي
ر
تعط
اللينيي  ،و ذلــك ي ـف ســياق نظــرة جديــدة
كس
ـ
ـ
ـلح ـف منطقــة كمنطقــة ســوس أمـرا ممكنــا حــي قبــل بنــاء الحــزب المار ـ
للكفــاح المســلح دورا ي
اللينيي  .و عل هــذا الســاس جعلــت الطروحــة  13الغائبــة عــن الوثيقــة الـ رـي رـ
ي
ننشها ،مــن مهــام
كس
المار
ـزب
ـ
ح
ال
ـاء
ـ
ن
ب
ف
ـ
ـ
ـ
ي
ر
الغرب ،مهاما عاجلة تقتضيها المستجدات السباتيجية ف المنطقة.
تكوين الطر السياسية  -العسكرية و إرسالها إل منطقة الجنوب
ر
ي
ي
الوثيقت ــان كلهم ــا ركزت ــا عل ج ــانب ر يـ ـ
معب ة ف ــالول أسس ــت للمنظ ــور الت ــاريج لمفه ــوم "الش ــعب الص ــحراوي" ،م ــع ط ــرح للقض ــية ـ ـف إط ــار
ر
ر
السباتيجية عل الخصوص بعد ما وظفت الجوانب التاريخية خدمــة للثــورة
العربة و الثانية اهتمت بالجوانب
اسباتيجية الثورة يف الغرب
ر
الوطنية الديموقراطية الشعبية المغربية المنفتحة عل أفق ر
عرب ،وحده الكفيل بإعادة بناء وحدة شــعوب الكيانــات الثلث
اسب ر
اتيج غرب ر
)المغرب ،الصحراء الغربية و موريتانيا( عل أسس وطنية ديموقراطية تقدمية .
أخبا ن ــذكر ب ــأن الوثيق ـ ر ي
ه الم ــؤامرة و م ــن ه ــم
ـتب ش ــكلتا ،إل ج ــانب وث ــائق أخ ــرى مث ــل وثيق ــة "لنس ــتعد" " ،ر
و رـ ـ
البنام ــج ال ــديموقراط"" ،م ــا ـ ـ
الخب ة عب ــارة ع ــن محاكم ــة تاريخي ــة لجرائ ــم النظ ــام الكم ـ رـبادوري من ــذ إك ــس ليب ــان ( ،الرض ــية ال ـ رـي وح ــدت منظم ــة "إل
المت ــآمرون" )ه ــاته
رـ ـ
ي
الشهبة ف يناير . 1977
المام")الخط الثوري( و التجاه الثوري داخل منظمة " 23مارس" خلل محاكمة الدار البيضاء
ر
ف ف
ف الحركـ ــة الماركسـ ــية ـ اللينينيـ ــة
حـ ــول وثيقـ ــة" :المرحلويـ ــة أو النيومنشـ ــفية ـ إشـ ــارات حـ ــول أحـ ــد المظـ ــاهر الساسـ ــية للفكـ ــر
اليمين ي ـ ـ
ي ــ
دجنب 1976
الرئيس ـ 18
الساس والتناقض
نونب  / 1976ووثيقة  :التناقض
ر
المغربية" ـ  29ـ  30ـ ر
ي
ي
ه مـ ــن جزأيـ ــن :جـ ــزء عبـ ــارة عـ ــن وثيقـ ــة تحمـ ــل عنـ ــوان "المرحلويـ ــة أو
ه ترجمـ ــة لمخطـ ــوط أصـ ــل وحيـ ــد مكتـ ــوب بخـ ــط اليـ ــد ،يو ـ ـ
الوثيقـ ــة ـ ـ
ي
ي
اليميي ـف الحركـة الماركســية ـ اللينينيــة المغربيـة" ،و جـزء ثــاب هــو ملحــق للوثيقــة
النيومنشــفية ـ إشــارات حــول أحـد المظــاهر الساســية للفكـر
ـ
ي
الخب  ،جــاء نتاجــا لنقــاش الوثيقــة مــن طــرف رفــاق المنظمــة ـف الســجن
الرئيس " .هــذا
الساس و التنــاقض
الول ،يحمــل عنــوان "التنــاقض
رـ
ـ
ـ
ي
المدب "غبيلة" بالدار البيضاء.
للوثيقة قيمة تاريخية جد مهمـة ،فبالضـافة ر ي
لتمبهـا بعمـق فلس يـق و عل ـ  ،فقـد لعبـت دورا أساسـيا ،إل جــانب وثـائق أخـرى ،ي ـف فضـح و الـرد
بقوة عل التحريفية الجديدة داخل الحركـة الماركســية اللينينيــة المغربيـة .هكـذا ،جســدت الوثيقـة الجـواب العميــق عل الطروحــات اليمينيــة
الي تبنتها قيادتها اليمينية ر
داخل منظمة " 23مارس" و ر
الي استحوذت عليها بعد اعتقالت  .1974فالوثيقة جــاءت كــرد بعــدما أرســلت تلـك
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القيــادة اليمينيــة رســالة إل الســجن توضــح فيهــا مواقفهــا ـ الجديــدة ـ التحريفيــة .ي ـف نفــس التجــاه ،ســاهمت الوثيقــة ي ـف توحيــد المواقــف الـ رـي
جمع ـ ــت التي ـ ــار الثـ ــوري داخ ـ ــل منظم ـ ــة " 23م ـ ــارس" و منظم ـ ــة "إل المـ ــام" ،و شـ ــكلت إحـ ــدى الرضـ ــيات الساس ـ ــية للتيـ ــار الثـ ــوري داخ ـ ــل
التحريق الذي برز خلل ر
ي
فبة  1976ـ  .1979مع الشارة إل أن الوثيقـة ســاهمت بـدورها
منظمة "إل المام" يف معركته ضد التيار الصلج
تهي ر
يف ر ئ
الشوط اليديولوجية و الفكرية لخوض معركة محاكمة الدار البيضاء خلل شهري يناير مارس .1977
ف
ايب من طرف الحكم العميل" ـ  25أبريل 1977
هامش وثيقة" :لنكشف عن حقيقة التدخل يف الز ر
بعد انتفاضة  23مـارس  1965بالـدار البيضـاء ،و هزيمــة  5يونيــو  1967المذلـة ال رـي سـقطت عل إثرهـا سـيناء المضية و الجـولن السـورية و
ي
ما ر
فلسطب )القدس ر
المثقفب الثـ ر ي
ر يـ
ري
ـوريب
الصهيوب ،طرحت أسئلة كـ رـببة أمــام
الشقية ،الضفة الغربية و قطاع غزة( يف أيدي الحتلل
تبق من
المغارب ــة ،و الش ــباب المل ـ ر يـبم الت ــواق إل التح ــرر و الث ــورة عل ك ــل القي ــم البالي ــة و التص ــورات الرجعي ــة ثقافي ــا و فكري ــا و إي ــديولوجيا و سياس ــيا و
اقتص ــاديا .و ك ــان عل ه ــذا الجي ــل أن يكتش ــف النظري ــة الثوري ــة ال ـ رـي تس ــلحه بالمنه ــج العل ـ ي ـ ـف تحلي ــل مجتمع ــه ،و إيج ــاد الوس ــائل الثوري ــة
التغيب الجــذري لمجمــوع ي ـ
البي السياســية و الفكريــة و اليديولوجيــة و الجتماعيــة المتخلفــة ،الـ رـي تكبــح تقــدم البلد ،و
للنخ ـراط ي ـف سـ رـبورة
رـ
ـاهب الكادحــة .و سيكتشــف هــذا الجيــل ،بعــد بحــث مضــن ،النظريــة الثوريــة بامتيــاز ،نظريــة الطبقــة العاملــة و
تــرزح تحــت رنبهــا أغلبيــة الجمـ ر
ر
ر
الشباك المضاد للستغلل و الضطهاد و الستيلب ،إنها النظرية الثورية ر
حي النهاية :النظرية الماركسية اللينينية.
مشوعها
لــم يكــن البحــث ســهل ،ذلــك أن غلفــا ســميكا مــن التشــويــهات كــانت قــد أحــاطت بــه التحريفيــة العالميــة كــل الجــوانب الثوريــة لهــاته النظريــة
العظيمة .لكن تلك القشور ر
الي كانت تقدمها التحريفية باعتبارها ماركسية -لينينية شعان ما تكشت و ظهرت عارية للعيـان كإحـدى القنعـة
ر
الي يرتديها الفكر البورجوازي يف حربه ضد إيديولوجية الطبقة العاملة و نظريتها الثورية.
لم ينطلق الجيل الول المؤسس للحركة الماركسية-اللينينية المغربية مــن أفكــار مجـردة عـن الواقـع ،فســبح ي ـف أول موجــة وصــلته مـن الخـارج،
ب ــل انخ ــرط ي
السياس الس ــائد آن ــذاك داخ ــل الحـ ـزاب "التقدمي ــة" ،ال ـ رـي ك ــان ينت ـ ـ إليه ــا ،و لم ــا أدرك طبيعته ــا
ـر
ـ
ك
الف
عل
ـئلة
ـ
س
ال
ـرح
ـ
ط
ف
ــ
ــ
ر
ـاهب الواســعة مــن
البورجوازيــة الصــلحية ،ســار عل درب تكسـ رـب الوهــام الطبقيــة الــي كــانت تلــف بهــا تلــك الح ـزاب قواعــدها و معهــا الجمـ ر
الشعب الكادح.
إن العلقــة النظريــة تعكــس دائمــا العلقــة التاريخيــة ،فكــان دور النقــد النظــري هــو بلــورة الدوات النظريــة القــادرة عل جعــل الواقــع قــابل
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تغيبه كذلك عقلنيا بتوافق مع غايات و قيم الذات الثورية.
للفهم عقلنيا و من ثمة ر
ـلب الثـ ر ي
تاريخيــا ،لعبــت مجلــة "أنفــاس" دور مختـ رـب الفكــار الثوريــة بالنســبة لجيــل جديــد مــن المناضـ ر ي
ـوريب .لقــد أنتجــت صــواري ــخ نظريــة عــابرة
للقــارات بتفاعلهــا مــع المحيــط الجيــو -سياس و التـ ي
ـاريج و القــاري والم  ،ر ي ـ
حب بوتقــة الثــورة المغربيــة ي ـف ســياق هــاته البعــاد .اســتطاعت
ـ
ـ
مجلة "أنفاس" المغربية أن تتحول إل منبع لفكر جديد ذي أبعاد متعددة فكرية ،ثقافية ،سياسية ،اجتماعية و اقتصادية.
ي
ي
سياس جديـد استعض عل النظــام هضــمه ،لنـه كــان شـامل ي ـف مـواجهته للنظــام القـائم و لمـن يـدور ـف فلكـه،
ـر
ك
ف
تبلور
العام
السياق
هذا
ف
ـ
ر
ر
السياس
إصلحيا كان أو تحريفيا .و من هذا الفكر الثوري الجديد تولدت البعاد المتعددة للسباتيجية الثورية بالمغرب الــي قـادت النشــاط
ـ
للمنظمة الماركسية – اللينينية المغربية "إل المام".
عل امتداد المرحلة الول من تاريخها) ،(1980-1970ظل خطها السياس الثوري تحكمه خمس أبعاد ر
اسباتيجية:
الم:I
 -1البعدي
و كان ي
يعي النخراط يف أفق الثورة العالمية الذي دشنه نقد التحريفية العالمية عل يد الثورات الصينية و اللبانية و اليسار الثوري الماركس
ي
اللينيي عالميا.
البوليتاريــة
ه معــاداته
للمبياليــة و التحريفيــة الســوفياتية و الــدفاع عــن الماركســية -اللينينيــة و خــط الثــورة ر
ر
كــانت ســمة هــذا الخــط العامــة ،ر ـ
العالمية ،بما يعنيه من ثورات اشباكية و ثورات تحرر ي
البوليتاريا و أحزابها الماركسية اللينينية الحقة.
وطي بقيادة ر
العرب:
 -2البعدري
ي
و كان ي
يعي النخراط ف أفق الثورة العربية الجديدة بقيادة الطبقة العاملة و أحزابها الثورية الماركسية اللينينية.
البعــد العرب كــان ي
يعي أن الثــورة العربيــة ه الطــار العــام لي ثــورة تقــوم يف بلــد مــن البلــدان العربيــة ،مــع أخــد ر ي ـ
بعب العتبــار الخصوصــيات
رـ
ـ
ـ
ـ
ر
ـ
ر
ي
المحلية ،و مراعاة التطور المتفاوت ربب التشـكيلت الجتماعيـة المختلفـة ،لكـن ضــمن مشوع اشــباك واحـد يـروم الوحــدة و الديموقراطيــة و
المس ــاواة و الش ـ رـباكية .و ك ــان م ــن الط ــبيع أن يك ــون هن ــاك نق ــد للحـ ـزاب التحريفي ــة العربي ــة ال ـ رـي ر يـ ـ
تمب ت بتبعيته ــا للحـ ـزاب البورجوازي ــة و
الخبة لمرحلــة الث ــورة الوطني ــة الديموقراطيــة ،و ي ـف نفــس الــوقت نقــد للنظم ــة المس ــماة "وطنيــة"
ـغبة ،بم ـ رـبر قيــادة هــذه
رـ
البورجوازيــة الصـ ر
)مض الناصية ،سوريا البعثية (....و ر
كمبادورية.
الي تحولت من أنظمة رأسمالية الدولة إل أنظمة ر
يف ظل هذا المنظور احتلت الثورة الفلسطينية موقعـا مركزيـا و طليعيـا ،و تحريـر فلسـ ر ي
ـطب مرتبــط جـدليا بتحقيـق الثــورة العربيـة كثـورة معاديـة
للمبيالية و الصهيونية و التحريفية و الرجعية.
ر
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المغارب:
 -3البعد
ر
ي
انطلقـ ــا مـ ــن تقييمهـ ــا للجهـ ــاض الـ ــذي تعرضـ ــت لـ ــه طموحـ ــات الشـ ــعوب المغاربيـ ــة يف الوحـ ــدة ،و فشـ ــل حركـ ــات التحـ ــرر الـ ـ ي
ـوطي بقياداتهـ ــا
ــ
ي
ي
المبياليـة )خاصـة الفرنســية( و الرجعيـة ـف ذلـك ،دافعـت منظمــة "إل المـام" عـن
البورجوازية و البورجوازية
الصغبة ف تحقيق ذلك ،و دور ر
ر
الي كانت ي
فكرة "مغرب الشعوب" ر
تعي توفر قيادات جديدة ترتكز إل الطبقة العاملة و حزبــها الثوري.
العرب كبعد للثورة المغربية:
 -4الغربر
ي
العرب مـن المغـرب و موريتانيـا و الصــحراء الغربيـة ،و يجمعهـا تاري ــخ مش رـبك و أهـداف واحـدة ،ي ـف مواجهـة
يف خط "إل المام" يتشكل الغرب
ر
ي
المبيالية و الرجعية و تحقيق إعادة بناء وحدتها ضمن ر
مصبها.
شعي ،يراع المساواة و حق الشعوب ف تقرير ر
ر
مشوع ديموقراط ر
ر
الفري:I
 -5البعدي
و يق ــوم عل دع ــم الث ــورة الفريقي ــة كمنظ ــور ش ــامل ،و م ــن ض ــمنها ث ــورات التح ــرر ال ـ ي
ـوطي ،و نق ــد و فض ــح السياس ــات الس ــتعمارية الجدي ــدة
بإفريقي ــا و النظم ــة الدكتاتوري ــة العميل ــة ال ـ رـي تس ــتند إليه ــا ،إض ــافة إل التغلغ ــل الص ـ ي
ـهيوب بإفريقي ــا .لق ــد جعل ــت المنظم ــة م ــن التض ــامن م ــع
الش ــعوب الفريقي ــة مهم ــة أساس ــية يف عمله ــا ال ـ ئ
ـدعاب ،بالعتم ــاد عل مب ــدأ الممي ــة و التص ــدي للش ــوفينية و ال ــدفاع ع ــن الحق ــوق العادل ــة
ــ
للشعوب.
ر
تنت الوثيقــة لفــبة  ،1978-1977حيــث بــدأت الوثــائق تتخل تــدريجيا عــن المواقــف التكتيكيــة لسـ ر
ـني  1974و  1975لصــالح المفــاهيم و
ـ
ي
ر
المعب عنها ف وثيقي" 13نقطة" و "هل يشكل سكان الصحراء شعبا؟".
المصطلحات
ر
حول وثيقة" :مغرب النضال ،المستقبل ر ف
بي يدي الطبقة العاملة" ـ ـ فاتح ماي 1977
بعـد اعتقــال آخــر عضـو ي ـف قيــادة منظمــة" إل المـام" بتاري ــخ  2مـارس  ،1976اســتمر الرفـاق مســؤولو المنظمــة بالخــارج ي ـف إصــدار العديـد مـن
ر
النشات للتعريف بمواقف المنظمة من مجمــوع مـن القضــايا الوطنيـة والدوليــة .و كـذلك للنهــوض بالمنظمــة مـن جديـد و ضــمان اســتمراريتها.
و عنــدما اعتقـد النظــام أنـه قـد أجهــز نهائيــا عل منظمــة "إل المـام" بالــداخل ،نهــض مناضــلون ظلـوا بعيـدين عــن العتقـال بمهمــة إعـادة بنائهــا
من جديد.
و"مغــرب النضــال" ،ه إحــدى تلــك ر ـ
النشات الـ رـي كــانت تصــدرها المنظمــة بالخــارج )فرنســا( ،و كــانت قانونيــة و دام صــدورها مــن  1975إل
ـ
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ح ــدود  . 1977وبمناس ــبة فات ــح م ــايو ) الرج ــح س ــنة  ،(1977أص ــدرت رـ ـ
النش ة كراس ــا ورقي ــا موجه ــا للطبق ــة العامل ــة بالخ ــارج تح ــت عن ــوان
بب يدي الطبقة العاملة" .و بطبيعة الحال ،تحمل الوثيقة بصمة تلك ر
"المستقبل ر ي
الفبة فيما يخص قضية الصحراء.
ر ف
النتهازيي" ـ  6يونيو 1977
حول وثيقة" :ليسقط برلمان الخونة و
ي ـف قلــب عواصــف القمــع الشــديدة الـ رـي هبــت عل مغــرب النضــال و المواجهــة ،وتحــت ر ـنبان العــدو ،صــدرت هــاته الوثــائق وحملهــا مناضــلون
ثوري ــون ومناض ــلت ثوري ــات ان ــدفعوا وان ــدفعن للنض ــال الث ــوري دفاع ــا ع ــن الح ــق ي ـف الث ــورة باعتب ــاره أس ـ ح ــق ،يعل ول يعل علي ــه ،خدم ــة
ر
اس
ـغبة ويكــون المحــرك
ـاهب كمثــل أعل
أخلف يســمو عل كــل أنانيــة بورجوازيــة صـ ر
لمصــلحة الجمـ ر
ـ
الساس لرغبــة النضــال بعيــدا عرــن الكر ـ
ـ
ـوثبة وعـن الطموحــات النانيــة واســتعمال النضــال لخدمـة المصــالح والمـآرب الشخصــية .لـم يكـن مناضـلو المنظمــة ليـباجعوا عـن
والمكــاتب ال ر
واجبهــم الثــوري ي ـف مقارعــة نظــام كمـ رـبادوري يعتـ رـب مـن أعـ رـي الـدكتاتوريات .ولـذلك فــوراء اللف مــن المناشـ رـب والوثــائق الـ رـي أصـدرتها المنظمــة
انتظمــت جمــوع الرفــاق والرفيقــات ي ـف صــفوف تسـ رـب دومــا إل المــام نحــو الهــداف الـ رـي رســمتها لهــا منظمتهــا الثوريــة ،متخطيــة الصــعوبات
الجسام ورافعة لواء النضال الثوري ر
ري
المناضلب والمناضلت كل كلمة حرة وشجاعة ألقت بهــا المنظمــة الماركســية
حي النض .لقد روت دماء
اللينينية المغربية "إل المام" يف ساحة النضال الثوري ،لتعلن ميلد الثورة المغربية فوق هاته الرض السمراء ،أرض الشهداء........
لقد صدرت هذه الوثيقة شهران و نيف بعد اعتقال آخر عضو يف قيادة منظمة "إل المام" بالداخل )العتقـال تـم ي ـف شــهر مــارس  ،(1976و
ي
البلمانية لسنة  ،1977فقد حملــت
يعي صدورها تأكيدا لرادة الستمرارية لدى المنظمة .و بطبيعة الحال ،و رغم أن موضوعها النتخابات ر
بصمات ر
الفبة من حيث مواقف المنظمة حول قضية الصحراء.
حول وثيقة" :عهد الحماية الفرنسية من جديد" ـ  19ماي 1978
ر
ر
ه ب ــذلك تحم ــل ي ـ ـف طياته ــا بص ــمات
تنت ـ ـ وثيق ــة "عه ــد الحماي ــة الفرنس ــية م ــن جدي ــد" لنف ـ
ـس ف ــبة س ــابقاتها )ف ــبة 1978 - 1977ة ( ،و ـ ـ
ر
ر
السباتيجية للمنظمة ي ـف تلـك الفـبة  ،و ل تختلـف وثيقـة عـن أخـرى إل بــاختلف سـياق صـدورها و حيثيــات الظـرف
الطروحات السياسية و
الذي أمل ذلك ،بينما تحافظ عموما عل وحدة المفاهيم و المصطلحات النابعة من خط سياس و ر
اتيج واحدة
اسب ر
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ف
المبيالية و الرجعية يف المنطقة" ـ 1978
الشعن عل المؤامرة
حول وثيقة" :الرد
ر
ري
تقدم وثيقة "الرد الشعي عل المؤامرة المبيالية والرجعية يف المنطقة" تحليل سياسيا متكامل عن الوضاع يف تلك ر
الفبة ،و يف سياق ذلــك
ر
ر
ر
ر
توظف مجموعة من المفاهيم و التصورات السياسية و السباتيجية ،الي تبلورت ابتــداء مـن خريـف  ،1976و بـدأت تعـرف اســتعمال واســعا
منذ 1977ة و الوثيقة تمت ترجمتها عن نص أصل مخطوط باللغة الفرنسيةة
المبيالية ،من أجل وحدة مغرب الشعوب" ـ 1978
العرب ضد
حول وثيقة" :من أجل وحدة شعوب الغرب
ر
ري
تقــدم الوثيقــة تحليل متكــامل يحمــل بصــمات المواقــف السياســية و السـ رـباتيجية لمنظمــة "إل المــام" ،ي ـف فـ رـبة مــا بعــد خريــف 1976ة و قــد
تمت ترجمتها عن النسخة الفرنسية الصلية المخطوطةة
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مقالت ونصوص
يوميات النضال الثوري والمعارك البطولية لمنظمة "إل المام"
حركة العائلت و الصعود إل المواجهة
تقديم
ر يـ ـ
المعتقلب و ه ــن يخض ــن مع ــارك الع ــزة و الكرام ــة دفاع ــا ع ــن أبنائه ــا و بناته ــا ،و
س ــيذكر التاري ــخ بفخ ــر واع ـ ر يـباز ذل ــك ال ــدور البط ــول لع ــائلت
إخ ــوتهن و أخ ــواتهن ،و أزواجه ــن .و س ــيذكر التاري ــخ أ ك ــب النس ــاء منه ــن الل ـ ر
ـواب ك ــن العم ــود الفق ــري لك ــل حرك ــات الع ــائلت ال ـ رـي عرفته ــا ه ــاته
الحقبة ،نساء ئ ي
جب من كل منـاطق البلد ،منهـن ذوي الصــول البدويـة ،و أخريــات مـن أصـول عماليـة أو كادحـة ،كلهـن جنبـا إل جنـب مـع نسـاء
ر
تغلب عل الخــوف و الـ رـبهيب ،ر يـ
أخريــات مثقفــات و ذوي جــذور مدينيــة .ر يـ
غب مباليــات
غب مكبثــات ببعــد المســافات و رـ
أتب مــن كــل فــج عميــق رـ
الي تمنع النساء من و لوج ر
بالتقاليد البالية ر
معبك النضال دفاعا عن الكرامة و الحرية و الحياة.
و يف ليل القهر و العار صخن لتمل زغاريدهن كل مكان واهبات الحياة ،رفضن الردى و جددن دورة الحياة.
كــانت صــيحاتهن تــدخل الــدفء إل أقبيــة و دهـ ر ي
تنب طريــق المــل رغــم بــرد الســفلت و صــمت
ـالب و غيــاهب ســجون النظــام ،تشــحذ الهمــم و ر ـ
القبور.
ر
ر
س ء ليقلــن ل للقمــع ،ل للهانــة و دوس الكرامــة ،ليعلــن نحــن هنــا و
نصــف الســماء اقتحمــن الســماء كلهــا ،نم ـرات متوثبــات ،اسبخصــن كــل ـ
ليسقط جدار الصمت ،و ملعون و ألف ملعون من يدخل أبنائنا السجون.
من يتجرأ اليوم عل أن ينكر أن الحركة النسائية التقدمية المغربية الحالية قد ولدت من رحم هاته الحركة ،و من يستطيع اليوم تجاهـل هـذا
الــدرس الـذي لقنتــه للنظــام و أزلمــه ،و مــن ينس أننــا جميعــا تعلمنــا عل أيــديهن حــق المـرأة ي ـف التحــرر بعــدما أن كــان مبــادئ و شــعارات مجــردة
نقرؤها يف الكتب ،لقد ألهمت هاته الحركة الكتابات و الشعار و من ربيعها تفتق "أدب السجون".
ري
ـداهنب و
يف ليل القهر و العار وصمت القبور ،حيث كـان الجلد و الـديكتاتور منتشــيا بـدماء الشـهداء ،و حيــث ركـن الجبنـاء و الحشـوية مـن الم
تجار السياسة عل الطلب ،إل الصطفاف وراء النظام ،خرج نساء من هذا الوطن يعلن ميلد مغرب النضال.
تنشـ ــأ حركـ ــة العـ ــائلت عفويـ ــا بمجـ ــرد مـ ــا ينتقـ ــل المعتقلـ ــون مـ ــن الكهـ ــوف الشية للنظـ ــام إل السـ ــجون العلنيـ ــة ،لتبـ ــدأ معانـ ــاتهن مـ ــع الدارات
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الســجنية .و أمــام أبــواب الســجون يبــدأ التعــارف بينهــن ســواء قبــل إدخــال ال كــل أو خلل الزيــارة .و مــن خلل التواصــل تتحــول المعانــاة الفرديــة
إل وع جم ــاع يـ ـ
بض ورة المواجه ــة و النض ــال ض ــد التعس ــفات و الق ـ ر ي
ـوانب المجحف ــة لدارة الس ــجن .و م ــع الي ــام تتع ــزز العلق ــات و تنس ــج
ــ
ي
ي
ي
ـالقوانب المعمــول بهــا ـف الســجون و جلهــا مــوروث عــن
الكمبادوريــة بــالمغرب ـف العمــل بـ
الصــداقات و يبــدأ تبــادل الزيــارات )اســتمرت الدولــة
ر
ر
الش ييق" )الحياء ه مقابل العنــابر يف أدبيــات الســجون رـ
الحقبة الستعمارية( )تقسيم الحياء  :الج العضي ،و الج" ر
المشقية( ،اللبســة :
ـ
ي
ه لبـاس الشــتاء( ،نظــام التغذيـة ،نظـام العقوبـات :الكاشــوات و الزنـازن
و
ـن
ش
الخ
ـوف
ص
ال
ـن
م
)
"
ـة
ـ
ع
ا
ر
الد
"
و
(
ـيف
ص
ال
فصل
لباس
)
الشيباب
ـ
النعزالية و ي
الضب و الجلـد و التعــذيب ،نظــام الزيــارات و الفســحات إضــافة إل تقســيم الســجون إل ســجون مدنيـة و فلحيــة ،نظــام التطــبيب
.(...
عموما كان السجن يف الحقبــة الســتعمارية يعكــس ر
ري
الباتبيــة القائمــة ر يـ
ـواطنب
بب المغاربــة )و يســمون الهــال أي الســكان الصــليون و يعتـ رـبون مـ
مــن درجــة ثانيــة أو ثالثــة( و المعمريــن ،و بالنســبة للحقبــة الســتعمارية الجديــدة أصــبحت تلــك القـ ر ي
ـوانب و التقســيمات تخــدم تراتبيــة اجتماعيــة
طبقية و فئوية.
فمن مجتمع الهال انتقل المغرب بعد  56إل مجتمع الرعايا.
ميلد حركة عائلت السجن المركزي
كانت تجربة معتقل الحملم )الحركة الماركسية ـ اللينينية المغربية( لسنة  72ه أول تجربة ساهمت ي ـف خلــق حركــة للعــائلت متضــامنة مـع
ري
ري
ري
المعتقلب و حقوقهم و مطالبهم و ضد تعسفات الدارات السجنية ،و ستنتقل هــذه
السياسيب ،قامت بأدوار مهمة يف الدفاع عن
المعتقلب
التجربة إل مجموعة معتقل  74و  75و .76
قبل النتقال إل السجن المركزي مساء يوم 7مارس  ،1977كان معتقلو مجموعة ) 139أي المعتقلون الذين قدموا إل محاكمة الدارالبيضـاء
يف ينــاير  ( 1977يقيمــون بسـ ي
عب برجــة و مـ ر ي
ـجي غبيلــة و ر ي ـ
ـوزعب عل ثلث مجموعــات ) اثنــان همــا مجموعــة  26و مجموعــة  79و يقيمــان
ـ
ر
ي
بســجن غبيلــة ،أمــا الثالثــة الــي كــانت موزعــة عل مجموعـ رـتب  :مــج  61و مــج  66و أصــبحت مجموعــة واحــدة بعــد إطلق شاح  105معتقــل
عل إثر ي
نونب  ،1976فقد كانت تقيم بسجن ر ي
عب برجة(.
إصاب ر
ي
السجي لبنائها و بناتها )غبيل ،ر ي
عب برجة(.
يف البداية ،كانت العائلت تتجمع عل حسب النتماء
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لكــن مــا إن انطلقــت محاكمــة الــدار البيضــاء ي ـف  3ينــاير  1977حـ رـي توحــدت المجموعــات المختلفــة للعــائلت ي ـف مواجهــة المشــاكل الجماعيــة
المتولدة عن المحاكمة و ر
الي كانت العائلت تتابع أطوارها بحضور مكثف.
و ر يـ
حب قــرر البــوليس بمباركــة مــن هيئــة المحكمــة إعــادة النظــر ي ـف هــذا الحضــور إل القاعــة بتقليــص عــدده بالنســبة لكــل عائلــة )واحــد عــن كــل
عائلــة( ،ثــار غضــب العــائلت و خرجــت إل الشــارع ي ـف تظــاهرة احتجاجيــة ضــد هــذا الق ـرار ،فقــامت الجهــزة القمعيــة باعتقالهــا و قضــت ليلــة
بكاملهـا و صــبيحة اليـوم المـوال بإحــدى الكوميســاريات قبــل إطلق شاحها .كــانت هــاته الخطــوة النضـالية الول ،و مـا تبعهـا مـن قمـع ،بمثابــة
تعميد للحركة سيساهم يف نزع الخوف و الستعداد للنضال دفاعا عن البناء و البنات و الزواج.
و ت ــدريجيا توح ــدت المجموع ــة و تش ــكلت طلئعه ــا النس ــائية لتنص ــهر فيم ــا س ـ فيم ــا بع ــد ب "حرك ــة ع ــائلت الس ــجن المرك ــزي" بع ــد نق ــل
ري
ري
السياسيب إل السجن المركزي يوم  7مارس .1977
المعتقلب
ر
ري
ينتمب إل حركة عائلت  72بالحركة و منهن خديجة لمنبه و لطيفة القندوس و أخريات.
اللواب كن
كما اندمجت مجموعة من النساء
ر يـ
ري
المعتقلب
المحامب الذين تعبئوا للدفاع عن المجموعة خلل محاكمة يناير  ،77لعبت العائلت دورا أساســيا ي ـف دعـم
و للشارة ،فإل جانب
المعتقلب السياسـ ر ي
ر يـ
السياس ـ ر ي
ـيب عل تعســفات هيئــة المحكم ــة بالزغاريــد الـ رـي ك ــانت تمل
ـيب .و قــد ك ــانت العــائلت تس ــتقبل مــداخلت و ردود
ري
المعتقلب.
جنبات القاعة حماسا ،مذكية بذلك روح المقاومة و المواجهة لدى
السي الذكر أحمد أفزاز )رئيس المحكمة( و نفس ر
ري
بالمعتقلب خلل حادثة فرار ر ئ
السء عندما أصدرت المحكمة أحكامهــا
و اندمجت العائلت
ر يـ
معلنب اسـتعدادهم لمواصــلة النضـال ،فمـن" قلـب الســجون ينبــع الثــوار "....و"لنـا يـا رفـاق
الجائرة ،و قام المعتقلون يرددون الناشيد الثوريـة
لقاء غدا "...كانتا من الناشيد ر
الي تم ترديدها طويل خلل فجر ذلـك اليــوم المشــهود ر يـ
حب أصــدر النظــام الكمـ رـبادوري عـ رـب محاكمــة صـورية و
قضاة كر ر ي
اكب أحكامه الجائرة ر
الي تجاوزت العديد من القرون.
ري
المعتقلب إل السجن المركزي و تقسيمهم إل مجموعات و إدخال مجموعة منهم ج العزلة )ج  ( Dثار غضب العـائلت فقمـن
بعد ترحيل
بتنظيــم الحتجــاج و ر يـ
طلب مقابلــة مــدير الســجن المركــزي .و أمــام تعنــت الدارة تــوجهن إل إدارة الســجون بالربــاط و قمــن بوقفــة احتجاجيــة و
ر يـ
طـ ر ي
المعتقلب
ـالب بمقابلــة المــدير العــام للدارة .هكــذا دشــنت العــائلت و خاصــة النســاء منهــن معركــة الســجن المركــزي الـ رـي بــدأت منــذ وصــول
يوم  7مارس  1977و منذ ذلك ر ي
الحب لم تتخلف العائلت عن أي معركة خاضها المعتقلون السياسيون داخل السجن المركزي.
نونب  1977البطوليـة ) يـ
إصاب عـن الطعــام دام  45يومـا سـقطت
شكلت الحركة و خاصة فصيلتها النسائية الدرع الساس الذي دعم معركة ر
الخبة حـ رـي تحركــت العــائلت و لــم يعــد شــغلها الشــاغل
لمنبه شــهيدة يــوم  11دجنـ رـب  .(1977و مــا أن انــدلعت هــاته
فيــه الرفيقــة ســعيدة
رـ
ـ
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سوى انقاد أبنائها و إبقائهم عل قيد الحياة و دعم مطالبهم العادلة ر
حي النهاية.
المعتقلب السياسـ ر ي
ر يـ
ـيب ي ـف
و لــم يــزد تعنــت النظــام و زبــانيته العــائلت إل إصارا عل النضــال ،فكـ رـبت حركتهــن لتصــبح إحــدى أ كـ رـب حركــات أش
الفرنس ي ـف المغــرب .و ليــس غريبــا كمــا قلنــا أعله أن يكــون
مغــرب "الرعايــا" الــذي جــاء عل أنقــاض مغــرب "الهــال" الــذي أقــامه الســتعمار
ـ
قانون السجون الجاري به العمل من صنع الستعمار الفرنس ،الذي كان هـو مـن يـ
أكبهــا عل الطلق بــل
بي أشـهر السـجون المغربيـة و منهـا ر
ر
ي
ونعي بــه الســجن المركــزي بــالقنيطرة الــذي كــانت الجيــال الـ رـي دخلتــه تقــول عنــه "الــداخل إليــه مفقــود و الخــارج
الفريق
حـ رـي عل المســتوى
ـ
ـ
منه مولود" ،و تعد السنوات فيه باليام فقط نظرا لطول المدد ر
الي يقضيها المعتقلون هناك ،فيقال مثل الصيف والصيف يساوي  8أيــام و
صيف آخر  15يوما .السجن عبارة عن مدينة قمعية مصغرة تضم العديد من الحياء و المعامل ر
الي يتم فيها استغلل السجناء مقابل بضع
ي
دراهم و تستفيد إدارة السجون من المبيعات ر
الكبى من خلل مداخيل هامة.
الي تعرضها ف المعارض ر
خلل معركــة نونـ رـب  1977تنــوعت الشــكال النضــالية لحركــة العــائلت و اغتنــت كـ رـثبا بالتجــارب الميدانيــة ،فمــن زيــارة المحـ ر ي
ـامب و الحتجــاج
أم ــام إدارة الس ــجون و وزارة الع ــدل و دخ ــول الكلي ــات و البح ــث ع ــن دع ــم الحرك ــة الطلبي ــة و مس ــاندة الجمعي ــات و دخ ــول مقـ ـرات الحـ ـزاب
)بعضها كان يرفض استقبالها( و القيـام بالعتصـامات كمــا وقـع ي ـف مقـر المـم المتحـدة بالربــاط و مسـجد السـنة حيـث تـم إخراجهــن بـالقوة ،إل
ر يـ
المعتقلب و المعتقلت كمــا كــان يحصــل ي ـف تجمعــات
المشــاركة ي ـف المظــاهرات و المسـ رـبات )مسـ رـبات فاتــح مــاي( و التجمعــات حــاملت صـور
الحركــة الطلبيــة حيــث رـ
ر يـ
المعتقلب  .كمــا نظمــن لقــاءات بالمنــازل و الكليــات تخليــدا لــذكرى الشــهداء .ي ـف كــل المعــارك و
تلق كلمــات العــائلت و
المعتقلب و ر ي
ري
طالب بإطلق شاحهم.
المسبات و اللقاءات حملن صور
ر
ـيب بك ــل الس ــجون و ه الحص ــن الحص ـ ر ي
للمعتقلب السياس ـ ر ي
ر يـ
ـب لل ــدفاع ع ــن المكتس ــبات ال ـ رـي
الرئيس
ه ال ــداعم
لق ــد ك ــانت حرك ــة الع ــائلت
ـ
ـ
ـ
حققوهــا بنضــالهم و دمــاء شــهدائهم .و خلل كــل هــذا و ذاك ،أبــدعت الحركــة أشــكال نضــالية دخلــت تاري ــخ مغــرب النضــال ،و سـ ر
ـتبق مســتمرة
إل أن يســقط مغــرب القمــع و الســتغلل و الضــطهاد .عل الجيــال الجديــدة أن تتــذكر دائمــا أن هــاته الحركــة أبــدعت أســلوب العتصــام )كمــا
حصل يف مقر المم المتحـدة بالربـاط و بمقـرات الحـزاب و بأمــاكن أخـرى( و كــانت وراء العديـد مـن المســيات الشــعرية و الغنائيــة ال رـي أنتجـت
الفنانب ر ي
الملب ر ي
ري
المغرب.(....
مب بقضايا شعبهم).مثال زريقة و سعيد
العديد من الشعراء و
ر
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أجمل المهات و العائلت
ري
اللعي ،لطيفة القندوس.
من الزوجات :نجية عبابو ،مليكة الزهراوي ،حليمة ،ليسيل ديما ،خديجة لمنبه،
جوسلب ر
من الخوات :الضاوية ،فاطمة لعريش ،خديجة لعريش .أخوات لحسن بركات ،خديجة نوضة ....
مــن المهــات :م فاطمــة )أم حســن الســملل الـ رـي حــولت بيتهــا إل رـ
ملتق للعــائلت( ،ـم عيشــة )اســمها الكامــل :عائشــة توفيــق و كــانت إحــدى
ـ
النساء الكب جرأة( ،م باشا ) أم عبد ا زعزاع( ،أم لحسن بركات ،أم لحرش الصديق ،ثريا السقاط..
من الشباب :عبد الهادي الزايدي...
للمعتقلب و للع ــائلت و ك ــان نموذج ــا للط ــبيب المرتب ــط بقض ــايا ش ــعبه و مث ــال ي ي
ر يـ
للباه ــة و
م ــن الخ ــوة :عم ــر جبيه ــة و ه ــو ط ــبيب ق ــدم الك ـ رـثب
ي
التواضع .و عبد الهادي الزيدي ) أخ ادريس الزيدي( الذي كان من العناص الطليعية ف حركة العائلت.
م ــن الب ــاء :أحم ــد الش ييق المع ــروف بخ ــاي حم ــد )حس ــب النط ــق الطنج ــاوي( رج ــل ل تغ ــادر البتس ــامة محي ــاه و ك ــان مولع ــا بنق ــل الخب ــار
السياسية من الذاعات الدولية...
النواة الشية للحركة
ككل حركة اجتماعية أو احتجاجية ،كانت الحركة تعـرف مسـتويات مختلفـة مـن الـوع و الممارســة النضـالية .فكـان طبيعيـا أن تـ رـبز مـن داخلهـا
عناص طليعية و أخرى مشاركة أو متعاطفة.
و يف معمع ــان النض ــال ش ــكلت "إل الم ــام" لجن ــة تض ــم مجموع ــة م ــن الطليعي ــات الل ـ ر
ـواب ك ــن يقم ــن ب ــأدوار و مه ــام مختلف ــة .و ك ــانت ه ــاته
ــ
ر
ر
المجموعــة تتشــكل مــن خديجــة لعريــش )الــي أنجــزت الكـ رـثب مــن المهــام الــي كــانت تتطلــب شــجاعة نــادرة( و ليســيل ديمــا و نجيــة عبــابو و عبــد
الهادي الزيدي و فاطمة لعريش ....
ي
ر
مــن داخــل الســجن قــامت اللجنــة القياديــة للمنظمــة بتنســيق العمــل مــع هــاته النــواة ف ظــروف بالغــة التعقيــد اتســمت بـ ي
ـاللبام بالشية حفاظــا
ـ
عل أمن النواة و أمن المنظمة .كما كان يتم التنسيق مع رفاق"23مارس" التيار الثوري و رفاق "لنخدم الشعب".
و من الرفاق الذين تحملوا مسؤوليات يف هذا المجال من داخل اللجنة القيادية :ادريس بن زكري ،فؤاد الهيلل ،ادريس الزايــدي ،أحمــد ايــت
بناص .و من خارج اللجنة عبد ا زعزاع ،ادريس بويسف الركاب و آخرون.
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منظمة "إل المام" و تحويل السجون و المحاكم إل قلعات للنضال و منابر للدعاية الثورية
نونب :72
الدار البيضاء :ر
ي
معتقلو الحركة الماركسية اللينينية المغربية يطلقون أول ي
إصاب عن الطعام ف تاري ــخ العتقال السياس بالمغرب.
ي
نونب من هذه السنة دخلت مجموعة ) 44سجن غبيلة الدار البيضــاء( يف يـ
إصاب عــن الطعـام دام  32يومـا مـن أجـل تحقيــق مطـالب
ف شهر ر
ـ
ماديــة و حقــوق سياســية ،و كــان هــذا أول يـ
إصاب مــن نــوعه يقــوم بــه المعتقلــون السياســيون بــالمغرب ،و هــو بدايــة تحــول الســجون إل قلعــات
إصاب عن الطعام تقوم به مجموعة سياسـية داخــل الســجن دشـنه مناضــلو الحملــم ،و هــو مـن أشــهر يـ
للنضال ،فأول ي
الصابات عـن الطعــام و
دام  32يومــا ،مــن دجنـ رـب  72إل ينــاير  . 73كــان هــذا يـ
المغرب و فضــحه ،كمــا ســاهم ي ـف التعريــف
الصاب مناســبة لتعريــة النظــام الكمـ رـبادوري
ر
ـ
بالحركــة الماركســية اللينيني ــة المغربي ــة خارجيــا ،و قــد كــان ي ـ
ـتب الرئيس ـ ر ي
للصاب صــدى ك ـ رـببا وس ــط المنظم ـ ر ي
ـيتب خلل نفــس الفـ رـبة ال ـ رـي كــانت
ري
كببا للوحدة ر ي
التنظيمب.
بب
تعرف حماسا ر
و قــد قــامت منظمــة "إل المــام" و رفاقهــا بالــداخل و الخــارج بتغطيــة واســعة ي ـ
للصاب الــذي ســيعرف تضــامنا واســعا أدى إل عرائــض وقعهــا
ري
المثقفب و الكتاب و مجموعة من الطر السياسية يف البلد لحد أن أحمد رضا كديرة لم يجد بدا من التوقيع عل هذه العريضة.
العديد من
سنة :1975
ي
ي
إصاب عن الطعام لمجموعة ) 36ف الحقيقة أصبحت المجموعة تضم  43مناضل(.
عرفت هذه السنة عدة ي
إصابات عن الطعام لمناضل النقابة الوطنية للتلميذ ،و قد دام أحدها  36يوما .
نونب :1975
ـ ر
ي
معتقلو الحركة الماركسية-اللينينية بالسجن المركزي يدخلون ف ي
إصاب عن الطعام.
يف نونب  1975سيشن ما ر
تبق من مجموعة  44ي
إصابا عن الطعام بالسجن المركزي بالقنيطرة دام  18يوما احتجاجا عل نقل البعض منهم
ر
ر
إل مركز الشطة و تعذيبهم.
ـ غشت : 75
ي
المدب بالدار البيضاء )غبيلة( )مجموعة ( 79
نونب  74إل السجن
وصول المجموعة الول من معتقل ر
440

المنظمة الماركسية ـ اللينينية المغربية "إل المام" :الخط الثوري 1970 :ـ  :1980الوثائق الساسية ـ مقالت ونصوص

ـ  16يناير :1976
وص ــول المجموع ــة الثاني ــة )مجموع ــة  ( 26إل الس ــجن الم ـ ي
المعتقلب م ــن درب "م ــولي ر ـ
ر يـ ـ
الشيف" إل
ـدب )غبيل ــة( بال ــدار البيض ــاءة ت ــم نق ــل
قاض التحقيق ،و تم نقلهم بعـد ذلـك إل الســجن المـ ي
محكمة الستئناف بالدار البيضاء و تقديمهم أمام ي
ـدب )غبيلــة( حيـث كـان ي ـف اسـتقبالهم
مــدير الســجن مرفوقــا بلفيــف مــن الح ـراس يـ ر يـبعمهم العــود و بوشــامة و همــا مــن عتــاة إدارة الســجن المـ ي
ـدب الفاشـ ر ي
ـيب .كمــا كــان حضــور رجــال
ري
المعتقلب.
المباحث لفتا من حيث تواجدهم داخل السجن حيث كانوا يبلغون آخر التوجيهات المنية حول
هكــذا مــر المعتقلــون مــن " ر ـ
التشيفة" أمــام الح ـراس الــذين لــم يتوقفــوا عــن التهديــد و الســب و الســتفزاز بهــدف الـ رـبهيب و التخويــف ،و كــان
ر يـ
المعتقلب ف ـرادى مــن ملبســهم و تفــتيش كــل جــزء مــن أجســادهم )الفــم ،الشــعر،
الطريــق معبــدا نحــو غرفــة الحمــام ل للغتســال بــل لتجريــد
ر يـ
الج الـذي وضـعت فيــه مجموعـة ،26
الج
الذن  (...و إهانتهم بل تعرضـهم للعتـداء و الشقة .و عنـد وصــول
الوروب و هـو ـ
المعتقلب إل ـ
رـ
استمرت عمليات التفتيش اليوم و الهانات ،بل استعمال "الفلقة" بتوجيه من البوليس كما حصل مع جبيهة رحــال حيــث تــم نقلـه إل أحـد
الم ــاكن ،و بعــد حل ــق رأس ــه تعــرض لحص ــة مــن الفلق ــة "ســلخة"( و الطري ــف ي ـف المــر أن جبيه ــة رح ــال تعــرض لــذلك و ه ــم يظن ــون أن ــه فــؤاد
الهيلل.
ـ ربيع :1976
ي
دجنب 75ـ مارس  76تصل إل السجن المدب ) ر ي
عب برجة( )مجموعة .(66
المجموعة الول من معتقل
ر
ـ غشت :76
ي
دجنب  -75مارس  76تصل ال السجن المدب) ر ي
عب برجة() مجموعة .(61
المجموعة الثانية من معتقل
ر
كــان أ غلــب معتقل المجموعـ ر ي
ـغبة انتمــت إل فصــيل "لنخــدم الشــعب" و هــم لحــبيب
ـتب ينتمــون إل منظمــة "إل المــام" ماعــدا مجموعــة صـ ر
ي ـ
ي
الحنب رلب ريبي و أصواب فؤاد.
بن مالك ،رشف محمد،عبد
ر
يف الذكرى الثانية لستشهاد عبد اللطيف زروال القائد الثوري لمنظمة "إل المام" سيشن المعتقلون السياسيون بسـجن غـبيل و ر يـ
عب برجـة
ي
إصابا عن الطعام:
نونب :76
الحد  14ر
انطلق معركة الشهيد عبد اللطيف زروال
ي
ي ـف يــوم الحــد  ،76-11 - 14انطلقــت معركــة الشــهيد عبــد اللطيــف زروال و كــان شــعارها "المحاكمــة أو إطلق الشاح" ،و قــد ســاهم ـف هــذا
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يـ
الصاب الكـ رـبب الــذي دام  17يومــا مجموعــة  26و مجموعــة  79بســجن غبيلــة ،إضــافة إل مجموعــة  66بســجن ر ي ـ
عب برجــة ،بينمــا قــررت
ر
تأثب اتجاه ي
المشبي بلعباس و عبد ا المنصوري و عبد الفتاح الفاكيه يـاب ،عـدم المشــاركة
يميي داخل المنظمة بزعامة
مجموعة  61تحت ر
ر
بم ـ رـبر أن "الحـ ـزاب الوطني ــة و الديمقراطي ــة ل ــن تس ــاند يـ ـ
الصاب" )ح ــزب الس ــتقلل ،التح ــاد الش ــباك للق ــوات الش ــعبية ،ح ــزب التق ــدم و
ر
المعتقلب السياسـ ر ي
ر يـ
ـيب بـدون جلبـة ،فـأي دعايـة هامـة -حسـبهم -سـتدفعه إل اتخـاذ
الشباكية( و كذلك بدعوى أن النظام يريد تصـفية قضـية
ي
ري
المناضلب.
أكب عدد من
إجراءات صارمة جدا ،فالساس حسب هذا الرأي يتمثل ف إطلق شاح ر
ر يـ ـ
المعتقلب المح ــدد ي ـ ـف إطلق الشاح أو المحاكم ــة ،فح ــدد تاريخ ــا
لق ــد أدت معرك ــة الش ــهيد عب ــد اللطي ــف زروال إل رض ــوخ النظ ــام لمطل ــب
الثنب  3ين ــاير  ،1977و مــن نتائــج هــذه المعركــة لجــوء النظ ــام إل إطلق شاح  105مــن المناضـ ر ي
ر يـ
ـلب لحــد أن
للمحاكم ــة الـ رـي س ــتنطلق ي ــوم
ي
مجموعــة  66لــم يبــق منهــا إل ســبعة مــن المناضـ ر ي
اليميي الــذي أصــبح معــزول و محصــورا ي ـف
ـلب .و شــكل هــذا الطلق للشاح ي ـصبة للخــط
ـ
مجموعة ل تتعدى رؤوس الصابع.
المحاكمة الرجعية و المحاكمة الثورية المضادة
ه المؤامرة و من هم المتآمرون؟
من يحاكم من ،ما ي
سنة  :1973محاكمة مراكش
تـم تقــديم  33مناضــل مــن بينهــم موظفــون و تلميـذ الثــانوي بتهمــة المــس بـالمن الــداخل للدولـة ،و قـد اعتقلـوا إثــر تنظيــم حملــة المســاندة ل
ـاديب ي
ر يـ
ي
ي
ر يـ
الفلحب الفق ـراء بنــواج مراكــش
السياس وســط ا
ـاط
ـ
ش
الن
ـان
ـ
ك
ـا
ـ
م
ك
،
1970
ـش
ـ
ك
ا
ر
م
ـة
ـ
م
محاك
ف
 193مــن
المعتقلب السياسـ رـيب التحـ ر ـ
ـ
سبب اعتقالهم.
محاكمة غشت 1973
ري
المعتقلب ضمن الحملت القمعية الممتدة من يناير  72إل حدود ماي 72
تم تقديم رفاق و مناضل الحركة الماركسية – اللينينية المغربية
ي
ي
شتنب .73
إل المحاكمة يف غشت  73بمدينة الدار البيضاء حيث سيصدر الحكم ف حقهم ف
ر
ري
كانت المحاكمة أول مناسبة للمار ر ي
الليننيب المغاربة ســيحاكمون فيهــا النظــام الكمـ رـبادوري و يــدافعون فيهـا عــن هــويتهم اليديولوجيــة و
كسيب-
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المغرب و الــدفاع عــن
الشــيوعية و عــن مبــادئ الماركســية – اللينينيــة ،كمــا كــانت منـ رـبا لمحاكمــة النظــام و سياســاته الجراميــة ي ـف حــق الشــعب
ـر
خط الثورة الوطنية الديمقراطية الشعبية و يصورة قيام سلطة شعبية يف إطار جمهورية ديمقراطية شعبية.
افتت ــح المناض ــلون الماركس ــيون  -اللينيني ــون المغارب ــة ،المحاكم ــة بدقيق ــة ص ــمت إجلل ل ــروح ش ــهيد القض ــية الفلس ــطينية محم ــد البوش ـ ي
ـيج
المغرب المهــاجر الــذي اغتــالته أجهــزة المخــابرات الصــهيونية( ليجســدوا بــذلك ارتب ــاط الثــورة المغربيــة ب ــالثورة الفلســطينية و العربيــة .لقــد
)
رـ
ثوريو غشت  73أس تقاليد الحركة الشيوعية و العمالية يف مواجهة قضاة النظمة الرجعية و الفاشية )انظر مداخلة كارل ماركس في
جسد
ـ
محاكمة كولونيا ،كـذلك مداخلـة القائـد الشـيوع ديمي رـبوف أمـام المحكمــة النازيــة و مداخلــة فيـديل كاسـ رـبو ال رـي رـ
نشت تحـت عنـوان "التاري ــخ
سيب ي
ؤب"  ،(....و قد استطاع الرفاق أن يهيئوا للمحاكمة و يستعدون لها بشكل جيد.
ر
معتقل الحركــة الماركســية – اللينينيــة المغربيــة مجموعــة مــن التقاليــد الثوريــة ،ســواء أثنــاء المحاكمــات أو خلل
لقــد رســخت تجربــة مجموعــة
ـ
ر
فبة العتقال بالسجون.
نونب  76و محاكمة الدار البيضاء الثانية 3 :يناير 1977
معركة ر
ر
انطلقت محاكمة يناير  77أو كما يسميها قرار الحالة لمحكمة الجنايات بالدار البيضاء بقضية الشفاب و من معه ،يوم  3يناير .1977
كــان النظــام يماطــل ي ـف تحديــد تاري ــخ المحاكمــة إل أنــه عنــد شــهر نونـ رـب  1976ســيعلن المعتقلــون السياســيون )مجموعــة  ،26ـ مجموعــة ،79
مجموعــة ) 66مجموعــة  61رفضــت الــدخول يف المعركــة( عــن دخــولهم يف ي ـ
إصاب ل محــدود عــن الطعــام تحــت شــعار "المحاكمــة أو إطلق
ـ
ـ
الشاح" .و دام ي ـ
ـ
ي
المعتقلب  ،حيــث أعلــن رســميا عــن إطلق شاح  105معتقل و تحديــد تاري ــخ
الصاب  19يومــا رضــخ فيهــا النظــام لمطــالب
ر
لمحاكمة  139معتقل لتنطلق المحاكمة يف التاري ــخ أعله.
هكــذا و مــا أن فكــت العزلــة عــن مجموعــة  26حـ رـي ر ـشعت ي ـف العــداد للمحاكمــة مــن كــل جوانبهــا القانونيــة )نوعيــة التهــم الموجهــة للرفــاق و
ـلب( و السياس ــية )مختل ــف أوج ــه الت ــدخلت السياس ــية يف المحاكم ــة لل ــدفاع ع ــن رـ ـ
المناض ـ ر ي
مش وعية الحرك ــة الماركس ــية – اللينيني ــة و خطه ــا
ــ
ري
الثوري( .و تم توزي ــع المهام ر ي
والمناضلب.
بب مختلف الرفاق
و قد جرى العداد للمحاكمة يف جو وحدوي حماس جمع رفاق و مناضل منظمة "إل المام" و رفاق و مناضــل التيــار الثــوري داخــل منظمــة
"  23مارس" بقيادة الشهيد جبيهة رحال ،و قد أنتجت هذه الستعدادات مجموعة من الوثائق منها :
 1ـ وثيقة " لنستعد".
ي
 2ـ وثيقة "  13نقطة") و ه وثيقة تخص ر
العرب (
إسباتيجية الثورة ف الغرب
ر
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البنامج الديمقراط.
3ـ ر
 4ـ ما ه المؤامرة و من هم المتآمرون؟ )وثيقة هامـة قـد تكـون ضـاعت و كــانت تتضــمن محاكمـة لجرائـم النظــام الكمـ رـبادوري ي ـف حــق الشـعب
المغرب و البلد من ــذ  ،1956تاري ــخ الس ــتقلل الش ــكل( و وث ــائق أخ ــرى أنتجه ــا مناض ــلون ،و تتعل ــق بمج ــالت ت ــدخلهم ي ـف المحاكم ــة )ح ــول
رـ
الحركة التلميذية ،الطلبية ،الطبقة العاملة ،الفلحون ،الوضع القتصادي (...
دش ــن المعتقل ــون السياس ــيون الم ــاميون و المارس ــيون دخ ــولهم إل قاع ــة المحكم ــة ب ــالعلن ع ــن دقيق ــة ص ــمت إجلل ل ــروح الش ــهيد عب ــد
اللطيف زروال و كان هذا ر
ري
المعتقلب مستعدون للتحدي و محاكمة نظام الجلدين و القتلة.
مؤشا عل أن
عرفــت أطــوار المحاكمــة مواجهــات قويــة ،خاصــة و أن الجهــزة القمعيــة و الســتخباراتية قــد ملت كــل أركــان المحكمــة بــل نصــبت غرفــة خاصــة
عب أجهزة تنصت تبــت مـن غرفــة خاصــة بقاعـة أســفل قاعــة المحكمــة و كــانت غرفــة
بأسفل القاعة و منها كان يتم نقل جميع وقائع المحاكمة ر
التنصت ه نفسها مرتبطة بغرفة مجهـزة داخـل فنـدق المنصـور) فنـدق خمســة نجـوم( كـان يقيـم بهـا أحـد الطـر العليـا لـوزارة العـدل )قيـل أن
عب تلك الجهزة(  .لقد كانت التوجيهات تطرح بشكل مستفز ،ينقلها رجال المخابرات و يضــعونها ر يـ
بب يــدي رئيــس
الحسن كان يتابع أطوارها ر
المحكمة ر ئ
السي الذكر أحمد أفزاز.
ر يـ
للمعتقلب دون أن يكــون لهــم الحــق يف الــدفاع عــن أنفســهم بــل كــان السـ ر ئ
ـي الــذكر أف ـزاز
منــذ البــدء كــان النظــام يحــاول فــرض محاكمــة صــورية
ـ
ر يـ
يحــاول بحقــد و غضــب شــديدين و عنجهيــة ،الــدوس عل حقــوق الــدفاع ،و ر ي ـ
ـذيي بوحشــية ،كــان
حب صخ أحــد
المعتقلب قــائل  :لقــد تــم تعـ ر
جواب الرئيس  :هل كنت تنتظر أن يستقبلوك "بالطبل و الغيطة" )الطبل و المزمار و يفرشون لك الزر راب؟(
ر يـ ـ
المعتقلب
رف ــض الرئي ــس ك ــل طلب ــات الخ ـ رـبة الطبي ــة و ك ــذا العي ــوب المس ــطرية ال ـ رـي تق ــدم به ــا ال ــدفاع و ب ــدوره ه ــدد الم ــدع الع ــام بتق ــديم
ـيب أمــام المحكمــة العســكرية ،و قــد تصــدى عبــد الرحيــم بـرادة للرئيــس قــائل  :التهديــد ل يفيــد )لــم يعــد الرئيــس ر يـ
يمب ر يـ
السياسـ ر ي
بب دور التهــام و
دور المحكمة(.
ي
ـامب حـ رـي نس نفســه و أصــبح ف حالــة ـ
ـيب و المحـ ر ي
المعتقلب السياسـ ر ي
ر يـ
يرب لهــا ،فتــوجه لــه الســتاذ الهــودال
ازداد غضــب الرئيــس و حنقــه عل
ـ
ـ
ي
بعبارته ر
شهبة " :القاض ل يحكم و هو غضبان" ،و بعدها نصحه أحد القضاة برفع الجلسة.
الي أصبحت ر
و يف يــوم  8ينــاير  1977أصــدرت هيئــة الــدفاع بلغــا موحــدا للـرأي العــام الـ ي
غب القانونيــة الصــادرة عــن رئيــس
ـوطي تـ رـثب انتبــاهه إل التضفات رـ
ـ
ي
ـ
ي
ر
الخطبة الي طالت حقوق الدفاع كما أعلنـت عـن إرادتهـا ـف القيـام بكــل مـا هــو صوري و مفيـد للـدفاع عـن
المحكمة و تستنكر فيه الخروقات
ر
ي
ري
المتهمب انسجاما مع تقاليد المهنة ،و مما جاء ف البلغ حول الخروقات:
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 رفض تلوة قرار الحالة الصادر عن قاض التحقيق ) وثيقة من  100صفحة( و ذلك ضدا عن القانون و المساطر.ري
المحامب من التدخل و وضع المذكرات.
 منعي
ي
ري
المتهمب من حقهم ف تنصيب مدافع جديد خلل شيان المناقشة مما يتناف و حرية الدفاع.
 حرمانو سيعلن المحامون عـن انسـحابهم مـن المحكمــة بعـد تــدخل السـتاذ محمـد الناصي الـذي اعتـ رـب باسـم زملئـه بـأن المحكمــة صـورية ،و سـتتم
ر يـ
ري
ري
المعتقلب مـن بينهـم السـتاذ محمـد بـرادة و الســتاذ محمـد الناصي و الراحــل الســتاذ عبـد الك رـبب
منتصبب للـدفاع عـن
محامب
متابعة سبعة
الجوهري ،و ذلك بتهمة إهانة القضاء ،و استمرت المتابعة إل منتصف الثمانينات حيث سقطت بحكم التقادم.
ر يـ
المعتقلب و ي ـف التصــدي لهيئــة المحكمــة مـن الحضـور
خلل أطوار المحاكمة ،سيمنع الستاذ عبد الرحيم برادة الذي كــان بارعــا ي ـف الـدفاع عـن
المتهمب و ذلــك بعــدما تــم اعتقــاله يف ي ي
ر يـ
مبلــه و منعــه مــن الخــروج تحــت مـ رـبر أن حيــاته مهــددة ،بــل تــم اتهــامه بالنتمــاء إل
إل القاعــة لمــؤازرة
ـ
قيادة منظمة " إل المام".
منــذ ذلــك الــوقت و لمــدة  20ســنة ،تعــرض ي يـ
مبل و عائلــة الســتاذ بـرادة و مكتبــه للمراقبــة الشــاملة و منــع مــن حــق الحصــول عل جــواز الســفر،
كما اتهم بالتآمر ضد المغرب بتواطؤ مع منظمة العفو الدولية.
المعتقلب بـالعلن يـوم الثلثــاء  77 - 1 - 11عـن يـ
ـبب ر يـ
إصاب عـن الطعــام لمـدة  48سـاعة بمطلـ ر ي
ري
اثنب  :الحـق ي ـف الكلمــة و احـ رـبام
و جاء الرد من
حقوق الدفاع.
ي
و قــد اســتمرت المواجهــة إل أن قــرر المعتقلــون الــدخول ف يـ
ر يـ
الثنب  - 77 - 1- 17و ذلــك بســبب
إصاب عــن الطعــام ل محــدود ابتــداء مــن يــوم
ـ
ي
ر
استمرار الستفزاز و المنع من الكلمة و يصب أبسط حقوق الدفاع لتحقيق ثلث مطالب و ه :الحق ف الكلمة ،احــبام حقــوق الـدفاع ،إنهـاء
المحامب ،و قد دام ي
ري
الصاب عن الطعام  18يوما و تم توقيفه يوم الجمعة  4رفباير .77
التهديدات ضد
ف
 الثلثاء  18يناير  :1977يوم مشهود يف تاري ــخ المحاكمات السياسية بالمغرب: فرار أحمد أفزاز ر ئالسي الذكر )رئيس المحكمة( من قاعة المحكمة تلحقه الناشيد و الشعارات الثورية و زغاريد النساءة
ـي الــذكر المحكمــة إل مســخرة ر ي ـ
يف يــوم الثلثــاء  77 - 1 - 18ســيحول رئيــس المحكمــة السـ ر ئ
حب صخ قــائل  ":ليقــف الشــجاع" ،ي ـف رد عل
ـ
ر
ـ
ي
المعتقلب الــذي نعــت تضف الرئيــس بالفاشيســت فكــان أن أطلقــت العــائلت الزغاريــد و رفعــت الشــعارات الــي ســتدوي وســط
تضي ــح لحــد
ر
ي
القاعــة بعـدما صـعد المعتقلــون فــوق الكراس و الطــاولت مردديــن جماعيــا  :فاشيســت ،فاشيســت ،فاشيســت ممــا أفقــد القاض السـ ر ئ
ـي الــذكر
ـ
ـ
ي
اس تط ــارده زغاري ــد النس ــاء الحماس ــية و
ك ــل ص ــوابه و ه ــاله المش ــهد فلذ ب ــالفرار م ــذعورا ،و ـ ـف هروب ــه س ــقط عل وجه ــه متع ــبا بأح ــد الكر ـ ـ
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ري
النظب من قبيل:
المعتقلب النارية حيث كانت الشعارات تمل جنبات القاعة يف حماس ثوري منقطع
شعارات
ر
الجماهب الشعبية" ...عم بتضوي الشمس) "....هذا النشيد مــن إبــداع الحركــة التلميذيــة ســنة  72و
أنا يا رفيق ما نويش نتخل عل مساندة
ر
قد ردد لول مرة بثانوية الليمون ر
الي كانت تعقد بها التجمعات العامة للحركة التلميذية بمدينة الرباط(.
ر يـ
ر يـ
بعــد عــودته إل قاعــة المحكمــة يقــوم السـ ر ئ
للمعتقلب تحــت مـ رـبر
المعتقلب مــن القاعــة موجهــا ي ـف نفــس الــوقت تهمــة جديــدة
ـي الــذكر بطــرد
المعتقلب للمحاكمــة و ي ـ
ر يـ
إصاب العــائلت خاصــة بعــدما
إحــداث ضوضــاء ي ـف الجلســة و إهانــة هيئــة المحكمــة ،لتبــدأ بعــد ذلــك مرحلــة مقاطعــة
ري
المعتقلب فرادى يف محاولـة للســتئثار بهـم و فــرض أسـلوب نعـم أو ل فيمــا يخـص السـئلة و التهـم الموجهــة إليهـم ،لكـن
بدأت المحكمة تقدم
ي
المعتقلب بتــوجيه مــن القيــادات السياســية أفشــلوا خطــة المحكمــة بلجــوئهم إل أســلوب تكــتيك جديــد يقــوم عل تر ر ي ـ
ر يـ
كب المواقــف ـف كلمــات
ـتب حي ــث م ــا أن ر ـ
مع ــدودة تراع م ــدة الوق ــوف أم ــام هيئ ــة المحكم ــة ال ـ رـي ل تتع ــدى دقيق ــة أو دقيق ـ ر ي
يشع المعتق ــل ي ـ ـف الح ــديث ع ــن م ــواقفه
ــ
ر
ر
ي
ي
السياسية ر
حي ينبع انباعا و بالقوة من طرف القوات التابعة لفرقة التدخل الشي ــع )السي ( و المدعمة برجال الستخبارات.
ي
القاض حـ رـي ينخرطــون ي ـف عــرض وجهــات نظرهــم دون اكـ رـباث
هكــذا بــدأ المعتقلــون و المعتقلت يــدخلون القاعــة فـرادى ،و مـا أن يقفــوا أمــام
ـ
ي
ـب كــل سياســاته و ر يـ
القاض ،مرددين شعارات تلخص مواقفهم من النظام الـذي يمثلــون أمـامه ،رافضـ ر ي
داعب إل محـاكمته .و هكـذا حــول
لسئلة
المعتقلون النظام إل متهم و رشعوا يف محاكمته مجسدين بذلك المبادئ التاريخية للحركة الشيوعية العالمية.
لقــد ســجل المعتقلــون الــذين دخلــوا المحاكمــة بمعنويــات مرتفعــة مواقــف ل تنس .ل أحــد يســتطيع أن ينس الموقــف الخالــد للرفيقــة ســعيدة
ـي ال ــذكر و م ــن ينس مواق ــف العدي ــد م ــن الرف ــاق و المناض ـ ر ي
لمنبه يف مواجه ــة رئي ــس المحكم ــة الس ـ ر ئ
ـلب ال ــذين تح ــدوا المحكم ــة و تهدي ــداتها
ـ ـ
ـ
ي
ي
ـدافعب عــن الخــط الثــوري للحركــة الماركســية-اللينينيــة المغربيــة .مــن ربب هــذه المواقــف الرائعــة ذلــك الموقــف البطــول الــذي دافــع
المتكــررة مـ
ر
ر
الشفاب ،و ه بالمناسبة نفس المواقف ر
الي دافع عنها فؤاد الهيلل رغم أن بعض كتاب الس رـب المزيفــون غضـوا الطـرف عنهـا و
عنها ابراهام
كأنهــا مجــرد أضــغاط أحلم .لكــن التاري ــخ ل يرحــم و الحقيقــة دائمــا ثوريــة...و لمزيــد مــن المعلومــات و التوضــيحات فموقــف أبراهــام الشفابر
بب هــذا الخب و فــؤاد الهيلل ي
ـهب قــد تــم التفــاق عليــه ثنائيــا ر ي ـ
الج بالمناســبة كــان
ـذا
ـ
ه
و
.
ـاء
ـ
ض
البي
ـدار
ـ
ل
با
ـبيل
ـ
غ
ـجن
ـ
س
ب
ـاء
ـ
ي
الح
ـد
ـ
ح
أ
ف
رـ
الشـ ر
ـ
ـ
ـ
ي
ري
للمقاومب الذين كـانوا ينتظــرون سـاعة إعـدامهم وأصــبح ـف الحقبـة السـتعمارية الجديـدة مقـرا للكشــوات
مخصصا خلل الحقبة الستعمارية
ري
المعتقلب و تعذيبهم(.
) زنازن انفرادية خاصة بعزل
المعتقلب و تعـذيبهم و وضـعهم في
ر يـ
ر يـ
لك يتـم عــزل
المعتقلب مـن المحكمــة و أعطيـت الوامـر
أما عن سياق اللقـاء هـذا فقـد جـاء بعـدما تـم طـرد
ـ
ـ
ي
صغبة ننتظر دورنا و حصتنا من ذلك التعذيب قبل أن نوضع ـف تلـك الزنــازين الكري ـهــة ....هكــذا تبادلنـا
الكاشوات .كنا نحن الثنان يف ساحة
ر
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بشعة الحديث عن التطورات ر
الي عرفتها المحاكمة و قررنا رفع التحـدي بطـرح مواقـف المنظمــة بشـكل واضـح مهمـا كــان الثمـن و ذلـك دفاعـا
ع ــن ر ـشف المنظم ــة و ع ــن خطه ــا الث ــوري رغ ــم التهدي ــد بالمحكم ــة العس ــكرية )المواق ــف معروف ــة وت ــم نقله ــا ع ــن طري ــق الص ــحافة والذاع ــات
الدوليــة )الـدفاع عـن شــعار" الجمهوريـة الديمقراطيــة الشــعبية ،و كــذلك الـدفاع عـن الموقـف المســتمد مـن إحـدى الوثـائق ال رـي تمــت صــياغتها
العرب" (.........
يف السجن تحت عنوان " الجمهورية العربية الديمقراطية يف الصحراء " انطلقة الثورة يف الغرب
ر
ر يـ
المعتقلب م ــع النظ ــام و محكمت ــه الكراكوزي ــة ي ـف ظ ــل حملت ش ــنها النظ ــام الكم ـ رـبادوري و ال ــذي س ــخر وس ــائل إعلم ــه
عموم ــا ،دارت معرك ــة
المعتقلب و ذلــك عــب الكــذب و الفـ رـباءات مرفوقــة بـ ر
ر يـ
ـالبهيب  .و إل جــانب النظــام ،قــامت القــوى
الرســمية مــن أجــل تلطيــخ صــورة و ســمعة
ر
الصــلحية الذيليــة القابعــة يف مســتنقع مــا كــانت تســميه آنــذاك "بالجمــاع الـ ي
ـوطي" و "الســلم الجتمــاع" و "المغــرب الجديــد" بــدورها مــن
ـ
ري
المعتقلب بالخيانة )دور الصحافة الصفراء:العلم و لوبنيون( كما لزمت صحافة "المعارضة" الصمت إل فيما نذر ،فلم تصدر أي
خلل اتهام
تق ــارير ع ــن الخروق ــات ال ـ رـي س ــادت المحاكم ــة إل بش ــكل خج ــول .أم ــا مح ــامو ه ــاته الق ــوى الص ــلحية و التحريفي ــة فق ــد رفض ــوا ال ــدفاع ع ــن
ـامب التح ـ ر ي
المعتقلب بع ــد مح ــاولت الب ـ ر يـباز و ر ـشاء ال ــذمم ال ـ رـي فش ــلت فش ــل ذريع ــا .و ك ــانت أب ــرز تل ــك المواق ــف ه ــو انس ــحاب المح ـ ر ي
ر يـ
ـاديب و
ر يـ ـ
المعتقلب السياسـ ـ ر ي
ر يـ ـ
المعتقلب محـ ــامون
ـيب بق ـ ـرار حزب ـهـ ــم :التحـ ــاد الشـ ـ رـباك للقـ ــوات الشـ ــعبية و تطـ ــوع للـ ــدفاع عـ ــن
رفضـ ــهم الـ ــدفاع عـ ــن
ديمقراطي ــون مس ــتقلون )محم ــد ب ـرادة( أو متع ــاطفون م ــع اليس ــار )عب ــد الرحي ــم الج ــامع( و مح ــامون م ــن فرنس ــا ،بلجيك ــا ،فلس ـ ر ي
ـطب )منظم ــة
ي
ري
ري
الفلسطينيب( ،هولندا...
المحامب
المجدلب وهو من أشهر
التحرير الفلسطينية أرسلت محاميها الخاص :
ر يـ
إل جــانب المحـ ر ي
المعتقلب مــن العــائلت و لجــان النضــال ضــد القمــع بــالمغرب )جمعيــة تأسســت بفرنســا( ثــم
ـامب تشــكلت جبهــة الــدفاع عــن
ر
أمنسي".
"
بعد شهرين من المحاكمات الصورية و المعارك البطولية ر
الي خاضها المعتقلـون السياســيون و عـائلتهم ،و ذلـك بعـدما تـم نقلهـم تحـت جنــح
الظلم إل قاعــة المحكمــة ،و ابتــداء مــن الســاعة الثالثــة صــباحا بــدأت تلوة الحكــام الجــائرة و الشيالية الـ رـي أصــدرها النظــام الكمـ رـبادوري مــن
خلل كر ر ي ـ
ر يـ
معتقلب الحركــة الماركس ــية – اللينيني ــة المغربي ــة منه ــا  44حكم ــا بالمؤبــد ،و يبل ــغ عــدد الحك ــام الصــادرة
اكبه داخ ــل المحكم ــة ضــد
حوال ر ي
ثلثب قرنا و ذلك بتاري ــخ  14رفباير .1974
و م ــا أن أعل ــن النظ ــام الكم ـ رـبادوري المحتج ــب وراء ب ــدلت قض ــاته ع ــن أحك ــامه ح ـ رـي اس ــتول المعتقل ــون الماركس ــيون – اللينيني ــون عل قاع ــة
ري
واقفب يف تحد صارخ لهيئة المحكمة و لمن يقف وراءها من أزلم النظــام الكمـ رـبادوري المتعفـن ،مردديـن الناشـيد الثوريـة
المحكمة و انتصبوا
وسط زغاريد النساء و وقوف مهيب لهيئـة الـدفاع ،خاصـة النشـيد الثـوري )نشـيد الموعـد( الـذي ظـل ي رـبدد صـداه داخـل قاعـة المحكمـة لمـدة
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ر
سنأب و لن نخلف الموعد ) نشيد الموعد(.
طويلة :لنا يا رفاق لقاء غدا،
عب برجــة )بالنســبة لســجن ر يـ
المعتقلب إل الســجن سيتعرضــون إل اعتــداء شــنيع عل يــد ح ـراس ســجن غبيلــة و ر ي ـ
ر يـ
عب برجــة و أمــام
بعــد عــودة
ي
ي
ري
المعتقلب حول ظروف اعتقالهم أمر مدير المؤسسة الحراس بتنظيم حصة تعذيب ف فضاء مفتوح ـف ســاحة الســجن ،و هكــذا تــم
احتجاج
المعتقلب داخــل زنــازينهم ،و بعــد ي ـ
ر
ر يـ
ر يـ
الس ء الــذي ســيتم رفعــه ي ـف مــذكرات
الضب تــم اســتعمال الفلقــة و حلــق رؤوس
الهجــوم عل
المعتقلب  ،ـ
ي
ري
المحامب و الهيئات الحقوقية المساندة ف الخارج باعتباره إحدى عناص المحاكمة الصورية.
الثنب  7مــارس  77نقــل المعتقلــون السياســيون نحــو الســجن المركــزي بــالقنيطرة عل ي ـ
ر يـ
مب ثلث شــاحنات تابعــة للفرقــة المتنقلــة
و ي ـف يــوم
الهيليكوبتب.
للتدخل المعروفة اختصارا بالسي و تحت حماية طائرات
ر
7مارس  :1977الوصول إل السجن المركزي و معركة يونيو 77
نونب – 1977صيف 1979
المعركة الثالثة 7 :ر
الكبى
معركة رد العتبار و الستعداد للمنازلة ر
الوصول إل السجن المركزي و معركة يونيو :1977
ر يـ
ري
المعتقلب
العينب ،و بعد إجراءات التفتيش الــدقيق و صاخ الحـراس مــن أجــل ترهيــب
معصوب
عند وصولهم إل السجن المركزي مقيدين و
ر
ري
المعتقلب إل  3مجموعات:
تم تقسيم
 المجموعة الول:ي
ج خــاص بالعزلــة ،و الـذي لـم تــزر
تم نقل مجموعة ممن سموا "الريوس القاصحة" أو
ر
الخطبين ف لغة السجون القمعية ،إل ج "د" و هــو ـ
جنباته و ل أركانه أشعة الشمس منذ ر
ري
السنب ،ج قـاتم و مظلـم ذو بـرودة إســمنتية عاليـة ترتعـش لهـا العظــام ،حيــث ل يوجــد فـراش أو
عشات
غطاء ،مرحاض لكـل زنزانـة تضـم أربعـة رفـاق ،غالبـا مـا تطــل منـه جــرذان بحجـم قطـط مهـددة و مســتعدة للهجـوم ،-و مـن الرفـاق الـذين سـكنوا
الهيلل  ،ادري ــس الزاي ــدي ،أحم ــد آي ــت بناص ،محم ــد
الج لم ــدة ش ــهر قب ــل إلح ــاقهم بالحي ــاء الخ ــرى ك ــل م ــن إدري ــس ب ــن زك ــري ،ف ــؤاد
ه ــذا ـ
ـ
ي
ي
الش ييق ،مصطق التمسماب  ،عبد ا زعزاع ،جبيهة رحال ،الراحل عبد العزيــز مريـد ،الوديـع صـلح الـدين ،حســن الســملل ،محمـد حســان،
ي
الصاف حمادي...
448

المنظمة الماركسية ـ اللينينية المغربية "إل المام" :الخط الثوري 1970 :ـ  :1980الوثائق الساسية ـ مقالت ونصوص

بج "د" قـرار عزلهـم مـن طـرف الدارة بمجموعـة مـن رســائل الحتجـاج ،كمـا قـامت العـائلت بمجموعـة مـن الحتجاجــات
استقبل
المعتقلـون ـ
ي
تأديي.
ضد وضعهم ف ج ر
و قد كان الستعداد للدخول يف ي
ري
إصاب عن الطعام ل محدود عل قدم و ساق ر ي
المعتقلب بالحياء الخرى.
حب تم إلحاق
 المجموعة الثانية:تم وضعها يف ج" أ".1
 المجموعة الثالثة:تم نقلها إل ج "أ" .2
ر يـ ـ
ر يـ ـ
المعتقلب
لمنبه ال ـ رـي س ــتنطلق ي ــوم  8نون ـ رـب  1977فاج ــأت إدارة الس ــجن
منخرطب ي ـ ـف الع ــداد لمعرك ــة س ــعيدة
و بينم ــا ك ــان المعتقل ــون
ــ
ي
ر يـ
السياسـ ر ي
المعتقلب اســتعدادا لتقــديمه للبــوليس بعــدما ضــبطت لــديه وثيقــة شية لمنظمــة "إل
ـيب حينمــا لجــأت إل عــزل محمــد الشيق عــن
المام" وتم وضعه يف الكاشو )الكاشو مكان ذو زنازين انفرادية وسخة و نتنة تنعدم فيها أبســط رـشوط الحيـاة النســانية و يجـرد فيهــا المعتقـل
ـنب و ين ــام المعتق ــل عل الس ــفلت الب ــارد ر ـ
م ــن ملبس ــه الس ــجنية رلبت ــدي "دربل ــة" وس ــخة و مليئ ــة بالقم ــل ل ــم تنظ ــف من ــذ س ـ ر ي
مباشة و نظ ــام
يخبل يف ر ي
التغذية ر ي
خبة و قليل من الماء ،نظام الكاشوات موروث من الحقبة الستعمارية ر
الي أسست لنظام السجون بالمغرب ،وقــد تعــرض
المصب بعد ضبط أحد الكتب لديه.......
الرفيق عبد ا زعزاع لنفس
ر
ي
هكــذا وجــد المعتقلــون السياس ــيون أنفس ــهم مض ــطرين لل ــدخول ف معركــة يوني ــو  77ال ـ رـي دامــت  12يومــا مــن ي ـ
الصاب عــن الطعــام ،و ك ــان
ـ
ر
المطلــب الوحيــد إرجــاع الرفيــق محمــد الش ييق إل المجموعــة .و بعــد محــاولت الــبهيب و الضــغط و بعــد أن تــم عــزل مجموعــة مــن الرفــاق و
ي
السي الذكر ،و هم إدريس ي ي
نقلهم إل ج" د" ر ئ
الصاف حمادي ،عبد العزيز مريد ،جبيهــة رحــال ،محمــد
ببكري ،فؤاد الهيلل ،إدريس الزايدي،
ر يـ
المعتقلب و أع ــادت محم ــد الش ييق إل المجموع ــة ،و هك ــذا
حس ــان و آخ ــرون .و ب ــدعم م ــن الع ــائلت رض ــخت إدارة الس ــجن المرك ــزي لرادة
توقف ي
الصاب بعودته.
لمنبه:
صيف  1977و بداية الستعداد لمعركة سعيدة
ي
ي
ر
المعتقلب السياسـ ر ي
ري
ـيب ممـا ســاهم ـف رفــع المعنويــات
عرف صيف  1977نقاشات سياسية واسعة داخل منظمة "إل المام"و امتدت إل باف
و شــحذ العزائــم و صــقل الرادات .كمــا كــان لق ـرارات يونيــو  77الـ رـي أصــدرتها قيــادة المنظمــة بالســجن المركــزي اتجــاه الممارســات الـ رـي كــانت
تتعــارض و الخــط الثــوري لمنظمــة "إل المــام" فيمــا يتعلــق بمواجهــة العــدو ،أثــر بــالغ ي ـف رفــع المعنويــات و إعــادة الثقــة إل المنظمــة و قيادتهــا
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الثورية.
هكذا وضعت المنظمة من جديد عل سكة النضال الثوري فاقتحم مناضلوها الســماء متجـاوزين حـدود القمـع و الحصـار و العزلـة ال رـي حــاول
ر يـ
ري
ري
النتهازيب و الصـ
التحريفيب إقامتهـا أمـام طموحــاتهم النضـالية و اسـتعدادهم لتحويـل الســجون إل
ـلحيب و
الكمبادوري و أزلمه من
النظام
ر
قلعة للنضال.
ي
الي غمرت بعفويتها و حماستها ر
لقد نشأ نوع من ر
الشعية التنظيمية ر
الشعية الثورية ر
الي انكشت ف بعض حلقاتها نتيجة سلوكات محددة.
و يف غم ــرة ه ــذه الس ــتعدادات تع ــددت اجتماع ــات اللجن ــة القيادي ــة للمنظم ــة بج "أ" لت ــوجيه النقاش ــات و إع ــداد المناض ـ ر ي
ـلب و المناض ــلت
ـ
ـ
لخوض معركة طويلة النفس ضد نظام يحاول اجتثاث كل أشكال المقاومة و النضال ضده.
ج "ج" الـ رـي كــانت
قــامت اللجنــة القياديــة بتنســيق الســتعدادات و التصــالت مــع كــل المجموعــات ســواء داخــل الســجن المركــزي )مجموعــة ـ
تضم مناضل الحركة الماركسية اللينينية المغربية الذين اعتقلوا سنة  72فيما أصبح يعرف بمجموعة  44إضافة إل مناضل حركة  3مارس
ر
الثوريــة( أو خــارجه كالتصــال برفيقــات المنظمــة )ســعيدة لمنبه  ،فاطمــة عكاشــة و ربيعــة لفتــوح( يف ســجن ر ي ـ
الشفاب ي ـف
عب برجــة و أبراهــام
ـ
ـ
ي
ي
السياسيب ،لقد كان العداد جيدا فلــم
المعتقلب
سجن غبيلة ،كما تم تشكيل قيادة ميدانية تلعب دورها يف اللحظة الحاسمة داخل عائلت
ر
ر
ريبك أي رسء للصدفة.
شتنب :1977
ر
يف إحدى اجتماعاتها العتيادية حضت اللجنة القيادية بحضور كل من إدريس ي ي
ببكري ،أحمد آيت بناص و فؤاد الهيلل و ادريــس الزايــدي و
بتنسيق مع عبد الرحمان نوضة الذي كان يقطن يف ج أ  ،2لئحة المطالب ر
الي تؤطر المعركة النضالية القادمة و تتمثل هذه المطالب يف :
 الحق يف إدخال الكتب و الجرائد الصادرة يف المغرب. الحق يف متابعة الدراسة بشكل عادي.ي
غبها.
 الحق ف إخراج البداعات الدبية و رري
تحسب ظروف الزيارة )المزار  +الزيادة يف مدة و عدد الزيارات السبوعية(.
ري
الطي.
تحسب التغذية و ر
توفب العلج ر
ي
 الحق ف حيازة المذياع.ر
الشفاب و الرفيقات الثلث من العزلة ر
الي فرضت عليهم و إلحاقهم بالمجموعة من جديد.
 إخراج أبراهام450
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نونب :1977
 رمنذ بداية هذا الشهر كثفت اللجنة القيادية من اجتماعاتها للحسم يف مجموعة من النقط ر
الي كانت مطروحة عل جدول أعمالها:
 مناقشة أجوبة المجموعات الخرى و بالخص مجموعة )ج(. مستوى الستعدادات وسط العائلت.ي
 مستوى التنسيق مع القوى الديمقراطية و الحقوقية ف الخارج. تشكيل لجنة المفاوضات استعدادا لكل طارئ. الحسم يف تاري ــخ المعركة و توقيتها.لقــد كــان النقــاش يتــم عل قاعــدة أرضــية سياســية واضــحة بحيــث يتــم التــدقيق ي ـف كــل الجــوانب اليجابيــة أو الســلبية لصــالح أو ضــد خــوض
المعركــة ي ـف ذلـك الـوقت .لـم يكـن هنــاك أي موقـف مخـالف لخوضـها عندئـذ ،إذ كـانت اللجنـة متفقـة عل جعــل المعركـة تنطلـق ي ـف شـهر نونـ رـب
.1977
بمبرات مختلفة حسمت اللجنة بدخول المعركة دون هذه المجموعة.
وبالنسبة لموقف مجموعة ج ) ج( الرافض لدخول المعركة ر
و بالنسبة للعائلت فقد كانت الستعدادات متقدمة و المعنويات مرتفعة و أبانت اللجنة داخلها عن حيويــة و ديناميــة و قــدرة عل التحـرك و
ربط العلقة مع كل العائلت بما فيها عائلت المجموعات الخرى.
ي
ي
بالنسبة للرفيقات )سعيدة لمنبه ،فاطمة عكاشة ،ربيعة لفتوح( جاء الرد عل مق رـبح الــدخول ـف المعركـة ـف شـهر نون رـب واضـحا حيـث قــررن
بالجماع دخول المعركة إل جانب الرفاق مجسدين بذلك أس قيم النضباط للقيم الثورية للمنظمة.
ر
الشفاب اللجنــة القياديــة باتفــاقه عل
أبلغــت الشــهيدة ســعيدة لمنبه المس ــئولة عــن المجموعــة ،اللجنــة القياديــة بــالقرار ،كمــا أبلــغ أبراه ــام
المط ــالب و اس ــتعداده ل ــدخول ـ المعرك ــة إل ج ــانب الرفيق ــات و الرف ــاق ،و بقي ــت بع ــض الج ــوانب التقني ــة لض ــمان التواص ــل م ــع الخ ــارج )في
ــ
المغرب و خارجه( ر
الي سيتم حسمها لحقا.
وت ــم تش ــكيل لجن ــة المفاوض ــات ال ـ رـي ظل ــت شية إل ر ي ـ
حب إعلن الدارة ع ــن اس ــتعدادها للتف ــاوض ،و ض ــمت كل م ــن عب ــد الفت ــاح الفاكه ـ يـاب،
ي
ي
ي
مصطق أنفلوس...
التمسماب،
مصطق
محمد الش ييق ،جبيهة رحال ،محمد حسان ،ادريس ولد القابلة،
التغيبات نتيجــة تقييــم اللجنــة القياديــة للمنظمــة و بتنســيق مــع الفصــائل الخــرى لداء أعضــائها ،كمــا أن
و قــد عرفــت اللجنــة مجموعــة مــن
رـ
القرارات النهائية كانت تحسم فيها الهيئات القيادية لكل تنظيم.
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ي
و بشكل عام تم مبدئيا التفاق عل اعتبار أن ر
نونب .1977
الشوط متوفرة لنطلق المعركة ف شهر ر
و يف السبوع ما قبل انطلق المعركة اتخذ القرار بشأن يوم النطلق الذي ظل شيا.
لمنبه و تحويل السجون إل قلعات للنضال الثوري:
 معركة سعيدةي
نونب :1977
ليلة الحد  6ر
المكان :الزنزانة رقم  1ج ألف) أ( .1
الهيلل ي ــدبجان البي ــان الول للمعرك ــة و
إل غاي ــة س ــاعة متقدم ــة مــن اللي ــل ،و تح ــت ض ــوء الش ــمع ،ك ــان الرفيق ــان أحم ــد آي ــت بناص و ف ــؤاد
ـ
الرسالة الموجهة إل الدارة المعلنة عن انطلق ي
الصاب الل محدود عن الطعام.
نونب :1977
الثلثاء  8ر
ـ
ر
الســاعة الثامنـة صـباحا :بينمـا فاجـأ المعتقلــون السياســيون الحـراس برفضـهم وجبــة الفطــور و تسـليمهم آخــر مـا تبق لـديهم مـن الطعــام ،تقـدم
أحد الرفاق و سلم رسالة الخبار إل رئيس الحراس ويدع حسن لتنطلق بعد ذلك معركة الشهيدة سعيدة لمنبه.
دجنب :1977
الحد 11
ر
استشهاد سعيدة لمنبه كأول شهيدة لمنظمة "إل المام" و للحركة الماركسية -اللينينية المغربية.
ـطينيب كب ــار ،دع ــم الـ ـرأي الع ــام الحق ـ ر
ـوف و ال ــديمقراط و النس ــابي
ري
المعتقلب السياس ـ ر ي
ر يـ ـ
ـيب )تضيحات ق ــادة فلس ـ
أم ــام تص ــاعد التض ــامن م ــع
بالخ ــارج و ال ــدور الب ــارز للج ــان مناهض ــة القم ــع ب ــالمغرب ،أمنس ـ رـي ر
ر يـ ـ
المعتقلب )دور النس ــاء
أنبنس ــيونال ...و ال ــدور ال ــذي ق ــامت ب ــه ع ــائلت
الحاســم(( ،وبعــد تطويــق مستشـ يـق الدريس )ســبيطار الغابــة( بــالقنيطرة مــن طــرف الســي و قــوات الجيــش ،ســينقل يـ
المضبون عــن الطعــام
يـ
تباع ــا تح ــت حراس ــة مش ــددة إل المستش ــق بع ــدما س ــاءت أوض ــاعهم الص ــحية ،و فش ــلت ك ــل المن ــاورات و الض ــغوطات )اس ــتعمال النب ــوب
بالكراه لتمرير الطعام(...
دجنب :1977
 الجمعة 23ر
المعتقلب السياسـ ر ي
ر يـ
يف مســاء هــذا اليــوم انطلقــت المفاوضــات الحاســمة ر ي ـ
ـيب بق ـرار مــن اللجنــة القياديــة الـ رـي دعــت لجنــة المفاوضــات إل
بب
ـ
ي
ـ
ي
ي
ي
ـانيب )فتــح
الســتعداد للــدخول ـف المفاوضــات كممثــل للمض ربب عــن الطعــام بعــدما شــكلت الدولــة لجنــة للمفاوضــات مكونــة مــن طــرف ر
البلمـ ر
الخطاب( و موظفون من الداخلية وتحت رإشاف وزير العدل آنذاك.
ا والعلو( و شخصيات سياسية )الراحل عمر
ر
و قد تم إلحاق الرفيق ي ي
ببكري بلجنة المفاوضات لدعمها و تعزيزها.
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ر
الشفاب إل السـجن المركـزي مصـحوبا
لكن قبل ذلك قـامت إدارة الســجن بتواطـؤ مـع لجنـة المفاوضـات ال رـي شـكلها النظــام باســتقدام أبراهــام
المعتقلب م ــن أج ــل توقي ــف يـ ـ
ر يـ ـ
إصابهم ع ــن الطع ــام .و لم ــا ن ــودي عل لجن ــة المفاوض ــات الممثل ــة
بتل ــك اللجن ــة و ذل ــك به ــدف الض ــغط عل
للمعتقلب السياسـ ر ي
ر يـ
ـيب للحضــور إل قســم المصــلحة الجتماعيــة بالســجن المركــزي و ذلــك ،كمــا زعمــت إدارة الســجن ،فــوجئت اللجنــة بحضــور
ر
الشفاب الــذي كــان يحــث الرفــاق عل يـصورة توقيــف يـ
البلمانيــة
أبراهــام
الصاب و هــو نفــس الموقــف الــذي كــانت تــدافع عنــه الدارة و اللجنــة ر
ر
المرسلة إل السجن المركزي و هو ر
السء الذي أثار استغراب الرفاق أعضاء لجنة المفاوضات .و من المعلوم أن أبراهــام الشفاب قـد سـبق لـه
أن اتخذ قرار توقيف ي
الصاب بشكل انفرادي يف وقت و عل مقربة منه سقطت سعيدة لمنبه شهيدة.
ر
الشفاب إل الس ــجن المرك ــزي (...ح ـ رـي ق ــامت ب ــإبلغ الرفي ــق أبراه ــام
و م ــا إن وص ــل الخ ـ رـب إل اللجن ــة القيادي ــة للمنظم ــة )خ ـ رـب وص ــول أبراه ــام
ر
الشفاب يـ
بضورة تــرك الســجن المركــزي فــورا و عــدم التــدخل ي ـف شــأن المفاوضــات .هكــذا تــم إفشــال أخطــر منــاورة قــامت بهــا الدارة بــدعم مــن
اللجنة المبعوثة من طرف النظام.
ر يـ
المعتقلب السياسـ ر ي
ر يـ
المعتقلب المتمثــل ي ـف بــدء المفاوضــات بــدون
ـيب و صــمودهم رضــخت الدارة لمطلــب
بعــد إفشــال هــاته المنــاورة و إصار
رشوط مملة ذلك أن توقيف ي
ري
المعتقلب.
الصاب ل يمكن أن يتم قبل قبول النظام بمطالب
الخبة عن وعود بالستجابة للمطالب ر
ري
ري
السياسيب أعلن المعتقلون من داخــل
للمعتقلب
المشوعة
و بعد مفاوضات ماراطونية أسفرت هذه
ر
ي
مستشق الدريس بالقنيطرة يف اليوم الخامس و الربعون من ي
الصاب عن الطعام عن توقيفهم للمعركة.
ر
و يف ظل حملت التضامن الواسعة خاصة من خارج المغرب ر
الكمبادوري ،و بدور بــارز لعــائلت
الحقيق لطبيعة النظام
الي فضحت الوجه
ر
ـيب و ذوي ـهــم و خاصــة المهــات و الخــوات و الزوجــات اللـ ر
المعتقلب السياسـ ر ي
ر يـ
ـواب كــن يمثلــن أ كــب مــن  99ي ـف المئــة مــن الحركــة ،لــم تجــد القــوى
الصــلحية و التحريفيــة بعــدما كشــفت عــن انتهازيتهــا وصــمتها المريــب عــن يـ
البلمــان يــدعو إل إطلق شاح
الصاب ســوى تقــديم ملتمــس إل ر
ري
ري
السياسيب.
المعتقلب
ي
ري
ري
السياسيب.
المعتقلب
البلمان بالجماع عل ملتمس إطلق شاح
ف هاته الجواء صوت ر
السياس:
فباير  :78معركة النضال من أجل سن قانون المعتقل
ر
ي
ـ يناير :1978
عل إثر تضي ــح للوزير الول ر
يؤش عن محاولت تملـص النظـام مـن التفاقـات و الوعـود )نفـس الـوزير ر يـ
حب كـان وزيـرا للعـدل يتحمــل مسـؤولية
المعتقلب السياسـ ر ي
ر يـ
ـيب و عــائلتهم ،ومـن داخــل مستشـ يـق
لمنبه نتيجــة الهمــال الطـ رـي الـذي تعرضـت لـه( ،ممـا أثـار غضــب
استشــهاد ســعيدة
ـ
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الدريس بــالقنيطرة و يف اجتمــاع شي ر يـ
بب أعضــاء القيــادة و بتنســيق مــع الرفيــق جبيهــة رحــال ممثــل الجنــاح الثــوري داخــل منظمــة  23مــارس
ي ـ
ـ
اتخذ قرار الدخول ف معركة جديدة تحت شعار" :من أجل سن قانون المعتقل السياس".
 رفباير :1978السياس
انطلق معركة سن قانون المعتقل
ي
الصاب )دام يـ
عل إثــر العلن عــن يـ
الصاب  17يومــا( و كــذا إصــدار بيــان تنديــدي بزيــارة شــاه إيـران المخلــوع محمــد رضــا بهلــوي لبلدنــا بعـدما
ر يـ
المعتقلب عل مجموعــة مــن الســجون )الســجن المركــزي بــالقنيطرة،
رفضــت اســتقباله العديــد مــن البلــدان ،قــام النظــام الكمـ رـبادوري بتوزي ــع
ي
ي
ي
المدب بتازة ،سجن عل و مومن الفلج نواج سطات ،السجن المدب بالدار البيضاء ،سجن ر يـ
عب قــادوس
المدب بالشاون ،السجن
السجن
بفاس(.
تهي يـ
تكسب يـ
خلفا لما ر
ري
الصاب( فعنـد ر ئـ
ينش أو يعتقد ،لم ر ئ
إصاب نونـ رـب  77تمـت دراســة
المعتقلب ليسهل
تفاج القيادة بهذا القرار )تشتيت
ر
خبة مناضــل المنظمــة لتحمــل المســؤولية تحــت أي ظــروف كــانت ،و ذلــك بتشــكيلهم إطــارات قياديــة
هــذا الحتمــال وتــم وضــع لئحــة مــن ر ـ
محلية تقود التنظيم يف تلك السجون بتنسيق مع اللجنة القيادية و أعضائها .و مـا أن طبـق النظــام مخططــه الجهن بتوزي ــع المناضـ ر ي
ـلب عل
ـ
السجون ر
ري
المناضلب الذين تحملوا هاته المهمات نذكر منهم عبد القادر أمضي )الربــاط(،
حي دخلت تلك الخطة مرحلة التنفيذ .و من أهم
ي
ر
لحلف )ت ــازة( الراح ــل غ ــازي كرط ــاط )ف ــاس( ادري ــس ول ــد القابل ــة
عب ــد الب ــاري الطي ــار)تط ــوان( ،التي ــي لح ــبيب ي )ولد تايم ــة أ ك ــادير( ،أحم ــد ي ـ ـ
)القنيطــرة( و آخــرون ،و يعـود الفضــل لهـؤلء ـف إنجـاح المعـارك ال رـي خيضــت ـف مختلـف الســجون مـن أجــل مطـالب محليـة و مـن أجــل إعــادة
ري
المعتقلب بالسجن المركزي بالقنيطرة.
تجميع
ر ف
الثوريي الموحدة أو معركة الشهداء
معركة
إصابات  24ســاعة 48 ،ســاعة 72 ،ســاعة  (..و بأشــكال مختلفـة ) يـ
ابتداء من هذه المعركة ،بالتدري ــج ،و من خلل معــارك متقطعــة ) يـ
إصابات
دائرية  :تدخل مجموعة يف ي
إصاب محدود لتتبعها بعد ذلك مجموعة أخرى بشكل دائري( و بنهج أسلوب العتصامات و رفض الــدخول إل
الزنازين ،بدأت المطالب تتحقق بالتدري ــج و تفك العزلة عن المجموعات:
ـ يناير :1979
ر
وصول أبراهام الشفاب إل السجن المركزي بعد عزل دام من مارس  77إل يناير .79
ي
المدب بالقنيطرة (.
ـ وصول الرفيقات فاطمة عكاشة و ربيعة الفتوح إل سجن لعواد )السجن
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ـ الجمعة  27أبريل :1979
الصاب ع ــن الطع ــام ) ي ـ
ع ــودة المجموع ــات ال ـ رـي ت ــم توزيعه ــا عل مجموع ــة مــن الس ــجون خلل ف ـ رـبة ي ـ
إصاب ف ـ رـباير  78م ــن أج ــل س ــن ق ــانون
أساس للمعتقل السياس( ،إل السجن المركزي.
شتنب : 1979
ـ
ر
ـ
ر
ج " أ" بالس ــجن المركــزي و منهــم عبــد العزيــز لــودب ،الــدرج عبــد الجليــل ،الخط ـ رـي
وص ــول مــا تبق مــن مجموعــة  44أي مجموعــة  72إل
ـ
ي
محمد ،ر ي
حرزب.
اللعي و أحمد
أمب عبد الحميد ،سيون أسيدون ،عل ر
فقب ،الباري محمد ،عبد اللطيف ر
ـدمب النســان إل قلعــات و معاقــل للنضــال ،هكــذا و منــذ نونـ رـب  72إل فـ رـباير  78و مــا تلهــا
هكــذا تحــولت الســجون مــن مراكــز للعتقــال و تـ ر
ي
خ ــاض المعتقل ــون السياس ــيون الماركس ــيون – اللينيني ــون ثم ـ يـاب ي ـ
تغيب مس ــار الس ــجون و المعتقلت
إصابات ك ـ رـبى ع ــن الطع ــام س ــاهمت ـف ر ـ
الشية ب ــالمغرب بم ــا ق ــدمته م ــن فض ــح له ــا وطني ــا و عالمي ــا و س ــاهمت يف تنمي ــة ال ــوع الحق ـ ر
السياس بطبيع ــة النظ ــام الكم ـ رـبادوري و
و
ـوف
ــ
ــ
ـ
ي
حب حــولت ســجون الرجعيــة إل قلعــات شــامخة للنضــال
ممارســاته ،و قــدمت نموذجــا فريــدا مــن نــوعه ي ـف تاري ــخ العتقــال
السياس ببلدنــا ر
ـ
تسب عل نهجهم.
بفضل تضحيات جسام سقط عل إثرها العديد من الشهداء الذين لم يذهب دمهم هدرا فأجيال جديدة ر
إصاب نونـ رـب  18 : 75يومــا ،يـ
إصاب  36 : 75يومــا ،يـ
إصاب نونـ رـب  32 : 72يومــا ،يـ
و مــن أشــهر هــذه المعــارك البطوليــة ) :يـ
إصاب نونـ رـب 19: 76
يوما )معركة عبد اللطيف زروال( ،ي
إصاب المحاكمة  18:يوما ،معركة يونيو  12 : 1977يوما ،معركة سعيدة لمنبه البطوليــة ي ـف نونـ رـب  77و
العشات ب ــل المئ ــات م ــن يـ ـ
دام ــت  45يوم ــا ،ف ـ رـباير  : 78معرك ــة س ــن ق ــانون المعتق ــل السياس  17 :يوم ــا( .وهن ــاك رـ ـ
الصابات ع ــن الطع ــام
ــ
ي
المغرب و للقضــية الفلســطينية و
المحــدودة ي ـف الزمــن و المرفقــة بالبيانــات السياســية الـ رـي كــانت تصــدر ـف كــل المناســبات النضــالية للشــعب
ـر
القضايا الممية.
و من أبرز النضالت الموحدة ر
ري
ري
المنتمب إل اليســار التحــادي
المعتقلب
الي خاضها المعتقون السياسيون الماركسيون – اللينينيون إل جانب
المنتمب إل حركــة  3مــارس الثوريـة تلـك يـ
ر يـ
و المناضـ ر ي
لمنبه و عمــر
الصابات الـ رـي خيضـت بشــكل موحـد بمناســبة ذكــرى استشــهاد ســعيدة
ـلب
ـ
السياسيب ر
ري
ري
الي أصدرتها منظمة " إل المام"(.
المعتقلب
بن جلون )انظر وثيقة " نداء من أجل التضامن مع
ي
بالنسبة لمنظمة "إل المام" فقد كانت مساهمتها ف هاته المعارك أساسـية و لعـب قياديوهـا و أطرهـا الساسـية دورا حاسـما ل يســتطيع أحـد
ر
الشفاب،
إنكــاره .هكــذا و بالنســبة للفـ رـبة الممتــدة مــن ينــاير  76إل مــارس  77فقــد لعــب الرفــاق التيــة أســمائهم أدوارا طليعيــة و هــم أبراهــام
ادريس بن زكري ،عبد الرحمان نوضة ،فؤاد الهيلل ،محمد الش ييق ،ادريس ولد القابلة ،ادريس الزايدي و احمد آيت بناص.
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أما بالنسبة ر
للفبة الممتدة من مارس  77إل حوال صيف  79كانت القيادة الشية للمعارك تضم بحكم مســؤولياتها التنظيميــة الرفـاق التاليــة
أسماؤهم:
ي
ي
 إدريس يببكري الملقب ب :جبل )اسم شخصية ف رواية نجيب محفوظ الممنوعة آنذاك "أولد حارتنا"(.
ي
بالمدبة
 فؤاد الهيلل الملقبر
بالعياسة
 أحمد آيت بالناص الملقب محمدالش ييق الملقب بالروخو ادريس الزايدي الملقب بعيسر
ببوشي
 عبد الرحمان نوضة الملقبوعل مستوى التنسيق مع الفصائل الخرى فهناك عنضان هما:
 من الجناح الثوري لمنظمة  23مارس :الشهيد جبيهة رحال المعروف بالموسطاش.و مناضل من "لنخدم الشعب" هو لحبيب بن مالك.
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ف
يف سياق بعض الكتابات حول تجربة العتقال و السجون
تبن بص ــلبة أ ك ـ مـب ف ـ م
ف
ر
ـأكب
"إن طري ــق الث ــورة لي ــس طريق ــا مفتوح ــا ب ــدون ح ــواجز ،ب ــدون مفاج ــآت .تس ــتطيع الجم ـ ر
ـاهب الش ــعبية ،ال ـ يـن ي ـ ـ
م
م
للبولتاري ــا و بنض ــالها و بكس ــبها س ــلطة النف ــوس ،فت ــح طري ــق الث ــورة
تنظيماته ــا الثوري ــة ،و المس ــلحة أ ك ــب ف ــأكب بالديولوجي ــا الثوري ــة ر
باستمرار  ...ر
حن النتصار ".الشهيد عبد اللطيف زروال
ر ف
ر ف
المزيفي أن يكتبوا تاريـ ــخ شعب .فالناس هم من يصــنعون التاريـ ــخ بــدمائهم.
للمؤرخي
"لم يعد التاري ــخ تاريخا للش الحاكمة و ل يحق
ف
الرجع يـف صــفوف الشــعب عــن طريــق أجهزتــه القمعيــة  "....الشــهيدة سـعيدة
و هــذا التاري ــخ يســجل ذلــك الرهــاب الــذي يزرعـه النظــام
يـ
لمنبه
ي
اكتب
و اركع للورقة
ف
ف
عين طفلك
و اغرس قلمك يف ي
و اكتب ما شاء لك السجان أن تكتبه
ر ف
معي بسيسو
 1ـ إشارات أولية:
ي
ليــس المقصــود مــن هــذا النــص تقــديم تقريــر عــن العتقــالت أو تقــديم تقييــم لهــا بمــا ي
ـالمعي
يعي ذلــك مــن محاســبة و تحديــد المســؤوليات بـ
ـ
ي
–اللينيي المتعارف عليه ،و لكن تقديم صورة إيجابية عن أحداث و شخوص فاعلة يف تلك الحداث كما ه و كما كانت دون زيــادة
الماركس
أو نقصان و دون جلد للذات أو تبخيس للتجربة ،و ليس كما تقـوم بـه العديـد مـن الكتابـات )بيوغرافيــات ،مقـالت  (...الـ رـي يزخــر بهـا مـا يسـ
عادة عند البعض بأدب السجون.
إن الموضــوعية رـشط أساس للشد التـ ي
تغيب المواقــف اليديولوجيــة و السياســية ل تـ رـبر
ـاريج ســواء كــان نصــا كرونولوجيــا أو تركيبيــا ،ذلــك أن رـ
ـ
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يـ
التحليل " الـذي يقـدم الواقــع
الحاص أو المســتقبل .لسـنا مـن هـواة المنهـج "
طمس الحقائق و تزوير الحـداث تفاديـا لمـا قـد تـ رـثبه مـن أثـر عل
ـ
حساب ثــم إصــدار حكــم عل التجربــة المعنيــة،
سلي بمجرد وضع اليجابيات إل جانب السلبيات و القيام بإحصاء
بطريقة هذا
إيجاب و ذاك ر
ر
ر
ي
و هــذا لعمــري لقمــة التحليــل الصــوري .نحــن مــع الــديالكتيك ف مواجهــة هــذا المنهــج التبســيط الــذي أصــبح ســائدا عنــد العديــد مــن "الثـ ر ي
ـوريب
ـ
ي
الق ــدام" ال ــذين م ــا أن مس ــتهم " ر ـ
ر
ـ
ي
حب أفك ــارهم ال ــي جعل ــوا منه ــا
إشاقة" الفك ــر اللي ـ رـبال ال ـ رـبجوازي و أص ــبحوا ي ــرددون عل مس ــامعنا ـف ك ــل ر
مجموعة من المقدسـات و المســلمات و ذلـك دون أن يـأبهوا للطبيعـة اليديولوجيــة و الطبقيـة لـذلك الفكـر ،ح رـي أصـبحوا يحــاكمون تجـاربــهم
الفردية و الجماعية تحت شعارات هذا الفكر ،الذي أصبح بمثابة إنجيلهم الجديد.
ل ــن نع ــرض هن ــا لمسلس ــل ه ــذا التح ــول عل أرض الواق ــع ،فه ــذا موض ــوع يس ــتحق من ــا دراس ــة مستفيض ــة يت ــم فيه ــا ر ـشح الس ــباب و ال ــدوافع
ري
ري
الثوريب" ،لكن يجدر بنا هنا التطرق لموضوعة الديمقراطية بشكل عام.
المثقفب
المؤدية إل ذلك التحول خاصة لدى "
ر
بعشينيات القرن ر
إن ما يحصل الن أو منذ المس القريب عل وجه التدقيق يذكرنا ر
العشين بعد انتصار الثورة الشباكية الروسية.
ي
فق سـ ــياق المـ ــد الثـ ــوري الـ ــذي فجرتـ ــه الثـ ــورة البلشـ ــفية و الـ ــذي جعـ ــل مـ ــن الديمقراطيـ ــة السـ ــوفياتية نموذجـ ــا أعل للديمقراطيـ ــة و جعـ ــل
ــ
البولتاري ــا و العدي ــد م ــن مثقفيه ــا الث ـ ر ي
ـوريب .أم ــا الن ،و بع ــد س ــقوط العدي ــد م ــن النم ــاذج
الديمقراطي ــة بمعناه ــا ال ـ رـبجوازي أم ـرا مش ــبوها عن ــد ر
ـوريب" السـ ر ي
المثقفب الثـ ر ي
ر يـ
ـابقب يــرددون عل مســامع مــن يقبــل بالســتماع
"الشـ رـباكية" و انتصــار الرأســمالية عالميــا ،أصــبحنا نــرى العديــد مــن "
البجوازية باعتبارها نهاية كل ديمقراطية تماما كما ه الرأسمالية ه نهاية التاري ــخ من منظور فوكوياما.
إليهم أسطوانة الديمقراطية ر
ر يـ
المثقفب هــو أساسـا و بشــكل عــام ،مفهـوم للمســاواة السياســية .إن شــعار المســاواة السياســية باعتبــاره قمــة
عمومـا ،فمفهــوم الديمقراطيــة عنـد
ر يـ
المثقفب الــذين يعتقــدون كفئــة اجتماعيــة أنــه يــوفر المثــل العليــا للحريــة والمســاواة و
ـأثب كـ رـبب ،كمــا نعلــم ،عل
البجوازيــة لــذو تـ ر
اليديولوجيــة ر
ي
التقــدم .فهــم يعتقــدون أن التضــامن الجتمــاع ســيتولد ،و بشــكل أوتومــاتيك مــن المســاواة ـف الحقــوق ،و لــذلك ل يستســيغون مفهــوم الضاع
ي
ر
ر
اللباليـة ال رـي
الطبق و ما ينبع عنه من يصورة القضـاء عل المجتمــع ال رـبجوازي ،فـباهم ـف كـل واد يصـيحون و يـرددون بلزمتهـم حــول الدولـة ر
يف ظنهم أنها فوق الطبقات لتفقد بذلك الدولة أي مفهوم ر
طبق ،ناهيك عن اعتبارها أداة للقهر و السيطرة.
مــن هنــا يتضــح الخطــأ التـ ي
ري
ـاريج الــذي يســقط فيــه المثقفــون عمومــا و بعــض "الماركسـ ر ي
جوازيب الصــغار ،و هــو خطــأ شــائع لــم تخــل منــه
ـيب"الـ رـب
ر
فبة من ر
ر
فبات الضاع ر ي
الشباكية الديمقراطية ،التحريفية .(...
البجوازي و منوعاته )
بب الفكر الماركس و الفكر ر
ي
البجوازية و الرأسمالية المتحــررة مـن قيـود القطاعيـة
البجوازية قد دشنت عهدا جديدا لحقوق النسان ف سياق صعود ر
صحيح أن الثورات ر
ي
و أنظمتهــا الســتبدادية ،لكــن هــذا التطــور كــان متناقضــا بحيــث أنــه ـف نفــس اللحظــة التاريخيــة وقــع انشــطار تولــد عنــه ظهــور الفكــر الشـ رـباك
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تفقب للشـعب و اســتغلل للطبقـة العاملـة .هكـذا و ح رـي قبـل ظهـور الفكـر
"الطوباوي" ،لن العهد الرأسمال الجديد ظهر كعهد للستغلل و رـ
ر
الي رـ
اكيب الوائل أن المثل العليا ر
الشب ر ي
غب قــادرة
الماركس بدأ يتجل للمفكرين
البجوازيــة مـن قبيــل  :الحريــة و المســاواة السياســية رـ
تبش بهــا ر
البولتاريا.
عل تحقيق الحرية و المساواة للطبقات الكادحة و ر
البجوازيــة لمــا قابــل ر يـ
بب حريــة التعـ رـبب
و مــن هنــا نشــأ مفهــوم الديمقراطيــة الجتماعيــة الــذي ارتكــز عل إبـراز تناقضــات الفكــر
السياس للطبقــة ر
ـ
ي
يخق الل
السياس و مــا تخفيــه مــن تبعيــة اقتصــادية للطبقــة العاملــة و الغلبيــة الســاحقة مــن المجتمــع ،كمــا أن شــعار المســاواة أمــام القــانون
ـ
ـ
ي
ـ
ي
ـ
ي
ـ
ي
الغب ( لكونهم ــا
الغب ( و المس ــتغل ) بفت ــح ر
مس ــاواة ـف الممتلك ــات ،بالض ــافة لك ــون ش ــعار الخ ــوة ل يمك ــن أن يتحق ــق ربب المس ــتغل )بكش ر
المستغلب )بفتح ر ي
ري
الغب( دون ثورة حقيقية.
تغيب مضمونها لصالح
متصارعان و يوجدان يف وحدة متناقضة ل مجال
لتغيب طرفها السائد و ر
ر
ر
ر
ر
الطبق للديمقراطية البورجوازية " :إن ي
الحقيق و الوحيد
الغي هو الساس
الشباكية الطوباوية فاضحا الطابع
يقول سان سيمون أحد رواد
تأثب سياس و لكل قيمة ".
لكل ر
ر
الحقيق للمثــل العليـا للمســاواة الـ رـي ل يمكــن أن تتحقــق إل بالقضـاء عل النظــام
لقد نشأت فكرة الديمقراطية الجتماعية باعتبارها التجســيد
ـ
البجوازي.
ر
ي
ر
ه كــون المســاواة الجتماعيــة و ليــس المســاواة ـف الحقــوق بمعناهــا الـ رـبجوازي ،هــو مــا يحــدد
والخلصــة الساســية الــي يمكــن التأكيــد عليهــا ،ـ
ر
ه مضـ ــمون التحـ ــرر
مضـ ــمون الديمقراطيـ ــة ،و مـ ــن ثمـ ــة سـ ــمو نظـ ــام الجمهوريـ ــة الشـ ــباكية عل نظـ ــام الجمهوريـ ــة ر
البجوازيـ ــة ،لن الول ـ ـ
الي ي
للجماهب ،و أن أشمل ديمقراطية ه تلك ر
تقض عل القتصاد الرأسمال باعتبار ذلك رشطا يصوريا.
الديمقراط
ر
ر
ر
ر
بناءا عل ذلك ،يحتل مفهوم الضاع الطبق و تحقيق الثورة الشباكية مبدآن أساسيان لتحقيق ديمقراطية أشمل :الديمقراطية الشباكية.
الش وط القتصـ ــادية الساسـ ــية تظـ ــل خـ ــارج ر ـ ـ
لقـ ــد أثبـ ــت التاري ــخ أن مجموعـ ــة مـ ــن رـ ـ
البجوازيـ ــة رغـ ــم المسـ ــاواة
التش ي ــع
للبلمانـ ــات ر
السياس ر
ــ
ر
عبهــا خضــوع المجتمــع
السياســية و منهــا اســتملك فــائض القيمــة و الربــح و إخضــاع السـ رـبورة القتصــادية لمبــدأ الــباكم الرأســمال حيــث يتــم ر
الكبب.
لسيطرة الرأسمال
ر
ر
ر
من هنا تتبدى يصورة البديل الشباك الذي يتحقق عن طريق تقدم الضاع الطبق الثوري.
و دون الدخول ي
ي
اللينيي )تجربـة كومونـة بـاريس ،تجربـة الديمقراطيـة
–
كس
المار
ـرح
ط
ال
ـحة
ص
ـة
ي
التاريخ
ـة
ب
التجر
ـدت
ـ
ك
أ
ض،
ـتفي
س
م
نقاش
ف
ـ
ـ
ري
بالصب ،تجربة الثورة الثقافية الصينيةم (.
السوفياتية ،تجربة الكومونات الشعبية
يقــول ر يـ
ه مليــون مـرة
لينب " :إن الديمقراطيــة ر
ه مليــون مــرة أ كــب ديمقراطيــة مـن أيــة ديمقراطيــة بورجوازيــة ،و ســلطة الســوفياتات ـ
البولتاريـة ـ
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البجوازية الكب ديمقراطية .ر ي
البولتارية و المرتد كاوتسك".
لينب":الثورة ر
أكب ديمقراطية من الجمهوريات ر
بب الديمقر ر ي
البولتارية من خلل مقارنة ر ي
إن ر ي
البولتارية.
اطيتب البورجوازية و ر
لينب يكثف هنا جوهر الديمقراطية ر
غب ماركس ـ ر ي
)لم ــن يش ــككون يف هــذا الطــرح نــدعوهم لق ـراءة كتاب ــان لم ـ ر ي
ـيب عالجــا الحقب ــة اللينيني ــة مــن الديمقراطي ــة الس ــوفياتية " :ث ــورة
ـؤلفب ر ـ
ـ
ـ
ي
ـ
ر
العرب للطباع ــة و النش  ،1970و كت ــاب "الص ــحافة و تط ــور
النجلبي إدوارد ه ــالت ك ــار -الجـ ـزاء الربع ــة  .دار الكت ــاب
البلش ــفة" للم ــؤرخ
ر
ر ــ
ي
بيبوإرين سورلن ،مكتبة أرماند كولن.1972 ،
السلطة ف روسيا السوفياتية ) "(1927- 1921و هو باللغة الفرنسية لصاحبيه ر
ي
ري
بب الديمقر ر ي
لينب الحدود ر ي
الشهب عل كاوتسك ،أقام ر ي
السلطتب:
اطيتب و
فق رده
ر
ر
ي
البجوازيــة تبعــد
ـاهب للحكــم بينمــا الديمقراطيــة ر
البوليتاريــا( تــدعو الجمـ ر
يعي الديمقراطيــة الشــباكية الـ رـي تبنيهــا ر
 الديمقراطيــة الســوفياتية ) ـالجماهب عن ذلك.
ر
ر
البوليتارية( تنظيم ر
الجماهب.
البجوازي يعبض عل مساهمة
مباش
ر
البلمان ر
لجماهب العمال بينما ر
ر
 السوفياتات )شكل السلطة رالببوقراطية بينما الدولة الرأسمالية تعمل عل تطويرها.
 السلطة السوفياتية تعمل عل القضاء عل ري
ي
أكب بينما حرية الصحافة ف الدولة الرأسمالية تقوم عل النفاق).انظر الكتاب المشار إليه أعله(
 ف الدولة السوفياتية حرية الصحافة رر
الخبة محدودا.
الشباكية منه يف الدولة الرأسمالية حيث يظل الحق يف الجتماع يف هذه
 الحق يف الجتماع هو مليون مرة أكب يف الدولةر
ر
الشباكية
البجوازية إل الثورة
 2ـ من الثورة ر
ي
ر
الطبق ال ــدائر رح ــاه ـ ـف المجتم ــع الرأس ــمال و م ــن قل ــب الفك ــار الفلس ــفية والقتص ــادية و السياس ــية و
انبثق ــت الماركس ــية م ــن قل ــب الضاع
ـ
ـ
ر
الجتماعية ،ر
كببا هيأ الببة لنشوء الماركسية كنظرية ثورية للطبقة العاملة.
الي كانت تعرف مخاضا ر
لق ــد أ ك ــدت كـ ــل الثـ ــورات يف التاري ــخ عل مب ــدأ أساس و ه ــو الح ــق ي
ف الثـ ــورة .و إذا ك ــانت العلقـ ــات النظريـ ــة ذات ص ــلة جدلي ــة بالعلقـ ــات
ــ
ر ــ
ــ
ي
البجوازية عل المستوى التاريج ،فلسفة و فكرا و إيديولوجيا و ذاتا ثورية.
التاريخية ،فالثورة الشباكية ه نقيض الثورة ر
البجوازي يف الثورة " :عندما تخرق الحكومة حقوق الشعب ،تصبح النتفاضة بالنسبة للشعب و لكل جزء من الشعب ،الحق
فمقابل الحق ر
ي
الكب قدسية و الواجب الكب يصورة " )الفصل  35من إعلن حقوق النسان و المواطن 2 ،يونيو  ،(1893انبثق مفهوم "الحـق ـف الثـورة"
الماركس الذي تم التأسيس العل لـه انطلقــا مـن الفكـر المـادي الجـدل و المـادي الت ي
ـاريج" :إن الماركسـية تتضــمن عـدة مبـادئ ،لكـن يمكــن
ـ
ي
ردها كلها يف آخر التحليل إل جملة واحدة  :لنا الحق ف أن نثور ") ماو تس تونغ( )للمزيد مـن الفهـم الرجـوع إل كتـاب " نظريــة التنـاقض" ل
ماسببو(.
ألن باديو ،سلسلة
ر
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النضال الثوري لمنظمة "إل المام" ومسلسل العتقالت
نونب 1972
منظمة " إل المام" و مسلسل العتقالت غشت  1970ـ ـ
ر
تقديم:
تحــت شــعار":ل إصــلح ل رجعيــة قيــادة ثوريــة" دشــنت منظمــة "إل المــام" و الحركــة الماركســية – اللينينيــة المغربيــة معركتهــا السياســية ضــد
ي
المغرب للشــغل،
قــوى الص ــلح و التحريفي ــة ـف المؤسس ــات التعليمي ــة ) الثانوي ــات و الجامعــات ( و ضــد ر
الببوقراطي ــة داخ ــل نقابــة التحــاد ي ـر
لتتســع إل مســتوى عمــل دعـ ئـاب واســع ،نقلــت صــداه المجلت الحائطيــة بالجامعــة و المنشــورات الثوريــة الـ رـي كــان يتــم توزيعهــا ـف الثانويــات و
يـ
مجلة "أنفاس" ر
المحاصات و اللجـان الثقافيــة
الي بدأت نسختها باللغة العربية تصــدر ابتــداءا مـن  . 1971كمــا كــانت الملتقيــات و العـروض و
و النوادي السينمائية و الجمعيات الثقافية فضاءات ر
بتأثب من اليسار الثــوري أو تحــت
لنش الفكر الثوري الجديد .و خاضت الحركة الطلبية ر
قيــادته ،معــارك بطوليــة دفاعــا عــن المطــالب العادلــة للحركــة ،و عــن تصــور ثــوري للعمــل النقـ رـاب و عــن تصــور جديــد لمفهــوم التعليــم ،يلخصــه
ـعي" .و بـدورها قـامت الحركـة التلميذيـة تحـت قيـادة المنظمــة و الحركـة الماركســية – اللينينيــة
عرب ديمــوقراط و ش ر
شـعار "مـن أجـل تعليـم ر ـ
ي
ر
بتفجب معارك تاريخية عرفت أوجها ف الفبة الممتدة من رفباير – مـارس إل نهايـة السـنة الدراســية  ،1972-1971و ذلـك دفاعـا عـن مطالبهـا
ر
ي
ي
ي
رـ
الطلب – التلميــذي أوجــه ـف معركــة فـ رـباير – مــارس ،1972
المشوعة و العادلــة ،و ـف مقــدمتها الحــق ـف التنظيــم النقـ رـاب .و عــرف التضــامن
ر
ـ
حيـث أصــبحت الكليــات و الج الجــامع و المؤسســات الثانويــة ،فضــاءات محــررة ،تعقـد عل أرضـها و يف مقراتهـا الجمـوع العامــة للحركـ ر ي
ـتب ،و
ـ
ـ
ـ
ر
ي
ر
اللينيي و دحـض الطروحــات الصــلحية و
كس –
كذا الندوات و العروض و ر
ـ
غبها من الوســائل الـي كــانت تســتعمل لنش الفكـر الثـوري المار ـ
التحريفيــة .ك ــان الشــعار آنــذاك هــو  :ل إصــلح ل رجعيــة قيــادة ثوريــة ،بمــا كــان يحمل ــه مــن مض ــمون يتمحــور حــول ي ـص ورة بنــاء قيــادة ثوريــة
الجماهبية و تجاوز الخطوط المساومة الصلحية منها و التحريفية.
للحركة
ر
ي
يف أوج هذه المعارك أرغمت الحركة الطلبية النظام عل الرضوخ لمجموعة من المطالب ،و جاء ذلك ف خطاب لوزير التعليم آنذاك.
خلل ه ــاته الحقب ــة عم ــت المظ ــاهرات ش ــوارع الم ــدن الك ـ رـبى ب ــل تجاوزته ــا إل مجموع ــة م ــن الم ــدن الص ــغرى ش ــمال و جنوب ــا .كم ــا رـ ـ
انتشت
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الكتاب ــات الحائطي ــة عل ج ــدران أزق ــة و ش ــوارع الم ــدن مص ــحوبة بتوزي ــع ك ــثيف للمناش ـ رـب المن ــددة بالنظ ــام تق ــوم بتوزيعه ــا مجموع ــات م ــن
ري
ري
المنتمب إل اليسار الثوري.
المناضلب والمناضلت
و من نتائج هاته النضالت ر
ـاولتب النقلبيـ ر ي
الي ساهمت يف تعميق أزمة النظام ،انفجار التناقضات يف صفوف النظام عل إثر المحـ ر ي
ـتب ي ـف 10
يوليوز  1971و  16غشت .1972
تمبت هاته ر
و ري
ري
ري
تأثب عل مسار النضال الثوري للبلد لما بعد .1972
بلحظتب
الفبة
أساسيتب كان لهما ر
الول و تتمثل يف العلن عن تأسيس النقابة الوطنية للتلميذ بعد توزي ــع بيانها الول يف  22أبريل .1972 الثاني ــة و تتمث ــل يف انعق ــاد الم ــؤتمر الخ ــامس ر ـعش للتح ــاد ال ـ ي
ـوطي لطلب ــة المغ ــرب و اكتس ــاح اليس ــار الث ــوري للم ــؤتمر و ص ــعوده إل قي ــادة
ـ
الحركة الطلبية من خلل نقابتها التقدمية.
المغرب للشــغل :النقابــة الوطنيــة للتعليــم ،قطــاع الســكك
عمومــا كــان نشــاط المنظمــة النقـ رـاب مرك ـزا داخــل قطاعــات مختلفــة تابعــة للتحــاد
رـ
الحديدية ،قطاع الطاقة و المعادن ،القطاع الفلج خاصة بمنطقة الغرب.
و شــمل عملهــا الـ ئ
ـدعاب قطاعــات مختلفــة مثــل :الحيــاء الشــعبية ،الجمعيــات الثقافيــة و النــوادي الســينمائية إضــافة إل مجــالت العمــل داخــل
القطاعات الشبيبية )طلبة و تلميذ(.
ـ  : 1971اعتقالت مراكش
كببة من العتقالت مسـت مدينـة مراكــش همـت مجموعـة مـن المناض ر ي
ـلب و تتشــكل مـن  33مناضـل منهـم الرفـاق :
عرفت هاته السنة حملة ر
ري
الحسب التوك و عبد الجبار حسون .بينما نجا منهـم البعـض بـاللجوء إل مـدن أخـرى كالربـاط )اختبــاء المحجـوب آيـت غنـو لمـدة أربعـة أشـهر
يي
ـابعب لن الجهــاز المركــزي الشي لــم ر يـ
بمبل فؤاد الهيلل( ذلك أن المنظمة لم تكن تتوفر بعد ،عل بنيات الستقبال للرفاق المتـ ر ي
ينب إل بعــد
صيف .1972
ـ  : 1972العتقالت الول
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عرفت هذه السنة إحدى أهم الحملت ر
الي تعرضت لها المنظمة.
ابتدأت السنة باعتقالت فردية مست مجموعة من الرفاق.
بداية يناير :اعتقال عضو اللجنة الوطنية الرفيق فؤاد الهيللة
البيـد آنـذاك ي ـف
تم اختطاف الرفيق فؤاد الهيلل عضو اللجنة الوطنية لمنظمة "إل المام" خلل السبوع الول من يناير  72من أمام وزارة ر
مظاهرة صاخبة نظمتها الحركة التلميذية بثانوية مولي يوسف ر
ر يـ
العينب  ،و قـد
الي كانت متجهة نحـو وسـط شــارع محمـد الخــامس معصـب
تــم اقتيــاده نحــو مكــان مجهــول تـ ر ي
ـبب فيمــا بعــد أنــه الــدائرة الثانيــة للمــن بالربــاط .بعــد  48ســاعة مــن التعــذيب الشــديد حــول انتمــائه للجبهــة
ـطب )لح ــدود تل ــك الف ـ رـبة ك ــان الب ــوليس يعتق ــد أن الجبه ــة يف الجامع ــة ذات ص ــلة بالجبه ــة الش ــعبية لتحري ــر فلس ـ ر ي
الش ــعبية لتحري ــر فلس ـ ر ي
ـطب،
ـ
التنظيــم الــذي كــان ذا شــهرة عالميــة آنــذاك( و قــد قــام البــوليس بتكــديس ر ـ
العشات مــن المناضـ ر ي
ـلب التلميــذ و التلميــذات بتلــك الــدائرة حيــث
الهيلل عل يـد الجلد بـودريس و
تعرض الجميع للتعذيب باستعمال طريقة "الببغاء" و "الجفاف" )بتشديد الجيم( و جرى تعذيب الرفيـق
ـ
هو حارس شخض سـابق للحسـن الثـ يـاب تـم إلحـاقه بــدائرة المـن الثانيـة بالربـاط بعـد هروبـه خلل المحاولـة النقلبيـة الول .و قـد تـم إطلق
ر
الشفاب تقريري ــن ع ــن مسلس ــل تع ــذيبهما باللغ ــة
الهيلل و أبراه ــام
شاحه تح ــت ض ــغط نض ــالت الحرك ــة التلميذي ــة ،و ق ــدم الرفي ــق ف ــؤاد
ــ
نشهما يف الخارج يف إحدى ر
الفرنسية سيتم ر
النشات الفرنسية بالخارج.
يوم  27يناير:
ر
ر ف
الشفاب عضوي الكتابة الوطنية للمنظمة.
اللعن و أبراهام
اعتقال
الرفيقي عبد اللطيف ر
ي
ي
ي
ر
الشفاب ف فجر يوم العيد ر ي
بب السادســة و النصــف و
اللعي و أبراهام
يوم  27يناير  1972تم اختطاف عضوي الكتابة الوطنية عبد اللطيف ر
رـ
ستنشه جريــدة
مدرس الفرنســية بالثــانوي و التعليــم العــال بــالمغرب" تصــدر بلغــا
الثامنــة صــباحا ،و قــد تعرضــا لتعــذيب شــديد ) "جمعيــة
ـ
ي
مدرس اللغـة الفرنســية
"مغــرب أنفورماســيون" ) جريــدة مغربيــة كــانت تصــدر باللغـة الفرنســية( ـف عـددها ليــوم  7فـ رـباير ،و ممـا جـاء فيــه" :إن
ـ
الخبة للمدرسـ ر ي
بــالتعليم الثــانوي و العــال ليمكنهــم أل يهتمــوا بالوضــع المقلــق داخــل المؤسســات حيــث يدرســون ،مــن ج ـراء العتقــالت
ـب
رـ
المغاربة(".
ري
المثقفب المغاربة ،سيضطر النظام الكمـ رـبادوري
و أمام تصاعد الحملة التضامنية بالخارج و نضالت الشبيبة المدرسية و استنكار العديد من
إل إطلق شاحهما يــوم  25رفبايــر  1972مــن داخــل ســجنهما ،و ســيعاود النظــام محــاولته مــن جديــد و ذلــك يــوم  14مــارس  ،1972حيــث
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ر
الشفاب الفلت من العتقال ليدخل يف الشية.
اللعي بينما استطاع
تمكن من اعتقال عبد اللطيف ر
ر
الشفاب ر ي ـ
إيفلب و تعــذيبها مــن أجــل انـ ر يـباع مكــان وجــود أخيهــا دون أن يســتطيع البــوليس الحصــول عل ذلــك ،و تــوفيت
ســيتم اعتقــال أخــت
ي
ر
ر
ي
سنتب بعد ذلك من جراء آثار التعذيب ،كما تم حبس موريس الشفاب ابن أبراهام الشفاب ف ي
ري
ري
مبله دون السماح له بالخروج.
إيفلب
ر
يشف عل حراسته عنضان من البوليس بحيث ل يسمح له بمغادرة ي ي
الشفاب يف وضع العتقال داخل ي ي
مبله حيث كان ر
المبل
لقد وضع ابن
كما يتم منعه مـن النـوم و إنهــاكه بالسـئلة حــول أبيــه ،و يتـم مصــاحبة ذلـك بالصـفع ،و قـد أصــبح رهينــة يضــغط بهـا عل أبيـه لتســليم نفسـه ،و
ي
سب و قد منع البوليس دخول أي طبيب لمعالجته.
قد كان موريس مصابا ف رجله عل إثر حادثة ر
ر ف
المتعاوني مع مجلة أنفاس
إعتقال كلحس ــب قصاص ــة لوكال ــة النب ــاء و التحري ــر المعروف ــة اختص ــارا ب )أ.ب.ل( و المؤرخ ــة ب  24م ــارس ،و اعتم ــادا عل بلغ للجن ــة التض ــامن م ــع
ري
المتعاونب مع المجلة قد تـم اعتقـالهم و بـالخص رسـام مـن مدينـة الـدار البيضـاء محمـد شـبعة الـذي
مجلة أنفاس صادر يوم  23مارس" :كل
تم اعتقاله من مدينة طنجة" ) .أ  .ب .ل :وكالة أنباء فرنسية تقدمية(
فباير ـ مارس :1972
حملة ينايرـ ر
 اعتقال مجموعة " صوت الكادح"ابتدأت الحملة ي
ه جريــدة شية لمجموعـة انشـقت
و
"
ـادح
ك
ال
ـوت
ص
"
ـر
ـ
ط
أ
ـن
م
ـة
ـ
ع
مجمو
تحصد
أن
استطاعت
حيث
السنة
هذه
من
يناير
ف
ـ
ر
عن منظمة  23مارس ،ضمت عددا من الطر ر
الي ستشكل العناص الول لما سـ فيمــا بعـد بفصـيل "لنخــدم الشــعب" ،و مـن الســماء الـي
ي
حرزب و الب ــاري محم ــد والراح ــل زرورة محم ــد و آخ ــرون .و ق ــد اس ــتطاع الب ــوليس أن يخ ـ رـبق المجموع ــة ع ـ رـب أح ــد
ك ــانت تمثله ــا هن ــاك أحم ــد
ـ
البوليس  ،و اســتطاع أن يتعـرف عل
عناصه الذي كان يدع أنه مقاوم ،و قد ساعد الطـابع الشــبك لهـذه المجموعــة عل تشب هـذا االعنض
ـ
مجموع عناص الشبكة ر
ري
الي سيتم اعتقالها إضافة إل عناص من منظمة  23مارس ،نظرا للرتباطات السابقة ر ي
المجموعتب.
بب
و ق ــد ك ــان ل ــذلك أث ــر ك ـ رـبب عل قي ــادة منظم ــة  23م ــارس حي ــث ف ــر العدي ــد منه ــم إل الجزائ ــر و م ــن ت ــم توجه ــوا إل فرنس ــا ،و ق ــد ض ــمت ه ــذه
ر يـ
المجموعــة أهــم العناص المؤسســة لمنظمــة  23مــارس ،وقــد تــم نقــل المناضـ ر ي
المعتقلب إل دار المقــري )أحــد المعتقلت الشية للنظــام
ـلب
بالرباط(.
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اعتقال مجموعة أنيس بلفري ــج
ر
ـغبة ذات طـابع شـبك تضـم بعـض الشـباب مـن
خلل هاته الفبة سيتم اعتقال مجموعة أنيس بلفري ــج الـذي كـان يتحـرك ضـمن مجموعـة ص ر
أحيــاء الصــفيح بالــدار البيضــاء .و ي ـف ليلــة  2مــارس ) 1972كــان نظــام الحســن الثـ يـاب يحتفــل بيــوم  3مــارس كعيــد للعــرش( قــامت المجموعــة
بــإحراق أقـ"ـواس النضض " و مجموعــة مــن صــور الحســن الثـ يـاب بمدينــة الــدار البيضــاء .فكــانت الحملــة الـ رـي أدت إل اعتقــال أنيــس بلفري ــج و
المعتقلب إل "درب مـولي رـ
ر يـ
الشيف" أحـد المعتقلت الشية للتعـذيب بمدينـة
مجموعته ،لكن العتقال لـم يتوقـف عنـد هـذا الحـد .تــم نقــل
الدار البيضاء.
 اعتقال مجموعة "الوكالة الشعبية للخبار"انتقلــت العتقــالت مــن مجموعــة أنيــس بلفري ــج إل مجموعــة أخــرى ســتعرف فيمــا بعــد بمجموعــة الوكالــة الشــعبية للخبــار الـ رـي كــان مــن ر يـ
بب
يـ ـ
بلخض جمـ ــال و نوضـ ــة عبـ ــد الرحمـ ــان و رفـ ــاق آخـ ــرون .كـ ــانت عناص هـ ــاته
أعضـ ــائها أنيـ ــس بلفري ــج .و مـ ــن أبـ ــرز عناص هـ ــاته المجموعـ ــة
يـ
بلخض جمــال تعمــل مــن داخــل منظمــة "إل المــام" مســتغلة الوضــع التنظي ـ الــذي كــان ســائدا آنــذاك لتقــوم
المجموعــة و بــالخص زعيمهــا
بعمله ــا التكتل خ ــارج أي عل ــم للمنظم ــة .ك ــان ه ــدف الوكال ــة الش ــعبية للخب ــار ه ــو رـ ـ
نش أخب ــار النض ــالت العمالي ــة و الش ــعبية و زعي ــم ه ــاته
ــ
ي
يقض عل هـذه المجموعـة )بعضـها اســتطاع الفـرار(  ،و
المجموعة كان معروفـا بمفهـومه الشــبك للعمــل التنظي ـ  ،و قـد اســتطاع البــوليس أن
ـف اللعــي و عبــد الفتــاح الفاكيهـ يـاب ـاللــذان تــم اعتقالهمــا بينمــا اســتطاع أبراهــام الشفابر
كــان مــن نتائــج اعتقالهــا وصــول البــوليس إل عبــد اللطيـ
ر
الفرار و دخول الشية.
ر
الشفاب من العتقال
اللعن و إفلت الرفيق أبراهام
ي
ي -اعتقال الرفيق عبد اللطيف ر ي
ر
ر يـ
الرفيقب عبــد اللطيــف اللعـ رـي و أبراهــام الشفاب ،و بينمــا اســتطاعت
ـف يــوم  14مــارس قــامت أجهــزة النظــام الشية بمحاولــة جديــدة لعتقــال
إلقاء القبض علل الول ،تمكن ي
الثاب من الفرار.
حملة مايو 1972
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 اعتقالت مكناس و تسلسلهاستطال العتقالت مجموعــة مـن مناضـل منظمــة "إل المـام" ينتمــون إل مـدن مكنـاس ،آزرو ،خنيفــرة ،بعـد توزي ــع منشــور عشــية فاتــح مـاي
 1972و يحمــل المنش ــور مجموعــة مــن الش ــعارات المنــددة بالنظ ــام .و نظ ـرا لتهله ــل التنظيــم و غيــاب أي خــط فاصــل ر ي ـ
بب التنظي ــم الشي و
الجماهبية ،استطاع البوليس أن يجتث تنظيمات المنظمة بالمدينة و من تم انتقال العتقــالت إل مـدن أخــرى مثــل آزرو و خنيفــرة
علقاته
ر
و يبي ملل و الــدار البيضــاء ،ثــم كرســيف و تــازة و القنيطــرة .و مــن ر ي ـ
بب الســماء المعتقلــة داخــل المنظمــة هنــاك  :محمــد الموســاوي )طــالب
ـ
ـ
ي
بالمدرسة الوطنية للفلحة بمكناس( بناص و هــو فلح و مقــاوم سـابق حض النـدوة الوطنيـة الول للمنظمــة ،أحـد الرفـاق مـن آزرو )سـبق لـه
أن ي ـ
مؤسس النقابــة الوطنيــة
حض النــدوة الوطنيــة الول للمنظمــة( ،محمــد كنــاد ) تــازة ،أحــد قيــادب الحركــة التلميذيــة ي ـف المنظمــة و أحــد
ـ
للتلمي ــذ ( ،و عب ــد ا المنص ــوري ) أح ــد أط ــر المنظم ــة و ك ــان عض ــوا س ــابقا للجن ــة الوطني ــة للتنس ــيق( و أخ ــوه المخت ــار المنص ــوري )ال ــدار
البيضاء(
 اعتقال الرفيق عبد الحميد ر فأمي عضو الكتابة الوطنية
تم اختطاف الرفيق عبد الحميد ر ي
أمب عضو الكتابة الوطنية من مقر عمله و ذلك يوم  19ماي  1972حيث سيتعرض إل تعذيب شديد مـن
ينبع منه أي ر
طرف الجهزة القمعية دون أن يستطيع البوليس أن ر ي
اعباف يؤدي إل العتقال.
خلل شهور ف رـبار  -مـارس  -مـايو تـم اعتقـال العديـد مـن أطـر و مناضـل المنظمــة و ذلـك ي ـف اتصـال مرتبـط بالحملـة ال رـي تعرضـت لهـا الحركــة
ر
ري
الشفاب يـدخل الشية بعـد محاولـة اعتقـاله مـرة ثانيــة( و عبـد
اللعي )الرفيـق أبراهــام
الماركسية -اللينينية عامة .و من
المعتقلب عبد اللطيف ر
ي
فقب و الموســاوي محمــد و هــم أعضــاء اللجنــة الوطنيــة للمنظمــة ،كمــا تــم اعتقــال مجموعــة مــن الرفــاق و الطــر منهــم
عل رـ
الفتــاح الفاكهــاب و ـ
ي
بلخض جمال ..
الخطي و
عبد العزيز لودب و عبد ا المنصوري و أخوه المختار المنصوري و محمد كناد و محمد الدرج و
ر
عموما انت مناضلو المنظمة و الحركة الماركسية اللينينية المغربية لسنة  72إل قطاعات اجتماعية مختلفة :مستخدمون ،عمال ،حرفيون
المعتقلب أب ــو دق ــة ،ممث ــل الجبه ــة الديموقراطي ــة لتحري ــر فلس ـ ر ي
ر يـ
و مثقف ــون أس ــاتذة ،طلب ــة و تلمي ــذ ،و ك ــان م ــن ر ي ـ
ـطب ال ــذي ك ــان عل ص ــلة
بب
ي
المغرب.
اللينيي
باليسار الثوري الماركس –
ر
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ـ اعتقالت
شتنب 1972
ر
ف
الوطن لطلبة المغرب و اعتقال مجموعة من الطلبة
لمنبه رئيس التحاد
اختطاف الرفيق عبد العزيزي
ي
ي
الوطي لطلبة المغرب الـذي انتخبــه رئيســا ،تـم
شتنب  1972عل الساعة التاسعة صباحا و بعد بضعة أيام من المؤتمر  15للتحاد
يف يوم 2
ر
اختطــاف الرفيــق عبــد العزيــز لمنبه أحــد مؤسس منظمــة "إل المــام" إل جــانب مجموعــة واســعة مــن المناضـ ر ي
ـلب الطلبــة ،و بعــد أســبوع مــن
ـ
ـ
التع ــذيب ت ــم تق ــديمه إل ي
الملك و بن ــاء نظ ــام جمه ــوري ،و ت ــم
قاض التحقي ــق بتهم ــة الم ــس ب ــأمن الدول ــة ال ــداخل و محاول ــة إس ــقاط النظ ــام
ـ
ـ
إطلق شاحه تحت ضغط نضالت الحركة الطلبية.
ي
ي
ر
يرج الليـل سـدوله و
شتنب تمت دعـوة الرفيـق للحضـور مجـددا أمـام نفــس
يوم 6
ر
القاض بالـدار البيض يـاء الـذي ظـل يماطـل خلل اللقـاء حـي ـ
ـ
تفرغ المحكمة ليسهل اختطافه ،و ذلك أن رجال المبــاحث كـانوا يرابضــون هنــاك ف انتظــار النقضــاض عل الرفيـق ) ي
قاض التحقيـق هـذا كـان
ر ـ
ـ
الحقيق الضـو( .إل أن الرفيـق تمكـن مـن الهــروب مـن المحكمــة لتبـدأ
يطلق عليه المعتقلون السياسيون اسم " السيد الليل" نكاية به و اسـمه
ـ
عب شوارع الدار البيضاء ،و قد استطاع الفلت من العتقال.
المطاردة ر
و قد أذاعـت إذاعـة و تلفـزة النظـام بيانـا لـوزارة الداخليـة يعلـن عـن اعتقــال عزيــز لمنبه رئيــس التحـاد ال ي
ـوطي لطلبـة المغـرب ،و تضــمن البيـان
ـ
ي
كذلك تهديدا للطلبة و الساتذة بأقض العقوبات يف حالة التضامن مع رئيس التحاد الوطي لطلبة المغرب.
الج الجــامع
الج الجــامع بأ كــدال بالربــاط ،و تــم اقتحــام ـ
و قــد حاصت قــوات الســي المدججــة بالســلحة و الكلب ي البوليســية الكليــات و ـ
ي
الج الجــامع يعقــدون تجمعــا عامــا لهــم .و قــد نتــج عــن هــذا
تحــت قيــادة إدريــس حصــار المــدير العــام "للمــن الــوطي" ـف وقــت كــان طلبــة ـ
ـلب الطلبــة ،و قـد خلـف ذلـك العديـد مـن الجرج و رـ
ر يـ
القتحام اعتقال الرفيــق عبـد العزيـز لمنبه و العديـد مـن المناض ر ي
المعتقلب  ،و تـم
عشات
ـ
ر
نقله إل الكوميسارية المركزية ليتعرض للتعذيب لمدة ثلثة أيام بدون أكل و شب...
و دخلت الحركة التلميذية عل الخط مفجرة العديد من ي
الصابات ،و التحقت بالمظاهرات دعما للحركة الطلبية و منددة بالعتقال .
بعد هذا العتقال خرجت الحركة الطلبية يف مظاهرات صاخبة عمت شوارع و أزقة العديد من أحياء مدينة الرباط و مدن أخرى.
ر
بج يعقـوب المنصـور و بعـد مواجهـات مـع رجــال القمــع ،س ر يـبعم النظــام مـن خلل بيـان إخبـاري
و بعد إحدى المظاهرات
ر
الكببة الي نظمــت ـ
مقتل أحد أفراد ر
الشطة.
يف يوم  24يناير ينعقد مجلس للحكومة برئاسة الحسن ي
ي
الوطي لطلبــة المغــرب  .و ي ـف ظـل المظــاهرات و المواجهــات
الثاب يعلن حل التحاد
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ر
الي عمت مدينة الرباط يدخل النظام المدينة يف حالة حصار.
يف  3رفباير  1973و عل الساعة الحادية ر
أسبوعب من التعذيب داخل الكوميسارية ) الــدائرة الثانيـة للمــن الـ ي
ري
ـوطي بالربــاط
عشة ليل ،و بعد
لمنبهـ إل المعتق ـ ـ ــل الشي الس ـ ـ ـ ر ئ
ـي ال ـ ـ ــذكر المع ـ ـ ــروف ب"الك ـ ـ ــومبليكس"  .و بع ـ ـ ــد س ـ ـ ــنة س ـ ـ ــيتم نقل ـ ـ ــه إل
( ينق ـ ـ ــل الرفي ـ ـ ــق عب ـ ـ ــد العزي ـ ـ ــز
ــ ـ
معتقل"الكوربيس" الكائن بأحد مستودعات مطار أنفا الدار البيضاء.
ر
العاشة ليل ينقل الرفيق من"الكوربيس" إل درب "مولي ر
الشيف".
يف  3يوليوز حوال
و عنــد انعقــاد محاكمــة الــدار البيضــاء ي ـف غشــت  1973تــم الحكــم عل الرفيــق غيابيــا بالمؤبــد باعتبــار أنــه ي ـف حالــة ف ـرار ،ي ـف وقــت كــان يقبــع ي ـف
إحدى المعتقلت الشية للنظام
ي
المدب )غبيلة( بالدار البيضاء.
و يف  12رفباير  1974تم نقل الرفيق إل السجن
ر
ر ف
الشفاب
إيفلي
شتنب  : 1972اعتقال
 الرباط 26:ر
ي
ر
ر
كانت ر يـ
إيفلب الشفاب )أخـت أبراهــام الشفاب( متوجهــة نحـو سـيارتها حينمـا حاصها إثنـان مـن المخــابرات و أرغماهــا عل تــوجيه سـيارتها نحــو
الــدائرة الثانيــة للمــن ،و عنــد وصــولها تــم إدخالهــا لحــد المكــاتب حيــث تجمــع العديــد مــن رجــال المخــابرات و فــورا أرغماهــا عل نــزع تنورتهــا و
بعينب معصـ ر ي
ر يـ
ـبتب و خرقــة ي ـف الفــم لخنقهــا .ثــم واكــب ذلــك العديــد مــن التهديــدات و
حــذائها لتبــدأ عمليــة تعــذيبها باســتعمال طريقــة "الببغــاء"
ر
تموب" )باللغة الفرنسية(.
الضغوطات من قبيل "عليك أن تتكل أو
ي
ي
إيفلب ي
قضــت ر يـ
النفس ـف محاولــة للحصــول عل مكــان اختبــاء أخيهــا ،و ـف يــوم  4أكتــوبر
و
ـدي
ـ
س
الج
ـذيب
ع
الت
ـن
م
ـام
ـ
ي
أ
ـعة
ـ
س
ت
ـارية
ـ
س
الكومي
ف
ـ
ـ
 72أطلق شاحها ،و استطاعت يوم  16أكتوبر  1972القيام بكتابة شهادتها حول التعذيب الذي تعرضت له .تقول ر ي
إيفلب يف شهادتها "بعد
وعنق قد تلونا باللون الزرق ،الرجلن والقـدمان منتفخـان و لونهمـا أزرق ،جـرح عميـق ي
ر
يـ
اليمي  ،و
رجل
ف
تسعة أيام من العتقال كان وجه
ـ
ـ
الذراعان و الصدر مغطاة بالكمدات".
كانت ر ي
إيفلب تعرف مكان وجود أخيها و رفضت النصياع لجلديها.
تنقل عنها خديجة لمنبه يف كتابها "مقتطفات مختارة من كتاب الضطهاد" قولها" :ما كان ليكـون ـل أبــدا نظــرة العـ ر يـباز و السـتقامة تلـك و
ل هذا الوجه الذي ينظر إليك اليوم ر
مباشة أو ينظر يف وجه الخرين لوقمت بخيانة يأج".
سنتان بعد اعتقالها توفيت ر ي
إيفلب من أثر مضاعفات التعذيب.
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منظمة " إل المام" و تقييم اعتقالت 1972
نونب  1972الذي قام بتقييم تجربة المنظمة خلل هاته الحقبة(
) فقرات من تقرير  20ر
قــامت المنظمــة بتقييــم هــذه التجربــة مــن خلل نقــد الخطــاء الـ رـي أدت إل الســقوط فيهــا تنظيميــا و سياســيا ) أنظــر و ثيقــة " ر ـ
عشة أشــهرمن
ر
ذاب "( الـ رـي نقتطــف منهــا مجموعــة مــن الفق ـرات لتبيــان نظــرة المنظمــة إل أخطائهــا و تجربتهــا خلل هــاته الفـ رـبة
كفــاح التنظيــم  :نقــد و نقــد ـ
.72 -70
"فمرحلة القمع لم تبدأ بالنسبة للتنظيم ككل إل يف آخــر ينــاير ،حيــث أثــرت هــذه العتقـالت ي ـف ممارســة التنظيــم ي ـف تلـك الفـ رـبة ،وبــالخص ي ـف
ر
ـديولوج الــذي بــدأ التنظيــم يخوضــه علنيــا منــذ نشــأته ،أصــبح مجموعــة مــن الرفــاق
السياس و اليـ
ـاهب .فبســبب النضــال
الــدفع بحركــة الجمـ ر
ـ
ي
ي
الذين ساهموا ي
ي
ـب لقمـع العـدو ،ف الـوقت الـذي كـان فيـه العمــل الساس يتـم ف الشية ،و ر يـ
العلي معرض ر ي
حب أخـذ الحكــم ينفـذ
ـال
ض
الن
هذا
ف
ـ
ـ
ـ
ـ
ي
ي
مخططه القمع ضد الحركة الماركسية-اللينينية كان هؤلء الرفاق بسبب هذا النضال العلي هم المرحلة الول ف تنفيذ هذا المخطط.
الجنب الثـوري ر
ر يـ
الناس ء بـالنمو و سـيعمد إل يـصبه قبــل نمـوه و تجـذره داخـل
منذ بداية التنظيم كان واضحا أن النظـام العميـل لـن يســمح لهـذا
ـ
البجوازيــة
ـاهب ،إل أن هــذا الــوع لــم ينعكــس عل مســتوى الممارســة ،و هكــذا لــم يعمــل التنظيــم عل تشــطيب كــل المســلكيات ر
حركــة الجمـ ر
الوحس برفاقنــا في
ي
ر
الصغبة الموروثة عن الحـزب التحريق و بنـاء جهـاز شي م ر ي
ـتب .فلـم تمـر بضـعة أشـهر مـن وجـود التنظيــم ح رـي نـزل القمـع
ر
يـ
ي ـ
ـ
ـ
ي
مراكــش )  ...إل أن هــاته الضبة ،ـف ظــل الواقــع التنظي ـ الســائد لــم تنعكــس عل مســتوى خــط و ممارســة التنظيــم بســبب عزلــة الرفــاق ـف
مراكــش عــن بـ ر
ـاف التنظيــم يف إطــار اللمركزيــة ،و هكــذا مــرت ي ـ
الضبة دون القيــام بأيــة مراجعــة شــمولية لجــذورها السياســية و اليديولوجيــة و
ـ
التنظيمية(.
ي
ر
و قبــل هــذه الفــبة فإننــا لــم نســتغل كــل إمكانيــات المرحلــة الســابقة إل أقض حــد ،و ذلــك بســبب مبالغتنــا ـف تقــدير العــدو ،هــذه المبالغــة الـ رـي
ي
ي
البجوازيــة داخــل التنظيــم الـ رـي كــانت تميــل
تأثب اليديولوجيــة ر
ستقودنا –كما سبى -إل النكماش ف صيف  ،72و هذه المبالغة كان مصدرها ر
القمع للنظــام كجهــاز قــوي و منظــم و قــادر عل التشب إل كــل المنظمــات الثوريــة ،ي ـف نفــس الــوقت الــذي كــانت فيــه بنيــة
إل تقــديم الجهــاز
ـ
الليبالي ــة س ــائدة و انع ــدمت أي ــة
التنظي ــم اللمركزي ــة ل تق ــوم عل أس ــاس ه ــذا التق ــدير المب ــالغ في ــه ،حي ــث اللمركزي ــة المفرط ــة و الممارس ــات ر
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مجهــودات حقيقيــة مــن أجــل تحضـ رـب رـ
تهي ء التنظيــم لمواجهــة القمــع و العتقــالت و التعــذيب ،ي ـف
الشوط الملموســة لبنــاء الجهــاز الشي و ر
ـ
وقت كان العدو ل يزال يجهل أي رسء عن التنظيم ،و هذا ما أثبتته اعتقالت يناير ،و هو ما ســيتمكن منـه العـدو ي ـف آخـر مــارس مـع الشــبكات
ـغبة الـ رـي تنمــو عل هــامش الحركــة الماركســية-اللينينيــة .و أثبتــت هــذه العتقــالت أن وســيلة جهــاز القمــع ي ـف يـصب المنظمــات
البجوازيــة الصـ ر
ر
ي
ري
جوازيب الصغار منذ  63إل  69و  70ثم ف رفباير و مارس .1972
الب
الثورية ه التشب و التعذيب ،و ه طريقة توفق فيها مع شبكات ر
ـاهب الثوريــة ،و بنــاء الحــزب الثــوري داخــل هــذه
و منــذ البدايــة أ كــدنا دائمــا أن الــرد الوحيــد عل هــذا الســلوب هــو التجــذر داخــل حركــة الجمـ ر
ي
ري
ـاهب و
الحركة ،إن
ـاهب الثوريـة يحملــون داخلهـم طاقتهـا الثوريـة ،و تجـذر ـف عضـويتهم اليمــان بالجم ر
المناضلب المتجذرين داخـل حركـة الجم ر
الطبقيب و محو استغلل النسان للنســان .إن هـؤلء المناضـ ر ي
ري
ـلب يمكنهـم و يجـب عليهـم أن يقــاوموا التعـذيب و
بقدرتها عل تحطيم العداء
هاته الحقيقة ر
الي أثبت الرفاق يف اعتقالت ماي و يونيو إمكانياتها و صحتها كنهج سـديد لمواجهـة محـاولت العـدو لتحطيـم اليســار الثـوري،
الجماهب يف رفباير و مارس".
كانت قد بدأت تتأكد منذ اعتقالت يناير ،سواء يف مواجهة الجلدين ،أو يف حركة
ر
 .1اعتقالت مارس :
ـاهب الواسـعة
ـاهب الشــعبية الثوريــة و مســاندة الجمـ ر
البجوازية ،باندهاش ،من خلل رد فعــل الجمـ ر
"لقد اكتشف العدو و معه القوى السياسية ر
لهــا )أي التنظيمــات الثوريــة( ضـد القمــع ي ـف ينــاير ،أن الخـط الثـوري ،إن لـم تكــن التنظيمــات الثوريــة نفســها قـد لعبــت دورا أساسـيا ي ـف تحريـك و
ي
البجوازيــة ،ي ـ
لضب الحركــة الماركســية -اللينينيــة،
قيــادة هــذه النضــالت ،و لهــذا فقــد ركــز العــدو مخططــه
القمع ـف مرحلــة اللقــاء مــع القــوى ر
ـ
ي
ـيتب -اللينيني ـ ـ ر ي
ـتب الماركس ـ ـ ر ي
جوازيب الص ـ ــغار ال ـ ـ رـي ك ـ ــانت تنش ـ ــأ شيا ف تل ـ ــك الف ـ ـ رـبة عل ه ـ ــامش المنظم ـ ـ ر ي
ري
ر يـ
ـتب.
المثقفبـ ال ـ ـ رـب
مس ـ ــتغل ش ـ ــبكات
ـ
ـ
ي
) "...اس ــتطاع الع ــدو أن يق ــوم باعتق ــالت واس ــعة و يحط ــم ه ــاته الش ــبكات ،و يتمك ــن ف نف ــس ال ــوقت م ــن يـ ـ
ـتب-الماركس ـ ر ي
صب المنظم ـ ر ي
ـيتب-
ــ
ري
اللينينيتب(.
بالنسبة لنا فإن أهم أسباب هذه العتقالت تكمن فيما يل :
ي
التقي
ـاهبي داخـل الجهـاز
 بنية التنظيم نفسها القائمة عل اللمركزية المفرطة ،فبسبب وجود عناص ل تؤمن بخط التنظيم الثـوري الجم رـ
للتنظيم الذي يملك استقلل عن التنظيم يف إطار اللمركزية ،فإنها استغلت هذه الوضعية و انعدام أية مراقبة سياسية و إيديولوجية حازمة
و أخــذت تطــور إمكانياتهــا ي
التقي  .بــل أنشــأت رـ
ي
ـالت
جماهبيــة خــارج إطـار
نشة
ـاز
ـ
ه
الج
ـاء
ـ
ط
غ
ـت
ح
ت
ـم
ـ
ي
التنظ
ـل
ـ
خ
دا
ـ
ص
بات
ـام
ـ
ي
الق
و
ـبكة
ش
ـاء
ن
ب
ف
ر
ـ
ـ
التنظيم و دون علمه.
ي
ي
التقي كــان عضــوا ـف القيــادة الســابقة للتنظيــم
الليباليــة و انعــدام النضــباط الثــوري الحديــدي ،فــالرفيق المســؤول عــن الجهــاز
ـ المســلكيات ر
ـ
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يـ
ي
ي
اللينيي  ،فقـد انسـحب حــوال منتصـف  71مـن القيـادة
كس -
المعي هنـا هـو
)
بلخض جمــال( و نظـرا لعـدم اتفـاقه عل الخـط الجمـ ر
ـ
ـاهبي المار ـ
عل أس ــاس الحتفـ ــاظ بـ ــآرائه و اسـ ــتغلل إمكانيـ ــاته يف بنـ ــاء جهـ ــاز ي
سياس و
تقي للتنظيـ ــم .و بـ ــدل أن تلج ــأ القيـ ــادة السـ ــابقة إل فتـ ــح صاع
ــ
ــ
ـ
ـ
ي
ـ
ي
ر
ـديولوج داخــل التنظيــم ككــل مـن أجــل تشــطيب الفكــار الخاطئــة كأســلوب ثـوري ـف تـدعيم و تقويــة الخــط الســديد و صب كــل النحرافــات،
إيـ
لجأت القيادة إل أسلوب شبيه ب"المساومة" ،و قد استغل الرفيق كما قلنا وضعية التنظيم من أجل إنجاز عمله التقسي و بناء شبكته.
البوليس يكـون أمـرا ســهل ،لن مقــاييس الســتقطاب ل يمكنهـا أن تكــون إل ذاتيـة،
و كنتيجة حتمية لمنطق بناء الشــبكة نفســها ،فــإن التشب
ـ
الجماهبي ،و بالتال يســهل التشب إليهـا أو ربــط اتصـالت بوليســية داخلهــا ،و هـذا مـا حــدث
لنها ل تستند عل الممارسة اليومية يف النضال
ر
ي
يف الحـ ر ي
ـاهب و يســتبدل ذلــك بمحاولــة
ـغب الــذي ل يــؤمن بالمكانيــات الثوريــة للجمـ ر
ـالتب معــا ـف فـ رـباير و بدايــة مــارس ،فــالمثقف الـ رـبجوازي الصـ ر
ـ
ي
ي
ي
إحكام تقنية شبكته كحصانة ف وجه القمع البوليس ،شعان ما يجد نفسه وحيدا ف مواجهة الجهاز البوليس و ف عــالم الجلديــن ،دون أن
عب الكفاح الملموس داخلهـا ،و بســبب أنـه يعتقـد أن التقنيـة أقــوى مـن النســان ،فــإنه ينهـار تحـت
يحمل معه اليمان بقوة
الجماهب الشعبية ر
ر
تقنية التعذيب ،إنه يعتقد بطبيعته أن حيله التقنية ستوقف القمع و العتقالت ،ر
باعبافات جزئية مثل ،إل أن الجلديــن ل يزيـدهم ذلـك إل
إمعانا يف تشديد التعذيب ،فكل ر
اعباف من أجل إيقاف التعذيب ليس إل تشجيعا جديدا للجلدين من أجل ر ي
انباع كل رسء.
ي ـف هــذه المرحلــة مــن العتقــالت لــم يســتخرج التنظيــم كمــا ي ـف المرحلــة الول الــدروس الساســية مــن القمــع ،رغــم أن الوثيقــة الصــادرة ي ـف 19
مــارس  72مــن ل.و ) اللجنــة الوطنيــة أي قيــادة المنظمــة(" .مهامنــا ي ـف الوضــع الراهــن" كــانت تهــدف إل إنجــاز ذلــك ،ليــس فقــط بســبب غيــاب
المعطيــات الواضــحة بــل لنهــا وضــعت مهــام مواجهــة القمــع كــإجراءات تقنيــة دون ربــط ذلــك بالمراجعــة النقديــة لخــط التنظيــم و ممارســاته،
فسياســة تكــوين الطــر لــم ينظــر إليهــا إل كمهمــة تثقيفيــة دون ربطهــا بمراجعــة مفهــوم الحــزب الثــوري و دوره و هيكلتــه ،و ربــط ذلــك بمنظمــة
ر
ري
المحب ر ي
الجماهب و قيادتها.
الثوريب ،منظمة الطليعة القادرة عل الندماج يف
فب
ر
كمــا أن اللمركزيــة الـ رـي كــانت تراجعــا عــن المركزيــة الديمقراطيــة الـ رـي كــانت قــد أقرتهــا ن.و) النــدوة الوطنيــة لمنظمــة "إل المــام" الـ رـي انعقــدت
ـومب مــا ر ي ـ
خلل يـ ر ي
بب  31دجنـ رـب  71و فاتــح ينــاير  . (72لــم يفهــم منهــا إل إج ـراءا لمواجهــة القمــع و منــع تسلســل العتقــالت مــن منطقــة إل
أخــرى ،و يف ر يـ
السياس ي ـف هــذه الوثيقــة ســديدا ي ـف فهــم تطــورات الوضــع ي ـف تلــك المرحلــة فــإنه لــم يحــدد المهــام الـ رـي تطرحهــا
ـل
ـ
ي
التحل
ـان
ـ
ك
حب
ـ
ـ
تهي ء للتنظي ــم و تحض ـ رـب بن ــاء جه ــاز شي ق ــوي لمواجه ــة القم ــع المتص ــاعد باس ــتمرار ،و ل ــذلك شعان م ــا وج ــد
المرحل ــة ،فانع ـ يـدم ذل ــك أي ر ـ ـ
ي
تنظيمنا نفسه ف مواجهة حملة أشد و أعنف ف أواخر ماي و بداية يونيو.
أ -تحليل نقدي للعتقالت و مراحلها.
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 .2اعتقالت آخر يناير :
 .3اعتقالت آخر ماي و يونيو :
ي
ر
الوحس للبـوليس و إعطــاء معلومـات وافيــة جــدا عــن التنظيــم ،و إل أقض الحـدود الـ رـي يمكــن تصـورها ،و ـف بعـض
 النهيـار تحـت التعـذيبـ
الحالت كان هذا النهيار يتم ر
مباشة بعد العتقال.
الليباليــة الشــديدة داخــل التنظيــم الـ رـي تســمح للرفــاق بمعرفــة معلومــات ل تمــس مهــامهم مــن قريــب أو بعيــد داخــل التنظيــم ،كــانت تزيــد ي ـف
 رتعميق ي
الضبة ،و تعط هذه المعلومات مجانا للبوليس.
 تســليم بعــض الرفــاق أنفســهم للبــوليس ،أحــدهم عضــو ل.و .و تحــت ضــغط عــائل ي ـف بعــض المـرات ،دون معرفــة رأي التنظيــم ،إن هــذا يعـ رـبعن عمق ي ي
الصغبة ر
الي ل تبض آفاق العمل الثوري يف رشوط القمع و الشية.
البجوازية
ر
البعة ر
 بعــض الرفــاق المتـ ر يـابعب كــانوا يمارســون ضــغطا معنويــا عل التنظيــم ي ـف مرحلــة القمــع لرســالهم إل الخــارج أو تســليمهم قــدرا ماليــا بــدعوى أن
خطبا عل التنظيم ) مثال رايموند بنعيم (...
اعتقالهم سيكون
ر
ي
ئ
 بعض الرفاق انهارت معنوياتهم بشكل نهاب رحي ف مرحلة التحقيق و داخل السجن.
البجوازية برزت نماذج من الممارسات الثورية ،استطاعت أن توقف مسلســل العتقــالت و عمليــة تفكيـك التنظيــم
و وسط هذه الممارسات ر
ي
بفضل صمود بعض الرفاق و تضحياتهم ،بدوي و رفاقا آخرين الذين قاوموا أبشع أنواع التعـذيب ـف زنزانــات العـدو بالصـمت الكامــل أزيـد مـن
ي
شهر مثــال سـاطع لكـل الث ر ي
ـغبة ،ال رـي تبـالغ ي ـف تقـدير العـدو ،و تجعـل مـن
البجوازيـة الص ر
ـوريب ببلدنـا ،و هــو كـاف ـف حـد ذاتـه لتكـذيب المزاعـم ر
ي
يـ
الليباليــة وتشــطيب كافــة الخطــاء
ه أيضــا تنــبيه إل واجباتنــا ـف تشــطيب كــل الممارســات ر
مقاومــة التعــذيب صبا مــن البطــولت الخياليــة و ـ
داخل منظمتنا".
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منظمة " إل المام" و مسلسل العتقالت
نونب 1974
نونب  1972ـ ـ
ر
ر
تقديم:
يف ظــروف بالغــة التعقيــد ر ي ـ
أوفقب أحــد أعمــدة
الجنبال
تتمب بخــروج النظــام مهــزوزا بعــد المحاولــة النقلبيــة الثانيــة )أي المحاولــة الـ رـي قادهــا
رـ
رـ
ـ
ي
ي
ـ
ر
النظــام ـف  16غشــت  ،(1972باش هجــومه الفــوري عل الحركــة الطلبيــة بعــد نهايــة المــؤتمر  ،15كمــا أعلــن عــن نيتــه ـف استئصــال الحركــة
الماركســية اللينينيــة و الجنــاح الثــوري للحركــة التحاديــة .و يف ســياق يـ
الضبة الـ رـي تعرضــت لهــا المنظمــة إبــان فـ رـبة فـ رـباير – مــاي  ،1972قــامت
ـ
السياس فأصــدرت لجنتهــا الوطنيــة تقريــر" 20نونـ رـب  " 1972الــذي يحمــل عنــوان  10" :أشــهر مــن كفــاح
المنظمــة بمراجعــة تجربتهــا و خطهــا
ـ
التنظيم ،نقد و نقد ر
ذاب" .
جماهبيــا" ،انطلقــت منظمــة "إل المــام" ي ـف سـ رـبورة إعــادة بنــاء ذاتهــا عل قاعــدة
تحــت شــعار "مــن أجــل منظمــة طليعيــة ،صــلبة و راســخة
ر
ر
المبادئ ر
اتيج و التنظي .
الي سطرتها هاته الوثيقة .و قامت العديد من الوثائق الصادرة لحقا بمهمة تعميق خطها السياس و السب ر
ـاولتب النقلبيـ ر ي
و يف ظــل أجــواء مشــحونة بــالقمع )بعــد المحـ ر ي
الخب بمحاولــة إعــادة بنــاء أجهزتــه القمعيــة بمســاعدة و
ـتب ضــد النظــام ،قــام هــذا
رـ
ـ
ي
ي
ر
المحل و لمصــالحها الســباتيجية ـف المغــرب و ـف المنطقــة الفريقيــة( و العتقــالت و
المبياليــة الفرنســية دعمــا منهــا لحليفهــا
تــوجيه مــن ر
ـ
ي
ر
الوحس و المحاكمــات .كـذلك ،و ـف ظـل احتـداد أزمـة النظــام و تفاقمهـا و انعكاســاتها السياســية و
الختطافات و الطرود الملغومة و التعـذيب
ـ
ـاهب ،واجهــت المنظمــة مهمــة إعــادة بنائهــا تحــت شــعار "مــن أجــل بنــاء منظمــة طليعــة صــلبة و راســخة
القتصــادية و الجتماعيــة عل الجمـ ر
ي
ي
تنبي ي ـف العواصــف الثوريــة و تحــت رـنبان العــدو .هكــذا ســاهمت المنظمــة ـف تنظيــم مقاومــة الهجــوم المضــاد للنظــام ضــد
ر
جماهبيــا" ،منظمــة ـ
الجماهبية و ضد الحركة الثورية و الحركة الماركسية – اللينينية المغربية.
الحركة
ر
ي
و ق ــد س ــاهمت المنظم ــة ف تنظي ــم النض ــالت الدفاعي ــة للحرك ــة الطلبي ــة ال ـ رـي ق ــام النظ ــام بح ــل منظمته ــا العتي ــدة  :التح ــاد ال ـ ي
ـوطي لطلب ــة
ـ
ي
المغــرب ي ـف  24ينــاير  . 1973كمــا قــامت المنظمــة بــدعم تواجــد النقابــة الوطنيــة للتلميــذ وســط الحركــة التلميذيــة و ســاهمت ـف نضــالتها و
مقاومتها لسياسات النظام ) ي
ي
الوطي العام لسنة  (1974عل إثر اغتصاب رجال القمع لحدى مناضلت النقابة الوطنية للتلميذ.
الصاب
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انخرطت المنظمة يف العديد من المعارك النقابية للطبقة العاملة كمعـارك قطـاع الســكك الحديديـة و منـاجم الفحـم ي ـف جـرادة و مجموعـة مـن
المعامل و المؤسســات الصــناعية يف مدينـة الـدار البيضـاء )المكتـب ال ي
ـوطي للكهربـاء ،الوراش البحريـة ،النســيج  (...و ي ـف مجموعـة مـن المـدن
ـ
الخرى.
المعتقلب السياس ـ ر ي
ر يـ
و جن ــدت المنظم ــة ك ــل طاقاته ــا و إمكانياته ــا ي ـف فض ــح النظ ــام و دع ــم النض ــالت
ـيب و مناهض ــة ك ــل
الجماهبي ــة و مس ــاندة
ر
أشكال القمع و العتقال ،و التحريض عل النضال ضـد النظــام و القيـام رـ
بنش الفكـر الثـوري و مواجهــة النحرافــات اليمينيــة أو اليشاوية داخـل
الحركة الماركسية – اللينينية المغربية ،و كل أدبيات المنظمة يف هاته ر
الفبة )جريدة "إل المـام" " ،رـ
الشارة"  (...تحمــل نبـض هـذه النضـالت
و ترفع عاليا راية النضال الثوري الذي سارت عليه منظمة "إل المام" الماركسية – اللينينية المغربية.
قام النظــام الكمـ رـبادوي بالــدخول ي ـف سياسـة منهجيـة لستئصــال المنظمــة و يـصب بنياتهـا ،لكـن مقاومـة مناضـليها و رفاقهـا و رفيقاتهـا أحبطــت
كل محاولته.
 منظمة "إل المام" و مسلسل العتقالت 1973 :ـ 1974-ي
لمنبه و نــائبه عبـد الواحــد بلكـ رـبب
الوطي لطلبة المغرب واعتقال العديد من قادته و يف مقدمتهم رئيس التحاد عبد العزيــز
بعد حل التحاد
ـ
عش ،منهم الرفيق عبد العزيز لودب و ر
و أعضاء من اللجنة الدارية للمؤتمر الخامس ر
ري
المناضلب الطلبة ،و اضطرار العديد من قيــادب
عشات
الحركــة الطلبيــة إمــا الــدخول إل الشية أو الهــروب إل الخــارج ،لــم تتوقــف الحركــة الطلبيــة بقيــادة اليســار الثــوري عــن الســتمرار ي ـف النضــال،
فعمت المظاهرات يف مختلف المواقع الطلبيــة و أصـبحت مدينــة الربـاط عاصـمة المظــاهرات الحاشـدة ال رـي عاشـت عل إيقاعهـا كـل الحيـاء
ج التق ــدم و الس ــويقة و الش ــوارع الرئيس ــية .و دخل ــت الحرك ــة التلميذي ــة عل الخ ــط ،فأص ــدرت نقابته ــا
الش ــعبية ،ـ
كج يعق ــوب المنص ــور و ـ
المناشب و البيانـات منـددة بقـرار حـل التحـاد و مطالبـة بعـودته .و بعـد اجتماعــات ماراطونيـة
المناضلة "النقابة الوطنية للتلميذ" العديد من
ر
انعقــدت بــالمقر الشي للقيــادة الكــائن بـ ي ي
ـالمبل رقــم  ،10الطــابق الول لعمــارة )كــانت ملكــا لبــونعيلت المقــاوم التحــادي المعــروف( و توجــد
رـ
مبيــل و ســانت ســاينس مونتــان ،الدارالبيضــاء( و ي ـ
الهيلل  ،الطــاهر
حضها أبــرز قادتهــا )منهــم الراح ــل محمــد رتبيــدا ،فــؤاد
قــرب ملتق زنقــة ر
ـ
ي
المحفوط و آخرون( اتخدت القيادة قرار الدخول ي ـف معـارك ك رـبى إل جـانب الحركـة الطلبيــة لتعـم بـذلك المظــاهرات و النضـالت مختلـف
مــدن المغــرب مطالبــة بعــودة التحــاد الـ ي
المعتقلب السياسـ ر ي
ر يـ
ـيب و بسياســة تعليميــة وطنيــة ،ديموقراطيــة و
ـوطي لطلبــة المغــرب و إطلق شاح
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غبهــا .و بــدوره أعلــن اليســار
شــعبية و تحقيــق المطــالب النقابيــة للحركــة التلميذيــة ،إل جــانب هــذا لــم تخلــو الســاحة مــن نضــالت عماليــة و ر
الثوري التحادي )حركة  3مارس الثورية( عن انطلق العمليات المسلحة ضد النظام.
و يف أوج النضالت ر
الي كانت تقودها منظمة "إل المام" و الحركة الماركسية اللينينيــة المغربيـة و اليســار الثـوري التحـادي ،يعلـن النظــام مـن
خلل خطــاب الحســن الثـ يـاب ي ـف مــارس  1973عــن نيتــه ي ـف اجتثــات مــا أســماه بجــذور الرهــاب ....فــانطلقت حملت واســعة مــن التمشــيط و
الجتث ــات ي ـ
لضب اليس ــار الثــوري .فمــن العتقــالت و التعــذيب بأبش ــع الوســائل و الغتي ــال و إرس ــال الطــرود الملغومــة و الــزج بالمناض ـ ر ي
ـلب ي ـف
غيــاهب معتقلت شية ه أقــرب لمــاكن المــوت و العــزل القروســطية إل المحاكمــات الصــورية و إعــدام المناضـ ر ي
غب ذلــك مــن الوســائل
ـلب و ر ـ
ـ
الفاشية ر
الي ي ي
الكمبادوري.
تفب فيها النظام
ر
خلل هــاته الحقبــة الســوداء مــن تاري ــخ المغــرب تصــدت منظمــة "إل المــام" للحملت القمعيــة و الرهابيــة للنظــام الكمـ رـبادوري مدشــنة خــط
ر
المبياليــة الفرنســية و البلجيكيــة و المريكيــة الـ رـي كــانت تســهر
ـاهبي الثــوري و المقــاوم للبســانة القمعيــة الفاشــية المدعمــة مــن ر
النضــال الجمـ ر
ـاولتب النقلبيـ ر ي
عل إعادة بنــاء الجهــزة القمعيـة للنظــام بعـد المح ر ي
ـتب ال رـي تعـرض لهـا .و ي ـف هذاالسـياق انطلقـت العصـابات الجراميـة المســماة
التكفبية و الرهابية ضـد اليســار الثــوري و التقـدم خدمـة لمصـالح النظــام )راعيهــا و حاميهــا( و
"الشبيبة السلمية" بقيادة مطيع يف حملتها
ر
ـلمب" الفــارين مــن رـ
ـاليب .كمــا اســتعان النظــام بفلــول "الخــوان المسـ ر ي
المبيـ ر ي
الشق لشــغور مناصــب التــدريس بالجامعــة بعــد حــذف مــادة
أســياده ر
التقدميب المغاربة و الجانب من الجامعة و ر
ري
حي من الثانويات.....
الفلسفة و طرد الساتذة
ي
الخبة بــل انخرطــت ـف العديــد مــن النضــالت
الجماهبيــة جنبــا إل
الجماهبيــة بمـ رـبر القمــع أو تراجــع هــاته
لــم تنعــزل المنظمــة عــن الحركــة
ر
رـ
ر
ي
ـاهب كمــا تشــهد عل ذلــك أدبياتهــا و حضــورها ـف المعــارك النقابيــة بالعديــد مــن القطاعــات إضــافة إل نضــالها المســتميت دفاعــا
جنــب مـع الجمـ ر
عــن أوطــم )التحــاد الـ ي
ـاهبي:
ـوطي لطلبــة المغــرب( و عــن المطــالب التلميذيــة و الشــبيبية .كــان هنــاك شــعاران يحركــان خــط المنظمــة الجمـ ر
"المطرقة تكش الزجاج و تصلب الفولذ" ،ف " ر ي
لنب الحزب الثوري تحت رنبان العدو".
ـ اعتقالت مارس 1973
ـاولتب ي ـ
خلل هــذا الشــهر قــام النظــام بمحـ ر ي
لضب الحركــة الماركســية اللينينيــة المغربيــة ،إحــداها مــن خلل اعتقــال مجموعــة مــن قــادة النقابــة
ر يـ
المحل لمنظمــة "إل المــام" بمدينــة
المنتمب لمنظمــة  23مــارس( و الثانيــة مــن خلل محاولــة اخـ رـباق و اجتثــات التنظيــم
الوطنيــة للتلميــذ )
ـ
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الرباط.
المحاولة الول:
ف
 اعتقالت يف صفوف النقابة الوطنية للتلميذعــرف مــارس مــن ســنة  73إحــدى أ كـ رـب الحملت القمعيــة ضــد النقابــة الوطنيــة للتلميــذ ،و قــد شــملت الحملــة مجموعــة مــن أطرهــا و قادتهــا و
ري
المعتقلب( و أغلب أعضائها من منظمة  23مارس.
قواعدها ،و سيعرف معتقلو هاته الحملة بمجموعة ) 36وهو عدد
انطلقـت العتقــالت مـن مدينــة فــاس ،بعـد اعتقــال عبـد العزيــز مطالعـة ي ـف  1فـ رـباير و محمـد بوغابــة و عبـد ا أعكيـب ي ـف  2فـ رـباير و الخــوين
زغبوش يف  3رفباير لتشمل مدن الدار البيضاء ،مراكش ،القنيطرة والخميسات.
هكذا سقط العديد من أطر و قادة النقابة الوطنية للتلميذ يف إحدى رأشس الحملت ر
الي عرفها شهر مارس من هاته السنة.
و ي ـف ي ــوم  3م ــارس  1973اس ــتطاعت أجه ــزة النظ ــام القمعي ــة الوص ــول إل مق ــر القي ــادة المركزي ــة للنقاب ــة الوطني ــة للتلمي ــذ بال ــدار البيض ــاء،
فتعرضــت النقابــة لحــدى أ كـ رـب يـ
الضبات القمعيــة عل يــد النظــام عنــدما اســتطاع اعتقــال عــدد مــن قادتهــا و هــم الراحــل محمــد رتبيــدا و الطــاهر
ي
ري
مجتمعب بمقر القيادة ضمن خلية لمنظمة  23مارس كانت تضمهم إل جانب الراحــل محمـد
المحفوط و عائشة مفتوح ،و قد كانوا جميعا
مداد و أحمد الفكاك.
و لن المكــان كــان مقـرا لقيــادة النقابــة الوطنيــة للتلميــذ تعقــد فيــه اجتماعاتهــا ،فقــد كــان بإمكــان البــوليس اصــطياد المزيــد مــن قــادة النقابــة لــول
شعة تحــرك قيــادة المنظمـ ر ي
الهيلل بعــدم التــوجه إل المقــر خاصــة و أن
ـتب ،حيــث أخـ رـبت الكتابــة الوطنيــة لمنظمــة "إل المــام" الرفيــق فــؤاد
ـ
موعد الجتماع كان قريبا جدا.
عموما ،فمجموعة  36و ر
تغب عـدد أعضـائها ليصــبح 43
الي أصبح يطلق عليها مجموعة بوغابة و من معه أو قضية النقابة الوطنية للتلميذ ر
عندما التحق بها مجموعة مـن رفـاق و مناضـل منظمـة "إل المـام" الـذين سـقطوا ي ـف حملــة خريـف  73و منهـم الرفـاق قاسـم شــباب ،ابراهيــم
ســايس ،عبــد الــرؤوف فلح ،ابراهيــم أمنــاي و الراحــل كرطــاط الغــازي و آخـران ).للمزيــد مــن الطلع عل ظــروف العتقــال و التعــذيب الشــديد
الذي تعرض له أطر و مناضلوا النقابة الوطنية للتلميذ خلل هاته الحقبة انظر كتاب" :أفــول الليـل" يوميــات مـن سـنوات الرصـاص ،للرفيــق
ي
ري
القرويب(.
المحفوط ،الطبعة الثانية ،أبريل  2006ـ مطبعة
المناضل الطاهر
 المحاولة الثانية: اعتقالت الرباط :مارس 73476
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بدأت الحملة بمدينةالرباط باعتقال أحد مناضل منظمة "إل المام" عن طريق أحد أصـدقائه كــان قـد سـلم لـه مقـالت ليقرأهــا ي ـف ذكـرى 23
مــارس ) ذكــرى انتفاضــة  23مــارس  1965المجيــدة ،انتفاضــة انطلقــت رـشارتها مــن مدينــة الــدار البيضــاء( ،كــان هــذا العنض مندســا مــن طــرف
الجه ــزة القمعي ــة و ي ـف موع ــد ل ــه م ــع مناض ــل المنظم ــة ق ــام بتس ــليمه للب ــوليس الشي ال ــذي انق ــض علي ــه ونقل ــه إل إح ــدى مق ـرات التع ــذيب
القمع  .اســتطاع البــوليس الوصــول إل إحــدى مقـرات المنظمــة بالربــاط و تــم احتللــه و مــن هنــاك نصــبوا فخــا لصــطياد كــل
الخاصــة بالجهــاز
ـ
وارد عل المق ــر ليحص ــدوا ح ــوال ر ـ
ـلب م ــن بينه ــم أعض ــاء مس ـ ر ي
عشة مناض ـ ر ي
ـؤولب م ــن المنظم ــة المحلي ــة ) ف ــرع المنظم ــة بمدين ــة الرب ــاط( .لك ــن
تحصب نفسها و التصدي لتداعيات ي
ري
الضبة.
المنظمة استطاعت
اعتقالت خريف 1973ـ اعتقالت القنيطرة -الخميسات
ر يـ
يف خريــف  1973تــم اعتقــال مجموعــة مــن رجــال التعليــم النقـ ر ي
المرتبطب بالمنظمــة بــالقنيطرة و الخميســات و انتقلــت العتقــالت إل
ـابيب
ـ
ي
ي
المعتقلب الرفيق فلح عبد الرؤوف ،السايس ابراهيم ،قاسم شباب و آخرون.
تيفلت .و من ربب
ر
دجنب 73
ـ
ر
محاصة ج القصبة بالرباط و محاولة اعتقال الرفيق فؤاد الهيلل و الفلت من العتقال.
رـ
أب
حوال 12
ر
ج يو يجـد شـمال شق الربــاط عنـد مصـب نهـر ر ـ
دجنب  73تمت محاولة ي اعتقال الرفيق فؤاد الهيلل بعد محاصة ج القصبة ) ـ
رقراق عل المحيط الطلس( و ي
المبل من كل جهة ،لكن البوليس لم يتمكن من اعتقاله ،ليدخل ف الشية التامة .و عل امتـداد شــهور تمــت
المبل و محــاولت ترهيــب العائلــة ي
محاصة ي يـ
الهيلل أب الرفيــق الــذي تــم تعــذيبه حــوال  20يومــا ي ـف محاولــة
ـد
ـ
م
مح
ـال
ـ
ق
اعت
ـه
ـ
ي
ف
ـم
ـ
ت
ـت
ـ
ق
و
ف
ـ
ـ
ي
ري
الجباري
الخب من أجل تسليم نفسه لكن دون جدوى ،و قـد حــاولوا اعتقــال أمـه حبيبــة
لنباع مكان وجود ابنه و الضغط عل هذا
بلحاض رـ
ر
ـ
مجي ابنها الذي اعتاد أن يصل ي يـ
 تلك المرأة البسيطة رالي قامت بتنظيم عملية فرار الرفيق بتكليف أحد أبنائها بمهمة ترصد ر ئ
المبل ي ـف وقـت
معب بتنبيهه قبل الوصول إل الج  -لكنهم لـم يتمكنـوا مـن ذلـك و قـامت أم الرفيـق بتهريـب العديـد مـن الكتـب و الوثــائق المتبقيـة يف ي يـ
ري
المبل
ي ـ
يـ
ر يـ
للمبل حيــث
الرفيقب محمــد الرحــوي و عبــد القــادر أمضي عل تهريــب الوثــائق ي ـف ظــروف الحصــار و المراقبــة الشــديدة
بينمــا ســاعد كــل مــن
الهيلل لعــدة أيــام و هــوالخ الصــغر للرفيــق و قــد كــان آنــذاك طفل و
احتــل البــوليس الســطح و حاص المــداخل .و تــم اعتقــال عبــد الهــادي
ـ
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بنفس الهدف ،و بعد ر
عشين يوما أطلق شاح أب الرفيق يف وضعية صحية مزرية )و بجلباب ر ئ
ملي بالقمل(.
 اعتقالت سنة 1974ـ الدار البيضاء :ماي 74
ي ـف شــهر مــايو مــن هــاته الســنة تــم اعتقــال الرفيــق عبــد الرحمــان نوضــة و هــو أحــد الطــر الشية النشــيطة لمنظمــة "إل المــام" بمدينــة الــدار
البيضــاء ،عل إثــر وشــاية مــن أحــد العناص المشــبوهة الـ رـي كــانت تعمــل ي ـف المجــال الجمعــوي  .و قــد تــم العتقــال عــن طريــق موعــد كــان لــه مــع
نف ــس الش ــخص ال ــذي " رـ ـشفه" ي ـ ـف ه ــذا الموع ــد ب ــالتعرف عل الب ــوليس و س ــيتم اعتق ــال الش ــخص نفس ــه خلل حمل ــة  1976بع ــدما ض ــبط
البوليس وثيقة بخط يده عبارة عن نقد ر
ذاب عن ممارسته.
ـ طنجة :غشت : 74حملة اعتقالت واسعة
يف غشت من نفس السنة عرفت مدينة طنجـة إحـدى أ كـ رـب حملت العتقـال ،ذلـك أنـه عل إثـر توزي ــع منشـور مـن طـرف منظمــة "إل المـام"
ي
ي
بي مكــادة ،ثانويــة ابــن الخطيــب و مجموعــة مــن المعامــل (...و قــد بــدأت الحملــة باعتقــال العديــد
ـف المعامــل و الحيــاء الشــعبية و الثانويــات ) ـ
من العمال منهم من كـان مرتبطــا بمناضــل منظمــة "إل المـام" حيـث سـيعب البــوليس عل مجموعـة مـن المقـالت و رـ
النشات الماميـة ،و كـان
ـطق التمسـ ي
ـابعب )عبــد المجيــد يشي و مصـ ي
للعتقــالت أثــر عل مدينــة الربــاط حيــث أصــبح بعــض الرفــاق الطلبــة متـ ر ي
ـماب( )و كانــا عضــوان ي ـف
الي كانت تضم إل جانبهما كل مـن فـؤاد الهيلل و مصـ ي
خلية "جياب" ر
ه خليــة مسـؤولة عـن عمــل المنظمــة داخــل كليـة الداب
و
خلل
ـطق
ـ
ـ
بالربــاط( و كــان المنشــور يتطــرق إل مشــكل المــاء و العطــش الــذي كــانت تعـ يـاب منــه ســاكنة المدينــة بالضــافة إل الطــرد الــذي كــان يتعــرض لــه
الشهب هو " حكم الحسن -عبد ا – الدلي  ،حكم العطش و الجوع و الطرد و السي (.
العمال و العاملت ) عنوان المنشور
ر
تـم نقـل المجموعــة المعتقلـة ال رـي تعرضـت إل تعـذيب شـديد بمدينــة طنجـة قبـل أن يتـم نقلهـا إل المعتقـل الشي السـ ر ئ
ـي الـذكر"درب مـولي
ر
ري
ري
الشيف" بالدار البيضاء .من ر ي
المناضلب.
البشب الزناك و العديد من
المعتقلب عبد المجيد يشي ،محمد عزيبو ،محمد
بب
ر
شتنب 74
ـ القنيطرة:
ر
غب واضـ ــحة المصـ ــدر بـ ــدأت حملـ ــة اعتقـ ــالت أدت إل تجميـ ــع العدي ــد م ــن المعطيـ ــات حـ ــول مناضـ ـ ر ي
ـلب ينتمـ ــون إل
عل إثـ ــر توزي ــع مناشـ ـ رـب رـ ـ
المنظمة ،كما تم اعتقال مجموعة من العناص ذات صلة برفيق ينت إل منظمة  23مارس .
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نونب 74
 حملة رف
نونب  :74حملة قمع واسعة يف صفوف منظمة  23مارس
ـ الدار البيضاء :بداية ر
ي
ابت ــداءا م ــن أوائ ــل نون ـ رـب  74تعرض ــت منظم ــة  23م ــارس ل ك ـ رـب حمل ــة قم ــع ـف تاريخه ــا أدت إل اعتق ــال ك ــل قيادته ــا بال ــداخل و ج ــل أطره ــا و
مناض ــليها .و ق ــد ج ــاءت الحمل ــة عل إث ــر اعتق ــال أح ــد قادته ــا محم ــد الكرف ـ رـاب ال ــذي و ب ــدون أن يتع ــرض للتع ــذيب رـ ـ
أفس للب ــوليس ك ــل أشار
المنظمــة ،و قــد اســتطاع البــوليس و ي ـف حــدود  24ســاعة تــم اعتقــال كــل قيــادة التنظيــم ،و كــان لهــاته العتقــالت أثــر كـ رـبب عل منظمــة " "إل
المــام" الـ رـي كــانت تجمعهــا روابــط و علقــات سياســية و تنظيميــة مــع منظمــة 23مــارس ،و مــن أبــرز هــاته النتائــج اعتقــال الشــهيد عبــد اللطيــف
زروال الذي كان عل موعد مع أحد قادتها و هو عضو بمكتبها السياس.
نونب 74
ـ منظمة " إل المام" و اعتقالت ر
نونب  :74اعتقال االرفيق محمد البكراوي
وجدة  5 :ر
رـ
ر يـ
العاشة صــباحا :تــم اعتقــال محمــد البك ـراوي ) أســتاذ فلســفة ( و عضــو ي ـف منظمــة "إل المــام " عــن طريــق إدلءات قــام بهــا أحــد
الثنب
يــوم
ي
أعضاء المكتب السياس لمنظمـة  23مـارس و هــو نفـس الشـخص الـذي سـاهم ـف اعتقـال عبـداللطيف زروال ،و قـد تـم نقــل محمـد البكـراوي
إل مقر درب "مولي ر
الشيف" ر ئ
السي الذكر.
كــان محمــد البك ـراوي )عضــو ســابق يف قيــادة النقابــة الوطنيــة للتلميــذ و خليــة وجــدة إل جــانب محمــد الكـ ي
ـاموب ،اختطــف مــن مدينــة وجــدة
ـ
الخب كتــاب" الجمهوريــة" لفلطــون الــذي ســيقدم إل محاكمــة ينــاير  77كأحــد
وعنــدما لــم يعــب البــوليس عل أي وثيقــة لــديه احتجــز هــذا
رـ
ي
المحجوزات ،و بذلك قام القضاء المتخلف بالمغرب بأول محاكمة ـف التاري ــخ لكتــاب الجمهوريـة لفلطـون باعتبــاره محجــوز و وثيقـة إدانـة(،
ي
الكاموب فقد كان مسؤولعن المنظمة بمدينة جرادة العمالية و يشتغل كمهندس كهرباء يف مناجم الفحم يف نفس المدينة و قد تم
أما محمد
اعتقاله هو الخر.
نونب :74
ـ الدار البيضاء  5ر
 اعتقال الرفيق عبد اللطيف زروال عضو الكتابة الوطنية )الرفيق محمود(ري
الثنب الخامسة مسـاءا :تـم اعتقــال الشـهيد عبـد اللطيـف زروال عضـو الكتابــة الوطنيــة لمنظمــة " إل المـام" و أحـد قادتهـا البــارزين ،عل
يوم
479

المنظمة الماركسية ـ اللينينية المغربية "إل المام" :الخط الثوري 1970 :ـ  :1980الوثائق الساسية ـ مقالت ونصوص

إث ــر موع ــد م ــع عض ــو المكت ــب السياس لمنظم ــة  23م ــارس ال ــذي يـ ـ
حض للموع ــد مص ــحوبا ب ــالبوليس الشي الت ــابع لل ــدرب ) درب" م ــولي
ــ
ي
ي
رـ
الشيف"( و ذلــك عنــد تقــاطع شــارع الزرقطــوب مــع شــارع الزيـراوي قــرب محطــة للحــافلت بالــدار البيضــاء ،و كــان اللقــاء يــدخل ـف إطــار عمــل
روتيي لعداد و لضبط بعض المور خارج الجتماع الدوري( ،و من ي ي
ي
ري
لجنة التنسيق ر ي
مبله يف طريق الجديدة نقله عبــاس
المنظمتب ) لقاء
بب
ر
المشبي إل مكان الموعد و تركه عل بعد مسافة  20ر
ر
الشفاب يف انتظاره بالسيارة بعد ساعة من ذلك اللقــاء لكنــه لـم يــأت.
مبا و كان أبراهام
ر
و قــد نقــل الشــهيد إل الــدرب ،و بعــد رـ
الخبة يــوم الربعــاء  14نونـ رـب
الوحس ســيتم اغتيــال الشــهيد و ســيلفظ أنفاســه
عشة أيــام مــن التعــذيب
رـ
ـ
الطي ورقة طبية مزورة و باسم مزور ) البقال( و بذلك تثبت مشاركته يف الجريمة النكراء.
 1974و قد سلم الجهاز ر
نونب 74
ـ الدار البيضاء  9 :ر
ر
الشفاب عضو الكتابة الوطنية
اعتقال الرفيق أبراهامي
ي
نونب  74أصبحت مدينة الدار البيضاء ف حالة حصار ،كل شوارع المدينة و أزقتها مطوقة برجال الجهــزة المخابراتيــة ،كمــا
عل إثر اعتقالت ر
كانت دوريات راجلة أو بالسيارات و صور أبرز رفاق المنظمة تم وضعها داخل "سطافيتات" إضافة إل حملت تمشيط عشوائية تخضع لها
الشــوارع و المقــاه و يقــوم "المقــدمون" )أعــوان الســلطة( بجــولت ي ـف الحيــاء بحثــا عــن غربــاء يســكنون ي ـف بيوتهــا حيــث تتــم مســاءلة صــاحب
ر
المكبي ،لقد كان الوضع ل يطاق و المدينة يف حالة حصار شبيه بتلك الحصــارات الـ رـي كــانت تعرفهــا دول أمريكــا اللتينيــة ي ـف
البيت عن هوية
السبعينات و الثمانينات) .انظر فيلم " حالة حصار" لغوستاس غافراس(.
يف هذه الجواء دبرت الجهزة القمعية فخا محبوكا بإتقان بوليس بناءا عل معلومات توصــلت بهــا نتيجــة اعتقــالت نونـ رـب الول )بدايــة نونـ رـب
 ( 1974حيــث أدل محمــد الكرفـ رـاب و آخــرون بمعلومــات عــن أوصــاف أبراهــام و عــن منــازل المق ـرات للجتماعــات المشـ رـبكة مــع منظمــة "إل
ـدميب الج ــانب ،إض ــافة إل خط ــإ س ــيتم ارتك ــابه حينم ــا س ــيتم بي ــع المنظم ــة لل ــة طب ــع مس ـ ي
الم ــام" إض ــافة إل بع ــض الس ــاتذة التق ـ ر ي
ـتغي عنه ــا
ي
بواســطة سـيدة فرنســية ) كريسـ ر ي
ـهب بالـدار البيضــاء.
ـتب جوفــان ( كــانت متابعــة بســبب المعلومــات الســالفة الــذكر و ذلـك ـف ســوق القريعـة الشـ ر
ر
الشفاب بمدينــة الــدار البيضــاء بعــدما كــان يعتقــد أنــه يوجــد بالخــارج .لقــد وفــرت المعلومــات  -رغــم
هكــذا أصــبح البــوليس متأ كــدا مــن وجــود
ي
الغموض الذي ل زال يلف المسألة  -إمكانية اعتقال الرفيــق حيـث سـيتم اعتقـاله ـف مقـر سـكناه الـذي كــان يجهلـه كــل الرفـاق بـدون اسـتثناء ،و
ر
الشفاب بــذلك ي ي ـ
المبل كــانت لــديه فــاتورات المــاء و الكهربــاء كــان قــد أدى ثمنهــا للتــو فحــاول بلعهــا لكــن البــوليس
عنــدما فاجــأ البــوليس أبراهــام
ي
ي
التقي المركزي الذي كان يسكنه محمد الشيق.
استطاع إخراجها و كانت تحمل عنوان المقر
نونب :74
ـ الدار البيضاء  9ر
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ف
الشي ) Iالروخو(
اعتقال الرفيق محمد
ي
ي
التقي المركــزي لمنظمــة "إل المــام" .لحــظ
يــوم الجمعــة  9نونـ رـب  74تــم اعتقــال محمــد الش ييق عنــد مخــرج العمــارة الـ رـي يوجــد بهــا المقــر
ـ
محمــد الش ييق وج ــود غرب ــاء شعان مــا اقـ رـببوا منــه ،و حينم ــا خ ــاطبوه ح ــاول تم ــويــههم بالتحــدث باللغ ــة الس ــبانية ال ـ رـي يتقنهــا جي ــدا )محمــد
الش ييق م ــن أب مغرب و أم اس ــبانية( لك ــن ل ــم ينخ ــدع الب ــوليس فانقض ــوا علي ــه ليت ــم نقل ــه رـ ـ
مباشة إل درب "م ــولي رـ ـ
الشيف" ليتع ــرض إل
ر ــ
ي
ي
ي
ي
الساسيب ف الجهاز الشي الذي كان يتكون من
تعذيب شديد ،و قد كان محمد الشيق عضو الجهاز التقي المركزي للمنظمة و أحد أطرها
ر
ي
ر
ري
المحب ر ي
الهيلل و عضــوا باللجنــة المحليــة )القيــادة
الروداب إل جانب بلعبـاس المشـ رـبي و فـؤاد
الثوريب كما كان أيضا عضوا بخلية ابراهيم
فب
ـ
المحليــة لمدينــة الــدار البيضــاء( إضــافة إل مســؤوليته عــن العمــل وســط الحركــة الطلبيــة بمدينــة الــدار اليبضــاء و هــو عضــو ي ـف اللجنــة الداريــة
ر
ـوطي لطلب ــة المغ ــرب  -المؤتمرالخ ــامس ر ـ
للتح ــاد الـ ي
الشفاب )عض ــو الكتابــة الوطني ــة للمنظم ــة ي ـف مقــر
عش  .-و بعــد اعتق ــال ك ــل م ــن أبراه ــام
ي
التقي و عــن العلقــة مـع الســاتذة الجـانب التق ر ي
ـدميب( و محمـد الش ييق تعرضـت المنظمــة
سكناه الشي ،و قد كان أيضا مسؤول عن الجهـاز
ـ
لحدى ي
الي مست إحدى الجهزة الكب شية )فالمقر هو المكان الذي تصدر به جريـدتها المركزيــة "إل المــام" و كــل رـ
الضبات القوية ر
نشاتها
الجماهبية(.
و منشوراتها الداخلية و
ر
نونب :74
الدار البيضاء يوم  10ر
لقاء طارئ
الرفيقب ر
مارس كريو( ر
نونب و قرب سوق الجملة القديم بالدار البيضاء ) ر
ري
مشبي بلعباس و عبد ا زعزاع بالرفيق فؤاد
التق
 يوم الحد  10ري
ر
ر
ر يـ
الثنب صـباحا
ليخباه باحتمال اعتقال أبراهام الشفاب .و بعد التداول ف كيفية التعامل مع الوضع تقرر أن يلتق الرفاق الثلثة يــوم
الهيلل
ر
الهيلل كـان عل موعـد مـع الرفيـق محمـد الش ييق أمـام سـينما الوبـرا
عل الساعة التاسعة قرب مكان ل يبعد عن سينما الوبرا ،ذلك أن فـؤاد
ـ
ي
التقي المركزي.
عل الساعة الثامنة و النصف صباحا قصد التوجه معا إل المقر
وي
الثنب  11نون رـب تــوجه الرفيـق الهيلل إل الموعـد المـذكور ليلحــظ عـدم حضـور الرفيــق الش ييق ليتــوجه رـ
ر يـ
مباشة بعـد ذلـك
ـوم
ي
ـبيحة
ص
ف
ـ
ـ
ي
ـ
ي
ي
ـ
ئ
مجي الرفيـق الشيق ليتـدعم احتمــال اعتقـاله ،و بعـد تـداول و مناقشــة حـادة ربب الرفـاق الثلثــة تكلـف
الرفيقب
إل اللقاء مع
ر
ر
فأخبهمــا بعـدم ر
ي
غب ر ـ
ي
مباش التعــرف عل مــا
الهيلل بالــذهاب إل المقــر المركــزي
الرفيــق فــؤاد
التقي ليســتطلع المــر .و ـف منــاورة حــاول مــن خللهــا و بشــكل ر ـ
ـ
ـ
ي
ي
التقي المركـزي( أرسـل بـواب العمــارة إل الشـقة ال رـي كــان يسـتقر فيهـا محمـد الشيق مـدعيا أنـه يبحـث عنـه ،لكـن و
يجري داخل المقر )المقر
ـ
ما أن طرق البـاب حـ رـي تـم النقضـاض عليـه و حملــه فـوق الكتـاف و رميـه داخــل المقـر مـن طـرف أشـخاص ذوي بنيـة ضـخمة و الـذين شعان
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ما تنبهوا إل وقوف الرفيق أسفل الدرج .و بعد مناورة ثانية أظهر فيها الرفيق عدم تفطنــه لهويــة هــؤلء سـار نحـو بــاب العمــارة و مــن هنــاك لذ
بالفرار ،لتبدأ المطاردة ع رـب مجموعـة مـن الزقــة و الشــوارع و اختفـاء الرفيــق بأســطح العمــارات و دخـوله إل إحـدى المستوصـفات و مـن هنـاك
المبل الشي القـائم ب  10طريــق زناتـة ) ي يـ
ـاطي وصـول إل ي يـ
ـعي بالدارالبيضـاء( و مـن تـم ع رـب الطريـق الش ئ
المبل كـان
إل "بـاب مراكـش" )
جش ر
ـ
يوجــد بج ر ي ـ
عب الســبع( عل طريــق المحمديــة .لــم يفلــح البــوليس ي ـف القبــض عل الرفيــق .و ي ـف نفــس اللحظــة لذ كــل مــن عبــد ا زع ـزاع و
ر ـ
ي
ي
سيخبهم فيه بوضعية المقر و حالة الرفيق محمد الشيق.
المشبي بلعباس بالفرار بعدما تأخر الرفيق عن موعدهم الثاب الذي كان
ر
و قد كتـب عبـد ا زعـزاع ي ـف مـذكراته عـن هـذه اللحظـة ،لكنـه أورد مغالطـات تســتوجب التصــحيح .يقــول ":ذات يــوم كـان علينـا أن نتأ كـد مـن
وضعية محمد الش ييق ،لكن لم تكن هناك من وسيلة أخرى سوى محاولة اللتحاق به حيث يقيـم ي ـف مقـر الجريـدة .كــانت محاولـة محفوفـة
بالمخاطر ،لقد أصبح بلعباس المحور المركزي للتنظيم .سيكون اعتقاله كارثيا بالنسبة للمنظمة .
ر
ـبب لنــا أي ر
عب الســبع ،و بعـد أن قمنــا بعــدة دورات حــول مجموعـة مـن المنــازل و حيــث لـم يتـ ر ي
عنـد وصـولنا إل ر يـ
س ء اقــبحت عليــه )الكلم هنــا
ـ
عن عبدا زعزاع( أي بلعباس الذهاب لوحدي لرؤيــة مـا يحصــل لكنـه رفـض "للن إذا اعتقلـت فـإن القاعـدة اللوجســتيكية للمنظمــة ي ـف الـدار
البيضاء ستذهب أدراج الرياح".
أعطيتهــم عنــاوين ي ي
لمب ر يـ
لب آخريــن تحـت ضــغط التهديـد فقــط وحــدهم رفـاق الكتابـة الوطنيــة غــادروا المكــان .لقـد تــرك المشـ رـبي موعـدا ـل  ،لـم
ر
ئ
خطي".
المشبي كما أحببته هذه الليلة .فالمنظمة لم تسقط بالكامل بسبب
أحب أبدا عباس
ذه ــب إل ذل ــك المك ــان لوح ــده لك ــن راودت ــه الش ــكوك فع ــاد أدراج ــه  " .لق ــد ك ــان " الروخ ــو" ق ــد اعتق ــل و إل لك ــانت ل ــه الوس ــيلة لع ــادة رب ــط
التصال "
) هاته المقتطفات من نص بالفرنسية ) قمت رببجمته( حول درب "مولي ر
الشيف" لعبد ا زعزاع.
توضيحات لبد منها
ف
الهيلل من العتقال
التقن المركزي من طرف الجهزة البوليسية و إفلت الرفيق
حول احتلل المقر
ي
ي
ي
التقي المرك ــزي الشي للمنظم ــة بق ـرار جم ــاع ر ي ـ
بب عب ــاس
الهيلل الفلت م ــن العتق ــال بعــد ت ــوجهه إل المق ــر
بينم ــا اس ــتطاع الرفي ــق ف ــؤاد
ـ
ـ
ي
ر
المشبي و عبد ا زعزاع و فؤاد الهيلل ،و بعد مطاردات ف مجموعة من الشوارع و الزقة و أسطح العمارات )اختباء بأحــد المستوصــفات
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ـعي بمدين ــة ال ــدار البيض ــاء يط ــل أح ــد ج ــوانبه عل مين ــاء ال ــدار
بقس ــم ط ــب الس ــنان( يس ــتطيع ف ــؤاد
ج شـ ر
الهيلل ال ــدخول ب ــاب مراك ــش ) ر ـ ـ
ــ
الج المــذكور بــاب مراكــش( إل المقــر الشي القــائم ب 10
البيضــاء( و مــن تــم التــوجه مشــيا عل القــدام )يبتعــد المقــر بســبع كيلومــبات عـ
ـن ـ
ي
ي
الرفيقب مص ي
عب السـبع الـدار البيضـاء ،ر
ـطق التمســماب و إدريـس ي
ر يـ
طريق زناتة ر يـ
الهيلل و
:
بشعة
ـر
ق
الم
ـادرة
غ
م
ـتتم
س
و
ـري
ك
بب
ـن
م
ـل
ـ
ك
ليلتق
ـ
يـ
ي
الشعي و إدريس ي
ببكري نحو ج إفريقيا.
التمسماب نحو ج سباتة
ر
بج إفريقيـا ي ـف انتظــار أن يتـوفر عل أوراق هويــة جديـدة بعـد ضـياع الول خلل مطــاردة "
بعد أسبوع تـم نقـل الرفيــق
الهيلل إل مقـر جديـد ـ
ـ
التقي المركزي" .سيضم هذا ي ي
ي
المبل بالضافة للرفيق كل من ادريس بن زكري و عبد ا الحريف.
المقر
ي
و لتوضيح كيفية العتقال الذي تم بج افريقيا خلفا لما جاء ف طرح عبد ا زعزاع فإن يوم العتقـال كــان هــو يـوم اجتمـاع خليـة  23مـارس
الـ رـي دأبــت عل عقــد اجتماعاتهــا الســبوعية يف هــذا ي يـ
المبل .و اقتحــم البــوليس التــابع للــدرب المكــان عل الســاعة الثامنــة والنصــف ليل ،و هــو
ـ
ي
ـ
ي
ـ
ئ
مجي عبــد ا زعـزاع الــذي لـم يكــن يســكن هــذا المبل
بالضــبط موعـد الجتمــاع حيــث كــان كــل مــن فــؤاد
الهيلل وعبـد ا الحريـف ينتظـران ر
ـ
ي يـ
يي
ه عبــارة عــن كــود متفــق
بينمــا كــان
ـ
الهيلل و الحريــف يســكنانه إل جــانب ادريــس ببكــري.دقــائق قبــل الموعـ يـد تعــرض المبل لطرقــات خاصــة ـ
الخب بعـد تـردد اقتحـم يـ
عليه ر ي
المبل بقـوة مـن طـرف عصـابة مسـلحة بحيـث تمـت محاصة
الهيلل و لمـا فتـح هـذا
بب عبد ا زعزاع و فؤاد
رـ
ـ
الرفيــق الهيلل ر يـ
بب البــاب الحديــدي و الجــدار و وضــع أحــد أعــوان المجــرم اليوسـ يـق قــدور مسدســا عل عنــق الرفيــق طالبــا إيــاه تحــت التهديــد
ـ
ي
الهيلل ـف الـبيت الـذي كـان ينـام
رفع يديه و إل سيطلق النار .بعد ذلك تم تجميـع الرفـاق الثلثـة ادريـس بـن زكـري و عبـد ا الحريـف و فـؤاد
ـ
ر يـ
المعتقلب قـامت العصـابة
فيه بن زكري و بعد التهديـدات و مجموعـة مـن اللكمــات و وضـع "العصــابات" )مـن ثـوب أسـود( لحجـب الرؤيـا عـن
الشيف" حيـث اسـتقبلوا يـ
المدججة بالسلح بنقلهم إل المعتقـل الشي "درب مـولي رـ
بالضب و اللكــم و نزعـت ملبسـهم بـالقوة ليبـدأ مسـار
التعذيب.........
ي
ر
ي
من المعلـوم أن الكتابـة الوطنيـة للمنظمــة بعـد اعتقـال أبراهــام الشفاب و محمـد الشيق ـف نون رـب  1974قـد قـامت بنقــل أرشـيف المنظمــة إل
المبل الثلث ــة عل عل ــم بــذلك ( و عن ــدما اقتح ــم الب ــوليس ي ي ـ
ه ــذا المق ــر ) و ل ــم يك ــن ق ــاطنو ي ي ـ
المبل ي ــوم  30ين ــاير  1975اس ــتول عل أرش ــيف
مبل ل يتـوفر عل الحـد يـ
المنظمة ،و كان خطئا فادحا من طرف الكتابة الوطنيـة حينمــا وضـعت ذلـك الرشـيف يف ي يـ
الدب مـن رـ
الشوط المنيـة
ـ
ر
الي يتم بها حماية أشار المنظمة بل لم يكن المكان يسمح للرفـاق بــالفرار ي ـف حالــة التطويــق و هــو مـا حصــل يــوم  30ينــاير  ).1975غيــاب أي
ي يـ
بج افريقيــا عنــدما تــم
ه الخــرى بهـذا المبل الـذي كــان قائمــا ـ
منفــذ( .إن جــل الكتابــات الخاصــة بالشــهيد عبـد اللطيــف زروال قـد تـم حجزهــا ـ
القتحام.
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ف
التقن المركزي :بعض المعطيات
حول المقر
ي
يف سياق العلقات الوحدوية ر ي
بب منظمة " إل المام " و منظمة  23مارس خاصة بعد صدور" بيان التوحيد" يف أكتوبر  .72تم التفاق عل
بب المنظمـ ر ي
تشــكيل لجنــة تقنيــة مشـ رـبكة ر يـ
الغريس و رفيــق
ـد
ـ
م
مح
و
"
ـام
ـ
م
ال
إل
"
ـن
ـ
ع
ـة
ـ
ض
نو
ـان
ـ
م
الرح
ـد
ـ
ب
ع
ـن
ـ
م
كل
ـة
ـ
ن
اللج
ـذه
ـ
ه
ـم
ـ
ض
ست
و
.
ـتب
ـ
آخر عن  23مارس ،و كانت اللجنة تخضع للجنة التوحيد ) إطار قيادي ر
ري
مشبك ر ي
المنظمتب(.
بب
المنظمتب ابتداءا من مارس  -أبريل  73انفرد كل تنظيم بإصدار ر
ي
ري
لكن بعد اندلع الخلف ر ي
التقي الخاص
نشته و من تم أيضا ،بناء جهازه
بب
و كانت تحت رإشاف الكتابة الوطنية للمنظمة.و قد ضمت اللجنة كل من عبد ا زعزاع و عبد الرحمان نوضة.
هكذا شكلت "إل المام" لجنة خاصة بها ليصبح مقر الجريدة قائما بزنقة الوكالبتوس يف ر ي
نونب (...72
عب السبع بالدار البيضاء ).قبل ر
تغيب طاقمهـا ،حيـث سـيغادر زعـزاع اللجنـة و يتخصـص يف الجـانب اللوجســتيك و ي
المي
تغيب مكـان المقـر بعـدما تقــرر رـ
خلل سنة  1974تم رـ
ـ
ـ
خاصة بعدما تم تشيحه من الشغل.
ر
ه عبــارةعن
هكــذا أصــبح المقــر المركــزي الشي يوجــد بأحــد العمــارات الــي كــان يســكنها فرنســيون .و بالضــبط مــن جانبهــا اليمــن و الســفل و ـ
ـغبة ذات نواف ــذ مغلف ــة بص ــوف زج ـ رـاج )لمن ــع تشب الص ــوت إل الخ ــارج( ق ــرب إعدادي ــة عم ــر الخي ــام للبن ــات ،ذل ــك أن المنظم ــة
ش ــقة ص ـ ر
أص ــبحت تت ــوفر عل جه ــاز أوفس ــيت ،و م ــن ه ــذه اللحظ ــة أص ــبحت الجري ــدة تص ــدر ب ــاللوان و الص ــور و ق ــد التح ــق محم ــد الش ييق باللجن ــة
الجديدة و بعده فؤاد الهيلل.
بعـد اعتقــالت نون رـب  74بـدأت المنظمــة ر ئـ
تهي رـشوط نقـل المقــر إل مدينــة أخــرى )المقــر الســابق تـم اقتحـامه مـن طـرف البـوليس ( .و بالفعـل
تحــول المقــر إل مدينــة فــاس و كــان الراحــل البــو حســن صــلة الوصــل ر يـ
بب مدينــة فــاس و الــدار البيضــاء و قــام الرفيــق عبــد القــادر أمضي بنفــس
الدور.
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منظمة " إل المام" و مسلسل العتقالت
يناير  1975ـ ـ أبريل 1976
اعتقالت 1977
تقديم:
يحاول الكاتب تقديم صـورة عـن أ كــب يـصبة تعرضـت لهـا منظمــة "إل المـام" يف تاريخهـا و قـد مسـت مـا رـ
تبق مـن قيادتهـا بالكامـل وجــل أطرهـا
ر
ـ
ي
الجماهبية  -ر
نونب
بالداخل بينما نجا رفاقها بالخارج و لم تفلح الجهزة القمعية ف يصب شبكة التنظيمات الثورية الشبه
الي كانت بنتها من ر
ر
 1972إل حــدود اعتقــالت  - 76إل جزئيــا فظــل رـ
العشات خــارج دائــرة العتقــال .و لخــص الكــاتب تقييــم المنظمــة لعتقــالت نونـ رـب  74ينــاير
 75و خط ــة عملهــا لهــاته الف ـ رـبة دعم ــا لفه ــم مــا جــرى ،كم ــا تن ــاول بعــض الج ــوانب النظري ــة ي ـف قض ــية التعــذيب و الص ــمود و أس ــاليب تحطي ــم
المناضل ر
الي تنهجها الجهزة القمعية.
 اعتقالت يناير 75الدار البيضاء 28 :يناير  :75اعتقال الرفيق عبد ا زعزاع عضو اللجنة الوطنية
بعد شهرين تقريبا من بداية اعتقالت نون رـب سـيتم اعتقـال الرفيــق عبـد ا زعـزاع )عضــو اللجنـة الوطنيـة للمنظمــة منـذ النـدوة الوطنيـة الول
ـوفب المنــازل الشية و نقــل الجهــزة
و مسؤول عن العمل وسط الطبقة العاملة بالدار البيضاء و المسؤول الول عن الجوانب اللوجستيكية كتـ ر
ر يـ
و الوثــائق و نقــل الرفــاق ،و كــان يعــرف بــالرفيق الجيلل ( و عل إثــر موعــد مــع أحــد الرفــاق المنسـ ر ي
الثنب
ـحبب )عبــد العــال حـ رـاج( و ذلــك يــوم
ـ
 28يناير .1975
ي
ي
ي
ر
روتيي قام عبد ا زعزاع بنقل مصطق التمسماب إل ي
ي
المبل الذي يقطنان فيــه معــا عل يـ
مب
بحكم مهامه داخل المنظمة المركزية و بشكل
دراجة نارية .بعد ذلك توجه إل وسط المدينة )الدار البيضـاء( حيـث س رـيبك دراجتــه الناريـة لـدى أحـد الحـرا س و بالضـبط قـرب ســينما ريـ ر يـب و
ريالطو و من تم توجه إل ساحة محمد الخامس مرورا من أمام مقه لشوب متوجها إل موعد له مع عبد العال ر
حاج الذي سبق للمنظمة
أن اتخذت يف حقه قرار التجميد بعدما رفض النضباط لقرارات أمنية تتعلق بالحفاظ عليه من العتقــال) .كــان الرفيــق زعـزاع يملـك دراجتــان
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ناريتان ،واحدة من نوع سوزوك و الخرى من نوع ياماها ،تستعمل استعمالت مختلفة لسباب أمنية( .
و بقـرار مــن الكتابــة الوطنيــة حــافظ عبــد ا زعـزاع عل علقــة بحـ رـاج رغــم تنــاقض ذلــك مــع المبــادئ التنظيميــة و المنيــة خاصــة أن عبــد ا
زعزاع كان المســؤول الول عـن القاعـدة اللوجســتيكية للمنظمــة و عـن أمـن الرفـاق .و ي ـف نقطـة محـددة وصـل عبـد ا زعـزاع إل شـارع الحسـن
الثـ يـاب ليتــوجه نحــو ســينما فــوكس و بعــد مــروره الول مــن أمامهــا عــاد مــرة أخــرى ر
ليلق نظــرة إل داخلهــا فلفــت نظــره وقــوف أحــدهم مصــوبا
ـ
نظراتــه نحــوه ،كمــا أن آخريــن كانــا يتضفان بشــكل مـ رـثب للريبــة داخــل مــدخل الســينما ) مســمرين( يراقبــان الوضــع عــن كثــب ،و قــد غــادر الرفيــق
غب بعيـدة عـن بـاب مراكـش( حيـث توجـد محطـة الحــافلت ،و قـرب الخـط رقـم  6جـذبه أحـدهم
المكان مشعا نحو ساحة المارشـال )ســاحة رـ
ي
من أسفل ر
السبة و ظـل بعيـدا عنـه و يف أقــل مـن رـ
عش ثـواب ارت عليــه مجموعـة مـن العناص المجهولـة ،و بعـد إسـقاطه أرضـا تـم تقييـد يـديه
ـ
ـ
ر
أمريك حيــث تــم نقلــه إل "درب مــولي الشيف" بعــد
إل الــوراء و نقلــه إل "إســطافيت" و تفتيشــه و تهديــده ثــم بعــد ذلــك إل ســيارة مــن نــوع
ـ
تعــذيب شــديد لمــدة  48ســاعة ،زاد مــن حــدته اكتشــاف البــوليس لــديه مجموعــة مــن المفاتيــح لمق ـرات شية )ثلث مق ـرات( للمنظمــة حيــث
سيتعرف البوليس عل عنوان المقرات الثلث للمنظمةة
ف
ف
التمسماب:
مصطI
الدار البيضاء  29يناير  75اعتقال الرفيق
ي
ي
ي
بج إفريقي ــا و تم ــت
هك ــذا ت ــم اعتق ــال مص ــطق التمس ــماب ي ــوم الثلث ــاء  29ين ـ يـاير  1975بع ــدما ت ــوجه الب ــوليس نح ــو أح ــد المق ـرات الك ــائن ـ
محاصته و اقتحـ ــامه و اعتقـ ــال الرفيـ ــق مصـ ـ ي
ـطق التمسـ ــماب )المعـ ــروف ب " تشـ ــيكو الـ ــدب" و "مـ ـ رـي" (....هـ ــو أحـ ــد أطـ ــر المنظمـ ــة ،تحمـ ــل
مسؤوليات تنظيمية يف العديد من المدن ،مسـؤول خليـة "جيـاب" )تقاسـم عضـويتها مـع كــل مـن فـؤاد الهيلل  ،عبـد المجيـد يشي ،مصـ ي
ـطق
ـ
ـطق التمس ـ ي
ر
مشفا عل مدينــة طنجــة )يعتــب مص ـ ي
خلل( ،كم ــا ك ــان ر ـ
الحقيق للتنظي ــم المــام بمدينــة طنجــة حي ــث كــان يتمت ــع
ـس
ـ
س
المؤ
ـماب
ر
ـ
بشــعبية واســعة .كــان اليوسـ يـق قــدور جلد "درب مــولي رـ
الشيف" يعتـ رـبه دينــامو الحركــة الطلبيــة و اعتقــاله كــان صــيدا ثمينــا بالنســبة للجهــزة
القمعية .و يعرف الرفاق الذين كانوا يشكلون النواة الساسية للمحـ رـب ر ي
فب أنـه هـو صـانع بطـائق التعريـف ال رـي كـان بارعـا ي ـف تحويلهـا و تمويــههــا و
جعلها صالحة للستعمال .لقد كان مبدعا.
الهيلل  ،إدري ــس ب ــن زك ــري و عب ــد ا
بج إفريقي ــا و اعتق ــال الرف ــاق الثلث ــة :ف ــؤاد
 الدارالبيض ــاء 30 :ين ــاير  : 75اقتح ــام مق ــر المنظم ــة ـيـ
الحريف
ي
تم اختطاف الرفاق إدريس بن زكري )عضــو اللجنـة الوطنيـة و مســؤول جهــة الغـرب و تيفلـت و الخميســات و كـان الرفيـق يعــاب مـن مـرض حـاد
عند اعتقاله حيث كان يخضع للعلج يف شية تامة و كان يعرف بالرفيق )بومنجل(( و فؤاد الهيلل ) مسؤول خلية  23مارس بالدار البيضاء
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ي
الروداب بالــدار
ج الــداوديات( و عضــو خليــة ابراهيــم
و كــانت تضــم كل مــن عبــد ا زع ـزاع و عبــد ا الحريــف ،و مســؤول خليــة بمراك ــش )
ـ
ـ
البيض ــاء إل ج ــانب ك ــل م ــن عب ــاس المش ـ رـبي و محم ــد الش ييق ،إض ــافة إل خلي ــة ض ــمت كل م ــن عب ــد الفت ــاح الفاكه ـ يـاب و أحم ــد آي ــت بناص و
ي
التقي المركزي و كــان الرفيــق يعــرف
مسؤوليات عن العمل يف مدينة خريبكة و اليوسفية و يف جهة الغرب و منطقة المعازيز و عضوية الجهاز
باسـم العرب ) بفتــح الـراء( الـذي حــوكم بـه غيابيـا بالمؤبـد يف محاكمـة غشــت  73ثـم أصـبح محمـد الزرقطـ ي
ـوب و أسـماءا أخـرى كمصـ ي
ـطق و عبـد
رـ
ـ
ر
الرحيم و الروخو الطويل( ،و عبد ا الحريف ) عضو خلية  23مارس الي التحق بها شهرا قبل العتقال( و ذلك يوم الربعـاء حــوال الســاعة
الثامنة و النصف مساءا ليتم اقتيادهم من طرف مجموعـة تابعـة ل "الفرقـة الوطنيـة رـ
للشطة القضـائية" )مـا ر يـ
بب  10و  15شخصـا( مجهزيـن
السي الذكر "درب مولي ر
بالمسدسات و بنادق رشاشة نحو المعتقل الشي ر ئ
الشيف".
فباير 1975
مراكش ري
ري
الحسب و عبد الجبار حســون )و همــا عضــوان ـف خليـة الـداوديات بمراكــش(
سيتم خلل شهر رفباير اعتقال مجموعة من الرفاق و هم التوك
و ادريــس ولــد القابلــة ) أحــد قــادة الحركــة التلميذيــة ي ـف بدايــة الســبعينات ،تحمــل مســؤوليات تنظيميــة وطنيــة و محليــة ،و قــد تــم اعتقــاله مــن
ر
ر
ر
نقاب بمدينة القنيطــرة و
مدينة الخميسات و نقل بعد ذلك إل مركز الشطة بالقنيطرة قبل نقله إل درب مولي الشيف( و محمد الزكريي ) ر
عضو سابق بمنظمة إل المام(.
ر
الهيلل ،
 إعطــاء تلخيــص مركــز و شد أســماء الرفــاق الــذين تعرضــوا للتعــذيب  :عبــد اللطيــف زروال ،أبراهــام الشفاب ،عبــد ا زعـزاع ،فــؤادـ
محمد الش ييق ،عبد الرحمان نوضة.
السياس
خلل هاته الحقبة بلورت القيادة ) أي العضاء الذين أفلتوا مـن اعتقـالت نونـ رـب  - 74ينـاير  ( 75خطـة دعائيـة مسـتمدة مـن تحليلهـا
ـ
للوضـع القـائم ،و أهـم مـا جـاء ي
المرحل
ـال
ـ
ض
الن
ـة
ع
لطبي
ـده
ي
تحد
و
ـة
ي
الجماهب
ـة
ك
الحر
ـو
م
ن
ـام،
ـ
ظ
الن
ـة
م
أز
عل
ـده
ـ
ي
تأك
السياس
ـل
ي
التحل
ـذا
ه
ف
ر
ـ
ـ
ـ
كنضال ديموقراط.
نونب  -74يناير  75و ما بعدها:
 حول تقييم اعتقالت رأصدرت قيادة المنظمة بعد هذه العتقالت تقييما لها صدر ر
بالنشة الداخلية "الشيوع" و هــو التقييــم المعــروف ب "تقييـم غشــت  ."75و
قد حاول هذا التقييم الجواب عل الوضع ال ر
ـذاب للمنظمــة النـاجم عـن العتقـالت السـابقة الـذكر .و قـد اسـتعاد هـذا التقييـم مفهـوم المقدمـة
ئ
بالجماهب
الدعاب لفك العزلة و التقدم يف الرتباط
الجماهب من خلل تأكيده عل تصعيد العمل
التكتيكية و أكد عل يصورة التجدر داخل
ر
ر
و أ ك ــد عل الج ــوانب التقني ــة ي ـ ـف تحليل ــه لتل ــك العتق ــالت )اس ــتعمال المفاتي ــح ،المقـ ـرات .(...و غ ــاب الج ــانب التنظي ـ ـ ي ـف مقاب ــل ذل ــك .و
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سياسيا أصبح تر ر ي
كب كل القوى حول قضية الصحراء يف عملية سياسية دعائية هجومية.
البنامــج ي ـف جريــدة "إل
ي ـف هــذا الســياق تمــت بلــورة برنامــج ديمــوقراط ير
اع ر ـش وط التحــالف مــع الح ـزاب الصــلحية و قــد تــم طــرح هــذا ر
ـ
البنامــج تــم الســكوت عــن الح ـزاب الصــلحية إل حــدود غشــت  ،75يف وقــت كــان الوضــع ر ي ـ
يتمب بتصــاعد
المــام" العــدد  . 21لمصــلحة هــذا ر
ـ
القمع و الرهاب و الشوفينية و محاصة المنظمة و تطويقها من طرف تحالف النظام و الحـزاب الصــلحية )اســتمرار هجــوم جريــدة المحــرر
العرب "( و اســتمر الهجــوم خلل  75و  76ي ـف وقــت
الــذي انطلــق منــذ افتتاحيــة غشــت  74المعنونــة ب " حكايــة البــؤرة الثوريــة ي ـف الغــرب
ـر
عارضت هذه القوى النضالت
الجماهبي يتصاعد.
الجماهبية و قامت بطرح السلم الجتماع يف وقت كان فيه السخط
ر
ر
وطرحت الخطة الدعائية محوران للعمل:
الجماهب
أ -الرتباط و الهتمام بمشاكل
ر
المصب و إعادة البناء عل أسس وطنية ديموقراطية.
ب -طرح قضية الصحراء بالدفاع عن موقف تقرير
ر
حملت الخطة يف طياتها عدة تناقضات لم تستطع الجواب عنها ،و من هذه التناقضات:
 تأكيدها عل دور الشبيبة المدرسية كمقدمة تكتيكية يف وقت كان الوضع ر ينسي داخل هذه الفئـة عكــس مـا كــانت تعرفـه الفئــات
يتمب بجزر ر
الي كانت ر ي
الشعبية الخرى ر
تتمب بتصاعد يف نضالتها.
الخبة تعـارض النضـالت
الجماهبيــة و تــدعو إل
كان هناك بحث عن صيغ تكتيكية للتحالف مع القوى الصلحية يف وقــت كــانت فيــه هـذه
ر
رـ
السلم الجتماع.
 سقوطها يف ازدواجية من جهة التعامل مع الحزاب الصلحية.كان تكتيك المهادنة هـذا يـؤدي إل تغليـب التكتيـك عل حســاب السـ رـباتيجية ممـا كـان يسـقط ي ـف الصــلحية ،و قـد دام هـذا الحــال عمليــا مـن
دجنب  75حيث حصل سكوت شبه كل عن الصلحية رغـم هجوماتهـا و حملتهــا المســعورة ،و قـامت جريــدة "إل المــام" ي ـف
دجنب  74إل
ر
ر
ي
البنام ــج ال ــديموقراط
ع ــدد  25بإص ــدار مق ــال ح ــول الحـ ـزاب الملكي ــة ق ــام بمهاجم ــة ه ــذه الحـ ـزاب الص ــلحية و ـف نف ــس ال ــوقت بتط ــوير ر
بنبة شوفينية.
لمغازلتها ،و ظل الموقف من الصحراء ) كموقف تكتيك( مطبوعا ر
ي
ي ـف هــاته الفـ رـبة كــان الوضــع العــام للمنظمــة يتطلــب اســتقللية سياســية أ كــب ـف مواجهــة قــوى الصــلح ،و كــذا طــرح البــديل الثــوري ،لقــد كــان
ري
إشكالب هما  :خطر السقوط يف النعزالية و فقدان الستقللية السياسية.
مطلوب سياسيا من المنظمة أن تحل
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اعتقالت
دجنب  - 1975يناير َ1976
ر
ري
الرفيقب عضوي الكتابة الوطنية بلعبــاس
دجنب  1975لتستمر إل حدود مارس  ،1976و هكذا سيتم اعتقال
ابتدأت حملة العتقالت منذ
ر
المش ـ رـبي والراح ــل عب ــد الفت ــاح الفاكه ـ يـاب أح ــد ال ــذين حوكم ــوا ي ـف غش ــت  73ي ـف محاكم ــة ال ــدار البيض ــاء ) مجموع ــة  ،(44و بع ــد خروج ــه م ــن
الرفيقب تم اعتقال عضوي اللجنة الوطنية للمنظمــة الصـ ي
ري
ـاف حمــادي
السجن التحق بالعمل الشي كعضو يف الكتابة الوطنية ،وبالضافة إل
و عبد ا المنصـوري و مجموعـة مـن الطـر و المناض ر ي
ـلب مـن بينهـم إدريـس الزايـدي و عبـد الرحيــم لـبيض و لعريـش عـزوز و أحمـد الفصـاص و
سعيدة لمنبه و فاطمة عكاشة و ربيعة لفتوح و ر
ري
المناضلب الخرين.
العشات من
دجنب  :75اعتقال الرفيق أحمد الفصاص
فاس :
ر
الطلب التابع للمنظمة ،كما كان يتحمــل مســؤوليات تنظيميــة متعـددة
دجنب  1975و هو أحد مسؤول القطاع
تم اعتقال أحمد الفصاص يف
ر
ر
كإشافه عل العمــل يف الحيــاء الشــعبية بالربــاط و عضــويته ي
ي
رـ
الزنزوب ،
ـة
ـ
ع
بوجم
و
الهيلل
ـؤاد
ـ
ف
ـانب
ـ
ج
إل
ـة
ـ
ن
المدي
ـس
ـ
ف
بن
ـمود
ـ
ص
ال
ـة
ـ
ي
خل
ف
ـ
ـ
ـ
ـ
إضافة إل مسؤوليته عل مدينة طنجة يف ر
فبة مارس – أبريل  1975و مسؤوليات أخرى بمدينة فاس.
دجنب  :75اعتقال الرفيق سعيد أسغن
إفران10 :
ر
دجنب  75وذلك بنفس المدينة حيث كان يشــتغل
اعتقل الرفيق سعيد أسغن وهو عضو خلية مرشحة تابعة للمنظمة بمدينة إفران يوم 10
ر
كمدرس لمادة التاري ــخ.
دجنب  :75اعتقال المناضل أحمد بوغابة
طنجة 21 :
ر
ئ
أحمــد بوغابــة مناضــل مــن مدينــة طنجــة )الناقــد و المخــرج الســينيماب الحــال( كــان عضــوا بإحــدى اللجــان الساســية التابعــة للمنظمــة بمدينــة
طنجــة .و قــد تــم اعتقــال أحمــد بوغابــة عل إثــر معــارك نضــالية خاضــها تلميــذ ثانويــة ابــن الخطيــب و عــن طريــق أحــد المـ رـب ر ي
اجعب الــذي قــام
ـلب و المناضـلت منهـم  :بوقرطـاس مص ي
بإرشاد البوليس إل بيته .بعـد ذلـك تـوالت العتقـالت لتهـم العديـد مـن المناض ر ي
ـطق ،فريـد الحـداد ،و
ليل و نعيمة بنسعيد.
دجنب :1975
تطوان 22-21 :
ر
ي
دخلت ثانويـة التقنيــة الجديـدة ف يـ
إصاب تـم خللـه توزي ــع مجموعـة مـن المناشـ رـب موقعـة باسـم منظمـة "إل المـام" ،كمـا تـم توزي ــع مجموعـة
ـ
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من المقالت للنقابة الوطنية للتلميذ ،و قـد تـم اعتقـال مجموعــة مـن التلميـذ مـن نفـس الثانويـة و طالبـان يدرسـان بمدينـة فـاس ،ثـم مـا لبـث
أن أطلق شاحهم .
لــم تتوقــف الحملــة بمدينــة تطــوان بــل ستتســع لتطــال العديــد مــن المناضـ ر ي
ـلب منهــم أحمــد بــوراس وأحمــد الوهـ رـاب و فاطمــة الوهـ رـاب و ليل و
ي
لكوف عنان ر ي
المب العـام الســابق للمـم المتحـدة ولمينهـا الحـال بـان كيمــون( و يـونس مجاهـد ) هــو
جمال بن عمر )الممثل الشخض السابق
للضب و ذلـك في
ي
الكاتب العام الحال للنقابة الوطنية للصحافة( .و ف سياق هاته الحملة تم تعـذيب أخ أحمـد بــوراس و تعرضـت أمـه و أبـوه يـ
يـ
إطــار عمليــة ضــغط مــن أجــل أن يســلم نفســه للبــوليس .و تــوالت العتقــالت و شــملت العديــد مــن المناضـ ر ي
ـلب منهــم محمــد مغاغــة ،مصــطق
الخطاب و آخرون...
ر
ي
البم ،البوحسن ،عبد الباري الطيار....
و انتقلت العتقالت إل مدينة فاس حيث اعتقل الرفاق عبد العال ر
تطوان :مساء يوم الجمعة  2يناير 1976
يف هــذااليوم تــم اعتق ــال الرفي ــق إدريــس الزايــدي و ه ــو أحــد مس ــؤول المنظم ــة بمدين ــة ف ــاس إض ــافة إل ر ـ
إشافه عل نش ــاط المنظم ــة بمدين ــة
ـ
ي
ي
تط ــوان ،كم ــا تحم ــل مس ــؤوليات ـ ـف مدين ــة طنج ــة ،و ق ــد تم ــت عملي ــة اعتق ــاله و ه ــو ـ ـف طريق ــه إل مدين ــة تط ــوان لحض ــور موع ــد م ــع أح ــد
المناضلب ،و سينقض عليه البوليس الشي قبل وصوله إل مكان الموعد عل بعد  150ر
ري
مب من المكان ،و الرفيق إدريس الزايـدي مـن الرفــاق
الذين تعرضوا لتعذيب شديد خلل حملة اعتقالت سنة .1976
ر
تين لحبيب
الرباط  11يناير  1976يوم الحد عل الساعة الثالثة و الربــع :اعتقال رالرفيق ي
تــم إعتقــال تيـ رـي لحــبيب عل إثــر لقــاء مــع يــونس مجاهــد الــذي كــان ســيلتق بــه لول مــرة ،و قــد تــم اعتقــاله عل الســاعة الثالثــة و الربــع قــرب
الخب الــذي كــان واقفــا بالمكــان
محطــة القطــار )الربــاط المدينــة( حيــث ذهــب إل موعــد مــع يــونس و مــا أن خطــا الخطــوات الول نحــو هــذا
رـ
المحــدد حـ رـي انقضــت عليــه عناص مــن البــوليس الشي ،و قــد جــاء ســقوط الرفيــق التيـ رـي ي ـف فــخ نصــب لــه عل يــد عصــابة شــوخمان )أحــد
الخب كان قد سلم نفسه للبوليس .و بتــدخل
رأشس العناص البوليسية بمدينة الرباط( نتيجة عدم معرفته باعتقال يونس مجاهد لكون هذا
ر
من عمته المغنية عليا مجاهد و مقابل وعد بإطلق شاحه أرشد البوليس إل موعدين من بينهما موعده مع ر
التيي لحبيب.
ف
ر ف
ر ف
مصط Iفزوان
الرفيقي عزوز العريش و
الثني  12يناير  :76اعتقال
يوم
ي
الخب عضــوا ـف اللجنــة الوطنيــة بعــد اعتقــالت نونـ رـب  74و ينــاير  ( 75و
ي ـف نفــس المكــان ســيتم اعتقــال كــل مــن لعريــش عــزوز )أصــبح هــذا
رـ
ي
مصطق فزوان و هما مسؤولن تنظيميان يف مدينة الرباط و ذلك بعد نسيان لموعـد سـابق مـن طـرف لعريـش عـزوز مـع يـونس مجاهـد الـذي
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كــان مصــاحبا بــالبوليس بحيــث ســيتم اعتقــال كــل مــن لعريــش و فــزوان .وخلفــا للرفيــق التيـ رـي لحــبيب كــان الرفيقــان عل علــم باعتقــال يــونس
تغيب مكــان موعــدهما .هكــذا جــاء البــوليس لعتقــال عــزوز لعريــش الــذي كــان لــه موعــد ســابق مــع يــونس ي ـف نفــس المكــان و إذا بــه
لكنهمــا نســيا رـ
ي
رـ ـ
رفيقب )لعري ــش ع ــزوز و مص ــطق ف ــزوان( و ب ــذلك تكب ــدت المنظم ــة يـ ـ
ر يـ ـ
ص بة قوي ــة عل مس ــتوى مدين ــة الرب ــاط ،فالثن ــان
يلق القب ــض عل
المعتقلن مســؤولن رئيســيان بمدينــة الربــاط .و ســتتوال حملت العتقــال لتصــل إل مدينــة تيفلــت و نواحيهــا حيــث همــت هــذه العتقــالت
ري
الفلحب.
مجموعة من
يوم الثلثاء  13يناير  :76اعتقال الرفيق عبد القادر أمضي
اعتقــل الرفيــق عبــد القــادر أمضي بنفــس الطريقــة الـ رـي اعتقــل بهــا مــن قبلــه الرفــاق محمــد البكـراوي و الشــهيد عبــد اللطيــف زروال و عبــد ا
زعزاع و الزيدي ادريـس و التي رـي لحـبيب و عـزوز لعريــش و آخــرون مـن مناضـل المنظمــة والحركـة الماركســية اللينينيــة المغربيـة .و جـاء اعتقـال
ي
ري
المناضلب الذين كانوا
مصطق فزوان الذي انتظره هناك قبل النقضاض عليه .و عبد القادر أمضي من
الرفيق أمضي عل إثر موعد له مع
ي
الزنزوب و حميــد بــن
يعملــون ي ـف شية تامــة و تحمــل مســؤولية العمــل التلميــذي بمدينــة الربــاط إل جــانب الرفــاق محمــد الرحــوي و بوجمعــة
ـ
زك ــري و يوســف و آخ ــرون ،كم ــا اش ــتغل يف الحي ــاء الش ــعبية ض ــمن لجن ــة ش ــعبية ك ــانت تعم ــل بج العك ــاري و ك ــان ر ـ
يشف عليهــا الرفي ــق ف ــؤاد
ـ
ـ
الهيلل.
ي
ي
التقي للمنظمة إل مدينة فاس تحمـل الرفيـق إل جـانب الراحــل البوحســن و ف شية تامـة مسـؤولية نقــل الوثـائق ر يـ
بب
و عندما تم نقل الجهاز
ـ
فـاس و الـدار البيضــاء ) كـان مسـؤول عــن نقلهـا مـن الربــاط إل الـدار البيضـاء بينمــا كـان ينقلهـا البوحســن مـن فــاس إل الربـاط و أحيانـا رـ
مباشة إل
الدارالبيضــاء( .و قــد تعــرض الرفيقــان لتعــذيب شــديد و عـ يـاب الرفيــق البوحس ــن مــن ج ـراء ذلــك حـ رـي بعــد خروج ــه مــن الســجن إل أن فقــدناه
مبكرا.
لمنبه بمقر المنظمة
الرباط  16يناير  :1976اعتقال الشهيدة سعيدة
ي
 16يناير  :1976الطريق إل درب "مولي ر
الشيف"
لمنبه 48 :ساعة قبل اعتقالها
 سعيدةي
ي
لمنبه شــك بإمكانيــة اعتقالهــا انطلقــا مــن فرضــية اعتقــال الرفيــق الــذي
ـعيدة
ـ
س
ـة
ـ
ق
الرفي
ـاور
ـ
س
1976
ـنة
ـ
س
ـن
ـ
م
ـاردة
ـ
ب
ال
ـاير
ـ
ن
ي
ـام
ـ
ي
أ
ـدى
ـ
ح
إ
ف
ـ
ـ
تشاطره مقر سكناها و الذي غاب عن النظار منذ  48ساعة.
لــم تضــيع ســعيدة الــوقت كـ رـثبا قبــل أن تتــوجه إل مقــر ســكناها لفراغــه مــن كــل مــا يمكــن أن يهــدد أمــن الرفــاق و أمــن المنظمــة مــن مناشـ رـب و
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وثائق ،و معلومات قد تفيد أجهزة القمع يف حملتها عل المنظمة.
لمنبه تتوجه إل بيتها:
يوم  16يناير  76سعيدةي
ي
كــان الــوقت مســاء و كــانت الشــمس قــد أكملــت دورة غروب ـهــا و غــابت وراء الفــاق منــذ مــدة و خيــم الظلم عل المدينــة ـف مســاء بــارد .ســعيدة
بج مدغشــقر بالربــاط قــرب المحكمــة البتدائيــة حاليــا .كــانت الســاعة
تقــف أمــام الســتوديو )عبــارة عــن شــقة صـ ر
ـغبة( الــذي تســكنه و الواقــع ـ
حب وصلت ي ي
السادسة مساء ر ي
ـوديي عضــو منظمــة إل
لمنبه
ـة
ـ
ج
خدي
)
لمنبه
خديجة
لختها
زيارة
بعد
لها
لمب
ه زوجــة الرفيــق عبـد العزيــز لـ ر
ـ
ـ
ـوطي لطلبــة المغــرب ،اعتقــل ســنة  1972و حــوكم ســنة  1973رـ
المــام و اللجنــة الداريــة المنبثقــة عــن المــؤتمر الخــامس رـ
عش للتحــاد الـ ي
بعش
قض م ــدتها بالكامل ــة و خديج ــة لمنبه أس ــتاذة و كاتب ــة و مناض ــلة حقوقي ــة لعب ــت دورا ب ــارزا ي
س ــنوات س ــجنا يـ ـ
ر يـ ـ
المعتقلب
ف حرك ــة ع ــائلت
يـ ـ
ــ
ر
ر
ري
س ء قـد انقلـب رأسـا عل عقـب :ملبسـها ،كتبهـا و
السياسيب( ،و مـا أن فتحـت البـاب و حملقـت بعينيهــا ـف جـوانب غرفتهـا حــي وجــدت كــل ـ
حاجياتها المختلفة و كأن عاصفة قد أصابت الستوديو.
لقد أدركت بحسها أن اللحظة ر
الي حدست و قوعها قد أصبحت حقيقة .و قبل أن يتشــكل رد فعلهـا كـان أربعـة مـن الكلب المدربـة مـن رجــال
المجرم اليوس يـق قـدور قاتــل الشـهيد عبـد اللطيـف زروال قـد انقضـوا عليهـا انقضـاض ذئـب عل فريســته واض ر ي
ـعب القيـد بمعصــميها و العصـابة
السوداء عل عينيها لتنقل ،تحت وابل من السباب و النعوت المحقرة للمـرأة و للمناضــلة ،إل المعتقــل الس ء الــذكر درب "مـولي رـ
الشيف"
ـ
ر
الفاس.
لتبدأ رحلة أخرى من حياتها النضالية يف مواجهة جلديها كلب حراسة النظام
الكببة ضد منظمة "إل المام" ابتداء مــن ســنة
قضت سعيدة ثلثة أشهر بالدرب إل جانب رفاقها و رفيقاتها الذين حصدتهم الحملة الثانية
ر
ئـ
الس الـذكر حيـث كـل
النفس و الجسـدي كمناضـلة و كــامرأة مناضـلة داخـل المعتقـل الشي
يناير  . 76كــان نصــيب سـعيدة كـ رـببا مـن التعـذيب
ـ
الوس ــائل تس ــتعمل بل ح ــدود م ــن ط ــرف زباني ــة النظ ــام و كلب ــه المس ــعورة لتحطي ــم المعنوي ــات و تكس ـ رـب الرادة الثوري ــة ل ــدى المناض ـ ر ي
ـلب .و
باعتبارها امرأة عانت سعيدة من العقليـة الذكوريـة الوحشــية للجلديـن الحاطـة مـن كرامـة المـرأة و إنسـانيتها ر ئـ
ه تقـف
الس الـذي لـم تنســاه و ـ
أم ــام القض ــاة ال ــوجه المقن ــع للجلد ي ـف دول ــة اللق ــانون و النتهاك ــات الجس ــيمة لحق ــوق النس ــان .أم ــام قض ــاتها ي ـف المحكم ــة انتص ــبت س ــعيدة
ئ
النساب خصوصا.
بدورها لتحاكم جلديها يف مداخلة دخلت تاري ــخ النضال السياس بالبلد عموما و النضال
و خلل معركــة بطوليــة ) ي ـ
لمنبه بعــدما تــم نقلهــا إل مستشـ يـق ابــن رشــد بالــدار
إصاب عــن الطعــام دام  45يومــا( استشــهدت الرفيقــة ســعيدة
ـ
لمنبه
البيض ــاء و ذل ــك وس ــط إهم ــال ط ـ رـي و لمب ــالة أجه ــزة النظ ــام .لق ــد اق ـ رـبف النظ ــام الكم ـ رـبادوري جريمت ــه النك ـراء فاستش ــهدت س ــعيدة
ـ
المغرب و أصبحت رمزا لنضال المرأة المغربية.
لتنضاف إل قافلة شهداء الشعب
ر
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الدار البيضاء  20يناير :1976
ف
الفاكهاب عضو الكتابة الوطنية
 اعتقال الرفيق عبد الفتاحي
يوم  20يناير من سنة  1976اقتحم رجال المخابرات أحد المقرات الشية لمنظمة "إل المام" بالدار البيضاء و اعتقلواعبد الفتاح الفاكهابي
ي
ر
قصبة من خروجه من السجن بعــد محاكمــة
عضو الكتابة الوطنية للمنظمة و رفيق آخر) .التحق عبد الفتاح الفاكهاب بالكتابة الوطنية لفبة ر
غشــت  . 73و تحمــل مســؤوليات تنظيميــة ي ـف مدينــة الــدار البيضــاء عل رأس خليــا للمنظمــة( ،و قــد اعتقــل الفاكهـ يـاب لول مــرة ي ـف  8مــارس
 1972بمدين ــة خريبك ــة و م ــن هن ــاك ت ــم نقل ــه إل درب "م ــولي رـ ـ
ر يـ ـ
المعتقلب الماركس ـ ر ي
ر يـ ـ
اللينينيب ال ــذين ت ــم
ـيب –
الشيف" لينض ــم لمجموع ــة
تقديمهم إل محاكمة الدارالبيضاء يف غشت  1973حيث سيتم إطلق شاحه.
ـاحب ي ي
لمب ر يـ
الخب للفاكهـ يـاب يــوم  20ينــاير  1976تــم العثــور لـديه عل مفتـ ر ي
لب يقطنهمــا ثلث رفــاق ســيتم اعتقــالهم و هــم )أمنــاي
عنـد العتقــال
رـ
ي
إبراهيم ،أحمد بن سعيد و عبد العزيز طريبق() .انظر المزيد :كتاب "لوكولوار" لعبد الفتاح الفاكهاب منشورات طارق (2005.
فاس  25يناير :1976
 اعتقال الرفيق عبد ا المنصوريتم اعتقال عبد ا المنصوري ،عضو اللجنة الوطنية و عضو سابق ي ـف لجنـة التنســيق الوطنيـة )التحـق باللجنـة الوطنيـة بعـد اعتقـالت نون رـب
 - 74يناير  ( 75لمنظمة "إل المام " ،يف مدينة فاس و كان مسؤول عن مدينة القنيطــرة ،فــاس و طنجـة و تـم نقلـه بعـد ذلـك إل درب"مـولي
ر
الشيف".
الدار البيضاء  1مارس :1976
ف
الصاف
 اعتقال الرفيق حماديي
ي
تمت عملية اعتقال حمادي الصاف عضو اللجنة الوطنيـة للمنظمــة و مســؤول الجهـة رـ
الشقية يــوم فاتــح مـارس  76و ذلـك عل يـد عناص مـن
جهاز المخابرات و بمساعدة سمسار يف العقار وصاحب ي ي
المبل الذي كان ينــوي اكـ رـباءه و أخيــه الـذين أقنعهـم البــوليس بـأن الشــخص مـن عتــاة
ي
الفاكهاب.
اللصوص ،و ذلك حينما كان متأهبا لكراء أحد المقرات الجديدة بعد انكشاف المقر الذي كان يسكنه عبد الفتاح
الدار البيضاء  2مارس:
ر
اعتقال الرفيق عباس المشبي عضو الكتابة الوطنية
اعتقل آخر عضو يف قيــادة منظمــة "إل المـام" المنبثقــة عـن النـدوة الوطنيـة الول للمنظمــة سـنة  72و يتعلــق المـر ببلعبــاس المش رـبي )كـان
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عضوا يف الكتابة الوطنية للمنظمة و مسؤول عن مجموعة من الخليا بمدينة الدار البيضاء و كان يعرف باسم الرفيق يوسف الــذي حــوكم بــه
ي
الروداب( .و قد تم اعتقاله عل إثر موعد محدد بشارع أنفا مــع أحـد الرفـاق ،و كــان رجــال
غيابيا يف محاكمة غشت  73و رشيد و بالخص إسم
المخــابرات يحتلــون إحــدى الفيلت القريبــة مــن مكــان الموعــد بهــدف تســهيل مراقبــة المكــان ،و مــا أن وصــل إل المكــان آتيــا مــن جهــة شــارع
عب أحد الزقة ر
حي تم النقضاض عليه و قد كان المكان مطوقا من كل جهة .و هكذا سقط آخــر عضــو مــن قيــادة المنظمــة المنبثقــة
الزيراوي ر
ي
ر
عــن النــدوة الوطنيــة الول ـف مكــان قــرب مدرســة توجــد بجــوار أوطيــل إيــدو أنفــا حاليــا عل بعــد  300مــب مــن مكــان اختطــاف الشــهيد عبــد
اللطيف زروال.
ر
شــكلت حملــة مــارس  76ي ـصبة قويــة للمنظمــة بمدينــة الــدار البيضــاء بعــدما توصــل البــوليس إل اعتقــال المحــبف الثــوري أحمــد آيــت بناص
ـلب الساسـ ر ي
المســؤول الرئيس عــن الحركــة التلميذيــة بالمدينــة و مجموعــة مــن المناضـ ر ي
ـيب الــذين كــانوا يشــكلون محــور العمــل بثانويــات الــدار
ـ
البيضــاء و مــن هــؤلء عبــد اللطيــف صــابر و لحســن صـ رـبب...بعــد هــذه الحملــة ســتفقد الحركــة التلميذيــة المغربيــة نقابتهــا المناضــلة :النقابــة
الوطنية للتلميذ.
الرباط  12أبريل  1976مساءا :اعتقال الرفيق محمدالرحوي
اعتقــل محمــد الرحــوي المعــروف ب الصــحراوي و الفيلل و الملقــب ب"زعيـ رـب" ) اقتبــاس الســم مــن وائــل زعيـ رـب المناضــل الفلسـ ي
ـطيي الــذي
ـ
ي
اغتــالته المخ ــابرات الشائيلية ي ـف ســنة  ) ( 1972محمــد الرحــوي مــن المناض ـ رـلب الوائ ــل داخ ــل منظم ــة "إل المــام" ذو أخلق عاليــة تتس ــم
الطلب و ي ـف الحيــاء الشــعبية حيــث ســاهم عل
بــالخلص والتواضــع والنضــباط للق ـرارات مهمــا كــانت خطورتهــا ،خـ رـب النضــال التلميــذي و
رـ
حب تعرض ــت المنظم ــة يف الرب ــاط ي ـ
امت ــداد س ــنوات يف توزي ــع المناش ـ رـب الشية للمنظم ــة داخله ــا ،و ر ي ـ
للضبات المتتالي ــة س ــنة  74تحم ــل ع ـ ر ئ
ـي
رـ
ـ
ر
النهوض بها من جديد إل جانب رفاق اخرين من أمثال عبد القادر أمضي و آخرين و احبف العمل الشي تحت اسم زعيــب( عل إثــر موعــد
البيد بالرباط بعد لقائه مع أحد العناص المشــبوهة ،و قـد وجـد عناص مـن المخــابرات ي ـف انتظــاره فلذ بــالفرار ،و بعـد مطـاردة هوليوديـة
بج ر
ج المــل
اســتقل خللهــا تباعــا ثلث ســيارات أجــرة ،و بعــدما ابتلــع أوراق مــذكرة تضــم مجموعــة مــن المواعيــد ،تــوجه إل دوار الحــاج قاســم ) ـ
ي
يـ
حاليا( حيث توجد إحدى المقرات الشية للمنظمة ،و ما أن دلف إل الداخل ر
للمبل مــن
حي توالت طرقات قوية عل الباب تبعتها مداهمة
ط ــرف عناص مس ــلحة م ــن المخ ــابرات ،و ق ــد ك ــان يوج ــد هن ــاك يف ي ي ـ
القنض المع ــروف ب " الح ــبيب" و محم ــد
ـان
ـ
م
الرح
ـد
ـ
ب
ع
ـن
ـ
م
ـل
ـ
ك
ل
المب
ـ
ـ
النض ياب المعــروف ب"مصـ ي
يـ
الخبيــن كانــا عضــوي لجنــة أساســية بثانويــة ابــن عبــدون
ـطق" اللــذان كــان يقطــن معهمــا محمــد الرحــوي ) .هــذان
ر
ـطق التمس ـ ي
يشف عل ه ــذه اللجن ــة ف ــؤاد الهيلل ث ــم مص ـ ي
بخريبك ــة خلل س ــنة  74و ك ــان ر ـ
ـماب ،و انتق ــل الرفيق ــان إل الرب ــاط بع ــدما أص ــبحا
ـ
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ري
طالبب(.
لينب و م ــاو تس تون ــغ و غيف ــارا و ر
ك ــان ي ي ـ
المب ل يحت ــوي عل آل ــة فيتنامي ــة للطب ــع ،و مؤلف ــات م ــاركس ر ي ـ
هوس من ــه و مجموع ــة م ــن منش ــورات
ـ
ـ
النشة" و "إل المــام" و" رـ
كنشة " 24ينــاير" " ،مغــرب النضــال"" ،المناضــل" " ،رـ
المنظمــة رـ
الشارة" الـ رـي كــان يتــم توزيعهــا ي ـف الحيــاء الشــعبية و
نسخ من "الشيوع" ) ر
ري
الفلسطينيتب.
النشة الداخلية للمنظمة( ،إضافة إل مجلة الهدف و الحرية
عرف ــت ه ــذه الحمل ــة اعتق ــال العدي ــد م ــن المناض ـ ر ي
ـلب ،منه ــم  :عب ــد الناص بن ــو هاش ــم المع ــروف ب" ميم ــون" و عب ــد ا الحراي ــري و ادري ــس
الحريزي و آخرون.
ر
هكــذا بــدأت إحــدى أحلــك فــبات القمــع الــذي تســلط عل مناضــل منظمــة "إل المــام" حيــث تنقــل أعضــاء المجموعــة ر يـ
بب أســوء المعتقلت
الشية يف مغرب السبعينيات ،فمن " الكمبليكس" بالرباط إل أكدز )تم نقل المجموعة ر
الي كانت تضــم خمســة رفــاق و هــم  :محمـد الرحــوي
و محمد ي
النض ياب و ادريس الحريزي و عبد الرحمان القنض و عبد الناص بنو هاشم من الكومبليكس إل أكدز رف  5غشت  ( 1977ثم قلعة
مكونــة و ســكورة بــإقليم ورزازات ،تســع ســنوات مــن التعــذيب و المعانــاة ي ـف شية تامــة و ي ـف ظــل صــمت مطبــق فرضــه النظــام الكمـ رـبادوري عل
كــل الســجون و المعتقلت الشية .و قــد ي ـ
أخق النظــام جريم ــة اعتقــالهم دون تقــديمهم ليــة محاكمــة ليصــبحوا مفقــودين و قــد دامــت محنــة
اختفــائهم مــن  12أبريــل  1976إل  30دجنـ رـب ) 1984للمزيــد مــن المعلومــات انظــر كتــاب "موغــواغ" لمحمــد الرحــوي بالفرنســية منشــورات
سعد الورزازي .(2008
ـ اعتقالت سنة 1977
المرتبطب بالمنظمــة الـذين حـاولوا إعـادة بنائهـا مـن جديـد و ذلـك إل جـانب مناضـ ر ي
ر يـ
ستعرف هذه السنة اعتقالت مجموعة مـن المناضـ ر ي
ـلب
ـلب
آخريــن ينتمــون إل منظمــة " 23مــارس" وتعــرف هــاته المجموعــة بمجموعــة مكنــاس( ،و ينت هــؤلء المناضـ ر ي
ـلب ي ـف أغلــبيتهم إل التنظيمــات
ـ
الجماهبية ر
ـ
ي
ـ
ي
ـلب الصــحر ر ي
الي نجت من العتقالت و إل مجموعـة مـن المناضـ ر ي
المعتقلب عبـد الســلم رضـوان و عبـد
اويب .مـن ربب
الثورية شبه
ر
ر
بلكبب )منظمة  23مارس( و عمر الزايدي )لنخدم الشعب( و موثيق لحسن
الصغب و عبد الواحد
السلم أومالك )إل المام( عبد الهادي بن
ر
ر
) مجموعة الصحر ر ي
اويب(.
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لتدمب المناضل و النسان
ـ حول السلحة القمعية
ر
مــن يـ
الضوري تقــديم تحليــل نظــري لظــاهرة التحــول الــذي يعرفــه المناضــلون خلل فـ رـبة العتقــال و بعــدها )انظــر كتــاب فكتــور سـ رـبج "كــل مــا
يجــب أن يعرفــه كــل ثــوري عــن القمــع" ،الكتــاب تلخيــص للتجربــة البلشــفية ي ـف مجــال مقاومــة القمــع وتـ رـأب أهميتــه مــن كــون الكــاتب كــان مــن
القلئــل الــذين اطلعــوا عل ملفــات الوخرانــا )البــوليس الشي ي
الروس ( و ذلــك بعــد نجــاح الثــورة البلشــفية و كــذلك كتـ رـاب
ض
القي
ـم
ـ
ك
ح
ـل
ـ
ظ
ف
ـ
ـ
رجيس دوبري " :سلح النظرية " و "النقد بالسلح" وهما جزءان لكتاب واحد حول تجربة أمريكا اللتينية(.
تغب مس ــتمر ي ـف التقني ــات بحك ــم التط ــور الهائ ــل ال ــذي تعرف ــه تقني ــات التواص ــل وتخزي ــن المعلوم ــات و
عموم ــا تظ ــل المب ــادئ
ه نفس ــها م ــع ر ـ
ـ
ي
ـهب
معالجتهــا إل جــانب الســتفادة مــن دروس الثــورات الـ رـي يتــم تعليمهــا لرجــال المخــابرات )انظــر ـف هــذا الســياق فيلــم "معركــة الجزائــر" الشـ ر
الذي قامت المخابرات الفرنسية و المريكية بتدريسه يف معاهدها البوليسية(.
و يف كل الحوال ،عند العتقال ،تقوم الجهزة القمعية المختلفة بتعصيب ي
عيي المعتقل و وضـع القيـد ي ـف معصـميه ،ثـم تمنعـه مـن التواصـل
مع ر
المعتقلب ي
ري
وتضب طوق من العزلة عن الخـارج ،كمـا يمـدد المعتقـل عل ظهـره و يمنــع مـن النـوم خاصــة ي ـف اليـام الول و ل يســمح لـه
باف
بالتحرك إل صوب المرحاض أو قاعة التعذيب و ر
الي تس " قاعة العمليات".
يتعرض المعتقل لكل أشكال التعذيب الجسدي و النفس بعدما تم ر ئ
تهيي رشط النفراد به ليسهل النيل من معنوياته و الحط من إرادته.
و يكون الهدف من ذلك تحطيمه جسديا و السيطرة عليه بسيكولوجيا )عملية غسل الدماغ( وصول إل تأليبه ضد نفسه وضـد رفـاقه ،المـر
الذي ينجح فيه الجلد مع البعض لكنه يفشل مع البعض الخر.
تحــاول اللــة القمعيــة تحطيــم النســان بقت ــل أو نــزع كــل روح نقديــة لــدى المناض ــل ،فهن ــاك إيم ــان راس ــخ لــدى الجلد بــأن التقنيــة ق ــادرة عل
التفــوق عل القــدرات البداعيــة للنســان ،و بطبيعــة الحــال تســتهدف الهجــوم عل هــاته النــواة الصــلبة ،هــاته الســطوانة الصــلبة المشــكلة مــن
نواة الفكر الثوري ر
ري
ري
أساسيتب :
نقطتب
الي تسلح به النظرية الثورية المناضل الثوري و خاصة يف
الجماهب و تبخيسها.
بالجماهب و بقدرتها عل صنع التاري ــخ مقابل هجوم الجلد عل
 اليمانر
ر
ي
تكسب إرادة المناضل لدى الجلد.
 اليمان بالنسان و تفوقه عل اللة و التقنية لنه هو من يبدعها مقابل النفخ ف قدرة آلة التعذيب علر
ـومب متناقضـ ر ي
ادتب و تصــورين و مفهـ ر ي
بب إر ر ي ـ
هنــاك إذن صاع ر ي ـ
البولتــاري للعــالم كمفهــوم مــادي جــدل و المفهــوم الـ رـبجوازي
ـب همــا  :المفهــوم ر
ري
ميتافب ريق.
للعالم كمفهوم مثال
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اس حينمـا يحـاول تحويـل المعتقـل إل مجـرد موضـوع بـدون ذات ليقـدمه أمـام
يعمل الجلد منـذ البدايـة كمــا لـو أن عليـه مهمـة إنجــاز بحـث در ـ
ـالقوانب الطبقيــة للنظــام و يكــون عليهــا إجــازة صــاحب البحــث بــأعل الــدرجات ) ر يـ
مبة رـ
ري
مشف جــدا( لنــه
ه هنــا المحكمــة الـ رـي تســتأمر بـ
لجنــة ـ
ـاريب الكبــار و سماشة الســتعمار ،و ر
الملكب العقـ ر ي
ر يـ
ينتس النظــام بهــذا
)أي الجلد( خــدم"المصــلحة العليــا للــوطن" أي مصــالح الكمـ رـبادور و
ـ
ري
ـواطنب و عــواطفهم مــن
النتصــار عنــدما يــوج لعلمــه و أبــواقه و الح ـزاب الــدائرة ي ـف فلكــه بــالخوض ي ـف حملت تعتيميــة تســتهدف فكــر المـ
المعتقلب فتتــم شــيطنتهم و تقــديمهم عل أنهــم أعــداء الــوطن أي"وطــن الكمـ رـبادور" مؤلـ ر ي
ر يـ
ـاهب ضــدهم و
خلل تشــويه صــورة
ـبب بــذلك الجمـ ر
استعدائها تجاههم.
ي
حينمــا ل يتــم إدراك جــوهر هــذا المريســقط العديــد مــن المناضـ ر ي
ـلب ـف أخطــاء قاتلــة يتــم تقــديم شـ رـي التـ رـبيرات للقبــول بهــا باســم الواقعيــة و
ي ـصورة إنقــاد الــذات يف انتظــار ظــروف أخــرى أحســن ،و يتجل هــذا ســواء أمــام الجلد ر ـ
مباشة أو أمــام هيئــة المحكمــة .بمثــل هكــذا نهــج يكــون
ـ
ئ
السياس  ،و تعمـل السـنوات اللحقـة عل تعميــق مسلســل انهيـاره و سـقوطه النهـاب ،ذلـك أن دودة النهيـار
المناضل قد وقع عل صـك مـوته
ـ
حي ر
تظل تنخر ذاته ر
تأب عليه .
أم ــام الجلد ل يمل ــك المناض ــل المعتق ــل س ــوى فك ــره و ص ــموده ،فإم ــا أن يتح ــول ذل ــك الفك ــر و ن ــواته الص ــلبة إل ق ــوة مادي ــة ،و إم ــا أن تظه ــر
هشاشته و ضعف قناعته ،فل طريق ثالث بينهما .و طبعا ل قيمة لهذا الكلم إذا لم يفهم يف سياقه السليم )منظمة ثورية حقيقية ذات خط
سياس ثــوري و نظريــة ثوريــة( ذلــك أن العكــس يكشــف عيــوب ر
الببيــة الديولوجيــة و السياســية الـ رـي عاشــها المناضــل مــن داخــل المنظمــة الـ رـي
ـ
ي
ر
ليمل عليــه رغبت ــه الســادية ال ــي
ينت ـ إليهــا كتجربــة شخصــية و جماعيــة ملموس ــة ،و مــن تــم قــد يســقط ـف فــخ الجلد الفاقــد لي إنســانية
ـ
ي
الكبب ر ي
معب بسيسو يف إحدى قصائده كما يل:
الفلسطيي
يلخصها الشاعر
ر
اكتب
و اركع للورقة
ي
و اغرس قلمك ف ي
عيي طفلك
و اكتب ما شاء لك السجان أن تكتبه
.............................................
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ـ التعذيب ،النضباط و البنية التنظيمية
تكفب عن ذنب ما أو إكراها ،إنه نمط عمل لجسم ) أو ر ي
ركانبم(.
ليس النضباط سببا بل نتيجة ،أو ر
يعتقد المناضل أنه مضحوك عليه و تم الكذب عليه و أنه مخدوع و تم تضليله فيحس بإحباط فظيع.
يغبالمناضل معسكره ،يف مثل هاته الحالة يقع ما يل :
عندما ر
يف واقع المر يكون هذا المناضل قد استعاد حقيقته الديولوجية و السياسية ،أي اكتشف حقيقته الصلية.
يعي كل ر ي
متمبا و أعل من أجزائه المكونة له ،بما ي
بالمعي العام ،أن نتنظم ي
ي
يعي أن الجزء مرتبط بالكل و الكل بالجزء ،و هنا خطأ من يربطــون
الخبين ،و ر
ري
ري
جوازيب الصـغار الـذين يعيشــون حالـة
الب
تنتش هذه الحالة لدى
بمصب الزعماء خاصة لما ينهار هؤلء
مصب انتمائهم
المناضلب ر
ر
ر
ر
تناقض ر ي
ر
الديولوج ) النتقائية ( ) .انظر سلح النقد ل :ريجيس دوبري(
بب كائنهم الجتماع )طابعه التشتت( و كائنهم
ي
ف الجامع ــات و المك ــاتب يك ــون م ــن الص ــعب عليه ــم أن يلعب ــوا دور العام ــل الجم ــاع و دور المثق ــف
ذل ــك أن م ــن يعيش ــون مثل و يعمل ــون ـ ـ
الجماع بالكتفاء بذواتهم.
فلدمب إيليتـش ر فـ
ليني )انظـر
أن ننضبط تسـاوي أن نتنظــم ال ر يـن تسـاوي بـدورها أن نتبل رـب ،إننــا أمـام جدليـة النظريـة و التنظيــم كمـا صـاغها
رـ
كتاب " ما العمل"  :ر ف
ليني(.
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البنية التنظيمية لمنظمة "إل المام"
)مرحلة (1980-1970
عرف ــت تجرب ــة منظم ــة "إل الم ــام" ف ـ رـب ر ي
تب ي ـف تط ــور بنيته ــا التنظيمي ــة خلل المرحل ــة الممت ــدة مــن التأس ــيس ) 30غش ــت  ( 1970إل ح ــدود
 . 1980ولكــل فـ رـبة ر ي
ممباتهــا وخصائصــها .وســنحاول هنــا إعطــاء صــورة دقيقــة عــن تلــك يـ
البي التنظيميــة ،وعــن تلــك المســؤوليات الـ رـي تولــدت
سياس ث ــوري ي ــروم تحقي ــق أه ــداف الث ــورة المغربي ــة ،وتحم ــل أعب ــاءه مناض ــلون ماركس ــيون لينيني ــون ي ـف نك ـران ت ــام لل ــذات
عنه ــا ض ــمن خ ــط
ـ
ري
ري
الجماهب الكادحة وطليعتها الطبقة العاملة.
مضحب بكل رسء من أجل معانقة أحلم الثورة الحمراء وخدمة قضايا
المناضلب
وبتواضع
ر
ي
ر
وف ســياقه يمكـن الســتئناس مـع أســماء كـ رـثبة
يتكلم هذا الجزء عن قضايا تنظيمية تغط فبات مختلفة من تاري ــخ منظمــة إل المــام الثوريـة ،ـ
بصــمت عل هــذا التاري ــخ ببص ــماتها دون أن تبخ ــل بعطائه ــا .منهــا مــن أص ــبح معروفــا ومنهــا مــن ظــل مجهــول إل يومنــا هــذا .التاري ــخ تصــنعه
ي
ـاهب والتجــارب الثوريــة تصــنعها الرادة الحــرة والتحــاد الحــر الجمـ ر ي
ه ملــك
الجمـ ر
ـاعيب للمناضـ رـلب والمناضــلت الثوريــات .وكــل تجربــة ثوريــة ـ
ي
الحاص من أجل مستقبل ثوري ر
مشق.
للشعب المناضل وجزء من ذاكرته الجمعية كما أنها تراث ثوري يغذي
وأبدا دم الشهداء ،كل الشهداء لن يذهب هدرا.
ر
نونب 1972
 - 1الفبة الول 30 :غشت  20 – 1970ر
شكلت وثيقة "سقطت القنعة ,لنفتح الطريق الثوري" الرضية التأسيسية الول لمنظمة "إل المام" .وقـد حملـت ي ـف طياتهـا مجموعـة مـن
المفـاهيم أهمهـا ،وقـد احتـل موقعـا مركزيـا ي
السياس
ـط
خ
ال
ـوهر
ـ
ج
ـكل
ـ
ش
ست
ات
ر
ـو
ص
لت
ـس
ـ
س
أ
ـذي
ل
ا
"
ـة
ي
الثور
ـة
ـ
ق
النطل
"
ـوم
ه
مف
ـو
ه
ـة،
ق
الوثي
ف
ـ
ـ
ر
ـ
ر
فكرتبـ
ري
ذاب " .ويتمحــور جــوهر هــذا المفهــوم حــول
لمنظمــة "إل المــام" إل حــدود صــدور وثيقــة "عشة أشــهر مــن كفــاح التنظيــم نقــد ونقــد ـ
ري
أساسيتب وهما:
الجماهب يف بناء حزبــها الثوري.
 (1عفوية
ر
ي
(2عفوية الجماهب ف بناء ر
اسباتيجيتها الثورية.
ر
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ويسند هذان التصوران تحليل سياس وشبه ر
طبق للوضع القائم آنذاك بالمغرب.
ـاهب بعفويتهــا سـ ي
ـتبي حزب ـهــا الثــوري واسـ رـباتيجيتها الثوريــة فليــس هنــاك ي ـصورة لبنــاء منظمــة مركزيــة محكمــة قائمــة عل أســاس
وبمــا أن الجمـ ر
ي
ر
المركزية الديموقراطية تساهم ف بناء هذا الحزب الثوري وتقوم بإنجاز السباتيجية الثورية.
لذلك جاء التصور التنظي المشبع بخط سياس قـوامه العفويـة السياســية واللمركزيــة التنظيميــة والتأكيـد عل الديموقراطيـة المفرطـة ال رـي
ك ـ ـ ــانت ي
الببوقراطي ـ ـ ــة المفرط ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ر
المغرب ـ .
ـيوع
ـ
ـ
ـ
ش
ال
ـزب
ـ
ـ
ـ
ح
ال
ـل
ـ
ـ
ـ
خ
دا
ـائدة
ـ
ـ
ـ
س
ـانت
ـ
ـ
ـ
ك
ـي
ـة
ـ
ـ
ـ
ي
كز
المر
ـد
ـ
ـ
ـ
ض
ـل
ـ
ـ
ـ
ع
ف
رد
ـا
ـ
ـ
ـ
ه
جوانب
ـدى
ـ
ـ
ـ
ح
إ
ف
ر
ر
ـــ
ــــ
 قيادة المنظمة:الساس ح ــول مفه ــوم النطلق ــة الثوري ــة تش ــكلت أول قي ــادة للمنظمـ ــة عل ش ــكل هيئ ــة
تمش ــيا م ــع روح الطروحـ ــات التأسيسـ ــية وطرحه ــا
ــ
تنســيقية دون صــلحيات مركزيــة تؤهلهــا لقيــادة المنظمــة عل الطريــق الصــحيح .هكــذا ســميت القيــادة الول بلجنــة التنســيق الوطنيــة .وإل
حــدود النــدوة الوطنيــة الول عــانت المنظم ــة مــن غيــاب قيــادة ممركــزة وذات صــلحيات وطنيــة حقيقيــة ممــا جعــل الفــروع والخليــا تعيــش
تقريبا يف شبه استقللية زاد منها تصور خـ ئ
ـاهب .وقـد تشـكلت أول قيــادة للمنظمــة كلجنــة وطنيـة للتنســيق وضــمت ي ـف
ـاط وعفـوي لخــط الجمـ ر
ر
ي
بلخض جمال )انسحب منها ســنة  1971نظـرا لطروحــاته الـ رـي ســبقت الشـارة إليهـا ي ـف
الشفاب،
عضويتها مجموعة من الرفاق منهم أبراهام
فقب.
اللعي ،عل ر
مقالت سابقة( ريموند بنعيم ،حسن بنعدي )انسحب مدة ر
قصبة بعد التأسيس( عبد اللطيف ر
 اللجان المحلية:ي
ويعي الفــرع .
المغرب
ه القيــادة المحليــة لمــا كــان يسـ بالناحيــة وهــو مفهــوم تنظي ـ متــوارث عــن الحــزب الشــيوع
رـ
ـ
كــانت اللجــان المحليــة ـ
وتتشكل اللجنة المحلية من ممثل الخليا بما ي
يعي أنها كانت كذلك تنسيقا ر ي
بب الخليا المحلية.
 -الخليا:
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تتشــكل الخليــا مــن الرفــاق والرفيقــات العضــاء والعضــوات ي ـف التنظيــم وتتكــون إمــا حســب توزي ــع قطــاع )خليــة التلميــذ – خليــة الطلبــة( أو
جغر ي
بب أفرادهــا رفيقــا أو رفيقــة تمثلهــا يف اللجنــة المحليــة .ر ـ
وتعب الخليــة مــن ر ي ـ
ـعي( .ر ي ـ
وتشف الخليــة عل العلقــات مــع
اف )خليــة
الج الشـ ر
ـ
ـ
ـ
والمناضلب الذين ينبثقون من المعارك النضالية الجماهبية .ي
ري
ري
وف سياق تجربـة هـاته الف رـبة ،حيـث كــان المتعــاطفون والمناضـلون
المتعاطفب
ر
ـايب مض ــبوطة تحك ــم العلق ــة ر ي ـ
يع ــدون بالمئ ــات ،ك ــانت الح ــدود ر ي ـ
بب
غب واض ــحة .ل ــم تك ــن آن ــذاك أي ــة مع ـ ر
بب الرفي ــق والمناض ــل والمتع ــاطف ر ـ
ري
ري
ري
المتقدمب منهم .كانت العفوية سيدة الموقف.
والمناضلب
والمتعاطفب
المنظمة
 - 2الندوة الوطنية الول وانبثاق أول لجنة وطنية كقيادة مركزية
انعقــدت النــدوة الوطنيــة الول لمنظمــة "إل المــام" ي ـف  31دجنـ رـب  1 - 1971ينــاير  1972للجابــة عــن الســئلة الـ رـي كــانت تــؤرق المنظمــة
عشة أشـهر .("...و يـ
آنذاك ولنتخاب قيادة وطنية جديدة ذات صلحيات حقيقية )انظر وثيقـة " رـ
حضها مجموعـة مـن أطـر و رفـاق المنظمــة
ر
فقب – ف ــؤاد الهيلل – عبــد الحميــد ر ي ـ
أمب – المش ـ رـبي
–عل
الشفاب
آن ــذاك و هــم  :عبــد اللطيــف اللع ـ رـي – عبــد اللطي ــف زروال – أبراه ــام
ـ
ر
ـ
ـ
العرب )عام ــل( – عب ــد الفت ــاح الفاكه ـ يـاب – آي ــت غن ــو
بلعب ــاس – زعـ ـزاع عب ــد ا ) عام ــل ( – محم ــد الموس ــاوي – ب ــا ناص ) فلح مق ــاوم(-
ر ــ
المحجــوب – الحــاج ناص )فرنســا( رفيــق مــن آزرو – عبــد ا المنصــوري – ريمــون بنعيــم  ...تعــذر عل بــن زكــري الحضــور بســبب اختلف
حول توقيت موعد كان قد يصب معه.
انعق ــدت الن ــدوة يف أح ــد المن ــازل القريب ــة م ــن مق ــر الص ــندوق ال ـ ي
ـوطي للض ــمان الجتم ــاع ق ــرب الذاع ــة المغربي ــة )لعل ــه ك ــان ي ـف مل ــك إح ــدى
ـ
ر
ي
ـومب مـن النقاشـات انتخبـت النـدوة
الصديقات التقدميات للمنظمة والي معروفة بمدينة الربــاط كأسـتاذة وباسـم الحـاج حمــو( .وعل مـدى ي ر
ر
الشفاب – فـؤاد الهيلل – عبـد الحميـد ر يـ
أمب –
فقب – أبراهــام
الوطنيـة قيـادة وطنيـة جديـدة وتتكــون مـن كــل مـن عبـد اللطيـف اللع رـي –
عل رـ
ـ
ـ
المشـ رـبي بلعبــاس – عبــد ا زع ـزاع – الموســاوي محمــد – الحــاج ناص – العرب – آيــت غنــو المحجــوب – عبــد الفتــاح الفاكهـ يـاب  .وسـ ر ي
ـتعب
رـ
ر
ـ
ي
أمب – عب ــد اللطي ــف زروال –
ه ــذه اللجن ــة كتاب ــة وطني ــة للمنظم ــة ض ــمت ك ــل م ــن عب ــد اللطي ــف اللع ـ رـي – أبراه ــام الشفاب – عب ــد الحمي ــد ر
ر
المشبي بلعباس.
كان لحملت القمع والعتقالت ر
الي تعرضت لها المنظمة سنة  72أثر عل تركيبة قيادتها:
ي
اللعي – عبد الحميد ر ي
فقب ومحمد الموساوي.
أمب – عل ر
 المعتقلون من القيادة سنة  :1972عبد الفتاح الفاكهاب  -عبد اللطيف ر501

المنظمة الماركسية ـ اللينينية المغربية "إل المام" :الخط الثوري 1970 :ـ  :1980الوثائق الساسية ـ مقالت ونصوص

ي
الفاكهاب بالكتابة الوطنية بعد خروجه من السجن عل إثر محاكمة غشت  .73وتم ذلك بقرار من قيادة المنظمة.
 التحق عبد الفتاحقبــل ذلــك وبعــد صــيف  72ألحقــت اللجنــة الوطنيــة كل مــن إدريــس بــن زكــري وحمــادي الصـ ي
التغيبات الـ رـي طـرأت عل
ـاف بصــفوفها .وعل إثــر
رـ
نونب  "1972من:
اللجنة الوطنية نتيجة العتقالت و اللتحاقات الجديدة ،أصبحت هذه اللجنة تتشكل عند صدور "تقرير  20ر
ر
الهيلل – إدريـس بــن زكــري –
الشفاب – عبد اللطيف زروال – المشـ رـبي بلعبــاس – عبـد ا زعـزاع – فــؤاد
 العضاء خارج السجن :أبراهامـ
ي
ري
متابعب و مطاردين مـن طـرف الجهــزة القمعيـة المختلفـة للنظــام الكمـ رـبادوري .وكــانوا يعملـون
الصاف حمادي ،عموما كان أغلب هؤلء الرفاق
ي
ي
التمسماب ...
مصطق
يف شية تامة إل جانب رفاق آخرين دخلوا الشية يف نفس الوقت وهم :عبد الرحمان نوضة – محمد الش ييق –
أمب – عل فقب )تم اعتقالهما يف ر
 العضاء داخل السجن :عبد الحميد ر يفبة ماي (1972
ر
العرب )تــم طــرده لكتشــاف ازدواجيتــه
المنســحبون أو المطــرودون مــن اللجنــة لوطنيــة :آيــت غنــو المحجــوب )انســحب حــوال يونيــو ( 72رـ
التنظيمية وللشتباه فيه(
نونب  - 74يناير  :75التحق باللجنة الوطنية كل من عبد ا المنصوري و العريش عزوز .
بعد اعتقالت ر
 - 3أهم أطر التنظيم فف ر
الفبة الممتدة من  1972إل 1976
ي
إضافة إل العضاء المذكورين أعله:
ي
ي
ي
المنبه – عبــد العزيــز الطريب ــق – عبــد الرحيــم لــبيض – محمــد
عبــد الرحم ــان نوض ــة – محمــد الشيق –مص ــطق التمس ــماب – عبــد العزي ــز
ـ
الكمـ ي
ـوب – أحمــد آيــت بناص – ســعيدة المنبه – عبــد المجيــد يشي – ابراهيــم أمنــاي – ادريــس ولــد القابلــة – محمــد ر ي
م  -البوحســن -
ـ
الب ـ
ي
الزنزوب – محمــد درغــال – أحمــد الفصــاص – الصــديق لحــرش – عبــد الــرؤوف فلح – حميــد بــن زكــري –يوســف
ادريــس الزايــدي – بوجمعــة
ـ
– الحسـ ر ي
بنشمس – الســميج – ثريــا – فاطمــة
ـب التــوك  -حســون – عبــد العــال حـ رـاج – عبــد الجبــار بــن شــقرون – ريمونــد بنعيــم – زهــور
ـ
ي
مصطق خلل – سعيد أسغان – محمد البكراوي – موس – محمد ي
النض ياب – محمد الرحوي – محمد القنض –
عكاشة – ربيعة لفتوح –
العمر ياب ...
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 - 4النواة الساسية للتنظيم المركزي الشي
تشــكلت هــاته النــواة تــدريجيا ابتــداء مــن صــيف  72عل إثــر نتائــج العتقــالت والمتابعــات والمطــاردات الـ رـي تعــرض العديــد مــن رفــاق المنظمــة
وقــد كــان هــذا الوضــع حاســما يف التقــدم نحــو بلــورة تصــور تنظي مركــزي شي يضــمن اســتمرارية المنظمــة يف ظــروف القمــع الشــديد .و ر ي ـ
مبة
ـ
ـ
ـ
ي
ر
ر
ي
يعي تحــول المناضــل كليـا لخدمـة النضـال الثـوري و احــبافه
هذه النواة الساسية ه النخراط ف الحباف الثوري بمعناه الضيق و الذي كان
ـ
بالضورة أن يصــبح المناضــل متابعــا ليكــون ر
يعي ي ـ
ي
محبفــا
علمــا أن المبــدأ
الساس الــذي يحكــم المنظمــة ككــل هــو نفــس المبــدأ الــذي لــم يكــن ـ
ـ
ثوريا.
لكن وسط المنظمة تشكلت نواة كان ما يجمع بينها بالضافة للسـتعداد الثـوري والـدفاع عــن الخــط الثــوري ،كــون جــل رفاقهــا كــانوا متـ ر ي
ـابعب و
مطــاردين فخضــعوا لقض حــالت العمــل الثــوري الشي ســيجعل منهــم مناضـ ر ي
ـلب ذوي هويــات متعــددة حـ رـي كــاد البعــض منهــم ينس اســمه
ر
ي
ر
لينيي تتشــكل نــواته الصــلبة مــن المحـ رـب ر ي
فب
كس –
ـ
ـ
الحقيق  ،و هــؤلء جســدوا تلــك المفــاهيم الــي ســطرتها المنظمــة لبنــاء يتنظيــم ثــوري مار ـ
الث ـ ر ي
ـوريب .وك ــان ه ــذا ك ــذلك تمش ــيا م ــع روح الوث ــائق الساس ــية للمنظم ــة ـف ه ــذا المج ــال ومنه ــا :وثيق ــة "م ــا ه ــو الط ــار الش ــيوع" و "لنتعل ــم
وغبها مـن الوثــائق .ي ـف هـذا الطــار تكــون هـؤلء الطــر
نونب و "كيف نتجاوز القمع" ر
الستعمال الخلق لسلح التنظيم" بالضافة لتقرير  20ر
ي
ليكونــوا عل أهبــة الســتعداد لتحمــل أيــة مســؤولية تنظيميــة كيفمــا كــانت و ـف أي قطــاع أو منطقــة كــانت مجســدين بــذلك النضــباط الثــوري
ر يـ
ـتلهمب الخــط البلشـ يـق العظيــم الــذي يحكــم تصــور الماركسـ ر ي
ري
اللينينيب فيمــا يخــص سياســة الطــر و
ـيب
لخــط المنظمــة و الثــورة المغربيــة ومسـ
ي
الذي لخصه القائد الشيوع ر
دميبوف ف يصورة توفر أربــع مقاييس لذى الطر الشيوعية وه:
 الخلص المحدود.بالجماهب.
 الرتباطر
 القدرة عل العمل بصورة مستقلة. مراعاة النضباط.ي
اللينيي  ،عل ي ـصورة أن يصــبح الطــار الثــوري متعــدد المــواهب
كــانت السـ رـباتيجية التنظيميــة للمنظمــة تقــوم بالضــافة لمفهــوم التخصــص
ـ
وه أن مـن واجـب
والتخصصات فالثورة إبداع والشيوع إنسان مبدع كما كان يقول الشــهيد عبـد اللطيــف
زروال .كــانت هنــاك فكــرة رأساســية ـ
ي
هــؤلء بنــاء التنظيــم ي
بق الطــار لوحــده بعيــدا عــن
ـو
ـ
ل
و
ـع
ـ
م
الق
ـروف
ـ
ظ
ف
ـة
ـ
ص
خا
ـك
ـ
ل
ذ
ـر
ـ
م
ال
ـزم
ـ
ل
ـا
ـ
م
كل
ـائه
ـ
ن
ب
ـادة
ـ
ع
إ
ـل
ـ
ب
ـه
ـ
ي
إل
ـون
ـ
ه
يتوج
ـان
ـ
ك
م
ـل
ـ
ك
ف
ـ
ـ
ـ
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المنظمة .وقد ي
اغتي فكر المنظمة بالتجارب الرائعة للتجربة الصينية )انظر "بعض المسائل المتعلقــة بأســاليب القيــادة" مـاو ،يوليــوز ،1943
المجلد الثالث ،ر ي
بكب  (1970وكذلك كتاب ل دوان "الثورة الفيتنامية :المسائل الساسية  -المهام الجوهرية".
تشكلت هاته النواة الساسية من:
ـطق التمسـ ي
ي
ر
الفاكهاب وإدريس بن زكري ومحمد الش ييق ومصـ ي
الهيلل
ـماب وفـؤاد
الشفاب وعبد الفتاح
 الشهيد عبد اللطيف زروال وأبراهامـ
وعب ــد الرحم ــان نوض ــة والص ـ ي
ر
المنبه وعب ــد ا المنص ــوري ،أحم ــد آي ــت بناص ،المش ــبي بلعب ــاس
ـاف حم ــادي وأحم ــد الفص ــاص وس ــعيدة
ــ
وادريس الزايدي .بالضافة للمجموعة الساسية من الرفاق بالخارج ومنهم الحاج ناص وعبد العزيز المنبه وآخرون.
 - 5منظمة "إل المام" وقطاعات العمل
تعتب رفبة  1974 - 1972أهم ر
فبة يف تاري ــخ منظمة إل المام بالنسبة لمرحلة  . 1980 - 1970وتشكل سـنة  1974أوج هـذه الف رـبة .وخلفــا
ر
ي
الجماهبيــة
لمــا كتــب عــن جهــل أو عــن ســوء نيــة خدمــة لمواقــف سياســية لحقــة ،فــإن المنظمــة ســتعرف امتــدادا ـف اتجــاه تطــوير ارتباطاتهــا
ر
فأصبحت متنوعة الهتمامات ولم تعد فقط تقتض عل مجال الشبيبة المدرسية بل انتقلت إل قطاعات عمالية وفلحية.
ر
والسياس والتحــول الــذي عرفــه خطهــا التنظي ـ  .وقــد فاجــأت ي ـصبة نونـ رـب
ـديولوج
جــاء هــذا التطــور نتيجــة التقــدم الــذي عرفــه خطهــا اليـ
ـ
ي
ي
 1974المنظمــة يف وقــت كــانت تعــرف تطــورا ملحوظــا ســتعمل يـ
الضبة عل عرقلتــه ثــم إعــاقته نهائيــا ـف اعتقــالت ) 1976وســنعود ـف حلقــة
ـ
ي
ي
أخرى لهذا الموضوع نظرا لهميته ف إبراز حقائق تاريخية مطموسة لحد الن فالكل يعرف أن صبة  74جاءت من خارج المنظمة .(...
عموما فأهم القطاعات ر
الي تواجدت فيها المنظمة ه كالتال:
العمال:
 القطاعي
يتجاهــل الكـ رـثب ممــن يكتبــون عــن تاري ــخ المنظمــة هــذا الجــانب مــن عملهــا .ويعــرف ،ول خلف عل ذلــك ،جــل الطــر الساســية للمنظمــة الـ رـي
شكلت قلبها النابض يف هذه ر
الفبة أن الشتغال مع الطبقة العاملة كان قائمـا بـل تطـور ليعـرف بدايـة هيكلــة المنظمــة داخــل القطـاع مـع بعـض
التفاوتات.
 أهم القطاعات:ف
الوطن للكهرباء ) م.و.ك( الدار البيضاء:
 المكتبي
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توال عل العمل يف داخله مجموعة من الرفاق وأهمهم عبد ا زعزاع )رفيق عامل(.
ف
الوطن للسكك الحديدية )م و س ح(:
 المكتبي
ونظرا لخصوصية هذا القطاع الذي يعرف تنقل مستمرا لعماله ،فإن تواجد المنظمة كان قائما لحد أنها كانت تتوفر عل لجان نضال داخله .
ومن المعروف أن مناضل المنظمة كان لهم دور بارز يف نضالت القطاع سنة ) 1973كان يتوفر التنظيــم عل لجـان ورفــاق ومــن أهمهــم عبـد
العال ر
حاج والحرش الصديق(.
وتمركز هذا التواجد خاصة يف مدينة الدار لبيضاء ومدينة الرباط.
 قطاع النسيج وقطاعات مختلفة:بالنسبة للدار البيضاء كان للمنظمة علقات مع مجموعة من المعامل مثل رسولت غيوط"" ،معمل ال رـباد" إضــافة إل قطـاع النســيج .وكـان
ر
يشف عل هذه العلقات عبد ا زعزاع ومناضلون آخرون.
أما بالنسبة لقطاع النسيج خارج مدينة الدار البيضاء ،فقد استطاعت المنظمة أن ي
تبي علقات ،بل أحيانا تتحول إل لجان يف كل من الرباط
)مثال فيلروك حيث تشكلت لجنة كان ر
يشف عليها مناضل تلميذ سابق يف الليمون تحول إل عامل واسمه محمد الودادي( وفاس وطنجة.
 قطاع المناجم:ي
ئ
كان للمنظمة تجربة هامة ف منجم جرادة للفحم وكان ر
يشف عل لجنتها ك .م مهندس كهرباب.
بالنسبة للفوسفاط وهو قطاع ر
اتيج ،فقد حاولت المنظمة إيجاد موقع قدم داخله من خلل وجــود المنظمــة داخــل القطــاع التلميــذي.
اسب ر
ي
ي
ي
التمسماب وأحمـد آيــت بالناص تطــوير العمــل داخلـه مـن خلل رـ
الشاف عل
مصطق
الفاكهاب ،فؤاد الهيلل،
وقد حاول كل من عبد الفتاح
مناضلب تلميذ ي
يـ
ري
والنض ياب محمـد .كمــا كـان الرفيــق
القنض محمـد
ـد،
م
مح
ـدين
ل
ا
نض
ـم،
ـ
ي
اه
ر
اب
ـويس
ـ
م
ـم
ه
ومن
ـدون
ب
ع
ـن
ب
ا
ثانوية
ف
العمل مع
ـ
ي
الهيلل فــؤاد يحــاول تطــوير العمــل بخريبكــة مــن خلل العمــل مــع رفيــق كــان تقنيــا يعمــل داخــل المنجــم وهــو الحسـ ر ي
ـب النتــوف )تلميــذ ســابق
ـ
ي
ي
ـ
ر
ي
بثانويــة الليمــون( .ونفــس المحاولــة ســتكرر ـف مدينــة اليوســفية وكــانت تعــرف بدايــة تطــور للعمــل عل يـد الحسـ رـب النتــوف وبإشاف مــن طــرف
الرفيق الهيلل.
الفلج:
 القطاعي
للفلحب كــانت هنــاك بعــض المحــاولت لبنــاء نقــط ارتكــاز داخــل هــذا القطــاع .كــان العمــل بمنطقــة يبي ملل تحــت ر ـ
ر يـ
إشاف الكتابــة
بالنســبة
ـ
ي
ي
ف ه ــذا التجـ ــاه .أم ــا منطق ــة الخميسـ ــات – تيفل ــت )الطلـ ــس
الوطنيـ ــة وكـ ــان الرفيـ ــق الص ــاف حم ــادي وه ــو ابـ ــن المنطقـ ــة واب ــن فلح يعمـ ــل ـ ـ
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المتوسط( فقد كان ر
يشف عليها إدريس بن زكري.
ر يـ
المنتمب إل المنطقــة للعمــل مـع
أما بالنسبة للغرب فقد كانت هنــاك محــاولت لخلــق لجنــة مشــكلة مـن قـدماء تلميـذ ثانويــة الليمــون بالربــاط
الفلحب بالمنطق ــة وبالض ــبط يف منطق ــة ثلث ــاء النجاجع ــة ق ــرب اولد خليف ــة وض ــيعات النج ــاع ،ك ــان ر ـ
ر يـ ـ
يشف عل ه ــذه اللجن ــة ف ــؤاد
أبن ــاء
ـ
الهيلل وجلول بلمقدم وقد كانت الجتماعات تتم ليل قرب إحدى ضيعات النجاع تحت جنح الظلم.
الشبين:
 القطاعري
 الجامعة) :جامعة محمد الخامس(ي
تواجدت المنظمة يف أغلب المواقع الجامعية :من كلية الداب بالرباط )كانت هناك خلية و تدع خلية جياب و كانت تضم كل مــن مصــطق
ي
ي
مصطق خلل و فؤاد الهيلل .
التمسماب و عبد المجيد يشي و
ـب و ك ــان رـ ـ
و كلي ــة العل ــوم و المدرس ــة الوطني ــة للمع ــادن وك ــان رـ ـ
يشف عليه ــا درك ــال و المدرس ــة المحمدي ــة للمهندس ـ ر ي
يشف عليه ــا ل .ع و كلي ــة
الخبة كان ر
يشف عليها محمد الش ييق وانضم إليها فؤاد الهيلل و تـم تشـكيل لجنــة بالكليــة
الحقوق بالرباط و الدار البيضاء و بالنسبة لهاته
ر
تضم كل من عبد القادر ر
الشقاوي والحيمر ومناضل آخر.
 الحركة التلميذيةع ــرف عم ــل المنظم ــة داخ ــل الحرك ــة التلميذي ــة أوج ــه س ــنة  . 1974واس ــتمر ح ـ رـي بع ــد اعتق ــالت ) . 1975-1974انظ ــر المق ــال المخص ــص
للحركة التلميذية(
 - 6منظمة "إل المام" ومقراتها
بعــد اعتقــالت  1972و الــدخول يف هيكلــة العمــل الشي عـ رـب بنــاء منظمــة ثوريــة ماركســية – لينينيــة تتشــكل نواتهــا الساســية مــن المحـ رـب ر ي
فب
ـ
ي
ري
الثوريب ،انتقل مركز الثقل يف عمل المنظمة من الرباط إل الدار البيضاء حيث تجمع أهم أطر المنظمة ف الداخل.
ر
منتشة يف العديد من المــدن مثــل الربــاط – ســل – الدارالبيضــاء – فــاس – طنجــة –
كانت منظمة "إل المام" تتوفر عل مقرات شية عديدة
خريبكــة -القنيطــرة ةةةيضــاف إل هــذا منــازل العضــاء أو العضــوات و الـ رـي كــانت تعتــب بمثابــة مق ـرات احتياطيــة خاصــة بالنســبة لمــن ليســوا في
ر
ـ
وضعية متابعة أو مراقبة ،و نفس ر
ي
المميب منهم ة
السء ينطبق عل منازل بعض الصدقاء و خاصة
ر
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ـ مقر القيادة الشي:
هو المقر الذي كانت تجتمع فيه اللجنة الوطنية والكتابة الوطنية لمنظمة "إل المام"
ي
ي
بالنسبة لحقبة ما بعد "تقريــر  20نونـ رـب" إل حـدود اعتقـالت نونـ رـب  1974وكـان يوجـد ـف إحـدى الشـقق الموجــودة ـف إحـدى العمــارات قــرب
المعاريف تحت عنوان  ،44شارع غاندي ،الدار البيضاء.
ف
التقن المركزي:
 مقر الجهازي
ي
ي
التقي )آلـة رونيــو أو
التقي  .فكـل لجنـة محليـة أو خليــة كـانت تتـوفر عل جهازهـا
قبل  1972كان هناك ما يشبه لمركزية عل مستوى الجهاز
ـ
ـ
ي
ي
التقي فاستقر بأحد الشقق ف إحــدى العمــارات الـ رـي
نونب" تمت مركزة الجهاز
ليمونيب )الطباعة عل الطريقة الفيتنامية(( .وبعد "تقرير  20ر
ر
كان يقطنها أساتذة فرنسيون قرب كوليج عمر الخيام للبنات بالدار البيضاء.
التقن المركزي ر
ف
لفبة :74-72
 مسؤولو الجهازي
ر
ك ــان الجه ــاز يش ــتغل تح ــت رـ ـ
الشفاب( ،وتع ــاقب عل العم ــل داخل ــه حس ــب
إشاف الكتاب ــة الوطني ــة للمنظم ــة )عب ــد اللطي ــف زروال وأبره ــام
ي
الزرقطوب(.
مراحل مختلفة كل من :محمد الش ييق )المعروف بالروخو( – عبد الرحمان نوضة وفؤاد الهيلل )المعروف بمحمد
الداخل لسنة 1974
 - 7البنية التنظيمية لمنظمة "إل المام" والنظام
ي
وضع النظام الداخل لمنظمة "إل المام" الذي تم حسمه يف اكتوبر  1974منظورا جديدا وأ كــب دقــة فيمـا يخـص بنائهــا التنظي ـ ســواء فيمـا
يخـ ــص المبـ ــادئ التنظيميـ ــة الخمـ ــس وه المركزيـ ــة الديموقراطيـ ــة ،القيـ ــادة الجماعيـ ــة ،النضـ ــباط البوليتـ ــاري ،النقـ ــد والنقـ ــد الـ ـ ر
ـذاب ،بنـ ــاء
ر
ــ
الجماهبية.
التنظيمات الثورية الشبه
ر
توفب رشوط خمسة وه:
هاته المبادئ الخمس تتطلب ر
ر
البوليتاري للمنظمة وفتح فرص الحباف الثوري للطلئع العمالية.
 تدعيم الطابع ر التثقيف النظري الشديد والعمل المتواصل عل دراسة الماركسية اللينينية وروحها الحية. التطبيق المتواصل لسياسات المنظمة وخططها المرسومة.والجماهبية وتطويرها وإحكام روابط المنظمة معها.
الجماهبية
 العتناء بالتنظيمات شبهر
ر
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التطهب المس ــتمر للمنظم ــة والحف ــاظ ال ــدؤوب عل نقاوته ــا الثوري ــة ع ـ رـب نب ــذ العناص المتفس ــخة والمرت ــدة والمنحل ــة والعديم ــة الحيوي ــة
رـ ـ
وتعويضها بالعناص المتوثبة وتجديد دماء المنظمة باستمرار.
ـوطي العـام ،اللجنـة المركزيـة ،المكتـب السياس  ،المجلـس ال ي
بالنسبة للبنية التنظيمية تم تحديد الهيئات المركزية كما يل  - :المــؤتمر ال ي
ـوطي
ـ
ـ
العام.
ري
خليتب فــأكب( ،لجنــة الفــرع )قيــادة
أما المنظمات الفرعية والمحلية والقاعدية فه منظمة الفرع )عدة منظمات محلية( ،المنظمة المحلية )
وه المنظمــة القاعديـة الساسـية للمنظمــة .أمـا الخليـة المرشـحة فلهـا
المنظمة الفرعيــة( ،اللجنـة المحل ريـة )قيـادة المنظمــة المحليـة( ،الخليـة ـ
جميع مهام الخلية ما عدا حق البشيح والتصويت) .للمزيد من المعطيات انظر النظام الداخل لمنظمة "إل المام"(.
" - 8إل المام" واستمرارية التنظيم داخل المعتقلت
ـ ر
الفبة الول :1977- 1976
ر
الشفاب وم ــن مع ــه( إل س ــجون ال ــدار البيض ــاء عل دفع ــات .الدفع ــة الول انتقل ــت ي ـف
انتق ــل المعتقل ــون السياس ــيون مجموع ــة ) 77قض ــية
ي
غشــت  75إل الســجن المـ ي
ـدب بالــدار البيضــاء المعــروف بغبيلــة وتسـ مجموعــة ) 79عــددها  ( 79بينمــا انتقلــت المجموعــة الثانيــة ـف ينــاير
ري
للمنظمتب وتعرف بمجموعة  26وكانت تضم
 1976إل نفس السجن مع عزلها عن الخرين لعتبار أن المجموعة تضم أهم الطر القيادية
ر
ي
الهيلل  ،محمــد الشيق ،عبــد ا زع ـزاع،
ـؤاد
ـ
ف
ـة،
ـ
ض
نو
ـان
ـ
م
الرح
ـد
ـ
ب
ع
ـري،
ـ
ك
ز
ـن
ـ
ب
ـس
ـ
ي
إدر
،
الشفاب
عــن منظمــة "إل المــام" كل مــن  :أبراهــام
ـ
ي
ي
ي
التمسماب ،إدريـس ولـد القابلـة ،الحس ر ي
ـب التـوع ،الزكري رـي محمـد ،حســون و عبـد ا الحريـف ،و عـن منظمـة " 23مـارس" كــل مـن :
مصطق
جبيهة رحال ،عبـد العزيــز مريـد ،الوديـع صـلح الـدين ،الوديـع عبـد العزيـز ،شيشـاح ميمـون ،حسـن الســملل ،حســان محمـد ،محمـد الكرفـ رـاب،
عبد السلم الباه ،بنشقرون عبد العال ،المودن عبد السلم ،الزهر علل...
ر
و التحقت المجموعة الثالثة يف مارس – أبريل  76و كانت تضم عن منظمة "إل المام" ر
العشات مـن رفاقهـا و رفيقاتهــا مــن بينهــم  :المشــبي
المنبه و فاطمـة عكاشــة و ربيعـة الفتـوح و نعيمـة بـن سـعيد و
بلعباس و عبـد الفتـاح الفاكهـ يـاب و عبـد ا المنصـوي و العريـش عـزوزو سـعيدة
ـ
ي
والصاف حمادي و محمد ر ي
إدريس الزايدي و أحمد آيت بناص و ر
البم.......
التيي الحبيب و عبد الرحيم لبيض و محمد كرطاط
ي
ري
الحنب.
الب ريبي عبد
و من فصيل "لنخدم الشعب" محمد رشف و بن مالك الحبيب و ر
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و النضال سواء يف علقتها بمجموعة  79أو مجموعة ر ي
عب برجة

لعبت مجموعة  26دورا قياديا و أساسا عل المستوى السياس و التنظي
ر
ري
مجموعتب.
الي كانت ه الخرى تتشكل من
فطبيع أن يكون المر كذلك يف العلقة مع مجموعة  79وقد يبدو شاذا بالنسبة لمجموعة ر ي
عب برجــة الـ رـي كــانت تضــم كـذلك عناص قياديـة
م ــن "إل الم ــام" إل أن الظ ــروف الخاص ــة ال ـ رـي ك ــانت تم ــر به ــا مجموع ــة ر يـ ـ
عب برج ــة ق ــد خلق ــت اص ــطفافا للغلبي ــة الس ــاحقة م ــن الرف ــاق و
المناضـ ر ي
ـلب حــول القيــادة و الطــر الموجــودة ي ـف مجموعــة  26بنــاء عل اعتبــارات الممارســة الفرديــة ي ـف الــدرب )المعتقــل الشي( والــدفاع عل
الخط الثوري للمنظمة....
ي
ر
ج خــاص وتوزيعهــا عل
بالنســبة لمجموعــة  26مــا إن وصــلت للســجن المــدب بالــدار البيضــاء وبعـد إجـراءات التفــتيش والــبهيب تـم نقلهــا إل ـ
ر
ي
الس ء الـذي لـم يمنـع المجموعــة مـن التواصــل فيمــا بينهــا .وهكـذا
مجموعة من الزنازين يفصل ربب كل مجموعة منها سـياج ذي بـاب حديـدي ـ
أطل ــق المعتقل ــون أس ــماء عل مجموع ــة م ــن الزن ــازين مث ــل إفريقي ــا وأمريك ــا وآس ــيا والش ــمال .ومن ــذ الب ــدء ك ــان الرف ــاق م ـ ر ي
ـوزعب عل الزن ــازين.
ـائنب وهم ــا قي ـ ر ي
وأص ــدرت قي ــادة المنظم ــة بس ــجن غ ــبيل أول الق ـرارات التنظيمي ــة وعل رأس ــها اعتب ــار محم ــد الكرف ـ رـاب ورش ــيد الفك ــاك خ ـ ر ي
ـاديب
ـطق التمسـ ي
سابقب لمنظمة " 23مارس" لعبا دورا خطبا يف تلـك العتقـالت .كمــا تـم توقيـف كـل مـن عبـد ا زعـزاع ومصـ ي
ري
ـماب وهمـا عضـوان
ر
بمنظمة "إل المام".
يسب بصعوبة لكن بعد فك العزلة عن المجموعة بـدأ العمــل يتهيكـل مـن الناحيـة التنظيميــة بحيـث بـدأ العمـل بص ر ي
ـيغتب تنظيميـ رـي
كان العمل ر
ري
مختلفتب:
 -1مجلس للطر:ر
الشفاب ’ فـؤاد الهيلل وعبـدالرحمان نوضـة و التـوك الحس ر ي
ـب و عبـد ا
يتشكل من رفاق التنظيم المركزي ومنهم إدريس بن زكري  ,أبراهام
ـ
الحريف.
 -2مجلس موسع:ري
ري
ري
الموقوفب.
والرفيقب
والمناضلب
يضم الرفاق
ر يـ
أما العمـل المشـ رـبك مـع رفـاق منظمــة " 23مـارس" فكــان يتـم عـن طريــق مجلـس موسـع يجمـع أطـر ورفـاق المنظمـ ر ي
المنتمب للتيـار
ـتب باســتثناء
ر
ي
الكرفاب.
اليميي ومحمد
ـ ر
الفبة الثانية مارس  1977يونيو :1979
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ـيب مــن سـ ي
ـجي غبيلــة ر ي ـ
المعتقلب السياسـ ر ي
ر يـ
وعب برجــة بالــدار
تبــدأ هــاته الفـ رـبة مــع نهايــة المحاكمــة بعــد إصــدار الحكــام )مــارس  ( 1977ونقــل
البيضــاء إل الســجن المركــزي بــالقنيطرة ي ـف قوافــل محروســة بقــوة قمعيــة كـ رـببة )كــانت الشــاحنات مغطــاة بشــكل محكــم ل يتيــح أيــة إمكانيــة
ر
ر
ومجموعي ر ي
عب برجة.
ستلتق لول مرة ثلث مجموعات وه :مجموعة  26ومجموعة  79يف سجن غبيلة
للرؤية( هكذا إذن
 - 1اللجنة القيادية للسجن المركزي:
ي
ري
ري
القياديب داخل المنظمــة،
المعتقلب ،وبعد ما تأكد انهيار مجموعة من
وف أجواء كان للعتقالت ونتائجها انعكاسات سلبية عل العديد من
ـأثب القواعــد الغاضــبة مــن هــؤلء وبضــغط منهــم تشــكلت قيــادة جديــدة داخــل الســجن المركــزي لتتحمــل مســؤولية اســتمرار المنظمــة
وتحــت تـ ر
والدفاع عنها وتحويل السجن كما تقول وثائق المنظمة من قلعة للعتقال إل قلعة للنضال .كان لبد من إطلق حماس جديد يعيد الثقة في
ـ
وف رفاقها الذين أبانوا ي
المنظمة وخطها الثوري ي
وف ر
فبات متفاوتة عن الصلبة والصمود.
كــان لبــد مــن إطــار قيــادي لتحمــل المســؤولية يف أحلــك ظــروف القمــع والعزلــة ،إطــار يرفــع عاليــا رايــة المنظمــة رـ
وشفها الثــوري ،هكــذا تشــكلت
ـ
لجنة قيادية تضم الرفاق التالية أسماؤهم:
ي
تغبات
إدريــس بــن زكـري ،فــؤاد
الهيلل  ،إدريــس الزايــدي ،محمـد الشيق ،أحمـد آيــت بناص و عبـد الرحمــان النوضــة )عرفـت تشـكيلة اللجنـة رـ
ـ
مستمرة بينما الذين استمروا يف تحمل المسؤولية داخلها منذ تشكلها يف مارس  1977إل حدود صيف  1979ثلثة رفاق هــم :إدرس ي ي
ببكــري
و فــؤاد الهيلل و إدريــس الزايــدي ( .كــانت اللجنــة ر ـ
تشف عل السـ رـب العــام للمنظمــة ي ـف الســجن المركــزي ســواء سياســيا أو تنظيميــا كمــا كــانت
ـ
ي
ـ
ي
المعتقلب السياسـ رـيب ،حيــث تشــكلت لجنــة
مســؤولة عــن العلقــات الخارجيــة ســواء منهــا مـا يتعلــق بالتنســيق مـع الفصــائل الخــرى أو عــائلت
ر
تشف عليه ــا مناض ــلت ومناض ــلون طليعي ــون وس ــطها م ــن بينه ــم وبينه ــن :ف .ل ،ن.ع ،ع.ز ،خ.ل  ...إض ــافة إل رـ ـ
م ــن داخله ــن رـ ـ
إشافها عل
ي
ي
والتقي.
المي
الجانب
ملحوظة :
ي
تتمب بأقض حــالت القمــع كمــا حصــل مثل عنــد ي ـ
عنــدما كــانت الظــروف ر ي ـ
إصاب نونـ رـب  77و خصوصــا ـف معركــة النضــال مــن أجــل ســن قــانون
أساس للمعتقل السياس يف رفباير  ،78و ر
ري
ه بالضـافة إل الســجن
و
)
ـجون
ـ
س
ال
من
مجموعة
عل
المعتقلب
تشتيت
إل
فيها
النظام
لجأ
الي
ـ
ـ
ر
المركزي كل من سجن الشاون و سجن تازة و السجن الفلج ر ي
بعب مومن( ،كــانت القيــادة تخلــق إطــارات احتياطيــة مؤقتــة تشف عل الوضــع
التنظي و السياس داخــل تلــك الســجون ،و كــانت تتشــكل شيا حســب الخريطــة التنظيميــة داخــل كــل ســجن إمــا مــن رفيــق ،أبــرز المناضـ ر ي
ـلب
ـ
ـ
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ـلب أساسـ ر ي
ـيب أو مــن مناضـ ر ي
الساسـ ر ي
ـيب فقــط .هــاته الطــارات كــانت تابعــة للجنــة القياديــة وتســهر عل الوحــدة السياســية والتنظيميــة للمنظمــة
وتقــوم بتطــبيق القـرارات السياســية والتنظيميــة والنضــالية ي ـف أشـد الظــروف شية .ومـن إنجــازات هــاته الطــارات الحتياطيـة معاركهــا الموحــدة
ي
الس ء الــذي سـيتحقق ي
ر
ر يـ
الحلف أحمـد،
أمضي،
ـادر
ـ
ق
ال
ـد
ب
ع
:
ـليها
ـ
ض
منا
ـرز
ـ
ب
أ
ـن
ـ
م
و
.
79
ـنة
س
ـل
ـ
ي
أبر
ف
لجمــع شــمل
ـ
ـ
المعتقلب بالســجن المركــزي ـ
ي
الخطاب ،لحسن بركات ،الطيار عبد الباري.
مصطق
الراحل
ر
وبعد نقاشات حول الوضع السياس والتنظي للمنظمة وتحديد خطة عمل للخروج مـن الوضــع الناتــج عـن العتقــالت والمحاكمــة وأوضـاع
وغبها ،أصدرت القيادة الجديدة قرارات يونيو  . 1977وأهم ما تضمنته هذه القرارات اتخاذ إجراءات تنظيمية يف حق مجموعــة مــن
السجن ر
ر
الرفاق ،استنادا إل النظام الداخل للمنظمة وخطها الثوري ،هكذا اتخـذت قـرارات توقيـف أو تجميـد مـن العضـوية لكـل مـن المشـبي بلعبـاس
ي
ي
مصطق فزوان.
الفاكهاب وعبد ا زعزاع وعبد ا المنصوري  ...واتخذ قرار الطرد يف حق
وعبد الفتاح
قامت الهيكلـة التنظيميــة عل قاعـدة المبـادئ التنظيميــة للمنظمــة وخطهــا التنظي مـع مراعــات رـ
الشوط الناتجـة عــن لقمـع والعتقـالت ومـا
ـ
ري
المناضلب والرفاق.
تأثبات مختلفة ومتفاوتة لدى
تركته من ر
وكان التقسيم التنظي يخضع لثلث مستويات:
 2ـ الخليا:
وتضــم كــل الرفــاق الــذين كــانوا أعضــاء داخــل المنظمــة المركزيــة قبــل اعتقــالهم مــا عــدا أولئــك الــذين تــم تــوقيفهم لعتبــارات الخلل بالمبــادئ
خلل فـ رـبة العتقـال بـدرب مـولي رـ
ـحب قبــل العتقـال مثــل تي رـي الحـبيب أو مناض ر ي
الشيف .كمــا تـم إلحـاق رفـاق كـانوا أعضـاء مرشـ ر ي
ـلب ي ـف لجـان
أساسية أبانوا عن صمود ووع نضال متقدم.
الي كان أعضائها ر
كانت الخليا من مسؤولية أعضاء اللجنة القيادية ر
يشفون عليها.
ملحوظة:
ي
بالنسبة لعضاء الكتابة الوطنيــة أو اللجنـة الوطنيــة أو التنظيــم المركــزي الـذين صـدرت ـف حقهــم قـرارات تجميـد العضــوية )قـرارات يونيــو (77
فقد التحقوا بإطارات خاصة بهم ر
يشف عليها أعضاء اللجنة القيادية.
 3ـ اللجان الساسية:
الجماهبية.
كانت هذه الطارات التنظيمية المنتمية إل المفهوم المام حول التنظيمات الثورية شبه
ر
ضــمت هــاته الطــارات مناضــل اللجــان الساســية قبــل العتقــال مــا عــدا مــن كــانت وضــعيتهم قــد دفعــت بمراجعــة وضــعهم التنظي ـ نتيجــة
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س ــلوكات داخ ــل المعتق ــل الشي أو تراجع ــات داخ ــل الس ــجن .ك ــانت مهم ــة ر ـ
الشاف عل ه ــذه الط ــارات موزع ــة ر ي ـ
بب مختل ــف الرف ــاق أعض ــاء
التنظيم المركزي.
ملحوظة:
بالنســبة لســجن ر ي ـ
المنبه وفاطمــة عكاشــة وربيعــة الفتــوح ،فــإن مســؤولية الطــار
عب برجــة حيــث كــانت تتواجــد ثلث رفيقــات هــن :ســعيدة
ـ
المنبه الـ رـي كــانت عل ارتبــاط وثيــق مــع الطــار القيــادي للســجن المركــزي  .وقــد كــانت
هنــاك فقــد كــانت تتحمــل مســؤوليته الشــهيدة ســعيدة
ـ
ي
ي
وف اتخــاذ الق ـرارات ويعملــن عل تجســيدها بشــكل موحــد كمــا حصــل ي ـف المعركــة البطوليــة الـ رـي استشــهدت
الرفيقــات يســاهمن ـف النقاشــات ـ
فيها سعيدة المنبه ر
والي دامت  45يوما.
 4ـ لجان النضال:
ر يـ
ض ــمت ه ــذه الط ــارات مجموع ــة م ــن المناض ـ ر ي
المرتبطب بالمنظم ــة قب ــل العتق ــال أو ت ــم التح ــاقهم به ــذه الط ــارات بع ــد العتق ــال أو ك ــانوا
ـلب
ـلب أساس ـ ر ي
مناض ـ ر ي
ـيب وعرف ــوا تراجع ــا جزئي ــا عل مس ــتوى ال ــوع النض ــال أو بس ــبب بع ــض الممارس ــات .وه ــذه الط ــارات ك ــانت تح ــت مس ــؤولية
الرفاق يف التنظيم المركزي.
 5ـ اللجان الديموقراطية:
المعتقلب للمشــاركة في
ر يـ
ري
ري
متعاطفب مـع المنظمــة دون أن ينتمـوا إليهـا بشـكل أو بـآخر ،وقـد لحـق بهـا مجموعـة مـن
مناضلب
ضمت هذه اللجان
ـ
للمعتقلب السياسـ ر ي
ر يـ
ـيب داخــل الســجن
الحيــاة السياســية العامــة ســواء المتعلقــة بــالمواقف السياســية للمنظمــة أو المتعلقــة بالحيــاة الجماعيــة
المركزي.
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" إل المام" والحركة التلميذية
تنــبيه :نظ ـرا لغيــاب الوثــائق ذات صــلة بالحركــة التلميذيــة والـ رـي لزالــت محجــوزة ي ـف أقبيــة المخــابرات ،قــام الكــاتب بصــياغة هــذا المقــال مــن
موقع معرفته ومعايشته للتجربة وذلك مساهمة يف توضيح بعض الجوانب التنظيمية يف خط منظمة "إل المام " ـ
تقديم
مع دخول المغرب الحقبة الستعمارية بعد توقيع عقد الحماية المخزي نشأت أول المؤسسات التعليمية الثانوية بالمغرب ر
والي كــان يطلــق
عليها المدارس السلمية.
وخلفــا للسياســات الســتعمارية وأهــدافها )انظــر كتــاب أضــواء عل مشــكل التعليــم بــالمغرب لمحمــد الجــابري( الراميــة إل عــزل الشــباب ذوي
الوطي ،فإن الشبيبة التلميذية تفاعلت بشكل مبكر مع أول إرهاصات النضال الـ ي
ي
ـوطي إبــان الحمايــة الفرنســية
التكوين العضي عن النضال
والسبانية.
وبشكل مناقض للتوجه الستعماري الهادف إل تكوين نخب تخدم المصالح الستعمارية بالبلد ،تحولت أغلب هاته المؤسسـات إل منبـت
ري
ـوطنب حيــث قــدمت للحركــة الوطنيــة أبــرز أطرهــا القياديــة مــن قبيــل أحمــد بلفري ــج ومحمــد بلحســن الــوز ياب والمهــدي بــن بركــة ....
للقــادة الـ
ي
ف العدي ــد م ــن النش ــطة الوطني ــة الثقافي ــة م ــن قبي ــل تق ــديم المشحيات والقص ــائد ومختل ــف أش ــكال الب ــداع
س ــاهمت الحرك ــة التلميذي ــة ـ ـ
ي
ي
الوطي ،كما انخرطت الحركة بشكل مبكر ف التنظيميات الشبيبية الرياضـية للحركـة الوطنيــة )النشــطة الكشــفية( وكــذلك
لستنهاض الحس
ي
وغبهـا .وراكمـت الحركـة
النشطة الحزبية الشبيبية وساهم التلميذ ـف العديـد مـن المناســبات النضـالية كالمظــاهرات والمهرجانـات الخطابيـة ر
متمبة ساهمت يف تقديم العديد من أطر المقاومــة المســلحة في
الي صقلتها وجعلتها تكتسب تقاليد وشخصية نضالية ر ي
العديد من التجارب ر
ـ
العش ين .وبعـ ــد السـ ــتقلل الشـ ــكل  1956انخرطـ ــت الحركـ ــة التلميذيـ ــة ي
الخمسـ ــينيات مـ ــن القـ ــرن ر ـ ـ
ف النضـ ــال التقـ ــدم ضـ ــد السياسـ ــات
ــ
الســتعمارية الجديــدة الـ رـي يتبناه ــا النظــام الكمـ رـبادوري إســوة بالحركــة الطلبيــة الـ رـي كــانت ترتبــط بهــا مــن خلل الوداديــات الـ رـي كــانت تابعــة
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الوطي لطلبة المغرب .ي
ي
وف محاولة لكبح نضالها قام النظام الكم رـبادوري بمنــع الوداديــات ع رـب القـرار الصـادر ي ـف  21يونيـو  1964مـن
للتحاد
طرف وزير الداخلية آنذاك.
ي
ر
لكن الحركة لم تتوقف عن النضال وفجرت إحدى أهم النتفاضات ـف مغـرب مـا بعـد الســتقلل الشــكل وذلـك لمـا سـتبكه مـن بصـمات عل
التاري ــخ السياس لمغرب ما بعد .65
ـاهب الث ــائرة ضــد النظ ــام تولــد عن ــه نقــد جــذري للق ــوى الص ــلحية والتحريفي ــة وانبث ــاق للحرك ــة
لقــد كــانت فعل منعطف ــا تاريخي ــا فجرت ــه الجم ـ ر
ي
الشبيبية المدرسية الجديدة ر
اللينيي.
الي قام مناضلوها الطلئعيون بتأسيس اليسار الثوري الماركس –
 - Iالحركة التلميذية المغربية  :تاري ــخ حافل بالنضال
 1ـ السياسة التعليمية الستعمارية بالمغرب
ي
ر يـ
المحليب مــن إقطــاع ونظــام
الفرنس المــدعم مــن طــرف حلفــائه
المبياليــة للســتعمار
بعــد توقيــع عقــد الحمايــة الخيــاب وبتلزم مــع السياســة ر
ـ
ي
مخزب عميــل ،قــام اسـ رـباتيجيو الدولــة الســتعمارية ومخططوهــا ببلــورة اسـ رـباتيجية تعليميــة تخــدم أهــدافهم ي ـف نهــب البلد بالســتيلء عل
ـ
خبة أراضيها الفلحية واستغلل مناجمها وفرض علقات إنتاج جديدة تقوم عل رأسمالية استعمارية تســتغل اليــد العاملــة المغربيــة بــأبخس
ر
ي
ي
ري
وتدمب بنياتهم الجماعيـة وتحـويلهم إل جيــش احتيــاط يسـتعمل ـف ظـروف عبوديــة وذلـك
الفلحب
الثمان وذلك بعد الستيلء عل أراض
ر
لقامة البنيات التحتيـة يـ
الضورية رـ
للمشوع السـتعماري القـائم عل النهـب والسـتغلل والضـطهاد .وضـمانا لمصـالحها دعمـت تحالفاتهـا مـع
ي
إقطــاع البــوادي واعيــان المــدن مــن تجــار كبــار وعــائلت مخزنيــة ر ـ
ـخبه لخدمــة مصــالحها
وشفاء ...وقــامت باســتعمال النظــام
المخزب وتسـ ر
ـ
بعدما جردت القبائل المغربية من أسلحتها بعد مقاومة مسلحة بطولية استمرت إل حدود .1934
ري
بتغيب بنيــات
المحليب .وقد قام الســتعماريون
يف هذا السياق العام جاءت السياسة التعليمية للستعمار مطابقة لمصالحه ومصالح حلفائه
رـ
عب:
التعليم التقليدي المتوارث منذ قرون وذلك ر
القرويب عن ر
ري
المشق والقيام بتحديثها.
ـ  1ـ مراقبة وفصل أهم مؤسسة تعليمية آنذاك وه جامعة
ر يـ ـ
ـ  2ـ إعط ــاء تعلي ــم بس ــيط وعمل بالنس ــبة لبن ــاء الص ــناع والتج ــار الص ــغار الم ـ ر ي
والفلحب والرع ــاة والص ــيادين ،تعلي ــم ل يفص ــلهم ع ــن
ـدينيب
ــ
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عائلتهم ومشاغلها التقليدية ،ي
وه مـدارس
ـة
ـ
ي
والقرو
ـة
ـ
ي
المدين
ـة
ـ
ي
بر
الب
–
والفرنسية
العربية
–
الفرنسية
المدارس
تأسيس
تم
السياق
هذا
وف
ر
ـ
مهنية وتقنية كمدارس الفلحة مثل.
ـ  3ـ بالنس ــبة للنخب ــة الجتماعي ــة المثقف ــة "الراقي ــة" ورج ــال المخ ــزن والع ــائلت الك ـ رـببة ر ـ
والبجوازي ــة )الص ــناعية والتجاري ــة
والشفاء والعلم ــاء ر
والفلحيــة( ،يتــم تقــديم تعليــم ابتـ ئ
ـداب خــاص بأبنــاء العيــان ووجهــاء القــوم .كــان هــدف هــذه المــدارس بحســب منظــور الماريشــال ليــوط هــو
تكوين نخبة اجتماعية للشبيبة المغربية قادرة عل قيادة البلد بعد الحقبة السـتعمارية تكـون ي ـف نفـس الـوقت سـدا منيعـا ضـد المـد البلش يـق
الشيوع الحمر .كان ليوط أكب ما يخشاه هو وصول المد الشيوع إل المغرب فتفقد فرنسا مصالحها البعيدة يف هذا البلد.
كان ليوط هو مؤسس ما كان يس بالكوليجات السلمية.
بظهب فـ رـباير  1916وكوليـج مـولي إدريـس بفـاس سـنة  - .1925م يوسـف و م إدريـس كــان دورهمـا
تم تأسيس كوليج مـولي يوسـف بالربـاط
رـ
ر ئ
التهيي للدراسات العليا و الوظائف السامية.
هو
ئ
البتداب المغربية.
يف سنة  1947قامت السلطات الستعمارية بخلق شهادة التعليم
وكــان عــدد التلميــذ ســنة  1920ل يتعــدى  2887تلميــذ وأصــبح  3544تلميــذ ســنة  1921و  4932تلميــذ ســنة  1922أي كــان يــزداد بمعــدل
 1200يف السنة.
ري
ـوطنيب بتأســيس مــا س ـ بــالتعليم الحــر )المــدارس الحــرة( وكــان يقــوم
الفرنس قــام بعــض الـ
وإل جــانب المؤسســات الـ رـي وضــعها الســتعمار
ـ
بتسيب مؤسساته علماء وأدباء ،وكانت مستلهمة من النموذج المضي والسوري.
ر
ر
ي
تظه ــر بع ــض الرق ــام النتائ ــج الهزيل ــة للسياس ــة التعليمي ــة للس ــتعمار الفرنس ب ــالمغرب .فق ف ــبة  1937-1930ك ــان ع ــدد الحاص ـ ر ي
ـلب عل
ــ
ــ
سامب.ي
ي
موظفب
الباكلوريا  25تلميذا .أما الجازة يف الحقوق فطالب واحد وطبيب واحد و  3أساتذة ومحاميان و 3
ر
ر
ي ـف ظــل سياســة التعليــم الســتعمارية كــانت الشــبيبة المغربيــة مقســمة وموزعــة ومفصــولة عــن بعضــها البعــض بحســب النتمــاءات الجتماعيــة
الطبقيــة والفــوارق الكـ رـببة ر يـ
بب المــدن والقــرى فالوظــائف المخصصــة للمؤسســات التعليميــة ســاهمت بــدورها ي ـف ذلــك ،فمــدارس أبنــاء العيــان
الحضية الـ رـي تســلم شــهادة التعليــم البتـ ئ
يـ
ري
فه تلـ رـي
ـداب
ـوظفب لتطعيــم إدارة الحمايــة والمخــزن ،بينم ــا المــدارس
تقــوم بتخري ــج المـ
المغرب ـ
رـ
احتيــاج الحمايــة إل الوظــائف المســاعدة ،بينمــا المــدارس القرويــة ،باســتثناء أبنــاء العيــان ،فتــوفر اليــد العاملــة لضــيعات المعمريــن الفرنسـ ر ي
ـيب
ري
المؤهلب.
وهو ما تقوم به كذلك مدارس التكوين بالنسبة للعمال
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ف
 2ـ الشبيبة التلميذية يف الحقبة الستعمارية
لــم تنتظــر الحركــة التلميذيــة طــويل لتنخــرط يف النضــال الـ ي
ـ
س
الفرنس للبلد .فمــا أن انطلقــت رـشارة الثــورة الريفيــة بقيــادة
ـتعمار
ال
ـد
ـ
ض
ـوطي
ـ
ـ
ي
عبد الكريم الخطاب ر
حي كان صداها يفجر تضامن التلميذ كما حصل ف كوليج "مولي يوسف" بالرباط.
ر
ي
ي
وف الــوقت الــذي كــانت تتشــكل فيــه طلئــع الشــبيبة المثقفــة والمتفتحــة ـف فــاس والربــاط والقــاهرة وبــاريس ،عـ رـب التعليــم والحتكــاك والســفار
ـ
الشباكية والشيوعية والقومية المعارضة للستعمار ،سينخرط التلميذ وقدماء التلميذ في
ر
ووسائل العلم ومن خلل العلقات مع القوى
ـ
ي
ي
ي
تعببا عن طموحهم ف لعب دور ي
وطي طليع ف مواجهة الستعمار.
النشاط الجمعوي والثقاف والمشج والنشطة الكشفية ر
هكــذا شــكل قــدماء تلميــذ م .إدريــس جمعيــة لهــم كــانت تصــدر رـ
نشة "أم ر يـ
البنب " الـ رـي يتــم توزيعهــا ي ـف كــل مــن الربــاط و فــاس ومراكــش و طنجــة
وتطوان .وكان التلميذ يساهمون يف التظاهرات والنشطة ر
ري
القرويب.
الي يقيمها طلبة
يف مدينة تطوان قام عبد القادر طريس سنة  1932بتأسيس "الجمعية المغربيـة للطـالب" وكــانت ذات نشــاط سياس  -ثق ي
ر يـ
فرعب ي ـف
ـاف ولهـا
ـ
الكبب والعرائش.
القض ر
ي
قامت الجمعية بإطلق أول ي
نونب  1932بمدرسة لوكاش.
إصاب ف المنطقة الشمالية وذلك يوم  23ر
ي ـف مدينــة الرب ــاط تأسس ــت جمعيت ــان هم ــا "المغــرب العضي" الـ رـي وجهــت تحــذيرا ي ـف  27دجنـ رـب  1923للس ــلطات الس ــتعمارية و"جمعي ــة
الشباب المغرب" ر
الخبة تتشكل من قدماء تلميذ ثانوية م .يوسف وكانوا يعقدون اجتماعاتهم
الي تأسست يف  2رفباير  .1929وكانت هاته
ر
ر
كببة.
بمقه لكوميدي حيث تتم مناقشة قضايا البلد بدون خوف وبجرأة ر
الظهب الـ رـببري لســنة  1930مــن طــرف الســلطات الســتعمارية وبتواطــؤ مكشــوف للمخــزن بمثابــة الرابــط الــذي جعــل الربــط ر يـ
بب
وكــان إصــدار
رـ
ي
ي
ي
ي
السياس
السياس ممكنــا .فلــم تتــواب الشــبيبة المغربيــة وضــمنها الحركــة التلميذيــة ـف الــدخول ـف معمعــان النضــال
النشــاط الثقــاف والنشــاط
ـ
ـ
ر
المباش.
ـبيي عموم ــا ،وك ــان للتلمي ــذ حض ــورهم م ــن خلل جمعي ــة ق ــدماء تلمي ــذ
فمخط ــط الص ــلحات لس ــنة  1934ه ــو أرض ــية سياس ــية للتي ــار الش ـ ر
ي
المغرب "
م.يوســف ،وكــانت اللجنــة الـ رـي هيئــت هــذا المخطــط تعقــد اجتماعاتهــا ـف مقه لكوميــدي ســتحمل فيمــا بعــد اســم "لجنــة العمــل
رـ
المشق ،وهـم عمـر بـن عبـد الجليـل ،عبـد العزيـز بـن ا دريـس ،أحمـد رـ
وستضم أعضـاء منهـم مـن أنه تعليمـه يف بـاريس أو يف رـ
الشقاوي ،محمـد
ـ
ـ
ي
بيب
الــديوري ،علل
الفاس  ،محمــد غــازي ،بــوبكر الناصي ،محمــد بلحســن الــوزاب .وســتقوم اللجنــة بتقــديم "مخطــط الصــلحات" للســيد ر ـ
ـ
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لفال عن طريق المقيم العام ي
هبي بونسو.
وما جاء يف الرسالة المرفقة بالمخطط:
أخبا أن نعلــم ســيادتكم أن مطلبنــا ال كــب اســتعجالية يتكــون مــن طلــب منــح المغاربــة حريــة التعـ رـبب باللغــة العربيــة والفرنســية
"نســمح لنفســنا رـ
التعبب عن مطالبهم وطموحاتهم ر
ر
المشوعة ".
حي يمكن بصفة قانونية
ر
المغرب " وشــكلت فعل منــابت
بعــد هــذا التاري ــخ ستصــبح الجمعيــات الشــبيبية إطــارات موازيــة للحركــة الوطنيــة المنطلقــة مــع "لجنــة العمــل
رـ
ري
المناضلب.
رلبعرع
وبالضــافة لهــاته الجمعيــات نشــأت جمعيــات رياضــية وكشــفية ،فقــد جــاءت فكــرة تأســيس كشــفية مغربيــة عل يــد التلميــذ أحمــد بــوهلل مــن
ثانوية كورو )الحسن ي
وبلعرب ،وهكذا تم تأسيس أول كشفية مغربية.
الثاب حاليا( بإقناع مجموعة من أصدقائه وهم بن مسعود والجبل
ر
الوطي لذا الشبيبة المغربية وهكذا اكتشف الشباب المغرب المشح ودوره يف النضــال الـ ي
ي
ـوطي وإشــاعة
وكان للمشح دور هام يف تبلور الوع
ر
أفك ــار التق ــدم بعــد زي ــارة الفرق ــة المضية للمشح للمغ ــرب س ــنة  . 1920وك ــان لث ـ ر
طليع ي ـف اس ــتعمال المشح
ـانويي م.يوســف وم.ادري ــس دور
ـ
ي
ي
وطي وتق ــدم ل ــذا الش ــبيبة المغربي ــة لح ــد أص ــبحت مع ــه الس ــلطات الس ــتعمارية تخ ــاف م ــن
وع
ـ
في لمواجه ــة الس ــتعمار وبل ــورة ـ
كس ــلح ـ
المشح فتخضع نصوص المشحيات للمراقبة القبلية.
ي
ر
هكذا يف انتظار خلق منظمات سياسية ،ساهمت الجمعيات الثقافية والرياضية والببوية والجتماعية ف ر ئ
تهي الميدان والطر.
ـاهب الشــعبية حلبــة النضــال الـ ي
ـوطي )انتفاضــة وادي زم ســنة  ( 1948وانتفاضــة الطبقــة العاملــة وكاريــان ســنطرال بالــدار
وعنــدما دخلــت الجمـ ر
البيضــاء ســنة  ،1952وبــدا عجــز البورجوازيــة الوطنيــة عــن قيــادة النضــال الـ ي
ـوطي وبــدت مناوراتهــا وتذبــذبها واضــحة للعيــان ،وحيــث ظهــرت
ي ـص ورة بــروز قيــادات ثوريــة جديــدة قــادرة عل تجــذير النضــال تقــدمت الطلئــع الول مــن أبنــاء الكـ ر ي
ـادحب الشــباب الــذين سيشــكلون فصــائل
ي
الوطي.
المقاومة المسلحة وجيش التحرير
هك ــذا س ـ ر يـبود الحرك ــة الش ــبيبية المقاوم ــة المس ــلحة ب ــأهم قياداته ــا .وس ــنجد أن أغل ــب قياداته ــا ومؤسس ــيها ق ــد م ــروا م ــن مدرس ــة الكش ــفية
والجمعيات الشبيبية.
ي
الزرقطوب مؤسس "المنظمة الشية" كان قائد فرقة كشفية بالدار البيضاء.
فمحمد
ي
ي
وعبد السلم بناب كان أحد مسؤول منظمة "اليد السوداء" وأحمـد رـ
الرياض -
الشقاوي قائـد شـبكة الربــاط كـان أحـد مسـؤول جمعيـة التحـاد
ـ
الرباط – سل.
517

المنظمة الماركسية ـ اللينينية المغربية "إل المام" :الخط الثوري 1970 :ـ  :1980الوثائق الساسية ـ مقالت ونصوص

ي
الشفشاوب يف فاس فقد كان مؤسس حر ر ي
كتب للكشفية هما :طارق بن زياد والرشاد.
أما
ف
 3ـ الشبيبة التلميذية يف الحقبة الستعمارية الجديدة
وبعــد الســتقلل الشــكل انخرطــت الحركــة التلميذيــة ي
ـالت
المغرب ضــد النظــام الكومـ رـبادوري .وانحــازت إل جــانب الحركــة
ـعب
ـ
ش
ال
ـ
ض
ن
ف
ر
ـ
اللديمــوقراط اللشــعي وضــد ـ السياســات التعليميــة الطبقيــة للنظــام يف الســتينيات  .وفي
ي
اللوطي
الطلبيــة المغربيــة ي ـف نضــالها ضــد النظــام
ر
ـ
ـ
ـ
وه شــكل مـن التنظيـم النق رـاب للتلميـذ داخـل مؤسســاتهم،
هذه الحقبة كانت الحركة التلميذيـة مرتبطـة بالحركـة الطلبيــة عـ ر يـب "الوداديــات" ـ
وف  23مــارس  1965انطلقــت انتفاضــة الــدار البيضــاء الـ رـي فجرتهــا الحركــة
ســيقوم النظــام فيمــا بعــد بتواطــؤ مــع القــوى الصــلحية بمنعهــا.
التلميذية من خلل رد الفعل عل مذكرة وزيـر التعليـم يوسـف بلع ـبـاس القاضـية بمنـع التلميـذ الـذين وصـلوا سـن  16مـن تكـرار قســم الـبوفي
ر
)الس ــنة ثالث ــة ث ــانوي أن ــداك والع ــدادي حالي ــا( مفج ــرة ب ــذلك إح ــدى أه ــم انتفاض ــات المغ ــرب ي ـ ـف الس ــتينات ،انتفاض ــة ش ــكلت ردا قوي ــا عل
السياسات اللشعبية للنظام يف ميدان التعليم كما مثلت نقدا دمويا للقوى الصلحية والتحريفية بالبلد وسياساتها التواطئية واسـ رـباتيجيتها
النتظاري ــة .وب ــذلك أعلن ــت ع ــن ميلد جي ــل جدي ــد م ــن الث ـ ر ي
ـوريب سيس ــاهم ي ـف تأس ــيس الحرك ــة الماركس ــية – اللينيني ــة المغربي ــة س ــنة .1970
الجماهبي ــة نتيج ــة القم ــع ال ــدموي ال ــذي مارس ــه النظ ــام ض ــد
وبع ــدما دخل ــت عل خ ــط النض ــال م ــن جدي ــد بع ــد الج ــزر ال ــذي عرفت ــه الحرك ــة
ر
ي
النتفاض ــة المجي ــدة ،وذل ــك إل ج ــانب الطبق ــة العامل ــة المغربي ــة انطلق ــا م ــن  ،1968ك ــانت الحرك ــة التلميذي ــة ـ ـف نهاي ــة الس ــتينيات تع ــرف
يـ
محاصات وع ــروض ولق ــاءات أدبي ــة وفكري ــة وإحي ــاء لل ــذكريات النض ــالية
دينامي ــة ثقافي ــة وفكري ــة وسياس ــية تجس ــدها النش ــطة الثقافي ــة م ــن
ي
وغبهــا .وقــد ســاهم الســاتذة التقــدميون بــدور بــارز ـف تحريــك جــذوة النضــال
كــذكرى انتفاضــة  23مــارس وذكــرى استشــهاد المهــدي بــن بركــة ر
والهتمــام الفكــري والسياس بقضــايا الــوطن والشــعب مقـ ر ي
ـدمب تضــحيات جســام تصــل أحيانــا إل حــد التعــرض للقمــع والعتقــال والتعــذيب
ـ
ر
نتيجــة مــواقفهم الجريئــة خلفــا لمــا أصــبح عليــه الوضــع اليــوم حيــث العديــد مــن الســاتذة الــذين أضــحوا فاقــدين لــدورهم الــببوي والنضــال
كب البواب ر
ولهثب وراء مصالح انتهازية عل حساب المبادئ ودورهم التنويري تار ر ي
ري
مشعة لدعاة الفكر الظلم.
ـ بصدد انتفاضة  23مارس  :1965الحداث
يف مارس  1965أصدر يوسـف بلعبـاس وزيـر ر
الببيـة الوطنيـة آنـذاك مـذكرته المشـؤومة وال رـي أشـعلت فتيـل النتفاضـة .ي
فق  21مـارس 1965
ـ
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قــام تلميــذ الــدار البيضــاء بالتظــاهر يف الشــوارع ،ي
وف يــوم  22مــارس تعلــن الحركــة التلميذيــة بالمدينــة عــن يـ
إصاب عــام عل مســتوى المدينــة
ـ
ـ
ـاطلبي
ـ
ـ
ي
وينظـ ــم التلميـ ــذ وقفـ ــة أمـ ــام مندوبيـ ــة التعليـ ــم لتتطـ ــور إل مواجهـ ــات ربب البـ ــوليس والتلميـ ــذ وتلتحـ ــق مجموعـ ــة مـ ــن العمـ ــال والعـ ـ ر
بالمظــاهرات .كمــا ســيعرف يــوم  23مــارس نــزول كثيفــا للتلميــذ إل الشــوارع مردديــن شــعارات مناوئــة للنظــام وسياســته التعليميــة اللشــعبية،
ي
وســتتطور المظــاهرات إل مواجهــات ر ي ـ
وف نفــس اليــوم نــزل إل الشــوارع شــعب الــدار البيضــاء مــن عمــال
بب قــوات القمــع والجمـ ر
ـاهب الثــائرة ،ـ
وع ـ ر ي
ـاطلب وع ــائلت التلمي ــذ ال ــذين ط ــالبوا ب ــإطلق شاح أبن ــائهم بينم ــا ط ــالب الطلب ــة بالمن ــح والمعطل ــون بالش ــغل .ك ــان هن ــاك بمدين ــة ال ــدار
البيضاء حوال  600ألف عاطـل كمــا كـان دخــل ثلـث سـاكنة المدينـة ل يتعـدى  40درهمــا ي ـف الشـهر ي ـف وقـت عرفـت فيــه أسـعار اللحـم والسـكر
زيادة صاروخية بنسبة  40يف المئة ،وتجل بوضوح فشل ما ســماها النظــام بسياسـة "النعــاش ال ي
ـوطي مـن أجــل تنميــة البلد" .بعـد زوال يــوم
ـاهب بمحاصة كوميســارية كاريــان ســنطرال )تمامــا كمــا ي ـف انتفاضــة كريــان
ـاهب مـدن القصــدير بالنتفاضــة .وقــامت الجمـ ر
 23مــارس التحقـت جمـ ر
الجماهب وإقبار النتفاضة بالحديـد والنـار .هكـذا
سنطرال سنة  ( 1952ثم نصبت المتاريس ونشبت المواجهات ،فقرر النظام استباحة دماء
ر
أفقب وجنوده المدينة لبادة اللف من أبناء الشـعب الكـادح كمــا قـامت الفـرق الخاصــة ،بعـد فــرض حالــة الحصــار ومنـع
دخلت دبابات الجزار ر
ـ
ـ
ر
ري
ـالمواطنب والمواطن ــات ويلق ب ــآلف
التج ــول م ــن التاس ــعة ليل إل السادس ــة ص ــباحا باقتح ــام ال ــبيوت وانته ــاك الحرم ــات وس ــيتم التنكي ــل ب ـ
ي
أفقب ال ــذي ك ــان يق ــود العملي ــات م ــن داخ ــل
الجث ــث ـ ـف مق ــابر جماعي ــة ،ولح ــد الس ــاعة ل يع ــرف ع ــدد القتل مم ــن حص ــدتم أس ــلحة الجـ ـزار رـ ـ
مروحيتــه الـ رـي كــانت تحلــق فــوق مدينــة الــدار البيضــاء .ي
وف يــوم  24مــارس كــانت مدينــة الــدار البيضــاء تلملــم جراحهــا ئ ي ـ
وتب تحــت وطــاة نظــام
ـ
دكتــاتوري مجــرم ،ي
ـ
ص
المغرب للشــغل
ـاد
ـ
ح
الت
ـة
ـ
ي
اط
ر
وق
بب
ـا
ـ
م
أ
.
ـد
ـ
ع
ب
ـف
ـ
ج
ت
ـم
ـ
ل
ـعب
ـ
ش
ال
ـاء
ـ
م
ود
ـام
ـ
ظ
الن
ـاوض
ـ
ف
ت
ـلحية
ال
اب
ز
ـ
ح
ال
ـانت
ـ
ك
ـت
ـ
ق
و
ف
ر
رـ
ـ
ي
ر
ي
ر
ي
ي
أفقب الــذي قــال
فبعد مناورة التهديد بالصاب العام ،فق الحقيقة دعت العمال إل البام منازلهم وهو ما كان يتماس مع تضيحات الجبال ر
أنــه جــاء ليوقــف هــذا الوضــع بق ـرار مــن الحكومــة و أن أي ي ـ
الببوقراطيــة النقابيــة عــن
إصاب للعمــال هــو أمــر منــاقض لــذلك ،و بــذلك كشــفت ر
دورها الخبيث باعتبارها ذيل للنظام وسط الطبقة العاملة.
ي
ي
أمب للمـ ر ي
وف 29
وبعد مرور ثلثة أشــهرعن النتفاضـة المجيـدة سـيعلن النظــام ـف  7يونيـو 1965عـن حالـة السـتثناء ليحكــم البلد ك" رـ
ـؤمنب" .ـ
أكتوبر  1965سيتم اغتيال الشهيد المهدي بن بركة .ستدخل البلد إحدى المراحل الكبدكتاتورية يف تاريخها.
ملحوظة :بعد انطلق النتفاضة بمدينة الدار البيضاء التحقت مجموعة من المدن ر
ـاهب منهــا جمــوع التلميـذ كمــا
الي عرفت تظاهرات للجمـ ر
حصل يف مدينة الرباط وكذلك يف مدينة فاس وسطات والقنيطرة
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 - IIمنظمة "إل المام" والحركة التلميذية
تعتب الحركة التلميذية مكونا أساسيا أصيل للحركة الماركسية اللينينية المغربية وخاصة منظمة "إل المام".
ر
للحركة التلميذية تاري ــخ نضال واسع وعريض يعود إل أول السياسات التعليمية الستعمارية بالمغرب.
ل ــم تك ــن الحرك ــة التلميذي ــة لتنفص ــل ع ــن محط ــات النض ــال ال ـ رـي م ــر منه ــا المغ ــرب س ــواء إب ــان الحقب ــة الس ــتعمارية أو الحقب ــة الس ــتعمارية
ر
ـدميب و الــديموقر ر ي
غبهــم مــن التقـ ر ي
اطيب دورا هامــا ي ـف
الجديــدة .و خلل فــبة الســتينات و الســبعينات لعــب الســاتذة التقـدميون الماركســيون و ر
إشاعة الفكر التقـدم داخــل االمؤسســات الثانويـة الش ر ئ
ـي الـذي سـاهم ي جعـل جـذوة النضــال مشـتعلة باســتمرار ي ـف الثانويـات لحـد أن الحسـن
اقبفهــا عل يــد الجلد و ج ـزار الــدار البيضــاء الشــهب ي ـ
مباشة بعــد المجــزرة الـ رـي ر
رـ
أوفقب
الجبال محمــد
الثـ يـاب ي ـف خطــابه ي ـف  29مــارس 1965
رـ
ر
ري
ري
بالجب و انعدام النبل و الخوف قائل " :ليس هناك خطـر أ كـ رـب بالنســبة للدولـة مـن خطــر مثقـف مزعـوم ،كـان مـن
المثقفب و الساتذة
سيتهم
الحسن لكم أن تكونوا ر ي
أميب".
و بعــد انتفاضــة  1965المجيــدة و هزيمــة يونيــو  1967و انطلق النتفاضــة الطلبيــة بفرنســا ي ـف مــايو  1968و وصــول أصــداء الثــورة الثقافيــة
الي ساهمت الحركة التلميذية الصينية بدور هام ي
البوليتارية ي
الصب و ر
ري
تس تونـغ ي ـف هـذا المجــال( ،ثـم بعـد
ـاو
م
ـات
ـ
ب
كتا
ـر
ـ
ظ
ان
)
ـا
ـ
ه
تفجب
ف
ف
ر
ر
ـ
ي
ـطب و انفضــاح الحـزاب الصــلحية و تواطؤاتهــا مـع
انطلق المقاومة المسلحة الفلسطينية بقيادة حركة فتح و الجبهـة الشــعبية لتحريــر فلسـ ر
اللينيي يتشــكل داخــل المؤسســات الثانويــة مــن خلل تشــكل حلقــات دراســة الفكــر الماركس في
ي
النظــام ،بــدأ ر يـ
كس –
ـ ـ
ـ
جنب الــوع الثــوري المار ـ
الثانوي ــات ،علم ــا أن الثانوي ــات آن ــذاك ك ــانت تزخ ــر بأنش ــطة ثقافي ــة أس ــبوعية تنظ ــم عل مس ــتويات محلي ــة ي ـ
يحضها تلمي ــذ أ ك ـ رـب المؤسس ــات
يـ
ي
المحاصات( و تجمــع تباعـا تلميـذ مـن
المحاصات و الندوات ي ـف القاعــات الخاصـة لـذلك )قاعــة
التعليمية داخل المدينة )مثال الرباط( .تتم
يـ
المحاصات و النـدوات
ثانويات م يوسـف و الحســن الث يـاب و الليمــون و عمــر الخيـام و نزهـة و عائشـة و مـدارس محمـد الخـامس ،و يـؤطر هـذه
الس ــاتذة و أحيان ــا مجموع ــة م ــن التلمي ــذ ،كم ــا أن الس ــاتذة ك ــانوا يش ــجعون التلمي ــذ عل القي ــام بع ــروض داخ ــل القس ــام ي ـف قض ــايا فكري ــة و
سياسية و فلسفية )المادية الجدلية ،القضية الفلسطينية ،الدب و ر ي
اللبام ،الحرية (...
التنظبات الـ رـي يقــوم بهــا ا لبعــض ممــن يـدعون المعرفــة بــل و بـدون خجــل المشــاركة ،قــامت نظــرة خاطئـة و مشـوهة
خلفــا لبعـض الكتابــات و
رـ
عــن الحركــة التلميذيــة و علقتهــا بالحركــة الماركســية – اللينينيــة المغربيــة و خاصــة بمنظمــة "إل المــام" حـ رـي شــاع أن الحركــة التلميذيــة في
ـ
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هــذا الطــور كــانت نتاجــا آليــا للحركــة الماركســية – اللينينيــة و الحــال نجــد أن الحركــة لعبــت دورا مهمــا ي ـف تأســيس حركــة شــبيبية جديــدة ستنشــأ
ر ئـ
ستنسـ الجي ــل الول المؤس ــس للحرك ــة
بع ــد انتفاض ــة  23م ــارس  1965ال ـ رـي لع ــب فيه ــا التلمي ــذ دورا أساس ــيا ,تل ــك الحرك ــة نفس ــها ال ـ رـي
الماركسية – اللينينية المغربية .و كمثال عل ذلك تجربـة منظمـة "إل المـام" ،ر يـ
فحب تقـرر تأســيس المنظمــة كـان مجموعـة مـن التلميـذ ،جـزء
غبهــم بــل إن مجموعــة مــن التلميــذ بشــكل مســتقل كــانوا قــد
منهــم كــان منتميــا للشــبيبة الشــيوعية و منهــم فــؤاد
زهبو ر
الهيلل و عبــد الرحيــم رـ
ـ
ي
غب ص ــالحة للعم ــل الث ــوري لس ــقاط النظ ــام ،و بالت ــال بل ــورة ب ــديل جدي ــد , ...فب ــدأ
توص ــلوا إل خلص ــة مفاده ــا أن ك ــل الح ـزاب ـف المغ ــرب ر ـ
التفكب الــذي كــان يختمــر منــذ مــدة لينتقــل إل مجــال الفعــل ،فبــدأت أول الجتماعــات و الـ رـي ستســتمر عل امتــداد الســنة الدراســية
البحــث و
رـ
ي
يـ
ي
بج القصـبة المعروفـة بالودايـة بالربــاط ) أغلـب
) 1970 – 1969إحدى الجتماعــات حضها حـوال  17تلميـذا ،و قـد تمـت بــالمبل رقـم  5ـ
هؤلء ل زالوا أحياء((.
وعندما تقرر تأسيس تنظيم ثوري جديد تم إبلغ أحد الرفاق الذي كان عل صلة بهؤلء ) ي
يعي التلميذ( والمقصود به الســتاذ أحمــد بوكــوس
ر يـ
)مدير المعهد الملك للثقافة المازيغية الحال( الذي كــان حلقــة الوصــل مـع مجموعـة مـن المناض ر ي
المثقفب والطلبــة والســاتذة الــذين كـانوا
ـلب
يفكــرون بالنشــقاق عــن حــزب التحــرر والشـ رـباكية وتأســيس تنظيــم ثــوري ،وقــد تــم لقــاء تنسـ ر
ـيق ســيتم ي يـ
بمبل عبــد اللطيــف اللعـ رـي )فيل قــرب
ر
ثانوية الليمون( أواسط غشــت  . 1970يـ
الشفاب ،وتـم فيـه التــداول والتفـاق عل المبـدأ
حض هـذا اللقـاء كـل مـن عبـد اللطيـف اللع رـي وابراهــام
الع ــام لتأس ــيس منظم ــة ثوري ــة ماركس ــية – لينيني ــة .ومم ــا س ــاعد عل التج ــاوب والتف ــاهم ك ــون ج ــل المناض ـ ر ي
ـلب التلمي ــذ ك ــانوا يعتنق ــون الفك ــر
ي
تس تونــغ ) لــم تكــن الســفارة الصــينية آنــذاك بعيــدة عــن ثانويــة الليمــون وثانويــة عمــر
كس –
ـ
اللينيي  ،بالضــافة إل التــأثر بكتابــات مــاو ـ
المار ـ
الخيــام( ،رغــم بعــض القضــايا الـ رـي ظلــت معلقــة مثــل العمــل المســلح حيــث أبــدى الرفيقــان اتفاقهمــا عل ذلــك ولكــن أ كــدا عل ي ـصورة ر ئ ـ
تهيي
ر
الشوط قبل ذلك ،فكان اتفاقا عاما سيستمر النقاش حوله داخل المنظمة بعد تأسيسها.
ي
وف يــوم  30غشــت تأسســت منظمــة "إل المــام" لتنطلــق - ،وقــد تــوفرت لهــا الكــوادر الول للعمــل وســط التلميــذ  -ي ـف نضــالها الثــوري .لقــد
ـ
انطلق العمل التلميذي بمدينة الرباط سنة  ،1970وقد كانت المجموعات الول قائمة ،مما ســهل العمـل عل المنظمــة الـذي بـدأ بدايــة مـن
المبل المــذكور أعله ي
ـبيبنيب( ) ي ي ـ
وف منــازل أخــرى مثــل ي ي ـ
ـتنب وبدايــة أكتــوبر يف ي ي ـ
مبل
مبل الحــرش الصــديق وأحــد المنــازل بتــابريكت )الـ
ر
نهايــة شـ ر
ـ
ـ
باببيك(.
ر
يـ
زهب و الحــرش الصــديق و ادريــس
حض الجتماعــات الول المؤسســة كــل مــن عبــد اللطيــف اللعـ رـي و
فقب و عبــد الرحيــم رـ
عل رـ
ـ
الهيلل فــؤاد و ـ
ب ــن زك ــري ومحم ــد إقب ــال و عناص أخ ــرى ،و ي ـ ـف ه ــاته الجتماع ــات تم ــت بل ــورة أه ــم مط ــالب الحرك ــة التلميذي ــة و عل رأس ــها الح ــق النق ـ رـاب
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ي
الوطي لطلبة المغرب ،إل أن كان قرار  21يونيــو ) 1964قـرار وزيــر
للتلميذ .ومعلوم أن التلميذ كانوا ينتظمون يف الوداديات التابعة للتحاد
الداخليــة بمنــع التلميــذ مــن النتمــاء للتحــاد الـ ي
ـوطي لطلبــة المغــرب( وهــذا مــا جعــل ي ـف البدايــة مطلــب الحــق النقـ رـاب يأخــذ مضــمون المطالبــة
بإرجـاع الوداديـات وذلـك قبــل تأســيس النقابـة الوطنيــة للتلميـذ ي ـف أبريــل  . 72وخلل حقبــة  1972 - 1970تطــور العمــل التلميـذي لمنظمــة
"إل المام" انطلقا من مركز التواجد بالرباط لينقل إل أغلب ثانويات المغرب ،ومحليا كان التلميذ يصدرون ر
نشة تحت عنــوان "المشــعل"
بب الثانويات وكان رـ
بقرار من لجنة التنسيق ر ي
زهب ،و قـد أصـدرت مجموعــة مـن العـداد وكــانت تطبـع
يشف عليهـا فـؤاد
الهيلل و عبـد الرحيـم رـ
ـ
لليمونيب(.
بالطريقة الفيتنامية )
ر
ي
ر
كــانت تقــود العمــل التلميــذي خلل فــبة  1972 - 1970ف مدينــة الربــاط لجنــة خاصــة وتــدع "لجنــة التنســيق ر يـ
بب الثانويــات" وكــانت تضــم
ـ
ي
ي
ر
ر يـ
نعي به ــا ثانوي ــة م ــولي يوس ــف و الحس ــن الث ــاب و
ممثلب ع ــن خلي ــا المنظم ــة داخ ــل اه ــم الثانوي ــات خاص ــة تل ــك ال ــي تلع ــب دورا قيادي ــا و ـ
باببيـك و حميــد بــن زكـري
الليمون .وكان أعضاء هذه اللجنة هم  :الحرش الصديق و فــؤاد
زهب و فلح عبـد الـرؤوف و ر
الهيلل و عبـد الرحيـم رـ
ـ
)أخ ادريس بن زكري ( و تعاقب عل حضورها آخرون.
عرف ــت س ــنة  1972انتش ــارا واس ــعا لمنظم ــة "إل الم ــام" داخ ــل الثانوي ــات حي ــث سينتض الخ ــط الث ــوري لليس ــار بمدين ــة الرب ــاط و ذل ــك عل
مستوى كل المؤسسات الهامة و المناضلة.
ي
وه القيــادة الـ رـي ســتلعب دورا أساســيا ـف نضــالت 72
وقـد عرفــت ســنة  1972تشــكيل أول قيــادة مركزيــة للمنظمــة داخــل الحركــة التلميذيــة ـ
وقيادتهــا .ودور هــذه القيــادة هــو تحديــد الشــعارات والشــكال النضــالية والمطــالب والخطــط وطبــع المناشـ رـب وتوزيعهــا عل الصــعيد الـ ي
ـوطي.
يـ ي
ـذكب هنــا بــدور الســاتذة التقـ ر ي
ـوفب وســائل نقــل المناشـ رـب عـ رـب المــدن ي ـف ظــروف قمعيــة بالغــة التعقيــد.
ـدميب
والمميب ـف تقــديم الــدعم لتـ ر
)التـ ر
ر
ر
الشفاب و الهيلل فؤاد و ادريس ولد القابلـة و محمـد كنــاد و موس .مـر عمــل
وكانت هاته القيادة المركزية تتشكل من عضوية كل من ابراهام
المنظمة داخل الحركة التلميذية ر
بفبات مختلفة بحيث ارتبط بالوضاع العامة للبلد وتطور الخط السياس للمنظمة.
ـ ر
فبة  1970ـ :1972
ـوريب ،ووصــل التنســيق النضــال والتضــامن أوجــه ر ي ـ
ـلب ثـ ر ي
عرفــت هــاته الفـ رـبة نضــالت كـ رـببة و انتشــارا للفكــر الثــوري و انبثــاق مناضـ ر ي
بب الحركــة
التلميذية والحركة الطلبية ومن مظاهره تلك النزالت
الكببة للحركة التلميذيـة ال رـي كـانت تقتحـم الكليـات دعمـا لليســار الثـوري ي ـف معـاركه
ر
ضــد النظــام وضــد الضــلحية والتحريفيــة حيــث كــان التلميــذ يرفعــون شــعار "لإصــلح لرجعيــة قيــادة ثوريــة" وينشــدون أناشــيدهم الثوريــة
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ـاهب ي ـف الســجن( تمامــا كمــا فعــل رفــاقهم ي ـف
المعروفــة مثــل النشــيد الــذي بلــوه التلميــذ بثانويــة الليمــون عــام ) 72عــم بتضــوي الشــمس والجمـ ر
ر
سنأب ولن نخلـف الموعــدا( هـذا النشـيد الـذي أصــبح نشــيدا
عاصمة انتفاضة  1948وادي زم لما كتبوا نشيدهم الثوري )لنا يارفاق لقاء غدا،
جماهبيــا هــائل لحــد أن التلميــذ قــاموا بتحريــر الثانويــات واســتعملوا
لكــل الحركــة الماركســية اللينينيــة المغربيــة .لقــد عرفــت هــاته الفـ رـبة مــدا
ر
ال ــداخليات والقاع ــات لجتماعــاتهم وتجمعــاتهم ومق ـرا لقيــاداتهم الميداني ــة وك ــانت تس ــتقبل الوفــود التلميذيــة القادمــة مــن مــدن أخــرى.عل
امتــداد ســنة  1972تحــولت مدينــة الربــاط وســل إل معـ رـبك يــوم ر ي ـ
بب القــوات القمعيــة للنظــام والحركــة التلميذيــة الـ رـي كــانت تجــوب شــوارع
الم ـ ر ي
ـدينتب والحي ــاء الش ــعبية فيهــا ) الســويقة ،التق ــدم ،العكــاري ،يعق ــوب المنص ــور ،الــدوار ،المعاضــيض ،ســيدي بوحاج ــة والمدين ــة القديم ــة
ـغبة وحـ رـي
لمدينــة ســل .(.....عرفــت ســنة  1972أوســع حركــة نضــالية للتلميــذ عل امتــداد الــوطن وشــملت المــدن الكـ رـببة والمتوســطة والصـ ر
يـ
بمعي أنهــم أصــبحوا أســياد مؤسســاتهم الـ رـي حرروهــا .لقــد عرفــت
بعــض القــرى ..كــان التلميــذ ي ـف كواليســهم يــرددون بفخــر "الحكــم ل يحكــم"
هاته ر
اللينيي ولعل معركة فباير -مــارس  1972سـ ر
ي
ـتبق ي ـف
الفبة كذلك أهم معركة خاضتها الحركة التلميذية بقيادة اليسار الثوري الماركس
ر
المغرب ط ــويل .دخل ــت الحرك ــة التلميذي ــة المعرك ــة إل ج ــانب الحرك ــة الطلبي ــة بقي ــادة الجبه ــة الموح ــدة للطلب ــة
ال ــذاكرة النض ــالية للش ــعب
رـ
التقـ ر ي
ـدميب وقــد كــانت معركــة رشســة رغــم قمــع النظــام الكمـ رـبادوري ومنــاورات الصــلحية اســتطاعت الحركــة التلميذيــة والطلبيــة أن ترغمــا
النظام عل الرضوخ لمطالبهما .ولم يجد وزير التعليم الفاس الفهري من بد سوى القرار ع رـب الذاعـة بقبــول وزارتــه الزيـادة ي ـف المنحـة ب 15
يف المائــة والق ـرار بحــق التلميــذ يف الحــق النقــاب )الوداديــات( والق ـرار بـ ر
ـاحبام حريــة الجامعــة واســتقلليتها الداريــة والماليــة والبيداغوجيــة
ر
وف تضي ــح عبالذاعـة للـوزيرفي
ـذاب للحيـاء الجامعيـة وكـذلك الـ ر يـبام النظــام بإصـلح التعليـم .ي
إ ـضـافة إل القـرار بمشـاركة الطلبـة ـ يف التســيب الـ ر
ر
ر
ر ـ
ـ
ر
ـ
ي
المعتقلب للتخفيــف مــن حــدة أزمــة النظــام .ســتبق هــاته الفــبة ذات قيمــة تاريخيــة كـ رـبى لبــد
 17ابريــل  1972أ كــد أن الملــك قررالفـراج عــن
ر
منتشا آنــذاك ،و قــد قــامت المنظمــة بمراجعــة تجربتهــا في
مــن التعلــم مــن دروســها فالتجربــة حملــت معهــا انعكاســات خــط العفويــة الــذي كــان ر ـ
ـ
عشة أشهر من كفاح التنظيم :نقد و نقد ر
هاته ر
الفبة )انظر " ر
التحضبية للحركة الطلبية"(
ذاب" و وثيقة "الندوة
ر
ـ ر
فبة  1972ـ :1973
كـانت ف رـبة صـمود و إعــادة هيكلــة التنظيــم داخــل المؤسســات الثانويـة بعـد تقييـم التجربـة السـابقة ،حيـث بـدأ العمـل عل واجهـ ر ي
ـتب سياسـية –
تنظيمية و نقابية ) ر
فبة انطلق النقابة الوطنية للتلميذ(.
ـ ر
فبة  1973ـ :1974
تطور العمل داخل الحركة التلميذية و ر
نونب  1974بقيادة النقابة الوطنية للتلميذ .
انتش و طنيا و انفردت المنظمة بعد ر
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ـ ر
فبة  1974ـ :1976
وه الفـ رـبة الـ رـي عرفــت أوج عم ــل المنظم ــة داخــل الحركــة التلميذيــة و انتش ــارها بش ــكل كـ رـبب ،و ســتعرف المنظم ــة تمرك ـزا ي ـف أهــم الثانويــات
ـ
ر
بالمغرب و منها ثانوية يوسف )الي اطلق عليها التلميذ ثانوية المهدي بن بركة (
 ثانوية الحسن يالثاب و الليمون ،عمر الخيام ،نزهة  :الرباط
 ثانوية محمد الخامس ،لحلو و الخنساء و مولي عبد ا  :الدار البيضاء ثانوية ابن الخطيب  :طنجة ثانوية عبد الملك السعدي و التقدم  :القنيطرة . ثانوية مولي ادريس  :فاس ثانوية عل بن بري و ثانوية سيدي عزوز :بتازة ثانوية عمر بن عبد العزيز :وجدةر
السبي  :مراكش .
 ثانوية أبو العباسنصب  :الخميسات .
 ثانوية موس بن ر ثانوية بن عبدون  :خريبكة.وقد تعرضت الحركـة التلميذيـة لعـدة اعتقـالت و يـصبات و لـم تغـب عـن جـل المحاكمــات خاصـة ال رـي حيكـت مـن طـرف النظــام الكمـ رـبادوري
ضد الحركة الماركسية – اللينينية المغربية حيث ر ي
ري
الطليعيب :
تمبت بحضور هام للحركة التلميذية ومناضليها
ر يـ
التنظيمب "أ" و "ب" ) و همــا منظمــة "إل المــام" و منظمــة " 23مــارس"(،
 العتقــالت :اعتقــالت مراكــش  ،71اعتقــالت  72الـ رـي مســتنونب  74ويناير  75و اعتقالت يناير – رفباير  -مارس .. . 76
اعتقالت مارس  ،73اعتقالت غشت  ،74اعتقالت ر
 المحاكمات  :محاكمات صيف  ،73محاكمات مارس – أبريل  ،73محاكمات يناير  ،77محاكمات يونيو 77.
.
.
ي
الكمبادوري و سياسته التعليمية الطبقية .
هكذا يظهرالحضور الدائم و المستمر للحركة التلميذية ف النضال ضد النظام
ر
وبع ــد ك ــل ي ـ
الضبات ال ـ رـي ك ــانت تتع ــرض له ــا الحرك ــة الماركس ــية  -اللينيني ــة ظل ــت التنظيم ــات و المجموع ــات ال ـ رـي ك ــانت تض ــم التلمي ــذ س ــواء
الجماهبي ــة أو ال ـ رـي ك ــانت مرتبط ــة بالنقاب ــة الوطني ــة للتلمي ــذ تق ــاوم ،ص ــامدة و تعم ــل عل إع ــادة تاس ــيس
المنتمي ــة للتنظيم ــات الثوري ــة ش ــبه
ر
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الحركة و المنظمة و هو حال ر
الفبات التالية 1980. -1976 ،1976 – 1974 ،1973 – 1972 :
وعمومــا تــأثر عمــل المنظمــة داخــل الحركــة التلميذيــة بالمفــاهيم التنظيميــة الـ رـي ســادت خلل حقــب تطورهــا خاصــة حقبــة مــا قبــل  20نونـ رـب
السياس و التنظي ـ لمنظمــة "إل المــام" .و كــان البنــاء
 1972ثــم الحقبــة الـ رـي تليهــا بعـد ذلــك و بالتــال كــانت تتــأثر سياســيا و تنظيميــا بــالخط
ـ
الجماهبيــة )لجـان النضــال الساسـية ،لجـان النضـال ،الحلقـات المختلفـة( كمــا
التنظي يقـوم عل تشـكيل الخليـا و التنظيمــات الثوريـة شـبه
ر
ي
المحل تشــكل عضــويتها مــن رفــاق أعضــاء ـف المنظمــة
عرفــت بنيــة العمــل مجموعــة مــن التجــارب كخلــق تنســيقيات للثانويــات عل المســتوى
ـ
يمثلون ثانوياتهم داخل التنسيقية و قد عرفت هذه الصيغة نجاحا خلل ر
ري
ممثلب عن
فبة ) 72 - 70مثال الرباط الذي كانت تنسيقيته تضم
ي
تأطب نضالت 70ـ .72
أبرز ثانويات الرباط و سل ستلعب دورا هاما ف ر
ي
وتفجب نض ــالت 72
وه القي ــادة ال ـ رـي س ــاهمت ي ـف إطلق
وف بداي ــة  72ش ــكلت المنظم ــة قي ــادة وطني ــة لعمله ــا داخ ــل الحرك ــة التلميذي ــة
رـ
ـ
ـ
والتفكب ي ـف الشــكال النضــالية الجديــدة بعــد تقييــم التجــارب
التلميذيــة .وكــان دورهــا يقــوم عل بلــورة المطــالب الوطنيــة للحركــة التلميذيــة
رـ
واســتخلص دروســها وتحديــد الشــعارات الملئمــة لهــا ثــم طبــع وتوزي ــع المنشــورات التحريضــية والدعائيــة .و مــن أهــم المطــالب  :تعليــم ي
وطي
ـ
ـعي ،الح ــق ي ـ ـف التنظي ــم النق ـ رـاب و المطالب ــة بع ــودة الودادي ــات ،إض ــافة إل المط ــالب المادي ــة و الش ــعارات العام ــة ح ــول
عرب دي ــوقراط و ش ـ ر
ر ــ
ي
ي
السياسيب ...
المعتقلب
مضمون التعليم و المطالبة بإطلق شاح
ر
ر
ري
باللغتب العربية و الفرنســية و
دعائيا كان مناضلو المنظمة داخل الحركة التلميذية يوزعون العديد من المنشورات و المجلت )مجلة أنفاس
لينب  ،سـ ر ي
اللينينيب ) مــاركس ،انجلــز ،ر ي ـ
ر يـ
مجلــة الحريــة اللبنانيــة( و كراســات و كتــب أبــرز المفكريــن و القــادة الماركسـ ر ي
ـتالب ،مــاو( كمــا كــانوا
ـيب –
يقومون بأنشــطة دعائيـة مـن خلل حلقـات النقـاش و العـروض داخـل القســام و قاعـة النـدوات حيـث ر
يلتق تلميـذ أبــرز ثانويـات المدينـة ،كمـا
ـ
ي
يسـاهم السـاتذة التقــدميون و الماركســيون  -اللينينيــون ي ـف تنشــيط تلـك اللقــاءات .كمــا كــان المناضــلون التلميـذ ـف المنظمــة قـد راكمـوا تجــارب
العم ــل ي ـف أنش ــطة ثقافي ــة داخ ــل بع ــض الجمعي ــات الثقافي ــة و ينخرط ــون ي ـف الن ــوادي الس ــينمائية حي ــث تش ــكل الفلم م ــادة هام ــة للنقاش ــات
ري
وغبها(....
السياسية و الفكرية و أيضا الدبية )مثال فيلم "المدمرة
بوطمكب و فيلم معركة الجزائرو فيلم الرض ر
 - IIIمنظمة "إل المام" و النقابة الوطنية للتلميذ
بعـ ــد "الجبهـ ــة الموحـ ــدة للطلبـ ــة التقـ ـ ر ي
ـاهبي الثـ ــوري داخـ ــل الشـ ــبيبة
ـدميب" شـ ــكلت "النقابـ ــة الوطنيـ ــة للتلميـ ــذ" إحـ ــدى أذرع العمـ ــل الجمـ ـ ر
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المدرس ــية .هك ــذا وبع ــد م ــرور س ــبع س ــنوات عل انتفاض ــة  23م ــارس المجي ــدة وال ـ رـي ك ــانت تخل ــد ذكراه ــا س ــنويا بالمؤسس ــات الثانوي ــة عل
صـعيد البلد مـن شـمالها إل جنوب ـهــا يـ
بإصاب عــام وتوزي ــع للمنشــورات بالمناســبة ،قـامت الطلئــع المناضـلة مـن التلميـذ ي ـف ربيــع العــام 1972
وبالضبط يف بداية رـ
ـاهب التلميذيـة عـن تأسـيس أول إطارنقـاب ي
وطي لهـم
م
للج
ـن
ل
يع
ـان
ي
ب
أول
ـع
ـ
ي
بتوز
(
ـان
ـ
س
ني
)
ـل
ـ
ي
أبر
ـهر
ش
ـن
م
ـة
ث
الثال
ية
العش
ر
ر
ـ
ســيعرف باســم "النقابــة الوطنيــة للتلميــذ" .وجــاء هــذا التأســيس ي ـف أوج النضــالت الـ رـي كــانت تخوضــها الحركــة التلميذيــة إل جــانب نضــالت
ـدميب دورا بــارزا .ي
الوطي لطلبة المغرب ر
ي
والي لعبت فيها الجبهة الموحــدة للطلبــة التق ر ي
حماس
ـو
ج
ـياق
س
وف
الحركة الطلبية بقيادة التحاد
ـ
ـ
أطلقــه البيــان السياس الصــادر يف اكتــوبر العــام  1972عــن لجنــة التوحيــد الـ رـي شــكلتها المنظمتــان "إل المــام" و"23مــارس" ر ـ
باشت القيــادة
ـ
ـ
الوطني ــة للنقاب ــة الوطني ــة للتلمي ــذ )ن.و.ت( أول اجتماعاته ــا وذل ــك من ــذ نهاي ــة اكت ــوبر بداي ــة نون ـ رـب الع ــام  . 1972ك ــان المق ــر الشي للقي ــادة
المركزي ــة للنقاب ــة يوج ــد بال ــدار البيض ــاء وه ــو عب ــارة ع ــن ش ــقة مك ـ رـباة قائم ــة بإح ــدى العم ــارات ال ـ رـي ك ــان يمتلكه ــا س ــعيد ب ــونعيلت المناض ــل
التحادي المعروف.
تشكلت القيادة الول المؤسسة للنقابة الوطنية للتلميذ من مجموعة من الرفاق وهم فؤاد الهيلل ،الراحل محمد رتبيدا ،محمد البكراوي،
ي
ي
مصطق انفلوس وآخرون.
المحفوط ،موس ،فتيحة،
الطاهر
الضورة كـان يـ
وعنـد يـ
السياس
يحض اجتماعــات القيـادة ممثـل عـن الكتابـة الوطنيـة لمنظمـة "إل المـام" وهـو المش رـبي بلعبـاس وعــن المكتـب
ـ
ر
الكرفاب.
لمنظمة  23مارس محمد
السياس  ،تقــارير الفــروع ،العــداد
كــانت جــداول العمــال لجتماعــات القيــادة الوطنيــة للنقابــة تتضــمن النقــط التاليــة :أخبــار ،مناقشــة للوضــع
ـ
ر
والشاف عل الجريدة ،مهمات بناء الفروع.
ـ  1ـ جريدة المناضل
ي
ه لســان حــال النقابــة الوطنيــة للتلميــذ وكــان يتــم توزيعهــا ـف مختلــف المؤسســات الثانويــة عـ رـب الــبيع النضــال بطريقــة
جريــدة "المناضــل" ـ
محكمة وكانت تعرف انتشارا واسعا ر ي
بب التلميذ.
كــانت القيــادة الوطنيــة للنقابــة ه الـ رـي ر ـ
تشف عل إصــدار الجريــدة وتتضــمن افتتاحيــة تعـ رـب عــن رأي النقابــة الوطنيــة ي ـف مجريــات الحــداث
ـ
وقم ــع واعتقــالت وسياســات النظــام وهنــاك خانــات متنوعــة تقــوم بتغطيــة النضــالت التلميذيــة وطنيــا وفي
السياس ــية بــالبلد مــن نضــالت
ـ
الفروع إضافة إل برامج ومواقف النقابة الوطنية للتلميذ وركن خاص للتكوين وعنوانه" دليل المناضل".
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ـ  2ـ البنية التنظيمية للنقابة الوطنية للتلميذ والعضوية داخلها
ـتب( رـ
بب المنظمـ ر ي
إل حدود ابريل  1973كــانت لجنـة التوحيــد )إطـار قيـادي مش رـبك ر يـ
تشف وطنيـا عل التــوجيه العـام للنقابـة الوطنيـة للتلميـذ
لكــن عل أرض الواقــع كــانت القيــادة الوطنيــة تتــوفر عل حريــة كــببة يف اتخــاد قراراتهــا عــب النقــاش والتفاعــل الجمــاع الرفـ ر
ـاف حـ رـي لمــا ينشــب
ر
ر ـ
ي
وغب ذلــك مــن المشــاكل
خلف عــن التمثيليــة داخــل القيــادة كمثــال الضاع حــول مــن يمثــل القنيطــرة ولــد القابلــة ادريــس أو مصــطق انفلــوس ر ـ
الطبيعية ر
بب المناضـ ر ي
الي تنشب نتيجة المنافسة ر ي
ـلب .لقـد كـان التنظيمــان يتــوفران داخــل أهــم ثانويــات المغـرب عل خليـا ولجـان أساســية لهـا
ونقاب.
دور مزدوج سياس-تنظي
ر
ف
ـ أ ـ العضوية يف النقابة
النقاب مـع القبــول بالنضــال ي ـف إطـار
البنامج
تكتسب العضوية داخل النقابة الوطنية للتلميذ )ن.و.ت( بموافقة التلميذ داخل مؤسسته عل ر
ر
شي .ويلزمــه ذلــك بالنتمــاء لحــدى هياكلهــا القاعديــة أو المســاهمة ي ـف بنائهــا ي ـف حالــة عــدم توفرهــا .خلفــا لبعــض المزاعــم الـ رـي ل تتأ كــد مــن
ري
المنظمتب يصوريا.
مصادرها لم يكن رشط النتماء إل
ف
الوطن
النقاب
البنامج
ـبـ ر
ير
ي
ي
ئ
ـاهبي مـن أجــل
ـاهبي تقـدم يس رـب عل درب النضــال الجم ر
البنامج ف توجهه المبدب عل استلهام المبادئ الموجهــة لكـل إطـار جم ر
يقوم هذا ر
الدفاع عن الهـداف والمصـالح المعنويـة والماديـة ال رـي تخـدم الحركـة التلميذيـة دون فصــل لنضـالها عـن النضــال العـام الـذي تخوضـه الحركـة
الجماهبيــة ي
وه بــذلك
ـة
ـ
ي
التقدم
ـة
ـ
ك
الحر
ـائل
ـ
ص
ف
ـن
ـ
م
ـيل
ـ
ص
كف
ـها
ـ
س
نف
ـدد
ـ
ح
ت
ـذ
ـ
ي
للتلم
ـة
ـ
ي
الوطن
ـة
ـ
ب
النقا
ـانت
ـ
ك
ـا
ـ
م
ك
.
ـة
ـ
ل
العام
ـة
ـ
ق
الطب
ـدمتها
ـ
ق
م
وف
ر
ـ
ـ
ي
ـعي" تعلي ــم موح ــد ومعم ــم وعلم ــاب ومتح ــرر م ــن الهيمن ــة
اط وش ـ ر
ذات ت ــوجه نق ـ رـاب ث ــوري يلخص ــه ش ــعار "م ــن أج ــل تعلي ــم ر ـ ـ
عرب  ،ديمقر ـ ـ
المغرب ودافعت عنهــا
المبيالية والرجعية .لذلك وقفت النقابة الوطنية للتلميذ إل جانب القضايا العادلة للشعب
اليديولوجية والثقافية ر
ر
ي
ر يـ
ري
ري
ري
المعتقلب ـف سـجون النظــام الكمـ رـبادوري كمــا ناهضــت
والنقابيب ومنهم مناضلوها
السياسيب
المعتقلب
ومنها المطالبة بإطلق شاح جميع
ي
كل محاولت الهجوم عل مكتسبات الحركة من خلل ما كان يسميه النظام بإصلح التعليم و واجهت مخططات النظــام الطبقيــة ـف ميـدان
فه تكـون مبنيـة عل التقـارير والمعرفـة الميدانيـة بالمشــاكل مثــل
التعليم أما البنود الخرى فقـد كـانت تتضــمن أهـم المطـالب النقابيـة للحركـة ـ
وغبهــا للتــدريس وضــعف أو غيــاب البنيــات التحتيــة مــن دورات الميــاه وأفرشــة
اكتظــاظ القســام وغيــاب المكتبــات وغيــاب الوســائل التقنيــة ر
ي
وطعــام لئــق بالنســبة للــداخليات ،تعســفات الدارة وعــدم ر
احبامهــا لحرمــة المؤسســة والزيــادة ـف أثمنــة التســجيل بالمؤسســة ومشــكل النقــل
وغب ذلــك مــن المش ــاكل الـ رـي كــان يع ـ يـاب منهــا التلميــذ .وتختلــف ه ــذه المطــالب بحس ــب المنــاطق والمؤسس ــات والمــدن ي ـف تفاص ــيلها أو ي ـف
رـ
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حجمها مما كان يستوجب التعامل مع الوضاع بمرونة وترك مجال الخصوصيات المحلية للفروع.
ـ ج ـ البنية التنظيمية للنقابة الوطنية للتلميذ
ي
وه بــذلك
امتــدت تجربــة النقابــة الوطنيــة مــن ابريــل  1972إل مــارس  . 1976أربــع ســنوات مــن النضــال المســتميت ـف ظــروف قمــع رهيبــة ـ
برهن ــت عل ق ــدرة الحرك ــة الماركس ــية اللينيني ــة المغربي ــة عل بن ــاء نقاب ــة شية ذات تمثيلي ــة ومهيكل ــة قاع ــديا دون خل ــط )نس ـ رـي( م ــع الهياك ــل
ري
للتنظيمب )"إل المام" و" 23مارس"(.
القاعدية
عند مارس  1973اقتحمت الجهزة الشية للنظام المقر المركزي الشي للنقابة الوطنية للتلميذ بعد حملة قمع عرفتها بعض المـدن كفــاس
والقنيطرة والدار البيضاء .هكذا تم اعتقال العديد من مناضل النقابة وضمنهم أطر قيادية من بينهم الراحــل محمـد رتبيـدا ونجـا آخــرون كـانوا
ري
متوجهب لحد الجتماعات هناك ومنهم فؤاد الهيلل والذين تم إخبارهم من طرف القيادات التنظيمية.
كــان لهـذه يـ
بب المســتوى السياس والنقـاب ســاهم يف تعميقــه انفجــار الضاع ر يـ
الضبة أثــر عل سـ رـب عمــل النقابــة حيـث سـيقع خلــط ر يـ
بب منظمــة
ر
ـ
ـ
ي
ي
نونب  1974تعرضـت منظمــة " 23مـارس"
تغب تدريجيا ابتداء من  . 1974ف ر
"إل المام" ومنظمة " 23مارس" ف أبريل  1973لكن الوضع ر
للجتث ــاث بســبب القم ــع ر ـ
الشش الــذي تعرضــت لــه الحرك ــة الماركس ــية اللينيني ــة المغربي ــة .عنــد ه ــذه اللحظ ــة أصــبحت منظم ــة "إل الم ــام"
تتحمــل مســؤولية النقابــة الوطنيــة وحــدها مــن نونـ رـب  1974إل مــارس  1976وكــان آخــر بيــان للنقابــة الوطنيــة قــد صــدر ي ـف ينــاير  1976وكــان
حول اغتيال الشهيد عمر بن جلون.
عموما قامت البنية التنظيمية عل الشكل التال:
ر ف
المناضلي :أو لجنة القسم
ـ أ ـ مجلس
النقاب داخل المؤسسة )الثانوية( .وينتظم عل مستوى القسم .وينتخب ممثلــه داخــل لجنــة المؤسســة
هو الوحدة القاعدية الساسية للفرع
ر
)الثانوية( .يكون هذا المجلس مسؤول عن القسم أمام لجنة الثانوية.
ـ ب ـ لجنة الثانوية
ـلب داخــل كــل قســم .وه القيــادة النقابيــة للمؤسســة .وتنتخــب مــن ر يـ
تتشــكل لجنــة الثانويــة مــن ممثل مجــالس المناضـ ر ي
بب أعضــائها ممثل عنهــا
ـ
ـ
داخل لجنة المدينة.
ـ ج ـ لجنة المدينة
تتشــكل لجنــة المدينــة مــن ممثل لجــن الثانويــات عل مســتوى المدينــة وتقــوم بــدور القيــادة المحليــة للفــرع النقــاب .ويتــم ر ـ
الشاف عليهــا مــن
ر
ـ
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طرف عضوان أحدهما من منظمة "إل المام" والخر من منظمة " 23مارس".
 - IVالنقابة الوطنية للتلميذ )ن.و.ت( :أربــع السنوات من الصمود والنضال
يمتــد عمــر النقابــة الوطنيــة للتلميــذ إل أربــع ســنوات مليئــة بالنضــالت والتضــحيات .وتحتــاج كتابــة تاريخهــا إل مجهــود جمــاع ذلــك أن هــاته
المدرســة الـ رـي ترب فيهــا جيــل مــن المناضـ ر ي
ـلب والمناضــلت عل امتــداد الــوطن ،جيــل ذاق ويلت التعــذيب والمحاكمــات الصــورية والســجون
رـ
ي
ي
ـادحب والكادحــات ـف المعرفــة والتعليــم وضــد السياســات الطبقيــة لنظــام كمـ رـبادوري
ـعي وعــن حــق أبنــاء الكـ ر
دفاعــا عــن تعليــم ديمــوقراط شـ ر
ر
والمشوعة للشبيبة المغربية عموما والشــبيبة المدرسـية خصوصـا.
متغطرس لجأ إل سياسة النار والحديد لمواجهة أبسط المطالب العادلة
الشعية وفي
ـوطي لطلبـة المغـرب واعتقـال قيـادته رـ
لقـد واجـه مناضـلوا النقابـة الوطنيـة للتلميـذ النظــام يف أحلـك الظـروف بعـد حـل التحـاد ال ي
ـ
ـ
ر
ظ ــل سياس ــة الط ــرود الملغوم ــة والع ــدامات والمحاكم ــات والغتي ــالت ال ــي تع ــرض لهــا ش ــهداء ه ــذا ال ــوطن الب ـرار مــن عم ــر ب ــن جل ــون وعبــد
وغبهــم .لقــد شــكلت النقابــة الوطنيــة للتلميــذ منــارة مضــيئة ي ـف ليــل بهيــم ،ليــل الســتغلل والضــطهاد والقمــع والطــرد الــذي
اللطيــف زروال ر
تعرض له هذا الشعب يف المدن والبوادي وذلـك لتمريــر السياســات الطبقيــة للنظـام .ومنـذ نشـأتها دافعـت عـن قيـم التقـدم والمعرفـة والثقافـة
والنقابيب وعن ر
ري
ري
ري
شعي.
السياسيب
المعتقلب
التعبب وعن
الوطنية التقدمية وعن الحريات الديموقراطية وحرية
ر
مشوع مجتمع ديموقراط ر
تعرض ــت النقاب ــة الوطني ــة للتلمي ــذ ومناض ــلوها من ــذ تأسيس ــها لحملت القم ــع س ــوية بك ــل الق ــوى الديموقراطي ــة والثوري ــة ال ـ رـي مل مناض ــلوها
الجماهبي ــة وقواه ــا
المغرب والحرك ــة
المعتقلت الشية وس ــجون النظ ــام الكم ـ رـبادوري ي ـف أح ــد أحل ــك ظ ــروف الضاع ال ــذي خاض ــه الش ــعب
ر
ـر
المناضلة ضد النظام الذي كان يلجأ إل القمع الرهيب والمناورة من أجل كســب القــوى الصــلحية إل جــانبه وعــزل القـوى المناضـلة يـ
وصبــها
وتشديد الحصار عليها ثـم الجهـاز عليهـا بمســاعدة تلـك القـوى .لكـن النقابـة الوطنيـة للتلميـذ صـمدت رغـم مـا تعرضـت لـه مـن قمــع واعتقـال
الجماهبي ــة وص ــمود مناض ــليها ب ــل مس ــجلة نم ــاذج رائع ــة ي ـف التنظي ــم والق ــدرة عل التح ــرك وطني ــا
لمناض ــليها مجس ــدة ب ــذلك ص ــمود الحرك ــة
ر
ي
فق سـنة  1974قـامت أجهــزة النظــام باعتقـال العديـد مـن مناضـل النقابـة الوطنيـة
وإرغام كل القوى عل التع رـبب عـن مواقفهـا بوض يـوح .هكـذا ـ
لتكسب النقابة والقضاء عليها .وسـتلجأ أجهــزة النظــام القمعيـة إل اغتصــاب
للتلميذ بالدار البيضاء الذين تعرضوا للتعذيب ف محاولة يائسة
ر
إحــدى المناضــلت )ف.ل( يف محاولــة لتكسـ رـب صــمودها ي ـ
وصب معنوياتهــا .وجــاء الــرد قويــا مــن طــرف النقابــة الوطنيــة للتلميــذ الـ رـي أصــدرت
ـ
الي ر
اقبفتها أجهزته القمعية .ودعت النقابة إل ي
إصاب ي
بيانا منددا بالجريمة النكراء ر
السـ
وطي لمدة  24ساعة كان ناجحا وغاية يف التنظيـم ر ئ
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الــذي تــرك أث ـرا بالغــا داخــل ال ـرأي العــام الـ ي
المغرب لدرجــة أن جريــدة العلــم الـ رـي كــانت معروفــة آنــذاك بحملتهــا المســعورة ضــد اليســار
ـوطي
رـ
عموما والحركة الماركسية اللينينية خصوصا ،بالخروج عن صمتها والتنديد بالغتصاب وبما يتعرض له الشباب.
طيلــة أربــع ســنوات المليئــة بالنضــال طــالت الحركــة التلميذيــة حملت القمــع ر
الشســة للنظــام .فــإل جــانب القمــع اليــوم الــذي كــان يتعــرض لــه
مناضــلوا ومناضــلت النقابــة الوطنيــة للتلميــذ ،و بــدعم ومســاعدة المجموعــة الجراميــة المســماة "الشــبيبة الســلمية" والضــالعة ي ـف اغتيــال
الشــهيد عمــر بــن جلــون ،عاشــت النقابــة الوطنيــة حملت قمــع واســعة كتلــك الـ رـي عرفتهــا ي ـف مــارس  1973وأدت إل اعتقــال  36مناضــل مــن
بينهم قياديون يف النقابة التلميذية .ي
وف غشت  1974تعرض ر
ري
ري
المنتمب للنقابة الوطنية بمدينــة طنجــة
المناضلب والمناضلت
العشات من
إل العتقــال ضــمن حملــة تعرضــت لهــا منظمــة "إل المــام" عل إثــر توزي ــع منشــور تحــت عنــوان" :حكــم الحســن –عبــدا  -الــدلي  -حكــم
العطش والجوع والطرد والسي " .وسيتعرض مناضلو النقابة الوطنية لبشع أشكال التعذيب يف مخافر البوليس الشي بمدينة طنجــة لحــد
ـلب .وس ــينقل مناض ــلو النقاب ــة الوطني ــة للتلمي ــذ ض ــمن مجموع ــة ض ــمت مناض ـ ر ي
تس ــبب التع ــذيب يف إجه ــاض أخ ــت أح ــد المناض ـ ر ي
ـلب ورف ــاق
ـ
ـ
ر
ئ
السي الـذكر القــائم بمدينــة الدارالبيضــاء والمعـروف "بـدرب مـولي الشيف" ليقضـوا فيــه زهــاء سـنة
لمنظمة "إل المام" إل المعتقل الشي ر
ي
فـ ينـ ـ ــاير .1977
مـ ـ ــن العتقـ ـ ــال والتعـ ـ ــذيب
النفسـ والجسـ ـ ــدي قبـ ـ ــل نقلهـ ـ ــم إل السـ ـ ــجن حيـ ـ ــث سـ ـ ــيقدمون إل محاكمـ ـ ــة الدارالبيضـ ـ ــاء ـ ـ
ــ
آخر فوج مـن مناضـل النقابـة الوطنيـة للتلميـذ سـيتعرض للعتقـال كــان إبـان الحملـة ال رـي تعرضـت لهـا المنظمــة الماركســية -اللينينيــة المغربيـة
"إل المــام" وكــان مــن ضــمنها مناضــلون ومناضــلت للنقابــة الوطنيــة للتلميــذ الــذين نقلــوا إل "درب مــولي رـ
الشيف" ومــن هنــاك إل الســجن
) ر
فبة يناير ،رفباير ،مارس  .(1976وسـيقدمون إل محاكمـة الدارالبيضـاء سـنة  77لتصـدر يف حقهـم أحكــام جــائرة تعـدت رـ
عشات السـ ر ي
ـنب .لقـد
ـ
أصدرت النقابة الوطنية للتلميذ آخر بيان لها يف يناير  . 1976ويمكـن اعتبـار ف رـبة فـ رـباير -مـارس  1976نهايـة لوجودهـا ،وإن ظـل العديـد مـن
ري
المناضلب الذين تربوا يف مدرستها خارج العتقال ليشكلوا فيما بعد جيل جديدا سيعمل من أجل الستمرارية يف ظروف جديدة.
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الشهداء الثوريون الثلثة
لمنبه
عبداللطيف زروال ـ ـ ـ جبيهة رحال ـ ـ ـ سعيدة
ي
يهمي أن يمل الحرار الدنيا ضجيجا ر
ي
يهمي أين و ر
ي
حي ل ينام الغنياء فوق أجساد الفقراء"
مي سأموت و لكن
"ل

ر
تس غيفارا
إرنستو ي

"نضــال ،فشــل ،نضــال جديــد ،فشــل جديــد ،نضــال جديــد مــرة أخــرى ،و هــذا حـ رـي النتصــار ،ذلــك هــو منطــق الشــعب و هــو كــذلك ،لــن يــذهب
ضد هذا المنطق".
ماوتس تونغ
ي
"إن الثورة إبداع و الشيوع إنسان مبدع يعمل عل ابتكار وسائل العمل ر
الي تهدف إل تحقيق الهداف المرسومة بأكب الطرق فائدة و أقلهــا
تكليفا و أقضها زمنا".
الشهيد القائد عبد اللطيف زروال
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تقديم عام:
يحي رـ
البش و يموتــون فتلــك جدليــة الحيــاة و المــوت ،لكــن مــوت الشــهداء هــو دومــا حيــاة .فــذاكرة النســانية المعذبــة ي ـف كــل العصــور تحتضــن
رـ
ي
يمض ردح مـن الزمـان و تلـف طبقــات النســيان الــذاكرة الجماعيـة للشـعوب
أسماءهم و تحفظ ذكراهم و تذوذ عنهم من عاديات الزمـن ،و قـد
ـ
بحكــم الخــوف و القمــع و تســييد أخلق الخنــوع و انتشــار القيــم المزيفــة ،لكــن غالبــا مــا يفـ ر ئ
ـاج أمواتنــا -الشــهداء جلديهــم و الــذين مــن نســلهم و
من ر
يتمبسون يف خندقهم ،بقدرتهم عل العطاء المتجدد أبدا ،و لنا يف تجارب العالم أمثلة ناصعة عل هذا التألق البدي.
فق أحل ــك مراح ــل التاري ــخ النس ـ يـاب ،تس ــتطيع ر
ي
البس ــانة القمعي ــة المادي ــة و اليديولوجي ــة للطبق ــات الرجعي ــة أن تف ــرض ص ــمت القب ــور عل
ــ
ر
ي
ـ
ي
ـ
ي
ـ
ي
حب ! فصــوت الشــهداء يظــل يــبدد كالصــدى يشــحن إرادة المناضـ رـلب و
المثقفب
القطيع عل
الشــعوب و الجمــاع
المزيفب  ،لكــن فقــط إل ر
ر
ر
ـ
الرجع المتكلــس ،ذلــك أن إرادة الشــعوب تـ رـأب دائمــا أن تضــع –
يشــحذ العــزم عل المقاومــة .إن هــذا مــا يخيــف طغــاة النظمــة و ســدنة الفكــر
ـ
رغم كل التواطؤات – اللؤلؤة يف عنق ي ي
الخبير.
إن الشهداء ليسوا سلعة تباع و ر
تشبى و ل بضاعة يرتزق بها ،إن الشهداء ر
مشوع ثورة دائم و نار حارقة لمن حاول طمس جذوتها.
ر
محبا للفكــر الـ رـبجوازي ،فالستشــهاد قيمــة أخلقيــة تستعض عل الفهــم لــدى المتشـ ر ي
البجوازيــة
ـبعب ب "العقلنيــة" ر
ســيبق الستشــهاد لغـزا رـ
ـ
البجوازيــة تحمــل ي ـف طياتهــا تناقضــها
الليباليــة .إن الفردانيــة ر
البغماتيــة .فالتضــحية بــالنفس ليســت قيمــة بالنســبة لــدعاة الفردانيــة ر
النفعيــة و ر
ي
ي
تعب عــن ســحق لفردانيتــه و دوس عل كــل
المميت ،فق الوقت الذي تمجد هذه الديولوجية الفرد و الحرية و المساواة فه ف نفس الوقت ر
المبادئ النسانية ر
الي تدعيها.
ر
الخلف و الــوهم الديولـ ر
ـوج ،ذلــك أنهــا
البولتاريــا ،تأكيــد لخلقيــة محــررة مــن الســتيلب
و خلفــا لــذلك ،فالماركســية ،باعتبارهــا علــم تحــرر ر
ـ
تؤسس لقيم جديدة انطلقا من الواقع يف سع لبناء منظومة قيم أخلقية جديدة.
ي
للبولتاريـا ،خلفــا لـدعاة الفردانيـة القـدام و الجـدد ،يقـوم عل أســاس عقلنيـة عميقـة متحــررة مـن القيـم الوهميــة ،عقلنيـة
إن الدور
التاريج ر
ي
ي
الفرداب و بـذلك تخلـق قيمهـا الخاصـة ،فالعامـل المســتغل – و أيضـا المثقـف المســتلب –
تضع حدا للسـتيلب النســاب و للجشــع الرأســمال
ـ
للصب أو النقياد و الستسلم للواقع و ذلك حسب منطق الخلق السائدة بقيمها المتعفنة.
ل يحتاج إل
ر
ي
ي
البولتــاري الــواع لطبقتــه و لــدورها التــاريج و المثقــف المندمــج ـف السـ رـبورة التاريخيــة الثوريــة الصــيلة ،فيحتاجــان لقيــم البطولــة و حــس
أمــا ر
للتغيب.
المسؤولية التاريخية و الحماس و يصورة اكتساب المعرفة العلمية و ربط الممارسة النضالية بالنظرية الثورية التاريخية
ر
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يف المنظــور الماركس فــإن "الــواقع" سـ رـبورة و إمكــان .و الممكــن تــألق للنســان الــواع رـ
لشوط حريتــه .إن التقــدم نحــو هــذا النســان الشــامل
ـ
ـ
ي
ـ
ي
لينب بالنســبة لنســان المجتمــع الشــيوع ،ل يمكــن تحقيقــه إل عل
كس  ،بالشــكل الــذي حــدده مــاركس و ر
الــذي يقــوم ـف عمــق الطــرح المار ـ
لشوط الوجود الحالية ،إن التجاوز بمعناه الديالكتك تحطيم ر
قاعدة التجاوز ر
للشوط القائمة و رفع ب " الواقع" إل أعل أي السمو به.
ي
يسب يف اتجاهها نحـو النســان الشــامل .فمــن ملكــوت يـ
ي
الضورة
بهذا
السبورة التاريخية و ر
يعتب التجاوز واجبا اجتماعيا و فرديا ،ل ينق ر
المعي ر
إل ملكوت الحرية.
لقد سـاهمت الثـورة الفلسـفية للماركســية ي ـف خلـق نمـاذج جديـدة مـن الطلئـع المناضـلة ،ذات حيويــة طبيعيـة و متفتحـة و ذات وضـوح كامـل،
قادرة عل الربط ر ي
التفكب النظري المادي و الجدل ضمن براكسيس ثوري يروم تحقيق الثورة.
بب الممارسة الثورية و
ر
إن ر ـ
المشوع الشـ رـباك بطرحــه لشــعار " الفــرد الحــر ي ـف مجتمــع حــر" ،يــدعو إل تجــاوز الســتيلب النسـ يـاب و وضــع حــد للتناقضــات الداخليــة
للفرد و الدفاع عن قيم جديدة ل تحركها التنافسية و الربــح القض محرك النانية الرأسمالية.
إن الماركسية ،ضدا عل " الماركسية الباردة" ر
الي يـروج لهـا دائمـا أ كــاديميو الجامعـات والمثقفــون المهووسـون بعلـم المتودولوجيــا )الماركســية
البولتاريا "انجلز" ،مبادئ الشيوعية"(.
مجرد ميتودولوجيا لتحليل الواقع( ه علم للثورة )"إن الشيوعية ه علم تحرر ر
ر
ي
الساس الــذي يحكــم الممارســة الثوريــة
الخلف
ه المبــدأ
إن الحــق ـف الثــورة هــو أس ـ حــق ،يعلــو و ل يعل عليــه .و إن خدمــة الجمـ ر
ـ
ـ
ـاهب ـ
ري
ري
الشيوعيب.
للمناضلب
المنبه و جبيهـة رحــال إل قافلـة شـهداء الحركـة الماركسـية – اللينينيــة
من هذا المنطلق ينت شهداؤنا الثلثة عبد اللطيـف زروال و ســعيدة
ـ
المغربية و قافلة شهداء الحرية بأبطالها و ملحمها الخالدة.
و كلمــا احتــد الضاع مــع أعــداء الحريــة مـن كــل صــنف و نــوع ،و كلمــا رـ
انتش الزيــف و التحريـف ،و بــرز مســوقو الوهــام و طفــا عل الســطح مثقفــو
"الطريــق الوســط" ) أو القابضـ ر ي
ـب عل العصــا مــن الوســط( و هــم فئــة بالغــة الطمــوح قليلــة المــل ،آلــت عل نفســها أل تعيــد الكــرة و أن ل تلــدغ
من الجحر ر ي
مرتب  ،فئة صـممت العــزم عل اسـتخدام ذكائهـا بمــا يعـود عليهـا بـالنفع و أحيانــا الربــح الشي ــع ،أنـاس أشــكل عليهـم المـر و التبســت
عليهم الطرق فاختلط عليهم الحابل بالنابل حد أن اختلطت خطابــاتهم بالخطــاب "الرسـ " السـائد ،سـنتذكر شــهداءنا العظـام بطيبـوبتهم و
تلقائيتهم و بساطتهم و أخلقهم النبيلة و شجاعتهم الناذرة.
فتحية لشهدائنا البطال و من يكرم الشهيد يتبع خطاه.
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الشهيد عبد اللطيف زروال
الفارس الحمر
نبذة مختضة عن حياته:
تاري ــخ الولدة 15 :ماي 1951
الم  :فاطمة بنت محمد البضاوي
الب :عبد القادر بن الجيلل
المكان :مدينة برشيد
المهنة :أستاذ الفلسفة
نونب 1974
تاري ــخ العتقال 5 :ر
نونب 1974
تاري ــخ الستشهاد 14 :ر
ي
مكان الستشهاد :درب مولي ر
بمستشق ابن سينا -الرباط (-
الخبة
الشيف )معتقل شي بمدينة الدار البيضاء( ) لفظ أنفاسه
ر
السن عند العتقال 23 :سنة
السن عند الستشهاد 23 :سنة
ذكريات مع الشهيد
تع ــود معرف ـ رـي بالش ــهيد عب ــد اللطي ــف زروال إل س ــنة  ،1971عن ــدما كن ــت ي ـ
أحض الن ــدوات ال ـ رـي تنظ ــم ي ـف الجامع ــة ي ـف مناس ــبات مختلف ــة و
يـ
المحاصين ينتمــون إل القــوى الصــلحية منهــم علل
بالضــبط ي ـف إحــداها بكليــة العلــوم ،و كــان المــر يتعلــق بالقضــية الفلســطينية ،و كــان جــل
غبهم.
الفاس و محمد الخصاض و ر
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خلل هــذه النــدوة دارت إحــدى المعــارك الفكريــة و السياســية حــول القضــية الفلســطينية ر ي ـ
بب اليســار الثــوري و القــوى الصــلحية الـ رـي كــانت
تحاول خلط الوراق و تقديم صورة مشوهة عن القضية ،بل ذهب محمد لخصاض إل حد تشــويه مـاركس مــن خلل قـراءة مشــوهة لكتــاب
كارل ماركس" حول المسألة اليهودية".
و تص ــدى اليس ــار الث ــوري لتل ــك ر
الطليع للث ــورة
البه ــات الص ــلحية" ،الس ــلمية" أو القومجي ــة ،بال ــدفاع ع ــن منظ ــور الث ــورة العربي ــة وال ــدور
ـ
ي
ي
المبيال الرجع.
الفلسطينية ف مواجهة الثالوث الصهيوب ر
تعرف ــت يف ك ــواليس القاع ــة عل الرفي ــق زروال ال ــذي ك ــان يخ ــوض نقاش ــا م ــع مجموع ــة م ــن المناض ـ ر ي
ـلب ،بينم ــا كن ــا نح ــن نس ــاهم ي ـف التص ــدي
ـ
ر
للمناورات الي كان يقوم بها الصلحيون والتحريفيون للتشويش عل مداخلت الرفاق و تشويه آرائهم.
كــانت لقاءاتنــا يف هــاته الفـ رـبة تتــم بالصــدفة بعيــدة عــن أي إطــار تنظي  .و يف نهايــة دجنـ رـب  – 71بدايــة ينــاير  72يـ
حضنا معــا النــدوة الوطنيــة
ـ
ـ
ـ
ي
ر
الول لمنظمة "إل المام" ،و كانت أول فرصة للتعارف أكب خاصــة بعـدما تـم انتخابنـا أعضـاء ـف اللجنـة الوطنيـة للمنظمــة الـي تفرعـت عنهـا
كتابة وطنيـة ضـمت مـن ر يـ
بب صـفوفها الرفيــق عبـد اللطيـف زروال .و كــانت اجتماعــات اللجنـة الوطنيـة بعـد ذلـك إطـارا للنقـاش و التعـرف عل
أفكار و آراء الرفاق الخرين بالضافة إل شخصيتهم و أسلوبــهم.
ي
إب ــان ه ــاته الف ـ رـبة س ــاهمت النض ــالت الموح ــدة ر يـ ـ
المعي
بب الحرك ــة الطلبي ــة و الحرك ــة التلميذي ــة ي ـ ـف تعزي ــز العلق ــة النض ــالية م ــع الرفي ــق )
ــ
بالنضالت الموحدة :المعارك البطولية ر
الي خاضتها الحركة الطلبية و التلميذية يف رفباير – مارس .( 1972
يف إحــدى أيــام هــاته المعــارك ،و حيــث أن الجامعــة كــانت تعــرف صاعا مري ـرا ر ي ـ
بب اليســار الثــوري و القــوى الصــلحية و التحريفيــة حــول أفــق
ـ
المعارك آنذاك ،و عندما كانت كلية الداب تعقد إحدى أهم تجمعاتها العامة ،التحقت الحركة التلميذية بقيـادة اليســار الثـوري بكليـة الداب
و حاصتها مرددة الشعارات الثورية )ل إصلح ل رجعية قيادة ثورية( ثم اقتحمت كلية الداب .وقعت هناك أزمة بسبب هذا التدخل ،حــاول
التحــاديون اســتغللها لفشــال التجمــع و تشــبث التلميــذ بمــوقفهم مـ ر ي
ـالئب القاعــة بشــعاراتهم و أناشــيدهم الثوريــة ،و كــان ل بــد مــن حــل ،فـ رـبز
الرفيق عبد اللطيـف زروال و هـو عضـو تعاضـدية كليــة الداب ،و نــاقش الطلئـع التلميذيـة ي ـف موقفهـا م رـبزا مـدى اتفـاقه معهـا ،لكـن كـان يؤكـد
يـ
لك تم ــرر مناوراته ــا ،و بع ــد أخ ــذ و رد و ت ــدخل م ــن الرفي ــق ت ــم التف ــاق عل أن ينس ــحب
عل ص ورة ع ــدم إتاح ــة الفرص ــة للق ــوى الص ــلحية ـ
التلميــذ م ــن داخ ــل الكلي ــة مــع منحه ــم الكلم ــة داخــل التجم ــع للتع ـ رـبب ع ــن مــوقفهم بالنس ــبة للمعركــة  .و ك ــان لهــم ذلــك فناشــد ممثل ــو الحرك ــة
التلميذية الطلبة بالتصويت لصالح استمرار المعركة.
ي
القصبة تلك القدرة الفائقة للرفيق عل القناع و حل المشاكل ف أعقد الظروف دون أن يفقد برودة دمه.
أدركت خلل هذه التجربة
ر
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منذ ذلك الوقت أصبحت اتصالتنا منتظمة سواء من خلل اجتماعات اللجنة الوطنيـة أو مـن خلل الزيــارات ال رـي كنـت أقـوم بهـا للشـقة ال رـي
كان يقطنها يف ج المحيط بالرباط قرب الكنيسة )قاعة المهدي بن بركة حاليا(.
تعرفــت خلل هــذه الزيــارات المتكــررة عل أوجــه مختلفــة مــن شخصــيته ســواء تعلــق المــر بنظمــه للشــعر أو تعلقــه بالموسـ ر
ـيق و الغنــاء )كــان
ي
فب وز و ب ــالخص أغنيته ــا زه ــرة الم ــدائن( .كم ــا ك ــانت ت ــدور أحاديثن ــا بالض ــافة إل الج ــوانب السياس ــية أو التنظيمي ــة ،ع ــن
معجب ــا ك ـ رـثبا بأغ ــاب ر ـ
السينما العالميــة و العربيــة .كنـت مشـاركا ي ـف مجموعـة مـن الجرائـد والمجلت ال رـي كـانت تصـدر بهافانـا و منهـا " غرانمــا" و "تريكونتنونطــال" و
الخبة تقدم ملفات عن السينما الثورية بأمريكا اللتينية و ر
الي كانت تسـ الســينما "الغواريـة" .و مــن هنــا كــان يــدور النقــاش حــول
كانت هذه
ر
جدوائيتها بالنسبة للثورة المغربية.
ـامبا بــدل البندقيـة ،فيـذهبون إل الحيـاء الشــعبية و العماليــة و
السينما "الغوارية" ه نوع من السينما الثورية ينتجها مناضلون يستعملون الك ر
للجماهب بدون أية رخصة ثم ينسحبون ما أن يتم تطويق المنطقة من طرف الجهزة القمعية.
الضواج و يقدمون عرضهم
ر
البجوازي ــة وأيض ــا م ــا يس ـ بالس ــينما السياس ــية .كم ــا كن ــا ك ــذلك
ك ــانت المجل ــة تق ــدم مح ــاولت نظري ــة لتأس ــيس س ــينما ثوري ــة ب ــدل الس ــينما ر
ري
ري
شاهب و" "zلغوسطاس غفراس.
معجبب بفيل "الرض" ليوسف
و إذا كــانت هــذه اللقــاءات ،قــد ســمحت ـل عــن قــرب ،بمعرفــة جــوانب مــن حيــاة الرفيــق ،ل تســمح بهــا لقــاءات اللجنــة الوطنيــة ،نظ ـرا لللـ ر يـبام
ي
تتغب مــن لقــاء لخــر خلفــا لمــا أصــبح عليــه المــر بدايــة خريــف
بجــداول أعمــال محــددة ـف ظــروف شية تامــة ،حيــث كــانت أمــاكن الجتماعــات رـ
 ،72حيث انتقلت اجتماعات اللجنة الوطنية إل مدينة الدار البيضاء ،ر
الي أصبحت مركز القيادة )كان مقـر القيـادة يوجـد ي ـف العنـوان التـال :
غبها ،قد سمحت
 44شارع غاندي الدار البيضاء( ،فإن الجتماعات التنظيمية سواء منها اجتماعات اللجنة الوطنية أو الندوات الوطنية أو ر
ل برصد الصفات الثورية و الخصال النسانية لدى الرفيق عبد اللطيف زروال ،تلك الصـفات ال رـي جعلتــه يلعــب دورا رئيســيا داخــل المنظمــة
و يتألق كأحد قادتها البارزين.
عبد اللطيف زروال النسان
"إن الثورة إبداع و الشيوع إنسان مبدع يعمل عل ابتكار وسائل العمل ر
الي تهدف إل تحقيق الهداف المرسومة بأكب الطرق فائدة و أقلهــا
تكليفا و أقضها زمنا".
ي
هــدوء ي ـف قــوة ،تــوازن ـف الشخصــية ،مــرح الطبــاع ،محــب للنكتــة ،تتحــول معــه مائــدة ال كــل إل لحظــات اسـ رـباحة حقيقيــة ،قــدرة فائقــة عل
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التحليــل ،و براعــة يف الـ رـبكيب عنــد الصــياغة و التقريــر ،حســن الســتماع إل الخــر و دقــة الملحظ ــة ،مواعيــد صــارمة و انضــباط ر
ذاب أضــج
ـ
ـ
ي
ر
تلقائيا ،أسلوب ناجع ف النقد دون تجري ــح و استعداد للنقد الذاب دون جلـد للـذات ،فالشــيوع عنـده إنسـان مبـدع و الثـورة إبـداع ،حـس عــال
بالمســؤولية و قــوة داخليــة تعـ رـب عــن نفســها ي ـف لحظــات الشــدة ،فل ارتبــاك و ل خــوف و اســتعداد دائــم لمواجهــة الظــروف الصــعبة بعزيمــة ل
ي
ر يـ
ـاهب
كس –
لينيي ثــوري منفتــح عل كــل الثــورات الحقيقيــة ،معلــم ثــوري يتعلــم باســتمرار فل مكــان عنــده للســتعلء ،محــب للجمـ ر
ـ
تلب  ،مار ـ
مستعد دائما لخدمتها و ثوري متفائل أبدا تعكس ذلك ابتسامته الدائمة.
مقتطفات من فكر عبد اللطيف زروال:
عبد اللطيف زروال المنظر:
تقديم
إن الكشف عن الدور الذي لعبه الشهيد عبد اللطيف زروال كمنظر داخل المنظمة الماركسية -اللينينية المغربيـة "إل المـام" ،يصـطدم عنـد
محاولة التوثيق له بكون أغلب الوثائق كانت توقـع إمـا باسـم الكتابـة الوطنيـة أو اللجنــة الوطنيــة للمنظمــة ،علمـا أن أسـلوب العمــل الجمـاع و
القيادة الجماعية كان عل رأس المبادئ ر
الي كانت المنظمة تحاول العمل بها )انظر يف هذا الصدد وثيقـة النظـام الـداخل للمنظمــة( لكـن جــل
الرفاق و خاصة ممن كانوا يشكلون النــواة الساســية للمنظمــة يعرفــون أســلوب الرفيـق ي ـف الكتابـة و مضــمون أفكــاره لحـد إدراك الحضـور القـوي
ي
ـاهب و قــاطرة المسـ ر ي
ـاومب" أو
لفكــره ـف كــل النصــوص ،و رغــم ذلــك هنــاك وثــائق عــرف عنهــا أنهــا صــيغت بالكامــل مــن طرفــه مثــل " قــاطرة الجمـ ر
ر
بشكل ر
مشبك مثل "تناقضات العدو و الفق الثوري بالمغرب " )هاته الوثيقة كتبت ر
الشفاب( و" نحــو ر ئـ
تهي رـشوط قيــادة
بشاكة مع أبراهام
الجماهبية " ر
الي قام بصياغتها.
النضال الدفاع للحركة
ر
ر
رـ
ذاب " و "الوضــع الراهــن و المهــام العاجلــة للحركــة الماركســية -اللينينيــة " و "
أمــا الوثــائق الخــرى " عشة أشــهر مــن كفـاح التنظيــم :نقــد و نقـد ـ
ي
المغرب " و ورقــة " مـا هــو الطـار الشــيوع" و " لنحســن اســتعمال الســلح الخلق للتنظيــم"
البولتاريا
من أجل خط ماركس –
لينيي لحزب ر
رـ
و " أهمية سلح النظرية" ،كلها وثائق تشع بالروح الثورية الماركسية – اللينينية لدى الرفيق عبد اللطيف زروال.
ـنتب الولي ر ي
لقـد سـاهم الرفيـق ابتـداء مـن النـدوة الوطنيـة الول يف س رـبورة نقـد خــط العفويـة الـذي سـاد خلل السـ ر ي
ـتب مـن تأســيس المنظمــة ،و
ـ
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هكــذا عـ رـب نقاشــات ثنائيــة و جماعيــة اســتطاع أن يلعــب دورا كـ رـببا يف تركيــب الفكــار الـ رـي ســتنقلها وثيقــة " ر ـ
عشة أشــهر مــن كفــاح التنظيــم"...
ـ
ر
الي أسست لعادة بناء المنظمة من جديد تحت شعار:
جماهبيا" و وضعت ر
الشوط لتحقيق ذلك.
" من أجل بناء منظمة ثورية ،طليعية ،صلبة و راسخة
ر
ـذكب بالــدور الــذي اضــطلع بــه الرفيــق ي ـف الضاع مــن أجــل انتصــار الخــط الثــوري داخــل المنظمــة ي ـف الفـ رـبة الممتــدة مــن النــدوة
هنــا لبــد مــن التـ ر
رـ
ي
نعي بــالطر
الوطنيــة الول إل صــدور وثيقــة "عشة ي أشــهر  "..و ذلــك بمعيــة مجموعــة مــن الرفــاق الطلبــة و التلميــذ و عــدد آخــر مــن الطــر ) ـ
غبه(.
أولئك الرفاق الذين يتوفرون عل حد أدب سياس و نظري و ليس عل أساس دبلوم أو ر
ي
ر
ر
ل ــم تنحض إس ــهامات الرفي ــق ي ـف الج ــوانب التنظيمي ــة فق ــط ب ــل تع ــدتها إل المف ــاهيم الس ــباتيجية مث ــل دوره ـف النق ــاش ح ــول الس ــباتيجية
الثورية ،كما تعكسه وثيقتان أساسيتان و هما  " :مسودة حــول السـ رـباتيجية الثوريــة " و "الوضـع الراهــن و المهــام العاجلــة للحركــة الماركســية
– اللنينيــة" ) النــص الــداخل ( و مســاهمته يف تطــوير المفــاهيم التكتيكيــة للمنظمــة كمــا هــو الحــال يف الوثيقــة الـ رـي صــاغها" :نحــو ر ئـ
تهي رـشوط
ـ
ـ
الجماهبية"
قيادة النضال الدفاع للحركة
ر
ي
أمــا وثيقــة " تناقضــات العــدو و الفــق الثــوري بــالمغرب" فقــد ســاهمت ـف تطــوير المفــاهيم السياســية الطبقيــة للمنظمــة و الـ رـي جــاءت تطــويرا
متقدما لوثيقة "سقطت القنعة فلنفتح طريق الثورة " هذا السهام الذي ظل مستمرا يف الوثائق اللحقة مثل " الوضع الراهن  "...و " نحــو
ر ئ
الجماهبية".
تهي رشوط قيادة النضال الدفاع للحركة
ر
الجماهبيــة الثوريــة موقعــا أساســيا ي ـف فكــر الرفيـق ،و ســتتفرع عــن
و يحتــل مفهــوم الحــزب الثــوري و بنــاءه ي ـف علقــة جدليــة مــع نضــال الحركــة
ر
ذلــك مفــاهيم عديــدة منهــا مفهــوم الصــمود كعامــل حاســم ي ـف بنــاء الحــزب تحــت رـنبان العــدو .و مفهــوم الصــمود عنــد زروال متعــدد الشــكال و
ي
ري
بالمضامب.
غي
و ر
يخبق كل هذه السـهامات منظــور متجـدد باســتمرار لسـاليب العمـل الثـوري و لمفهـوم الطـار الثـوري المتعـدد المـواهب و الختصاصــات و
ر
ي
ي
ي
اللينيي الشامل.
بالمعي
المحبف الثوري
نعي هنا
ه
إن الثـ يـورة عنــد الشــهيد زروال إبــداع و الشــيوع إنســان مبــدع و بهــاته الطريقــة كــان يقــوم بق ـراءة كــل الثــورات ،كــان يقــول دائمــا " إن مهمتنــا ـ
الثورة ف المغرب لكن دون عزل هذه المهمة عن الثورة العربية و الثورة العالمية.
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ف
يف مواجهة التحريفية
ري
الصب قد مكنت من إحياء وإغناء النظرية الماركسية-اللينينية الـ رـي كــانت التحريفيــة
البوليتارية العظ يف
الكبى للثورة الثقافية ر
"إن الفكار ر
العالمي ــة و عل رأس ــها التح ــاد الس ـ ر
ـوفيي بلــد أكت ــوبر و بل ــد ر ي ـ
لينب قــد أســدلت عليه ــا س ــتارا كثيف ــا مــن التحري ــف والتش ــويه .لق ــد أع ــادت الث ــورة
ـاهبي ،و نح ــن الماركس ــيون-اللينيني ــون
البوليتاري ــا و رف ــع راي ــة الخ ــط الجم ـ ر
البوليتاري ــة و لدكتاتوري ــة ر
الثقافي ــة رف ــع الراي ــة المجي ــدة للممي ــة ر
ي
المغاربة لم يكـن انفصـالنا قطيعـة مـع التحريفيـة المحليــة فقـط بـل و مـع كــل خــط التحريفيـة العالميـة ،و ـف نفــس الـوقت اســتيعاب المســاهمة
ي
ف ص ــنع الث ــورة و قيادته ــا .و اس ــتنادا عل ه ــذه
ـاهبي ال ــذي يس ــتند عل ق ــدرة الجم ـ ر
العظيم ــة للث ــورة الثقافي ــة و لخطه ــا الجم ـ ر
ـاهب الخلق ــة ـ ـ
المساهمة استطاع المناضلون الثوريون ي ـف مختلـف جهـات العـالم إدراك خيانــات التحريفيـة و إزالـة التشــوهات و الغمـوض ال رـي كــانت تحجـب
بها المبادئ العظيمة للماركسية اللينينية".
"إن جدلية فكر ر ي
لينب و مساهمة الثورة الثقافية الك رـبى و نضـالت الثـورة العالميـة تجعلنـا نرفـع عاليـا موضـوعة الحـزب الثـوري كانبثــاق لتقـدم
ي
ـاهب ،و ي ـف مقــدمتها الطبقــة
ـاهب ،و تهيكلــه كحــزب ثــوري يســتند إل المركزيــة الديمقراطيــة ـف قيــادته لكفاحــات الجمـ ر
و تعمــق كفاحــات الجمـ ر
ري
مضامب خلقة".
العاملة طليعة الثورة ،بكل ما تحمله هذه الموضوعة من
عبد اللطيف زروال رجل التنظيم
تقديم:
ك ــان عبــد اللطي ــف زروال رج ــل تنظي ــم بامتي ــاز ،و لــن تجــد مــن يختل ــف ح ــول ه ــذا الم ــر .لق ــد ك ــانت حقيبت ــه بمثاب ــة مكت ــب متح ــرك و أجن ــدة
مضبوطة للمواعيد و دقة عالية يف ر
احبامها ،فلم يسبق له أن تغيب عن اجتماع أو لقــاء لحـد أنـه لمـا تغيـب ذات يـوم أدرك الجميــع أن الرفيـق
نونب .1974
قد تم اعتقاله و هذا ما حصل يوم الخامس من ر
ي
كــان لــدى الرفيــق حســا عاليــا بــالزمن حيــث كــان يــرى أن عل الشــيوع أن ينجــز مهــامه بــأدب تكلفــة و بأقــل وقــت ممكــن )أنظــر مــن أجــل خــط
ي
البولت ــاري ال ــذي ل يته ــاون م ــع المب ــادئ و الميوع ــة و غي ــاب الهم ــة و الحم ــاس عن ــد
كس –
لينيي ( .ك ــان الش ــهيد يجس ــد روح النض ــباط ر
ـ
مار ـ
البيئة "أش هاذ التخاذل أ الرفيق ؟" ثــم يلــوذ بالصــمت تاركـا للخــر
المناضل الثوري ،و كلمته الدائمة بالدارجة المغربية المصحوبة بابتسامته ر
فرصــة مراجعــة نفســه بــدون إحراجــه ،لــم يكــن الرفيــق مــن النــوع الجــاف و البــارد المشــاعر ،ذلــك النــوع الــذي كـ رـثبا مــا نصــادفه و الــذي غالبــا مــا
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يسقط يف الحسابات الضيقة عل حساب الروح الشيوعية الحارة ر
ري
المناضلب.
الي تنقل الدفء و الحب إل كل الرفاق و
مدرســة زروال التنظيميــة باختصــار تقــوم عل احـ رـبام المبــادئ الشــيوعية و الخلق الثوريــة و المشــاعر الرفاقيــة المســتندة إل أســلوب عمــل و
منهجي ــة تق ــدر المس ــؤولية ،و تس ــمو بالعلق ــات الرفاقي ــة باعتباره ــا تجس ــيدا لمجتم ــع ق ــادم ،مجتم ــع النس ــان الش ـ رـباك و النس ــان الش ــامل
للمجتمع الشيوع.
التنظي:I
مقتطفات من فكره
ي
ي
ي
"منظمــة ثوريـة تسـتند عل المركزيــة الديمقراطيــة ـف ديناميتهـا الداخليــة ،ـف جدليـة القيـادة و الخليـا و تسـتمد حيويتهـا مـن جدليــة المنظمــة و
الجماهب ،منظمة مبنية عل وحدة الرادة و وحدة الفكر و الممارســة الجماعيــة ،مركزيـة لبنــاء وحــدة متينــة سياســية و إيديولوجيــة و تنظيميــة
ر
و تر ر ي
للجماهب ،و ديمقراطية تفتح مجال المبادرة و النتقاد داخل التنظيم:
كب التنظيم كبلورة للقوى الطليعية
ر
للبوليتاريا يف الخط و الممارسة ،و تضع مهمة التجدر داخل الطبقة العاملة ي ـف مقدمـة كــل المهــام،
أ ـ منظمة ثورية تستند عل الدور الطليع ر
ر
فب الثـ ر ي
البوليتارية ،وبـدون إنجـاز هـذه المهــام "فـإن تنظيـم المحـب ر ي
ـوريب قـد يصــبح ألعوبـة و مغـامرة و مجـرد شـعار بـدون
من أجل بناء الطليعة ر
مضمون" كما يقول ر ي
البوليتاريـا  :الماركســية اللينينيــة ي ـف تحليــل الواقـع الملمــوس لبلدنـا ،و خــوض نضــال
لينب ،منظمة ثورية تستعمل نظريـة ر
البجوازية.
حازم ضد مختلف اليديولوجيات ر
ر
ري
ري
المحب ر ي
الشيوعيب الـذين ينظمــون و يكرســون حيــاتهم و عملهــم اليــوم للثــورة ،ينبثقــون مـن
الثوريب ،منظمة
فب
ب ـ منظمة ثورية مهيكلة من
ـاهبي و يش ــكلون طليعت ــه ،عل ه ــذا الس ــاس يتح ــدد أعض ــاؤها و تتح ــدد مق ــاييس اس ــتقطابهم ،منظم ــة ثوري ــة تندم ــج بحرك ــة
النض ــال الجم ـ ر
ي
الجماهب ف كل مرحلة.
الجماهب و تعمل عل بلورة القوى المتقدمة من حركة
ر
ر
ي
و سنعيد ف هذا التقييم بناء المحاور الرئيسية ر
الي يجب أن تستند عليها النطلقة الجديدة لتنظيمنا نحو بناء منظمة ثورية صلبة.
اللينينيب  ،مســاهمة ي
ـتب الثوري ر ي
تنبي عل حصـيلة نضـال المنظمـ ر ي
ر يـ
ج ـ منظمة ثورية تساهم بصفة فعالة يف وحدة المار ر ي
ـتب و مكتســباتهما
كسيب
ـ
الجماهبية ،من أجل منظمة ماركسية-لينينية موحدة نحو بناء الحزب الثوري.
داخل الحركة
ر
سياس س ــديد ،ينب ــع م ــن الس ــتيعاب ال ــدائم لخص ــائص الوض ــع ببلدن ــا و تط ــوراته ،و الق ــدرة عل اس ــتعمال المنه ــج
د  -منظم ــة ذات خ ــط
ــ
ي
اللينيي ي
ي
ر يـ
الفلحب
ـاهب الثوريـة و الس رـب عل رأسـها ،و ـف مقـدمتها
ـط
خ
ـط،
خ
ال
ـذا
ه
ـد
ي
تحد
ف
الماركس-
سياس يسـتند عل تطــوير حركــة الجمـ ر
ـ
ـ
الطليع نحــو آفــاق الحــرب الشــعبية ،و دمــج العنــف
البوليتاريــا و حزب ـهــا
البوليتاريــا و مجمــوع قــوى الشــعب الثوريــة بطليعــة ر
الفق ـراء و شــبه ر
ـ
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الجماهب نحو الحرب الشعبية.
بمسبة حركة
الثوري
ر
ر
ه ـ منظمــة ثوريــة يلـ ر يـبم أفرادهــا بالنضــباط الصــارم عل كافــة المســتويات ،انضــباط الرفــاق للخليــا ،انضــباط الجهــزة الــدنيا للجهــزة العليــا ،و
ر
الجماهب.
الذاب جماعيا و فرديا ،داخليا و أمام
بالممارسة الدائمة للنقد والنقد
ر
السياس و ضـمان تطـبيقه ي ـف كــل مرحلـة و تطـوير ممارسـة التنظيــم ،و قـادرة
و ـ منظمة ثورية ذات قيادة صلبة و متينة ،قــادرة عل بنـاء الخـط
ـ
عل ضمان الوحدة السياسية و اليديولوجية و التنظيمية و عل نهج المركزية الديمقراطية داخل التنظيم".
ه تلـك المسـ رـبة ال رـي ينخــرط فيهـا اليســار بنضـالت الطبقـة العاملـة و يعمـل عل قيادتهـا .و يعمــل
" إن مهمـة بنـاء الحــزب الثـوري ر
البوليتـاري ـ
ه مسـ رـبة نضــالية يعمــل
الفلج  ،مــن خلل دمــج الماركســية – اللينينيــة
ـوفب أســس التحــالف العمــال –
فيهــا عل تـ ر
ـ
بواقــع بلدنــا الملمــوس ،و ـ
ي
ي
ـأثب فيــه و
ـاهبي بمختلــف الســاليب ،وفــق خطــط معينــة ـف كــل مرحلــة مــن أجــل الوصــول إل التـ ر
فيهــا اليســار عل النخ ـراط ـف الكفــاح الجمـ ر
البوليتارية أن تتبلور و للحزب الثوري أن ينشأ ".
قيادته .و بهذا الطريق وحده يمكن للطر ر
ي
ر
ر
ـاهب ،كمـا أ كـدنا عل ذلـك ي ـف وثيقـة
"إن تصليب تنظيماتنا و تمتينها أمر حاسم ف هـذه الفـبة ،مـن أجـل تقويـة رـشوط الـدفاع الـذاب لـدى الجم ر
"الوض ــع الراه ــن والمه ــام العاجل ــة للحرك ــة الماركس ــية-اللينيني ــة"  ،فم ــا يـ ـزال ه ــذا العم ــل يتطل ــب المزي ــد م ــن تك ــثيف الجه ــود .و نقص ــد هن ــا
بالتنظيمــات تلــك الـ رـي تشــكل محــور الربــط العضــوي ر ي ـ
الجماهبيــة بصــفة
الجماهبيــة الـ رـي نعمــل داخلهــا و الحركــة
بب المنظمــة و التنظيمــات
ر
ر
عامــة ،و ي ـف مقدمــة هــذه التنظيمــات اللجــان الساســية ،و لجــان النضــال داخــل القطاعــات ،و بدرجــة أول اللجــان العماليــة ،مــن أجــل تكــثيف
البوليتاريــة بدرجــة مركزيــة .اعملــوا إذن بمزيــد مــن العــزم و الحمــاس
العمــل الشــاق لغــرس جــذور منظمتنــا داخــل الطبقــة العاملــة و بنــاء أسســها ر
ر
ـديولوج بــدون كلــل ،اجعلــوا مــن "إل المــام" أداة
عل إحكــام اللجــان الموجــودة ،اضــبطوا اجتماعاتهــا و برامجهــا النضــالية ،كثفــوا العمــل اليـ
تصــليبها و تكوينهــا ،اشــحذوا عزيمــة مناضــليها بالحمــاس الثــوري و ارفعــوا كفــاءاتهم النظريــة والعمليــة ،حولــوا اتصــالتهم المتفرقــة إل حلقــات
منتظمة و اجعلوا من "إل المام" وسيلة للوصول إل ذلك ".عبد اللطيف زروال
عبد اللطيف زروال المناضل الوحدوي
ي
ي
ر يـ
"تش ــكل مهم ــة توحي ــد الماركس ـ ر ي
اللينينيب ـف منظم ــة مكافح ــة واح ــدة تك ــون ن ــواة ص ــلبة للح ــزب الث ــوري ،مهم ــة مركزي ــة حاس ــمة ـف إنج ــاز
ـيب
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أشنا يف البدايــة إل الخطــوط العريضــة لنجــاز هــذه المهمــة العظيمــة ،و الحلقــة المركزيــة ي
مجمــوع المهــام الخــرى ،و قــد رـ
ه توحيــد
ـا
ـ
ه
إنجاز
ف
ـ
ـ
ـ
ر
ر
ـديولوج اليجـ رـاب ،عل أن يكــون هادفــا
السياس و التنظي ـ للحركــة الماركســية اللينينيــة المغربيــة ،بواســطة الضاع اليـ
ـديولوج و
الخــط اليـ
ـ
ر
للوحــدة ،و أن يكــون ديمقراطيــا و منظمــا خاضــعا رلبنامــج متماســك الحلقــات و منســق الخط ،و أن يرتبــط بالممارســة المشــبكة الموحــدة ،و
ر
المشبك ،و أن يتجنب كل مساوئ الحلقية و ر ي
البباز  ...إلخ "...
يتبادل التجارب و المؤازرة النضالية ضد العدو
ي
"إن إثارة القضايا بشكل مجرد فقط ،دون ربطها بالواقع الملموس ف بلدنا ،و بالتجربة المعاشة لكل طرف ،ل يسمح بتطور إيجـ رـاب للنقــاش،
إذ يظــل النقــاش ي ـف ســماء المفــاهيم المجــردة ،دون أن يســتند إل التجربــة المحــددة الـ رـي تثبــت صــحة هــذا ال ـرأي أو ذاك ،و يكمــن هنــا أســلوب
فعال يف حسم التناقضات القائمة ر ي
بب المواقف بالستناد إل التجربة المعاشة".
ي
ي
اللينيي للث ــورة و الجاب ــة عل قض ــاياها النظري ــة و العملي ــة يكم ــن بالدرج ــة الول ي ـف التحلي ــل
كس
ـ
"إن رالنه ــج الس ــديد ـف تحدي ــد الخ ــط المار ـ
الطبق الس ــديد ،و تل ــك ه المهم ــة الول الملق ــاة عل ع ــاتق الث ـ ر ي
ـوريب  ،عل قاع ــدة التحلي ــل الملم ــوس للواق ــع الملم ــوس الق ــائم عل دم ــج
ــ
ــ
ي
ر
ر
ي
ينبع أن نســتلهم التحليــل
الحقيقــة العامــة للماركســية اللينينيــة بواقــع بلدنــا ،لهــذا فــإن أيــة موضــوعة ـف الخــط الــذي نقــبحه
الطبق العل ـ
ـ
ـ
لبلدنـا يف طرحنـا ،هنـا تكمـن مسـألة جوهريــة ي
ي
اللينيي للثـورة المغربيــة و
كس
المار
ـط
خ
ال
ـياغة
ص
ـل
ـ
ج
ا
ـن
م
ـة،
ـ
ح
المطرو
ـايا
ض
الق
عل
ـة
ـ
ب
الجا
ف
ـ
ـ
ـ
ـ
تقديم النقاش بصورة مضطردة نحو أهدافه العظيمة".
ي
البوليتاريا الثوري و ر
الي ينبع أن تقوم عليها المنظمة الماركسية اللينينية الموحدة:
"نسطر بعض المبادئ التنظيمية لحزب ر
التطهب المستمر للمنظمة من كافة العناص المنحرفة و المتفسخة و المرتدة و تجديد دمائها باستمرار.
ـ
ر
ـ التطبيق المتواصل لخطها و انتقاده و إنمائه
ر
اليديولوج الهادف
ـ تسديد التثقيف النظري و الضاع
ر
البوليتاري للمنظمة و بلبة الطر.
ـ تعزيز الطابع ر
و يتطلب تطبيق هذه المبادئ ر
الشوط التالية :
البوليتاري الصارم و الموحد عل كافة المستويات.
ـ النضباط ر
البوليتاريـا العـام عل
ـ القيـادة الجماعيــة  :ع رـب يـصب كافـة أشــكال تسـلط الفـرد و المبـادرات الفرديـة اللمسـؤولة ،إن هـذا المبـدأ يجسـد مفهـوم ر
صعيد الممارسة التنظيمية.
ر
الجماهب.
الذاب داخل المنظمة و أمام
ـ النقد و النقد
ر
542

المنظمة الماركسية ـ اللينينية المغربية "إل المام" :الخط الثوري 1970 :ـ  :1980الوثائق الساسية ـ مقالت ونصوص

ـوفب منظم ــة حديدي ــة و موح ــدة الرادة و الفك ــر و الممارس ــة ،و تفت ــح
ـاهب ،و ت ـ ر
ـ المركزي ــة الديمقراطي ــة  :القائم ــة عل جدلي ــة الطليع ــة و الجم ـ ر
ي
ينبع ممارسـة المركزيـة الديمقراطيــة مـع
مجال النتقاد و البتكار ،و متدفقة الحيوية ،عل أساس وحــدة النضــباط عل جميــع المســتويات ،و ـ
الجماهبية".
الجماهبية و المنظمات
الجماهب و ذلك من خلل جدلية المنظمة والتنظيمات الثورية الشبه
ر
ر
ر
عبد اللطيف زروال و الصمود
"إن المـوت ل يخيـف المناضــل ،بـل هـو واجـب نسـتعد لتـأديته كــل مـا كـان ذلـك يـصوريا ،و يســتطيع الماركســيون-اللينينيــون مقاومـة التعـذيب،
ـاهب ،جــزء بســيط مــن آلف التضــحيات الـ رـي
لنهــم يــدركون أن تعــذيبهم جــزء بســيط ،و بســيط جــدا ،مــن العــذابات اليوميــة الـ رـي تعيشــها الجمـ ر
ري
فلسطب ،يف الفيتنام و الكـامبودج و اللووس ،ي ـف ظفـار ،ي ـف أنغـول ،ي ـف الموزمـبيق ،ي ـف أمريكـا اللتينيــة ،ي ـف كـل
تقدمها الشعوب يف كفاحاتها ،يف
ي
ـاهب و
البوليتاريــا ،لنهــم يحملــون معهــم و ـف عضــويتهم اليمــان بالجمـ ر
مكــان ،يســتطيعون ذلــك لنهــم يحملــون معهــم اليمــان بانتصــار قضــية ر
قدرتها عل هزم العداء".
عبد اللطيف زروال الديب الشاعر
غب مس ـ  ،ذلــك أن المخــابرات المغربيــة
ـهبة "عــن الحــب و المــوت" فســتظل إنتاجــاته الخــرى مفقــودة إل أجــل ر ـ
إذا اســتثنينا قصــيدته الشـ ر
بج إفريقيـا بالـدار البيضـاء ،حيـث كــان يسـتقر هنـاك أرشـيف المنظمــة الـذي تـم تهريبـه مـن
كانت قد اقتحمت إحدى المنازل الشية للمنظمة ـ
مكــان آخــر بعــد اعتقــالت بدايــة نونـ رـب  . 1974و كــان ضــمن الرشــيف مخطوطــات الرفيــق و كتابــاته الشخصــية و كــل إنتاجــاته ،و لــم تنــج مــن
كقبه تماما.
قصائده سوى قصيدته المشار إليها أسفله ،كما لو أن قدرا خبيثا شاء أن تظل مجهولة ر
عبداللطيف زروال :القصيدة و النبوءة ـ 1972

543

المنظمة الماركسية ـ اللينينية المغربية "إل المام" :الخط الثوري 1970 :ـ  :1980الوثائق الساسية ـ مقالت ونصوص

544

المنظمة الماركسية ـ اللينينية المغربية "إل المام" :الخط الثوري 1970 :ـ  :1980الوثائق الساسية ـ مقالت ونصوص

545

المنظمة الماركسية ـ اللينينية المغربية "إل المام" :الخط الثوري 1970 :ـ  :1980الوثائق الساسية ـ مقالت ونصوص

الشهيد جبيهة رحال
صقر القلعة الحمراء الشامخ
نبذة مختضة عن حياة جبيهة رحال
تاري ــخ الولدة 1948 :
المكان  :قلعة الشاغنة
المهنة  :عامل)مركب آلت(
نونب 1974
تاري ــخ العتقال  :ر
الحكم الصادر  30 :سنة  +سنتان
تاري ــخ صدور الحكم 14:رفباير 1977
تاري ــخ الستشهاد  15 :أكتوبر 1979
ي
مستشق ابن سينا عل إثر محاولة فرار
مكان الستشهاد :الرباط ،
من أجل اللتحاق بالعمل الثوري " رسميا موت ناتج عن نوبة قلبية"
السن عند العتقال  26 :سنة
السن عند الستشهاد  29 :سنة
بعض من حياة الشهيد جبيهة رحال
من النضال الثوري إل العتقال
تلق تعليمـه البت ئ
ولد الرفيق الشهيد جبيهة رحال سنة  1948بقلعـة الشاغنة ) مدينـة توجــد عل بعـد  84كلـم مـن مدينـة مراكــش ( ،بهـا رـ
ـداب
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ثــم انتقــل إل ســيدي رحــال ليتــابع دراســته بالعــدادي  ،و انتقــل إل مدينــة الــدار البيضــاء ليتــابع دراســته ي ـف شــعبة الميكانيــك بثانويــة جــابر بــن
حيان.
خلل انتفاضة  23مارس  1965سـيعتقل الرفيـق جبيهـة رحـال لول مـرة لمـدة اســتمرت  15يومـا ،ثـم كـان اعتقـاله لمـرة ثانيـة سـنة  1968إثـر
ي
إصاب شنه التلميذ بالمؤسسة ر
الي كان يدرس بها.
حصل الرفيق جبيهة رحال عل دبلوم ي
تقي فالتحق سنة  1970بمعمل " كارنو " )معمل لصنع المعلبات بالدار البيضاء(.
انخــرط الشــهيد ر ـ
مباشة بعــد ذلــك ي ـف النضــال العمــال حيــث نســج علقــات واســعة مــع العمــال ،و ي ـف ســنة  1973ســيتعرض لمحاولــة اعتقــال
بمعم ــل " ك ــارنو" ي ـف إط ــار حمل ــة م ــن العتق ــالت مس ــت مناض ــل الحرك ــة الماركس ــية -اللينيني ــة ب ــالمغرب و خاص ــة مناض ــل النقاب ــة الوطني ــة
للتلميذ  ،و قد تعرض العديد من مسؤول النقابة الوطنية للتلميذ للعتقال و اســتطاعت الجهــزة القمعيـة أن تقتحـم المقـر المركـزي الشي
للنقابــة الوطنيــة ،و كــان هــذا المقــر مكـ رـبى باســم الرفيــق جبيهــة رحــال.و ي ـف ســنة  1972التحــق الرفيــق بمنظمــة " 23مــارس " و مــن داخلهــا
س ــيتحمل العدي ــد م ــن المس ــؤوليات التنظيمي ــة و النض ــالية ،جس ــد م ــن خلله ــا ارتب ــاطه الوثي ــق بالطبق ــة العامل ــة و اس ــتماتته ي ـ ـف ال ــدفاع ع ــن
مصالحها ،فاستطاع أن ينسج روابط متينة مع رفاقه العمال.
س ــيتعرض الرفي ــق الش ــهيد لعتق ــال جدي ــد ي ـ ـف بداي ــة نون ـ رـب  1974إث ــر الحمل ــة القمعي ــة الك ـ رـببة ال ـ رـي ش ــنها النظ ــام الكم ـ رـبادوري ض ــد الحرك ــة
الماركســية – اللينينيــة المغربيــة حيــث زج بــه إل جــانب رفــاقه يف درب مــولي ر ـ
الشيف و هــو معتقــل شي للنظــام بالــدار البيضــاء ،و يعــد مــن
ـ
بقايــا الرث الســتعماري بــالمغرب حيــث ســبق للســلطات الســتعمارية أن عــذبت فيــه مناضــل الحركــة الوطنيــة و خاصــة مناضــل المقاومــة
ر
المسلحة  .و ي
نونب  1974إل  16يناير ) 1976أزيد من سنة( حيث تعرض ر
لشي أنــواع
قض الشهيد بهذا المعتقل فبة طوية تمتد من بداية ر
ري
العينب.
التعذيب الجسدي و النفس مكبل اليدين معصب
ي
و يف يوم  16يناير  1976نقل الرفيق إل السجن المـدب بالـدار البيضــاء المعـروف بسـجن غبيلـة ضـمن مجموعـة  26ليقـدم إل محاكمــة الـدار
الشهبة يف  3يناير  1977بتهمة"محاولة قلب النظام ."........
البيضاء
ر
ي
ري
سنتب و ذلك عل الساعة الثالثة صباحا من يوم  14رفباير .1977
و قد صدر الحكم ف حقه ب  30سنة مع إضافة
ف
جبيهة رحال المعتقل يف سجون النظام
ـي ال ــذكر "درب م ــولي رـ ـ
خلل ف ـ رـبة اعتق ــاله بالمعتق ــل الشي الس ـ ر ئ
الشيف" بال ــدار البيض ــاء و رغ ــم ظ ــروف العتق ــال القاس ــية و الوحش ــية و
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ه صـفات الصـقر الساسـية .كـان جريئـا ي ـف
الحاطة بالكرامة النسانية ،ظل الرفيــق جبيهــة رحــال كعـادته شـامخا ،متقـد الف يكــر ،ثـاقب رالنظـر و ـ
ط ــرح ك ــل الس ــئلة ال ـ رـي يج ــب طرحه ــا ،و بطبيع ــة الح ــال ك ــان أه ــم س ــؤال ل ــديه ـف تل ــك الف ــبة ،ه ــو لم ــاذا س ــقطت منظم ــة  23م ــارس و بتل ــك
الشعة؟ ،و لما ذا لم تتحمل قيادتها مسؤولية الحفاظ عليها؟.
الساس الوصــول إل الحقيقــة ،فالحقيقــة كمــا كــان يقــول آنــذاك دائمــا ثوريــة  .و مــن خلل النقاشــات الثنائيــة داخــل الــدرب ) و هــذه
كــان همــه
ـ
ي
السياس الـذي ســاد
شهادة للكاتب الذي قاسمه نفس الغرفة بالدرب( ،بدأت تتبلور لدى الرفيـق نــواة فكريـة و سياســية تعيـد النظــر ـف الخـط
ـ
داخل منظمة  23مارس.
ر
ر
كان الرفيق ر ي
متمبا يف علقته بمحمد الكرفاب )الملقب ب رـ
الشيف و حميـد ،عـن طريـق محمـد الكرفـاب توصــل البــوليس إل معرفـة كــل أعضــاء
قيادة  23مارس و هو صاحب وثيقة "خطة عمل"( أحد قيادات  23مارس بحيث لم يكن ريبك أية فرصــة تمــر دون فضــحه و تعريــة حقيقتـه
ر
ري
الكرفاب يف بدايــة نونـ رـب  1974عل إثــر
كببا عل الرجل الذي دشنت به العتقالت ) .اعتقل محمد
أمام
المعتقلب .كان يومها يحمل سخطا ر
حاجز ي
كثبة بمناسبة انعقاد أحد المؤتمرات الدولية بالدار البيضاء(.
أمي كان منصوبا ضمن حواجز ر
خلل فـ رـبة المعتقــل الشي اطلــع الرفيــق جبيهــة عل جــوانب مــن خــط و تجربــة منظمــة " إل المــام" ،و بحدســه أدرك جيــدا أن ل مســتقبل
ي
ري
لينيي ثوري.
المنظمتب ضمن خط ماركس –
للحركة الماركسية – اللينينية بدون وحدة
ي
و يف سجن غبيلة بالدار البيضاء ،الذي حل به الرفيق ف يوم  16يناير  ،1976ستتبلور لديه رؤية وحدويــة تنبـذ كــل شــكل مـن أشــكال الحلقيـة
و تتحل بروح وحدوية عملية و حماسية.
هكذا ،و يف سجن غبيلة ،جسد الشهيد تلك القناعات بروح العامل الثوري التواق إل الممارسة ،و البتعاد عن السفسطائية ،و القول بكل مــا
يجب قوله بدون مواربة و بروح رفاقية عالية.
ي
ر يـ
المعتقلب عل ش ــكل
عنــدما وص ــل المعتقلــون إل س ــجن غبيل ــة ي ـف ين ــاير  ،76و ـف إط ــار إيجــاد ص ــيغ للتواص ــل بينه ــم ) وزع ــت إدارة الس ــجن
ـغبة ،وض ــعت ك ــل واح ــدة منه ــا ي ـف زنزان ــة و حرس ــت عل أن تظ ــل معزول ــة ع ــن بعض ــها ( أطلق ــوا اس ــما عل ك ــل زنزان ــة ) زنزان ــة
مجموع ــات ص ـ ر
ي
الهيلل و محمـد حســان و ادريـس ولـد القابلـة
إفريقيا ،زنزانة أمريكا ،الشمال ،آسيا .(...أقام الرفيق ف زنزانة افريقيـا و كـانت تضـم كل مـن فـؤاد
ـ
و الراحل عبد السلم المودن و عبد العال بن شقرون و محمد الز ر
كريي .
خلل فـ رـبة العزلــة ر ي ـ
تمب الرفيــق بــروح عاليــة مــن القــدام و الشــجاعة والمبــادرة .و مــن أمثلــة ذلــك ،أنــه حينمــا اتخــذ أعضــاء الزنزانــة ق ـرار إدخــال
رادي ــو ترانزيس ــتور لمتابع ــة الخب ــار عل المس ــتوى ال ـ ي
ـوطي و عل مس ــتوى المنطق ــة ،ك ــان جبيه ــة رح ــال ه ــو م ــن تحم ــل مس ــؤولية إدخ ــاله إل
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الج
الج المــدعو بوشــامة ) رئيــس حـراس ـ
الســجن)اســتعمل الرفيــق علقــاته العماليــة( .يأدخــل المــذياع مســاء و نجحــت العمليــة لكــن مســؤول ـ
وكــان معروفــا بأســاليبه الفاشــية( راوده شــك ف المــر فقــرر صــبيحة الغــد اســتطلع المــر و هــاجم عل ر يـ
حب غــرة زنزانــة إفريقيــا و قــام بتفتيشــها
ـ
ر
لكنه لم يجد شيئا و بدأ محاولته ر
ي
ي
للمعتقلب  .و إذا كان البعض قد ارتبك إل أن رفيقنا ظل صامدا ل يبحزح.
البهيبية و الستفزازية
ر
و سيشــهد يـوم  17ينــاير  1976هجومـا عنيفـا عل زنزانــة افريقيـا قـاده بوشـامة بمعيـة مجموعـة مـن الحـراس .خلل هـذا الهجـوم تـم اختطـاف
ترهيي إل مكان يجلد فيه المعتقلون حيـث تعـرض ل"ا لفلقـة" )إحـدى الوســائل المســتعملة
الرفيق جبيهة رحال من زنزانته و تم نقله يف جو
ر
الهيلل  ) .لعـل ذلـك يعـود إل
يف التعذيب داخل السجون المغربية( و ظل الرفيـق صـامدا رغـم أن تعـذيبه كــان يتـم خطئـا عل اعتبـار أنـه فـؤاد
ـ
توجيه من جلدي الدرب الذين كانوا يف تلك اليام يزورون السجن باستمرار(.
تحمــل الرفيــق حالــة التعــذيب الـ رـي تعــرض لهــا ي ـف صــمت و صــمود لكــن الرائــع ي ـف المــر هــو أنــه طيلــة الفـ رـبة الممتــدة إل حــدود استشــهاده لــم
ي
يـ
الكبيـاء و صـفة الشـموخ لـدى صـقر القلعـة
يسمع الكاتب منه أدب عتـب عل اعتبـار أنـه عـذب مكـانه .و هنـا تتبـدى لنـا ـف أجل صـورها شــيمة ر
الحمر الشهيد جبيهة رحال.
ي
ي
كـان الشـهيد جبيهـة رحـال مـن الرفـاق الـذين لعبـوا دورا أساسـيا ـف معركـة الشـهيد عبـد اللطيـف زروال ال رـي انطلقـت ـف  14نون رـب  1976تحـت
شعار "المحاكمة أو إطلق الشاح" و ر
ري
ري
الموزعب عل سجن غبيلــة و ســجن
المعتقلب
الي دامت  17يوما و شاركت فيها ثلث مجموعات من
ري
عب برجة و هم مجموعة  26و مجموعة  79و مجموعة 66
ري
المعتقلب بتحديد موعد للمحاكمة كما اضطر إل إطلق شاح  105معتقل و ذلك يوم .76 -12 - 7
رضخ النظام لمطلب
ي
ري
المعتقلب و أصبح بالمكان التواصل فيما بينهم .و ف أجواء نضالية حماسية انطلقت نقاشات سياسية و
بعد هاته المعركة فكت العزلة عن
فكرية هامة ر ي
بب رفاق منظمة " إل المام" و رفاق منظمة  23مارس.
و ســيحتل الرفيــق جبيهــة رحــال -وســط مجموعــة  - 26موقعــا ر يـ
متمبا ي ـف ذلــك النقــاش ،حيــث وضــع عل المحــك روحــه الوحدويــة البعيــدة عــن
ر يـ
الحلقيـة .و كــرس كـل جهـوده يف خدمـة بنـاء علقــة وحدويــة مش رـبكة ر يـ
التنظيمب اللـذان أصـبحا يس رـبان نحـو الوحــدة بعـدما تـم التفـاق عل
بب
ـ
ر
اليديولوج و السياس.
العديد من النقاط ذات الطابع
ي
ي
اليميي
نونب ) 1974خلل سـنة  75قــام التجـاه
و عندما استول التجاه
اليميي داخل منظمة  23مارس عل قيادة المنظمة بعد اعتقالت ر
ـ
ر
داخ ــل منظم ــة  23م ــارس بالخ ــارج بعق ــد ن ــدوة وطني ــة اس ــتول م ــن خلله ــا عل قي ــادة المنظم ــة و ب ــدأ بإص ــدار جري ــدب "23م ــارس" بالخ ــارج
و"أنــوال" بالــداخل".دشــن هــذا التجــاه قطيعــة مــع خــط الحركــة الماركســية-اللينينيــة المغربيــة (....و بعــد مراســلة بعثــت بهــا القيــادة الجديــدة
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معتقل المنظمــة بسـجن غبيلـة ،ليتشــكل
لعضاء المنظمة بسجن غبيلة ،أعلن الشهيد جبيهة رحال قطيعته مـع ذلـك التجـاه فتبعتـه أغلبيـة
ـ
بعد ذلك التجاه الثوري الذي انفصل عن القيادة بالخارج ،و كان الشهيد أبرز قادته.
ي
ســاهم الرفيــق جبيهــة رحــال يف كــل النقاشــات المهيــأة للمحاكمــة بحمــاس كـ رـبب و كــان وحــدويا بامتيــاز ،ر
الس ء الــذي أظهــره ـف المحاكمــة ،حينمــا
ـ
ـ
ي
ر
ر
انبى للدفاع عن الخط الثوري للحركة الماركسية – اللينينية المغربية  ،و ذاد عـن مبادئهــا بكــل شاســة و انخــرط ـف كــل المعــارك الــي خيضـت
ر
ي
ي
ي
إبانها ،مساهما ف تهييئها و مشاركا ف تنفيـذها ،محرضـا عليهـا و داعيـا لهـا و كـان مـن الوائـل الـذين ســاهموا ـف تعبئـة حركـة العـائلت المسـاندة
ري
ري
السياسيب ،و ل ينس المعتقلون الدور الذي قام به أخوه الدكتور عمر جبيهة.
للمعتقلب
عندما نقل المعتقلون إل السجن المركـزي بتاري ــخ  7مـارس  ،1977وضـع الرفيـق ي
بج " د " إل جـانب مجموعـة مـن
ـروف
ع
الم
ـة
ل
ز
للع
ج
ف
ـ
ـ ـ
ي
ر يـ
ر يـ
التنظيمب منهــم  :محمــد حســان  ،عبــد العزيــز مريــد  ،حســن الســملل  ،إدريــس بــن زكــري  ،محمــد الشيق  ،عبــد الفتــاح
المنتمب إل
الرفــاق
ي
ر
ج " أ" إل جـانب مـن التحقـوا بـه مـن مجموعــة العزلـة ،و شعان مـا
الهيلل  ....و بعـد
الفاكيهاب و فؤاد
انقضـاء فــبة العزلـة انتقـل الرفيـق إل ـ
ـ
أعيد التصال ر ي
بب منظمة "إل المام" يف السجن و الجناح الثوري لمنظمة  23مارس بقيادة جبيهة رحال ،لينطلق نقاش من جديد مــن أجــل
ري
تطوير العلقة ر ي
المجموعتب يف أفق الوحدة بينهما ر ئ
الشي الذي استمر إل حدود  15أكتوبر  1979تاري ــخ استشهاده.
بب
ظل الرفيق عل خطه النضال الثـوري حـ رـي النهايـة فسـاهم يف ر ئـ
تهي كـل المعــارك مـن موقـع قيـادي ،كمــا حــرص بكــل تفـان و إخلص عل تنفيـذ
رـ
كل القرارات و الخلصات ،ر
ي
الي كانت تنبثق عن الطار المشبك ربب منظمة "إل المام" و التيار الذي كان يقوده الشهيد.
خلل هــاته الحقبــة ســاهم ي
لمنبه الـ رـي دامــت  45يومــا و
ـعيدة
ـ
س
ـة
ـ
ك
معر
و
1977
ـو
ـ
ي
يون
ـة
ـ
ك
معر
ـل
ـ
ث
م
ـا
ـ
ه
في
ـا
ـ
ي
قياد
ا
ر
دو
ـب
ـ
ع
ل
و
ـارك
ـ
ع
الم
ـل
ـ
ك
ف
ـ
ـ
ي
معركة القانون الساس للمعتقل السياس ف رفباير .1978
ي
و عل امتــداد هــذه الفـ رـبة تحمــل الشــهيد أصــعب المهمــات و أخطرهــا و انــدفع إليهــا بتلقائيــة العمــال ،كمــا خــدم المجموعــة ـف تواضــع كـ رـبب ينــم
عن ر
احبام راسخ للعمل اليدوي الذي غالبا ما يحتقره المثقفون.
ر يـ ـ
المعتقلب وق ــام ب ــدوره الك ـ رـبب ي ـ ـف تنش ــيط و تنس ــيق و تعزي ــز دور حرك ــة
س ــاهم جبيه ــة رح ــال ب ــدور ب ــارز ي ـ ـف رف ــع ط ــوق العزل ــة العلمي ــة ع ــن
العائلت .لقد كان حقا مناضل حقيقيا ،مبدعا و خلقا و متفانيا يف كل عمل كان يشارك فيه.
استشهاد الرفيق جبيهة رحال
ي
المغرب .كما
الشعب
و
العاملة
الطبقة
أبناء
ة
خب
من
واحدا
المغربية
اللينينية
–
كسية
المار
كة
الحر
ستفقد
1979
العام
من
أكتوبر
15
يوم
ف
ر
ر
550

المنظمة الماركسية ـ اللينينية المغربية "إل المام" :الخط الثوري 1970 :ـ  :1980الوثائق الساسية ـ مقالت ونصوص

الكبب.
تكبد التجاه الثوري داخل نفس الحركة يصبة قوية كان لها الثر ر
ي
اللينيي البــارز جبيهــة رحــال خلل محاولــة للهــروب مــن المستشـ يـق )مستشـ يـق ابــن ســينا بالربــاط(
كس -
ـ
و قــد استشــهد المناضــل العمــال المار ـ
بغية استئناف عمله الثوري خارج السجن.
تنب درب اليســار الثـوري .هكـذا سـقط الصــقر الحمــر ي ـف
لقد وهب رحال حياته لتستمر شعلة النضال و المقاومة للنظام
الكمبادوري متقدة ،رـ
ر
خندق النضال شامخا يف صمود و عزة و كبياء ليلتحق بقافلة شهداء الحرية بأبطالها و ملحمها الخالدة .لقد أدى مهمته التاريخية مبدعا في
ر
ري
الثوريب العظام.
العطاء و وهب روحه بكل سخاء ،سخاء
جبيهة رحال المناضل الوحدوي
يقول جبيهة رحال يف أحد نصوصه:
" يإب أستخلص من هذا أن عل الحركة الماركسية-اللينينية من أجل تجاوز ضعفها و ر
حي تصبح مؤهلة للمهام الثورية العظيمــة  ،و لــو نســبيا،
أن تعمــل عــاجل عل ســد الثغـرات السياســية الـ رـي علقــت بتجربتهــا ،و أن تقــدم بشــجاعة عل إجـراء عمليــات وحدويــة يـصورية للخــروج عــاجل
البولتاري ".
من وضع التشتت الذي تعيشه  ،و أن تضع خطة لوحدة الحركة الماركسية –اللينينية نحو طريق بناء الحزب ر
"إن العمليـة الوحدويـة ال رـي ننشــدها حاليـا و باسـتعجال ،أرى رـ
الشوط متــوفرة لهـا سياسـيا و فكريـا و تنظيميــا ،ه ر يـ
بب منظمـة  23مـارس – أي
ـ
بب منظم ــة "إل الم ــام" و ه عملي ــة أول يـ ـ
ص ورية نح ــو الوح ــدة الش ــاملة لك ــل الماركس ـ ر ي
مجموع ــات م ــن  23م ــارس تتف ــق عل ذل ــك و ر يـ ـ
ـيب-
ــ
ري
اللينينيب المغاربة .
ري
إن وحدة المار ر ي
مسبة نضالية .إن هذه الوحدة الشاملة ل يمكــن تصــورها
كسيب
اللينينيب المغاربة ليست إرادية ،إنها صاع سياس و فكري و ر
ي
–اللينيي و المبـادئ الماركســية – اللينينيــة و معرفتهـا ،أي
جماهبي ،و عل أساس إدراك صحيح للمنهج الماركس
إل عل أساس خط سديد
ر
ـ
ي
–اللينيي و القـ ر ي
ـوانب الماركســية اللينينيــة
كس
إدراك خصــائص
ـ
البلد و المجتمــع و تــاريخه و واقعــه الملمــوس و ذلــك باســتعمال المنهــج المار ـ
ي
لح ــل التناقض ــات ـف المجتم ــع  .إن ه ــذه الوح ــدة تتطل ــب إدراك خص ــائص المرحل ــة الثوري ــة و تناقض ــاتها و خص ــائص ك ــل فص ــيل م ــن فص ــائل
الحركة الماركسية -اللينينية ".
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ملحق :وثيقة للشهيد جبيهة رحال
نقدم هنا إحدى آخــر مـا كتبـه الشـهيد مـن نصـوص داخـل الســجن .إنهـا وثيقـة تاريخيـة تثبـت الـروح الوحدويـة للشـهيد الـذي كـان مـدافعا رشسـا
عن يصورة الوحدة ر ي
بب منظمة " إل المام" و التيار الثوري لمنظمة " 23مارس".
الوثيقة
العملية الوحدوية ر ي
بب منظمة  23مارس و"إل المام" جزء من وحدة الحركة الماركسية -اللينينية الشاملة
تقديم:
بب أيـدينا  ،لـم تكــن أصـل مهيــأة رـ
الوثيقــة ال رـي ر يـ
للنش .كتبهــا رفيقنــا الشـهيد جبيهــة رحــال ي ـف ظـروف خاصــة و ذات قيمــة تاريخيــة ،لنهــا تحتــوي
ر
الرفاف الوحدوي الذي وصلت إليه مجموعة من مناضل " 23مارس" و منظمة "إل المام".
عل أفكار و مواقف تؤرخ لمستوى النقاش
لقد انطلق النقاش داخل مجموعة  26بعد انتقالها من درب "مولي رـ
الشيف" يـوم  16ينــاير  ،1976و لـم يتطــور إل بعـدما فكـت العزلـة عـن
ـلب إثــر ي ـ
المناضـ ر ي
إصاب عــن الطعــام للمطالبــة بالمحاكمــة .و عنــد انطلق النقــاش كــانت إشــكالت كـ رـببة تهيمــن عل الجــو العــام الســائد داخــل
تهي المحاكمة يف جدول العمال .كما خلقت ندوة باريس سنة  75انقساما واضحا ر يـ
المجموعة .فعل المستوى العام كانت مهمة ر ئ
بب القيـادة
الجديدة لمنظمة  23مارس و الغلبية السـاحقة مـن مناضـليها .و أنتــج هـذا الوضـع أزمـة قيـادة داخــل منظمــة  23مـارس ،و كـان لـذلك أثــر ك رـبب
بب منظم ــة "إل الم ــام" و مناض ــل التج ــاه الراف ــض للقي ــادة الجدي ــدة و أطروحاته ــا  .و يف ج ــو رف ـ ر
عل النقاش ــات الوحدوي ــة ر ي ـ
ـاف ح ــار ،انطل ــق
ـ
النقــاش مــن وثيقــة " الخطــة التكتيكيــة المشـ رـبكة" الـ رـي تــم تبنيهــا كأرضــية مشـ رـبكة يمكــن تطويرهــا .و بالفعــل تطــور النقــاش و تمخضــت عنــه
وثائق جديدة نـذكر منهـا وثيقـة "لنسـتعد" و الرضــية المعروفـة ب  13نقطــة و وثـائق أخـرى تعالـج قضـايا النضــال الـديمقراط و التحالفـات و
ر
التهيي للمحاكمة ي
ر ئ
حاصا بقوة.
السباتيجية الثورية و المسألة المازيغية  ...و كانت النقاشات غنية طورت الفكار و الرؤى ،يف جو كان فيه
لقــد أثمــر هــذا العمــل إطــارا تنظيميــا وحــدويا ذا صــلحيات هامــة ،انصــهرت يف بــوتقته التطــورات الفكريــة و السياســية .و انعكــس ذلــك عل بـ ر
ـاف
ـ
ي
المجموع ــات ال ـ رـي ك ــانت تتواج ــد داخ ــل نف ــس الس ــجن أو خ ــارجه ،و بع ــد محاكم ــة ينايرـ ف ـ رـباير  ،1977و ـ ـف ظ ــروف قمعي ــة قاس ــية ت ــم نق ــل
خب جحيمها المعتقلون و عائلتهمة
المجموعات إل السجن المركزي بالقنيطرة حيث ستبدأ مرحلة جديدة من القمع و التعسفات و العزلة ر
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و يف الس ــجن المرك ــزي تجم ــع المعتقل ــون المنتم ــون إل المجموع ــات الثلث )مجموع ــة  ، 26مجموع ــة  ، 79مجموع ــة ر يـ ـ
عب برج ــة ( .و ل ــم
ـ
يتوـقــف النقــاش الوحــدوي و العمــل المشـ رـبك للرفــاق رغــم المســتجدات ) انضــمام مجموعــات جديــدة( بــل عــرف وتبة جديــدة ســاهمت في
رـ
ـ
الحفــاظ عل وحــدة المجموعــة و صــمودها .و أثمــر هــذا المجهــود معــارك كـ رـبى خــاض غمارهــا مناضــلو الســجن المركــزي ) ي ـ
إصاب  45يومــا ،
غبها من ي
ي
ري
المعتقلب( .
الصابات و العتصامات و مظاهرات عائلت
إصاب رفباير  78المطالب بسن القانون الساس للمعتقل السياس و ر
تلـك ه الجـواء العامـة ال رـي أطـرت هـذه النقاشـات الوحدويـة ر يـ
بب مناضـل "إل المـام"و الجنـاح الثـوري داخــل منظمــة  23مـارس و الـذي كـان
ـ
الشهيد جبيهة رحال من أبرز قادته.
الوثيقة
السس التنظيمية ل " العملية الوحدوية"
ي
العرب
تاريج لمنطقـة الغـرب
ليس خاف عل أحد التطورات السياسية يف البلد خصوصا بعد  ،74و ما تشكله مسألة الصحراء من منعطف
رـ
حيــث أن الضاع الــذي انــدلع ي ـف المنطقــة فتــح آفاقــا للقــوى الثوريــة و التقدميــة لقطــار المنطقــة لللتفــاف حــول جبهــة نضــالية واســعة ضــد
لمبياليــة و الرجعيــة ي ـف القطــار الثلث  ،كمــا أن تــورط النظــام ي ـف حــرب خاشة زاد مــن حــدة أزمتــه السياســية و القتصــادية و العســكرية .هــذا
ر
ر
فت ــح إمكاني ــة جدي ــة لتح ــالف الق ــوى التقدمي ــة المحلي ــة تح ــت برنام ــج نض ــال ديم ــوقراط م ــن أج ــل ع ــزل الن ــواة الفاش ــية و ان ـ يـباع مكتس ــبات
ديموقراطية فعلية .إن ر
ر يـ
الفلحب و الشــباب التقـدم حـوله نظـرا
ـاهب العمـال و
الشوط متوفرة لتـدقيق شـعار عـزل "النــواة الفاشـية" و لـف جمـ ر
الفقبة و المتعلمـة ،و نظـرا كـذلك لتـورط
ـاهب الواسـعة مـن الطبقـات الكادحـة و
رـ
لشـتداد وطـأة القهـر و النهـب و الســتغلل و القمـع عل الجمـ ر
الصغبة و احتداد تناقضاتها مع قواعدها المناضلة ر
الشيفة  .قلت نظـرا لتــورط
البجوازية
ر
البجوازية و ر
القيادات اليمينية للحزاب الصلحية ر
عبت بذلك عن مزيد من إفلسها و عدائها لمصالح الطبقات الكادحة.
هذه القيادات اليمينية بجانب النظام حيث ر
إن هذا كله يطرح عل الحركة الماركسية-اللينينية المغربية مهاما عظيمة و ملحة تتطلب خطا سياسيا سديدا و واضحا تكتيكيا و اسـ رـباتيجيا،
جماهبيا له أطر مخلصة صلبة و دينامية قادرة عل القيادة و المبادرةة
توفب الداة له أي تنظيما صلبا راسخا
ر
و ر
ي
ي
هــل الحركــة الماركســية -اللينينيــة المغربيــة حاليــا ـف مســتوى هــذه المهــام العظيمــة ؟ هــل ـف الحركــة الماركســية-اللينينيــة المغربيــة مثــل هــذا
التنظيم المطلوب ؟
بالتأكيد إن الحركة الماركسية –اللينينية متخلفة عن هذه المهام.
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الضبات ال ـ رـي تلقته ــا الحرك ــة الماركس ــية-اللينيني ــة أض ــعفت قواه ــا و أنهكته ــا و جعلته ــا يف وض ــع ل تحس ــد علي ــه .سياس ــيا بين ــت ي ـ
إن ي ـ
الضبات
ـ
بالجماهب و التجدر يف طبقتها الثورية ر
حي تجعــل منهــا
عب اللتحام
ر
المتلحقة كيف عجزت الحركة الماركسية-اللينينية عل التصدي للقمع ر
البحر الذي يح السمكة.
يإب أستخلص مـن هـذا أن عل الحركـة الماركســية-اللينينيــة مـن أجــل تجـاوز ضـعفها و حـ رـي تصــبح مؤهلـة للمهــام الثوريـة العظيمــة ،و لـو نسـبيا،
أن تعمــل عــاجل عل ســد الثغـرات السياســية الـ رـي علقــت بتجربتهــا ،و أن تقــدم بشــجاعة عل إجـراء عمليــات وحدويــة يـصورية للخــروج عــاجل
البولتاري.
من وضع التشتت الذي تعيشه  ،و أن تضع خطة لوحدة الحركة الماركسية –اللينينية نحو طريق بناء الحزب ر
ري
ما ه وحدة المار ر ي
اللينينيب المغاربة نحو بناء الحزب الثوري ؟
كسيب
ر يـ ـ
إن وح ــدة الماركس ـ ر ي
سياس و فك ــري و مس ـ رـبة نض ــالية  .إن ه ــذه الوح ــدة الش ــاملة ل يمك ــن
اللينينيب المغارب ــة ليس ــت إرادي ــة  ،إنه ــا صاع
ـيب
ــ
ي
–اللينيي و المب ــادئ الماركس ــية – اللينيني ــة و
كس
تص ــورها إل عل أس ــاس خ ــط ســديد جم ـ ر
ـ
ـاهبي ،و عل أس ــاس إدراك ص ــحيح للمنه ــج المار ـ
ي
–اللينيي و القـ ر ي
ـوانب الماركســية
معرفتها ،أي إدراك خصائص البلد و المجتمع و تاريخه و واقعه الملموس و ذلك باستعمال المنهج الماركس
اللينيني ــة لح ــل التناقض ــات ي ـف المجتم ــع .إن ه ــذه الوح ــدة تتطل ــب إدراك خص ــائص المرحل ــة الثوري ــة و تناقض ــاتها و خص ــائص ك ــل فص ــيل م ــن
فصائل الحركة الماركسية -اللينينية .
إن العمليــة الوحدويــة الـ رـي ننشــدها حاليــا و باســتعجال أرى رـ
الشوط متــوفرة لهــا سياســيا و فكريــا و تنظيميــا ،ه ر يـ
بب منظمــة  23مــارس – ) أي
ـ
بب منظم ــة "إل الم ــام" و ه عملي ــة أول ي ـص ورية نح ــو الوح ــدة الش ــاملة لك ــل الماركس ـ ر ي
مجموع ــات م ــن  23م ــارس تتف ــق عل ذل ــك ( و ر ي ـ
ـيب-
ـ
ري
اللينينيب المغاربة .
الحقائق الموضوعية الموجودة
هنا أريد أن أسجل حقائق واقعية ل يمكن تجاهلها:
ي
ي
ر
 إن "إل المام" ر يعب ف الملمــوس عـن صـحته ـف اتجــاهه العــام ،رغـم
تتمب بواقعها كتنظيم مستقل له خطه السياس التكتيك و السب ر
اتيج ر
بعض النواقص يف التجربة الماضية .هذا التنظيم له قواعده و قيادته رغم النقـص و التشــتت الـذي ل زال يع يـاب منـه ي ـف الـداخل ،لـه أطـره الـ رـي
ري
ثوريب قادرين.
عبت الممارسة عل أنهم نسبيا
ر
سياس شــامل أو عل القــل متطــور و متماســك رغــم بعــض المواقــف اليجابيــة و قضــايا عامــة حــول
 إن منظمــة  23مــارس تفتقــر إل خــطـ
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ر
السباتيجية .فنتيجة عمق ي
الضبة أصبحت  23مارس عبارة عن مجموعات مشتتة تنظيميا و سياسيا ،كما أنه من الصــعب انتظــار بــروز نــواة
قياديــة صــلبة و ثوريــة كتنظيــم "إل المــام" نظ ـرا لغيــاب الطــر القياديــة ،حاليــا عل القــل .إن الكلم عــن عــدم بنــاء التنظيمــات بشــكل مســتقل
باعتباره يؤجل العملية الوحدوية و يقفـز عل المهـام العاجلـة ،كلم ل يجـوز تطـبيقه عل تنظيـم موجـود كواقــع و مهيكـل ك "إل المـام" و هـو
كلم ل يجوز إل يف حق  23مارس لن واقعها مختلفة
لهــذا فالخلصــة الـ رـي أستخلصــها ه أن "العمليــة الوحدويــة" المطروحــة ه ر يـ
بب "إل المــام" كتنظيــم و  23مــارس كمجموعــات أو تنظيــم لــه
ـ
ـ
خصوصياته.
ي
مهمب ف نظري و ص ر ي
ري
ري
ري
يحب :
سؤالب
المناضلب
بعد هذا أريد أن أطرح عل
الول :هل يف مقدور المجموعات الحالية أو تنظيم  23مارس أن تتطور و تصبح تنظيما بروليتاريا عل القل ي ـف الســنوات القليلــة القادمــة ؟أي هل مطروح علينا بناء  23مارس من جديد بشكل مستقل ؟
 السؤال يإيجاب و راهن ؟
الثاب :نحن رفاق  23مارس ما ه طريقنا إل الثورة بشكل
ر
إن الجابــة عــن هــذين السـ ر ي
ـؤالب ستوضــح لنــا الهــداف العاجلــة و الطريــق الصــائبة الـ رـي علينــا ســلوكها ،إننــا ي ـف علقتنــا مــع إل " المــام" حققنــا
مكتسبات مهمة عل القل عل المستوى السياس نظرا لتطابق أهدافنا و وجهات نظرنا يف القضايا الساسية و تقاربــها يف القضايا الخرى .
و أجيــب عل الســؤال الول ،إنــه ي ـف نظــري يكــاد يكــون مــن المســتحيل التحــول مــن مجموعــات أو كتنظيــم لــه خصوصــياته إل تنظيــم صــامد و
جماهبيــا ي ـف المــد المتوســط ،و مــن هنــا الجــواب عل الســؤال الول ،هــو أن طريقنــا الصــحيح لخدمــة الثــورة إيجابيــا و راهنــا هــو تعزيــز
راســخ
ر
صــفوف تنظيــم الحركــة الماركســية – اللينينيــة بكــل إمكانياتنــا و طاقاتنــا حـ رـي تتــآلف الجهــود لتجــاوز الضــعف الحاصــل عل مســتوى الحركــة
الماركسية -اللينينية ،و هذه العملية ليست عملية إدماج محض دون نقاش أو صاع خصوصا فيما يتعلق بالتجربة الماضية و أخطائهاة
و إن هــذه العمليــة الوحدويــة ) أو ســميها مــا شــئت( تتطلــب أول الــدخول يف إنجــاز برنامــج حــد ي ـ
أدب حــول القضــايا الساســية ،ســنفتح حولهــا
ـ
السياس الش ــامل خلل المس ـ رـبة الوحدوي ــة
ـدريج م ــع اس ــتكمال الخ ــط
نقاش ــا و صاعا و إقناع ــا و اقتناع ــا كتمهي ــد رلبنام ــج
عمل تنظي ـ ـ ت ـ ر
ــ
ــ
ر
تجربي  23مارس و "إل المام".
القصبة إذا أمكن من خلل تقييم
ر
ر
و لمزيد من التدقيق أقبح الخطوات التالية لهذه العملية الوحدوية:
 1ـ تحديد و الدخول يف إنجاز برنامج حد ي
أدب يتضمن القضايا الساسية للثورة  .سنناقش :
الفلج  ،العنـف الثـوري ،طبيعـة
الثورة الديمقراطية الشــعبية ،المســألة الوطنيـة ،الحـزب ،النظريــة الماركســية – اللينينيــة ،التحـالف العمـال –
ـ
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النظام ،الصمود ) و من المطلوب تعميم هذا عل جميع مجموعات  23مارس(.
عمل تنظي ـ يتضــمن تعميــم الطــارات المشـ رـبكة و العمـل المش رـبك ي ـف قطاعــات
 2ـ عل أسـاس مـا سـبق ،تحديـد و الــدخول ي ـف إنجـاز برنامــج
ـ
التواجد مع ضمان وحدة التوجيه و وحدة الدعاية و التحريض.
 3ـ الدخول يف تقييم شامل لتجربة  23مارس و "إل المام" لستكمال قضايا الخط السياس من دروس التجربة.
 4ـ تعميــم القــانون الــداخل للتنظيــم الواحــد و الخضــوع للقيــادة الواحــدة ،و تحديــد الطــارات التنظيميــة عل أســاس المســتويات انســجاما مــع
الخط السياس الواحد.
ر
 5ـ تدعيم العمل الوحدوي مع باف الفصائل الماركسية –اللينينية المغربية إذا كانت موجودة .
ملحظة:
ر
س ء تعميــم و توحيــد أطروحاتنــا السياســية و الفكريـة،
إن مفهـوم جمــع شـتات " 23مـارس" هــو جمــع
سياس بالسـاس ،أي أنــه علينـا قبــل كــل ـ
ـ
أما جمع المجموعات يف مجموعة واحدة فهو ر ي
رهب أول باتفاقاتها السياسية و الفكرية عل أطروحاتنا.
ي
و ثانيا هل ر
البنامج الوحدوي(.
الشوط التنظيمية متوفرة لهذا الجمع ) مثل نواة قيادية صلبة نسبيا قادرة عل ضمان التوجيه ف إطار ر
بقلم جبيهة رحال
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لمنبه
الشعيدة سعيدة
ي
النجمة الحمراء
لمنبه
نبذة مختضة عن حياة سعيدة
ي
تاري ــخ الولدة1952 :
المكان :مدينة مراكش
ري
النجلبية بالرباط
المهنة :أستاذة
تاري ــخ العتقال 16 :يناير 1976
السن عند العتقال 24 :سنة
الحكم الصادر 5 :سنوات  +سنتان
تاري ــخ صدور الحكم 14 :رفباير 1977
دجنب 1977
تاري ــخ الستشهاد11 :
ر
ي
مكان الستشهاد :مستشق ابن رشد  -الدار البيضاء
السن عند الستشهاد 25 :سنة
النضال
الولدة و النشأة و النتماء
ي
كان البلد المغرب ،قطعة من جغرافية هذه الرض ،يوجد يف شــمال غــرب إفريقيــا أو غــرب المغــرب الكـ رـبب ،و كـانت المدينـة /مراكــش ،الحمـراء
ه أيضـا مدينـة
إحدى أقدم عواصـم المغـرب التاريخيــة ،أسســها المرابطــون و جعلوهـا عاصــمة لحكمهـم ،مدينـة التاري ــخ و الجغرافيــا الجميلـة ،ـ
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الفرنس و الـذي جعـل منهـا مقـر إقـامته والـذي أذاق ســاكنتها كـل صـنوف العـذاب و ال رـي ل زالـت
الكلوي ،الباشا القطاع و عميـل الســتعمار
ـ
ري
اكشيب تحك عنه و عنها إل اليوم .مراكش أيضا مدينة المقاومة ضـد السـتعمار و عملئــه ،مدينـة الشـهيد حمــان الفطـواك المقـاوم
ذاكرة المر
الذي أعدمه الستعمار ،مراكش و ألف حديث وحديث...
ي ـف ذات ســنة ،ســنة  1952ســنة مــن ســنوات الجمــر ،الـ رـي كــانت تقطعهــا البلد ي ـف تحــد عنيــد للســتعمار وأركــانه ،ســنة النتفاضــة العماليــة و
الش ــعبية بمدين ــة ال ــدار البيض ــاء ،بع ــد اغتي ــال الش ــهيد فرح ــات حش ــاد ،الزعي ــم النق ـ رـاب بت ــونس ،ان ــدلعت انتفاض ــة الكري ــان س ـ رـنبال أح ــد أحي ــاء
البيضــاء الصــفيحية حيــث كــان يتكــدس رـ
عشات اللف مـن العمــال و الكـ ر ي
ه إذن ســنة انتفاضــة مــارس  52الـ رـي ســتعلن نهايــة
ـادحب و الفقـراء ،ـ
سنوات المخاض ر
الي بدأت مـع انتفاضـة وادي زم  1948و دخــول الطبقـة العاملـة عل خــط المقاومـة الجذريـة و انطلق المقاومـة المســلحة
بعد ذلك.
شتنب.
يف هذه السنة كانت ولدة سعيدة لمنبه و ذلك يوم 16
ر
كان يوما عاديا و لشـك كب ر
ـيب لـول أنـه يف هـذا اليـوم كـان أحـد بيـوت المدينـة و هـو ي يـ
مبل ذو بواب ر ي
ـاف أيــام الســنة لـدى المراكشـ ر ي
ـتب إحــداهما تطــل
ـ
الهيلل تضــع مولــودة جديــدة ،مفجــرة فــرح
غب عاديــة ،الم فخيتــه بلكـ رـبب
عل
ج دوار كـراوة و الخــرى صــوب ريــاض الزيتــون ،يعــج بحركيــة رـ
ـ
ـ
الصغبة ،أطلـق عل المولـودة اسـم سـعيدة و كـانت السـعادة تمل الـبيت الشي .ي ـف ذلـك الـبيت أطلقـت سـعيدة صخة الحيـاة
الزوج و أشتها
ر
ي
الول لتبــدأ المشــوار ـف أحضــان أبوي ـهــا و إخوانهــا محاطــة بــالحب و الحنــان .ســنوات بعــد ذلــك ،ســتلتحق ســعيدة بمدرســة "قبــور الشــهداء"
)"قب ــور الش ــو" كم ــا ينطقه ــا المراكش ــيون( البتدائي ــة ،و ق ــد اجت ــازت س ــعيدة ه ــذه المرحل ــة بنج ــاح لتنتق ــل إل مؤسس ــة "أب ــو العب ــاس الس ـ ر
ـبي"
)العدادية و الثانوية( لتحصل عل البكالوريا سنة  ،1971منتقلة بعد ذلك إل الدراسة الجامعية.
كــانت الربــاط وجهتهــا التاليــة لســتكمال دراســتها الجامعيــة و ذلــك ســنة  ،1972الربــاط ،تلــك المدينــة الـ رـي بناهــا الموحــدون لتصــبح بقـرار مــن
الماريشال ليوط العاصمة الدارية للبلد منذ الحقبة الستعمارية.
الرب ــاط المدين ــة القائم ــة عل ش ـ ئ
ه و توأمه ــا س ــل .المدين ــة الجامعي ــة الرئيس ــية للبلد آن ــذاك حي ــث ك ــان أغل ــب طلب البلد
ـاط
الطلنط ـ ـ
ــ
يتوجهون إليها لمتابعة دراستهم الجامعية.
ي ـف هــذه الســنة الـ رـي التحقــت فيهــا الشــهيدة بالجامعــة كــانت نضــالت قويــة و معــارك ضــارية تخوضــها الحركــة التلميذيــة و الطلبيــة و أصــداء
نضالت
جماهبية تنفجر يف كل مكان.
ر
اللينيي وتحملـه مسـؤولية التحـاد ال ي
ي
ـوطي لطلبـة المغـرب،
كس –
ـ
كانت سنة  1972سنة كل الحتمالت  ،حيـث صـعود اليســار الثـوري المار ـ
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) يف غش ــت  1972س ــينعقد الم ــؤتمر  15للتح ــاد ال ـ ي
ـوطي لطلب ــة المغ ــرب " أ.و.ط.م"( و ي ـف  22أبري ــل م ــن نف ــس الس ــنة س ــيتم العلن ع ــن
ـ
ي
ر
أوفقب ضــد الملــك رأس النظــام
تأســيس النقابــة الوطنيــة للتلميــذ )ن .و .ت(( .ـف الســنة نفســها ســتكون محاولــة النقلب الــي قادهــا المجــرم
رـ
ر
الطبق السائد.
كتعبب عن تناقضات حادة داخل التحالف
الكمبادوري القائم
ر
ر
ي
ي ـف أجــواء ملتهبــة ،و صاعات إيديولوجيــة و سياســية داخــل الجامعــة ،و ـف خضــم أجــواء نضــالية تخيــم عل البلد ضــدا عل القمــع الســود و
ري
النجلبيــة بكليــة الداب و العلــوم الجتماعيــة ،و انخرطــت منـذ
السياس  ،تــابعت ســعيدة دراســتها بشــعبة
الســتغلل و الضــطهاد و الســتبداد
ـ
اللينيي فتحملت المسؤولية داخل تعاضــدية كليــة الداب لسـ ر
ي
ـني 73-72
البداية يف النضال داخل كلية الداب معقل اليسار الثوري الماركس
باســم "الجبهــة الموحــدة للطلبــة التقـ ر ي
ـدميب" .اســتكملت ســعيدة تكوينهــا كأســتاذة للســلك الول بــالمركز الـ رـببوي الجهــوي الــذي ســتتخرج منــه
ري
النجلبيــة بإعداديــة الخــوارزم بالربــاط ،و ســتنخرط رـ
مباشة بعــد التحاقهــا بالعمــل ي ـف النقابــة الوطنيــة للتعليــم التابعــة للتحــاد
كأســتاذة لمــادة
المغرب للشغل كمناضلة نقابية.
ر
ر
ي
خلل هذه السنة ،سنة  ،72سيدشن النظام الرجع حملة واسعة ضد اليسار الثوري الماركس اللينيي مست العديد من أطر منظمــي "أ" و
"ب" ) "إل المام" و  23مارس لحقا( ،كما تعرضت الحركــة الطلبيــة للقمــع رـ
الشس مـن خلل اختطـاف العديـد مـن مناضـليها و مسـئوليها و
متابعــة و مطــاردة الخريــن .و لــم تتوقــف الحملــة بعــد صــعود اليســار الثــوري إل قيــادة أوطــم بــل تصــاعدت إل حــدود إقــدام النظــام عل حــل
الوطي لطلبة المغرب يف  24يناير  ،1973فانخرطت سعيدة يف النضال مـن خلل مسـاهمتها ي
ي
الرجع
ار
ر
ـالق
ب
ـددة
ـ
ن
الم
ات
ر
ـاه
ـ
ظ
الم
ف
التحاد
ـ
ـ
ي
دفاعــا عــن أوطــم و خطهــا النقـ رـاب الثــوري و اســتمرارا لكفاحهــا العنيــد و مــن أجــل الصــمود ـف وجــه العصــار مجســدة شــعار الصــمود و الرتبــاط
بالجماهب الذي رفعته منظمة "إل المام" يف وجه إحدى أعتا الحملت القمعية الـ رـي أطلقهــا النظــام " ر
الجماهبيــة و
الفاس رس " ضـد الحركــة
ر
ر
ـ
القوى التقدمية و الثورية.
سعيدة لمنبه ه أيضا ابنة منظمة" إل المام" ،فسعيدة ر
الي حظيــت دائمـا بحـب أشتها كـ رـبت و نقلـت معهـا الحـب و المــودة و الصـداقة و
الرفاقية إل كل من تقاطعت معهم عل طريق حياتها كإنسانة و كمناضلة ثورية مؤمنة دائما بالحق يف الثورة.
ـبي" بمراكــش ،و كمناضــلة بكليــة الداب للتحــاد الـ ي
ســعيدة الـ رـي خـ رـبت ســبل النضــال داخــل الحركــة التلميذيــة بثانويــة "أبــو العبــاس السـ ر
ـوطي
لطلبة المغرب و الجبهة الموحدة للطلبــة التق ر ي
المغرب للشـغل ،سـعيدة المناضـلة العنيـدة ،المشــبعة بالمـل
ـدميب و كمناضــلة نقابيـة بالتحـاد
ر
ـ
اللينيي و التواقـة إل تحــرر المجتمـع مجتمـع الرجــال و النســاء المتســاوين يف كـل ر
ي
س ء ،ســعيدة
كس
ـ
ـ
ـ
يو التفاؤل الثوري و المتشــبعة بـالفكر المار ـ
ي
ف إحدى أحلك ظروف القمع السود الذي طال البلد و العباد عل يد نظام ديكتـاتوري مصـاص للـدماء ،ـف مغــرب العتقـالت و المحاكمــات
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الصورية و الطرود الملغومة و العدامات ،يف مغرب تازمامارت ،الكمبليكس ،درب "مولي ر
غبهــا ...ي ـف مغــرب
الشيف" ،اكــدز ،دار المقــري و ر
التعبب السائد و حيث حيازة كتاب شبهة ،و قراءة جريدة شبهة ،و التضـامن مـع فلسـ ر ي
ـطب شـبهة و و و...سـعيدة و
"الجدران لها آذان" حسب
ر
ي
ه كــل تلــك الخصــال الثوريــة ســعيدة الـ رـي كــانت تعيــش كــل تلــك الظــروف ســتتخذ قـرار انخراطهــا ـف المنظمــة الماركســية اللينينيــة "إل المــام"
ـ
ر
لتواصل النضال من أجل دولة ديمقراطية شعبية و من أجل الشباكية .و من موقع عضويتها لحدى خليا المنظمة و مسؤوليتها التنظيميــة
داخله ــا )ك ــانت س ــعيدة مس ــؤولة ع ــن خلي ــة بالرب ــاط -س ــل( ر ـشفت س ــعيدة الم ـرأة المناض ــلة بثباته ــا و إق ــدامها و جرأته ــا و ص ــمودها ي ـف أحل ــك
المناشب الشية ،أو القيام بأعمال التمويه لكراء المنــازل )المســتعملة كمقـرات
لحظات المواجهة و التحدي عند نقل الوثائق الشية ،أو توزي ــع
ر
ي
شية للمنظمــة( أو عنــد أعمــال الرصــد و ضــبط المواعيــد أو عنــد لــزوم الحــزم لمواجهــة خطــر داهــم أو لطمأنــة مناضــل أو رفيــق لزال ـف بدايــة
غبهـا .كيــف ل تكــون كـذلك و صـدى المـرأة
ـوحبد و ر
النضال ،سعيدة الرفيقة جديرة بنساء المقاومة الفرنسية أو الجزائرية من أمثــال جميلــة بـ ر
ي
غبه ــا إل النض ــال إب ــان الحرك ــة الوطني ــة و المقاوم ــة
المغربي ــة المقاوم ــة مس ــتمر ،م ــن المقاوم ــة الول ض ــد الس ــتعمار ـ ـف جب ــال الطل ــس و ر
المسلحة يف الخمسينات إل نضال العاملت و الفلحات و الطالبات و الكادحات يف المعامل و البوادي و الجامعة و يف الحياء الشعبية.
لقــد مزقــت ســعيدة حجــاب النضــال عــن الم ـرأة لتفتــح طريــق نضــالها الطويــل ضــد ر ـش وط اضــطهادها المــزدوج و مــن أجــل مجتمــع المســاواة
الحقيقية ر ي
بب الرجال والنساء.
ئ
ر
النساب الثوري ببلدنا ،بل كانت أول مـن مهـد لـه و فجــر ينــابيعه بشـفافية و
اللواب فتحن طريق النضال
كانت سعيدة من المناضلت الوائل
ي
وضــوح و صــدق و إرادة ل ر ي ـ
تلب  .لــم تكــن ســعيدة رلب ي ـض بأنصــاف الحلــول و حـ رـي ـف ســلوكها اليــوم كــامرأة و إنســانة كــانت صــادقة و نزي ـهــة ل
تعــرف المس ــاومة عل حريته ــا و حري ــة الخريــن .س ــعيدة ال ـ رـي لــم يمهلهــا المــوت و غادرتن ــا ي ـف مقتب ــل العم ــر ترك ــت لن ــا قص ــائدها و رس ــائلها ال
عائلتهــا و بحثــا أو مقــال لــم يكتــب لــه أن يتــم.لــو أعــدنا قراءتــه لدركنــا الكـ رـثب مــن أفكارهــا و قيمهــا النضــالية كــامرأة رفعــت صــوتها ضــد الضــطهاد
المزدوج للنساء و من اجل تحررهن تحررا كامل و شامل.فبمقدمات منهجيـة تاريخيـة و اعتمــادا عل نظــرة ثاقبــة مسـلحة بفكـر ثـوري ،تنـاولت
ســعيدة الكتابــة ي ـف موضــوع شــائك يتعلــق بمــن يطلــق عليهــن "النســاء العــاهرات".فقــد قــدمت ســعيدة نظرتهــا للتاري ــخ قائلــة "لــم يعــد التاري ــخ
ر يـ
تاريخــا للش الحاكمــة و ل يحــق للمـ ر ي
المزيفب أن يكتبــوا تاري ــخ ش ــعب،فالناس هــم مــن يصــنعون التاري ــخ بــدمائهم.و هــذا التاري ــخ يســجل
ـؤرخب
ذلك الرهاب الذي يزرعه النظام الرجع يف صفوف الشعب عن طريق أجهزته القمعية".....
ر
المبياليــة و القطاعيــة خادمتهــا
" وحــدها الديلوجيــة الماركســية اللينينيــة ،إديلوجيــة كــل الشــعوب المســتغلة تســتطيع أن تنـ يـبع البلد مــن ر ـنب ر
المخلصة".
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بالنسبة لسعيدة لمنبه ف "النحلل و الفساد يف مجتمع ما تولده طبيعة هذا المجتمــع نفســه:المجتمــع الرأســمال باعتبــاره نظامــا اســتغلل
و ل عدالة اجتماعية يغذي مختلف مظاهر النحلل :الفساد و العهارة".
ي
"من المؤكد،أنه يف مجتمع ر
المبياليـة مـن أجـل الحفـاظ عل مصـالحهما
ـاهب مـن طـرف الســتعمار و ر
طبق و ـف ظـل نظــام مفـروض عل الجمـ ر
ـ
ي
ـ
ر
ه مظـاهر ملزمـة لهـذا النظــام.إنهـا مظـاهر يتـم نشها و تشـجيعها.الشــعب ـف ظـل نظــام
القتصادية و السياسية ،فالعهــارة ،الرذيلـة و الرشـوة ـ
ي
لوطي يتعرض للفقر الكب قتامة"
ر
بالفاس ،ل يمكــن لنــا أن ننس الســتغلل
ي ـف نظــر ســعيدة فــالمرأة المغربيــة تعـ يـاب مــن اســتغلل مــزدوج " ي ـف هــذا المنــاخ الــذي يمكــن وصــفه
ـ
المــزدوج الــذي تتعــرض لــه المـرأة ي ـف بلــد متخلــف و تــابع.هــذا الوضــع الخــاص للمـرأة المغربيــة ،الـ رـي تتعــرض لمظهريــن مــن الســتغلل:اســتغلل
من طرف النظام مثلها مثل الرجل واستغلل من طرف هذا الرجل نفسه ،هــو ظــاهرة اجتماعيــة متولـدة تلزميـا و ي ـف نفـس الـوقت مـن طبيعـة
البنيــات القتصــادية –السياســية و الجتماعيــة القائمــة.فمــن الطــبيع أن تعتــب الم ـرأة ي
بطريرك مجــرد كــائن تــابع ليــس بإمكــانه ل
ـام
ـ
ظ
ن
ـل
ـ
ظ
ف
ر
ـ
ـ
امتلك الرض و ل اختيار الزوج أو النفصال عنه ،ليس لها إل وضعية القاص"......
مــن خلل مقالهــا المكتــوب مــن داخــل الســجن ســنة  1976قــدمت ســعيدة الســتاذة المتخرجــة مــن المركــز الـ رـببوي الجهــوي بالربــاط درســا في
ـ
ر
البيداغوجية الثورية.فه لم تنجز بحثها إل بعد أن انبنت بينها و ر ي
الطبق ثقة متبادلة و يف هــذا الصـدد تقــول
بب تلك النساء ضحايا المجتمع
بب هــؤلء النســاء حصــل تعــاطف كـ رـبب" و يف مكــان آخــر عل هــامش المقــال كتبــت تقــول" بعــض النــاس ر ي ـ
ســعيدة "بيننــا و ر ي ـ
حب يتكلمــون عــن
ـ
ر
الحبام الذي يمكن أن يستحقن".
بنبة احتقار.نحن نعط لهؤلء النساء ضحايا الستغلل كل
عاهرة يقولونها ر
ي
ي ـف نظــر ســعيدة هــؤلء النســاء كــن مرغمــات ـف ظــل " نظــام ل يهيــأ للشــباب ســوى طريــق المخــدرات و الكحــول أو طريــق الســجن و التعــذيب
ر
الديماغوج للدين يسمح بتعزيز
بالنسبة لولئك الذين اختاروا النضال ضده" .و لتكريس الستعباد و الستيلب ترى سعيدة أن"الستعمال
الستغلل و الستيلب و الستعباد بالنسبة للمرأة".
أدركــت ســعيدة جيــدا الطبيعــة الطبقيــة للعهــارة مــن خلل دراســتها للفئــات الثلث الـ رـي تنت لهــن النســاء اللـ ر
ـواب يمتهنهــا ) ر ي ـ
اللمب -بروليتاريــا،
يـ
الصغبة ،الفئات"الراقية"( .ثلث فئات من العاهرات لثلث أنواع من الطلب ف سوق المتاجرة بجسد المرأة.
البورجوازية
ر
وي
ر
الحس لـديهن الـذي يظــل ذا أفـق مسـتلب .فهـن يعرفـن مـن
ـوع
ل
ا
ـك
ل
ذ
عل
ـعيدة
ـ
س
ـت
ف
وق
الجنس
و
الطبق
ـن
ه
وعي
غور
لسب
محاولة
ف
ر
ـ
ـ
ـ
الخب خــارج
غب عادلة لكنهن ل يعرفن ما ه الحلول ،محتميات بعامل الزمن ،معتقــدات أن هــذا
رـ
هم أعداؤهن و يعرفن أن الدولة متعفنة و ر
تغيبا
أي عم ــل ملم ــوس كفي ــل
بتغيب واقعه ــن .و خلص ــت س ــعيدة إل الق ــول أن ك ــل ه ــؤلء النس ــاء و الم ـرأة بش ــكل ع ــام ل يمكنه ــن أن يعرف ــن ر ـ
رـ
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لوضعية اسـتغللهن المـزدوج إل إذا اكتسـ ر ي
تغيب جـذري للمجتمــع و مـن أجـل بنـاء مجتمــع اشـ رـباك يمنــح للمـرأة
ـب وعيـا طبقيـا و عملــن مـن أجـل رـ
فعل ي ـف النتـاج و مســاهمة حقيقيـة ي ـف الحيــاة السياســية لبلــدها.إن تحريـر المجتمــع كلــه
حقوقهــا الفعليـة أي المســاواة التامــة مــع الرجــل و دور ـ
هو مهمة المرأة و الرجل عل حد سواء و عل رأس هذا المجتمع العمال والفلحون.
ري
ري
المخلصب و المناضلت المخلصات جسامة الخسارة بفقدان سعيدة ذلك الســم الرمــز ،ذلــك
المناضلب
ونحن نقرأ هاته السطر ،يدرك كل
ي
ي
العنــوان لــوطن جري ــح مســتباح و الــذي ل زالــت الم ـرأة تعــاب فيــه مــن كــل أصــناف و فنــون الضــطهاد المــزدوج ي ـ
فبداد حماســا للنضــال لن لنــا
سعيدة يف القلوب.
امـ ـرأة به ــذا الطم ــوح ،به ــذا الفك ــر و ه ــذا الح ــب للش ــعب ،س ــعيدة ابن ــة" إل الم ــام"س ــيكون له ــا نص ــيب واف ــر مم ــا تعرض ــت ل ــه المنظم ــة م ــن
اعتقالت و اختطافات و تعذيب.
 16يناير :1976يوم العتقال:
ري
ـدهالب المظلمــة ،حيـث س رـبى هنـاك
يف هذا اليوم من سنة  1976ستكون سـعيدة عل موعـد ليـس ككــل المواعيـد ،سـتكون عل موعـد نحـو ال
كل أصناف القبح و الخسة ،ر
ر
سبى هناك أناس ما هم بأناسس ،ر
كالبش ،ممارسات ل كالممارسات.
بش ل
كانت سعيدة مواظبة عل زيارة أختهـا خديجـة وابنتهـا فـدوى و ال رـي كـانت تحبهـا كـ رـثبا .و ي ـف إحـدى أيـام ينــاير البـاردة مـن سـنة  76تـدل لختهـا
بإمكانيــة اعتقالهــا انطلقــا مــن فرضــية اعتقــال الرفيــق الــذي كــانت تشــاطره مقــر ســكناها والــذي غــاب عــن النظــار منــذ  48ســاعة ،و لــم تكــن
تعرف الجواب عما إذا كان قد اعتقل أم ل.
لــم تضــيع ســعيدة كـ رـثبا مــن الــوقت قبــل أن تتــوجه إل مقــر ســكناها لفراغــه مــن كــل مــا يمكــن أن يهــدد أمــن الرفــاق و أمــن المنظمــة مــن مناشـ رـب،
وثائق و معلومات تفيد القمع.
يوم  16يناير :الساعة السادسة مساء:
كــان الــوقت مســاء و كــانت الشــمس قــد أكملــت دورة غروب ـهــا  ،و غــابت وراء الفــاق منــذ مــدة ،فـ ي
ـأرج الليــل ســدوله عل المدينــة و خيــم الظلم
بج مدغشــقر بالربــاط قــرب المحكمــة
عليهــا ،و كــان مســاء بــاردا يلفــح وجــه المدينــة ،تقــف ســعيدة أمــام الســتوديو الــذي تســكنه و الــذي يقــع ـ
حب وصلت ي ي
البتدائية حاليا .كانت الساعة السادسة مساء ر ي
لمبلها بعد زيارة لختها خديجة.
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ـعتب يف جـوانب غرفتهـا ح رـي لمحـت أن كــل ر
ي
س ء ي ـف الـبيت قـد انقلـب رأسـا عل عقـب  :ملبسـها،
ما أن فتحت الباب و حملقت بعينيها الواس ر ـ
ـ
كتبها و أغراضها المختلفة و كأن عاصفة قد مرت من هناك و أصابت الستوديو.
كانت سعيدة ساهمة البال شاردة الذهن ،لقـد أدركـت بحسـها أن اللحظـة ال رـي حدسـت وقوعهـا قـد أصـبحت حقيقـة .و قبــل أن يرتـد بضها و
ي
اليوسق قدور قاتل الشهيد عبد اللطيف زروال قــد انقضــوا عليهـا انقضــاض
يتشكل رد فعلها ،كان أربعة من الكلب المدربة من رجال المجرم
ذئــب عل فريســته ،فريســة ثمينــة و ي يـ
كب غــال ل يقــدر بثمــن واضـ ر ي
ـعب القيــد بمعصــميها و العصــابة الســوداء عل عينيهــا لتنقــل ،تحــت وابــل مــن
ـي الـذكر "درب مـولي رـ
الســباب و النعـوت المحقــرة للمـرأة و للمناضـلة ،إل المعتقـل السـ ر ئ
الشيف" أو" الـدرب" كمـا يطلـق عليـه اختصــارا لتبـدأ
رحلة أخرى من حياتها النضالية ي
ر
الفاس للتنكيـل بالمناض ر ي
ـلب و تحطيــم كــل أشــكال و روح المقاومــة
ـام
ـ
ظ
الن
ـعهم
ـ
ض
و
ـذين
ل
ا
ـا
ه
جلدي
ـة
ـ
ه
مواج
ف
ـ
ضد النهب و الستغلل و الضطهاد ر
المغرب .قضت سعيدة ثلثة أشهر بالدرب إل جانب رفاقها و رفيقاتها الذين
الي يمارسها عل الشعب
ر
الكببة ضد منظمة "إل المام" ابتداء من سنة يناير .76
حصدتهم الحملة الثانية
ر
كببا من التعـذيب النفس و الجسـدي كمناضــلة و كــامرأة مناضــلة داخــل المعتقــل الشي السـ ر ئ
ـي الـذكر ،حيــث كــل الوســائل
كان نصيب سعيدة ر
ـ
تســتعمل بل حـدود مـن طـرف زبانيــة النظــام و كلبــه المســعورة لتحطيــم المعنويــات و تكسـ رـب الرادة الثوريــة لـدى المناضـ ر ي
ـلب  .و باعتبارهــا امـرأة
عــانت ســعيدة مــن العقليــة الذكوريــة الوحشــية للجلديــن الحاطــة مــن كرامــة الم ـرأة و إنســانيتها ر ئـ
ه تقــف أمــام القضــاة
الس الــذي لــم تنســاه و ـ
الــوجه المقنــع للجلد ي ـف دولــة الل قــانون و النتهاكــات الجســيمة لحقــوق النســان .أمــام قضــاتها ي ـف المحكمــة انتصــبت ســعيدة بــدورها لتحــاكم
ئ
النساب خصوصا ،لقد صخت ي ـف وجــه رئيــس المحكمــة الـذي كـان
جلديها يف مداخلة دخلت تاري ــخ النضال السياس بالبلد عموما و النضال
يطبــق بــالحرف توجيه ــات النظــام و أجهزتــه القمعيــة" :لقــد عـ ي
ـذبوب ،وصــفت بأســوأ النعــوت الـ رـي أخجــل أن أذكــر و لــو واحــدة منهــا ،كــم هــو
ي
غضي. .
التفكب بوجود رجال يعاملون امرأة بهذه الطريقة ،و
معيب و منحط مجرد
يجعلي أصاب بقشعريرة و ر
ر
يثب استنكاري و ر
ري
لتحسب وضعية المرأة؟
فكيف ل أكون مسيسة؟ كيف ل أناضل
ر
ر
لقد ر
اخبت الرجل الذي أردت أن يشار ي
بحياب الخاصة".
حياب.و هل الطلق ممنوع بالنسبة لمرأة؟ يتعلق المر
كي
اهـ ر يـبت المحكمــة بالتصــفيقات عنــدما أعلنــت ســعيدة تنديــدها بأوضــاع الضــطهاد الــذي تتعــرض لــه الم ـرأة المغربيــة ،و بــذلك تكــون أول ام ـرأة
غب مباليــة بمحاولــة
فعلــت ذلــك ببلدنــا و أمــام قضــاتها الم ــؤتمرين بــأوامر أســيادهم .لقــد كــانت ســعيدة منس ــجمة مــع قناعاتهــا ح ـ رـي النهايــة ر ـ
ي
بشفها و كرامتها كامرأة مناضلة مقتنعة أشد القتناع ي
القاض ذلك الجلد الخر الماس ر
بضورة تحرير المرأة المغربية.
الجلد و
مـن درب "مـولي رـ
التحقب و الحــط مـن الكرامـة سـتكون وجهتهـا التاليـة نحـو سـجن " ر يـ
عب برجـة" و
الشيف" حيـث عـانت ســعيدة كـل صـنوف
رـ
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من تم ستقدم إل المحكمة ،محكمة الستئناف بالدار البيضاء و ذلك يف 3يناير .1977
أمام المحكمة أو الوجه الخر للجلد:
ي
القاض الســئلة و ســعيدة تجيــب .مــا اســمك؟ أنــت متهمــة بــالمس بــأمن الدولــة و المــس بالســلطة القضــائية و و و و ...طقــس بليــد كــان
يطــرح
ـ
ي
لبد للشهيدة أن تعيش أجواءه يف شموخ و ر ي
القاض الوجه المقنع للجلد.
اعباز بالنفس و دون رهبة من
القاض )و اسمه أحمـد افـزاز ،ي
ي
ج ء بـه ليمثـل دور القضـاء تحـت توجيهــات
وقفت سعيدة منتصبة القامة مرفوعة الهامة ترد عن أسئلة
قاض ر ـ
ـ
اليوس ـ يـق ق ــدور و أمث ــاله و س ــيكافئه النظ ــام عل دوره المخ ــزي بجعل ــه عل راس م ــا يسـ ـ ب ــالمجلس العل للجه ــة رـ ـ
الشقية( واثق ــة بعدال ــة
ــ
ي
ر
غب مكبثــة بمحــاولت زعزعــة
قضــيتها ،قضــية شــعب يعــاب مــن اســتغلل و قهــر و اضــطهاد نظــام مســتبد قروســط ،وقفــت ســعيدة مبتســمة رـ
ي
قناعاتها و منعها من الكلم و ر
القاض ،محاولت يائسـة للعـب بأعصـابها و جرهـا إل حبـل الدانـة كمـا شـاء لهـا .كــانت الجهــزة
الي كان يقوم بها
ي
الحاصة بكثافة داخل قاعة المحاكمة ،تتابع التطورات و تراقبها ع رـب أجهــزة وضـعت ي ـف الطـابق السـفل للبنايـة ال رـي تحتضـن
الستخباراتية ،و
خب متابعة رأس النظام الكمـ رـبادوري
محكمة الستئناف بالدار البيضاء .كانت الجهزة المنية المختلفة تحاص البناية من كل الجوانب ،وراج ر
لطــوار المحاكمــة مــن خلل أجهــزة التنصــت الـ رـي وضــعتها أجهزتــه .كــانت التوجيهــات تصــل تباعــا إل منصــة الرئاســة و كــان الرئيــس أحمــد أفـزاز
ـي الصــيت ريبجمهــا فــورا و بشــكل مفضــوح مؤكــدا بتضفاته الطــابع الصــوري للمحاكمــة أمــام اســتنكار هيئــة الــدفاع و غضــب المناضـ ر ي
السـ ر ئ
ـلب و
ر يـ
المعتقلب  .أمــام هــذا الوضــع كــانت ســعيدة واقفــة تــوزع ابتســامتها عل الحضــور الــذي غصــت بــه جنبــات قاعــة
المناضــلت و عــائلت و أش
ه تتـذكر صـورة الغـائب الكـ رـبب عـن المحاكمـة ،الشـهيد الـذي اغتـالته أيـادي الجلد
المحكمة تارة ،و تارة أخـرى يرتســم الغضــب عل محياهـا و ـ
ي
اليوسق قدور الملطخة بالدماء ،كـان اسـم القائـد الشـهيد عبـد اللطيـف زروال عل كـل لسـان ،كـانت روحــه تخيـم عل المكـان  .تـذكرت سـعيدة
تل ــك الغ ـ يـاب الثوري ــة ال ـ رـي ك ــانت تردده ــا جماعي ــا م ــع رفيقاته ــا و رفاقه ــا و ه تع ـ رـب ش ــوارع البيض ــاء عل ر ي ـ
مب الس ــطافيتات البوليس ــية )تق ــول
ـ
ي
ـ
ـ
ي
ي
الغني ــة " :نري ــد للجمي ــع ،الش ــغل ،الخ ـ ر يـب ،الف ــرح ،الحري ــة ،سنكش ف ــولذ الس ــلحة و نص ــنع خ ـ رـب الج ــوع الض وري "....م ــن أغ ــاب الثوري ــة
الفرنســية( ،و عــادت إل ذاكرتهــا أطــوار ذلــك يـ
الصاب عــن الطعــام الــذي خاضــته مــع رفاقهــا تحــت شــعار "المحاكمــة أو إطلق الشاح" و الــذي
انـ ر يـبع بــه الحــق ي ـف المحاكمــة و جعلــت النظــام يقبــل بــه بعــد فشــل محــاولت اللتفــاف و التمطيــط و البـ ر يـباز الـ رـي ســخر لهــا خــدامه و أعــوانه و
انتهازب الحزاب الصلحية...
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كــانت رفيقتيهــا يف النضــال فاطمــة عكاشــة و ربيعــة الفتــوح ير ر ي ـ
اقب باهتمــام وقــوف ســعيدة أمــام منصــة التهــام و يبادلنهــا البتســامة) .اعتقلــت
ـ
ي
ي
ي
ر
بيبا دي مــاجيو )المناضــلة اليطاليــة الصــلبة الــي رفضــت الكلم ـف الــدرب ـف تحــد قــوي للجلد اليوســق قــدور
ســعيدة و فاطمــة و ربيعــة و ر ـ
ي
وزب ــانيته ،مجس ــدة بــذلك تقاليــد الحركــة المناهض ــة للفاشــية ـف إيطاليــا و الـ رـي كــانت إحــدى مقاوماتهــا (...ض ــمن نفــس الحمل ــة القمعيــة الـ رـي
تعرضت لها منظمة "إل المام" ابتداء من يناير .76
ي
ر
بإصار المناضـلت الشــيوعيات الماركســيات اللينينيــات و بقـوة إرادتهـا ان يـبعت سـعيدة الحـق ـف الكلمــة ،مدافعـة عــن انتمائهــا إل منظمــة "إل
المام" و متحدية من أرادوا محاكمتهـا ،محاكمـة النظــام و جلديـه و ذلـك رغـم أجـواء التهديـدات بمحاكمـة عسـكرية و الحكـم بالعـدام ال رـي كـان
يلوح بها ممثل النيابة العامة و غضب رئيس المحكمة الذي كان فاقدا لصوابه يف أغلب أطوار المحاكمة ،مما فجــر رد فعــل قــوي لهيئــة الــدفاع
ري
المحامب واقفا موجها له بقوة و عناد تحت تصفيقات الحضور:
فانتصب أحد
ي
" ي
القاض ل يحكم و هو غضبان" مما زاد ف حنق الرئيس عل هيئة الدفاع ،فانفضح دوره أمام الجميع.
عرف ــت أط ــوار المحاكم ــة الص ــورية ال ـ رـي أقامه ــا النظـ ــام لمناض ــل الحرك ــة الماركسـ ــية –اللينينيـ ــة المغربي ــة لحظ ــات مـ ـ رـثبة تخللته ــا الناش ــيد و
ي
ر
الفاس إل الهروب من القاعة ر
الي كانت تدوي بعبارات فاشيست ،فاشيســت ،فاشيســت.و بعــد لحظــات
القاض
الشعارات الثورية ،و اضطر
ر يـ
يعــود أحمــد أف ـزاز بعــد استش ــارة أســياده القـ ر ي
المتهمب " مــن الحضــور
ـابعب ي ـف مكــان مــا يملــون عليــه مــا يجــب أن يفعــل ،ليصــدر ق ـراره بمنــع "
المتهمب".و دام ي ـ
الجماع إل قاعة المحاكمة ،مما ساهم يف اندلع ي
ري
الصاب 19
إصاب عن الطعام ضد المساس بالحقوق الولية للدفاع و "
يوما حيث كان ي
يحض المتهمون إل قاعة المحكمة واحدا واحدا و هم و هن يف حالة ي
إصاب عن الطعام.
هكذا و من قلب الحصار ،و رغم التهديد و رغم محاولت إسكات صوتها ،تكلمت سعيدة و لم رتباجع مدافعة عن مواقف منظمتهــا ،مطالبــة
بحل ديمقراط لقضية الصحراء ،و منددة بظروف الضطهاد الـذي تعـ يـاب منهـا المـرأة المغربيــة و مدافعــة عـن حريتهـا ي ـف اختيــار رـشيك حياتهـا
ي
و مستنكرة الساليب الذكورية الوحشية الحاطة من كرامة المرأة و ر
اليوسق قدور المسعورة.
الي مورست يف حقها من طرف كلب
كانت سعيدة تبتسم ،كانت عيونها الواسعة الجميلة تحلق يف البعيـد ،كــانت شــهمة مع ر يـبة بانتمائهــا الشــيوع ،ر يـ
حب دوت القاعــة بالتصـفيقات
يف تحية حماسية لجرأتها و شجاعتها.
الي أظهرت للعالم طبيعة نظام ل ي
مرت اليام و انسدل الستار عن تلك المحاكمة الصورية ر
شعي.
وطي ،ل ديمقراط و ل ر
مرت عل المحاكمة شهران منذ انطلقها يف  3ينـاير العــام ،1977و ي ـف إحـدى الليـال البـاردة وت حــت جنــح الظلم نقلـت ســعيدة و رفاقهـا إل
ري
سنتب بحجة الساءة للقضاء.
قاعة المحكمة ليصدر يف حقها حكم بخمس سنوات إضافة إل
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صــدرت أحكــام قاســية يف حــق مناضــل الحملــم )مئــات الســنوات مــن الســجن:خمــس أحكــام بالمؤبــد ،ر ـ
ر يـ
بثلثب ســنة 45،حكمــا
عشين حكمــا
ـ
ر
ر
ي
أربعب حكما بعش سنوات(.
بعشين سنة و أكب من
ر
كانت أشعة الفجر الول ترتسم يف الفق ر ي
حب احتل المعتقلون جنبات المحكمة و صعدوا فوق طاولت الجلــوس مردديــن جماعيــا نشــيدهم
الثوري :
ر
سنأب و لن نخلف الموعدا
لنا يارفاق لقاء غدا
الجماهب يف صفنا و درب النضال يمد اليدا"
فهاذي
ر
سنشعلها ثورة يف الجبال سنشعلها ثورة يف التلل
ي
شب سنبعثها نشيدا يجدد روح النصال
و ف كل ر
فل السجن يوقفنا و الخطوب فليس يهدم عزم الشعوب
طغاة النظام ي
مض عهدهم و شمسهم قد آذنت بالغروب
الحاصين يف قاعــة المحكمــة ي
كانت اللحظة مـؤثرة و ثوريــة بامتيـاز ر
يـ
حماس للحكـام الجـائرة و لمـن
ـد
ح
ت
ف
ـل
ـ
ك
ـوف
ق
و
و
ـاء
ـ
س
الن
ـد
ي
زغار
ـا
ه
ق
تخب
ـ
ـ
ـ
الكمبادوري و زبانيته.
حبكوها :النظام
ر
ر
ري
ـالقوانب الدوليــة النســانية و الحقوقيــة ،معتقــدا
غب مكــبث بـ
لقــد ســقط القنــاع مــرة أخــرى عــن وجــه نظــام دمــوي حــول البلد إل ســجن كـ رـبب ،رـ
ي
سيقض عل كل أشكال المقاومة لسياسات النهب و الستغلل و الستبداد و الضطهاد ر
الي يمارسها .
بذلك أنه
بعد صدور الحكام
ر
المعتقلب إل ســجن "غــبيل" )ســجن مــدبي
ي
ر يـ
نقلــت ســعيدة مــع رفيقاتهــا إل ســجن " ر ي ـ
عب برجــة" )ســجن مــدب بالــدار البيضــاء( بينمــا عــاد بــاف
بالبيضــاء( .ر ي ـ
حب أقفلــت بــاب زنزانتهــا لــم تكــن ســعيدة تعلــم أنهــا عاشــت آخــر لقــاء لهــا مــع رفاقهــا ،كــانت لحظــة وداع قبــل الوان ،فســعيدة،
الخبة و ســتكون آخــر رابــط لهــا بالحيــاة و بالعــالم عنــدما ســتدخل يف ي ـ
إصاب طويــل عــن الطعــام ستســقط خللــه شــهيدة
ســتخوض معركتهــا
رـ
ـ
لتلتحق بمواكب الشهداء.
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الخبة
لمنبه
معركة سعيدة
ر
ي
كــان المعتقلــون السياســيون الــذين تــم نقلهــم بعــد صــدور الحكــام مــن ســجن "غبيلــة" إل الســجن المركــزي بــالقنيطرة ،الــذي بنتــه الســلطات
الس ــتعمارية ي ـف المغ ــرب ،و ه ــو أح ــد أ ك ـ رـب س ــجون إفريقي ــا ،يقض ــون أول ص ــيف له ــم هن ــاك ،س ــجن يلخ ــص تاريخ ــا ب ــأكمله لمناض ــل الش ــعب
ج مــن
المغرب ضــد الســتعمار بشــكليه القــديم و الجديــد ،ســجن ،تظهــر أمــامه الســجون الخــرى صـ ر
رـ
ـغبة جــدا لحــد أنهــا لــن تحتــل أ كــب مــن ـ
ـغبة بأحيائهــا و معاملهـا و مطبعتهــا ،مدينــة خــارج الزمــن حيــث يمــر الــوقت بطيئــا و حيــث حســاب الزمــن مختلــف إل
أحيــائه .مدينــة اعتقــال صـ ر
حــد أن معتقليــه مــن "الحــق العــام" اخـ رـبعوا طريقــة لحســاب الزمــن فريــدة مــن نوعهــا فكــانوا يــرددون أمــام كــل داخــل جديــد" الصــيف و الصــيف
تمنيام )  8أيام( و الصيف خمسطاش اليوم )  15يوما( ،كان يظهر ذلك غريبا لكل قادم جديد لكن ما أن تتوطد أقدامه هناك ر
حي يدرك كنه
بب جنبـاته ذوي الحكــام القاســية مـن حكـم العـدام و المؤبـد و الحكــام المحــدودة مـن رـ
عش إل ر يـ
تلك العبارة :فالسجن بشكل عام يضم ر يـ
ثلثب
سنة.
وصــل المعتقلــون السياســيون الماركســيون اللينينيــون إل الســجن المركــزي بمدينــة القنيطــرة ،بعــد أطــوار محاكمــة صــورية ي ـف اليــوم الســابع مــن
م ــارس م ــن ع ــام  . 1977و ق ــد ت ــم نقله ــم إل هن ــاك ي ـف "كاميون ــات" ) ش ــاحنات( الس ــي )الفرق ــة المتحرك ــة للت ــدخل( مغط ــاة ،تح ــت حراس ــة
مشددة و بمراقبة من الطائرات المروحية.
الخبة للشهيدة.
صيف  1977و الطريق إل المعركة
ر
يف صيف  1977كانت المور تظهر داخل ج "أ" و ج "ب") حيـث يقيـم معتقلـوا محاكمــة البيضـاء  77بالسـجن المركـزي بــالقنيطرة( عاديـة
مــن الخــارج ،إل مــن بعــض المناوشــات مــع الدارة و بعــض ي ـ
الصابات عــن الطعــام القصـ رـبة ) 24س أو  48س( أو احتجاجــات أش و عــائلت
المعتقلب ض ــد تضفات الدارة .ك ــان المعتقل ــون منك ـ ر ي
ر يـ ـ
ـبب عل ر ئـ
تهيـ معركته ــم الك ـ رـبى ض ــد الوض ــاع ال ـ رـي ك ــانوا يعيش ــونها و م ــن أج ــل ان ـ ر يـباع
ي
ري
ري
كبى.كان الهدوء الذي يسبق العاصفة.
كمعتقلب
حقوقهم
التهيء يتم ف كامل الكتمان لمعركة ستكون ر
سياسيب .كان ر
ي
رغم العزلة عن رفاقها كانت سعيدة تتابع عن كثب كل ما يجري ،و تساهم ه و رفيقاتها ف النقــاش الجـاري داخـل منظمـة "إل المـام" و ر يـ
بب
ـ
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ـيب .كــانت ســعيدة متحمســة يـ
للصاب و كــانت رـ
المعتقلب السياسـ ر ي
ر يـ
تشف عل التنســيق مــع رفاقهــا ي ـف ظــروف أمنيــة بالغــة الصــعوبة و التعقيــد.
كان لزما الحفاظ عل شية ي
الصاب كما كان تاريخه قد وضع تحت شية تامة.
ي ـف أواخــر أكتــوبر  77و بدايـة نون رـب مـن نفــس السـنة ،حـدد يـوم  8نون رـب كتاري ــخ لنطلق المعركـة البطوليـة ال رـي خاضـها المعتقلـون السياســيون
بالســجن المركــزي ،و الـ رـي دامــت  45يومــا.بالنســبة لمنظمــة "إل المــام" و قيادتهــا كــانت كلمــة الش و رمــز المعركــة يحملن اســم" الشــهيد عبــد
اللطيف زروال".
ي
ي
ج "أ" بالســجن المركــزي ليســلمها بــدوره إل مــدير
ـف الســجن المركــزي ،و ـف صــبيحة يــوم  8نونـ رـب يســلم أحــد الرفــاق رســالة إل رئيــس حـراس ـ
الســجن الــذي ي
تقض الج ـراءات الداري ــة بإرســالها بــدوره و تحــت ر ـ
إشافه إل المــدير العــام لدارة الســجون بالربــاط و إل وزيــر العــدل .و مــا إن
ـ
قرئت الرسالة ر
غب عادية داخل إدارة السجن المركزي ،لقد كانت المفاجئة كاملة.
حي دبت حركة ر
يف نفــس اللحظــة و يف نفــس التــوقيت تعلــن المعتقلت السياســيات بســجن " ر يـ
لمنبه  ،فاطمــة عكاشــة و ربيعــة الفتــوح( و
عب برجــة" )ســعيدة
ـ
ـ
ـ
ر
الشفاب دخــولهم المعركــة إل جــانب رفــاقهم بالســجن المركــزي .كــانت المطــالب واضــحة )تحسـ رـبي
السياس بســجن غــبيل أبراهــام
المعتقــل
ـ
للمعتقلب ،من تغذية ،و علج ،و زيارة رـ
ري
مباشة ،و فســحة و حيــازة المــذياع و الجرائــد و الكتــب و متابعـة التعليـم ،و
الوضاع المادية و الصحية
فك العزلة عن الرفاق بسجن " ر ي
عب برجة" و غبيلة و إلحاقهم برفاقهم.(...
نونب 77البطولية.
لقد انطلقت معركة  8ر
دامت المعركة  45يوما من العناد و الصار و المواجهة و التصدي لمناورات النظام و أحزابه السياسية ،ر
الي فضلت الصمت قبل اللجوء إل
ر
الحقوف الدول ،ليشكل النظام لجنة مفاوضــات تحــت رـ
إشاف وزيــر العــدل
المناورة تحت ضغط تضامن و تعاطف الرأي العام الديمقراط و
الخبة إل جــانب رفاقهــا و
البلمانيــة كــان يرأســها التحــادي فتــح ا والعلــو( .كــانت ســعيدة تخــوض معركتهــا
آنــذاك
رـ
المعط بوعبيــد).اللجنــة ر
ـ
رفيقاتها بصمود و عزيمة ل ر ي
تلب.
للمعتقلب السياسـ ر ي
ر يـ
ـيب تســوء يومــا بعــد يــوم نتيجــة الهمــال و اللمبــالة و صــمت النظــام و أحزابــه ،و كــانت حركــة
و بــدأت الوضــاع الصــحية
ر يـ
المعتقلب و المعتقلت تخــوض نضــالتها المســتميتة ضــد الصــمت و اللمبــالة و
العــائلت الـ رـي تقودهــا النســاء )أمهــات و زوجــات و أخــوات
ر
المنبه ي ـف كتابه ــا "منتقي ــات م ــن كت ــاب الض ــطهاد"
الطبق لدول ــة متعفن ــة( .تق ــول عنه ــن خديج ــة
ض ــد جريم ــة النظ ــام و ض ــد روح النتق ــام
ـ
ـ
"هــؤلء النســاء اللـ ر
ـواب لــم يســبق لهــن ي ـف أغلــبيتهن تقريبــا ،الخــروج مــن بيــوتهن ،ســيتحولن إل مناضــلت مكافحــات مــن أجــل قضــية أبنــائهن"،
"كــانت اللحظــة مثاليــة بالنســبة لهــن للتحــرر مـن الســلطة الزوجيــة و تعلــم تجربــة جديــدة :تجربــة أم ،زوجــة ،أخــت المعتقــل ،تعلــم النضــال مــن
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أجــل أن يســتفيد ذاك أو تلــك مــن أحســن ظــروف العتقــال أو ببســاطة إطلق شاحهم )ن( أو لتحديــد تاري ــخ محــاكمتهم )ن(" .لــولهن و لــول
إصارهن و صمودهن لسقط ر
العشات من الشهداء.
مــن تــداعيات و مضــاعفات يـ
الصاب الطويــل عــن الطعــام ســيتم نقــل ســعيدة و رفيقتيهــا فاطمــة و ربيعــة إل مستشـ يـق ابــن رشــد بالــدار البيضــاء
صغبة.
صغبة ذات نافذة
بعد أن ساءت حالتها الصحية و قد وضعت الرفيقات الثلث يف غرفة
ر
ر
و يف يــوم  10دجنـ رـب و بعــد  33يومــا مــن بدايــة يـ
ه ي ـف حالــة غيبوبــة )كومــا( حيــث ظلــت ملقــاة عل
و
ة
ـبب
ـ
ك
ـة
ـ
ف
غر
إل
ـعيدة
ـ
س
ـت
ـ
ل
نق
اب،
الص
ر
ـ
ـ
الرض تح ــت مراقب ــة "أمني ــة"و لي ــس طبي ــة ،فك ــان رج ــال الس ــي يراقب ــون نبض ــاتها و يحمل ــون أدواته ــم الطبي ــة رشاش ــات س ــوداء مس ــتعدة
للطلق ،أمــا الطبــاء فكــأن الرض ابتلعتهــم "فل قســم أبــوقراط نفــع و ل ضــوء البذلــة البيضــاء ســطع و ل تــدخل الهيئــة الطبيــة وقــع" .كــانت
يـ
تحتض و م ــن حوله ــا أختيه ــا خديج ــة و الباهي ــة يقبلنه ــا و تحثانه ــا عل المقاوم ــة و البق ــاء
الخبة فاق ــدة لل ــوع ب ــل
س ــعيدة تعي ــش لحظاته ــا
رـ
" ر
عيس حبيبـ رـي قــاوم ،ســعيدة نحبــك كـ رـثبا" كــانت الكلمــات مــؤثرة و قويــة تــرن وســط قاعــة ممتــدة الط ـراف حيــث كــانت ســعيدة ملقــاة عل
ـ
الخبة.
أخبة و ل أحد كان يعلم أنها
ر
الرض ،إنها كلمات وداع ر
ر
الخبة؟ سيبق السؤال دائما و سيظل الجواب أيضا غائبا.
فهل سمعت سعيدة تلك الكلمات
ر
ي
ام مــن النظــامة الم
و ـف يــوم  11دجنـ رـب  1977و كــانت الســاعة يالخامســة صــباحا ،توقــف قلــب ســعيدة عــن الخفقــان وســط إهمــال طـ رـي إجر ـ
أخبته ــا ابنتيه ــا بم ــوت
فخيت ــه
ه تحم ــل معه ــا أش ــياء لس ــعيدة فتص ــاب بالص ــدمة م ــا أن ر
ـ
الهيلل تص ــل عل عج ــل إل مستش ــق اب ــن رش ــد و ـ
ي
علمي ،
ه تســمع الخـ رـب تنــم عــن ألــم و حــزن الم العميــق بعــد مــوت حبيبتهــا ســعيدة " :كنــت عارفهــا ،عارفهــا ،قلـ رـي
ـ
ســعيدة .كــانت كلماتهــا و ـ
ر
هداكس علش جيت ليوم".
لمنبه تدخل مدينة مراكش دخول البطال الشهداء.
دجنب  :1977سعيدة
يوم 12
ر
ي
ي ـف هــذا اليــوم تــدخل ســعيدة مدينــة مراكــش ،بعــد ســنوات مــن الغيــاب دخــول الشــهداء ،كمناضــلة ثوريــة ماركســية لينينيــة و رمـزا لنضــال الم ـرأة
المغربية.
ي
المعتقلب السياسـ ر ي
ر يـ
ـيب
صغبته الجميلة ،كان الــبيت غاصــا بعــائلت
كان الب ف انتظارها عند باب بيت الشة يداري حزنه و ألمه عل فقدان
ر
ي
الــذين جــاؤوا مــن كــل الجهــات .ي ـ
ري
حض محــامو حقــوق النســان و العديــد مــن المناضـ ر ي
ه ـف كفنهــا الحريــري
ـلب و المـ
ـواطنب .كــانت ســعيدة و ـ
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البيض وسط ي ي
مبلها البوي جميلة ر
حي يف موتها.
مقبة الشهداء بباب دكالة ،كان الحضور لفتا و حاشدا،كانت الجنازة مهيبة تليــق بمناضــلة كـ رـببة استشــهدت
و انطلق الموكب الجنائزي نحو ر
ي
ري
المودعب و المودعات" :سعيدة الشهيدة ،ف التاري ــخ خالــدة" و تلقفتهـا
الخب أطلقت حناجر
من أجل قضايا شعبها .و يف طريقها إل مثواها
ر
ئ
المغرب.
النساب
الحشود فكانت لحظة وداع مؤثرة لرمز النضال
ر
ي
يف إحــدى رســائلها مــن الســجن كتبــت ســعيدة تقــول" :اذكروب بــدون ألــم ،و تكلمــوا ي
عي لبنــائكم" .و بعــد  34ســنة عل استشــهادها لزالــت
ـ
ـ
ـ
ي
ي
ي
ي
تغي لهــا ـف كــل حفــل و مناســبة و مسـ رـبة و حركــة
أجيــال المناضـ رـلب و المناضــلت تــردد اســمها ـف كــل مواقــع النضــال ،و ل زالــت المناضــلت ـ
نضالية ،سعيدة اسم عل كل لسان...
من شهيد إل شهيدة و إل كل الشهداء
ري
بسنتب كتب الشهيد زروال يقول يف قصيدة له:
قبل استشهاده
ي
"هــا أنــذا أســقط يف الســاحة::أحمــل وردة حمـراء ....ي يـ
ك أمســك بالرايــة الممزقــة ،و
تبف دمـا ،هــا أنــذا
عريــان أزحــف فــوق القتل ،و ألــم أطر ـ
ـ
اف  ...ـ
ر
ر
ي
ر
أنفخ بدم يف رماد الشارة المحبقة ،ها أنذا أدفع الضيبة ،فلتبارك موب يا حبيبة".
ل ندري هل قرأت سعيدة هاته البيات ،و لكنها ككل رفاقها و رفيقاتها ستخلد اسمه يف كتاباتها ،فمن يكـرم الشـهيد يتبـع خطــاه ،لقـد أقسـمت
أن تموت ماركسية لينينية فأوفت بوعدها.
عل خط الشهيد عبد اللطيف زروال
تقول سعيدة يف إحدى نصوصها الشعرية:
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فتحيــة إل روح ســعيدة الخالــدة و سـ يـبدد دائمــا و مــن بعــدنا الجيــال القادمــة" :ســعيدة الشــهيدة ،ي ـف التاري ــخ خالــدة" و مــن يكــرم الشــهيد يتبــع
خطاه ر
حي النض.
571

