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 1994 ــ 1980المرحلة الثانية: 
الخط التحريفي

1994 ــ 1985الطور الثاني: 

نامج الثوري ورة تمفصلهما الجدلي: الهداف التكتيكية والبر 1ضر

عي ق444ادر عل تج444اوز الم444أزق، ال444ذي وص444ل إلي444ه ال444ذين
ورة بن444اء إط444ار سياسي444 جدي444د شع444 يط444رح البع444ض حالي444ا ضر444

ي44 تق44ديم التن44ازلت دون أن يحقق44وا أي
عية، وقد يستمرون فر قدموا جميع التنازلت من أجل الحصول عل الشع

عية تجنب44ا للقم44ع، عية، وك44ذا، م44ازال ال44ذين رفض44وا الشع44 ي44 الشع44
ي فرضت عليهم الدخول فر هدف من الهداف التل

.لكل القوى السياسية المغربية العلنية منها والشية) البديل السديد(أي أن هذا الطرح، يعتبر نفسه بديل 
ي444 ه444ذا الن444ص بع444د تق444ديم شي4444ع له444ذا الط444رح مناقش444ة أسس444ه وأبع444اده السياس444ية والفكري444ة، وس444نقدم

س444نحاول فر
ي بلدنا

ي فر
ه سديدا عل المستوى العالي للصاع الطبقل . تصورنا للجواب الذي نعتبر

 I. عي جديد
:  تقديم مركز لطرح بناء إطار سياسي شع

عية والشية، ي444444 ه444444ذا الط444444رح عل تحلي444444ل الظ444444رف السياسي444444 الراه444444ن، وعل تقيي444444م الق444444وى السياس444444ية الشع444444 ينبتر
عية جديدة ورة بناء منظمة سياسية شع .نستخلص منها أن الديمقراطية السياسية هي الجوهر، وضر

ي الطرح بالنقط التالية حول الوضع السياسي
:ويكتقر

:الظرف الدولي
قية وبعض بلدان إفريقيا      * ي بلدان أوربا الشع

.تحولت فر
الت44ذكبي بتقري44ر وزارة(ضغوطات الدول الغربية عل بعض البلدان التابعة، لدفعها للقيام بنوع م44ن التفت44ح       *

).الخارجية المريكية

:الظرف الداخلي
.تنامي الوعي بحقوق النسان      *
:إدراك النظام أن المغرب مهدد بتحولت لن تكون لصالح النظام، من تم إقدامه عل بعض الخطوات      *
ي أبريل         -

اب العام فر .1990البيان الحكومي حول إلغاء الضر
.تشكيل مجلس استشاري لحقوق النسان        -

ر199044كتب44ت الوثيق44ة س44نة   غشت:30الهامش من وضع موقع 4  1 ي ك44انت تظه44ر بيي ، وتعك44س إل ح44د م44ا بع44ض الخلف44ات ال44تل
عي"، وقد ظل الخلف بينهم حول العمل "إعادة البناء"أنصار خط  ي44 إرهاص44اته الول، ث44م تط44ور بع44د 1984قائما منذ " الشع

فر
ي تحت اسم  عية بعد حل المنظمة وتأسيس تنظيم سياسي علتر ي الشع

".النهج الديموقراطي"ذلك، فحسم لصالح العمل فر
ي444 الس444ابق، ذل444ك التط444ور1985وعموم444ا، ف444إن وج444ود وث444ائق م444ن ه444ذا القبي444ل، تنتمي444 للمرحل444ة م444ا بع444د 

نا إلي444ه فر ، لتعك444س، كم444ا أشع444
ي444 الجدي444د، ال444ذي ل444م يك444ن يع444دم وج444ود بع444ض الراء والمواق444ف الشخص444ية، م444ن خلل

المنع444رج، غبي444 المتس444اوي للخ444ط التحريقر
ي44
ي44 الجدي44د هيمنت44ه المطلق44ة إل فر

بعض النصوص أو المقالت تخرج عن إطار التج44اه الع44ام، بحي44ث ل44م يف44رض التج44اه التحريقر
ي السجن

ي فر
ي يخلقها الوضع الذاتل .آخر المطاف، مستفيدا من المواقف الوسطية والمتذبذبة، والوهام التل
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ح النظام للحزاب السياسية بتغيبي الدستور        - .مقبل
.شعور القوى السياسية بأن الظرف لم يعد كما كان        -
ي الدول المغاربية        -

.السلميون احتلوا مواقع هامة فر
ي انسحبوا        - ر عن الجماع الوطتر ر الذين ظلوا خارجيي المناضليي

، ولم يقدموا بديل سياسيا مطروحا للعموم، إذن، وبشكل مركز ينطل44ق ه44ذا الط44رح م44ن أن من الميدان السياسي
، وعي4444ا من4444ه بمص4444الحه، وبس4444بب ض4444غط عوام4444ل خارجي4444ة  ي4444 أورب4444ا(النظ4444ام مقب4444ل عل تفت4444ح سياسي4444

التط4444ورات فر
قية وبعض البلدان الفريقية، وضغط البلدان الغربية عل الدول التابعة ر ال44ذين ظل44وا)الشع ، وأن عل المناض44ليي

عي يس44مح له44م، حس44ب ه44ذا
، أن يستفيدوا من هذا الظ44رف، لبن44اء إط44ار سياسي44 شع44 ي ر عن الجماع الوطتر خارجيي

ي التقديم
ر الذين أتينا عل ذكرهما فر ي المأزقيي

.الطرح بتلفر
 II. مناقشة هذا الطرح  :

:سنناقش هذا الطرح عل ثلث مستويات
ي44 بع44ض ال44دول، وس44كوت ع44ن طبيع44ة التفت44ح، ال44ذي ت44دفع إلي44ه إنه :أول

ي وقع44ت فر ات ال44تل ي للتغيبي44
إسقاط تعس44قر

يالية وتضخيم لبعض خطوات النظام .المبر
.تغييب لي تحليل للتناقضات الطبقية ولطبيعة النظام والمنظمات السياسية ببلدنا: ثانيا
عية والشية: ثالثا .فهم خاط  مغلوط ومغالط لتجربة القوى السياسية الشع
ي4444 بع4444ض ال4444دول والس4444كوت ع4444ن طبيع4444ة التفت4444ح ال4444ذي ت4444دفع إلي4444ه     :  أول

ي وقع4444ت فر ات ال4444تل ي للتغيبي4444
إس4444قاط تعس4444قر

يالية وتضخيم لبعض خطوات النظام .  المبر
ي4444 تل4444ك ال4444دول ك4444انت

قية عل المغ4444رب، فقر ي4444 دول أورب4444ا الشع4444
ي وقع4444ت فر إن م4444ن الخ4444اط  إس4444قاط التح4444ولت، ال4444تل

وعيتها م444ن ادعائه44ا تمثي444ل وقراطي444ة، تهيم444ن عل الح444زب وأجه444زة الدول444ة، وتس444تمد مشع44 ة ببي ي444 ي44د قشع444
الس444لطة فر

ي الحقيقة أصبحت معزولة عنه، وتمارس عليه الديكتاتوري44ة، بفض44ل ال44دعم العس44كري للتح44اد
الشعب، وهي فر

وقراطي44444ة عل ي44444 ظ44444ل سياس44444ية غورباتش44444وف، ظه44444رت ه44444ذه الببي
ر44444 فق44444دت ه44444ذا ال44444دعم فر ، ل44444ذلك حيي ي

الس44444وفياتل
.حقيقتها، واستطاعت مختلف الطبقات أن تطيح بها بشعة بفضل مظاهرات ضخمة

ي44 أجه44زة قمعي44ة ض44خمة،
، الممث44ل للطبق44ات الس44ائدة والمتحك44م فر ي44 ي44د النظ44ام الملكي44

ي المغ44رب، فالس44لطة فر
أما فر

ي ل44ن تت44واتر ع44ن قم44ع أي مظ44اهرات ش44عبية بك44ل قس44وة ودموي44ة، ي44 الطبق44ات الس44ائدة، وال44تل
تندم44ج أطره44ا العلي44ا فر

ت ع44ن ذل44ك خلل تاريخه44ا الطوي44ل ث44م إن الطبق44ات الس44ائدة ق44د اس44تطاعت ج44ر بع44ض فئ44ات الطبق44ات. كما ع44بر
ء الذي يجعلها توسع من هيمنتها السياسية وايديولوجي44ة عل ي

المتوسطة إليها، وجر الحزاب الصلحية، الشع
.الجماهبي الشعبية

ي444 بع444ض البل44دان الفريقي444ة خلل ه44ذه الس444نة 
ي444ة قوي444ة فر ،...)س444احل الع44اج، الغ444ابون(لق44د وقع444ت حرك444ات جماهبي

ي أورب444ا
ي إفريقيا تختلف عن الوضاع فر

لكنها لم تؤد إل القضاء النظمة القائمة، وذلك من جهة، لن الوضاع فر
ي هذه البلدان الفريقية، فإنها تخشع انتصار ثورات شعبية

يالية وإن كانت تريد تفتحا ما فر قية، ولن المبر .الشع

2



www.30aout.info

ي44 إفريقي44ا ه44و الجزائ44ر
لفه44م أس44س ه44ذا الواق44ع،. إن البل44د الوحي44د، ال44ذي ع44رف ويع44رف تط44ورات هام44ة وعميق44ة فر

ي ك4444انت تع4444بر ع4444ن هيمن4444ة ، ال4444تل ي لب4444د م4444ن محاول4444ة الحاط4444ة بالتناقض4444ات الطبقي4444ة هن4444اك لجبه4444ة التحري4444ر ال4444وطتر
ي44 جه44از الدول44ة أص44بحت أك44بر ف44أكبر مفرغ44ة م44ن أي

البورجوازي44ة الص44غرى عل الجم44اهبي الش44عبية، ع44بر تحكمه44ا فر
ي4444 ال4444ذي عرفت4444ه البورجوازي4444ة الص4444غرى من4444ذ الس4444تقلل، حي4444ث

مض4444مون وتمثيلي4444ة طبقي4444ة، بس4444بب التم4444ايز الطبقل
ي44 أجه44زة الدول44ة،

ة، مس44تفيدة م44ن مواقعه44ا فر بينم44ا التحق44ت فئ44ات أخ44رى تح44ولت فئ44ات منه44ا إل بورجوازي44ة ك44ببي
ر إن ه444ذه الوض444عية أدت إل ض444عف خطبي444 للجبه444ة، ولجه444از الدول444ة المركزي444ة، ال444ذي تتحك444م. بص444فوف الك444ادحيي

ي44 المرحل44ة الول لبن44اء إطاراته44ا. في44ه
ي44 فر

ي أفرزه44ا التم44ايز الطبقل ي44 نف44س ال44وقت، لزال444ت الطبق44ات الجدي44دة، ال44تل
فر

ي البلد مؤخرا
.السياسية، بعد إقرار التعددية الحزبية فر

ر  ي أدت إليه4ا عصنة شيعة وفوض44وية - إن هذين العامليي -إضافة إل تف4اقم الزم44ة القتص4ادية والمجتمعي4ة ال4تل
ر44 مختل444ف الطبق44ات، س44مح ب44إجراء انتخاب44ات نزي44ه44ة، ولزال ي44 البلد، بيي

أدي44ا إل ن44وع م444ن الت44وازن غبي44 المس44تقر فر
ي44 ج44و م44ن الحري44ة والديمقراطي44ة فري4د

يسمح بتطور النشاط السياسي لمختلف الطبقات والفئ44ات الجتماعي44ة، فر

ي العالم الثالث، غبي أن هذا الوضع هو وضع انتقالي
.من نوعه، فر

ي4
ي4 الس4لطة وتتط4ور فر

إن بلدنا لم تشهد مثل هذه التطورات، حيث ظلت الطبق4ات الس4ائدة ونظامه4ا، تتحك4م فر
يالي44ة إن ه4ذه الطبق4ات ذات التاري4444خ الس44تقللي والقمعي44 الطوي44ل،. اتج44اه اس4تمرار وتوث44ق علق4ات التبعي44ة للمبر

اته44ا السياس444ية والفكري444ة، وتح444اول عقلن444ة يالي444ة، عمل444ت عل بن44اء تعببي ي تط444ورت لتس444تجيب لتط444ورات المبر وال444تل
وعية فيم4444ا يس4444م بالمؤسس4444ات  ، ل4444ذلك م4444ن ال4444وهم الظ4444ن، أن بلدن4444ا"الديمقراطي4444ة"س4444لطتها، وإعطاءه4444ا المشع4444

ي تعرفها الجزائر .يمكن أن تعرف أوضاعا مثل تلك التل
، لك44ن ل يالي44ة، ليق44وم بتفت44ح سياسي44 أم44ا عل ص44عيد آخ44ر، ص44حيح أن هن44اك ض44غط عل النظ44ام م44ن ط44رف المبر
يالي44444ة تحت44444اج أيض44444ا إل النظ44444ام، ال44444ذي يطب44444ق ي44444 تض44444خيم ه44444ذه الض44444غوطات، وذل44444ك لن المبر

يج44444ب الس44444قوط فر
ي تمليه4444ا علي4444ه، ويق4444دم له4444ا الخ4444دمات السياس4444ية، ب4444ل ح4444تل العس4444كرية إن بحم4444اس السياس4444ات القتص4444ادية، ال4444تل

ي إفريقيا 
ي الزايبي مثل(اقتضر الحال، كما كان المر فر

ي الخليج)فر
.، وكما هو الحال الن فر

ر ح44ول طبيع44ة أما من جهة أخرى، وذل44ك ه44و الساسي44 بالنس44بة، فل يج44ب أن نغ44الط أنفس44نا، ونغ44الط المناض44ليي
يالي444ة ، ال444ذي ق444د تش444جعه المبر فه444ذا التفت444ح، وإن ك444ان م444ن ش444أنه أن يحق444ق بع444ض المكتس444بات. التفت444ح السياسي444

، أو توس44يع مش44اركة الح44زاب المعارض44ة  ر ر السياسييي ي44) أو بعض44ها(السياسية البسيطة، كإطلق شاح المعتقليي
فر
يالي444ة، المؤسس444ات التمثيلي444ة للنظ444ام، ل يمكن444ه س444وى أن يك444رس التبعي444ة القتص444ادية والسياس444ية والثقافي444ة للمبر
وما تولده من فقرو جهل، واستغلل مكث44ف وتهمي4ش للجم44اهبي الش4عبية، وبالت44الي ف4إن ه4ذا التفت4ح ل يمكن44ه إل
ورة س444444خ بالصر444444 ي444444 أحس444444ن الح444444وال، عل بع444444ض الفئ444444ات م444444ن الطبق444444ات المتوس444444طة، وسبي

أن يك444444ون مح444444دودا فر

ي .الديكتاتورية عل الغلبية الساحقة من الشعب المغرتر
ي44 أي اتج44اه يج44ب

صحيح أنه يجب أن يستفيد المناضلون من أي تفتح مهما كان، لكن السؤال المط44روح، ه44و فر
:أن تكون هذه الستفادة
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وعية ع44بر الته44افت عل ي44 اتج44اه زرع الوه44ام ح44ول ه44ذا التفت44ح داخ44ل الجم44اهبي الش44عبية، وإعطائه44ا المشع44
ه44ل فر

ي4444 إط4444اره، ع4444بر تش4444كيل تنظي4444م سياسي4444 جدي4444د، أم بالس4444تفادة م4444ن اللتح4444ام
اللتح4444اق ب4444ه، وإدراج ك4444ل النش4444اط فر

بالجم444اهبي الش444عبية، وتوض444يح طبيع444ة ه44ذا التفت444ح، وإب444راز الب444ديل الس444ديد، الق444ادر عل تحريره44ا م444ن الس444تغلل
ي ظ44ل نظ44رة تطوري44ة خاطئ44ة، أن ي44ؤدي

المكثف والتهميش والضطهاد والستبداد؟ هل هذا التفتح من شأنه، فر
، أم أنه محكوم، بسبب طبيعة النظ44ام والطبق44ات الس44ائدة إل إقامة ديمقراطية حقيقية، تستفيد منها الجماهبي

يالية، أن يكون لباسا جديدا لنفس الديكتاتورية الممارسة حاليا ضد شعبنا؟ والمبر
ر الحداث نفسها خطأها .وعل الصعيد الداخلي فإن السس السياسية لهذه المبادرة الهشة تبيي

اب العام، فقيادة ي للغاء الضر
ي أبريل الماضر

، الذي صدر فر فمن المضحك حقا إعطاء الهمية للبيان الحكومي
، ل44ن تس44تطيع أرادت ذل44ك أم أبت44ه. د. ك  اكي

ي44 التح44اد الش44بل
ي44 الس44ائد فر إل: ش م44ا دام44ت خاض44عة للتج44اه اليميتر

ي444 المطالب444ة ب444الحوار م444ع الحكوم444ة، والض444غط عليه444ا
، والمتمثل444ة فر ر ي تمثله444ا من444ذ س444نيي تمثي444ل نف444س المشحية ال444تل

ء، أو إل وع444ود ل تنف444ذ، ول ي444
ي444 الح444وار إل ل سع

ء م444ن المماطل444ة، ث444م يفضر ي444
لج444ل ذل444ك، والحكوم444ة تقبل444ه م444ع سع

اب الع44444ام، أن يخ44444رج ع44444ن ه44444ذا الس44444يناريو، م44444ا دام44444ت ك ش تح44444ت هيمن44444ة التج44444اه. د. يس44444تطيع التلوي4444ح بالضر44444

اكي
ي التحاد الشبل

ي فر .اليميتر

ي44
اب الع44ام، كتن44ازل ج44دي ول كتع44ببي فعلي44 لممارس44ة الس44لطة فر إذن ل يمكن اعتبار البي44ان الحك44ومي للغ44اء الضر44

.بلدنا، إنه مجرد مناورة فرضتها الظروف عل النظام
ي44444 ه44444ذه المركزي44444ة

فاء فر ر الشع44444 ي44444 بتات44444ا أنن44444ا ل نق44444در نض44444ال وتض44444حيات العدي44444د م44444ن المناض44444ليي إن م44444ا س44444بق ل يعتر
ر44444 قي44444ادة ك ي44444 أن44444ه لي44444س هن44444اك تناقض44444ات بيي ي44444 التح44444اد.د.المناض44444لة، كم44444ا ل يعتر

ي44444 المهيم44444ن فر ش والتج44444اه اليميتر

اكي
.الشبل

ي44 ه44ذا المض44مار، فه44ذا المجل44س
ء تغبي44 فر ي44

لق44د ك44بر الكلم ع44ن المجل44س الستش44اري لحق44وق النس44ان، لك44ن ل سع
ي يحركها النظام كلما احتاج إليها، ويتعلق المر هنا بالساس، باحتواء النضال انضاف إل المجالس الخرى، التل

ي444 البلد، وإيج444اد جه444از لل444رد عل ال444رأي الع444ام الع444المي
م444ن أج444ل حق444وق النس444ان، ال444ذي ع444رف بع444ض النتع444اش فر

.والمنظمات النسانية والحقوقية الدولية
أم444ا ك444ل م444ا يق444ال ع444ن تغيبي444 الدس444تور، فعلوة عل أن444ه مج444رد أق444وال، ل444م يكل444ف النظ444ام نفس444ه عن444اء العلن عن444ه
رس44ميا، ف44إنه ح44تل وإن ت44م، فل44ن يعم44ل س44وى عل المزي44د م44ن تكري44س الس44لطة المطلق44ة للحس44ن، ربم44ا ه44ذه الم44رة

ي تمثلها يعة، وكذا إل توفبي بعض المصالح الجديدة للحزاب ولبعض الفئات الطبقية التل .باللجوء إل الشع
ي بلدنا  :   ثانيا

:  تغييب لي تحليل للتناقضات الطبقية ولطبيعة النظام والطبقات السائدة فر
، والتقلي44ل م44ن واق44ع القم44ع عي

ي44 تض44خيم إمكاني44ات النض44ال الشع44
ي44 نظرن44ا فر

ي نناقش44ها تس44قط فر إن وجه44ة النظ44ر ال44تل
.والرهاب، الذي ل زال يجثم عل شعبنا ويحد من نضاليته

إن هذا الخطأ ينتج عن تغييب أي تحلي44ل للتناقض4ات الطبقي44ة، ولطبيع44ة النظ44ام والطبق4ات الس4ائدة، ي4ؤدي إل

ي44 البلد، وكلم ع4ن الديموقراطي4ة يتحاسع44 تحدي4د مض4مونها الفعلي4
ل4ذلك. تحليل س4طحي للوض44اع السياس44ية فر
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ي4444
ي4444 الوض4444ع السياسي4444 وفر

ي4444 ه4444ذا الج4444زء ب4444الثوابت ح4444ول النظ4444ام والطبق4444ات الس4444ائدة، وس4444نعطي رأين4444ا فر
س4444نذكر فر

: الديموقراطية، لذلك سيتكون هذا الجزء من
طبيعة الطبقات السائدة والنظام الملكي ) 1
ات الساسية للظرف السياسي الراهن ) 2 ر الممبي
ة للمجالس الشعبية؟" الديموقراطية السياسية"هل  3 المجردة، أم الديموقراطية المباشع
:  طبيعة الطبقات السائدة والنظام الملكي  ) 1

ة، لي44444س هن44444ا المج44444ال إن المغ44444رب ق44444د ع44444رف من44444ذ زم44444ن طوي44444ل، تش44444كل طبق44444ات س44444ائدة ش44444هدت تط44444ورات ك44444ببي
ي444 المغ444رب من444ذ "لتفص444يلها، ونحي444ل الق444ارئ عل كت444اب 

ي444 فر
، لك444ن يمك444ن)لمج444دي مجي444د " 1956الصاع الطبقل

يالي44444ة وخدم44444ة له44444ا، ي44444 إط44444ار التبعي44444ة للمبر
ي44444 أن ه44444ذه الطبق44444ات القديم44444ة العه44444د، ق44444د أعي44444د تش44444كيلها فر

إجماله44444ا فر
ادور، ومع444روف أن ي444 كب444ار وكوم444بر

ورة طويل444ة م444ن التط444ور، تتك444ون بالس444اس م444ن ملكي444 أراضر وأص444بحت بع444د س444بي
ر44444 الس44444وق الداخلي44444ة ادوري44444ة ل44444م تع44444د بالس44444اس تل44444ك الفئ44444ة الهش44444ة والطفيلي44444ة الوس44444يطة، بيي البورجوازي44444ة الكومبر
والس444وق الرأس444مالية العالمي444ة، ب444ل أص444بحت بورجوازي444ة ص444ناعية وتجاري444ة ومالي444ة، ب444ل أيض444ا زراعي444ة تندم444ج أوث444ق

يالية وتخضع لها خضوعا تاما .اندماج بالمبر
ي444 مغربن44ا بني444ة طبقي44ة س44ائدة، تؤس44س س44يادتها عل قاع44دة إنت44اج التبعي444ة وإع444ادة إنت44اج التبعي444ة، وم44ا

إذن هن44اك فر
ي الفئ444ات الش444عبية، وإذا

، وتهمي444ش لب444افل ر يرافقه444ا م444ن تفقبي444 للجم444اهبي الش444عبية، وم444ن اس444تغلل مكث444ف للك444ادحيي
ك444انت ه444ذه الس444يطرة ل تت444م بواس444طة القم444ع فق444ط، ب444ل تلج444أ أيض444ا إل الس444اليب السياس444ية واليديولوجي444ة، ف444إن
ورة ل من444اص منه444ا، للحف444اظ عل ه444ذه الس444يطرة، وترهي444ب الجم444اهبي ومنعه444ا م444ن ممارس444ة الدكتاتوري444ة تبقل444 ضر444
ي4444 ظله4444ا، ل4444ذلك م4444ن المس44444تحيل أن تف4444رز ه4444ذه البني44444ة الطبقي44444ة الس4444ائدة،

ي تعي4444ش فر النعت4444اق م4444ن العبودي4444ة، ال4444تل
ي44 ظ44ل ه44ذه. ديموقراطي44ة ق4د تس44مح للجم44اهبي ب44التعببي وال44دفاع الفعلي44 ع4ن مص44الحها

إن ك44ل م4ا يمك44ن أن ينج44ز فر
ي44 أحس44ن الح44وال اس44تيعاب بع44ض فئ44ات" تفت44ح سياسي44"الس44يادة الطبقي44ة، ه44و 

ش44كلي ومح44دود، ق44د يس44تطيع فر
الطبق444ات المتوس444طة، وه444و أيض444ا تفت444ح تح444ت مراقب444ة ش444ديدة م444ن ط444رف النظم444ة القائم444ة، وخاص444ة م444ن ط444رف

وتج444ارب الع444الم الث444الث، وخاص444ة. الجي444ش والب444وليس، ال444ذي غالب444ا م444ا يت444دخل إذا تج444اوز الح444دود المرس444ومة ل444ه
ي ظل أنظمة تبعية ل يمك4ن أن تك4ون س44وى مح4اولت" الديموقراطية"إن . أمريكا اللتينية غنية عن كل تعليق

فر
ي444 إطاره444ا

ي444 لعب444ة سياس4444ية مغشوش444ة، تتن444افس فر
ي444 فر

ادوري444ة، ولحص الصاع الطبقل لعقلن444ة حك444م النظم4444ة الكومبر
، وذل4444444ك عل حس4444444اب الجم4444444اهبي الش4444444عبية ر4444444 النخ4444444ب الممثل4444444ة لمص4444444الح الطبق4444444ات الس4444444ائدة وأعوانه4444444ا الطبقييي

.المضطهدة والمستغلة بشكل مكثف
ي ل تس44444مح س44444وى بديموقراطي44444ة ش44444كلية ومح44444دودة ي44444 المغ44444رب، فعلوة عل طبيع44444ة الطبق44444ات الس44444ائدة، ال44444تل

وفر
، المبني4444ة عل الزبوني4444ة والمحس4444وبية وتح4444ت مراقب4444ة ش4444ديدة، ف4444إن الطبيع4444ة المخزني4444ة المتخلف4444ة للنظ4444ام الملكي4444

ي أدت إل بن4اء جه4از دول44ة منتف44خ وطفيلي44 ي44 الحك44م، وعل البط44ش، وال44تل
والرش4وة، وعل الس44اليب القروس44طية فر
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ي44444 بلدن44444ا ش44444كل أك44444بر تخلف44444ا وتعفن44444ا
ومص44444اص ل44444دماء ش44444عبنا، ل يمك44444ن إل أن تعطي44444 للديموقراطي44444ة المزعوم44444ة فر

.واستبدادا
ل4444ذلك م4444ن الخ4444اط  الظ4444ن، أن4444ه يمك4444ن أن يس4444مح النظ44444ام والطبق4444ات الس4444ائدة لق4444وى مناض4444لة فعل، أن تتواج4444د

ي44 واض4ح النه4ار، وللجم4اهبي أن تنع4م فعل بحق44وق المواطن4ة كامل4ة
إذن، ل يج4ب عل الق4وى. وتم44ارس قناعاته4ا فر

ي4444 
عية"المناض4444لة فعل أن تس4444قط فر ، أل وه4444و طبيع4444ة" بلدة الشع4444 ، وتنش م4444ا ه4444و أساسي4444 ر4444 كم4444ا يط4444رح ذل4444ك لينيي

ي الشية
ورة، إن كانت تهدف إل التغيبي الجذري، العمل فر .عدوها، الذي يفرض عليها بالصر

ي44 ظ44ل النظم44ة الك44بر
، والحقيق44ة أن44ه، ح44تل فر عي

ي44 أن44ه ل يمك44ن القي44ام بعم44ل شع44 إن الت44ذكبي به44ذه الث44وابت، ل يعتر
ي4444 مراح4444ل تفتحه4444ايمك4444ن ويج4444ب دكتاتوري4444ة واس4444تبدادا، 

ي4444 ظ4444ل التبعي4444ة، وح4444تل فر
، لك4444ن فر عي

القي4444ام بالعم4444ل الشع4444
، ل4444ذلك، فالعم4444ل ر السياسي4444 الك4444بر تقدمي4444ة، ل مف4444ر لق4444وى مناض4444لة وثوري4444ة فعل، م4444ن العم4444ل والتنظي4444م الشييي
عية، أم44ا الهمي44ة عية ول شع44 ض دائم44ا عمل ذا طبيع44ة مزدوج44ة، شع44 ي44 ظ44ل ه44ذه النظم44ة، يف44بل

السياسي44 الث44وري فر

.النسبية لهذا العمل أو ذاك، مرتبطة بالتحليل الدقيق للظرف السياسي
ات الساسية للظرف السياسي الراهن  ) 2 ر :  الممبي

ر بطرح رؤوس أقلم ي هذا الموضوع، مكتفيي
:لن نفصل هنا فر

ي44444 المعام44444ل والحي44444اء الش44444عبية- 
ي44444 خ44444وض العدي44444د م44444ن النض44444الت فر

ي44444ة تمث44444ل فر بداي44444ة نه44444وض الحرك44444ة الجماهبي
ورغم أن النضالت ل زالت تتسم بالتش44تت والدفاعي44ة، فإنه4ا أب4انت ع4ن طاق4ات كامن4ة... والبوادي والجامعات 

هائل444ة، وأظه444رت أن الجم444اهبي ب444دأت تنف444ض عنه444ا ك444ابوس م444ن الخ444وف والره444اب، ال444ذي تل القم444ع القاسي444 إث444ر
اب الع444ام، ال444ذي ن444ادت ب444ه1984انتفاض444ة  ي444 التج444اوب الك444ببي م444ع ال444دعوة للضر444

، كم444ا تجل ذل444ك بالخص444وص فر
ي .د.ك

ي1990أبريل  19ش فر
ي الرباط فر

ي المظاهرة المساندة للنتفاضة الفلسطينية فر
ي الحضور المكثف فر

، وفر
5 – 6 – 1990.
ي بش444كل ك444ببي م444ن انعكاس444ات الزم444ة- 

التح444اق فئ444ات م444ن الطبق444ات المتوس444طة بالنض444ال، بع444د أن أص444بحت تع444اتر
.القتصادية

ر444 الفئ444ات الحتكاري444ة المهيمن444ة، والفئ444ات غبي444 الحتكاري444ة،-  ب44روز بع444ض التناقض444ات وس444ط الطبق444ات الس44ائدة بيي
ي ق444دمتها تل444ك الفئ444ات ي444 النتق444ادات ال444تل

ت ع444ن نفس444ها فر ي ع444بر المرتبط444ة بالس444وق الداخلي444ة، ه444ذه التناقض444ات ال444تل
ة لح4444زب الح4444رار ر4444 ول ش444ك أن أح4444زاب. للعدي4444د م4444ن سياس4444ات النظ4444ام القتص4444ادية، وك4444ذا بع4444ض المواق4444ف المتمبي

لمانية، قد راهنت عل هذه التناقضات عند طرحها لملتمس الرقابة . المعارضة البر
اي44د الفلس القتص44ادي، ر ي ظل وضع ين44تر  بق44رب انفض44اض الجم44اع ح44ول الص44حراء، وببل

وتتم هذه التطورات فر
ء ال444ذي يض444ع ي444

وتف444اقم الك444وارث الجتماعي444ة، وتص444اعد النض444ال م444ن أج444ل الديموقراطي444ة وحق444وق النس444ان، الشع
، ويجعل4444ه ج4444د متخ4444وف م4444ن أي444ة تط4444ورات ق444د، تط4444رأ عل الوض4444ع، بينم444ا تح4444اول الق444وى ي4444 موق4444ع دف444اعي

النظ444ام فر

ي44
ر مواقعه44ا فر جاع مص44داقيتها داخ44ل الش44عب، وللض44غط م44ن أج44ل تحس44يي السياس44ية الس44تفادة م44ن الوض44ع لس44بل

.اللعبة السياسية
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، وتس444مح بالت444الي بتط444وير نض444ال م444ن الواض444ح إذن، أن ه444ذه الوض444اع تض444عف الطبق444ات الس444ائدة والنظ444ام الملكي444

ي
الجماهبي الشعبية، غبي أن ضعف القوى الثورية والمناضلة، وانتعاش الق44وى الظلمي44ة وض44عف التنظي44م ال44ذاتل

لماني444ة م444ن تج444اوز ر مثل، وتخ444وف ق444وى المعارض444ة البر ، ب444ل غي444ابه بالنس444بة لقطاع444ات هام444ة ك444الفلحيي للجم444اهبي
ر44444 ت44444ؤدي تبعي44444ة الفئ44444ات ي44444 حيي

، فر ي ي الش44444عتر حرك44444ة الجم44444اهبي له44444ا، كله44444ا عوام44444ل تعي44444ق تط44444ور النض44444ال الجم44444اهبي

وقراطي44444ة م44444ن الطبق44444ات المتوس44444طة لجه44444از الدول44444ة والحتك44444ارات، والض44444عف القتص44444ادي للفئ44444ات غبي44444 التقنوببي
ى، إل تذبذب مواقف هذه الفئات الطبقية  .الحتكارية واندماجها تحت هيمنة المجمعات المالية الكبر

ة، وفئات م44ن الطبق44ات ر هذه الخبي مما سبق، يظهر إذن أنه إذا كانت التناقضات وسط الطبقات السائدة، وبيي
ي بتر44 عليه44ا النظ44ام الملكي44 الجم44اع ح44وله، ق44د ب44دأت تتق44وض، المتوسطة تتطور وتتعمق، وإذا كانت الس44س ال44تل
وأن ذل44ك يخل44ق ظروف44ا إيجابي44ة لتط44ور نض44ال الجم444اهبي الش44عبية، ف44إنه ل يص44ح المراهن44ة عل ه44ذه التناقض44ات

وخ عميق444444ة ق44444د ت44444ؤدي إل القض44444اء عل النظ444444ام أو ف44444رض إقام444444ة ديموقراطي444444ة فعلي444444ة علي444444ه فه444444ذه. لح44444داث شع44444
التناقض44ات ل44ن تع44رف المزي44د م44ن التعم44ق إل بمق44دار م44ا تل44ج الجم44اهبي الش44عبية بق44وة أك44بر وعزيم44ة أعظ44م مي44دان
عي ل44ن يعم44ل ش أح44ب

النضال، لذلك، فليس من الصحيح الستفادة من هذه التناقضات لبن44اء إط44ار سياسي44 شع44
المزعوم44ة للنظ44ام، وق44د" الديموقراطي44ة"ذلك أم كره ومهما كانت النيات حسنة ش سوى اللتحاق بالمؤسس44ات 

ي أشد الحاجة إليه، بعد أن انفضحت وأصبحت محط سخرية شعبنا ب44أكمله
.يعطيها بالتالي بريقا جديدا، هي فر

، ومس4444اعدتها عل بن4444اء تنظيماته4444ا الذاتي4444ة، وعل ر لللتح4444ام بالجم4444اهبي وعل عك4444س ذل4444ك ف4444إن ت4444وجه المناض4444ليي
تص4444عيد النض4444ال، س4444يؤدي ل محال4444ة إل المزي4444د م4444ن احت4444داد ه4444ذه التناقض4444ات، وإل المزي4444د م4444ن إض4444عاف البني4444ة

.الطبقية السائدة والنظام الملكي
ي نتوصل إليها إذن، هي أن الظرف الراهن يسمح فعل بتط44وير نض44ال الجم4اهبي الش44عبية، ويس44مح إن النتيجة التل

، عل ، المعم4ل،( الص44عدة القاعدي44ة أيضا بتشكيل أشكال متنوعة م44ن التنظيم44ات الذاتي44ة المرن44ة للجم4اهبي الحي4
، لك44ن، كم44ا...) القرية أو الدوار  ي لهذه التنظيمات العلنية وشبه العلنية للجماهبي أي أن الظرف يسمح بنمو نستر

ي44 الشية، م44ا دام النظ444ام
ي44 بن44اء التنظيم444ات السياس444ية المناض44لة الثوري444ة فر

أوض444حنا أعله، ل مف44ر م44ن الس44تمرار فر
.الحالي قائما، وما دامت الطبقات السائدة تفرض هيمنتها عل البلد

ة للمجالس الشعبية؟" الديموقراطية السياسية"هل ) 3 المجردة أم الديموقراطية المباشع
إن تغيي444ب أي تحلي444ل للتناقض444ات الطبقي444ة، وتف444ادي أي إش444ارة إل طبيع444ة النظ444ام والطبق444ات الس444ائدة، أدي444ا إل

ي4444 ه4444ذا الط4444ار، لب4444د م4444ن توض4444يح م4444ا يلي4444. ط4444رح مض4444مون مج4444رد للديموقراطي4444ة
إن القتص4444ار عل ال4444دفاع ع4444ن: فر

: بشكل عام ومجرد، دون إعطائها مضمونا واضحا وملموسا يؤدي إل المغالطات التالية" الديموقراطية"
ر4 -  ر44 بيي .المزعوم44ة م44ن جه44ة أخ44رى"   المؤسس44ات الديموقراطي44ة  " م44ن جه44ة، والحري44ات الديموقراطي44ةع4دم التميبي

ر ال444دفاع بك444ل ق444وة وبجمي444ع الوس444ائل عل الحري444ات الديموقراطي444ة، والنض444ال م444ن ف44إذا ك444ان م444ن واج444ب المناض444ليي
امه44ا وتوس44يعها، وذل44ك ض44دا عل النظ44ام، وعل مؤسس44اته الديموقراطي44ة المزعوم44ة، ف44إنه م44ن أج44ل إقراره44ا واحبل
البديهي أن المؤسسات الديموقراطية المزعومة للنظام، ل علقة له4ا بأي4ة ديموقراطي44ة حقيقي44ة، ب4ل إن44ه باس4مها
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ي44 بلدن44ا، وبالت44الي فل مج44ال
وتح44ت يافطته44ا، يت44م يومي44ا خ44رق ودوس الحري44ات الديموقراطي44ة وحق44وق النس44ان فر

.للدفاع عن هذه المؤسسات، بل يجب النضال ضدها، وفضح طبيعتها وأهدافها الرجعية
إن توس444يع وتعمي444ق الحري444ات الديموقراطي444ة، تس444مح للجم444اهبي الش444عبية بتوس444يع وتعمي444ق نض444الها، بينم444ا ته444دف

ي44 إط44ار" المؤسس44ات الديموقراطي44ة"
المزعوم44ة إل تحري44ف وعي44 الجم44اهبي وتكري44س اس44تعبادها وحص نض44الها فر

.شكلي ل فائدة فيه بالنسبة لها
ي تك4رس دكتاتوري44ة النظ4ام والطبق4ات"الديموقراطي44ة"زرع الوهم، أن مؤسس4ات النظ4ام -  ، وهي4 المؤسس4ات ال4تل

ي .السائدة، يمكنها أن تتحول بفضل النضال الديموقراطي إل مؤسسات تمثل مصالح الشعب المغرتر
ي تع4444بر ع4444ن مص4444الح ش4444عبنا، ل يمك4444ن بناؤه4444ا إل عل أنق4444اض ه4444ذه وخلف4444ا ل4444ذلك، نعت44444بر أن الديموقراطي4444ة، ال4444تل

المزعوم4444ة، وعل قاع4444دة القض4444اء عل النظ4444ام الملكي4444 والطبق4444ات الس4444ائدة وجه4444از" الديموقراطي4444ة"المؤسس4444ات 
ورة النض44444ال الث44444وري، وترتك44444ز بالس44444اس عل قاع44444دة دولته44444ا، وتتش44444كل ه44444ذه الديموقراطي44444ة الش44444عبية خلل س44444بي

ي444
، بك444ل حري444ة والمس4444ؤولة أمامه444ا، وأن الجم444اهبي له444ا الح444ق فر المج444الس الش444عبية المنتخب4444ة م444ن ط444رف الجم444اهبي

اماتهم ر ي كل لحظة، إذا لم يفوا بالبل
ي هذه المجالس فر

.إعفاء ممثليها فر
ي44 كت44ابه 

ي4 إط4ار تحليل44ه لكومون44ة ب4اريس، فر
ي4 فرنس4ا"لقد انتق4د م4اركس، فر

الديموقراطي44ة لكونه4ا" الح4رب الهلي44ة فر
ر  فيي ر مح444444بل ر444444 بش444444كل ع444444ام بالطبق444444ات الس444444ائدة(ترتك444444ز إل تف444444ويض الس444444لطة إل سياس444444ييي ل تس4444444تطيع) مرتبطيي

ة، عل ورة إقام44ة ديموقراطي44ة مباشع44 ر4 م44اركس ضر44 الجماهبي مراقبتهم ول إعفاءهم إن هم نقضوا تعه4داتهم، وبيي
ها ي تهم مصبي ي كل القضايا التل

.شاكلة كومونة باريس لتحرر الجماهبي الشعبية، ومشاركتها الفعلية فر
ي444 مراح444ل الزم444ات

لماني444ة، ع444ادة م444ا ت444واجه، فر ر التج444ارب الثوري444ة للعدي444د م444ن الش444عوب، أن المؤسس444ات البر وت444بيي
ي 
ى للدول44ة، هياك44ل التنظي44م ال44ذاتل ي44) أي المج44الس الش44عبية(الك44بر

، وتعم44ل عل تقويض44ها، ل44ذلك ح44تل فر للجم44اهبي
ي444444 الس444444لطة 

ر) أي مج444444الس ش444444عبية ومؤسس44444ات برلماني444444ة(حال444444ة تواج44444د ازدواجي444444ة فر ر المخلص444444يي لب44444د للمناض44444ليي
للش444444عب، م444444ن أن يعمل444444وا عل تقوي444444ة وتوس444444يع المج444444الس الش444444عبية، ح444444تل تك444444ون المس444444يطرة عل المؤسس444444ات

لمانية وليس العكس .البر
ز ظ4444روف ي4444 ظ4444ل س4444لطة البورجوازي4444ة، ذل4444ك أن4444ه ق4444د ت4444بر

لماني4444ة، بش4444كل مطل4444ق فر إنن4444ا ل نرف4444ض الديموقراطي4444ة البر
لماني44ةمرحلي44اسياس44ية مح44ددة، ق44د تس44تفيد خلله44ا الجم44اهبي الش44عبية وحركته44ا النض44الية   م44ن الديموقراطي44ة البر

ة ي ظل السلطة الثورية الديموقراطية المباشع
.نفسها، لكن، كما أوضحنا أعله، ل بد أن تسود فر

عية منها والشية  :   ثالثا :  فهم خاط  ومغلوط ومغالط لتجربة القوى السياسية الشع
عية؟ الجواب هو ل .هل هناك قوى سياسية لم تقدم التنازلت وحصلت عل الشع

عية؟ الجواب هو أيضا ل .هل هناك قوى سياسية حققت أهدافا لمصلحة شعبنا بفضل دخولها للشع
عية دون تقديم ي ظله لقوى سياسية ما، أن تحصل عل الشع

، إل الحد الذي يمكن فر هل تغبي الوضع السياسي
ام بقواع44444د اللعب44444ة ر ، ب44444اللبل عية، ه44444ل بإمكانه44444ا أن تحق44444ق مكتس44444بات للجم44444اهبي تن44444ازلت، وإذا حص44444لت عل الشع44444

عية؟ الجواب هو ل، انطلقا من التحليل السياسي السابق .الشع
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عية، خبي44 ي44 تق44ديم التن44ازلت للحص44ول عل الشع44
دد فر اكي للق44وات الش44عبية، ل ي44زال ي44بل

ولع44ل يس44ار التح44اد الش44بل
.مثال عل ما نطرح

ي ت444ؤدي إل القب444ول بتق444ديم ، ل444ه منطق444ه وق444وانينه الموض444وعية، ال444تل ي444 ظ444ل النظ444ام الملكي444
عية فر إن القب444ول بالشع444

التن4444444ازلت، وإل ع4444444دم تحقي4444444ق أي4444444ة مكتس4444444بات جدي4444444ة للجم4444444اهبي الش4444444عبية، وعل عك4444444س ذل4444444ك، ف4444444إن تحقي4444444ق
ي النضال الصبور بجانبها، وتحم4ل التض44حيات والتع44رض للقم44ع، وذل4ك مكتسبات جدية للجماهبي الشعبية يعتر

عية ي الشع
، ومن طرف قوى تعمل فر عي

ي إطار شع
.حتل ولو كان ذلك النضال يتم فر

ط444البوا دوم444ا بحري444ة التفكبي444 والنش444اط السياسي444 ومارس444وا ذل444ك م444ع"كم444ا يت444وجه الط444رح بالنق444د إل أولئ444ك ال444ذين 
عي تجنبا للقمع

:هذا الرأي يشتمل عل المغالطات التالية". رفض للعمل الشع
ي4 ظ4ل

عية؟ الج4واب ل، لنن4ا نعي4ش فر ي4 ظ4ل الشع4
ي4 بلدن4ا فر

هل يمكن ممارسة حرية التفكبي والنش4اط السياسي44 فر
ي تح4ددها، ل4ذلك ف4إن ي44 الح44دود الض4يقة ج4دا، ال4تل

دكتاتورية، ل تس4مح بممارس4ة التفكبي44 والنش4اط السياسي4 إل فر
عية، إن444444ه تع444444ببي ع444444ن متطلب444444ات اللج444444وء إل الشية، ل444444م يك444444ن ولي444444د رغب444444ة ذاتي444444ة، أو بس444444بب رف444444ض مس444444بق للشع444444

ي44 العلني44ة
ي44 بلدن4ا، حي44ث ل يمك44ن بتات4ا لق44وة مناض44لة فعلي4ا، ف4أحرى ثوري4ة، أن تم4ارس نش44اطها فر

إن. موض44وعية فر
ي44ة والجمعي44ات ي44 المنظم44ات الجماهبي

، ب44ل إنه44ا مارس44ته و تمارس44ه فر عي
:ه44ذه الق44وى ل44م تك44ن ترف44ض العم44ل الشع44

، ا ر ي لطلب44ة المغ4رب، والمركزي44تيي إن م4ا رفض4ته، ه4و اللتح44اق بمؤسس4ات النظ4ام،.ش .د.ش وك.م.التحاد الوطتر
عية  .والديموقراطية المزعومة، وأن تتحول إل قوة سياسية شع

ي4 أخط4اء
، وس44قطت فر عي

عي واللشع44
ي4 ممارس44ة العم44ل الشع4

ي4 بع4ض الحي4ان فر
من الكيد أن هذه الق4وى أخط4أت فر

ي44 تحدي44د العلق44ة الس44ديدة بينهم44ا، ب44ل ق44د تك44ون عل غ44رار أي44ة ق44وة ثوري44ة فتي44ة، ق44د انج44رت إل م44ا
ي44 الرب44ط، وفر

فر
ر  عية"يسميه لينيي ي السنوات الول لتجربتها، لكن ذلك ل يمكن أن يطمس كونه4ا"رومانسية اللشع

، وخاصة فر
وليت4444اري الشي، كم4444ا ل يمك4444ن أن ورة بن4444اء التنظي4444م الث4444وري البر ي4444 اعتباره4444ا ضر4444

أص4444ابت ول زال4444ت عل ص4444واب ،فر
، عي

ي444 تق444ديس العم444ل الشع44
يحج444ب، أن ك444ل أولئ444ك ال444ذين انتق44دوا، ب444ل نص444بوا الع44داء للنض444ال الشي، وس444قطوا فر
ي الجزء الول من هذه الفقرة 

ي انتقدها أصحاب الطرح فر .تحولوا إل نفس القوى التل
عية ومواجه444ة الق444وى الثوري444ة، ل444ن ول نش444ك ول444و للحظ4444ة واح444دة، أن أص444حاب ه444ذا الط444رح، إن ك444ان همه444م الشع444

هم، مهما كانت النيات حسنة، أحسن من سابقيهم .يكون مصبي
lll البديل:

إل"حتل نتلمس ما هي4 المه4ام الن، لب4د م4ن الرج4وع إل تجرب44ة الحرك44ة الماركس4ية ش اللينيني44ة، وخاص44ة منظم44ة 
".المام

ع4444دم الق4444درة عل الرب4444طلق4444د طب4444ع، ول زال يطب4444ع إل ح4444د ل ب4444أس ب4444ه، ممارس4444ة الحرك4444ة الماركس4444ية ش اللينيني4444ة 
ر العمل اليومي وسط الجماهبي الش44عبية،الجدلي والملموس ، وبيي ر نامج والنشاط الثورييي اتيجية والبر ر السبل ، بيي

.وما يتطلبه من برنامج يجيب عل المشاكل الملحة، ومن أساليب العمل، وأشكال التنظيم الملئمة والمرنة
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ي من 
اتيجية وبرام4ج ثوري44ة، تب44دو وكأنه4ا: ازدواجي44ة غريب44ةفقد ظلت هذه الحركة ومنظمتنا، تعاتر فهي44 تط44رح اس44بل

مؤجلة إل أمد غبي4 مس4م، وبالت44الي تب4دو وكأنه4ا مج4رد طم4وح ل تربط44ه ب4الواقع الفعلي4 رواب4ط وخي4وط واض4حة،
، ل يختل444ف عم444ا تطرح444ه الق444وى وم444ن جه444ة ثاني444ة تناض444ل وس444ط الجم444اهبي الش444عبية، عل أس444اس برنام444ج مرحلي444

لماني444ة، بم44ا فيه44ا ح44زب الس44تقلل  ، وإن ك44انت)م44ا ع44دا الموق44ف م44ن الص44حراء الغربي44ة(السياس44ية للمعارض444ة البر
إن ه44444ذه الزدواجي44444ة ق44444د. تناض44444ل علي44444ه بش44444كل أك44444بر جدي44444ة وحزم44444ا ودون إخض44444اعه لحس44444ابات سياس44444ية ض44444يقة

: انعكست أيضا عل المستوى التنظيمي حيث أدت إل
، ومع44زول نس44بيا ع44ن الجم44اهبي الش44عبية، يس44ع إل نشع44 الفك44ر الث44وري-  ر بن44اء تنظي44م شي متقل44ص م44ن الث44ورييي

، وتط444ويره ع444بر العم444ل عل ربط444ه ب444الواقع الملم444وس لبلدن444ا، وإل التج444ذر وس444ط الجم444اهبي ي444 الماركشي444 ش اللينيتر
ر منها ر المنبثقيي ر الطليعييي ، واستقطاب المناضليي ر ي مقدمتها العمال والفلحيي

.الشعبية، وفر
ر -  ي4 الغل44ب م4ن الفئ4ات المثقف44ة(بن4اء حرك44ة واس4عة إل ح4د ل ب4أس ب4ه، م4ن المناض4ليي

ر4 فر ر) المنبثقيي المتع4اطفيي
، وخاص44444ة م44444ع  ي44444 ي44444 أغل44444ب الحي44444ان أي44444ة علق44444ة"إل الم44444ام"م44444ع الفك44444ر الماركشي44444 ش اللينيتر

، وال44444ذين ل تربطه44444م فر
، دون ان ين4درج ذل4ك النض4ال ي ذي الط4ابع ال4ديموقراطي تنظيمية بها، وال4ذين يقتصون عل النض4ال الجم4اهبي

ي أفق ثوري واضح
.فر

ي44 الع44الم، وأدت حينم4ا ت44ذهب
والحقيق44ة، أن ه4ذه الزدواجي44ة، طبع44ت ممارس44ة العدي44د م44ن التنظيم44ات الثوري44ة فر

، دون ربط444ه ي اتيحر ة، إم444ا بس444بب القتص444ار عل الكف444اح المس444لح، المرتك444ز إل تص444ور اس444بل بعي444دا إل فش444الت ك444ثبي
ي أمريكا اللتينية، وخاصة(بنضال سياسي طويل و واسع وسط الجماهبي 

العديد من تجارب حرب العصابات فر
ي إطار ما يعرف بنظرية 

، دون ربط44ه ب44الفق") الفوكو"فر ي العمل السياسي الديموقراطي الي44ومي
أو بسبب الغرق فر

، مم4ا ي4ؤدي ع4ادة إل انحراف4ه نح44و الص44لحية  ي اتيحر ي44(الس4بل
تجرب44ة الغلبي44ة الس4احقة م44ن الح4زاب الش44يوعية فر

.العالم الثالث 
ي ر444444444 العم444444444ل الث444444444وري والعم444444444ل الجم444444444اهبي إن تج444444444اوز ه444444444ذه الزدواجي444444444ة، وبل444444444ورة تمفص444444444ل واض444444444ح وس444444444ديد، بيي

، مسألة معقدة وشائكة .الديموقراطي
ي تطور الثورة المغربية

ي حل هذه الشكالية الحاسمة، فر
: ول شك أن توفر العوامل التالية قد تساهم فر

ي ذلك تحديد دقيق وسديد للتناقضات الساس44ية : أول ، ويعتر ي اتيحر ه4ا، مث44ل(توضيح الفق السبل الطبقي44ة وغبي
ي4444444 المن444444اطق ذات الخصوص4444444يات الثن4444444و ثقافي4444444ة

ه444444ا) التناقض444444ات فر يس4444444مح بتحدي444444د التحالف4444444ات الطبقي4444444ة أو غبي
نام4444ج الث4444وري الكفي4444ل بل4444ف ه4444ذه الق4444وى، وبتوض4444يح والدوات الثوري4444ة، الق4444ادرة عل ح4444ل ه4444ذه التناقض4444ات والبر

.طبيعة المجتمع البديل الذي تريد الثورة إقامته
ي444 نهاي444ة" إل الم444ام"وق444د ق444دمت م444ن منظم444ة 

ي444 ه444ذا المي444دان، حي444ث طرح444ت، إث444ر تقيي444م التجرب444ة فر
اجته444ادات فر

، ث44م طرح444ت، انطلق444ا م44ن محاول444ة اس444تيعاب ر44 ر عل التج444ذر وس444ط العم44ال والفلحيي كبي ورة ال444بل الس44بعينات، ضر444
ي444 يوني444و 

ي444 الم444دن، وخاص444ة ال444دار البيض444اء، وم444ن دروس النتفاض444ات الش444عبية فر
ر فر وين444اير 1981واق444ع الك444ادحيي

ورة إيلء الهمي444444ة لواق444444ع المن444444اطق ذات الخصوص444444يات1984 ، أهمي444444ة العم444444ل وس444444ط الحي444444اء الش444444عبية، وضر444444
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ورة الث44ورة المغربي44ة  ي44 س44بي
المض44مون الجتم44اعي للث44ورة الوطني44ة الديموقراطي44ة"انظ44ر مق44ال (القليمي44ة، ودوره44ا فر

").الشعبية
ي444 نف444س التج444اه، حي444ث يح444اول إعط444اء

ي444 فر
إن برنام444ج جبه444ة التحري444ر الش444عبية، ال444ذي ط444رح م444ؤخرا للنق444اش يمشع

ي طابع44444ا ملموس44444ا، ويس44444ع إى تج44444اوز المف44444اهيم التقنوقراطي44444ة والدولتي44444ة  اتيحر ي")إتاتيس44444ت("الف44444ق الس44444بل ، ال44444تل
طبع44ت برنام44ج الث44ورة الوطني44ة الديموقراطي44ة الش44عبية، ال44ذي ك44انت المنظم44ة ق44د طرحت44ه م44ن قب44ل، وإل ل44ف ك44ل
ي4444 عل س4444يطرة الطبق4444ات الس4444ائدة ونظامه4444ا، وعل الهيمن4444ة

ي4444 ث4444ورة تقضر
ي له4444ا مص4444لحة فر الطبق4444ات والفئ4444ات ال4444تل

يالية .المبر
اتيجية وتكتيك منظمتنا ر اسبل ي تقليص الهوة بيي

نامج يساهم فر .لذلك، فإن هذا البر
، يس4444مح بتحدي4444د مس4444توى تط4444ور التناقض4444ات: ثاني4444ا ورة القي4444ام بتحلي4444ل دقي4444ق وموض4444وعي للظ4444رف السياسي4444 ضر4444

.الطبقية، وفعل القوى السياسية والمطالب النية للجماهبي واستعداداتها النضالية

ي النقطة أعله، وكذا عل ض4وء : ثالثا
يانطلقا مما ورد فر اتيحر نام4ج الث44وري الس4بل ، يت4م تحدي4د برام4ج وخط44طالبر

، وتراعي44 اس44تعداداتها النض44الية م44ن جه44ة، وتعم44ل عل نض44الية، تس44ع إل الس44تجابة للمط44الب الملح44ة للجم44اهبي
.شق طريق تجاوز الوضع القائم وتطوير نضالية الجماهبي الشعبية من جهة ثانية

، وس44تعي أك44بر ف44أكبر م44ع تط44ور نض44الها، أن اقتص44ار نض44الها عل ال44دفاع عل بع44ض المكتس44بات، إن الجم44اهبي تعي44
اجع ، ومه44دد دائم44ا ب44البل ي

، غبي44 ك44افر ي يس44مح به44ا النض44ال ال44ديموقراطي والمطالب44ة ببع44ض التحس44ينات الجزئي44ة، ال44تل
، مط4444الب تتج4444اوز المط4444الب الني4444ة، وتط4444رح،  نام4444ج ال4444ديموقراطي بالش4444كلإل ال4444وراء، ل4444ذلك لب4444د أن يتض4444من البر

عية، لبن444444ات  عل طري444444ق التح444444رر م44444ن الس444444تغلل والض444444طهاد والس44444تبدادالملئ444444م طبع44444ا لطبيع444444ة العلني444444ة الشع44444
.والستلب

نامج الثوري، طابع4ا أك44بر ملموس44ية ووض4وحا وواقعي4ة أهميت44ه القص4وى، ذل4ك ي هذا السياق يكتسب إعطاء البر
فر

نامج الثوري،  ، أيينبي ويلهم أن البر ، وإل ظل هذا الخبي ح4بيس النض44ال الي44ومي الص44لحي نامج الديموقراطي البر
ي44 ترس44يخ

ي الث44وري، ف44إنه يلع44ب دوره فر اتيحر ي44 س44ياق الف44ق الس44بل
ر44 ل يض44ع نفس44ه فر ، حيي نام44ج ال44ديموقراطي أن البر

، أي ترس44يخ فك44رة أن ل خلص م44ن الواق44ع الق44ائم، وأن ك44ل م44ا يمك44ن فعل44ه، ه44و إدخ44ال بع44ض اس44تيلب الجم44اهبي
.الصلحات عليه فقط

ي واقعها اليومي من الس44تغلل المكث44ف والض44طهاد والس4تبداد والس44تلب، تطم4ح إل
ي فر
ي تعاتر إن الجماهبي التل

النعتاق والتحرر، لكن النظام والطبقات السائدة والقوى السياس44ية الرس44مية تح44اول تكري44س، أن ج44وهر الوض44ع
، وإن أقض م444444ا يمك444444ن تحقيق444444ه، ه444444و بع444444ض) أي النظ444444ام والبني444444ة الطبقي4444444ة الس444444ائدة(الق444444ائم  ل يمك444444ن أن يتغبي444444

ي : إن ذلك يؤدي بالجماهبي إل نوع من النفصام. الصلحات
يقر ر يف(نضال سبي ر من أج44ل ال44دفاع) نسبة إل سبي

إن ط44رح برنام44ج. ع44ن مص44الحها ومكتس44باتها البس44يطة، وطم44وح غ44امض، ب44ل ربم44ا تص44ور س44حري للتغيبي44 والث44ورة
ي4444 تكري4444س ه4444ذا

، يس4444اهم فر ي ث4444وري م4444ن جه4444ة، وبرنام4444ج ديم4444وقراطي م4444ن جه4444ة ثاني4444ة، يفص4444ل بينهم4444ا ج4444دار ص4444يتر
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، أن تتلم4444س ش4444يئا فش4444يئا آف4444اق المس4444تقبل، آف4444اق ، ع4444بر فعله4444ا الي4444ومي النفص4444ام، ول يعطي4444 المكاني4444ة للجم4444اهبي
، وآف4اق تج4اوز الوض44ع الق4ائم، مس4ألة مهم4ة. الثورة ر المطالب الملح44ة للجم4اهبي لذلك فإن طرح برنامج يربط بيي

ي4444 أن الوض4444ع الق4444ائم ل يمك4444ن
ب الس4444تلب، المتمث4444ل فر ، وضر4444 لتقلي4444ص ه4444ذا النفص4444ام، وتط4444وير وعي4444 الجم4444اهبي

ه .تغيبي
ر4444 المط4444الب اليومي4444ة ومطل4444ب دح4444ر ، بيي ، ع4444بر ربطه4444ا المحك4444م وال4444ذكي وق4444د علمتن4444ا النتفاض4444ة الفلس4444طينية الك4444ثبي

.الحتلل وإقامة السلطة الوطنية
ر م444ع الحرك444ة الماركس444ية ش اللينيني444ة، وال444ذين ر المتع444اطفيي لق444د بين444ا أعله، أن هن444اك حرك444ة واس444عة م444ن المناض444ليي

، وهن444اك تنظيم444ات شية متقلص444ة ج444دا وإذا ك444ان م444ن الواض444ح أن التنظي444م. يقتصون عل النض444ال ال444ديموقراطي
ا تنظيمي44ا واس44عا له44ذه الشي، بس44بب القم44ع الش44ديد، ال44ذي ي44واجه ب44ه م44ن ط44رف النظ44ام، ل يمك44ن أن ي44وفر ت4أطبي

ا سياسيا وفكريا ، ذو. الحركة، فإنه يجب أن يوفر لها تأطبي ي ال44ديموقراطي ولعل بلورة برنام44ج للنض44ال الجم44اهبي
ء ال4ذي م44ن ي4

، الشع ر ي4 ت44وفبي ذل4ك التنظي44م السياسي4 المنش4ود لنض4ال ه4ؤلء المناض4ليي
الفق الثوري، ق4د يس4اهم فر

، بالنس44444بة للعدي44444د م44444ن ه44444ؤلء ش44444أنه أن يح44444ول التع44444اطف م44444ع الماركس44444ية والث44444ورة إل ارتب44444اط سياسي44444 وتنظيمي44444
، أما إذا بقي44ت ه44ذه ر ر التنظيم الشي والحركة الواسعة من المناضليي ي تقليص الهوة بيي

، وسيساهم فر ر المناضليي
ي الديموقراطي دون أن تطرح له4ا أي4ة آف4اق سياس44ية، ي النضال الجماهبي

ر غارقة فر الحركة الواسعة من المناضليي
ر من س4احة النض4ال، بس44بب الي4أس وغم4وض الف4اق، فإنها ستعرف التشتت، حيث سينسحب بعض المناضليي

ي44 الفوض44وية والمغ44امرة، انطلق44ا م44ن طم44وحه الث44وري، وس44يجد دع44اة العم44ل السياسي44
بينم44ا ق44د يس44قط البع44ض فر

عي وكقر44 
الفرص44ة س44انحة لج44ر الج44زء الث44الث) م44ن ق44وى سياس44ية قديم44ة أو أص44حاب الط44رح ال44ذي ناقش44ناه(الشع44

ر  .من هؤلء المناضليي
اف آف44444اق نام44444ج ال44444ديموقراطي ذو الف44444ق الث44444وري، ينطل44444ق م44444ن الظ44444رف السياسي44444 الملم44444وس، وم44444ن استشع44444 إن البر
ورة م44ع تط44ور الظ44رف السياسي44 م44ن جه44ة، وم44ع نام44ج الث44وري، ل44ذلك ف44إنه يتط44ور بالصر44 المس44تقبل، باس44تلهام البر
، له44ذا الس44بب نعت44بر أن ط44رح برنام44ج جبه44ة التحري44ر الش44عبية، وتط44وير ي ملموس44ة أك44بر اتيحر اكتس44اب الف44ق الس44بل

، خطوتان إيجابيتان، يجب تطويرهما وإغناؤهما نامج الديموقراطي .البر
ي مس444ألة غبي444 واقعي444ة تتجاه444ل واق444ع القم444ع اتيحر نام444ج ال444ديموقراطي ب444الفق الس444بل .ق444د يق444ال أن محاول444ة رب444ط البر
عية، ل يمكن44ه ط4رح نام4ج ال4ديموقراطي ذو الف44ق الث4وري، نظ4را لط44بيعته الشع4 لذلك لبد هنا م4ن التوض4يح ان البر

ي تس444اعد: مس444ألة أساس444ية، وهي444 مس444ألة الس444لطة، ل444ذا فه444و برنام444ج ملتب444س  فه444و يط444رح العدي444د م444ن القض444ايا، ال444تل
ورة ل يمكن444ه ط444رح التص444ور ي مطامحه444ا العميق444ة، لكن444ه بالصر444 الجم444اهبي عل تلم444س المجتم444ع الب444ديل، ال444ذي يل444تر
ي يمك44ن للجم44اهبي أن تناض44ل م44ن أجله4ا من44ذ الن، وذل4ك م4ا يجعل44ه إجرائي4ا، الب4ديل ك4امل، إن44ه يط44رح المس44ائل ال4تل
نام44ج ء الذي يجعله، إذا ط44رح، مع44زول ع44ن البر ي

نامج الثوري، لكنه ل يطرح الفق الثوري ضاحة، الشع خلفا للبر
ي444 اس444تمرار ذل444ك النفص444ام، ال444ذي ذكرن444اه أعله، أو ق444د يغ444ذي ال444وهم ب444أنه

الث444وري، يس444اهم، وإن بش444كل أخ444ف، فر

ي444 ظ444ل النظ444ام الق444ائم، بواس444طة النض444ال ال444ديموقراطي الس444لمي
نام444ج. ممك444ن التحقي444ق فر إذن ل مف444ر م444ن ط444رح البر
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نامج الديموقراطي ذي الفق الثوري، وه4ذا م4ا يجع4ل، م4ن ض4من أش4ياء أخ4رى، م4ن الثوري، بموازاة مع طرح البر
ورة ل مندوحة عنها .النضال الشي الثوري ضر

، إن إمكانية نفض الجماهبي للستيلب والنفصام، اللذين أوضحناهما أعله، لن تتحقق إل إذا بدأت الجم44اهبي
ي44 الحي44 والمعم44ل والقري44ة 

ي القاع44دي، فر
ي44 إب44داع أش44كال م44ن التنظي44م ال44ذاتل

ي44 البداي44ة، فر
ي44 وبس44يط فر ...وبش44كل جنيتر

ي4 البداي4ة، أخ4ذ
ي4 ح4دود متواض4عة فر

ي القاعدي، هي أن الجماهبي تتعل4م، ول44و فر
إن أهمية بناء أشكال التنظيم الذاتل

ة الطويل444ة والش444اقة لبن444اء ب التكالي444ة والخض444وع للس444لطة، وتب444دأ تل444ك المس444بي ها بي444دها، وتتم444رس عل ضر444 مص444بي
ي هذه العملية ويشجعوها، ويسهروا عل نجاحها

ر أن يساهموا فر .سلطتها البديلة، لذلك عل المناضليي
إن تجرب4444ة النتفاض4444ة الفلس4444طينية الباس4444لة وص4444مودها البط4444ولي ش وإن ك4444انت الظ4444روف والملبس4444ات، ومس4444توى
ي44 عمله44م

ر اس44تيعابها واستحض44ارها فر ي يج44ب عل المناض44ليي الصاع مختلف44ة، بش44كل ك44ببي ش غني44ة بال44دروس، ال44تل

ي سلطتها البديلة،. بجانب الجماهبي ، تبتر ي
، ودون أن تنتظر دحر الحتلل الصهيوتر ، كيف أن الجماهبي ر إنها تبيي

طبع4444ا م4444ن الواض4444ح أن ه4444ذه الس4444لطة البديل4444ة، ل4444ن تص4444بح س4444لطة مركزي4444ة بديل4444ة إل ب4444دحر الحتلل وبن4444اء الدول4444ة

، وتحمي4444 ر ي أص4444بحت تتكل4444ف بك4444ل ج4444وانب حي4444اة الم4444واطنيي الفلس4444طينية المس4444تقلة، لك4444ن مختل4444ف اللج4444ان، ال4444تل
ي استمرار زخم النتفاضة

.النتفاضة، تلعب دورا أساسيا فر

ر أن هناك طاقات هامة يج44ب مس44اعدتها لكي44 ، يبيي ر ي فلسطيي
إن واقع المغرب، مع اختلفه الكببي عن الوضع فر

ادور تنتظ44م، ولكي44 تتعل44م تس44يبي ش44ؤونها بنفس44ها، وتبل44ور ديموقراطيته44ا الفعلي44ة، المناقض44ة لديموقراطي44ة الكوم44بر
ي إطار برنامج ديموقراطي ذو أفق ثوري

ي الكبار، وتناضل فر
.وملكي الراضر

ر لس44اليب عمله44م ونم44ط حي44اتهم، فأس44اليب العم44ل ونم44ط الحي44اة إن إنج44از ه44ذه المه44ام يتطل44ب تغيبي44 المناض44ليي
ي4444 ل تص4444لح للعم4444ل وس4444ط الجم4444اهبي الش4444عبية، لن الجم4444اهبي تنطل4444ق م4444ن مواقعه4444ا ومش4444اكلها، ي4444 القط4444اع الطلتر

فر
ي4444 وعيه4444ا ش4444يئا فش4444يئا إل ال4444وعي الث4444وري، بينم4444ا الجم4444اهبي الطلبي4444ة حساس4444ة بش4444كل ك4444ببي للصاع الفك4444ري

ويرتقل

.والسياسي
ي إليه444ا بخط444ابه السياسي444 المج444رد، ول444ن تقبل444ه وتس444مح ل444ه إل إذا ناض444ل

إن الجم444اهبي س444تلفظ أي مناض444ل ق444د ي444أتل
. بجانبها طويل وتعلم منها

ي4444 تنظيماته4444ا الذاتي4444ة القاعدي4444ة بس4444لم، ل4444ذلك ف4444إن ه4444ذه ك الجم4444اهبي تبتر إن الطبق4444ات الس4444ائدة والنظ4444ام، ل4444ن ت4444بل
ر م44ن جدي44د ي44ة، وه44ذا م44ا ي44بيي ات م44ن الم44د والج44زر، بارتب44اط بم44د وج44زر النض44الت الجماهبي العملي44ة ستخض44ع لف44بل

ي
ات الم44444د عل تط44444وير وتعمي44444ق النض44444ال والتنظي44444م ال44444ذاتل ي44444 ف44444بل

ورة التنظي44444م الث44444وري الشي، ال44444ذي يعم44444ل فر ضر44444
اجع، والح444رص عل أن يت444م بأق444ل الخس444ائر الممكن444ة، واس444تخلص ة الج444زر عل تنظي444م ال444بل ي444 ف444بل

ي، وفر الجم444اهبي
ي اتجاه إحداث القفزة النوعية

.الدروس، قصد مراكمتها، فر
، ر للجم44اهبي ورة القص44وى لتط44وير، من4ذ الن، النش4اط والتنظي44م ال4ذاتييي ر الصر44 إن تجربة العديد من الث4ورات، ت4بيي
ء ال4444ذي ي4444

ة التقالي4444د الديموقراطي4444ة، وك4444ذا ان تتع4444ود عل الس4444تقللية والمب4444ادرة، الشع ح4444تل تكتس4444ب ه4444ذه الخبي4444
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سيوفر للث44ورة أك44بر الحظ44وظ الممكن44ة للس44تمرار والتط44ور، وق44د يس44اعد عل وقايته44ا، خاص44ة بع44د انتص44ارها، م44ن

، وتحول القوى الثورية إل وضي عل الجماهبي وقراطي .خطر النحراف الببي
ي44 بلدن44ا، ل

يالي44ة فر ، وعل سيطرة الطبقات السائدة والمبر إن حسم مسألة السلطة، والقضاء عل النظام الملكي
، فه44ذا النض44ال، إذا تج44اوز بع44ض الح44دود س44يواجه ب44القمع، ي الس44لمي يمكن أن يتم عبر تطوير النض44ال الجم44اهبي
، عل بن4444اء الدوات ي الس4444لمي ل4444ذلك لب4444د م4444ن أن تعم4444ل الق4444وى الثوري4444ة، وبم4444وازاة م4444ع تط4444ور النض4444ال الجم4444اهبي
ي، الق444ادر عل مواجه444ة العن444ف ي س444تعمل عل إطلق وتنظي444م وتط444وير العن444ف الث444وري الجم444اهبي المس444لحة، ال444تل

ي مرحلة عليا
.الرجعي والقضاء عليه فر

:خلصة
ي هذا النص، تبيان أن هناك طريقان للتعامل مع الوضاع الحالية

:لقد حاولنا فر
، يرتك44ز إل ج44زء م44ن -  ي

عي ف44وفل
تطم44ح إل أن تحت44ل) أي النخب44ة" (الطبق44ة السياس44ية"إما بن44اء تنظي44م سياسي44 شع44

ي مؤسسات النظام 
المزعومة، وذلك مهم44ا ك44انت ني44ات البع44ض حس44نة، أو" الديموقراطية"هي الخرى موقعها فر

ات، انطلق44ا م44ن تسبل البع44ض الخ44ر وراء تقييم44ات خاطئ44ة ومغشوش44ة لتجرب44ة الق44وى الثوري44ة، وراه44ن عل تغيبي44
ي بلدان أخرى

، وإسقاطات تعسفية لتحولت فر .تقديم مضخم للوضع الداخلي
ر-  ، المخلص4444يي ر ي4444ة، للعم4444ل م4444ن أج4444ل تجمي4444ع ك4444ل المناض4444ليي إم4444ا الس4444تفادة م4444ن بداي4444ة انتع4444اش الحرك4444ة الجماهبي

ي44 نف44س ال44وقت
، فر لشعبنا حول برنامج ديموقراطي ذي افق ثوري، برنامج يستجيب للمطالب الملح44ة للجم44اهبي

ي44 ك444ل
ي بناء تنظيماتها الذاتية القاعدية فر

الذي يفتح أمامها آفاق المستقبل، ودفعهم لللتحام بها، ومساعدتها فر
.مواقع تواجدها

عية، وقد يستغله النظام-  ه من الحزاب والمنظمات الشع عي جديد لن يختلف عن غبي
إما بناء إطار سياسي شع

.لمحاولة تلميع ديموقراطيته الزائفة
ي44 بن44اء- 

، ذي أفق ثوري، ويس44اهم فر ي عل قاعدة برنامج ديموقراطي إما بناء تيار مناضل، يكافح بشكل شبه علتر
ي تطوير وعيها

.التنظيمات الذاتية القاعدية للجماهبي الشعبية، ويساهم فر
ر بك4444ل وض4444وح أي4444ن ه4444و الطري4444ق الس4444ديد لنعت4444اق ش4444عبنا إن. إن طبيع4444ة النظ4444ام الملكي4444 والطبق4444ات الس4444ائدة، ت4444بيي

، ل4444ن تغري44ه4444م ه4444ذه ال4444دعوات الجدي4444دة ر عية النظ4444ام ومؤسس4444اته، وإن المناض4444ليي الجم4444اهبي تع4444رف م4444ا تمثل4444ه شع4444
عية النظام تجنبا للقمع ب رصيد هام من الكفاح الثوري، وللستسلم لشع .لصر

.م.و.م
10 – 11 - 1990
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