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كلمة تقديمية
الت أصدرها الخط التحريف ل "إل المام" من ي
ي
فتة
يقدم موقع  30غشت لكل المناضلت
ي
والمناضلي ،مجموعة من الوثائق والنصوص ل
ل
العمل للمنظم ة س نة 1994
حي الح ل
السياس
النفج ار
م ب "إع ادة البن اء" لس نة  ،1980إل ي
ل
ل
والتنظيم للمنظم ة وانطلق م ا س ل
ل
واني ودس تور النظ ام الكم اتادوري .وللش ارة ،ف إن الوث ائق المقدم ة هن ا لف ه ذا الكت اب ،ق ام
والتأس يس لعم ل
حزب ض من إط ار ق ي
سياس ا ل
ل
ي
المحتفة للخط الثوري للمنظمة ،الرفيق فؤاد
بتجميعها وتحقيقها وضبطها ووضع هوامش لها )انظر هوامش الوثائق( ،أحد الطر الثورية
الهيلل.
ل
موقع  30غشت
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المهام العاجلة لمنظمتنا
سبق لنا أن تطرقنا ي لف نص سابق "وضعية المنظمة والمتطلبات العاجلة لعادة البناء" 2لما أسميناه بأزمة المنظمة ولمهمة المنظمة الرئيسية
ي
الداخل الذي
جماهتيا" ،كما سبق لنا أن حددنا برنامج العمل
الت تكمن لف "إعادة البناء إل المام" كمنظمة ماركسية لينينية صلبة وراسخة
ي
ل
ل
وتهت الم ؤتمر الول .كم ا تطرقن ا ف ه ذا الن ص إل ض ورة إص دار ر
النشة المركزي ة
يس تهدف لف إنج ازه إع ادة بن اء الخ ط
السياس للمنظم ة ي
ل
ل
ر
اط
ي
اع والنشة المركزي ة الداخلي ة "الش ل
الجماهتي ة "إل المام" كداعي ة ومحرض ومنظ م جم ل
يوع" ك أداة أساس ية لتنظي م الصاع ال ديمقر ل
وسط المنظمة".
1

الجماهتية،
نعتته مكمل للنص السابق ،هو فتح نقاش معمق وسط المنظمة من أجل تحديد مهام المنظمة
ي
والهدف من هذا النص الذي ا
اطيي المغارب ة لمجابه ة الع دو
وريي وال ديمقر ي
وتحدي د مهامه ا فيم ا يخ ص مه ام الحرك ة الماركس ية اللينيني ة )الحمل م( ،وفيم ا يخ ص الث ي
ي
المشتك ،وفيما يخص المسالة الصحراوية.
الجماهيية للمنظمة
المهام
ر
التنظيم وسط مختلف الطبقات والفئات الشعبية.
والسياس -وبالعمل
النقاب
الجماهتية المهام المتعلقة بالعمل
نعت بمهامنا
ي
ي
الجماهتي -ا ل
ل
ل
ل
البديه
جماهتيا" ،ولقد أصبح من
ه "إعادة بناء منظمتنا كمنظمة م.ل صلبة وراسخة
ي
ل
قلنا سابقا ،أن مهمتنا الرئيسية كأعضاء لف المنظمة ل
بعد ر
الجماهت ،وأنه ل يمكن بناء منظمة
عش سنوات من الممارسة بإيجابياتها وسلبياتها أنه يستحيل إنجاز هذه المهمة بدون التجدر وسط
ي
 1ـ تعتبر الوثيقة من أاوائـل الوثــائق الـتي صـاغتها "القيــادة الجديـدة" صـاحبة مـا سـمي ب "مسلسـل إعـادة البنـاء" ابتـداء مــن دجنـبر .1979وقـد سـبق لنـا التطـرق لهـا فـي وثــائق سابقة،ولــن نكررنفــس
أ
الملحظات الساسية حولها ،ونكـتفي هنا ببعض الهوامش لتسهيل القراءة والفهم.
 2ـ تعــود هــذه الوثيقــة لنفــس فــترة ســابقتها ،أاي ،أانهــا جــاءت بعــد صــدور ق ـرارات 12نونــبر  )1979أاي دجنــبر (1979الــتي قطعــت نهائيــا مــع التجــاه الصــلحي الجديــد والتجــاه الفوضــوي داخــل
المنظمة.وكل الوثيقتين أاشرتا رسميا على بداية الصراع بين التيار الثوري والتيـار التحريفــي الجديـد داخـل المنظمـة).للمزيـد مـن المعطيـات انظـر الدراسـة الـتي أاصـدرها موقـع 30غشـت تحــت عنـوان"
أ
مسلسل تصفية المنظمة الماركسية اللينينية المغربية "إلى المام".(.........
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ي
اللينينيي .
كسيي
الواف
والجماهت ذات المصلحة الساسية لف الثورة والدرع
م.ل صلبة بدون التجدر وسط الطبقة العاملة
ي
ي
للثوريي المار ي
ي
ل
بالجماهت" -وقد ظل هذا المفهوم – لف المرحلة الول لنشاط المنظمة والموسمة لسيادة
وقد تبنت المنظمة منذ نشأتها شعار "اللتحام
ي
ي
الطبف  ،وج اءت الن دوة الوطني ة 3لت دقق ه ذا الش عار ،ولتؤك د عل ض ورة "التج در وس ط الطبق ة
العفوي ة – عائم ا م ن حي ث مض مونه
ل
العاملة" ،والسؤال المطروح هنا هو لماذا فشلت المنظمة رغم تبنيها هذا الشعار لف تحويله إل واقع ملموس؟ لماذا كانت المنظمة ترفع
شعار التجدر وسط الشبيبة المثقفة؟ إن تقييما نقديا ضيحا لتجربة منظمتنا هو الذي سيمكننا من الجواب عل هذا السؤال ،وهو الذي
ي
الت
التجوازية
ي
يمكننا لف نفس الوقت من استخلص دروس ثمينة تجنبا من السقوط مجددا لف الوهام والمتلقات والممارسات ا
الصغتة ل
سقطت فيها منظمتنا .إن هذا التقييم كفيل بفرز السباب الموضوعية ) ي
ي
الصغت للحملم والستقللية النسبية
التجوازي
والتكيب
ي
الطبف ا
ل
الموضوع رشوط
الجماهتية سواء منها العمالية أو الفلحية حيث انعدمت لف الواقع
لحركة الشبيبة المثقفة من المكونات الخرى للحركة
ي
ل
التحام عفوي لحركة الشبيبة المثقفة بالحركة العمالية و  (...والسباب الذاتية )انغلق نشاط الحركة الماركسية اللينينية لف حدود الشبيبة
اعتتت المنظمة
والتنظت لهذا النغلق بأطروحة "الشبيبة المدرسية تشكل الطليعة التكتيكية
المثقفة
للجماهت" وأطروحة التلميذ .لقد ا
ي
ي
الختة تشكل الطليعة التكتيكية،
عت التجدر وسط الشبيبة المثقفة ،لن هذه
والحملم بصفة عامة أن التجدر وسط
ي
الجماهت الساسية يمر ا
ي
وهكذا دخلنا ف دوامة مفرغة نبت التنظيم وسط الشبيبة المثقفة ي
ويأب القمع لتحطيم ما بنيناه ،ثم نعيد البناء دون الستفادة من تجربة
ل
ل
ل
ي
ليأب القمع ليحطم ما أعدنا بناءه.
الماض ل
ل
ي
الت عرفتها بلدنا
اليجاب ،هو أن القمع وما وصلت إليه الحركة من أزمة ،هو الدور البارز للطبقة العاملة لف الحركة
لكن الجانب
ي
ال
الجماهتية ل
لف سنة  78و  ،79والدور الثانوي للشبيبة المدرسية ،فيما حطم لف ذات الوقت أطروحة "الشبيبة المدرسية طليعة تكتيكية" ،وحطم وهم
تبي فشل أطروحة "الشبيبة المدرسية كطليعة تكتيكية"
التجوازية
التجدر وسط
ي
الجماهت مرورا بالتجدر وسط ا
ي
الصغتة .4وهكذا وبعد أن ي
وه
برزت ي
أختا الطروحة الجديدة لدى البعض داخل الحملم ل تقل خطورة عن الول ول تختلف عنها من حيث مضمونها المنحرف ،ل
أ
أ
 3ـ الندوة الوطنية الولى لمنظمة إلى المام انعقدت خلل يومي 31دجنبر 1971و 1يناير  ،1972وذلك بمدينة الرباط في أاحد المنازل قرب مقر الصندوق الوطني للضمان الجتمـاعي.جـل تقييمـات
الوثيقة تقف عند هذه الندوة ،وذلك لجهل أاصحابها بتجربة المنظمة فيما بعد هذه الندوة....
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ي
ي
اك ،وذل ك لخ راج الحرك ة الماركس ية
الطروح ة ال لت ت دعو إل تش كيل جبه ة للق وى الثوري ة والديمقراطي ة ،وبص فة أدق م ع التح اد الش ت ل
ي
الصغتة بصفة عامة هو مفتاح
والتجوازية
الشت
الجماهت ،وكأن التحالف مع التحاد
اللينينية من عزلتها وتمكينها من التجدر وسط
ي
اك ا
ي
ل
ي
ي
الول لتجربة منظمتنا ،هو أنه ل يوجد طريق آخر للتجدر
يأب بها التقييم
الت ل
ل
التجدر وسط الطبقة العاملة .إن الخلصة الثمينة الول ل
ي
الرئيس للتجدر لف
اللينينيي
كسيي-
وسط
ي
ي
الت تتواجد فيها لف مواقع النتاج بالخصوص -فطريق المار ي
الجماهت خارج اللتحام بها لف المواقع ل
ل
ر
تخدمي -هن اك ط رق أخ رى مث ل العم ل معه م لف مق ر النقاب ات ،أو لف الحي اء
المباش لف معام ل كعم ال أو مس
الطبق ة العامل ة ه و عمله م
ي
ر
المباش مع الطبقة العاملة ،ويمكن من معرفة
الرئيس يظ ل هو الطري ق الول .كان هذا السلوب يسمح بالتواجد
الش عبية ،لكن الطري ق
ل
ي
معاناته ا وهمومه ا وقض اياها الملموس ة بص فة ر
وريي داخ ل المنظم ة وبعلقته م
في الث ي
مباشة .ونش يت هن ا إل مس ألة هام ة تتعل ق ب المحت ي
الشبك
الجماهت وليس اللتحام بها .ويطرح علينا تجاوز هذا الفهم
بالجماهت ،لقد اتخذت ممارسة المنظمة طابع الشبكية والنع زال عن
ي
ي
ل
ي
بالجماهت ويتحرك وسطها كسمكة لف الماء.
للمحتف الثوري الذي يجب أن يكون مرتبطا
ي
لقد كان لمنظمتنا والحملم تجربة متواضعة ف العمل وسط الطبقة العاملة ي
الفلحي  ،وأن التقييم النقدي للتجربة هو الذي ايتز
وحت مع
ي
ل
ر
ي
الت مارسناها لف
التجوازي
ي
وف رأينا أن أحد السباب المباشة الرئيسية لهذا الفشل يكمن لف أساليب العمل ا
فشلنا لف هذا المجال .ل
الصغت ل
السياس الخ اط للمنظم ة لف العم ل
اهت المنتج ة بص فة عام ة ،وبالض افة ل ذلك ،وبالرتب اط ب الخط
عملن ا وس ط الطبق ة العامل ة والجم ي
ل
ي
كت عل الشبيبة المدرسية كطليعة تكتيكية( كان يحول دون استخلص الدروس من فشلنا إذ كان الفشل ل يؤدي
الجماهتي
والتنظيم )الت ي
ي
ل
الت ي
ي
تعتضنا لف العمل وسط الطبقة العاملة ،ومن المزيد من التقوقع
إل تحليل يكشف عن أسبابه العميقة ،وإنما إل الهروب من المشاكل ل
ي
اب منه ا وع دم القف ز ع ن مش اكلها
وس ط الش بيبة المثقف ة .إن العم ل وس ط الجم ي
اهت يتطل ب النطلق م ن المش اكل الملموس ة ال لت تع ل
ي
البتوقراطية النقابية والقيادات الصلحية لف النقابات العمالية( ،فإذا كان من
الملموسة ،كما يتطلب تجنب العمل
الفوف )كالصاخ ضد ي
ل
ر
فلح يتطلب سنوات..ثم إن
وتهت تحرك
تهت إضاب
طلب لف ظرف
تهت إضاب
ي
عمال يتطلب سنة أو أك ت ،ي
أسبوعي ،فإن ي
الممكن ي
ال
ل
ل
أ
 4ـ هذه الطروحة كان الصلحيون الجدد والفوضويون هم أا ول من طرحها ،وقد استعادها تحريفيو ما سمي بإعادة البناء بدون تمحيص ول نقد ،كما لو أان الطبقة العاملة لم تناضل إل خلل فترة
.79-78
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بالجماهت أو لف خدمة مصالحها
نموذح سواء لف حياته الخاصة أو لف علقته
بالتحل لسلوك
الجماهت مطالب
المناضل الذي يعمل وسط
ي
ي
ا ل
ل
والفلحي الشخصية والسياسية  .هل
وف تقديم المصلحة الجماعية عل المصلحة الخاصة ..وهذه كلها رشوط ضورية لكسب ثقة العمال
ي
ل
الجماهت يوبعون هذا النهج لف التعامل معها؟ أم أنهم كانوا يسلكون وسط الطبقة العاملة
العاملي وسط
كان مناضلو المنظمة والحمل م
ي
ي
والجماهت المنتجة بصفة عامة نفس النهج المتداول وسط الشبيبة المثقفة؟
ي
ي
ي
الجماهت الشعبية؟
والت ترتبط بكل طبقة أو فئة من
الجماهتي أو
الت يطرحها العمل
ي
ي
التنظيم ل
 .ستى الن الشكاليات ل
ل
 -1التجدر وسط الطبقة العاملة
والتنظيم للعم ل وس ط الطبق ة العامل ة ،وطرحن ا
اهتي
لق د س بق لن ا أن طرحن ا لف ع دة مناس بات ض ورة إعط اء الولوي ة لف العم ل الجم ي
ل
باختصار ي
السياس العام للمنظمة لخدمة هذا الهدف .لماذا؟
التوجه
إخضاع
ورة
وض
العاملة،
الطبقة
عل
كت
الت
ي
ل
هناك ثلثة أسباب تفش هذا الختيار:
 الخصائص الهيكلية للطبقة العاملة كطبقة ثورية طليعية. طليعية الطبقة العاملة لف النضالت الشعبيةالمغرب.
التوليتاري
ام إل المساهمة لف بناء الحزب ا
ال
 هدفنا الر لأ( الخصائص الهيكلية للطبقة العاملة كطبقة ثورية
التوليتاريا لف بلدنا بكونها:
تتمت ا
ي
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 تفتق د لجمي ع وس ائل النت اج ،ول تمل ك س وى ق وة عمله ا ،ولكونه ا تع اب م ن الس تغلل بص فة رمباشة ،وه ذا م ل يجعله ا أك رت الطبق ات
ل
ر
ر
س ء سياس يا اقتص اديا
س ء تفق ده خلل مسلس ل الث ورة س وى أغلله ا .لف ي
حي أن الث ورة ستكس بها ك ل ل
طموح ا إل الث ورة ،فلي س له ا م ن ل
وثقافيا.
ر
الكت
الجتماع وبأساليب النتاج
التوليتاريا تتمركز لف وحدات النتاج الرأسمالية العصية وترتبط بأحدث وسائل النتاج ذات الطابع
إن ا
ل
الختة التقنية واكوساب المعرفة العلمية وتؤهلها لخوض النشاط
تقدما ،كما أنها تعمل بصفة جماعية ،وهذه الخصائص تؤهلها لكوساب ا
الجماع الخلق.
ل
ي
الجماع المنظم ،التعاون لف النتاج ودقة العمل وما
التوليتاريا لف ميدان النتاج )العمل
 عل الصعيدالت تعيشها ا
ل
التنظيم  ،إن الظروف ل
ل
يرافقه من انضباط( تؤهلها لبتكار ي
الوليتي تنطبقان لشكل
الخاصيتي
أرف الشكال التنظيمية المبنية عل أساس المركزية الديمقراطية .إن
ي
ي
التوليتاري ا المتواج دة بالمعام ل الك اتى والمق اولت الص ناعية ،المن اجم الك يبتة ،وه ذا يش كل القاع دة الموض وعية لمفه وم
خ اص عل ا
التوليتارية".
"القلعات ا
التجوازي ة( أو ال ي لت يعرفه ا
الماض )
التوليتاري ا خلف ا للطبق ات الثوري ة الخ رى ال ي لت عرفه ا المجتم ع لف
الفلحي  ،العبي د ،طبق ة القن ان ،ا
إن ا
ي
ل
تتمت بكونها طبقة إيجابية ،ل تعمل فقط عل تحطيم المجتمعات الستغللية ،ولكنها
التجوازية
مجتمعنا حاليا )
الصغتة (...ي
ي
الفلحي  ،ا
ي
تحمل معها ر
مشوع مجتمع جديد ينعدم فيه استغلل النسان للنسان.
التوليتاري ا مؤهل ة نظ را للعلق ات المادي ة ال ي لت تربطه ا بالطبق ات الوطني ة الش عبية الخ رى لل ف مجم وع ه ذه الطبق ات حوله ا م ن أج ل
إن ا
التوليتاريا
والملكي
والكمتادور
المتيالية
فه توجد لف خندق واحد مع أشباه ا
ا
مجابهة ا
ي
ي
العقاريي ،فبصفتها طبقة تفتقد لوسائل النتاج ل
ر
اع وبأح دث وس ائل النت اج ،ف إن ه ذا الرتب اط يؤهله ا
ا
والتوليتاري ا الموشدة لف الم دن والب وادي ،وبص فتها طبق ة مرتبط ة بالنت اج الجم ل
ي
المثقفي خصوصا إذا كانوا يعيشون من عملهم الخاص .
تلتف مع
الختة التقنية ولمعرفة
لكوساب ا
ي
ي
وه بذلك ل
قواني الطبيعة والمجتمع ،ل
متوسطي (...فإن معاناة الطبقة العاملة مع الفكر الخر بصفة
فلحي
حرفيي،
التوليتاريا بصفتها طبقة متحدة لف المدن والبوادي )
]كما أن ا
ي
ي
ي
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غت ر
ر
مباشة عن طريق السيطرة السياسية والثقافية ،فإن هذه
المتيالية
والكمتادورية أو بصفة ي
ا
مباشة لف الخارج أو لف الوحدات القتصادية ا
التوليتاريا المغربية نظ را لرتباطها
للمتيالية.
التجوازية الوطنية المعادية
وأختا فإن ا
ي
ا
التوليتاريا من اللتقاء عل أرضية مع ا
المعانات تمكن ا
التوليتاريا العالمية ،ونظ را لزيد من  300ألف
أسمال السائد عل الصعيد
بنمط النتاج الر
العالم والذي يربط ماديا يبي مختلف فصائل ا
ل
ل
الختة من تقديم الدعم
بالتوليتاريا العالمية ،مع ما يمكن لهذه
عامل
ي
مغرب لف الدول الرأسمالية -لف أوروبا الغربية  -ترتبط بهذه الوسيلة ا
ال
التوليتارية الصيلة[.5
لتبت المواقف الممية ا
وه مؤهلة بذلك ل
للثورة المغربية ،ل
ي
ب( طليعية الطبقة العاملة ف النضالت الشعبية
بدأت الطبقة العاملة المغربية ف الوشكل ف المعادن والخدمات العمومية لشكل رئيس خلل ي
العالميتي ،ولكنها
الحربي
الفتة الممتدة يبي
ي
ي
ل
ل
ل
ي
النقاب للطبقة العاملة نموا شيعا
وف فتة  . 45-48عرف التنظيم
ال
بدأت تعرف نموا شيعا ،موضوعيا وذاتيا ابتداء من  1945لشكل خاص ،ل
المغرب أغلبيتهم من الجانب .وتمخض عن هذا النمو لف  47-48موجة من الضابات
الشيوع
مناضلي من الحزب
تأثت
وجماهتيا ،تحت ي
ي
ي
ال
ل
ر
ي
الت عرفت النضالت
الكت حدة – ج رادة وخريبكة -تعرضت سنة  48لقمع دموي ،وتم حل فيدرالية
ي
الكبتة والضاربة .إل أن المؤسسات ل
ي
الت كانت تعرقل هذا النضال كانت داخلية وتتعلق بالطبيعة التحريفية والصلحية )حول
عمال المناجم .ومع ذلك فإن العوامل الساسية ل
المغرب  .وهكذا فإن العناض المنتمية للجناح اليساري لحزب الستقلل،
الشيوع
السياس للحزب
المسألة الوطنية بالخصوص( للخط
ال
ل
ل
غت أن
للتجوازية الصغرى ،تمكنت لسهولة ابتداء من  49من القيادة السياسية والنقابية لوسع
جماهت الطبقة العاملة المغربية .ي
ي
والممثل ا
ي
الختة فرضت نضاليتها ،ي
الت تعرض
هذه
حت ضد الشعارات النتظارية للقيادة السياسية ا
ي
للتجوازية الوطنية ،بما لف ذلك بعض العمليات ل
غتة الحصية رأس رم ح المقاوم ة السياس ية
التجوازي ة الص ي
له ا العم ال لف دجن ات 1952بال دار البيض اء ،وش كلت الطبق ة العامل ة م ع عناض ا
وف مراكز حصية ومنجمية أخرى )انتفاضة خريبكة وواد زم سنة  (55من  53إل .1956
والمسلحة لف الدار البيضاء ل
 5ـ هذه الفقرة بكاملها تعاني من ارتباك وغياب اتساق منطقي ،وقد نقلناها كماهي.
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اب
إن ه ذا ال دور
كل ،منظم ة لش كل جم ي
اهتي لف إط ار التنظي م النق ا ل
الطليع  ،أدى بالطبق ة العامل ة إل أن تج د نفس ها عن د الس تقلل الش ل
ل
المغرب للش غل المش كل م ن ط رف أط ر نقابي ة كونه ا ح زب الس تقلل ،ه ذه الط ر ال ي لت سوس تقل عن ه لشعة لوش كل م ا يس م
التح اد
ال
البتوقراطية النقابية.
" ي
ر
ر
التجوازية الصغرى لف الحكومة،
يال والرجعية المحلية ومساهمة ا
نقاب قوي وتراجع مؤقت للرأسمال ا
وف هذه الشوط ،شوط تنظيم ا ل
المت ل
ل
ي
استطاعت الطبقة العاملة وخلل الفتة الممتدة من  59ي
المندوبي
حت  60تحقيق مكاسب هامة "الزيادات الواسعة لف الجور ،ترسيم دور
ي
المنجميي بالنس بة للمن اجم ال ي لت
الساس للعم ال
ابيي بح واجز لعرقل ة سياس ة الط رد ،ق انون الش غل ،التفاقي ات الجماعي ة ،الق انون
ي
النق ي
ل
وطت للس كك الحديدي ة
يتج اوز ع دد عماله ا  ،300مغرب ة الس كك الحديدي ة والطاق ة الكهربائي ة ال ي لت س تحمل فيم ا بع د اس م المكت ب ال
ل
المكتبي.
بالقواني الساسية لهذين
الوطت للكهرباء ،مع حصول العمال المغاربة عل حق التمتع
والمكتب
ي
ي
ل
الخت" للمحجوب
التجوازية الصغرى ابتداء من  ،1961تحت غطاء "سياسة ا
غت أن القيادة النقابية أخذت تبتعد عن الجناح المناضل من ا
ي
بن الصديق وعبد الرزاق محمد.
ي
البتوقراطي ة النقابي ة م ن الهيمن ة عل الطبق ة العامل ة ،وم ن ش ل
لق د ك انت الس وينات لش كل
أساس الف تة الذهبي ة ال ي لت تمكن ت خلله ا ي
ل
الطليعيي  .إن مس اهمة الطبق ة العامل ة لف النتفاض ة
نض التها ،مس تعملة الوس ائل العنيف ة ومتواطئ ة م ع أرب اب العم ل لقم ع المناض يلي
ي
كبت منذ  1961وقع لف  68بخريبكة ،وقد نظم خارج الجهاز
التوليتاريا ،6قد بقيت محدودة ،وأن أول نضال
عمال ي
البطولية للشبيبة وشبه ا
ل
النقاب )إضاب  50يوما ل  7000عامل منجم ف خريبكة( .وف هذه ر
الشوط أخذت المكوسبات المحققة يبي  60-50تفرغ تدريجيا من
ال
ل
ل ل
ال للطبق ة العامل ة
البتوقراطي ة النقابي ة بح ل أح د الهياك ل التنظيمي ة الساس ية ال ي لت تمك ن م ن ت ي
مض مونها وق امت ي
وفت التض امن النض ل
للتجوازية استطاعت كسب بعض المواقع داخل الطبقة
"الفيدراليات الوطنية للصناعة" ،مما فش كون التحاد العام
للشغالي رغم تبعيتها ا
ي
العاملة ،أبرزها جرادة.
 6ـ استعمال مفهوم"شبه البروليتاريا" للتعبير عن الهوية الجتماعية للجماهير المشاركة في النتفاضة الشعبية التي هزت مدينة الدارالبيضاء في يوم 23مارس  1965أامر غير دقيق.
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إن نض ج ر
السياس للنظ ام بع د محاول ة النقلب لف  ،71ق د وف ر رش وط من اخ ع ام جدي د لنض الت الطبق ة
الش وط الموض وعية والض عف
ل
ر
الس ء ال ذي دف ع به ا لف بع ض الح الت )مث ل الضاب الك يبت
العامل ة متن ام ل م تع د ي
البتوقراطي ة النقابي ة ق ادرة عل التحك م في ه لس هولة ،ل
والمظفر لعمال خريبكة لف خريف  71والذي استغرق  75يوما( إل الخيانة المكشوفة ،أو إل المناورة من أجل توقيف الضاب )المناورة إل
جانب الدارة للمكتب الوطت للسكك الحديدية لتوقيف الضاب ف يناير  .(73وقد عرفت نضالت الطبقة العاملة منذ هذه ي
الفتة نموا
ل
ل
ي
اجتماع" ،لتجعل له حدا ،وإن كان من
سلم
"
و
"
وطت
"
إجماع
من
افقها
ر
وما
اء
ر
الصح
حملة
ثم
،
73
ف
القمع
حملت
جاءت
سل،
مست
ل
ل
ل
الصوري تسجيل خوض الطبقة العاملة لنضالت بطولية خلل سنوات ) 77-73جرادة ،خريبكة ،النسيج.(...
وخلل ي
سنت  79-78خاضت الطبقة العاملة نضالت عارمة ،طويلة النفس وتشمل مختلف القطاعات )المناجم ،الصناعة ،النقل ،العمال
ل
ي
ه
الزر ي
ه حقا الطبقة الطليعية لف مجتمعنا )استاتيجيا وتكتيكيا( ل
اعيي ،(...أظهرت بما ل يدع مجال للشك وبالملموس بأن الطبقة العاملة ل
المتيالي ة والرجعي ة  .وأن م ا تعرض ت ل ه ه ذه النض الت م ن
حق ا الطبق ة المؤهل ة لقي ادة كاف ة الطبق ات الوطني ة الش عبية لف كفاحه ا ض د ا
إجهاض لسبب القمع وبسبب المناورات الرجعية ،وكذلك لسبب تخاذل الصلحية فإنما هو برهان آخر عل أن الطبقة العاملة لن تتمكن
ي
ي
الت ما ت زال
اللينيت
كس
الطبف بنجاح إل إذا تمكنت من بناء أداتها الثورية الحزب
من مواجهة العدو
ال
المغرب  .ه ذه الداة ل
ل
ل
ل
الشيوع المار ل
تفتقدها لحد الن.
عي التجدر وسط الطبقة العاملة
اليوليتاريا
المغرب يمر ر
ج( بناء حزب ر
ر
لينينيي بصفة عامة ،هو الطليعة المناضلة الواعية م.ل
كسيي
إن الحزب ا
ي
التوليتاري الذي نناضل من أجل المساهمة لف بنائه كمنظمة وكمار ي
والمنظمة للطبقة العاملة .ولهذا ل يمكن الحديث عن حزب بروليتاري وعن منظمة بروليتارية بدون التحام هذه المنظمة بالطلئع المتقدمة
التوليتارية مهيمنة سياسيا
الوع
سواء من حيث النضال أو من حيث
السياس ،ول يمكن الحديث عن منظمة بروليتارية إذا لم تكن الطلئع ا
ل
ل
وإيديولوجيا داخل المنظمة وف ي
هامي:
لينينيي
كسيي
الجتماع لقيادتها بالخصوص ،وهنا سنتعرض
التكيب
ي
ي
لمفهومي مار ي
ي
ل
ل
ي
اليوليتارية
أ( المفهوم
اللينين للطليعة ر
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الش وط الموض وعية،هذه ر
الختة ف ر
كتة
وتتك ون ه ذه
الش وط ال ي لت تفش ك ون عم ال المن اجم والمؤسس ات الص ناعية الك اتى تش كل الر ي
ي ل
التوليتارية ترفع مستوى المعرفة الحسية لعمال هذه
النضالية للطبقة العاملة المغربية ،وبالضافة لذلك ،فإن مكاسب نضال هذه القلعات ا
التوليتاريا والذين تصلبوا
الثوريي
المثقفي
التوليتاري " .إن انصهار
وتنام
المؤسسات ،وتشكل قاعدة مادية التوز
المتبني لمواقف ا
الوع ا
ي
ي
ي
ل
ل
التوليتاري".
لف إطار نضال منظماتهم م.ل مع هؤلء العمال
الطليعيي هو الذي يشكل أرضية بناء الحزب ا
ي
ب( النظرية الماركسية للمعرفة
ي
وريي بالمقاوم ة ال ي لت
الطبف له ؤلء
إن ص يتورة النص هار ص يتورة متناقض ة ،طويل ة وص عبة يص طدم خلله ا مسلس ل النتح ار
المثقفي الث ي
ي
ل
ي
توفت كل ر
الشوط لجعل كل هؤلء الطر
التجوازي
يفرضها واقع تكونهم
فحي ابتداء تكون أطر نضالية للمنظمة يجب ي
ي
الطبف ا
الصغتذلك ،ي
ل
التوليتاري ال ذي
يض طلعون بمسؤوليات محلية ث م عل مستوى الفروع ،ثم وطني ا ،
مواجهي لش كل خ اص المفهوم ال اتجوازي ب المفهوم ا
ي
يسوند عل أولوية الممارسة الثورية ،وعل أن المعرفة العقلية ترتكز عل المعرفة وعل الممارسة ،رغم محاولة ادعاء العكس.
ي
والنقاب عل الطلئع المناض لة
والسياس
الجماهتي
وف عملنا
كت لف عملن ا
ي
إننا نسونتج مما ورد لف النقط ا -ب -ج ضورة الت ي
ال
التنظيم  ،ل
ل
ل
يعت ان حزب الطبقة العاملة هو حزب مفتوح فقط للعمال كما يسقط لف ذلك أصحاب التعة
والواعية من الطبقة العاملة ،ولكن هذا ل ل
الثوريي.
المثقفي
التوليتاريا بصفة عامة وكذلك
العمالية .فحزب الطبقة العاملة هو حزب مفتوح لف نفس الوقت
للفلحي الفق راء وأشباه ا
ي
ي
ي
ي
اتيجيي ،والذين يناضلون بجانبها وتحت رايتها ،ليس فقط من أجل الثورة الوطنية
الست
فجميع هذه الفئات يشكلون حلفاء الطبقة العاملة
ي
ي
الشتاكية.
الديمقراطية الشعبية )ث.و.د.ش( ،ولكن من أجل الثورة
د( كيف يمكن التجدر وسط الطبقة العاملة
بعد أن بينا لماذا يجب ي
التكت ف المرحلة الراهنة ف عملنا الجماهتي ،السياس والنقاب وف عملنا التنظيم ،عل الطبقة العاملة ي
،يبف علينا
ي
ي
ا
ل ل
ل
ل
ل
ل
أن انتز كيف يمكن أن يتم التجدر وسط الطبقة العاملة.
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أساس م ن الش بيبة المثقف ة ،والمش كل
إن القاع دة الجتماعي ة لمنظمتن ا وللمنظم ات الماركس ية اللينيني ة الخ رى تتك ون لح د الن وبش كل
ل
والفلحي بالساس؟
المطروح هو " كيف يمكن التخلص من رحم الشبيبة المثقفة لتصبح القاعدة الجتماعية للمنظمة مشكلة من العمال
ي
ر
تخدمي لف المعام ل والمن اجم والض يعات
المباش وكعم ال وكمس
ومثقفي بص فة عام ة للعم ل
أ-ارس ال أعض اء م ن المنظم ة طلب ة وتلمي ذ
ي
ي
ي
للست نحو التجدر وسط الطبقة العاملة .ول بد من التأكيد هنا ،أن
الرئيس
الطبف" ،كما أن هذه الطريقة تشكل أسلوبنا
الفلحية "النتحار
ي
ل
ل
ي
وإستاتيجية سديدة ،ولو لف خطوطها العامة
هذا الطريق شاق وصعب ذلك أنه يتطلب إل جانب توفر المناضل عل رؤية سياسية تكتيكية
الجماهت العمالية من صحتها بتجربتها الملموسة.
تتأكد
ي
تغيت أساليب العمل وبعبارة مركزة يتطلب انتحارا طبقيا للمناضل المؤهل للعمل وسط الطبقة
تغيت ظروف العيش السابقة ،ويتطلب ي
 ير
ر
والكت انسجاما مع مبادئهم الماركسية اللينينية ،هم الذين يتحمسون
الجماهت،
الكت إخلصا لقضية
العاملة .ولهذا فإن أعضاء المنظمة
ي
الفعل للعمل
وف رأينا يجب أن يكون أحد مقاييس الستقطاب داخل المنظمة وإعطاء المسؤوليات هو الستعداد
لهذا التوجه الجديد ،ل
ل
ال له ذا العم ل.كم ا يج ب عل المنظم ة أن تهت م بالعم ل
اهت العمالي ة والفلحي ة ولتكري س الج زء
وس ط الجم ي
الرئيس م ن النش اط النض ل
ل
ي
التقنيي ( والعمال المهرة )معاهد التكوين
التقنيي الصغار )مدارس المساعدين
الت تكون
التنظيم
ي
ي
والسياس وسط المؤسسات التعليمية ل
ل
ل
ر
المهت ( ،وذل ك نظ را لرتب اط ه ؤلء مباشة بالعم ال بع د إنه اء تك وينهم ،والتلمي ذ الثوري ون مثل يج ب أن يوجه وا للدراس ة لف مث ل ه ذه
ل
الت تضمن لهم الشغل ف المعامل ر
ي
مباشة بعد تخرجهم.
ل
المؤسسات ل
والفلحي لف الداخل.
مناضلي عمال لف الخارج وإرسالهم للعمل وسط الطبقة العاملة
ب -تكوين
ي
ي
ج -ان التحاق المناضل الطالب أو التلميذ بالعمل وسط العمال ليس سوى الخطوة الول لف مسلسل التجدر ،وليس سوى الخطوة الول
ي
الصغت بالعمل لف مؤسسة صناعية فهو يصبح عامل ،لكنه يستمر
التجوازي
عل طريق مسلسل النتحار
ي
الطبف  ،فعندما يلتحق المناضل ا
ل
الصغتة ويستمر ف نهج الساليب السابقة .وعل المناضل الذي ر
يشع لف العمل لف مؤسسة صناعية أن يبذل
التجوازية
ي
لف حمل تصوراته ا
ل
وف العلقات مع العمال
التوليتارية المتقدمة لف المؤسسة ،وذلك فيما يخص تصفه
كل مجهوداته ليعيد تربيته بالتعليم من العناض ا
اليوم ل
ل
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الخرين .عل هذا المناضل أن يسع إل ي
احتام وتقدير رفاقه لف النضال ،وذلك بمساهمته لف النضالت العمالية ،وان يتعلم كيف يتفادى
ي
يغت
الصعيد
عل
أو
النساب
الصعيد
عل
سواء
مهمشا
سيبف
الجماهت لف هذه النضالت .وأن هذا المناضل
النع زال عن
السياس إذا لم ي
ي
ل
ل
غتة بص فة عام ة .إن ه ذا المناض ل ل ن يكس ب ثق ة العم ال الشخص ية والسياس ية إذا ل م يظه ر
والتجوازي ة الص ي
أس اليب عمل ه المثقفي ة ا
ثوريي – كما أن عل المناضل أن يتجنب أسلوب
بالملموس قدرته العملية عل المساهمة لف حل مشاكلهم ،وإذا لم يتحل بأخلق وسلوك
ي
ي
ممثل القوى الصلحية بصفة عامة ،مرك زا عمله عل القواعد العمالية من خلل
ومع
والصلحية
اطية
ر
وق
البت
القيادات
مع
الفوف
الصاع
ي
ل
ل
الرتكاز عل تجربتها الملموسة.
ي
وتدريجيا ،وبعد ي
واحتام رفاقه العمال ،يمكن للمناضل أن يعمل عل ربط علقات سياسية مع
فتة قد تكون طويلة ،لكن ضورية لكسب ثقة
ر
ر
الصغتة.
التجوازية
ي
العمال الكت تقدما لف النضالت ،والكت تفتحا لف نفس الوقت عل القضايا السياسية ومهما كان تأثرهم بإيديولوجية ا
ي
التجوازي ة
التوليت اري للث ورة الش تاكية والمف اهيم ا
وش يئا فش يئا ،وم ع المجه ود المب ذول م ن أج ل توض يح الف رق الج وهري يبي المفه وم ا
للتغيت  ،وب الربط المس تمر له ذه النقاش ات م ع الممارس ة النض الية الجماعي ة يمك ن لمناض ل أن ي دفع به ؤلء العم ال
غتة أو التحريفي ة
ي
الص ي
اطفي م ع المنظم ة" .ان التقيي م النق دي لتجرب ة منظمتن ا والحمل م لف العم ل م ع الطبق ة العامل ة س يمكننا م ن
للنخ راط لف حلق ات المتع
ي
ر
المباش معها".
المناضلي لف عملهم
استخراج دروس ثمينة سوساعد
ي
د -إن التوجه العام الجديد للمنظم ة يجب أن يخ دم مهمة التجدر وسط الطبقة العاملة ،ذلك أن مجهوداتنا النظرية ودعايونا وتحقيقاتنا
اطفي عليه ا وال ذين
واهتماماتن ا الرئيس ية كمنظم ة وك أفراد يج ب ان تس يت لف اتج اه خدم ة ه ذا اله دف  ،وبالنس بة لعض اء المنظم ة أو الع
ي
بجماهت
والنضال لمهمة اللتحام
والسياس
اليديولوح
يستمرون لف عملهم داخل الشبيبة المثقفة يجب أن يخصصوا جزءا من نشاطهم
ي
ل
ا ل
ل
النضال لف الحياء الشعبية والقرى ،كلما سمحت
السياس داخل إطارات المنظمة ،أو لف نشاطهم
والفلحي وذلك سواء لف نشاطهم
العمال
ي
ل
ل
الظ روف ب ذلك ،وعل س بيل المث ال س يكون م ن المفي د ج دا تكلي ف مناض يلي داخ ل الطلب ة والتلمي ذ بالقي ام بتحقيق ات متعلق ة ببع ض
المعامل إما لقربها من مقر دراستهم أو من مقر سكناهم أو لوجود أصدقاء أو أقارب يعملون بها – ويجب طبعا أن تكون هذه التحقيقات
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ؤولي عل ه ؤلء المناض يلي -كم ا أن ه يط رح عل المنظم ة أن تعم ل عل رب ط قطاع ات الش بيبة المثقف ة
موجه ة ومراقب ة م ن ط رف المس ي
ونضالتها بنضالت
الختة وسطها وبدفع الشبيبة المثقفة من جهتها لمساندة
الجماهت العمالية والفلحية وذلك للتعريف بنضالت هذه
ي
ي
النضالت الشعبية ي
لشت الشكال.
ي
الت تعمل فيها المنظمة عل نقل أجود عناضها للعمل
ه -وبارتباط مع كيفية التجدر ،يطرح علينا لف هذه المرحلة التأسيسية ،هذه المرحلة ل
ر
الكت تقدما
السياس يجب أن يركز عل العناض
،وف رأينا أن عملنا
وسط الطبقة العاملة ،أن نعالج مشكل العلقة يبي الدعاية والتحريض ل
ل
شيوع .كما يجب إعطاء الهمية الثانوية
وع
الوع للقيام معها بعمل
من حيث الكفاحية أو
ل
ل
دعاب مكثف يهدف إل مساعدتها عل بلورة ل
ل
ف ه ذه المرحل ة للس لوب التحريض )س واء ع ت المناش ت أو ع ت الس لوب الخط اب الف ي
يعت طبع ا إهم ال النض الت العمالي ة
ل
ذا
وه
(
وف
ا
ي
ا
ال
ل
ل
ل
ل
والعاطفي عل منظمتنا داخل
عت تطوير مناضلينا
لفائدة التكوين
يعت أن الهتمام بالنضالت يجب أن يتم بالساس ا
ي
ا ل
الكتت بل ل
اليديولوح ا ل
المؤسسة واللجنة النقابية الموحدة عندما يتمكن العمال من إنشائها.
الن يجب ت
الي ر ي
م -القطاعات ت
كي عليها
المناضلي المستعدين للعمل وسط الطبقة العاملة( من جهة ،ضورة اللتحام بالطلئع العمالية من جهة
إن ضآلة إمكانياتنا الذاتية )قلة
ي
ي
الستاتيجية بالنسبة للقتصاد الوطت من جهة ثالثة ،وضورة خلق ر
الشوط اللزمة للعمل
ثانية ،ضورة التمركز لف القطاعات الصناعية
ل
ي
الفلحي من جهة رابعة ،إن هذه ر
كت قوانا المخصصة للطبقة العاملة بالساس عل القلعات
وسط
الشوط تفرض علينا لف الفتة الراهنة تر ي
ي
اعيي لف المناطق
ا
التوليتارية لف الدار البيضاء والمحمدية ،عل قطاع السكك الحديدية ،عل قطاع المناجم )خريبكة ،جرادة( عل العمال الزر ي
ي
يعت إهمال المناطق والقطاعات الخرى إذ
المتمتة باحتداد الصاع
ي
بت ملل ،الملوية السفل  .(...إن هذا ل ل
الطبف )سوس ماسة ،الغرب ،ل
ل
يجب الهتمام بها كذلك خصوصا إذا ما توفرت إمكانيات سهلة للعمل بها.
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التنظيم عل العمال المهاجرين وذلك من أجل فرز
والسياس وعملهم
النقاب
الجماهتي
كت عملهم
ي
ويطرح عل أعضاء المنظمة بالخارج تر ي
ال
ل
ل
المغرب سواء بعملهم وسط الطبقة العاملة
التوليتاري
كسيي
العمال
اللينينيي القادرين عل المساهمة الجادة لف بناء الحزب ا
ي
الثوريي المار ي
ي
ال
الفلحي الذين تربطهم وإياهم صلت وطيدة بحكم انحدار أغلبية العمال المهاجرين من البادية.
بالداخل أو بعملهم وسط
ي
الجماهيي ومشكل النقابات
و( العمل
ر
يعت الس قوط لف
اب
 ( 1إن أعض اء المنظم ة يج ب أن يكون وا طليع ة العم ل الجم ي
اهتي النق ا ل
والسياس داخ ل المؤسس ة الص ناعية ،وه ذا ل ل
ل
ي
وتسطت أهداف تنطلق من الواقع و
يعت العمل القاعدي الدؤوب من أجل طرح خطط نضالية وبرامج
الزعامتية والتحريض
ي
ل
الفوف ،وإنما ل
الطليعيي بها ليتحملوا مسؤولياتهم إل
الجماهت العمالية ،ومن أجل إقناع العمال
الوع لدى
بعي العتبار القوى الذاتية ومستوى
ي
ي
تأخذ ي
ل
الجماهت العمالية داخل المؤسسة.
جانب مناضلينا لف قيادة
ي
الجماهتي وسط العمال يوشكل من النقابات العمالية المتواجدة عل صعيد المؤسسات الصناعية.
الساس للعمل
التنظيم
 ( 2أن الطار
ي
ل
ل
وطت أو عل ص عيد القط اع أو المؤسس ة الواح دة ،فم ا ه و موقفن ا م ن مختل ف
وهن ا يط رح مش كل تع دد النقاب ات س واء عل الص عيد ال
ل
النقابات؟ إذا كان موقفنا من النقابات الرجعية التابعة للحكم ولمختلف الح زاب المرتبطة بها واضحا ،أي مناهضة هذه النقابات باعتبارها
المناضلتي ا.م.ش وكذا من ا.ع.ش.م 7التابع لحزب الستقلل
النقابتي
دخيلة عل الطبقة العاملة وذيول للرجعية وسطها ،فإن الموقف من
ي
ي
يتطلب وقفة جدية قبل اتخاذ موقف منها.
وظفي
 ( 3لق د ك ان موق ف المنظم ة وموق ف الحمل م من ذ نش أتها ه و العم ل داخ ل ا.م.ش بص فتها النقاب ة الك رت تمثيلي ة للعم ال والم
ي
وف إطاره ا ،إذا اس وثنينا
والمس
ي
تخدمي ،وبص فتها النقاب ة المناض لة الوحي دة حي ث الغلبي ة الس احقة للنض الت ك انت تخ اض تح ت رايته ا ل
أ
 7ـ ام ش تعني "التحاد المغربي للشـغل" وهـي أاول نقابـة عماليـة مغربيـة تاسسـت فـي مـارس  1955أ،امـا اع ش م فهـي نقابـة انشـقت عـن ا م ش سـنة  1960وذلـك بعـدما انقسـم حـزب السـتقلل إلـى
أ
حزبين  ،تاسس على إثر ذلك حزب التحاد الوطني للقوات الشعبية الذي انقسم بدوره إلى حزبين بعد يوليوز  ،1972أواصبح أاحدهما يسمى التحاد الشتراكي للقوات الشعبية منــذ  ،1975وحــافظ
خ
الخر على السم القديم.
17

أ
"إلى المام"  1980 :ـ  1994ـ الخط التحريفي ـ وثائق ونصوص
ي
التجوازية
البتوقراطية ا
الت كانت تخاض لف إطار ا.ع.ش.م ،ولم يكن خاف عل الحملم طبيعة القيادة ي
بعض التحركات الثانوية والهامشية ل
المتعفنة الموسلطة عل ا.م.ش .لكن هذا لم يمنعها أبدا من الستمرار لف النضال داخل ا.م.ش ،كما أنها لم تفكر قطعا لف خلق نقابات موازية،
عت النشقاق أو
البتوقراطية ل يمر ا
وذلك وعيا منها بصورة الحفاظ عل وحدة الحركة العمالية النقابية ،ووعيا منها بأن القضاء عل هيمنة ي
ي
ي
التجوازية المتغلغلة لف صفوف
الصاع
عت القضاء عل الفكار ا
البتوقراطية ،وإنما ا
الت ارتكبت لف هذا المجال( ضد ي
ل
الفوف)رغم الخطاء ل
والنقاب من خلل الرتكاز عل ممارستها العملية وعل تجاربها النضالية.
السياس
وعت رفع مستوى وعيها
الطبقة العاملة ،ا
ال
ل
ي
ي
الختة،
اك لف السنوات
الشت
الت أسسها التحاد
ي
 ( 4لقد ظلت الحملم تعمل داخل ا.م.ش كإطار ا ل
ل
نقاب وحيد ،إل أن برزت النقابات الوطنية ل
وال ي لت تجمع ت بع د ذل ك لف الكنفدرالي ة الديمقراطي ة للش غل لف نوفم ات  ،78وهك ذا ب رز مش كل جدي د يط رح عل المنظم ة ض ورة تن اوله
المعت عنه لف أرضية
بالتحليل واتخاذ موقف منه وتحديد خطة للتعامل معه .وإن الموقف الذي نوبناه هنا ل يختلف لف جوهره عن الموقف
ا
ي
تقسيم للحركة النقابية العمالية .فكل
بعمل
قام
قد
ش،
.
د
.
ك
ثم
الوطنية
النقابات
إنشاء
عل
بإقدامه
اك
الشت
نعتت أن التحاد
 78ذلك أننا ا
ل
ل
من التيار اليميت المهيم ن داخ ل ا.ش )ه ذا التيار ال ذي يمثل مص الح ر
التجوازية
التجوازية
الصغتة وبعض الفئات من ا
ي
الشيحة العليا من ا
ل
اليميت من
الوطنية( والتيارات المناضلة داخل نفس الحزب ،قد ساهموا جميعهم لف النشقاق لكن من منطلقات مختلفة .فهدف التجاه
ل
،وبالتال قوته عل التفاوض مع الحكم محتذيا لف ذلك حذو حزب
النشقاق هو كسب موقع داخل الطبقة العاملة ليعزز قاعدته الشعبية
ل
غالي المغارب ة .أم ا ه دف التجاه ات المنض لة داخ ل التح اد
الس تقلل ال ذي لج أ إل عملي ة مماثل ة س نة 1960بإنش اء التح اد الع ام للش ي
ي
البتوقراطية النقابية ،وذلك
والمستخدمي
اديكاليي  ،فهو فصل بعض قطاعات العمال
اك وخصوصا اتجاه الر
والموظفي عن هيمنة ي
ي
ي
ي
الشت ل
ي
البتوقراطية النقابية ،ومن أجل تحريك هذه القطاعات وتوظيفها لف إطار خططها النضالية ،وإن
تتمت بها ي
الت ي
من أجل تجاوز النتظارية ل
الختة ،بل ،هو راجع إل 1965
اديكال داخل ا.م.ش .عل فصل بعض القطاعات النقابية من ا.م.ش ليس وليد السنوات
عمل التجاه الر
ي
ل
للتيد مستقلة عن ا.م.ش ،ثم النقابة الوطنية للتعليم .إن إنشاء نقابة
حيث قامت جماعة من الر
اديكاليي بقيادة عمر بنجلون بإنشاء نقابة ا
ي
ي
اك.
اديكال داخل التحاد
مستقلة عن ا.م.ش هو دعم للتجاه الر
ل
الوطت للقوات الشعبية ثم داخل التحاد الشت ل
ل
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البتوقراطية النقابية لمصالح العمال ،هما
اط عل ا.م.ش وخيانة ي
يعتتون أن الوسلط ي
إن هذا النشقاق عملية سلبية رغم أن مدبريه ا
البتوقر ل
نعتت النشقاق جواب خاط عل المشاكل الفعلية،
للبتوقراطية النقابية فإننا ا
السبب لف النشقاق .واذا كنا نتفق مع النتقادات الموجهة ي
النضال
اط ليس هو التقسيم ،ولكن النضال حتما مع القواعد العمالية ومن أجل رفع مستواها
ل
والجواب الصحيح عل الوس لط ال يبتوقر ل
لت لن ه يزي د م ن ح دة
اب
والسياس مم ا ي ؤدي حتم ا إل فض ح ي
ووعيه ا النق ا ل
البتوقراطي ة وعزله ا ث م التخل ص منه ا .إن ه ذا النش قاق س ا ل
ل
التناقضات الثانوية ف صفوف الحركة العمالية ،ولنه يمكن الحكم من اللعب عل هذه التناقضات ،والمستفيد الوحيد ي
يبف طبعا هم أعداء
ل
ي
الت كانت تجثم
والمستخدمي
الطبقة العاملة ،إضافة لذلك فإذا كان العمال
والموظفي داخل ك.د.ش قد تخلصوا من ي
ي
ي
البتوقراطية النقابية ل
عل صدورهم داخل ا.م.ش فإنهم اسوبدلوها بقيادة إصلحية مهيمنة عل ك.د.ش نفسها.
وم ع تس جيلنا لس لبية التقس يم ال ذي تعرض ت ل ه الحرك ة النقابي ة العمالي ة ،فلب د م ن تس جيل أن ك.د.ش أص بحت أم را واقع ا ،وان الحرك ة
لتي )رغ م م ا يمك ن ان يق ال لف قيادتهم ا( تخ اض لف إطارهم ا النض الت الساس ية للعم ال
ابتي مناض ي
العمالي ة أص بحت تت وفر عل نق ي
ابيتي
والتجوازي ة الص ي
ا
غتة الم أجورة ،وإن الموق ف الس ديد ال ذي يج ب أن ينهج ه الثوري ون م.ل المغارب ة ه وا لعم ل لف كلت ا المركزي يتي النق ي
اب داخ ل العم ال ه و ا.م.ش نظ را لنفوذه ا الق وي وس ط
وخصوص ا لف النقاب ات الك رت تمثيلي ة للعم ال ،وإذا ك ان الط ار
الساس لعملن ا النق ا ل
ل
العمال ،فل يجب إغفال أن بعض القطاعات الهامة قد التحقت بالنقابات الوطنية ،فالنقابة الوطنية للفسفاط تحظ حسب النتخابات
حي
الختة بثقة الغلبية الساحقة للعمال .والنقابة الوطنية للسكك الحديدية تحظ بثقة  48لف  100من العمال
المهنية
ي
والمستخدمي لف ي
ي
وف بعض المعامل الخرى .هذا
وف
ي
لسمت لف المحمدية ل
ا.م.ش ب  52لف  100منهم .وك.د.ش تحظ بثقة العمال لف بعض معامل السكر ل
والتيد ،مستخدمو الفلحة.
التجوازية
الصغتة المأجورة –النقابة الوطنية للتعليم والصحة ا
ي
كبت لف صفوف ا
بالضافة إل أنها تتوفر عل نفوذ ي
ر
الصغتة المأجورة ،فإنه من
وللتجوازية
كزيتي
ي
النقابيتي وداخلها لف النقابات الكت تمثيلية للعمال ا
ي
وإذا كان موقفنا هو العمل لف كلتا المر ي
واجبنا أل نستمر ف تعميق المر الحال بل علينا أن نضع نصب أعيننا كهدف ي
اتيج مهمة إعادة بناء وحدة الحركة العمالية النقابية من
است لا
ل
ل
القاعدة إل القمة لف إطار مركزية نقابية واحدة مناضلة  ،مستقلة وديمقراطية.
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علينا لف نضالنا الملموس أن نحارب الممارسات الحلقية الهادفة إل تغليب التناقضات الثانوية عل الوحدة النضالية للطبقة العاملة ،علينا لف
النقابتي لف نفس المؤسسة أن نبادر إل خلق لجنة نقابية موحدة ،هده اللجنة النقابية الموحدة يمكن أن تأخذ أسماء مختلفة
حالة تواجد
ي
غت ذلك من السماء لنفس المضمون.
حسب المؤسسة :المجلس
النقاب ،لجنة المطالب ،لجنة التضامن إل ي
ال
ر ي
الفلحي
العمل وسط

ر ي
الفلحي
-1أهمية العمل وسط
ه الطبقة الوحيدة القادرة عل القيادة المظفرة لكافة الطبقات والفئات الوطنية والشعبية من أجل تحقيق الثورة
إدا كانت الطبقة العاملة ل
ي
الفلحي الفق راء يشكلون القوة الرئيسية للثورة و.د.ش،
الفلحي وخاصة
الشتاكية ،فإن
الوطنية الديمقراطية الشعبية عل طريق الثورة
ي
ي
العقاريي بمختلف فئاتهم ونظ را لقوتهم
الملكي
اعيي من استغلل وقهر من طرف
ي
ي
وذلك من جهة نظ را لما يعانونه إل جانب العمال الزر ي
الفلحي أو
حي أن ما يقرب من  50ف  100من السكان ه م
ي
،ف ي
العددية ) 60ف  100من سكان المغرب يقطن ون لف المناطق القروية ل
العمال الزراعيي ( وإن أي ي
الفلحي لف الث .و.د.ش ل
تول الهمية القصوى لدور
إستاتيجية للثورة المغربية تغفل
ي
ي
ي
الفلحي أو تهمش أو ل ل
ي
شعت لف إطار الجبهة الوطنية الديمقراطية الشعبية ،ول تحالف
اك .فل ثورة بدون تحالف
الشت
تؤدي إل انتصارها وإل فتح الطريق للبناء
لا
ل
الفلحي
فلح بدون تجدر حزب الطبقة العاملة وسط
عمال
الفلح الدي يشكل العمود الفقري ،ول تحالف
العمال
شعت بدون التحالف
ي
ل
ل
ل
ل
ال
الفلحي من أجل الثودش بصفة عامة والثورة الزراعية بصفة خاصة  .وإذا كان الفلحون يشكلون حليفا موضوعيا ومخلصا
وتأطته لكفاح
ي
ي
ي
للطبقة العاملة ف الكفاح من اجل الثورة ،فإن الفلحي الفقراء يشكلون حليفا ي
اك.
الشت
البناء
أجل
من
كفاحها
ف
العاملة
للطبقة
اتيجيا
است
ي
ل
ل
ل
ر ي
الجماهيي وسط العمال الزر ر ي
والفلحي:
اعيي
 -2العمل
ر
إذا كنا ف عملنا القطاع نركز ف هده ي
الفلحي  ،ولهذا أولينا فيما ورد
الفتة عل الطبقة العاملة فإننا ل نغفل الصورة القصوى للعمل وسط
ي
ل
ل
ل
ر
ي
الفلحي  :العمال
جماهت
الت تفتح إمكانيات مباشة للعمل مع
ي
كت مجهوداتنا عل الطبقة العاملة أهمية ي
وف إطار تر ي
ي
أعله ،ل
كبتة للقطاعات ل
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ي
اعيي
الزراعيون ،المناجم ،العمال المهاجرون .إن عملنا
الساس لف البادية يجب أن ينصب لف الفتة الراهنة عل التجدر وسط العمال الزر ي
ل
ي
الطبف )مناطق الصدام( وأساسا لف مناطق سوس ماسة – الغرب-
المتمتة باحتداد الصاع
الكتى لف المناطق
ي
الذين يعملون لف الضيعات ا
ل
ر
وف أقرب الجال بعمل
جماهت
المباش لف صفوف
تادلة -الملوية السفل ،وأن هذا التجدر سيفتح لنا الطريق للعمل
ي
ي
الفلحي  .لكن علينا ل
ر
الفلحي.
الفلحي وذلك لخلق تجارب نموذجية يقع الرتكاز عليها فيما بعد عندما يتم نقل قوانا الرئيسية وسط
مباش وسط
ي
ي
العاملي بالبادية أن يقوموا
النقاب ،ويطرح عل أعضاء منظمتنا
ستتكز بالساس عل العمل
إن العمل
اعيي ي
ي
ي
الجماهتي وسط العمال الزر ي
ال
الكتى ،وذلك من أجل الدفاع عن حقوق العمال المادية والمعنوية:
اعيي بالضيعات ا
بإنشاء نقابات للعمال الزر ي
*تطبيق الحد الدب من الجور المنصوص عليه قانونيا
* رفع الحد الدب للجور بصفة عامة
* التخفيض من ساعات العمل
* ترسيم العمال وحمايتهم من الطرد
* التعويضات العائلية
النقاب
* الحق
ال
* ي
احتام كرامة العمال والعاملت
كما عليهم ان يدفعوا لن تنسق هده النقابات للعمل فيما بينها سواء عل صعيد المنطقة ،أو عل صعيد ضيعات الملك العقاري الواحد
كبتة
الذي يستخدمهم )ضيعات بعض
الملكي الكبار ،ضيعات الصمديا ،صوجيطا ،كوماكري وضيعات الدولة بصفة عامة( .إن صعوبات ي
ي
ي
اعيي  ،وذلك من جهة لن التقاليد النقابية ضعيفة لف هذا القطاع الذي ظل مهمل من طرف
المناضلي
ستعتض
العاملي مع العمال الزر ي
ي
ي
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نضال لف البادية،
القوى السياسية الصلحية ،ومن جهة أخرى لكون البادية مراقبة جدا من طرف الحكم الذي يكون بالمرصاد لدب تحرك
ل
املي لف ه ذا القط اع أل يوشعوا لف عمله م ،وق د يض طرون إل خل ق أنوي ة نقابي ة شية أو ش به شية لف
وله ذا يت وجب عل المناض يلي الع ي
حت يلعب عامل المفاجأة لصالحهم عندما ر
ي
المرحلة البدائية ي
،وحت ل تحطم محاولتهم لف
العلت المكشوف
النقاب
يشعون لف النضال
ال
ل
اب لف إط ار إح دى المركزي يتي
المه د م ن ط رف
ي
الملكي والس لطات المحلي ة الس اهرة عل حماي ة مص الحهم ،وطبع ا أن يت م العم ل النق ا ل
النقابيتي ك.د.ش أو ا.م.ش.
ي
ر
للفلحي  ،وتج در الش ارة هن ا إل التقيي م
المباشة
كته عل ال دفاع ع ن المص الح
اهتي وس ط
الفلحي فيج ب تر ي
أم ا بالنس بة للعم ل الجم ي
ي
ي
ي
الفلحي أي الكفاح المسلح من أجل الرض)"
الت لم تكن تتصور سوى شكل واحد لنضال
ي
الخاط الذي ساد لمدة طويلة داخل المنظمة ل
للفلحي الفق راء منه م بالخص وص ،وأن ه ذا
كف اح الفلح ل يك ون إل بالس لح"( وإذا ك ان مش كل الرض ه و المش كل الج وهري بالنس بة
ي
ر
اب منه ا
المش كل ل ن يح ل فعل إل ع ن طري ق العن ف الث وري
ي
ينف وج ود مش اكل مباشة يع ل
للفلحي وح رب التحري ر الش عبية ،ف إن ه ذا ل ل
الفلح  ،مراك ز الس وثمار
الفلح ون وتس توجب النض ال م ن أج ل حله ا :ف الفلحون يع انون م ن تس لط الجه زة القتص ادية للدول ة )الق رض
ل
ي
الفلحي  ،تفرض
الت تفرض عليهم تفليح أراضيهم بالشكل الذي يخدم مصلحة الدولة وليس مصلحة
ي
ل
الفلح ومراكز الشغال الفلحية (...ل
ي
ي
وف إط ار عملي ة تجمي ع
عليه م الب ذور والس مدة بالثمن ة ال لت تح ددها ،كم ا تأخ ذ محاص يلهم بالثم ان ال لت تح ددها وبع د اقتط اع ال ديون .ل
للفلحي كتعويض عن أراضيهم الجيدة.
اض الرديئة
للملكي
الفلحي لوسليمها
اض من
ي
ي
ي
ي
العقاريي ،ثم الر ل
اض ،فغالبا ما تأخذ أجود الر ل
الر ل
الغت المناس بة مما يؤدي إل
وف إطار عملية قط ف الغلة )الشمندر مثل( فإن
الفلحي يكونون الض حية إذ أن غلتهم تقط ف لف الوق ات ي
ي
ل
ي
الفلحي  ،وخصوص ا لف
خس ارات ك يبتة بالنس بة إليه م .وبالنس بة للمن اطق الس قوية ،ف إن دورة الم اء ل تح تم ويس تفيد منه ا الملك ون قب ل
ي
والنواح المجاورة مثل(
اع التقليدية )الغابات
وف بعض المناطق فإن
ي
ل
أوقات الجفاف .ل
الفلحي يحرمون من تغذية مواشيهم لف بعض المر ل
الملكي  .إن هذه العوامل تؤدي لف حالت عدة إل تحويل الفلح إل شبه عامل فوق أرضه إذ ل
سواء من طرف الدولة أو من طرف كبار
ي
ي
ي
،والت ما ت زال
الت تمت لف سنوات الستعمار الجديد
ل
اض ل
يعود يتحكم لف مسلسل النتاج والوسويق .وإذا أضفنا إل كل هذا عملية زرع الر ل
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مستمرة ،إضافة إل ما يعانيه الفلحون من قهر عل يد السلطات المحلية ،أدركنا ما يعانيه الفلحون من مشاكل يومية ،الرضية الخصبة
للعمل الجماهتي .وإذا كان من السابق لوانه ف ي
للفلحي  ،بما فيه النضال
الشمول
النضال
تؤطر
الفلحية
التحادات
تشكيل
اهنة
ر
ال
ة
الفت
ي
ي
ل
ل
الثوري من أجل الرض ،فإنه من الممكن القيام بعمل جماهتي محدود ف عمليات ملموسة تهدف إل ي
انتاع مكاسب محددة ،مما يشجعهم
ي
ل
ال ومس توى وعيه م بالعلق ات الس ائدة ال ي لت يص لون ت دريجيا إل ض ورة تحطيمه ا .أم ا الش كال
عل المقاوم ة والرف ع م ن مس تواها النض ل
ي
اللفظ إل المعارض ة الجماعي ة ،إل التجمه ر أم ام مق رات و أجه زة الدول ة
فه ت ذهب م ن الحتج اج
النض الية ال لت يمك ن القي ام به ا ،ل
ل
القتصادية والسياسية ،إل بعث وفود إل العاصمة القليمية أو العاصمة الوطنية ،إل العصيان ومنع الدولة من القيام ببعض الشغال ،إل
الت يشكل الكفاح المسلح ي
ي
أرف أشكالها.
المقاومة العنيفة ،إل ي
غت ذلك من الشكال النضالية ل
العمل وسط الحركة الطلبية
 -1تجربة المنظمة والحملم قبل رفع الحظر عن اوطم:
أول لتجربتها وسط الحركة الطلبية .وقد تضمنت تقييما نقديا للمؤتمر 15
سبق للمنظمة أن قامت لف أرضية افتاير  79حول الخط بتقييم ل
السياس للحركة الطلبية وتجاوزها للحدود المرسومة لها من طرف الصلحية إل حدود
الوع
التعبت المركز عن تجدر
لوطم الذي كان
ي
ل
ل
السبعينات .لكن هذا المؤتمر تضمن عدة متلقات )التعامل مع الح زاب ،التعامل مع قضية الصحراء الغربية ،طرح مسالة العنف الثوري،
السياس الث وري ال ذي ه و اختص اص
كته ا إجم ال لف الخل ط يبي العم ل
التوليت اري (...يمك ن تر ي
ط رح مس الة الس لطة ،ط رح بن اء الح زب ا
ل
جماهتية ديمقراطية تقدمية مستقلة ،وقد أدى هذا الخلط من جهة إل
النقاب لف إطار اوطم كمنظمة
التنظيمات الثورية السياسية والعمل
ي
ال
ضب مبدأ الجماهتية والديمقراطية داخل اوطم ،ومن جهة أخرى إل عزلها عن ي
باف القوى الديمقراطية لف البلد ،مما سهل قمعه )المنع لف
ي
ل
يناير  ،73اعتقال جل أعضاء قيادته والعديد من مناضليه( عندما أصبح الظرف موات بالنسبة للحكم.إن التقييم الوارد لف الرضية المذكورة
التقدميي عل الجهاز .ليس الهدف هنا هو القيام
كان ناقصا حيث أنه لم يتعرض لمسألة اسويلء الحملم بواسطة الجبهة الموحدة للطلبة
ي
بتقييم شامل لهذه المسألة ،وإنما لفت النوباه إل هذا السويلء الذي تم بأساليب ديمقراطية )خلفا لما يروجه خصوم الحملم( كان خطأ
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ي
وه التجدر وسط
الت أصبحت لها مسؤوليات إزاء الحركة الطلبية حرفتها عن مهمتها ) ل
فادحا بالنس بة للحمل م ل
يعت الحمل م( الساسية ل
الجماهت العمالية والفلحية بالساس ،وحرفتها عن مهمتها الساسية داخل الحركة الطلبية الكامنة لف تطوير هذه الحركة انطلقا من العمل
ي
القاعدي .وهذا النح راف استمر ي
حت بعد منع أوطم ،إذ ظلت الحملم تكافح من أجل بناء أوطم شية  ،مما كان يؤدي إل تجميد طاقات
الفلحي  ،خصوصا وأن الحركة الطلبية
نضالية هائلة وسط الحركة الطلبية ،طاقات كان من الصوري توظيفها لف التجدر وسط العمال،
ي
حي أن الحركة العمالية لم تعرف نفس الجزر وبقيت صامدة نسبيا رغم الرهاب والقمع ،كما نريد أن نسجل
كانت تعرف جزرا واضحا لف ي
هنا الس ويلء عل الجهاز كان هو نفسه نويجة للتوجه الذي سارت عليه الحملم عند نشأتها حيث كانت الحملم ترى أن الحكم لف أزمة لن
ال ال دفع بنض الت الش بيبة المدرس ية )الطلب ة
يخ رج منه ا ،وأن الص لحية ق د أفلس ت نهائي ا ،وأن الث ورة عل الب واب ،وأن ه يج ب بالت ل
الجماهتية الخرى لتصعيد نضالها ،فتفجر التناقضات لف صفوف الحكم إن لم
التأثت عل القطاعات
والتلميذ( إل مداها القض من أجل
ي
ي
الجماهتي ة .وان ه ذا الفه م ل دور
تعص ف ب ه نهائي ا .وهك ذا أعط ت الحمل م للش بيبة المدرس ية دور "الطليع ة التكتيكي ة" لمجم وع الحرك ة
ي
ي
الطبف ق د أدى لف الحقيق ة إل تحري ف الحمل م ع ن مهمته ا
الش بيبة المدرس ية الغري ب ع ن الماركس ية اللينيني ة وال اتجوازي لف الصاع
ل
المغرب  ،وق د اس تمر ه ذا الفه م ل دور
التوليتاري ا
الساس ية :العم ل عل انص هار الماركس ية اللينيني ة بالحرك ة العمالي ة م ن أج ل بن اء ح زب ا
ال
الشبيبة المدرسية "الطليعة التكتيكية" ي
كت مجهوداتها
حت بعد ما عرفته حركة الطلبة والتلميذ من جزر بعد ، 73إذ استمرت الحملم لف تر ي
التنظيم داخل الشبيبة المدرسية
عل هدا القطاع )بناء اوطم لف الشية وبناء النقابة الوطنية لتلميذ( ،ودخلت لف حلقة مفرغة من البناء
ل
ي
فيأب القمع لتحطيم البناء ،ثم يتم البناء من جديد والقمع من جديد إل أن وصلت الحملم إل ما آلت إليه حاليا من أزمة ،يمكن أن تكون
ل
نبت توجه ا
أزم ة نض ج ونم و إذا عرف ت منظمتن ا والحمل م كي ف تس تفيد من دروس التجرب ة،ومن الخفاق ات عل الخص وص ،وإذا عرفن ا أن ل
الجماهت عامة والطبقة العاملة بصفة خاصة.
كت عملنا عل التجدر وسط
التنظيم
جديدا عل المستوى
ي
يست لف اتجاه تر ي
والسياس ي
ل
ل
 -2تجربة الحركة الطلبية مند رفع الحظر عن أوطم إل المؤتمر :16
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سبق للمنظمة بعد رفع الحظر أن اعتتت هذا الج راء مكسبا للحركة الطلبية ي
انتعته بفضل نضالتها المريرة خلل  6سنوات من المنع
ا
التعسف وبفضل مساندة القوى الثورية والديمقراطية لف الداخل والخارج لنضالها العادل ،وقد سجلت المنظمة لف نفس الوقت السلبيات
ل
ر
مسؤول اوطم ومناضليه( وسجلت المللسات المحيطة بإعادة المشوعية لوطم،
ونف
ل
المرافقة لهذا المكسب )استمرار الحكم لف اعتقال ل
ي
ي
ي
والت اتخذت شكل صفقة يبي الحكم
الت قدمها الحكم كهيبة منه
اك للقوات الشعبية ،ل
لممثل القوى الصلحية وعل رأسها التحاد الشت ل
ل
ل
والقوى الصلحية .لقد كان الحكم يدرك أنه سيضطر آجل أم عاجل إل التنازل عن منع أوطم ولهذا فضل الشاع بهذا التنازل ي
حت يمكن أن
ر
ي
الت كان من المفروض أن تستحوذ عل زمام المور داخل اوطم بمساعدة الحكم إن اقتض
يستفيد منه وذلك بإملء شوطه عل الصلحية ل
الحال ...ر
تمتي "الجبهة الداخلية" .وقد عرفت الحركة الطلبية خلل
والشط المطروح هو إدخال اوطم لف "الوحدة الوطنية" ومساهمتها لف ي
10
يمي ""23
الصلح
رئيسيي :التيار
السنة المنصمة ضاعا حادا يبي تيارين
الشوفيت بقيادة ا.ش.ق.ش 8والذي يضم كذلك ح.ت.ش 9و ي
ي
ل
ل
القاعديي( أما التيار اليساري داخل ا.ش.ق.ش)والممثل بالساس من طرف
سم بعد ذلك بويار الطلبة
ي
وتيار الطلبة الديمقر ي
اطيي )أو ما ل
اطيي والتحالف مع
الختيار الثوري ،11فلم تكن مواقفه لف السنة الدراسية  79-78واضحة ،إذ كان يتأرجح يبي التحالف مع الطلبة الديمقر ي
التنظيم )البن اء القاعدي مجس دا لف اللجان والمج الس الطلبي ة أم
وفيت ،وإذا كان الصاع ق د تمح ور ح ول المش كل
لح الش
ي
اليمي الص ل
ل
ل
ثيل فعل للطلب ة أم "مجل س للتنس يق " مفروض عل الطلب ة؟ مؤتمر  16لف ص يف 89؟ ( ف إن
التعاض ديات الفوقي ة؟ مجلس للتنس يق تم ل
ر
الوطت" مع ما يحمله ذلك من مخاطر عل تقدميتها وديمقراطيتها المستقلة؟
ستحش اوطم ضمن "الجماع
جوهر الصاع كان سياسيا :هل
ل
الشوفيت )بيان 52
الصلح
مناضل الحملم أنفسهم إذ سقطوا بدعوى الحفاظ عل الوحدة لف تدعيم التيار
وهذا ما لم يفهمه العديد من
ل
ل
ل
 8ـ ا ش ق ش تعني التحاد الشتراكي للقوات الشعبية.
أ
 9ـ ح ت ش تعني حزب التحرر والشتراكية ،وهو الحزب الشيوعي التحريفي المغربي تاسس سنة .1943
أ
 10ـ يمين 23تعني يمين منظمة"  23مارس" ،وهي منظمة ماركسية لينينية مغربية تاسســت فـي 23مـارس ،1970وبعـد اعتقـالت نونــبر  1974ظهـر تيـار يمينـي داخلهـا )الخــارج( قـام بالسـتيلء علـى
قيادتها في خريف  ،1975وقد تصدى لهذا التجاه الصلحي الشوفيني اليميني تيار ثوري بالداخل قاده الشهيد جبيهة رحال.
 11ـ "الختيار الثوري" هو تيار ظهر داخل التحاد الشتراكي للقوات الشعبية بعد أاحداث 3مارس ،1973وكان يقوده محمد البصري المعروف بالفقيه البصري،وقـد كـان التياركـذلك يصــدر مجلــة مــن
الخارج تحت اسم"الختيار الثوري ،وعرف التيار الطلبي التابع له باسم"رفاق الشهداء".
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ي
12
الحقيف  .وإذا ك ان هن اك م ن
اط الوح دوي فعل لك ن ال ذي ل يفص ل الوح دة ع ن مض مونها
ل
معتقل سياس يا( عل حس اب التي ار ال ديمقر ل
القاعديي( فأولها أنهم ركزوا
اطيي )الطلبة الديمقراطيون بالنسبة إلينا هم ما يسم بالطلبة
ي
انتقادات يمكن توجيهها لحركة الطلبة الديمقر ي
نضال مستعجل يجب النضال من أجله
التنظيم عوض طرح برنامج
الخلفات المتعلقة بالتوجه الذي يجب أن يأخذه اوطم حول المشكل
ل
ل
فورا ،وإبراز خلل الممارسة النضالية أن ي
التنامج هو الهيكلة القاعدية وليست التعاضديات الفوقية .إن هذا الخطأ
أرف شكل
تنظيم لتحقيق ا
ل
الشوفيت ،كما أنه قد أدى إل اعتقاد البعض بأن هذا الصاع هو
الصلح
اليميت
السياس للصاع ضد التجاه
قد أدى إل طمس الطابع
ل
ل
ل
ل
التنظيم قد حرف الحركة الطلبية نسبيا
سياس من أجل توجه محدد لوطم .إن الصاع حول المشكل
السويلء عل الجهاز ،وليس ضاع
ل
ل
ي
الت عرفتها
عن مهامها النضالية ليس فقط من أجل معالجة مشاكل الطلبة المتعددة ،ولكن كذلك للمساهمة لف الحركة
ي
الجماهتية العارمة ل
بلدنا لف .79
يتمت بنهوض عام للحركة
لقد خاضت الحركة الطلبية عدة نضالت هامة لكنها ظلت دون مستوى ديناميتها المعهودة خصوصا لف ظرف ي
اطيي رغ م حيويته ا ورغ م تع اطف ج ل الطلب ة معه ا )رغ م
والتجوازي ة الص ي
الجماهتي ة العمالي ة ا
ي
غتة .كم ا يج ب تس جيل أن حرك ة ال ديمقر ي
ي
اطيي عل ما يقرب ثلث
الت مرت فيها النتخابات للمؤتمر ،ورغم التجنيد الهائل للقوى الصلحية ،فقد حصل الطلبة الديمقر ي
الظروف ل
والتنامج ) الذي ظل غامضا لف العديد من جوانبه( أو عل
المقاعد لف المؤتمر( ،فقد ظلت مفككة بدون تنسيق سواء عل مستوى الهداف ا
تأطته ا م ن ل دن الق وى السياس ية الطليعي ة دخله ا .كم ا يج ب تس جيل أن حرك ة الطلب ة
المس توى
التنظيم  .وه ذا يرج ع طبع ا إل ض عف ي
ل
اطيي لم تتمكن من اسويعاب التيار اليساري داخل ا.ش.ق.ش رغم تناقضات هدا التيار مع قيادة ا.ش.ق.ش ،ورغم هذه السلبيات،
الديمقر ي
اطيي يشكل مكسبا للحركة الطلبية ويجب الحفاظ عليه وتطويره.
فنحن ا
نعتت ان تيار الطلبة الديمقر ي
 -3المؤتمر السادس ر
عش ونتائجه
أ
 12ـ المقصود ببيان  ،52ذلك البيان الذي أاصدره  52من مناضلي منظمة "إلى المام" بالســجن المركـزي بـالقنيطرة معلنيـن فيـه عـن تجميـد عضـويتهم داخـل المنظمـة ،وقـد سـبق الحـديث عنـه فـي
وثائق سابقة.
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وفيت ال ذي ك ان يعم ل ككتل ة منس جمة – رغ م بع ض
لح الش
لق د ج اء الم ؤتمر  16ليحس م الصاع ح ول الت وجه لفائ دة التح الف الص ل
ل
السياس عن الخط
يستول عل قيادة اوطم ،وأن يفرض ملتمسات ل تختلف من حيث مضمونها
التناقضات الثانوية -والذي استطاع أن
ل
ل
وتتمت لشوفينية ل تختلف عن شوفينية حزب الستقلل .ومما ساعد عل هذا النتصار عدم انسجام
الصلح السائد داخل ا.ش.ق.ش،
ي
ل
ي
اك ،وكذلك التواجد المكثف لجهاز القمع
الطلبة الديمقر ي
اطيي وعدم تمكنهم من إبرام تحالف مع التيار المتقدم الدي طرد من التحاد الشت ل
المتمة عند رفع الحظر عن اوطم.
لف كواليس المؤتمر من أجل الضغط لف اتجاه أخد ق رارات "معقولة" ق رارات تنسجم مع روح الصفقة ا
للجماهت ومن ضمنها
يتمت به المؤتمر من شوفينية )تأكيد المؤتمر عل فتح معسكرات للتدريب
فعل الصعيد
ي
السياس  ،بالضافة إل ما ي
ل
الطلب ة ح يت يكون وا مس تعدين إل واجه ة الكف اح المس لح ض د المرتزق ة ومس خريهم ....المطالب ة بتقوي ة طاقاتن ا الدفاعي ة وتم يتي الجبه ة
ر
الوحس
اط المزع وم ال ذي ل م يك ن لف الحقيق ة س وى الطلء المص احب لعملي ة القم ع
الداخلي ة"( فق د س اند ض منيا المسلس ل ال ديمقر ل
ل
المسلط عل شعبنا وعملية الستغلل والنهب الذي يتعرض له شعبنا .وقد اكتف المؤتمر بالنداء إل "تكوين جبهة واسعة قصد النضال ضد
ي
الت تطبع ممارسات الدولة ببلدنا" كما أن البيان العام أغفل الحديث عن ضورة
اط للحكم المطلق ل
مظاهر الوسلط والسلوك اللديمقر ل
ايت ،عن موقفه المخزي لزيارة السادات للقدس ،عن زيارة الشاه لبلدنا ،وعن الكفاح التحرري
تحرير سبتة ومليلية ،عن تدخل الحكم لف الز ي
ي
ي
والت تم تسجيلها
الت
مصته والستقلل ،وعل الصعيد
للشعب
الريتتي من اجل تقرير ي
ي
ل
ال
يعاب منها الطلبة ل
النقاب ،فرغم المشاكل المزمنة ل
فإن "ضورة تمتي جبهتنا الداخلية" و"تقديم المللسات الظرفية" سيؤدي بالصورة بقيادة اوطم الجديدة إل الدفع نحو ي
اللتام بالسلم
ي
الوطت فإن التجاه السائد استطاع أن يقي التعاضديات الفوقية وان يهمش ويشوه مضمون الديمقراطية القاعدية
الجتماع .عل الصعيد
ل
ل
ي
وف نفس الوقت فقد قرر المؤتمر  16أن
والت كانت إحدى المطالب الساسية للطلبة الديمقر ي
اطيي .ل
كما تبلور لف اللجان ومجالس الطلبة ل
نتي ع وض س نة واح دة ،وذل ك لتتمك ن القي ادة اليميني ة الص لحية الش وفينية م ن الوس لط عل الخ ط
تك ون دوري ة الم ؤتمرات المقبل ة س ي
سنتي عوض سنة واحدة .إن هده النظرة الخاطئة والقاضة بالصورة تدل عل أن المؤتمر  16كان مؤتمر الردة ليس فقط بالنسبة للمؤتمر
ي
 ،15ولكن بالنسبة للمؤتمرات  12و  13و .14
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 -4كيفية التعامل مع نتائج المؤتمر السادس ر
عش
ي
اب منه ا الطلب ة ) الط رد ،النس ب المرتفع ة للرس وب ،المن ح ،الس كن ،المط اعم
إن نتائ ج الم ؤتمر  16ل م تك ن لف مس توى المش اكل ال لت يع ل
كبت من الطلبة ،وأن الخطر الذي يهدد
التامج ،الصلحات الجامعية المزعومة...الخ( وهذا ما سيؤدي بالصورة إل تدمر جزء ي
الجامعية ،ا
وف س يادة اللمب الة داخ ل الطلب ة  .له ذا يج ب عل المناض يلي
الحرك ة الطلبي ة يكم ن لف البتع اد المحتم ل لج زء م ن الطلب ة ع ن اوط م ل
التميت الواضح يبي المؤتمر  16كمؤتمر للردة والقيادة المنبثقة
جماهت الطلب إل
الطليعيي أن يقوموا بواجبهم لف ميدان التوعية لتتوصل
ي
ي
ي
عن ه قي ادة يميني ة إص لحية ش وفينية ،وبي اوط م كنقاب ة مناض لة ك انت ويج ب أن ي
تبف الط ار الوحي د لكفاح الحرك ة الطلبي ة  .وق د يط رح
ي
ر
ر
ي
الت عرفتها انتخابات المؤتمرين )مشكل فيدرالية أوروبا الغربية
مشكل شعية أو عدم شعية المؤتمر  ،16ل
وف رأينا رغم جميع الخروقات ل
مثل( ي
والت عرفها الم ؤتمر  16نفس ه ،فل يط رح الطع ن لف رشعية الم ؤتمر ح يت ل نشجع المتلق ات نح و النش قاق .وبالمقاب ل ف إن واجب
ل
وف انتقاد نتائج المؤتمر  ،16هذه القيادة ستعمل انسجاما
الطلبة الديمقر ي
اطيي يكمن لف انتقاد جميع الممارسات المتخاذلة للقيادة الجديدة ل
مع التوجه الجديد عل عرقلة نضالت الحركة الطلبية من أجل تحقيق مطالبها ر
المشوعة.
اطيي لف الهياكل المنبثقة عن المؤتمر  16رغم محدوديتها ،وذلك لنها
فعل الصعيد
التنظيم  ،فإننا نرى ضورة مساهمة الطلبة الديمقر ي
ل
ي
الت يمكن توسيعها لف الممارسة حسب موازين القوى ( مستوى وعيهم ونضاليتهم .أما فيما يخص
توفر ولو لف حدود ضيقة )هذه الحدود ل
المشاركة ف التعاضديات فإن رأينا الول هو المشاركة فيها كطلبة ديمقراطيي لكن رشيطة أن ي
يبف أعضاء المنظمة بصفة عامة بعيدين عن
ي
ل
ل
ي
تحم ل مث ل ه ده المس ئوليات ،وذل ك م ن جه ة لس باب أمني ة بديهي ة )مش كل تق ديم اللوائ ح ر
كشط للتش ح وم ا يمك ن أن ينت ج عن ه م ن
الجماهت الساسية.
مضايقات بوليسية( ومن جهة ثانية لتمكينهم من التفرغ للعمل وسط
ي
 -5حركة الطلبة الديمقراطيون:
كبتة ،وذلك من أجل قيادتها سياسيا
إن هذه الحركة فرضت نفسها منذ العلن عن رفع الحظر عن اوطم ويجب علينا أن نوليها عناية ي
وتأطتها تنظيميا.
ي
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التنامج
إن أول ما يجب القيام به هو العمل من أجل أن توبت هده الحركة برنامجا ديمقراطيا موحدا ،وأننا نرى أن المحاور الساسية لهذا اه:
ل
والسياس والعسكري ببلدنا ،ويطرح هنا للطلبة
والثقاف
يال القتصادي
(1النضال من أجل تحرير سبتة ومليلية والقضاء عل النفوذ ا
ل
المت ل
ل
اطيي بالداخل طمس قضية الصحراء كلية.
الديمقر ي
 ( 2النضال من أجل ي
المنفيي والنضال من أجل
والنقابيي وعودة
السياسيي
المعتقلي
انتاع الحريات الديمقراطية وعل رأسها إطلق شاح
ي
ي
ي
ي
ي
اط
ئول ومناض لل اوط م
ي
إطلق الشاح الف وري لمس ل
المعتقلي وع ودة المغ ت يبي منه م .إل ج انب ه ذا يط رح التندي د بالمسلس ل ال ديمقر ل
المزعوم.
اطيي
 (3التضامن مع الحركة
الجماهتية للتلميذ ورجال التعليم والعمال ي
ي
وغتهم من القطاعات المناضلة ،وبهذا الصدد عل الطلبة الديمقر ي
كزيتي.
تجنب الخلف القائم حول ا.م.ش وك.د.ش ،كما يجب عليهم أن يتعامل مع كلتا المر ي
علم وثقافة وطنية ديمقراطية شعبية.
جماهتي
وطت
 (4النضال من أجل تحقيق المطالب الملحة للحركة الطلبية ومن أجل تعليم
ي
ل
ل
 (5النضال من أجل الحفاظ عل المبادئ الربعة لوطم وعدم تشويهها وخاصة من أجل سيادة الديمقراطية داخل أوطم.
والنقاب أو من حيث هي اكله التنظيمي ة )الهيكل ة
السياس
اط سواء من حيث ت وجهه
 ( 6النض ال من أج ل ي
ال
ل
تهت الم ؤتمر  17تق ل
دم ديمقر ل
القاعدية(.
وطت ،وأن ه ذا
اطيي يمك ن ويجب أن تنس ق فيم ا بينه ا عل الص عيد ال
 وعل أس اس ه دا االتنام ج يمك ن بناء حرك ة علني ة للطلب ة الديمقر ي
ل
الخت ومن نتائجه ويسمح بالخصوص بالتحالف ما يبي
المناضلي المتذمرين من مؤتمر الردة
لتأطت جميع الطلبة
التنامج يفتح المجال
ي
ي
ا
ي
الختياريي( ي
وحت مع بعض القوى المتقدمة داخل الح زاب وهذا التحالف يتم
وبي القوى الديمقراطية الثورية )
ي
القوى الماركسية اللينينية ي
اطيي.
وف مسلسل بناء حركة الطلبة الديمقر ي
ابتداء من المستويات الدنيا )الكلية (...ل
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الشوفيت الذي تمكن من السويلء عل قيادة
الصلح
اليميت
العمل للتيار
اطيي ابتنامجها هذا تشكل فعل البديل
إن حركة الطلبة الديمقر ي
ل
ل
ل
ل
ي
الت يسود بها تيار
منتا للدعاية وذلك مثل بواسطة مجلة تصدرها إحدى الكليات ا
اوطم .وسيكون من المفيد أن يكون لهذا التيار ا
الكتى ل
اطيي عل مستوى التعاضدية والمجلس.
الطلبة الديمقر ي
السياس لنشاط هذا التيار الذي يجب
القاعديي ،وقد انصب اهتمامنا عل المضمون
اطيي عل تيار الطلبة
ي
لقد أطلقنا حركة الطلبة الديمقر ي
ل
أن يكون موحدا من حيث توجهه العام .أما فيما يخص المصطلحات فيمكن لهدا التيار أن يحمل أسماء مختلفة حسب الكليات.
وف
التقدميي كتيار شبه
التخل عن تيار الطلبة
يعت لف نفس الوقت
ي
ي
 إن بروز تيار واسع للطلبة الديمقر يجماهتي ،ل
ل
اطيي وهيكلة هدا التيار ل
السياس وهو مؤطر من طرف المنظمة بالساس  .لذا
المتعاطفي مع المنظمة وخطها
الحقيقة إن هذا التيار يوشكل بالساس من الطلبة
ي
ل
العاطفي عل المنظمة كلما أمكن ذلك.
المرتبطي بالمنظمة بإطارات
التقدميي
وجب دمج الطلبة
ي
ي
ي
-6الحركة الطلبية بالخارج:
ي
أساسيتي:
نقطتي
الت تعرفها الحركة الطلبية بالخارج وبأوروبا الغربية سيجعلنا نقتصعل
ي
ي
إن جهلنا للتطورات ل
نعتت أن الق رار الصادر عن اجتماع كتاب الفروع المنعقد لف
أ( انطلقا من ضورة إعادة بناء الوحدة للحركة الطلبية بأوروبا الغربية ،فإننا ا
نعتت هذا الق رار سديدا ويخدم الوحدة
والقاض بحل الفيدرالية التابعة للطلبة
20و  21أكتوبر المنصم
التقدميي واللتحاق بالطار الخر ،ا
ي
ل
النضالية للحركة الطلبي ة .وأن النقد ال ي
السياس
والنضج
المسؤولية
روح
عن
يعت
الفروع
اب
كت
اجتماع
عن
الصادر
البيان
ف
الصادر
ذاب
ا
ل
ل
ل
لكتاب الفروع.
التنامج المحدد أعله لحركة الطلبة
اطيي عل أساس برنامج تكون بنوده الرئيسية مطابقة لبنود ا
ب( ضورة خلق تيار واسع للطلبة الديمقر ي
ي
الت سوشارك لف هده الحركة النقط الضافية
اطيي بالداخل ،يمكن أن يتضمن برنامج الطلبة الديمقر ي
الديمقر ي
اطيي بالخارج وحسب القوى ل
وعسكريي ،العمل مع العمال المهاجرين.
مدنيي
السياسيي
المعتقلي
التالية :مناهضة الحرب لف الصحراء والسلم الفوري ،إطلق شاح
ي
ي
ي
ي
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التخل عنها كليا آو
اطيي بالخارج فمن الفضل
وإذا كانت هده الضافات كلها أو إحداها ستقلص من
المساهمي لف حركة الطلبة الديمقر ي
ي
ل
جزئيا .ويجب العمل من أجل أن تضم حركة الطلبة بالخارج جميع القوى الديمقراطية الثورية )مختلف قوى الحملم +الختيار الثوري+
المنتمي(
الغت
اطيي ي
ي
الطلبة الديمقر ي
العمل وسط التلميد:
أ( أهمية العمل وسط التلميذ:
الجماهتية ،أي عل العموم تلميذ
وف الحركة
ي
إن التلميذ ،والذي يهمنا هنا هم التلميذ الذين يمكنهم المساهمة الفعلية لف حركة التلميذ ،ل
والتوليتاريا ،أما
التجوازية
الصغتة ا
ي
الثاب الذين يتجاوز عمرهم  16سنة ويصل عددهم  200000تقريبا( ينحدرون طبقيا أساسا من ا
السلك ل
ي
ي
الطبف
هم
مصت
يخص
وفيما
.
حياتها
طريقة
ويقوسمون
لعائلتهم
تابعون
أنهم
حيث
الطبف
عل مستوى معيشتهم فيكون مطابقا لصلهم
ي
ل
ل
العاطلي.
التوليتاريا ،وكذلك بصفوف
التجوازية
التوليتاريا المحلية والمهاجرة وأشباه ا
الصغتة أو صفوف ا
ي
فهم مؤهلون لللتحاق بصفوف ا
ي
ي
التوليتاريا ،لهذه السباب من جهة
التجوازية
لهذا يمكننا انطلقا من خصائص هذه الفئة اعتبار أن موقعها
الصغتة وشبه ا
ي
الطبف المزدوج :ا
ل
اهت م ن
أثت بم ا تعيش ه الجم ي
اهت الكادح ة لف الحي اء الش عبية ،وم ا ينت ج ع ن ذل ك م ن ت ي
ولس باب أخ رى كوج ودهم المس تمر وس ط الجم ي
أكت جذرية من حركة الطلبة رغم ضعف تأطتها النقاب والسياس كما أنها ر
استغلل واضطهاد ،فإن حركة التلميذ ر
أكت قدرة عل اللتحام
ي
ال
ل
ي
الت
عت التاري خ
بالجماهت ،وهذا ما تجل ا
ي
ل
النضال لشعبنا سواء إبان المرحلة الستعمارية أو لف عهد الستعمار الجديد :نضالت  60و  64ل
ي
تفجتها  ،نضالت التلميذ
الت لعب فيها التلميذ دورا بارزا إل جانب دورهم لف
ي
أدت بالحكم إل قمع الوداديات ،انتفاضة مارس المجيدة ل
المتص اعدة من  68إل  72وال ي لت عرف ت فت ورا ملحوظ ا لس بب م ا عرف ه مناض لو ه ده الحرك ة من قم ع خلل س نوات  ،77-73ث م نض الت
السنة الدراسية  79-78ضد مختلف الصلحات الجديدة للمتحانات ،ضد الظروف الدراسية ي
المتدية ،ضد السياسة التعليمية النخبوية،
الفلسطيت
ضد زيارة الشاه المخلوع للمغرب ،تخليدا لذكرى اسوشهاد سعيدة ،تضامنا مع الحركة الطلبية ) 24يناير( وتضامنا مع الشعب
ل
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الرجع الذي ووجهت به حركة التلميذ لف السنة الدراسية المنصمة لم يسبق له مثيل مند انتفاضة
)يوم الرض  30مارس( وإن العنف
ل
ر
الكتى والمتوسطة.
مارس  ،65فقد اسوشهد العديد من التلميذ ضحية لهدا القمع
الوحس الذي عم مختلف الثانويات لف جل المدن ا
ل
ب( تجربة المنظمة والحملم وسط التلميذ:
ي
الطبف ،وقد استطاعت الحملم خلل ي
سنت
إن المنظمة والحملم أدركت مند نشأتها أهمية العمل وسط الحركة التلميذية ودورها لف الصاع
ل
ل
ي
اط
الطبف
اب وض د كاف ة مظ اهر التعلي م
 71/72أن تق ود بالفع ل حرك ة التلمي ذ وتق ود نض التها م ن أج ل الح ق النق ا ل
ل
اللوطت اللديمقر ل
ل
اهت
وع ل دى جم ي
عت .إن ه ذا العم ل ه و بح د ذات ه عم ل ايج ا ل
لح ل
اب س اهم لف إض عاف الع دو ،لف إفش ال الت وجه الص ل
وف رف ع ال ل
واللش ا ل
السياس )"الثورة عل البواب" ويجب إشعال الفتيل
الشباب بموازاة مع رفع مستوى نضاليتها .إل أن الحملم انطلقا من تصوراتها للظرف
ل
اعتتت الشبيبة المدرسية
لتندلع الثورة الشعبية( لم ترى لف حركة التلميذ والشبيبة المثقفة بصفة عامة رافدا من روافد النضال
الشعت بل ا
ال
الجماهتية ،مما أدى بالصورة إل طمس طليعة الطبقة الثورية ي
حت النهاية أي الطبقة العاملة ،ومما أدى إل حص
كطليعة تكتيكية للحركة
ي
والتنظيم وسط الطبقة العاملة ،ومما أدى إل الرفع بنضالتها
الجماهتي
والتنظيم لف الشبيبة المدرسية وتهميش عملنا
الجماهتي
عملنا
ي
ي
ل
ل
ي
الرجع.
الجماهت الشعبية والحكم
حت النهاية أمل لف أن تشكل هده النضالت مفجرا للتناقض يبي
ي
ل
خطتة ،ومن أهمها إنشاء النقابة الوطنية للتلميذ )نوت( كنقابة شية .إن إحدى
التجوازية لف عمقها ،قد أدت إل متلقات
ي
إن هده الخلفية ا
الت ناضل من اجلها التلميذ خصوصا ف ي
ي
الثاب من السنة
النقاب ،وقد عرف هذا النضال أوجه لف الفصل
سنت  72-71هو الحق
ل
ال
ل
ل
المطالب ل
الدراسية  ،72/73وقد اضطر الحكم للقيام بونازل هام جدا من أجل حركة التلميذ وهو العلن عن السماح للتلميذ بوشكيل وداديات لف
ي
الت يسع الحكم للقيام بها من أجل توقيف النضالت الشعبية فإنها تنازلت جزئية ل تستجيب بصفة
مختلف الثانويات .وكجميع التنازلت ل
ه مسألة رهينة من جهة بحجم هده التنازلت ونوعيتها ومن
شاملة لمطامح
ي
الجماهت الشعبية ،إل أن الموقف من تنازلت الحكم الجزئية ل
الجماهت المناضلة )هل التنازل
تأثت الحكم عل
جهة ثانية القوى الذاتية
ي
للجماهت المكافحة من أجل تحقيق مطالبها ،ومن جهة ثالثة بمدى ي
ي
نعتت أن منظمتنا والغلبية الساحقة داخل الحملم معها قد سقطت لف
يقسم صفوفها أم أنه يزيدها رغبة لف النضال؟( وبصفة ملموسة ا
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النتهازية اليسارية بتجاهلها لتنازل الحكم وذلك من جهة لن هذا التنازل حقق لها مكسبا جديا رغم سلبياته ومن جهة ثانية لن رفضه كان
سيؤدي حتما إل تقسيم صفوف التلميذ يبي مؤيدي الستمرار لف الضاب ومعارضيه )خصوصا وان المتحانات كانت عل البواب( ،مما
يشكل عامل موضوعيا لضعاف القوى الذاتية لحركة التلميذ .كان عل الحركة إذن أن تسجل تنازل الحكم كانتصار لحركة التلميذ ،وتسجل
محدودية هدا النتصار ي
النضال لتوقيف الضابات
السياس ورصيدها
حت ل تضعف يقظتها النضالية ،وكان عل الحملم أن توظف نفوذها
ل
ل
لش كل منظ م .ع وض ه دا النه ج الث وري س قطت الحمل م لف اليس ارية معلن ة رفض ها للودادي ات وإعلنه ا بص فة فوقي ة لتأس يس نقاب ة شية
وف إطار المزيد من الهروب إل المام أعلنت "نوت" مقاطعة امتحانات الباكلوريا .هذا الشعار الذي لم يجد له صدى يذكر عند
"نوت" ،ل
التلميذ ،وهكذا تحول انتصار مؤكد لحركة التلميذ إل هزيمة مؤكدة لها بالضافة إل جميع التبعات الناجمة عن إنشاء نقابة شية لف قطاع
التوليتاري وح يت
ه عملية عس يتة للغاية لف حالة وج ود الحزب ا
يتمت بانع دام ح زب ا
وف ظرف ي
التلميذ ل
التوليتاريا .إن إنشاء نقاب ة شية ل
الجماهتية الموجودة مهما
عندما يتعلق المر بنقابة شية للعمال .ولهذا فإن الح زاب الشيوعية تفضل عل العموم العمل لف المنظمات
ي
التوليتاريا ،فهو لف وجهة
كانت رجعيتها رشيطة أن تكون
وف ظروف غياب حزب ا
ي
الجماهت تنشط لف إطارها .أما إنشاء نقابة شية للتلميذ ل
تبت إط ارات
نظرنا مجرد حل م برجوازي
ي
صغت .وقد أدت الحمل م غاليا ثمن هدا الحلم إ ذأنها دخلت لف دوامة من البناء واله دم "الحركة ل
"نوت" والحكم يهدمها بالقمع ي
حت آلت الوضعية إل ما تعرفه الحملم راهنا من أزمة نمو إذا عرفت كيف تستفيد من أخطائها .بالضافة إل
ي
الت كان ي
ي
الجماهتية
ه
يفتض فيها أن تكون تقدمية،
ي
ي
ذلك فإن "نوت" ل
جماهتية ،ديمقراطية ومستقلة لم تحتم سوى مبدأ التقدمية .فأين ل
و"نوت" ل توجد إل ف عدد قليل من ثانويات المغرب ،ي
وحت عند تواجدها بإحدى الثانويات فإن عدد أعضائها يعدون عل رؤوس الصابع
ل
ه
ينف لف نف س ال وقت الت ي
أثت النس ا لت وس ط حرك ة التلمي ذ نظ را لنه ا ك انت تس تقطب أج ود المناض يلي  .وأي ن ل
الي د الواح دة؟ ه ذا ل ل
الصل الكامن لف إنشاء ن.و.ت ،فقد كان
جماهت التلميذ؟ وبغض النظر عن الخطأ
الديمقراطية والستقللية والق رارات تؤخد بمعزل عن
ي
ل
عل الحرك ة ومناض لل ن.و.ت أن يعمل وا داخ ل الودادي ات ،وذل ك عل الق ل م ن أج ل تغطي ة رشعية لعمله م الشي .والخلص ة أن ن.و.ت
التنظيم
السياس أو من حيث ارتباطها
كانت أقرب إل تنظيم للشبيبة الشيوعية تابع للحملم منه إل نقابة فعلية سواء من حيث برنامجها
ل
ل
بالحملم.
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الول والشي ع جدا منطلقا للنقاش.13
انه ما يزال مطروحا عل الحملم أن تقوم بتقييم معمق لتجربة ن.و.ت ،وأملنا أن يكون هدا التقييم
ل
الجماهيي داخل التلميذ:
ج( العمل
ر
وسنكتف
النقاب ،إننا نجهل الوضعية حاليا داخل الثانويات كما نجهل مختلف تجارب الوداديات مند . 72
ويتعلق المر هنا أساسا بالعمل
ال
ل
الجماهتي داخل التلميذ بالتأكيد عل النقط التالية:
هنا فيما يخص العمل
ي
العم ل لف ص فوف الودادي ات الموج ودة والعم ل عل إنش ائها لف الثانوي ات ال ي لت ل توج د به ا ودادي ات .ويج ب التع اون لف ه ذه المهم ة م عمختلف القوى الديمقراطية.
 رفع شعار الوداديات الديمقراطية بحيث يجب النضال من أجل ديمقراطية الوداديات ورفع وصاية الدارة عليها وضمان تحركها من اجلالدفاع عن المطالب النقابية للتلميذ.
النقاب )الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للتلميذ( .وهذه
 إنشاء لجان للتلميذ داخل الثانوية تضم جميع التلميذ المستعدين للعملال
النقاب داخل الثانوية .إن هذه اللجان
اللجان يمكنها أن تكون علنية أو شبه علنية حسب الظروف أو موازين القوى ،وهدفها تنشيط العمل
ال
تعمل عل إنشاء الوداديات عند غيابها كما أنها تؤطر نضال التلميذ من أجل وداديات ديمقراطية.
 التنسيق بي مختلف الوداديات عل صعيد المدينة الواحدة وذلك من أجل تبادل التجارب ،القيام بأنشطة يمشتكة ،وضع ملفات نقابية
ي
جماعية والقيام بنضالت ي
مشتكة ،هذا التنسيق يشكل خطوة هامة عل طريق إنشاء نقابة وطنية للتلميذ عندما تتوفر إمكانية التنسيق يبي
ه عملية طويلة المد لن تتم لف ظرف سنة أو
مختلف المدن وعندما تنضج الظروف لذلك .لكن يجب الخذ ي
بعي العتبار بأن هده العملية ل
سنتي..14
ي
 (5الدعاية والتحريض:
 13ـ لم تعرف المنظمة أاي نقاش فعلي في هذا المجال ،وظلت كليشيهات الوثيقة يرددها دعاة ما سمي ب "مسلسل إعادة البناء" أواتباعهم.
34

أ
"إلى المام"  1980 :ـ  1994ـ الخط التحريفي ـ وثائق ونصوص
ستد لف هذا الجزء هو عمليا
سيكون عرضنا حول المهام المطروحة عل المنظمة ناقصا إذا لم يتطرق لمسألة الدعاية والتحريض  .إن ما ي
تلخي ص لم ا س بق أن ط رح أعله ف التط رق لك ل قط اع .إنن ا ن رى ان ه يج ب تركت عملن ا ف ه ذه الف ي
والتنظيم
السياس
اء
البن
ادة
إع
ن
م
ة
ت
ي
ل
ل
ل
ل
ر
ي
الداخل( وهذا ل
الشيوع" )انظر برنامج العمل
الت سوتم أساسا بواس طة "إل المام" وبواس طة النشة الداخلية "
ل
ل
للمنظم ة عل الدعاية ل
المناشت ،وذلك
التحريض سواء بواسطة الخطب أو
يعت فقط تجنب العمل
يعت الدخول لف مرحلة من التقوقع والعمل
ي
الداخل بل هذا ل
ل
ل
ل
المناضلي ي
النضال الذي يجب أن تقوم به المنظمة )ل يمكن أن يكون
وحت ل تسهل حملة جهاز القمع لف ضبهم،إن العمل
لتلف اعتقال
ي
ل
ل
التحريض  ،يجب
الجماهتية).كما انه لف عملنا
عت مختلف الهياكل القاعدية للمنظمات
ي
هنالك بناء صلب إل لف خضم النضال( يجب أن يتم ا
ل
الس تفادة ق در المك ان – وه ذا ما قصنا في ه لح د الن – م ن المكاني ات ال ي لت توفره ا الذاع ات الص ديقة ،وذل ك بالعم ل عل إرس ال بيان ات
المنظمة بانتظام لتذاع من هناك(.
دجني 1979
ر

خ
 14ـ كل المقترحات المقدمة حول "الوداديات" كانت تنم عن جهل كبير بواقـع الحركـة التلميذيـة انـذاك .أامـا تقــديم مقـترح إعـادة بنـاء نــوت أاي النقابـة الوطنيـة للتلميـذ فهـو ببسـاطة فـي تنـاقض مـع
ماجاء من "تحليل" في الوثيقة.
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تفكي أول حول أسلوب حسم السلطة"
حول أرضية  " :ر

1

 ( 1جاء لف هذه الرضية " :يطرح بإلحاح فتح نقاش  2...حول مسألة السلطة" .
الداخل .لكن من الخطأ "طرحها بإلحاح"  ،وإعطاؤها
السياس
اليجاب نقاش هذه المسألة  ،والحسن هو إدماجها لف برنامج النقاش
من
ال
ل
ل
السبقية عل حساب القضايا الخرى )مثل التقييم والبناء التنظيم ي
وبلتة المنظمة . (...
ل
المعت ط رح من ذ  1972أو
نتي  :بن اء إل الم ام كمنظم ة  . "...ه ذا خط أ .الش عار
 ( 2ج اء لف الرض ية " :المنظم ة ح ددت لنفس ها من ذ س ي
ل
التغيتات.3
التعبت عنه عرف بعض التدقيقات أو
 ،1973ولو أن شكل
ي
ي
ي
ه " :أن  %40من السكان لف المدن"  .هذه الحجة بعيدة
الت اعتمدت عليها الرضية ا
 ( 3الحجة ل
لتتير أهمية المدن بالمقارنة مع البوادي ل
عن أن تكون مقنعة أو كافية ،لنها ل تبحث لف الطبيعة الطبقية لولئك السكان  .فهل سكان المدن كلهم عمال ؟ طبعا فإن الطبقة العاملة،
وستال أقلية ف إطار التبعية للمتيالية ،وبالتال فإن السوناد عل حجة عدد أو نسبة السكان ،ي
كانت ي
رئيس ) أو
دور
إعطاء
ورة
بالص
ض
يفت
ا
ل
ل
ل

 1ـ ننشر هذه الوثيقة ضمن مجموعة من الوثائق تناقش جوانب مختلفة من قضايا السـتراتيجية والتكـتيـك ،علـى إثـر صـدور وثيقــة "القضــايا السـتراتيجية فـي الثــورة المغربيـة" ،وهـي إحـدى الوثــائق
أ
الساسية لخط ماسمي ب "إعادة البناء" ،ويناقش أاصحابها المساهمون في هذا المسلسـل المسـمى "إعــادة البنـاء" ،تلـك الوثيقــة الــذين حدسـوا أاحيانــا بعـض جوانبهـا الخاطئــة ،لكــن دون التوصــل
أ
أ
التاثير الـذي جنــى علـى جيـل كامـل مـن المناضــلين ،وبقيــت خاثـاره مسـتمرة إلـى مـا بعـد انهيـار تجربـة مـا سـمي ب "إعـادة البنـاء" ،فـي خريـف  . 1985وسـنرى
إلى مواجهتها وإنهاء تاثيرها السلبي ،هذا
أ
استمرارية ذلك التاثير بعد ذلك بسنوات ،قبل أان يتوصل التحريفيون الجدد بقيادة أابراهام السرفاتي إلى صياغة استراتيجية جديدة أاطلق عليها "استراتيجية الختراق الديموقراطي" .
أ
 2ـ نقط الحذف تعبر عن وجود فراغ أاصلي في الوثيقة الصلية.
أ
 3ـ الشعار المتحدث عنه هنا هو "من أاجل بناء منظمة طليعية صلبة وراسخة جماهيريا" ،وقد صدر لول مرة في في وثيقة "عشرة أاشهر من كـفاح التنظيم ،نقد ونقد ذاتــي" المعروفــة ب "تقريــر 20
نونبر" وهي صادرة في  20نونبر .1972
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ر
الس ء الذي يختلف مع كوننا
التجوازية
جماهت
وغت
الصغتة وشبه ا
ي
الفلحي مثل ا
ي
غت الطبقة العاملة ي
هام جدا( لطبقات ي
ي
التوليتاريا  ....ل
الفلحي.4
وجماهت
الرئيس لف الثورة الوطنية الديموقراطية الشعبية ،الطبقة العاملة
نعتقد ونريد أن تقوم بالدور
ي
ي
ل
ي
يت  ...ول
ه " :هك ذا ف إن حس م الس لطة لي س بح رب التحري ر الش عبية الطويل ة الم د لف ش كلها الص ل
 ( 4الخلص ة ال لت تطرحه ا الرض ية ل
غت
اهت العم ال
بالنتفاض ة المس لحة بالم دن لف ش كلها
والفلحي "  .ه ذه الخلص ة ي
الروس  ...إن ه مسلس ل العن ف الث وري المنظ م لجم ي
ي
ل
ص حيحة  ،فهن اك ف رق ج وهري يبي أن نق ول أن ح رب التحري ر الش عبية الطويل ة الم د يج ب أن تك ون لف المغ رب ،ولك ن لي س لف ش كلها
وغت ملئمة بالنسبة للمغرب .5كما أن هناك فرق
غت صحيحة ي
الصيت ،هذا من جهة ،ومن جهة أخرى ،أن نقول أن حرب التحرير الشعبية ي
ل
وبي أن نقول أن النتفاض
جوهري يبي أن نقول النتفاض المسلح بالمدن صحيح وملئم بالنسبة للمغرب ،ولكن ليس لف شكله
الروس  ،ي
ل
غت مطروح
وغت ملئم تماما بالنسبة للمغرب  .فكأن الرضية تظن أنه إذا كان الشكل
الصيت لحرب التحرير ي
غت صحيح ي
المسلح بالمدن ي
ل
ي
غت مطروح كذلك بالمغرب .وكأنها تظن نفس ر
الس ء بالنسبة للنتفاض
الشعبية
التحرير
حرب
اتيجية
لست
بالمغرب ،فإن أي شكل آخر
ي
ل
لجماهت العمال
المسلح بالمدن  .أما البديل الذي تظن الرضية أنها كشفته ،فإنه يغفل أنه سواء حرب التحرير الشعبية أو النتفاض المسلح
ي
الفلحي ،أو لهما معا هما كذلك مسلسل عنف ثوري منظم.6
لجماهت
أو
ي
ي
اب عل الخص وص لف الرض ية  ،ه و أنه ا تع يتف بض عف المنظم ة وص عوباتها ،وأنه ا تش جع عل تقيي م عملن ا لف الطبق ة العامل ة
م ا ه و إيج ا ل
لتقويمه ف اتجاه ي
التهتء للعمل المسلح ،فإنه ل يسمح ر
بالشوع فعليا فيه منذ الن.
الحال إن كان ل يمنع
البلتة  .وأن ضعف المنظمة
لي
ل
ل
رفيق 14/8/1981 :
الشيوع ،السلسلة الجديدة ،العدد رقم  5مكرر
 4ـ النقد الموجه من طرف صاحب الوثيقة لمنهجية الوثيقة المنتقدة  ،هو نقد في الصميم وإن لم يعمل على تطويره.
أ
 5ـ الملحظة صحيحة من حيث الساس.
 6ـ كما هو الحال بالنسبة للهامش أاعله فالملحظة صحيحة.
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ي
ت
السياتيجية ف الثورة المغربية
القضايا
ي
ي
الستاتيجية لف الثورة المغربية ،ونقصد بذلك القضايا الساسية لف الثورة ببلدنا،
كت إل القضايا
إن الهدف من هذه الدراسة هو التعرض بت ي
والت تظل تابثة نسبيا خلل مرحلة تاريخية بكاملها أو ي
ي
فتة طويلة من هذه المرحلة .إننا نأمل أن تكون هذه الدراسة منطلقا لنقاش جاد حول
ل
ي
ي
اتيج للثورة المغربية.
هذه القضايا ،حت تتمكن القوى الماركسية اللينينية المغربية من التقدم عل طريق تحديد وتوحيد منظورها الست ا ل
1

أ
أ
 1ـ تعتبر وثيقة "القضايا الستراتيجية في الثورة المغربية" من أاهـم وثـائق المرحلـة الثانيـة مــن تاريـخ منظمـة "إلــى المـام" ،وتنتمـي الوثيقــة إلــى الطــور الول مــن هـذه المرحلــة ،الممتـدة مـن
أ
 1980إلى  ،1985ذلك الطور الذي عرف ما سمي ب "مسلسـل إعـادة البنـاء" ،الـذي شـكل المقدمـة الولـى للتخلـي عـن الخـط الثـوري للمنظمـة ،لصـالح خـط تحريفــي جديـد تـم زرع بـذوره خلل هـذا
الطور ،لينمو ويترعرع بعد خريف .1985
أ
أ
أ
أ
أ
أ
الوثيقة من توقيع عيسى الوجدي )عبد الحميد امين( احد قادة "إعادة البناء" الساسيين ،وتحمل تاريخ ابريل  . 1982وهي اول وثيقة في تاريخ المنظمة تنظر للتخلي عـن اي اسـتراتيجية
ثوريــة ،تحــت غطــاء تبنــي مــا أاطلــق عليــه منــذ لحظــة ظهورهــا ب"اســتراتيجية العنــف الثــوري الجمــاهيري المنظــم" ،أاو مــا نطلــق عليــه ب "غيــاب الســتراتيجية كاســتراتيجية" ،أاو "نظريــة الغمــوض
الستراتيجي" ،كما سنرى لحقا في وثيقة أاخرى لنفس الكاتب .
عموما وبإيجاز يمكن القول أا ن الوثيقة ،وفي تجاهل ،بل وفي تناقض تـام مـع المفـاهيم السـتراتيجية الـتي بلورهــا القــادة الشـيوعيون الكبــار ،مـاركس وانجلـز ولينيـن وسـتالين ومـاو ،قـدمت
أ
أ
محاولــة لطــرح "اســتراتيجية" للثــورة المغربيــة ،فــي وعــاء فــارغ منكـفــئ علــى نفســه بعيــدا عــن البعــاد ال مميــة والقوميــة ومــا تســتدعيه مــن تحليــل للتناقضــات علــى الصــعيد العــالمي ،فتصــبح التشــكيلة
الجتماعية والقتصادية المغربية كما لو أانها بدون روابط مع محيطها القريب والبعيد وبدون انخراط ضمن النظام ال أراســمالي المبريــالي العــالمي ،الــذي بــدونه يسـتحيل الحــديث عــن الثــورة الوطنيـة
الديموقراطية الشعبية وعن الشتراكية ،وكالعديد من وثائق "إعادة البناء" ،خطط أاصحابها لبعاد أاي نقاش نظـري أاو إيــديولوجي أاو اسـتراتيجي عــن الحركـة الشــيوعية و الثوريــة العــالميتين ،لتلفــي
النقاش في قضايا تلك الحركة الناجمة عن سقوط مجموعة من التجارب الشتراكية وانتصار الخطــوط التحريفيـة الـتي أاصـبحت العديـد مـن مواقفهـا تجـد لهـا صـدى داخـل الحركـة الماركسـية -اللينينيـة
أ
المغربية وداخل منظمة "إلى المام".
وبالضافة إلى محاولة التغطية عن التخلي عن الستراتيجية الثورية للمنظمة ،بل وعن أا ية اسـتراتيجية ،تتخلـى الوثيقــة عـن المواقـف السـتراتيجية للمنظمـة مـن قضـية الصـحراء والثــورة فـي
الغرب العربي دون تقديم أاية مراجعة ،أاو قراءة نقدية قد تبرر هذا التخلي .ونفس الشيء يمكن أا ن يقال عن الكـتلة الطبقية السائدة في المغرب ،وعن التركيب الطبقي للمجتمع المغربــي ،حيــث تــم
أ
ال كـتفــاء بتقــديم مجموعــة مــن التصــورات الجــاهزة دون أابســط تحليــل ملمــوس للواقــع ،بــل تــم ارتكــاب أاخطــاء فادحــة حينمــا تــم الخلــط بيــن التنــاقض الساســي والتنــاقض الرئيســي ،بحيــث أاصــبحت
أ
أ
البورجوازية الوطنية غيـر ذات معنـى اسـتراتيجيا ،مـا دام التنـاقض الساسـي يجـد حلـه فـي الثـورة الوطنيـة الديموقراطيـة الشـعبية ،وهـو المـر الـذي لـم يتـم إدراكـه ،وتـرك الغمـوض سـائدا فيمـا يخـص
الفصل الستراتيجي بين مرحلتي الثورة الوطنية الديموقراطية الشعبية والثورة الشتراكية ).للمزيد مـن الطلع الرجــوع إلــى دراسـة " :مسلسـل تصــفية المنظمـة الماركسـية س اللينينيـة المغربيـة "إلـى
أ
المام"  "...الحلقة الثانية  -الجزء الثالث( .
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المغرب ،إل طبيعة الثورة لف المرحلة التاريخية الراهنة – الثورة الوطنية الديموقراطية
سنتعرض لف هذه الدراسة إل التناقضات لف المجتمع
ال
ي
الشتاكية  ،كما سنتعرض إل القضايا المتعلقة بالقيادة الطبقية للثورة،
الشعبية – ،إل علقة الثورة الوطنية الديموقراطية الشعبية بالثورة
وأختا إل أسلوب حسم السلطة.
التوليتاري ،بالتحالفات يبي الطبقات الشعبية
ي
بالحزب ا
 -1التناقضات الطبقية
الشكل عام  ،1956تحول النظام الستعماري الذي أخضعت له بلدنا منذ بداية القرن إل نظام الستعمار
مع إح راز بلدنا عل استقللها
ل
ر
وف جمي ع المج الت العس كرية
الجدي د .بينم ا ك انت الق وى ا
المتيالي ة خلل عه د الس تعمار الق ديم تس يطر مباشة عل بلدن ا وش عبنا ،ل
المتيالي ة ال ي لت اتخ ذت أشكال جدي دة،بانتقال
تمت باس تمرار الس يطرة ا
والسياس ية والقتصادية والثقافي ة ،ف إن نظ ام الس تعمار الجديد قد ي
ر
للمتيالية .وقد شكل نظام الرأسمالية التبعية الذي أصبح النظام القتصادي
المحليي
المباشة كليا أو جزئيا إل العملء والحلفاء
السيطرة
ا
ي
السائد لف مجتمعنا القاعدة القتصادية الرئيسية للهياكل الطبقية ببلدنا.
المتيالية:
 السيطرة االسباب.
إن التواجد الستعماري لشكله القديم قد أصبح يقتص عل سبتة ومليلية والجزر المغربية الشمالية المحتلة من طرف الستعمار
ل
كبتا لف توجيه السياسة الداخلية
لختات بلدنا وتلعب دورا ي
المتيالية لف شكلها الستعماري الجديد تواصل استغللها لشعبنا ونهبها ي
لكن ا
المتيالية إحدى المكونات الرئيسية للثقافة الرجعية السائدة لف وطننا.
والخارجية للبلد ،بينما تشكل الثقافة ا
يتي م ن حي ث
ال( هم ا ا
المتيالي ة الفرنس ية )المس تعمر الق ديم( والمريكي ة )زعيم ة المعس كر ا
إن مجم ل ال دول ا
المتياليت ان الساس ي
المتي ل
اليتي
المص الح القتص ادية والسياس ية والس يتاتيجية لف المغ رب .له ذا ف إن النض ال ال
وطت لش عبنا س يظل موجه ا بالس اس ض د ا
المتي ي
ل
الوطت.
السباب الذي يحتل جزءا من ترابنا
الفرنسية والمريكية وضد الستعمار
ل
ل
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المتيالية مجمل
الكمتادورية
التجوازية
اض الكبار :هم القوى الطبقية الرجعية السائدة لف مجتمعنا ،وهم يشكلون مع ا
ا
– إن ا
وملك الر ل
ل
التجوازي ة الرأس مالية ال ي لت تندم ج مص الحها
التجوازي ة
الع داء
الكمتادوري ة توش كل م ن الفئ ات ا
ا
اهت الش عبية المغربي ة .إن ا
الطبقيي للجم ي
ي
ي
المتيالية لف
والت ل يمكنها خدمة مصالحها الخاصة إل بخدمة مصالح ا
القتصادية بصفة وطيدة وبمختلف الشكال بالمصالح ا
المتيالية ،ل
للفلحي
اض الكبار فهم الذين يملكون مساحات واسعة من الرض ل يشتغلون فيها ويعيشون من استغللهم
نفس الوقت ،أما
ي
ملك الر ل
ل
أسماليي ،المعمرين الجدد،
اض الكبار الر
اض الكبار يبي
التميت داخل
اعيي  .يقع
ي
ي
)الفق راء بالخصوص( وللعمال الزر ي
ملك الر ل
ل
ملك الر ل
ل
القطاعيي الذين ما يزالون يستغلون أراضيهم كليا أو جزئيا لف إطار العلقات شبه القطاعية.
اض الكبار شبه
ي
وملك الر ل
ل
بالمتيالية.إن المعمرين الجدد الذين ينتجون من أجل التصدير يشكلون
اض الكبار لهم ارتباطات متعددة ومتفاوتة الهمية
إن
ا
ملك الر ل
ل
ر
كمتادورية.
وه
الكت ارتباطا واندماجا
الفئة
بالتال فئة ا
ا
ل
بالمتيالية ل
المتيالية ،يشكلون القاعدة الجتماعية المحلية
الكمتادورية
التجوازية
اض الكبار نظ را لندماج وارتباط مصالحهم بمصالح ا
ا
إن ا
وملك الر ل
ل
ي
ي
ي
وملك
ادوريي
الكمت
الت تجسد دكتاتورية
ا
ا
ي
ل
الت يسيطرون عليها  .وهذه الدولة ل
الت تخدم مصالحها بواسطتهم ،وبواسطة الدولة ل
للمتيالية ،ل
الملك السوبدادي فهو ليس
ياليي  .أما النظام
اض الكبار عل
المي لمصالحهم ولمصالح أسيادهم ا
ي
المت ي
ه الخادم ي
الر ل
ل
الجماهت الشعبية ل
اض الكبار.2
الكمتادور
الحال لدولة
سوى الشكل
ا
ل
وملك الر ل
ل
 إن الطبقات الوطنية والشعبية:أ
خ
 2ـ يخالف هـذا الطـرح لبنيـة الطبقـات السـائدة )البورجوازيــة الكومبرادوريــة والمل كـون العقـاريون كطبقتـان منفصـلتان عـن بعضـهما البعـض( الطـرح السـائد انـذاك داخــل منظمـة "إلـى المـام" والـتي
كانت تتحدث عن كـتلة طبقية كومبرادورية سائدة تضم البورجوازية الكومبرادورية والملكين العقاريين ال أراسـماليين ،والبورجوازيــة البيروقراطيـة العليـا  .وإذا كـان أراي الوثيقــة ل يقــدم أاساســا ماديــا
أ
أ
تقوم عليه العلقات داخل بنية الطبقات السائدة ،فإن موقف وجود الكـتلة الطبقية السـائدة يحـدد الســاس المـادي الـذي يجمـع بيـن الفئت المختلفــة والكـتلــة الطبقيـة السـائدة بتاكيــده علـى وجــود
أ
أ
فئت أراســمالية احتكاريــة فــي الصــناعة والبنــاك والماليــة مندمجــة بال أرا ســمال المبريــالي ضــمن علقــات التبعيــة للمراكــز المبرياليــة ،وهــذه الفئت تشــكل الســاس المــادي والقاعــدة الجتماعيــة الــتي
أ
خ
تبنين الكـتلة الطبقية السائدة ،وبمعنى اخر ،هناك فئت سائدة داخل الكـتلة الطبقية السائدة ،وتتشكل من البورجوازية الحتكارية الكومبرادورية التي تمثل العائلة الملكية نواتها الساسية .
أ
خ
إن التحليل الذي جاء في الوثيقة يغيب عنه البعد التبعي للتشكيلة الجتماعية والقتصادية المغربية ،وانعكاس ذلك على البنية الطبقية والقتصادية السائدة ،وهو خطا فادح اخر.
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والفلحي.
التوليتارية
الصغتة والطبقة العاملة
والتجوازية
والجماهت شبه ا
ي
ي
التجوازية الوطنية ا
توشكل من ا
ي
التجوازية الوطنية:
 إن االتجوازي ة المس تغلة ال يت ل ترتب ط مص الحها لش كل ر
المتيالي ة ،وال ي لت ت رى تط ور مص الحها القتص ادية
مباش بمص الح ا
توش كل م ن الفئ ات ا
ل
المحليي.
المتيالية والسيادة القتصادية والسياسية لحلفائها
محجوزا وطموحاتها السياسية معرقلة ،لسبب السيطرة ا
ي
التجوازي ة المتوس طة .إنه ا طبق ة ذات طبيع ة مزدوج ة :فم ن جه ة أول أن مص الحها القتص ادية
التجوازي ة الوطني ة توش كل أساس ا م ن ا
إن ا
وه تطم ح إل بن اء دول ة وطني ة مس تقلة وحماي ة الس وق الداخلي ة وتوس يعها ،وإل
والسياس ية تون اقض إل ح د م ا م ع مص الح ا
المتيالي ة ،ل
الجماهت الشعبية .ومن جهة ثانية فإنها ترتبط جزئيا
المحليي  ،وهذا ما يقربها من
للمتيالية وحلفائها
الستحواذ عل المواقع القتصادية
ي
ا
ي
ه كذلك طبقة مستغلة ،كل هذا يقربها من القوى الطبقية الرجعية .إن هذه الطبيعة المزدوجة
بالمتيالية وبحلفائها
ا
ي
المحليي  .كما أنها ل
التجوازية الوطنية من
جناحي ،أحدهما محافظ ،والخر
تعت عن نفسها لف التناقضات يبي
تقدم ،أو لف انتقال ا
للتجوازية الوطنية غالبا ما ا
ا
ي
ل
ي
الجماهت الشعبية إل التعامل مع أعداء الشعب.
تلتف مع مصالح
ي
سياسة ل
الصغتة :
التجوازية
ي
 تتكون اثقاف أو مهارة تقنية ،تمكنهم عل العموم من كسب
مال أو رصيد ل
من جميع الذين يملكون قطعة من الرض و وسائل فردية للنتاج أو رصيد ل
معيشتهم بعملهم الخاص ،من دون أن يستغلوا الخرين ،ومن دون أن يستغلهم أحد اللهم إذا تم ذلك الستغلل لشكل ثانوي.
المتوسطي
الفلحي
والمستخدمي وأصحاب المهن الحرة والطلبة وكذا
المتوسطي والصغار
والموظفي
الحرفيي والتجار الصغار
إن جل
ي
ي
ي
ي
ي
ي
الصغتة.
التجوازية
ي
ينتمون إل طبقة ا
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ي
ر
ر
التجوازية الوطنية  .ر
ر
الشيحة
التجوازية
تلتف لف بعض مصالحها مع ا
ي
تضم طبقة ا
ه شيحة ميسورة ،ل
الصغتة ثلثة شائح :الشيحة العليا ل
ر
المتوس طة ر
والوشد وهم ا تلتقي ان لف العدي د م ن
والشيحة ال دنيا ال ي لت غالب ا م ا تعيش ان وض عية الب ؤس والقه ر ،وتظلن معرض تان للتبل يت
مصالحهما مع الطبقة العاملة.
وقصتة النفس .لهذا فإن من مصلحة الطبقة العاملة أن تعمل
غت منسجمة ،ومتذبذبة
للتجوازية
ي
الصغتة ثورية لكنها ي
ي
الكتى ا
إن الغلبية ا
ه الطبقة القائدة لهذا التحالف.
عل كسبهما للتحالف
ال
الشعت مع الحرص عل أن تكون الطبقة العاملة ل
أسمال،
الكادحي الذين ل يملكون وسائل النتاج ،والذين يضطرون إل بيع قوة عملهم لف إطار النتاج الر
 الطبقة العاملة :تتكون من جميعي
ل
الساس أو الوحيد.
مقابل الجر الذي يشكل مدخولهم
ل
اع لف إط ار الوح دات الرأس مالية للنت اج )المص انع ،المن اجم ،أوراش الش غال العمومي ة ،المؤسس ات
إن الطبق ة العامل ة تعم ل لش كل جم ل
ر
ي
الت تنتج
الكت تقدما لف مجتمعنا ،نمط النتاج الر
الكتى للنقل ،الضيعات الفلحية العصية (...وترتبط بنمط النتاج
ا
ل
أسمال .إنها الطبقة ل
أسماليي عل
تعاب منه والذي يتجسد لف استحواذ الر
جل ي
ي
الختات بالبلد من دون أن تستفيد من نتائج كدحها ،وذلك نظرا للستغلل الذي ل
كبت من قيمة إنتاجها والمسم بفائض القيمة.
جزء ي
اعيي  .وتجدر الشارة إل أن جزءا هاما من العمال المغاربة
فئتي
أساسيتي :عمال الصناعة والعمال الزر ي
ي
توشكل الطبقة العاملة لف بلدنا من ي
وف
ال
يعمل ون لف البل دان الرأس مالية الوربي ة .إن العم ال الزر ي
الفلح ببلدن ا ل
ل
اعيي س يلعبون بدون ش ك دورا حاس ما لف بناء التحالف العم ل
والتوليتاريا ،وقواها الثورية لف
الثورة الشعبية .كما أن العمال المغاربة المهاجرين سيلعبون دورا بالغ الهمية لف الربط يبي الثورة المغربية ا
البلدان الرأسمالية الوربية ،ويمكنهم أن يقوموا كذلك بدور ثوري هام لف مناطقهم الصلية بالمغرب.
ي
مال تش كل الطبق ة الثوري ة ح يت النهاي ة ،الطبق ة
إن الطبق ة العامل ة لف بلدن ا كم ا لف جمي ع المجتمع ات ال لت يس ود فيه ا نم ط النت اج الرأس ل
ي
ي
الشتاكية والقضاء عل الستغلل والضطهاد.
الجماهت الشعبية من أجل
الت لها مؤهلت قيادة كفاح
ي
الوحيدة ل
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التوليتارية:
الجماهت شبه ا
ي
أسمال ،لكن لشكل
الكادحي الذين ل يملكون وسائل النتاج أو يملكونها لشكل هزيل ،والذين يعملون لف إطار نمط النتاج الر
تضم مجموع
ي
ل
اعيي المؤق يتي (...أو خ ارج النت اج
متقط ع )العم ال المؤق يتي لف الش غال العمومي ة والنع اش ال
وطت والص ناعات الموس مية والعم ال الزر ي
ل
أسمال ) الفلحون الفقراء ،الباعة المتجولون،خادمات البيوت ،أصحاب الحرف الهامشية" ،المتعلمون" المشتغلون مع أصحاب الصناعة
الر
ل
الكبت لمداخلهم وبؤسهم الشديد وكذا القهر والستغلل المكثف الذي
يمت هؤلء جميعهم ،هو الضعف
ي
التقليدية ،الجنود البسطاء (..إن ما ي
يعانون منه.
اهت مؤهل ة لتلع ب دورا حاس ما لف الث ورة
التوليتاري ة ،ف إن ه ذه الجم ي
اهت ش به ا
نظ را له ذه الخص ائص ،ونظ را للحج م الع ددي الك يبت للجم ي
ي
ي
الت
الشعبية ،سواء لف مرحلة الثورة الوطنية الديموقراطية الشعبية ،أو لف مرحلتها الشتاكية .لكن عدم انسجامها وعلقات النتاج والعمل ل
التوليتارية
ترتبط بها ،يشكلون مصدرا للندفاع والعفوية وقص النفس ،مما يحتم عل الطبقة العاملة أن تعمل عل قيادة
الجماهت شبه ا
ي
الختة من توظيف طاقاتها الثورية الهائلة لصالح الثورة.
لتتمكن هذه
ي
ر
الدائمي الذين يعيشون عالة عل عائلتهم ،أو يتعاطون لنشطة هامشية مهنية لكسب لقمة
العاطلي
الموشدة تتكون من
التوليتاريا
إن ا
ي
ي
ر
الموشدة أن تلع ب دورا مهم ا لف الث ورة ،إذا تمكن ت الطبق ة العامل ة والق وى
للتوليتاري ا
العي ش :الشقة ،الشعوذة،الوس ول ،العه ارة...يمك ن ا
ه الخ رى لف العدي د م ن الحي ان م ن إرش ائها واس تعمالها لغراض ها
الثوري ة لف إدماجه ا لف مسلس ل الث ورة ،لك ن الق وى الرجعي ة تتمك ن ل
السياسية.
الفلحي:
 إني
الجماهت الفلحية ل تشكل
الرئيس لقوتهم ،إن
يعيشون لف البادية ويعملون لف الرض ويشكل عملهم بالرض )أو تربية الماشية( المصدر
ي
ل
تنتم كل واحدة منها لطبقة مختلفة.
طبقة اجتماعية أو فئة طبقية ،إنما مجموعة من الفئات
ل
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ال (..بمق دار يف وق
* إن
ي
الفلحي الغني اء يملك ون مس احة م ن الرض )أو ،و( وس ائل إنت اج أخ رى )حيوان ات الج ر،ماشية،بذور،رصيد م ل
اعي ،محاصص ة( ،إن الج زء
اعيي  ،رب ي
ال يلج ؤون إل اس تغلل الخري ن )عم ال زر ي
إمكاني اتهم وإمكاني ات ع ائلتهم عل اس تخدامها .وه م بالت ل
ي
التجوازي ة
الغت  .إنه م يش كلون إذن فئ ة مس تغلة يمك ن تص نيفها ض من ا
أب م ن عمله م ،ولك ن م ن اس تغلل ي
الرئيس م ن م داخيلهم ل ي ل
ل
اض الكب ار ،ه و امتلكه م لمس احات م ن الرض تق ل بك يثت ع ن مس احة ممتلك ات ه ؤلء ،وك ذا
يمته م ع ن
المتوس طة ،وإن م ا ي
ملك الر ل
ل
الفلح.
مشاركتهم الفعلية لف العمل
ل
غتة ،فه م يملك ون قطع ة م ن الرض )أو ،و( وس ائل النت اج الخ رى
التجوازي ة الص ي
* أم ا الفلح ون المتوس طون وال ذين يش كلون ج زءا م ن ا
للغت إل بصفة ثانوية.
ويعيشون بفضل استخدامها هم وعائلتهم ،ول يلجأون إل استغلل قوة عمل الخرين أو بيع قوة عملهم ي
الشيحة الوسظ ،ر
المتوسطي الميسورين ،ر
المتوسطي :ر
الشيحة الدنيا
الفلحي
الشيحة العليا أو
الفلحي
يمكن تحديد ثلث رشائح داخل
ي
ي
ي
ي
المتوسطي الفقراء.
الفلحي
أو
ي
ي
التوليتاريا الفلحي ة ،ه م الذين يملكون قطعة من الرض )أو ،و( وسائل النتاج الخرى بكمية ضعيفة ،تقل
*إن
الفلحي الفق راء أو شبه ا
ي
ر
س ء سوى قوة عملهم ،إن هؤلء جميعا يلجؤون بصفة دائمة إل عرض قوة عملهم
لشكل ي
كبت عن قدرتهم عن العمل ،أو ل يملكون أدب ل
توفت الحد الدب للبقاء عل قيد الحياة .إنهم يلجؤون إل بيع قوة عملهم لن مواردهم من استخدام ما
للستغلل لشكل أو بآخر ،من أجل ي
الكي لقطع ة أرض ية
الفلحي الفق راء يبي
التميت داخ ل
يملك ونه من وس ائل النت اج تظ ل دائم ا دون حاجي اتهم .يمك ن
ي
الفلحي الفق راء الم ي
ي
ي
الفلحي الفقراء يشكلون نظرا لما يعيشونه من استغلل وقهر،
المعدمي الذين ل يملكون أدب مساحة من الرض .إن
الفلحي
وبي
ي
ي
ي
ي
صغتة ،ي
اعيي( القوة الرئيسية لف الثورة.3
حوال نصف سكان البلد هم من
ونظرا لوزنهم العددي )
الفلحي الفقراء والعمال الزر ي
ي
ل
خ
 3ـ اعتمدت الوثيقة في تصنيفها للطبقات على وثيقة معروفة لصاحبها )عيسى الوجدي( كانت متداولة داخل السجن انذاك ،وقد لحظ العديد مــن الــذين سـاروا علــى خــط "إعــادة البنـاء" أان تحليـل
أ
الوثيقة للطبقات ل علقة له بالواقع الملموس ،بل هناك من اعتـبره متـاخرا بالنسـبة لمـا كـانت قـد توصــلت إليـه المنظمـة مـن تحاليـل  .فالتحليـل عبــارة عـن مجموعـة مـن القــوالب تـم توزيعهـا مسـبقا
على مجموعة من الطبقات والفئت ،مما جعل التحليل ل يتميز بشيء عن تحاليل أاخرى في بلدان أاخرى .
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 -2طبيعة الثورة
ي
المغرب  ،4يهدف إل التعريف بالطبقات الجتماعية المتصارعة لف بلدنا
الطبف للمجتمع
 ( 1إن قيامنا بالعرض السابق الجد مركز للتحليل
ال
ل
لتعبتاتها السياسية ،وهذا ما يجب أن يقوم
وبعض خصائصها الهيكلية الساسية ،إننا لم نتعرض ل للتطورات التاريخية لهذه الطبقات ،ول
ي
به تحليل ي
الوجت للقوى الطبقية المتصارعة لف البلد ،ولمصالحها القتصادية
طبف أشمل ،5لكن ما يتجل لشكل ساطع من خلل عرضنا
ي
ل
الرجع ،
الساس لف مجتمعنا هو التناقض القائم يبي المعسكر
والسياسية ،هو وجود معسكرين لهما مصالح متناقضة ومتناحرة .إن التناقض
ل
ل
اهت الفلحي ة
الكمتادوري ة
والتجوازي ة
اهت الش عبية ال ي لت تض م الطبق ة العامل ة والجم ي
اض الكب ار ،والجم ي
ا
المتيالي ة ا
المش كل م ن ا
وملك الر ل
ل
ويتغت حسب ر
الشوط
الساس  ،فهو معقد
التجوازية الوطنية لف هذا التناقض
والتجوازية
ي
الصغتة .أما موقع ا
ي
التوليتارية ا
وجماهت شبه ا
ي
ل
الطبف  ،وبص فة ي
ي
التجوازي ة الوطنية ،يمك ن أن يلتح ق رغ م تذب ذباته بمص اف
مختلة يمك ن الق ول أن الجناح
الملموس ة للصاع
التقدم لف ا
ل
ل
الجماهت الشعبية  ،بينما الجناح المحافظ يمكن أن ي
الرجع.
المعسكر
طرف
من
اجتذابه
يتم
أو
الحياد
م
يلت
ي
ل
الساس ل يتجل فقط من خلل المصالح الموضوعية للطبقات الجتماعية ،ولكن كذلك من خلل ضاعات طبقية ملموسة،
إن التناقض
ل
ي
ي
والتجوازية
الجماهت الشعبية من جهة،
والت جسدت عل العموم التناقض يبي
والمتيالية ا
ا
ي
والت شهدتها بلدنا لف عهد الستعمار الجديد ،ل
ل
اض الكبار من جهة أخرى.6
الكمتادورية
ا
وملك الر ل
ل
الساس لف مجتمعنا .نظرا للطبيعة التناحرية للتناقض يبي
التاريج لحسم التناقض
 ( 2إن الثورة الوطنية الديموقراطية الشعبية تشكل الحل
ل
ل
السلم أو الحلول الصلحية ،بل إن حله
عت التعايش
الرجع  ،فإن هذا التناقض ل يمكن حله لشكل
الجماهت الشعبية والمعسكر
نهاب ا
ي
ل
ل
ل
 4ـ نتساءل هنا عن أاي تحليل يتحدث الكاتب ؟
أ
 5ـ لعـل العـذر أاكــبر مــن الزلــة ،وخلصـة القــول أان هنــاك تنـبيه معنــاه أان مـا ســياتي ل يقــوم علـى تحليـل شـامل .وهــذا مربــط الفـرس وبيــت القصــيد ،فهـل تبنــى السـتراتيجية علــى معرفـة ضــئيلة لواقـع
الطبقات الجتماعية ...؟!
أ
أ
أ
أ
أ
 6ـ هل يتعلق المـر بتنـاقض اساســي ام بتنـاقض رئيســي ،ومـا موقـع البورجوازيــة الوطنيـة مـن احـدهما ؟ فهـل تنتمــي البورجوازيــة الوطنيـة ،علــى القـل بعـض فئتهـا ،إلــى الطـرف الثـاني فـي التنـاقض
أ
أ
الساسي )انظر في هذا المجال وثيقة "المرحلوية أاو النيومنشفية" وملحقاتها حول التناقض الرئيسي والتناقض الساسي الصادرة في موقع " 30غشت"( .
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وف
ل
النهاب يكمن لف إلحاق الهزيمة بمعسكر أعداء الشعب ،والقضاء عل سلطتهم السياسية ومصالحهم القتصادية وهيمنتهم الديولوجية ،ل
الكمتادورية
التجوازية
ا
المتيالية ببلدنا ،وعل ا
نهاية المر القضاء عليهم كطبقات رجعية .إن الثورة وحدها قادرة عل القضاء عل السيطرة ا
اض الكبار ،واسوبدال سيطرتهم لسيطرة القوى الشعبية ،وهذه الثورة كما ستى لحقا ثورة شعبية مسلحة  .بالثورة فقط يمكن
وملك الر ل
ل
ه طبيعة هذه الثورة .إنها ثورة وطنية ديموقراطية شعبية.
حل التناقض
ل
الساس ،لكن ما ل
المتيالي ة لف بلدن ا :الحتلل الس تعماري لج زء م ن
 إن الث ورة س تكون وطني ة لنه استقض عل الس تعمار الجدي د وعل كاف ة الس يطرة ا
ل
ال ي
وستقض الث ورة ك ذلك عل الحلف اء
.
ا
بلدن
عل
ية
والسياس
ة
والثقافي
ادية
والقتص
ة
يالي
المت
يطرة
والس
كري
العس
د
التواج
،
وطت
ال
اب
ت
ا
ل
ل
المتيالية .كما
المحليي
للمتيالية ،ذلك أنه ل يمكن القضاء عل عملئها وحلفائها ول يمكن القضاء عل هؤلء بدون القضاء عل السيطرة ا
ا
ي
للمتيالية والصهيونية إل بناء اقتصاد وثقافة وطنية.
أن الثورة ستكون وطنية لنها تسع إل إقامة سلطة وطنية مناهضة
ا
والكمتادورية يمكن
التجوازية
إن الثورة ستكون ديموقراطية لنها تسع القضاء عل النظام
ا
الملك السوبدادي )وعل أي شكل آخر لسلطة ا
ل
اهت الش عبية بالحري ات الديموقراطي ة الساس ية دون قي د أو رشط ،إل القض اء عل العلق ات ش به
أن يح ل محل ه( .إل ض مان تمت ع الجم ي
والديولوح .إن الثورة ستكون ديموقراطية كذلك،
الجتماع
السياس القتصادي،
القطاعية المتواجدة لف المجتمع سواء عل المستوى
ا ل
ل
ل
وأختا
وه الحل الجذري للمسألة الفلحية تشكل إحدى مهماتها الساسية .إن الثورة ستكون شعبية ،لنها ستكون أول ي
لن الثورة الزراعية ل
الجماهت أو بتفويض منها .كما أن الطابع
الجماهت الشعبية وليس من صنع نخبة عسكرية ،أو نخبة حزبية تقوم بالثورة نيابة عن
من صنع
ي
ي
ي
ه
الت تستجيب لف المرحلة التاريخية الحالية للمطامح العميقة
ي
الشعت للثورة يرمز إل أن الديموقراطية ل
ال
للجماهت الشعبية لف بلدنا ،ليست ل
يعت الديموقرطية الشعبية ،ديموقراطية سلطة المجالس الشعبية ،مجالس
اللتالية ا
الديموقراطية ا
ه ديموقراطية جديدة ،ل
التجوازية وإنما ل
والفلحي وسكان الحياء الشعبية.
العمال
ي
إن ط رح المح اور الرئيس ية التنام ج الث ورة الوطني ة الديموقراطي ة الش عبية ،س يمكن لش كل ملم وس أك رت ،م ن توض يح الطبيع ة الوطني ة
ه:
الديموقراطية الشعبية للثورة لف مرحلتها الراهنة .هذه المحاور ل
46

أ
"إلى المام"  1980 :ـ  1994ـ الخط التحريفي ـ وثائق ونصوص
الكمتادوري ة وبن اء الدول ة
الملك الس وبدادي ،وتحطي م جه از الدول ة
اض الكب ار والنظ ام
الكمتادوري ة
التجوازي ة
ا
ا
 +القض اء عل ا
وملك الر ل
ل
ل
اهت ح ق التمت ع بجمي ع الحري ات
الديموقراطي ة الش عبية المجس دة للس لطة الش عبية )س لطة المج الس الش عبية( وال ي لت تض من للجم ي
الديموقراطية.
 +القض اء عل الوج ود الس تعماري ببلدن ا وذل ك بتحري ر س بتة ومليلي ة والج زر الش مالية المغربي ة ،والقض اء عل جمي ع أش كال التواج د
للمتيالية ببلدنا.
السياس والعسكري
ا
ل
والت ي
 +إنجاز الثورة الزراعية ي
اعيي
اض الكبار بالساس ،لتعطيها
تنتع الرض من
للفلحي – الفق راء بالخصوص -وللعمال الزر ي
ي
ملك الر ل
ل
ل
اعيي حاسما ،لف إنجاز هذه العملية،
الجماهتية
طبقا لشعار" :الرض لمن يحرثها" .وسيكون دور التنظيمات الثورية
ي
للفلحي وللعمال الزر ي
ي
اض الكبار كطبقة ،وكذا عل
التعاوب .إن الثورة الزراعية تهدف إل القضاء عل
الفلحي لحقا بالنخراط لف النظام
وف اقتناع
ي
ل
ل
ملك الر ل
ل
علقات النتاج شبه القطاعية لف البادية.
بتكست جميع علقات التبعية القتصادية إزاء
والكمتادورية عل اقتصاد بلدنا ،بتأميم كافة مصالحهم،
المتيالية
ي
ا
 +القضاء عل السيطرة ا
يال ،والقادر عل الستجابة للحاجيات الساسية لشعبنا من مواد غذائية ومللس
المتيالية ،وبناء اقتصاد
وطت مستقل عن القتصاد ا
ا
المت ل
ل
و أدوية وسكت وخدمات اجتماعية )التعليم ،الصحة ،النقل.(...
 +ضمان الشغل للجميع وضمان الحد الدب للجور يوفر حياة إنسانية كريمة لكافة المأجورين ،وتحس يي الوضاع المعاشية القتصادية
تقني
تحسي رشوط العمل
الكادحي،
الجماهت الشعبية .وضع قانون للشغل يهدف إل حماية
والجتماعية لكافة
ي
وتعيي أوقات العمل ،ي
ي
ي
ي
أوقات العمل.
الجماهت
الكادحي دورا حاسما لف تعبئة
الجماهتية للطبقة العاملة ولكافة
إن ترسيخ هذه المكوسبات يتطلب بالصورة أن تلعب التنظيمات
ي
ي
ي
وبلورة إرادتها الجماعية.
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 +بناء ثقافة وطنية ديموقراطية شعبية وعلمية ،مع ضمان الحقوق الثقافية لجميع مكونات شعبنا.
 +تحري ر الم رأة المغربي ة م ن العبودي ة والض طهاد والقي ود ال ي لت تفرض ها عليه ا العلق ات الجتماعي ة العتيق ة ،وتحقي ق مس اواتها لف جمي ع
المجالت مع الرجل ،مع ضمان حقوقها كأم.
العرب  ،7وحدة ديموقراطية نابعة
المصت والستقلل ،والنضال من أجل وحدة بلدان المغرب
 +مساندة كفاح الشعب الصحراوي لف تقرير
ي
ال
جماهتها الشعبية.
من إرادة
ي
الوطت .دعم
الصهيوب وإقامة دولته الديموقراطية فوق كامل ترابها
فلسطي من الحتلل
الفلسطيت من أجل تحرير
 +دعم كفاح الشعب
ي
ل
ل
ل
ي
ي
المشتك
والشتاكية  .الكفاح
الوطت ،والديموقراطية
المتيالية والصهيونية والرجعية العربية من أجل التحرر
كفاح الشعوب العربية ضد ا
ل
مع كافة الشعوب العربية من أجل وحدة المة العربية من المحيط إل الخليج.
ي
عت العالم.8
 +الدعم والتضامن مع جميع حركات التحرر
الوطت وقوى التقدم والشتاكية ا
ل
ه المحاور الرئيسية التنامج الثورة الوطنية الديموقراطية الشعبية ،وهو ما يمكن أن يشكل برنامج الحد الدب للتنظيمات الماركسية –
هذه ل
الشيوع ،9الذي نناضل من أجل المساهمة لف بنائه.
اللينينية المغربية ،والحزب
ل
أ
أ
أ
 7ـ هناك حديث عن ثورة وطنية ديموقراطية شعبية معزولة عن أابعادها الممية والعربية ،فهل هذا مجرد نسيان أام أان في المر منـاورة تهـدف إلــى التهـرب مــن مناقشــة تلـك البعــاد ،والوثيقــة تؤشـر
على بعض التخليات عن المواقف السابقة للمنظمة ،ففي منظورها فالثورة الوطنية الديموقراطية الشعبية بالمغرب لوحـدها قـادرة علـى هـزم المبرياليـة وعملئهــا ،هنـا كـذلك التخلــي عـن اسـتراتيجية
أ
الثورة في الغرب العربي وتاكيد على وحدة المغرب العربي ،بمعنى أان هناك تغيير استراتيجي غير معلن .
أ
أ
 8ـ بالضافة إلى غموض عبارة "قوى التقدم والشتراكية" ،يتضح هنا المر أاكـثر بالنسبة لفق الثورة الوطنية الديموقراطية الشعبية ،التي أاصـبحت حسـب الوثيقــة ل تنخـرط فــي خـط الثـورة العالميـة
أ
أ
المناهضة للتحريفية ،وهذا تحول إيديولوجي واستراتيجي ساهم في تاسيس خط تحريفي جديد ،وقـد سـاعد علـى ذلـك الحـديث عـن الثـورة الوطنيـة الديموقراطيـة الشـعبية وكانهـا عـرض نظـري عــام،
أ
أ
وهو أامر تميزت به الوثيقة على طول الخط فيما يخص مجموعة من القضايا النظرية ،كما لو أان المر يتعلق بعرض تكويني موجه للمبتدئين لقناعهم باطروحات نظرية .
أ
 9ـ يلحظ القارئ تعاقب استعمال صيغ مختلفة للتعبير عن حزب الطبقة العاملة ،ففي أاغلب ال حيان صيغة الحزب الشــيوعي ،بينمـا يقــل اسـتعمال صـيغة الحـزب الماركسـي س اللينينــي ،قـد يظهـر
أ
أ
أ
في بادئ المر أان المر بريء ،لكن كاتب الوثيقة هو أاحد العناصر الساسية في خط ما يسمى ب "إعادة البناء" ،وقد سـبق لـه أان تخلــى إيــديولوجيا عـن خــط مـاو تسـي تونــغ ،الـذي كـان مكونـا هامـا
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ماه الطبقة المؤهلة لقيادة الثورة الوطنية الديموقراطية الشعبية لف الثورة الوطنية الديموقراطية الشعبية ؟
 (4ل
ي
الرجعيي
الطبف )الرجعية المحلية وحلفائها
إن المساهمة الفعالة لكافة الطبقات والفئات الشعبية مسألة ضورية لنجاحها .إن هزم العدو
ي
ل
ياليي( المتوفر عل قدرات عسكرية وسياسية واقتصادية وإديولوجية ضخمة ،يتطلب تعبئة جميع قدرات الطبقات
العرب وأسيادهم ا
المت ي
والفئات الشعبية وتنظيماتها الوطنية الديموقراطية وتوجيهها لشكل محكم .وهذا ما يتطلب وضع برنامج للثورة يستجيب للمطامح الحيوية
شعت واسع يتطلب قيادة سياسية صلبة ومقتدرة.
لكافة الطبقات والفئات الشعبية ،مما يتطلب تنظيم هذه
ي
الختة لف إطار تحالف ا ل
إن الطبقة العاملة ه الطبقة الوحيدة القادرة ليس فقط عل قيادة الثورة الوطنية الديمقراطية الشعبية ي
حت النص ،المتجسد لف تحقيق
ل
ي
الكادحي لمواصلة مسلسل الثورة ،كإنجاز مهام الثورة الشتاكية.
كافة مهام هذه الثورة ،ولكن كذلك عل قيادة
ي
الطليع لف بلدنا،
النضال
هذه الطروحة تستمد صحتها من جهة أول ،من الخصائص الهيكلية للطبقة العاملة ،من جهة ثانية من دورها
ل
ل
وأختا من تجارب الشعوب الخرى .إن الطبقة العاملة ه ر
أكت الطبقات الشعبية طموحا للثورة ،لنها تفتقد لوسائل النتاج ،ل تملك سوى
ي
ل
ر
ر
س ء سياسيا
قوة عملها
ل
وتعاب من الستغلل بصفة مباشة .ليس لها ما تفقده خلل مسلسل الثورة سوى أغللها ،بينما ستكسبها الثورة كل ل
واقتصاديا وثقافيا .من جهة أخرى أن الطبقة العاملة بتمركزها لف وحدات النتاج الرأسمالية العصية ،بارتباطها بأحدث وسائل النتاج ذات
ر
الجماع المنظم ،و ما يصاحبه من تعاون لف النتاج ودقة وانضباط لف
الكت تقدما ،بخوضها للعمل
الجتماع وبأساليب النتاج
الطابع
ل
ل
العمل ،إن الطبقة العاملة بفضل هذه الخصائص مؤهلة لكوساب ختات ومعارف متقدمة ،لخوض النشاط الجماع الخلق ،ولبتكار ي
أرف
ا
ل
الشكال التنظيمية المبنية عل أساس المركزية الديموقراطية ،إضافة إل ذلك ،أن الطبقة العاملة خلفا للطبقات والفئات الشعبية الخرى،
الت تسع للطاحة بمجتمع استغلل من أجل اسوبداله بمجتمع استغلل آخر ،فه تحمل ر
ي
مش وع مجتمع جديد ينعدم فيه استغلل
ل
ل
ل
ل
للخط اليديولوجي للمنظمة ،علما أانه قبيل ندوة نهاية يناير بداية فبراير  1983كان الحديث قد أ
بدا عن تغيير اســم المنظمــة بحـذف مصــطلح الماركسـية س اللينينيـة وتسـميتها بالمنظمـة الشــيوعية،
خ
أ
أ
بل ستعرف الدبيات اللحقة استعمال تسمية منظمة "إلى المام"فقط  ،كما عرفت الفـترة اللحقـة علـى سـنة  1985تخليـا نهائيـا عـن مصــطلح الماركسـية س اللينينيـة هــو الخـر ،ضـمن خـط تراجعــي
تحريفي جديد .
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المتيالي ة
النس ان للنس ان.
وأختا ف إن الطبق ة العامل ة مؤهل ة نظ را لخصائص ها لل ف مجم وع الطبق ات الش عبية حوله ا ،م ن أج ل مواجه ة ا
ي
الختة ،مما سيمكن من سند
التوليتاريا العربية والعالمية بهذه
الكمتادورية
والتجوازية
ي
اض الكبار ،ومؤهلة للرتباط كفصيل من ا
ا
ا
وملك الر ل
ل
خارح هائل للثورة المغربية.
ا ل
نضال للطبقة العاملة لف بلدنا ،إن مثل هذا العرض يوضح أن الطبقة العاملة لعبت دورا طليعيا،
– ليس المجال هنا للتعرض إل تاري خ ال
ل
ي
ي
الت شهدتها بلدنا لف عهد الستعمار الجديد.
الت خاضها شعبنا من أجل وضع حد لعهد الحماية ،أو لف المعارك الضارية ل
سواء لف المعارك ل
ي
الت تمكنت من
 إن التجارب الثورية للشعوب منذ ثورة أكتوبر العظيمة تؤكد حقيقة ل مفر منها :أن الثورات الوطنية الديموقراطية الوحيدة لي
ال قادتها الطبقة العاملة منذ بداية المسلسل الثوري ،أو تمكنت من قيادتها أثناء
تلك
ه
اكية،
الشت
إنجاز مهامها بكاملها ،وفتح طريق
ل
ل
غتة أو
التجوازي ة الص ي
المس يتة الثوري ة .إن ه ذه التج ارب تؤك د ك ذلك ب أن جمي ع الث ورات الوطني ة الديموقراطي ة ،ال ي لت ظل ت قيادته ا بي د ا
التجوازي ة الوطني ة ،ق د انته ت بالفش ل والتقهق ر إل ال وراء ،رغ م إنجازاته ا التقدمي ة لف ف يتات ص عودها .إنن ا نس تخلص مم ا س بق أن الث ورة
ا
الوطنية الديموقراطية الشعبية ،يمكن أن تندلع و تتقدم لف إنجاز بعض مهامها بدون قيادة الطبقة العاملة ،لكن التقدم الشي ع وإنجاز كافة
ي
حتم قيادة الطبقة العاملة لكافة الطبقات والفئات الشعبية ذات المصلحة لف
الشتاكية ،يتطلب لشكل
مهامها وفتح الطريق أمام الثورة
ل
الثورة.
الشيوعيي المغاربة أن يناضلوا بدون كلل من أجل بناء الحزب المستقل للطبقة العاملة ،ر
كشط ضوري لتمكنها فعل
إن هذا يحتم عل كافة
ي
ي
الشتاكية
مستة الثورة الشعبية - .الثورة الوطنية الديموقراطية الشعبية والثورة
من قيادة
الجماهت الشعبية خلل ي
ي
ي
ي
الشتاكية تهدف
الشتاكية ،فالثورة
ه الثورة
إن الثورة الوطنية الديموقراطية الشعبية كما يتضح ذلك من خلل طبيعتها وأهدافها ،ليست ل
ي
الشيوع  .أما
اللطبف ،المجتمع
التوليتاريا ،والقضاء التام عل كافة أشكال الستغلل ،لفتح الطريق أمام المجتمع
إل إقامة سلطة دكتاتورية ا
ل
ل
فه تسع إل إقامة نظام الديموقراطية الشعبية ،الذي تجسده الجمهورية الديموقراطية الشعبية .إن
الثورة الوطنية الديموقراطية الشعبية ل
فف هذا النظام
المضمون الجوهري لنظام الديكتاتورية الديموقراطية الشعبية هو الديكتاتورية ضد أعداء الشعب والديموقراطية للشعب .ل
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التجوازي ة الوطني ة التقدمي ة( وقواه ا
إن الطبق ات والفئ ات الش عبية )الطبق ة العامل ة،
غتة ،ا
التجوازي ة الص ي
التولتاري ا ،ا
والفلحي  ،أش باه ا
ي
ي
المتيالية والعناض المعادية للثورة  .إن نظام
الوطنية الديموقراطية المنظمة تساهم لف السلطة وتفرض ديكتاتوريتها المشتكة عل أذناب ا
الديكتاتورية الديموقراطية الشعبية يجسد ديكتاتورية للغلبية الساحقة ضد القلية المعادية لتحرر الشعب .بينما كانت كل الديكتاتروريات
السابقة ،ي
حت عندما تتخذ أشكال ديموقراطية ،تفرض من طرف القلية المستغلة والمضطهدة عل الغلبية الساحقة من الشعب .إن الثورة
التجوازي ة ،وتفت ح الطري ق للث ورة الش يتاكية ،لك ن تح ول الث ورة الوطني ة
الوطني ة الديموقراطي ة الش عبية تنج ز المه ام التاريخي ة للث ورة ا
الديموقراطي ة الش عبية إل الث ورة الش يتاكية لي س حتمي ا ،ب ل يمك ن للث ورة الوطني ة الديموقراطي ة الش عبية نفس ها أن تفش ل إذا ل م تتج ذر،
التجوازي ة الوطني ة .إن تح ول الث ورة الوطني ة الديموقراطي ة الش عبية إل ث ورة اش يتاكية يتطل ب
غتة أو ا
التجوازي ة الص ي
وبقي ت قيادته ا بي د ا
الفلح  ،وهيمنته ا وس ط
ال
بالص ورة قي ادة الطبق ة العامل ة وحزبه ا الث وري ،وبنائه ا لتح الف م يتي يبي العم ال
ي
ل
والفلحي  ،التح الف العم ل
ي
الت تسمح
التحالف
ه الضمانات ل
ال
الشعت الذي يجمع لف خندق واحد كافة الطبقات والفئات الشعبية ،وقواها الوطنية الديموقراطية .تلك ل
والتدريج من ديكتاتورية ديموقراطية شعبية إل ديكتاتورية
السلم
بإنجاز الثورة الوطنية الديموقراطية الشعبية لمهامها كاملة ،وبالنتقال
ا ل
ل
بروليتاري ة .تج در الش ارة إل أن الث ورة الوطني ة الديموقراطي ة الش عبية كمرحل ة انتقالي ة نح و الش يتاكية ق د تط ول أو تقص ،لف ظ روف
توفت السس السياسية والديولوجية والقتصادية والجتماعية لهذا النتقال ،وبالخصوص
التولتاريا عل ي
موضوعية محددة ،حسب قدرة ا
الكادحي.
حسب قدرتها عل إحكام تحالفها وقيادتها لكافة
ي
يوعيي ل نناض ل م ن أج ل الث ورة الوطني ة الديموقراطي ة الش عبية لف ح د ذاته ا ،لن ه دفنا الس م كمناض يلي يقف ون عل أرض ية
إنن ا كش
ي
ي
يوع ال ذي يس مح ب التحرر الش امل
اك والمجتم ع الش ل
المص الح الني ة واله داف البعي دة للطبق ة العامل ة ،نناض ل م ن أج ل المجتم ع الش ت ل
شيوع لف المستقبل يجب أن يتضمن
كشيوعيي ،كتنظيمات ماركسية لينينية وكحزب
للطبقة العاملة والنسانية جمعاء .لهذا إن برنامجنا
ي
ل
ي
الشتاكية.
التنامج القض أي برنامج الثورة
إل جانب برنامج الحد الدب ،أي برنامج الثورة الوطنية الديموقراطية الشعبية ،ا
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ي
ادحي لف وس ائل النت اج
اع للك
اك ه و م ن جه ة ديكتاتوري ة ا
ي
التوليتاري ا ،وم ن جه ة أخ رى الملكي ة والتحك م الجم ل
إن ج وهر النظ ام الش ت ل
الساسية .ل ي
تعت:
وليتاريا
الت
دكتاتورية
إن
.
وليتاريا
الت
دكتاتورية
بدون
فعلية
اكية
اشت
ا
ا
ل
المستغلي .كما أن الطبقات المستغلة أينما وجدت ل تسمح أبدا للطبقة
أسماليي وكافة
 أول دكتاتورية الطبقة العاملة وحلفائها ضد الري
ي
التوليتاريا يحق لهم
العاملة بالوصول إل السلطة كطبقة سائدة ،وتستعمل لهذه الغاية كافة الوسائل السلمية والعنيفة ،فإن
الكادحي بقيادة ا
ي
التجوازي ة للرج وع م ن جدي د إل نظ ام الس تغلل
ويج ب عليه م أن يس تعملوا ب دورهم كاف ة الوس ائل الس لمية والعنيف ة لقم ع مح اولت ا
أسمال.
الر
ل
ي
الشتاكية
التوليتارية أو
 ثانيا الديموقراطية الواسعة للطبقة العاملة ولكافةللتوليتاريا بدون هذه الديموقراطية ا
الكادحي ،فل دكتاتورية ا
ي
ي
البتوقراطية والسلطوية والبوية
الكادحي ،فإن
التوليتارية لكافة
مصت الش تاكية هو الفلس  .لن العلقات ي
ي
بدون ضمان الديموقراطي ة ا
ي
ي
اك ،ممهدة الطريق للتقهقر نحو هذا الشكل أو ذاك من علقات الستغلل والضطهاد.
سونخر تدريجيا النظام الشت ل
ي
الليتالي ة ،ل تش مل فق ط المي دان
التجوازي ة ا
ه ديموقراطي ة ش املة ،إذ أنه ا خلف ا للديموقراطي ة ا
إن الديموقراطي ة الش تاكية الحقيقي ة ل
اط للديموقراطي ة الش يتاكية ،10فإن
السياس ولكن ك ذلك الميادين القتصادية والجتماعي ة والثقافي ة .وخلف ا للمنظور
ل
التحريف ال يبتوقر ل
ل
والكادحي ،بما لف ذلك الحريات الديموقراطية
اللينيت تضمن أوسع الحريات الديموقراطية للطبقة العاملة
كس
هذه
ي
ي
ل
الختة لف المنظور المار ل
ي
أسمال نفسه.
الت تم تحقيقها لف ظل المجتمع الر
ل
ل
ي
الميتافتيقية والتحريفية ،ل يشهد نهاية الطبقات الجتماعية
التوليتاريا ،خلفا لبعض التصورات
ي
اك ،مجتمع دكتاتورية ا
إن المجتمع الشت ل
ي
ي
والتجوازية يستمر بأشكال جديدة وبأساليب جديدة ،لف
اع
ص
فال
.
الطبف
والصاع
الطبف يبي كافة الطبقات وخصوصا يبي الطبقة العاملة ا
ل
ل

أ
أ
أ
 10ـ لول مرة تتحدث الوثيقة عن التحريفية ضمن ما أاسمته ب "المنظور البيروقراطي للديموقراطية الشتراكية" ،مما يعني تخلي عن الطروحة التاسيسية لخط المنظمة حول التحريفية العالمية.
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ظروف تكون فيها السلطة السياسية لف يد الطبقة العاملة وحلفائها .وقد يتخذ هذا الصاع أشكال عنيفة كما أنه يمكن أن يؤدي إل انتصار
التجوازية ،والرجوع إل مجتمع الستغلل والضطهاد.11
ا
التوليتاريا هو خلق رشوط تجاوز هذه الدكتاتورية نفسها ،والقضاء عل الطبقات الجتماعية وانق راض الدولة
إن الهدف
الساس لدكتاتورية ا
ل
ي
كشيوعيي.
الشيوع الذي يظل هدفنا السم
الطبف ،وبزوغ المجتمع
والمجتمع
ي
ل
ل
التوليتاريا وحلفائها من
 )ملحظة() :يجبه علقة ا
التوليتاريا ومفهوم هيمنة ا
التميت يبي مفهوم دكتاتورية ا
ي
التوليتاريا .إن الدكتاتورية ل
والجماهت الكادحة الخرى .إن
التوليتاريا
فه علقة داخل
جهة ،والعداء
ي
الكادحي يبي ا
الطبقيي من جهة أخرى .أما هيمنة ا
ي
ي
التوليتاريا ل
ادحي بق درة وبأهلي ة الطبق ة العامل ة لممارس ة ه ذه القي ادة ه و م ا يس م
اهت الكادح ة واع يتاف كاف ة الك
التوليتاري ا لتح الف الجم ي
قي ادة ا
ي
ي
اك مس ألة ض ورية لس تمرار الدكتاتوري ة وتعزيزه ا .بارتب اط م ع
التوليتاري ا وس ط الك
بالهيمن ة .إن اس تمرار هيمن ة ا
ي
ادحي لف المجتم ع الش ت ل
ي
اك ،أول التناقض ات
مس ألة الهيمن ة والدكتاتوري ة ،تج در الش ارة إل أن ه ل يح ق بتات ا الخل ط يبي ن ي
وعي م ن التناقض ات لف المجتم ع الش ت ل
ي
التوليتاريا لدكتاتوريتها عل أعدائها،
الت تحل لف إطار ممارسة ا
التوليتاريا وحلفائها من جهة ،ا
العدائية يبي ا
وه ل
والتجوازية من جهة أخرى ،ل
التوليتاريا(.
ثانيا التناقضات لف صفوف
وه تناقضات لف صفوف الشعب تحل بالساليب الديموقراطية لف إطار هيمنة ا
ي
الكادحي ل
ي
الشتاكية ،وأنه ل يجوز كذلك الخلط يبي
لف الخلصة نسجل أن مرحلة الثورة الوطنية الديموقراطية الشعبية تختلف عن مرحلة الثورة
ته ء
كمرحلتي
المهام المركزية لكل مرحلة عل حدى ،لكنه ل يصح اعتبارهما
ي
ي
منفصلتي تماما .إن الثورة الوطنية الديموقراطية الشعبية ل
ي
حي أن الث ورة الش يتاكية تش كل تط ويرا ض وريا للث ورة الوطني ة الديموقراطي ة
مرحل ة الث ورة الش تاكية ،وتش كل مقدم ة ض ورية له ا ،لف ي
 11ـ يتم الحديث هنا كما لو أان الثورة الثقافية البروليتارية الصينية لم تكن ،وفي هذا تجاهل للدروس الجديدة التي قـدمتها تلـك الثــورة لمواجهـة خطــوط التحريفيــة وبنـاء الشــتراكية ،ولكــن ل يعـدو
أ
المر غريبا عن أاصحاب "إعادة البناء" الذين دشنوا بداية عملهم بالتخلي عـن خـط مـاو تسـي تونــغ ،ثـم بهـذه الوثيقــة تخلــوا عـن اسـتراتيجية حـرب التحريـر الشـعبية ،باعتبارهـا طريقـة لحسـم السـلطة
مستنسخة من التجربة الصينية.
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الشعبية .إن الثورتان مرحلتان من مسلسل ثوري واحد ،مرحلتان متتاليتان ومتداخلتان لف نفس الوقت .إن بعض مهام المرحلة الثانية يتم
ر
الشوع لف إنجازها خلل المرحلة الول ،وبعض مهام المرحلة الول ل يتم استكمالها سوى لف المرحلة الثانية.
 -3بناء الحزب الشيوع
 1رأ ين ا س ابقا أن قي ادة الطبق ة العامل ة للث ورة الوطني ة الديموقراطي ة الش عبية مس ألة ض ورية م ن أج ل إنج از كاف ة مهامه ا ،وم ن أج ل فت ح
ي
الشتاكية ،لكنه يستحيل عل الطبقة العاملة أن تقوم بمهامها التاريخية بدون تنظيم نفسها سياسيا ،وبناء حزبها الثوري
الطريق أمام الثورة
المغرب  .إن الس تقللية السياس ية والتنظيمي ة والديولوجي ة للطبق ة العامل ة ع ن كاف ة الطبق ات بم ا لف ذل ك
يوع
ال
المس تقل ،الح زب الش ل
الطبقات والفئات الثورية الخرى لف مجتمعنا مسألة ضورية ،لتتمكن الطبقة العاملة من تعبئة طاقاتها الثورية الهائلة وتفجرها لشكل منظم
لصالح تحررها وتحرر المجتمع.
التوليتاري )الذي نكافح من أجل المساهمة ف بنائه( هو الطليعة المكافحة ،المجمعة والواعية للطبقة العاملة ،ي
وحت
 - 2إن الحزب الثوري ا
ل
التوليتاري لبد أن تتوفر فيه الخصائص السياسية التالية:
يكوسب هذا الحزب طابعه ا
ر
التوليتارية
 أن يضم لف صفوفه الفصائل والعناض العمالية الطليعية لف النضال والكت وعيا من الناحية السياسية .ويجب أن توبوأ العناض اي
والستاتيجية داخل الحزب.
المواقع القيادية
 أن يعتمد عل إيديولوجية الطبقة العاملة ،الماركسية اللينينية ،كمنظور للعالم ،كأداة للتحليل وكمرشد لف العمل ،وأن يتمكن هذا الحزبمن التطبيق الخلق للماركسية اللينينية عل واقع بلدنا وأمتنا العربية.12
أ
 12ـ بالنسبة لبناء الحزب الشيوعي وهويته ،تقول الوثيقة أانه "يعتمد على إيديولوجية الطبقة العاملة ،الماركسية س اللينينية ،كمنظور للعالم ،كاداة للتحليل وكمرشد في العمل ،أوان يتمكن هــذا
الحزب من التطبيق الخلق للماركسية س اللينينية ،على واقع بلدنا أوامتنا العربية".
خ
لعل صاحب الوثيقة تذكر على حين غرة أان هنااك" أامة عربية" غابت عنه في منظوره الستراتيجي أواصبح ال ن لزما قيام الحزب بالتطبيق الخلق للماركسية س اللينينية عليها !!...
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أساس ،المركزية الديموقراطية ،وأن يعمل عل تطبيق هذا المبدأ لشكل خلق ليضمن
تنظيم
التوليتاري يجب أن يوبت كمبدإ
 إن الحزب ال
ل
مشاركة كافة أعضاء الحزب لف تحديد خطه وتوجهاته ،وليضمن الوحدة والفعالية والشعة لف الممارسة النضالية .كما يجب أن يشكل النقد
ي
الساس لمعالجة التناقضات الداخلية للحزب وضمان تطوره.
الذاب السلوب
والنقد
ل
ل
 يجب أن يكون للحزب علقات وطيدة وعضوية مع الطبقة العاملة ،وأن يكون دائم النصات لمشاكلها ولمطامحها يحت ل يسقط الحزب
الجماهت الكادحة ،وبعبارة أخرى ،من أجل تحديد خطه وتوجهاته ،يجب أن يعتمد الحزب عل خط
لف العزلة عن الطبقة العاملة وعن
ي
وبي النظرية والممارسة.
الجماهت وأن يظل الذهاب والياب مستمرا يبي الطبقة العاملة والطليعة ،وكافة
ي
ي
الجماهت ي
التوليتاري أن يكون له برنامج واضح يستجيب للمطامح القريبة والبعيدة للطبقة العاملة ،وللمطامح التحررية لكافة
وأختا لبد للحزب ا
ي
ي
يلتف مع برنامج الثورة الوطنية الديموقراطية الشعبية ،وبرنامجا أقض
الكادحي .وقد رأينا سابقا أن هذا ا
ي
التنامج يتضمن برنامجا أدب  ،وهو ل
ي
الشيوع.
الشتاكية والنتقال نحو المجتمع
هو برنامج الثورة
ل
التوليتاريا يجب أن يكون حزبا عماليا فقط  ،وأن ل يضم
يعتتون أن حزب ا
ه الوشكيلة الجتماعية للحزب؟ إن ذوي التعة العمالية ا
 - 3ما ل
لف ص فوفه س وى العم ال .ونح ن نعت ات ه ذا منظ ورا خاطئا ،لنه يتجاه ل أن هن اك فئ ات اجتماعي ة ثوري ة داخ ل المجتم ع ،مس تعدة للعم ل
التوليتاريا ،ولنه ل يدرك بأن الطبقة العاملة من أجل تبلور وعيها الثوري لبد أن ترتبط كفاحيا و وضعيا
الثوري عل أرضية مصالح ومطامح ا
التوليتاري ة
التوليت اري يج ب أن يض م لف ص فوفه إل ج انب الفص ائل ا
اهت الش عبية .له ذا نعت ات أن الح زب ا
بواس طة طليعته ا بمجم وع الجم ي
ر
ي
ي
الكت ثورية
والستاتيجية داخل الحزب ،الفصائل والعناض الطليعية من الطبقات والفئات
الت يجب أن تحتل المواقع القيادية
الطليعية ل
وريي .وه ذا م ا سيس مح للح زب
التوليتاري ا
لف المجتم ع .هك ذا ف إن الح زب سيوش كل م ن العم ال
والفلحي الفق راء وأش باه ا
والمثقفي الث ي
ي
ي
الجماهت الشعبية ،وهذا ما يجعل منه الطليعة المكافحة المنظمة والواعية ،ليس
بالرتباط ليس فقط بالطبقة العاملة ولكن كذلك بكافة
ي
أ
من جهة أاخرى فالحديث عن الماركسية س اللينينية هنا ،بعد التخلــي عـن الخــط النظـري للمنظمـة فيمـا يخـص التحريفيـة العالميـة وخــط مـاو تسـي تونـغ وموقعنـا الممـي ضـمن خـط الثـورة العالميـة،
أ
وبعد التخلي عن البعاد المختلفة للستراتيجية الثورية فل يعدو أا ن يكون محاولة تغطية الشمس بالغربال عن خط تحريفي جديد سيهيء مرحليا للتخلي نهائيا عن الماركسية س اللينينية.
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الجماهت
التوليتارية لكافة
فقط بالنسبة للطبقة العاملة ولكن بالنسبة لكافة
ي
الجماهت الشعبية المناضلة .وهذا ما يضمن القيادة السياسية ا
ي
الشعبية.
غت موجود ببلدنا رغم ادعاء بعض القوى السياسية )حزب
التوليتاري المسطرة أعله ،أن هذا الحزب ي
 -4يتضح من خلل خصائص الحزب ا
ي
ي
وطت للق وات الش عبية( بأنه ا تمث ل الطبق ة العامل ة أو تع ات ع ن
اك للق وات الش عبية والتح اد ال
ل
التق دم والش تاكية وأحيان ا التح اد الش ت ل
مصالحها.
ي
المغرب" الذي تم إنشاؤه عام  1943قد باءت بالفشل ،نظ را
الشيوع
والت ارتبطت باسم "الحزب
إن المحاولة الول لبناء حزب ا
ال
ل
التوليتاريا ل
اليميت له ذا الح زب ،وال ذي تجس د لش كل س اطع م واقفه المتخاذل ة م ن المس ألة الوطني ة لف ف يتة معين ة خلل العه د
التحريف
للخ ط
ل
ل
اهت الش عبية لف عه د الس تعمار الجدي د .أم ا ح زب التق دم
الس تعماري ،ث م لف م واقفه الص لحية م ن الحك م
الرجع وم ن قض ايا الجم ي
ل
ي
وفيت ،ل علق ة ل ه
لح ش
يوع
المغرب " ,ف إنه مج رد ح زب برج وازي ص ي
ال
غت ،إص ل
ل
والش تاكية ال ذي ينص ب نفس ه ك وارث "للح زب الش ل
بالمطامح العميقة للطبقة العاملة.
المغرب  ،وال ي لت ارتبط ت باس م "الحرك ة الماركس ية اللينيني ة المغربي ة" ال ي لت
اللينيت
كس
ال
ل
 - 5إن المحاول ة الثاني ة لبن اء الح زب الش ل
يوع المار ل
الرئيس  ،ول زال مطروحا عل الحركة الماركسية اللينينية كحركة
برزت كفصائل منظمة منذ  1970قد فشلت لحد الن لف تحقيق هدفها
ل
والعت من تجربتها الغنية،
التوليتاري ،أن تستخلص الدروس
ا
للثوريي الذي يوبنون الماركسية اللينينية ،والذين يعملون من أجل بناء الحزب ا
ي
التوليتارية وانصهار الماركسية اللينينية بالحركة العمالية.
وأن تواصل كفاحها من أجل الندماج بالطلئع ا
ي
الشيوع ،تكمن أول
نعتتها أساسية بالنسبة للحركة الماركسية اللينينية المغربية ،من أجل التقدم عل طريق بناء الحزب
الت ا
ل
إن الخطوات ل
والفلحي  ،ثاني ا لف النض ال م ن أج ل الوح دة
لف نض ال كاف ة الفص ائل والمجموع ات الماركس ية اللينيني ة م ن أج ل التج ذر وس ط العم ال
ي
الصغت وسط الطبقة العاملة،
والتجوازي
الديولوح
التدريجية للحركة الماركسية اللينينية ،ثالثا لف الصاع
ي
التجوازي ا
والسياس ضد النفوذ ا
ا ل
ل
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ي
ي
بالشتاكية وداخل
كبت منها داخل الح زاب الصلحية الموشذقة
الت يتواجد عدد ي
وذلك من أجل اجتذاب العناض ا
التوليتارية المناضلة ) ل
ه الخرى بواجبها لف المساهمة لف بناء الحزب المستقل للطبقة العاملة.
كس
النقابات المناضلة (
ل
ل
اللينيت ودفعها لتقوم ل
للوع المار ل
للتوليتاريا وتوطيده وتصليبه ،مسلسل طويل وشاق قد يستغرق طيلة مرحلة الثورة
الخت نسجل أن مهمة بناء الحزب
وف
الشيوع ا
ي
 -6ل
ل
الوطني ة الديموقراطي ة الش عبية ،يس تمر خلل مرحل ة الث ورة الش يتاكية نفس ها .لكن ه م ن الص وري اس تكمال الحلق ات الساس ية م ن ه ذا
التوليتاريا من لعب دورها القيادي لف الثورة الوطنية الديموقراطية الشعبية.
المسلسل لف أقرب وقت
لتمكي ا
ي
 -4مسألة التحالفات
 - 1إن مشاركة كافة الطبقات والفئات الجتماعية الشعبية لف الثورة مسألة ضورية لنتصار الثورة الوطنية الديموقراطية الشعبية .لهذا يطرح
وف ك ل ف يتة م ن ف يتات ه ذه
عل الش
ي
يوعيي المغارب ة لي س فق ط تحدي د الع دو بدق ة ،ولك ن ك ذلك لتحدي د الق وى الثوري ة لف ك ل مرحل ة ل
ي
ي
الت يجب الكتفاء بتحييدها.
اتيجيي للطبقة العاملة ،ومن هم حلفاؤها
الست
المرحلة ،وتحديد من هم الحلفاء
ي
ي
ه القوى ل
المؤقتي ،ومن ل
الشعت لف إطار ما يمكن نعته حاليا بالجبهة الوطنية الديموقراطية
يكف ،بل يجب بناء وهيكلة التحالف
ال
إن تحديد العدو وتحديد الحلفاء ل ل
الشعبية )من دون أن نعرف ما هو الس م الذي ستحمله هذه الجبهة ف المستقبل( ي
المعتة عن مصالح الطبقات
والت تضم كافة القوى
ا
ل
ل
التجوازية الوطنية.
الصغتة ،الجناح
التجوازية
والفئات الشعبية :الطبقة العاملة،
التقدم من ا
ي
التولتاريا ،ا
الفلحي ،أشباه ا
ي
ل
الشعت ،إحدى الدوات الثلث الرئيسية لنتصار
التوليتاري والجيش
 - 2إن الجبهة الوطنية الديموقراطية الشعبية تشكل إل جانب الحزب ا
ال
ر
ي
مبعتة
الشتاكية .فبدون هذه الجبهة ستظل القوى الثورية
الثورة الوطنية الديموقراطية الشعبية واستكمال مهامها وفتح الطريق أمام الثورة
ي
الطبف.
ويصعب عليها النتصار عل العدو
ل
يوع للجبه ة الوطني ة الديموقراطي ة الش عبية مس ألة ض ورية لض مان النتص ار الش امل للث ورة
 - 3إن قي ادة الطبق ة العامل ة وحزبه ا الش ل
الديموقراطي ة الش عبية ،وإنج از كاف ة مهامه ا وفت ح الطري ق أم ام الث ورة الش يتكية .لكن ه م ن الخ اط ره ن قي ام ه ذه الجبه ة والمش اركة فيه ا
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بالق درة الفعلي ة للطبق ة عل قيادته ا .إن ر
يوع )أو الق وى الماركس ية اللينيني ة قب ل إنش اء الح زب
الش ي
طي الساس ييي لمش اركة الح زب الش ل
يوع( لف ه ذه الجبه ة هم ا أول ،أن تخ دم الجبه ة مص لحة الث ورة الش عبية ،وثاني ا ،أن يح افظ الح زب عل اس تقلليته الديولوجي ة
الش ل
الشيوع من مواصلة كفاحه الخاص عل
والسياسية والتنظيمية بالنسبة للقوى الخرى المشاركة لف الجبهة .إن الستقللية تسمح للحزب
ل
اب وإخلص لف النض ال الوح دوي داخ ل الجبه ة الوطني ة الديموقراطي ة الش عبية ،وه ذا م ا ي وفر
أس اس برن امجه ،إل ج انب المس اهمة بتف ل
الشيوع رشوط قيادتها للجبهة.
تدريجيا للطبقة العاملة وحزبها
ل
العمال بقيادة الطبقة العاملة وحزبها هو العمود الفقري لتحالف الطبقات والفئات الشعبية ،ذلك أن الطبقة العاملة
الفلح
 -4إن التحالف
ل
ل
اهت الفلحي ة الفلح ون الفق راء
اهت الفلحي ة )نقص د بالجم ي
ه الطبق ة الثوري ة ح يت النهاي ة والطبق ة المؤهل ة لقي ادة الث ورة ،بينم ا الجم ي
ل
ر
الفلحي الفقراء ،تشكل القوة الرئيسية للثورة ،نظرا لوزنها العددي )أكت من نصف سكان البلد فلحون(
جماهت
والمتوسطون( وخاصة منها
ي
ي
الجماهت الفلحية لف الثورة فإن الثورة الوطنية
ونظ را لمصلحتها لف الثورة الناجمة عما تعيشه من استغلل واضطهاد وقهر ،بدون مشاركة
ي
الديموقراطية الشعبية لن تعرف طريقها نحو النتصار .إن التحالف العمال الفلح  ،هو تحالف ي
والجماهت
اتيج يبي الطبقة العاملة
است لا
ي
ل
ل
غتة ،س يظل قائم ا طيل ة مرحل ة الث ورة
التجوازي ة الص ي
التجوازي ة الوطني ة أو ح يت م ع فئ ات ا
الفلحي ة .إن ه ذا التح الف خلف ا للتح الف م ع ا
ي
الشتاكية نفسها.
الوطنية الديموقراطية الشعبية ،وخلل مرحلة الثورة
التوليتاري مع
العمال
إن بناء التحالف
الفلح يتم بالعمل لف التجاهات التالية :أول اندماج بعض الطلئع الفلحية المناضلة داخل الحزب ا
ل
ل
جماهتي ة
الجماهتي ة أو الش به
الفلحي المناض يلي للمنظم ات
التوليتاري ا للث ورة ،ثاني ا ،انض مام
ي
ي
تبنيه ا التنام ج الح زب المتكام ل ولتص ور ا
ي
ي
والت تناضل بارتباط مع الحزب عل قاعدة برنامج الثورة الوطنية الديموقراطية الشعبية المطروح من طرفه،
المرتبطة بالحزب
الشيوع ،ل
ل
يوع
ال
ل
وخاص ة برن امجه فيم ا يخ ص الث ورة الزراعي ة .ثالث ا ،يمك ن للتح الف العم ل
الفلح أن يتخ ذ ك ذلك ش كل تح الف يبي الح زب الش ل
فلح.
ومنظمات سياسية ذات طابع
ل
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للتوليتاري ا مسلس ل طوي ل وش اق ،ف إن بن اء الجبه ة الوطني ة الديموقراطي ة الش عبية ليس ت عملي ة يمك ن
يوع ا
 - 5كم ا أن بن اء الح زب الش ل
إنجازه ا بي عش ية وض حاها ،ب ل ه و مسلس ل طوي ل وي واكب مسلس ل بن اء الح زب الش يوع  .إنهم ا عمليت ان ي
متابطت ان .فبق در م ا يتق دم
ي
ل
الشيوعيون المغاربة لف بناء الحزب ،بقدر ما يتوفرون عل الداة الفعالة والحازمة لبناء الجبهة .وبقدر ما يتقدم الثوريون بما فيهم الشيوعيون
الجماهت ضد العدو الواحد ،وتتوفر ر
الرئيس لف
الشوط للتقدم لف بناء الحزب  .لكن القطب
لف بناء الجبهة ،بقدر ما يتقدم كفاح أوسع
ي
ل
عملية بناء الحزب وبناء الجبهة يظل هو بناء الحزب ،ولهذا ي
التوليتاري.
الشيوعيي
اهتمام
يبف
الرئيس هو بناء الحزب ا
ي
ل
جانبي:
 -6إن مسلسل بناء الجبهة الوطنية الديموقراطية الشعبية يتضمن
ي
ي
الطبف للطبقات والفئات ذات المصالح الساسية لف الثورة  ،وهذا ما يتطلب تجذر المنظمات الماركسية
الجانب الول يتعلق ببناء التحالف
ل
الفلح.
العمال
الشيوع لحقا( داخل هذه الطبقات والفئات وتنظيمها وما يتطلب بصفة خاصة بناء التحالف
اللينينية )والحزب
ل
ل
ل
وف إطار
الثاب من مسلسل بناء الجبهة هو التحالف
الجانب
ل
السياس عل أساس برنامج الجبهة ،برنامج جبهوي واضح محدد جماعيا ،ل
ل
والجماهتية ومع حفاظ هذه القوى عل استقلليتها السياسية والتنظيمية.
تنظيم جبهوي واحد لكافة القوى الثورية
ي
تجدر الشارة إل أن التحالف الجبهوي لف إطار الجبهة الوطنية الديموقراطية الشعبية يواكبه بالصورة الصاع يبي مكونات هذا التحالف،
وينته بتعزيز
لكن هذا الصاع يكون ديموقراطيا ويتم عل أساس مقولة "وحدة – ضاع – وحدة" أي أن الصاع ينطلق من الرغبة لف الوحدة
ل
الوحدة.
ي
ه لف نفس الوقت تحالف من
يتضح مما سبق أن الجبهة الوطنية الديموقراطية الشعبية ،ل
الت يجب أن يناضل الثوريون من أجل بنائها ل
فوق ،يبي قيادات المنظمات المتحالفة وكذلك تحالف منظم عل مستوى القواعد.
 - 7إن بن اء الجبه ة ،وه و كم ا رأين ا س ابقا مسلس ل طوي ل ومعق د ،يتطل ب كمهم ات لف الف يتة الحالي ة م ن جه ة ،تج در المنظم ات الماركس ية
ي
الت
اللينينية داخل العمال
ي
والفلحي ،ومن جهة ثانية النضال المستمر من أجل تكريس التقاليد النضالية الوحدوية ،وضب الحلقية المقيتة ل
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اب منه ا الحرك ة التقدمي ة المغربي ة والحرك ة الثوري ة بص فة خاص ة .له ذا يج ب الس تمرار لف النض ال م ن أج ل الوح دة النض الية لكاف ة
تع ل
المتيالية والرجعية ،ولدعم
المخلصي لقضية
التقدميي
المناضلي
الجماهت ،ومن أجل بناء تنسيق ثوري يبي التنظيمات الثورية لمواجهة ا
ي
ي
ي
ي
وتحسي أوضاعها المعاشية والجتماعية.
الجماهت الشعبية من أجل الحريات الديموقراطية،
كفاح
ي
ي
المغرب )أو المنظمات الماركسية
الشيوع
وننه هذه الفقرة حول مسألة التحالفات ،بالتأكيد عل ضورة بناء تحالفات قوية يبي الحزب
-8
ل
ال
ل
للمتيالية والصهيونية والرجعية
والعالم ،13وكذا مع كافة القوى التقدمية المناهضة
العرب
اللينينية حاليا( ،والقوى الشيوعية عل الصعيد
ا
ال
ل
وعت العالم.
لف الوطن
العرب ا
ال
ي
المتيالية والرجعية
إن الثورة لف المغرب ستكون من صنع
الت يجب أن تعتمد عل طاقاتها الثورية أساسا .لكن هبوب ا
ي
الجماهت الشعبية ،ل
اض الكب ار ببلدن ا وبجمي ع الوس ائل ،س يجعل م ن دع م الق وى الثوري ة العربي ة
الكمتادوري ة
التجوازي ة
ا
العربي ة لمس اندة ودع م ا
وملك الر ل
ل
العرب
يوعيي المغارب ة الهتم ام بمس ألة التحالف ات عل الص عيد
والعالمي ة للث ورة المغربي ة ،مسألة ذات أهمي ة ك يبتة ،مم ا يتطل ب م ن الش
ي
ال
والعالم.
ل
 -5أسلوب حسم السلطة
المتيالية
تقض عل أعدائها
للجماهت الشعبية أن
الساس لف الثورة الشعبية هو مشكل السلطة .كيف يمكن
 - 1إن المشكل
الطبقيي  ،ا
ي
ي
ل
ل
عت المساومة
الكمتادورية
والتجوازية
اض الكبار ،وعل سلطتهم الرجعية وتسوبدلها بالسلطة الشعبية؟ هل يمكن أن يتم ذلك ا
ا
ا
وملك الر ل
ل
أ
أ
أ
 13ـ جــاء فــي مســالة التحالفــات مــا يلــي " :وننهــي هــذه الفقــرة حــول مســالة التحالفــات بالتاكيــد علــى ضــرورة بنــاء تحالفــات قويــة بيــن الحــزب الشــيوعي المغربــي والقــوى الشــيوعية علــى الصــعيد العــالمي
والعربي" .
أ
أ
وكما قلنا سابقا ،سيتذكر صاحب الوثيقة ان هناك ا حزابا شيوعية عربية وقوى شيوعية على الصعيد العالمي وجب التحالف معها.
أ
في غياب مفاهيم ثورية ماركسية س لينينية أاساسية حول التحريفية العالمية وحول "الشتراكية المبريالية" وحول النضمام الواضح لخط الثــورة العالميــة ،فهــاته المفــاهيم المسـتعملة ل تعنــي اكـثر
من التحالف مع التحريفية عربيا وعالميا.
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ي
التأسيس "؟ ع ات النض الت
الجماهتي ة
التلم ان أو ح يت لف "المجل س
م ع الع دو
ي
الطبف ؟ ع ات العم ل م ن أج ل الحص ول عل الغلبي ة لف ا
ل
ل
السلمية؟ قطعا،ل.
ي
الطبف  .إن القوى الرجعية ي
الجماهت
الت تحرم
للجماهت الشعبية من هزم العدو
فجميع الساليب الصلحية مهما تنوعت لن تسمح أبدا
ي
ي
ل
ل
وقواها المناضلة من ألسط الحريات الديموقراطية ،وتواجه تحركاتها النضالية بالقمع والرهاب ل يمكنها أن تتخل عن المصالح القتصادية
اهت الش عبية للنعت اق والتح رر .له ذا ف إن الع زم الث وري ه و
وس لطتها السياس ية م ن تلق اء خاطره ا ،وب دون مقاوم ة رشس ة لطموح ات الجم ي
الس بيل الوحي د لمواجه ة الع زم الرجع  ،والقض اء عل س لطة الكم اتادور والمعمري ن الج دد ،واس وبدالها بالس لطة الش عبية ر
والش وع لف بن اء
ل
المجتمع الجديد.
ي
النتهازيي هو الموقف من العنف الثوري كصورة
الصلحيي ،وعن مختلف أصناف
الثوريي عن
تمت
الت ي
ي
ي
ي
إن إحدى المقاييس الساسية ل
ي
السلم
الطبف واسوبدالها لسلطة الشعب .14إل أن التأكيد عل هذه الصورة ل يجب أن يؤدي إل احتقار النضال
للقضاء عل سلطة العدو
ل
ل
الجماهت تستمر ف خوضه ي
حت بعد اندلع الكفاح
الجماهتي العنيف ،كما أن
تهتء الكفاح
ي
ي
ي
ل
للجماهت .فهذا النضال يلعب دورا هاما جدا لف ي ل
الثوري المسلح وبالموازاة مع هذا الكفاح.

 14ـ ليس حمل السلح في حد ذاته كافيا لتحديد الفرق بين الثوريين والصلحيين ،فقد أابانت التجربة خاصة في أامريكا اللتينية عن ظهور حركات إصلحية أاو تحريفية مسلحة )التوبامـاروس فــي
أ
الروغواي ،الفارك في كولومبيا ،الجبهة الساندينية في نيكاراغوا ،الحركة الزباطية في المكسيك .(...
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الجماهت
كشيوعيي نؤمن بأن الثورة الشعبية ستكون من صنع
الجماهتي .15إننا
 - 2إن أسلوب العنف الثوري الصحيح هو العنف الثوري
ي
ي
ي
ي
ي
الت ل تشارك
وه وحدها صانعة التاري خ .لهذا فإننا ل نتفق مع جميع الشكال النخبوية أو الفوقية للعنف الثوري ،تلك الشكال ل
ل
ه ،ل
الت ل
ي
يوعيي للنقلبات
تفست معارضة الش
الت تقوم بها .من هذا المنطل ق يتم
ي
فيها الجم ي
ي
اهت رغ م تص فيقها لف بعض الحيان للنخبة الثورية ل
ي
الجماهت.
الت تصارع فيها النخب الثورية أجهزة الدولة القمعية بمعزل عن
ي
العسكرية للبلنكية ،للغيفارية ولجميع أشكال العنف الثوري ل
ي
ي
الجماهتية ثم
الت تؤدي إل إهدار الطاقات الثورية
 - 3إن العنف الثوري
ي
ي
الجماهتي يجب أن يكون منظما حت ل يتم السقوط لف العفوية ،ل
إل الفشل واليأس.
للجماهت لف
تفجت الطاقات الخلقة
واجهتي :فمن جهة أول يتم بالعمل عل
للجماهت لف هذا الميدان يتم عل
إن تنظيم العنف الثوري
ي
ي
ي
ي
وتأطت مبادراتها الثورية العنيفة ،وذلك لتتمكن من الدفاع عن نفسها أثناء
الجماهتي العنيف،
هذا الميدان ،وتدريبها عل أساليب النضال
ي
ي
معي من تقدم مسلسل الثورة ،تقوم
وف ظرف ي
هجومات الجهزة القمعية بأقل ما يمكن من الخسائر لف صفوف أعدائها .ومن جهة ثانية ل
 15ـ فيما يخص شكل العنف ،تقول الوثيقة " :إن أاسلوب العنف الثوري الصحيح هو العنف الثوري الجماهيري"  ،إن هـذه الجملـة الـتي سـيرددها التحريفيـون الجـدد لسـنوات طويلـة قبـل أان يتبنـوا
خط النضال السياسي السلمي بوضوح ،ستصبح تميمة ) حرزا( يتقـون بهـا أاي نقـاش حــول اسـتراتيجية ثوريــة حقيقيــة ،بـل يواجهـون بهـا خصــومهم باعتبارهـا السـتراتيجية الحقيقيــة ،بـل إن صــاحب
الوثيقة نفسه سيدافع عن وثيقته باسم واقعية "الغموض" في تحديد الخط الستراتيجي كما جاء في أاحد الوثائق .
أ
وسيلحظ القـارئ أان الوثيقـة فــي فصـلها حـول حسـم السـلطة ،أان الحـديث عـن تمرحـل العنـف الجمـاهيري المنظـم مــن الطـابع الـدفاعي إلـى حـدود تاسـيس أانويــة أاولـى لحـزب شــعبي ،يغيـب عنـه أاي
أ
تصــور اســتراتيجي لــذلك العنــف يقــود اســتعماله مــن مرحلــة إلــى أاخــرى ،بــل هنــاك عنــف دفــاعي يعمــل خــارج أاي طــرح اســتراتيجي ،إلــى أان يقــع تراكــم عفــوي يقــود إلــى تاســيس جيــش شــعبي لمواجهــة
أ
الجهزة القمعية للعـدو الطبقــي  .فل فـي النقطـة الثالثـة أا و الرابعـة فـي هـذا الفصـل نسـتطيع تـبين مـن هـو هـذا العـدو الطبقــي ول مــن هــو بـديله السياســي الطبقــي ،ول شـكل السـلطة السياسـية الثوريــة
أ
أ
البديلة ،كل ما هنالك فالعدو هلمي غير مرئي والهداف كذلك غير واضحة ،فالعنف حتى في ظل "نظرية تراكم القــوى" التحريفيـة يظـل بـدون هـدف اســتراتيجي اللهـم إل مواجهــة الجهـزة القمعيـة
للعدو الطبقي  ،علما أان المنظور الدفاعي المحض للستراتيجيات العسكرية الثورية قد أابان منذ ستينيات القرن  20عن فشله ،كما تبين ذلـك تجـارب "مليشـيات الــدفاع الـذاتي الثـوري" فـي أامريكـا
اللتينية .
أ
تقع الوثيقة في مجموعة من الخطاء عندما تحاول القيام بمقارنة بين مختلف نماذج العنف الثوري  ،لتبرير تخليها عن استراتيجية حرب التحرير الشـعبية ،ويقـوم هـذا الخلـط بالنسـبة لثلث تجـارب
أ
وهي التجربة الصينية ،التجربة الفيتناميـة والتجربـة السـاندينية ،ول نريـد هنـا الطالـة فـي الموضــوع لن ذلــك سـيدخلنا فـي حقــل تصـنيف السـتراتيجيات الثوريــة وليـس هـذا مجـال للخــوض فـي هـذا
الموضوع .
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اهت الش عبية وأداته ا
عت ،ال ذرع المس لح للجم ي
يوع بإنش اء أجه زة ثوري ة كأنوي ة أول للجي ش الش ا ل
الق وى الثوري ة وعل رأس ها الح زب الش ل
ي
الطبف.
الساسية لف مواجهة الجهزة القمعية للعدو
ل
سوبف خلل ي
ي
 - 4إن القوى الثورية ي
فتة معينة ضعيفة بالنسبة
الجماهت ،لف توحيد نفسها وبناء قواها
حت عندما تتقدم لف التجدر وسط
ي
ي
الستاتيجية الكفاحية
كبتة جدا ،بالنسبة لمكانيات القوى الثورية  .لهذا فإن
للعدو ،الذي يتوفر عل إمكانيات ذاتية وسياسية واقتصادية ي
ي
الت سوتبناها القوى الثورية ،يجب أن تسمح لها بتعزيز قواها باستمرار وإضعاف قوى أعدائها .لذا فإنه من المحتمل أل يقتص العنف الثوري
ل
ي
الطبف  ،وإن من المحتمل جدا هو أن يشكل هذا العنف الثوري
الجماهتي المنظم لف حالة بلدنا عل بعض المواجهات الحاسمة مع العدو
ي
ل
الجماهتي مسلسل طويل قد يتطور ويتعمق مع الزمن .
ي
الجماهت الثورية لف المدن والبوادي.
 -5إن الثورة الشعبية ببلدنا ستكون من صنع
ي
فلحيي ) %10من السكان فقط لف المدن ،بروليتاريا قليلة
للصي أو الفيونام خلل النصف الول من هذا القرن ،واللذين كانا بلدين
خلفا
ي
ي
وتتمت بكون  %40من سكانه يوجدون لف المدن،
عدديا( فإن بلدنا تتوفر عل طبقة عاملة قوية بالمقارنة مع البلدين المذكورين آنذاك
ي
الرئيس والحاسم لف الثورة ،بينما ظل دور المدن
الصي والفيونام لعبت البادية والفلحون الدور
فف
ي
وهذه النسبة ترتفع باستمرار وبشعة ،ل
ل
رغم أهميته ثانويا بالنسبة للبادية .أما لف المغرب فإن المدن ستلعب بدون شك ،نظرا لهميتها القتصادية والسياسية والجتماعية ولطاقاتها
ر
ي
الت تفجرت
البشية دورا هاما جدا لف الثورة من بدايتها )هذا تؤكده التجربة التاريخية للمقاومة ضد الستعمار بالمدن وكذا الطاقات الثورية ل
ه الخ رى دورا ل يق ل أهمي ة ع ن دور الم دن ،وذل ك نظ را
لف الم دن خلل س نوات الس تعمار الجدي د( إل نهايته ا ،كم ا أن البادي ة س تلعب ل
لطاقاتها ر
والفلحي.
اعيي
والنضال
السياس
البشية والقتصادية ،وللدور
ي
ي
لجماهت العمال الزر ي
ل
ل
إن المدن والبوادي سوشارك إذن لشكل فعال لف الثورة الشعبية ،كما أن جميع الفئات الشعبية ذات المصلحة الساسية لف الثورة )الطبقة
الجماهت
الساس لف مسلسل العنف الثوري ،الذي تواجه به
الثوريي( ستلعب دورها
المثقفي
التوليتاريا،
العاملة،
ي
الفلحي الفق راء،أشباه ا
ي
ي
ي
ل
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بتوفت التنظيم المحكم،
الجماهتي عامل أساسيا يسمح
الشيوع لمسلسل العنف الثوري
أعداءها .وستكون قيادة الطبقة العاملة وحزبها
ي
ي
ل
ي
الطبف.
الفاق الواضحة ،طول النفس والنتصار الشامل عل العدو
ل
الجماهتية المسلحة ،كما حصل خلل ثورة أكتوبر 1917
الجماهتي المنظم متعددة .فهناك مثل النتفاضة
 - 6إن أشكال العنف الثوري
ي
ي
المجيدة ،هناك حرب التحرير الشعبية الطويلة المد ،ي
والت أدت إل انتصار الثورة الصينية والفيونامية ،هناك الشكل الذي اتخذه العنف
ل
السابقي مع الختلف عنهما معا ...
الشكلي
الثوري مع الثورة الساندينية بالنيكاراغوا ،والذي يدمج يبي
ي
ي
الجماهيي المنظم يصلح إذن لبلدنا؟
أي شكل من العنف الثوري
ر
ي
ي
الت
الت يحتمل أن يتخذها العنف الثوري ببلدنا ،لكن التحديد الدقيق للشكل أو الشكال ل
لقد أعطينا لف النقط السابقة بعض الخصائص ل
الشيوعيي المغاربة وتنظيماتهم لف التجدر
الجماهتي المنظم ،سيمكن القيام به لف المستقبل مع أول ،تقدم
سيتخذها هذا العنف الثوري
ي
ي
والفلحي ،ثانيا مع تعميق دراسونا لواقع بلدنا ولتجارب العنف الثوري للشعوب الخرى.
وسط العمال
ي
ي
الجماهتي المنظم كاف للقيام بجميع مهامنا الثورية ،السياسية والتنظيمية والنضالية
تبت صيغة العنف الثوري
ي
أما لف الفتة الحالية فإن ل
والفلحي.
المستعجلة ،وعل رأسها منظمتنا كمنظمة شيوعية ،مكافحة ،صلبة متجدرة وسط العمال
ي
عيس الوجدي
صدرت الوثيقة بالداخل يف أبريل  1982وأعادت ر
نشها مجلة "إل المام" بالخارج ،عدد  4غشت 1982
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ي
ت
السياتيجية ف الثورة المغربية"
ملحظات حول نص " :القضايا

1

ي
الستاتيجية  :لقد سبق للمنظمة أن طرحت
 ( 1أول ما يلحظ عل النص هو عدم قيامه بتقييم لطروحات المنظمة فيما يخص القضايا
ي
عدة تصورات ي
الستاتيجية
استاتيجية خلل تجربتها  :النتفاضة ثم حرب التحرير الشعبية الطويلة المد وفصلت لف العديد من القضايا
المغرب.2
)مناطق الصدام ،قواعد حمراء  (...ثم طرحت تصورا جديدا بعد بروز قضية الصحراء يركز عل دور الجنوب
ال
ي
الت لم يتطرق لها النص ،وكان من الصوري الهتمام بها :
هكذا تطرح العديد من القضايا ل
ي
ي
واستاتيجيتها ف واد آخر ي
حت أصبحت
الستاتيجية للمنظمة وارتباطها بالتكتيك  .لماذا ظل نشاط المنظمة لف واد
ه التصورات
ل
أ أ ما ل
ي
ي
الستاتيجية
الستاتيجية مجرد مقولت جامدة ل علقة لها بالممارسة .ما هو الدور الذي لعبه إسقاط عدد من الطروحات
الطروحات
العيت للبلد
العام ة الم أخوذة م ن الث ورة البلش فية )النتفاض ة( أو الث ورة الص ينية )ح رب التحري ر الش عبية الطويل ة الم د( لف حج ب الواق ع
ل
اهت وقواه ا
التفكت الج دي لف اس يتاتيجية مرتبط ة أك رت بواق ع بلدن ا وتط ور أس اليب النظ ام
أخت
والمتيالي ة لف مواجه ة حرك ة الجم ي
ا
ي
وت ي
المناضلة.3
ب أ لقد سبق للمنظمة أن انتقدت النظرة البلنكية ونظرية الفوكو وانتقدت أيضا ظاهرة ي
الداخل.
سم بالخط
التاكم
ل
السلم للقوى أو ما ل
ل
أ
 1ـ تعتبر وثيقة "القضايا الستراتيجية في الثورة المغربية" ،من الوثائق الساسية لخط ما سمي ب "إعادة البناء" ،وقد صدرت في  . 1982 – 5 – 22وقد سبق لموقع " 30غشت" أان قام بنشرها.
أ
 2ـ الفقرة المعنيـة هنـا غيـر دقيقـة مـن حيـث عرضـها لتطــور الفكـر السـتراتيجي لـدى المنظمـة الماركسـية ـ ـ اللينينيـة المغربيـة "إلـى المـام" ،ولـن نعــود لهـذا الموضــوع فقـد تـم التفصــيل فيـه فــي وثـائق
أ
سابقة ،وما يهمنا هنا هو تصحيح خطا الكاتب بصــدد حـديثه عـن اسـتراتيجية الثـورة فـي الغـرب العربــي ،فهـذه السـتراتيجية تتحـدث عـن الجنــوب الغربــي ،ويضــم منطقـة سـوس وجـزءا مـن المنــاطق
أ
المحيطــة بهــا المتاخمــة للصــحراء الغربيــة ،ويعتــبر هــذا الطــرح فــي ذلــك الــوقت تطــويرا لمفهــوم "منــاطق الصــدام" الــذي تضــمنته الوثــائق الســتراتيجية لمنظمــة "إلــى المــام" مــا بيــن يونيــو  1972و...
. 1974
أ
 3ـ يظهـر ا ن صــاحب الوثيقــة غيـر ملــم بتاريـخ الفكـر السـتراتيجي للمنظمـة ،ولـذلك جــاءت إســقاطاته فــي غيـر محلهـا وبعيـدة كـل البعـد عــن كـل موضــوعية ،وهــو حــال جيـل لــم يعـايش تلــك التجربـة
وتلقف بعض العبارات حولها من هنا أاو هناك ،خاصة أوان قادته الجدد كانوا قد تعمدوا تشويه تجربة المنظمة من خلل تبسيطها وتسطيحها ،أواحيانا نتيجة جهل بعضهم بها.
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لكن عل مستوى الممارسة العملية لم يمنع ذلك من التقوقع لف شبكات شية تمارس نوعا من "حرب العصابات"السياسية ومن "البلنكية"
المناشت مثل(...4
المتخصصي لف توزي ع
الجماهت ،القيام بعمليات
الجماهت لف شكل خاص )إسقاط مواقف من فوق عل
المعزولة عن
ي
ي
ي
ي
كذلك مارست المنظمة وتمارس الن ومنذ أن بدأ الكلم عن إعادة البناء خطا داخليا يرتكز عل الغرق لف النقاشات السفسطائية لف التجربة
ر
الجماهتي ول عن
س ء عن عمل المنظمة
ي
)وكأن حركة الواقع قد توقفت من  ( 1975مع نسيان الفعل لف الواقع ل
الج )هكذا ل يسمع أي ل
والفلحي.5
تأثتها( رغم الكلم عن الرتباط بالطبقة العاملة
دعايتها أو ي
ي
 (2هل لم يكن هناك وما زال تصور لتطور المنظمة كتطور ر
المثقفي ثم تنتقل بعد ذلك إل
يمس لف خط مستقيم  :منظمة تنطلق من
ي
ل
الفلحي وحينذاك يتم بناء الحزب وانطلق الكفاح المسلح  .لف نظري أن هذا التصور هو
الطبقة العاملة ثم بفضل نواة بروليتارية تنتقل إل
ي
الذي طع وما يزال إل حد الن داخل المنظمة.6
والمتيالية والنظمة الساهرة عل مصالحها ،لن يسمحوا أبدا بهذا التطور لف خط مستقيم
تبي أن الرجعية
ا
إن تجارب الشعوب وتجربونا ي
وسيعملون كل ما لف وسعهم لعاقته.
والفلحي  ،فإنه ظل سجينا لف العمق لنفس التصور
إن تقييمنا للتجربة رغم أنه كشف عن انحرافنا عن مهمة التجدر وسط الطبقة العاملة
ي
السالف الذكر.7
ي
الستاتيجية.
ولعل ما ساهم لف ذلك هو أن تقييم التجربة لم يتطرق للقضايا
 4ـ ينطبق على هذه الفقرة ما قلناها عن الفقرة أاعله في الهامش الرابع.
 5ـ إن غياب التقييم الشامل لتجربة المنظمة ،بإعطاء أارضية معمقة عن ذلك ،هو ما ساهم في السقوط في ما أاسماه الكاتب بالنقاشات السفسطائية ،فكل محاور ما سـمي ب "إعـادة البنــاء" كــانت
أ
تستدعي تقييما جزئيـا دون رابـط بيـن كـل تلـك ال جـزاء ،ومـع غيـاب الخيـوط العامـة الموجهــة ،ظـل الحـديث عـن تلـك التجربـة عشـوائيا ،جزئيـا ،تجريبيـا وانتقائيـا ،وقـد أادى هـذا إلــى فشـل التجربـة
خ
وسقوطها المدوي ،ولحد الن ل زال أانصار "إعادة البناء" لم يستوعبوا ذلك الدرس القاسي.
 6ـ يظهر أان الكاتب تشابه عليه البقر ،ومرة أاخرى قام بإسقاط أافكار مشروع "إعادة البناء" على مرحلة سابقة على هذا المشروع ،ونقصد خاصة الفترة الممتدة من نونبر  1972إلى نونبر . 1974
 7ـ عن أا ي تقييم يتحدث الكاتب؟ اللهم إذا كان يعني بذلك بعض النتف هنا وهناك والمعزولة عن سياقها التاريخي.
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الجماهت من طرف نخبة قد برر عدم الهتمام الجدي والنجاز الملموس لشكال ولو
وف نظري ،أن نقد ممارسة العنف الثوري المعزول عن
ي
ل
لسيطة من العنف الثوري .كما أن مقولة "حرب التحرير الشعبية الطويلة المد" كانت اتتر عمليا أن مسألة العنف مسألة طويلة المد ،إذن
وبالتال يجب انتظار توفر رشوطها ،أي أن ذلك كان يدفع لف اتجاه تأجيل مسألة العنف إل ما ل نهاية.8
ل تهمنا ول لف المستوى القريب،
ل
الجماهت .9وإذا كان ذلك قد سهل فعل عملية قمعنا
السياس خلل تجربونا كلها كان من فعل نخبة معزولة عن
إننا لم ننتبه أن ممارسة عملنا
ي
ل
أعتت أنه من الخاط
من طرف النظام فإنه أيضا أكسبنا رصيدا نضاليا وسياسيا داخل جزء من
الجماهت وعلمنا العديد من الدروس .لذلك ا
ي
أعتت خلفا لذلك أن إطلق أعمال العنف الثوري
اعتبار أن أي عنف ممارس من طرف نخبة ولو كانت معزولة خاط مسبقا لشكل مطلق .ا
من طرف نخبة ف ظروف معينة وملئمة ي
كبتا يمكن أن تلعب دورا لف أن
حت ولو قمعت هذه العمال توفر لهذه النخبة تعاطفا
جماهتيا ي
ي
ل
حي
الجماهت بأن هذه النخبة تكافح فعل وليس فقط بالكلم من أجل تحرر
تقتنع
ي
ي
الجماهت الشعبية .فإذا تم اختيار الطرف الملئم مثل ي
الجماهتي ،بل وإعطاء
نضال تخوض فيه نضالت عفوية وتمارس عنفها الثوري ،فإن اللتحام بهذا العنف
الجماهت لف مرحلة مد
تكون
ي
ي
ل
الجماهت ،إن هذه العمال لف نظري ،ورغم احتمال فشلها وقمعها يمكن أن تشكل
المثل لف الج رأة لف الكفاح والقيام بأعمال عنيفة تساند
ي
كس با سياس يا ك يبتا ،زي ادة عل أنه ا تس لح المناض يلي بتجرب ة غني ة ) لف مي دان الكف اح والمي دان العس كري ومعرف ة البلد والع دو( وتق وي
صلبتهم وعزيمتهم.10
 ( 3إن التصور لعادة البناء قد أسقط تماما من حساباته واهتماماته مسألة الكفاح -العنف الثوري  -كأن المسألة مجرد لزمة نطرحها من
وقت لخر ،ضمن أطروحات ي
استاتيجية نرددها كما نردد مقولت فلسفية ،لكنها ل تتجسد لف أية مهام ملموسة ولو كانت لسيطة .
أ
 8ـ يظهر أان الكاتب يجهل مختلف أاشكال العنـف الثــوري ،بـل يجهـل مفهــوم العنـف الـدفاعي الجمـاهيري ،الـذي بلــورته منظمـة "إلــى المـام" )انظـر فــي هـذا المجـال وثيقـة "نحــو تهيــيء شـروط قيـادة
النضال الدفاعي للجماهير" (.
 9ـ إن القول بهذا ،نوع من التعسف على التاريخ ولوي لعنق الحقيقة.
 10ـ انتقد صاحب النص البلنكية بشكل عام وسقط فيها تماما بعد ذلك ،وبعد اتهامه للمنظمة بممارسة البلنكية السياسية ،اقترح عليها كبديل ممارسة البلنكية المسـلحة ،ومـوقفه يكــاد يكـون
قريبا من موقف فصيل "لنخدم الشعب" الذي كان يقترح ما يسميه ب"العمليات ذات الصدى" )انظر في هذا الصدد وثيقة "من أاجل خط ماركسي ـ ـ لينيني لحزب البروليتاريا المغربي"(.
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إن ي
اليمي الذي استفاد من أخطاء نظرية
اليمي داخل المنظمة لف الخارج والسجن عن أهمية الجنوب
التاجع تحت ضغط
الغرب )هذا ي
ي
ال
تفكت المنظم ة وب الحرى م ن ج دول
تض منتها أرض ية  13نقط ة( أدى إل أن تص بح مس ألة العن ف أو الكف اح مس ألة ملغ اة تماما م ن ج دول ي
ي
كت عل التج در وس ط الطبق ة
أعماله ا م ن جه ة ،وأن تظ ل منظمتن ا معزول ة تمام ا ع ن الحرك ة .إن التص ور لع ادة البن اء باكتف ائه فق ط ب الت ي
التحضت للكفاح أو العنف الثوري قد اخطأ لشكل فادح لف تقديم المنظمة ،وقد حان
والفلحي دون طرح مهام ملموسة لف مسالة
العاملة
ي
ي
الوان لتصحيح هذا الواقع المنحرف .وما يجعل من هذا الخطأ ر
الجماهتي
أكت فداحة هو من جهة تطور رشوط بروز الكفاح أو العنف
ي
العفوي وتوفر رشوط عل مستوى المنطقة تسمح بنمو قوى عسكرية.11
ر
العيت  .وإذا عرفت منطقة الريف
الس ء الذي يوناف مع الواقع
ل
 ( 4لقد كانت تحاليلنا تبالغ لف الكلم عن النتفاضات الفلحية لف المغرب ،ل
كثتا لف بعض النتفاضات مثل أولد خليفة ،12ولعل ذلك يجد
انتفاضة لف  ،1958فإنه من الخاط تعميم ذلك عل البلد كلها .لقد كنا ننفخ ي
ي
الصي ي
الصيت عليه .13والواقع الذي يجب
اتيج
الست
حت يوست تطبيق المنظور
تفسته لف رغبة المنظمة وقيادتها تبيان أن المغرب يشبه
ا
ي
ي
ل
ل
كبتا منذ نهاية الخمسينات إل يومنا هذا .وما يجب أن نفعل هو دراسة هذا الواقع نفسه
إقراره ،رغما عن إرادتنا هو أن البادية عرفت هدوءا ي
ي
ريم لوفو" قد حاول توضيح أسس الستقرار
لتفسته والعمل عل ي
ي
تغيته .لكن ذلك يفتض أن نزي ح عن أعيننا نظارات الفكار المسبقة .إن " ل
وف استغلل اليد العاملة لف النعاش ،هذا
لف البادية .ولعل أسباب ذلك توجد فيما وفرته خلل مرحلة طويلة الهجرة للخارج والمدينة  .ل
أ
 11ـ هنا كذلك يستمر الكاتب في طرحه البلنكي لمسالة العنف بعيدا كل البعد عن جدلية الكـفاح السياسي والعمل المسلح.
 12ـ يظهـر أان الكــاتب يجهـل أا حـداث انتفاضـة ولد خليفـة ،الـتي تــواجهت فيهـا قبيلـة ولد خليفـة بنسـائها ورجالهــا مـع قـوات النظـام القمعيـة المتمثلـة فـي الجيـش ،الـتي جـاءت للــدفاع عـن أاحـد كبـار
الملكين العقاريين ،المدعو النجاعي ،والذي كان يختفي من ورائه أاخ الملك عبد ا ،وقد كانت المعركة بطولية ل زالت أاحـداثها موشـومة فــي ذاكـرة المنطقــة ،حيــث تغنــت النسـاء بتلـك المعركـة
)انظر في هذا المجال كـتاب "النتفاضات في المغرب" عزيز خمليش(.
أ
أ
 13ـ يظهـر أا ن الكــاتب غيـر ملــم بتاريـخ المغـرب قـديمه وحـديثه ،حيـث عـرف البلـد مئت النتفاضــات ،كمـا وقـف علــى ذلــك اليــوم ،مجموعــة مــن البـاحثين ،كمـا يجهــل الكــاتب ان مجموعـة مـن اطـر
المنظمـة كـانوا مطلعيـن بشـكل جيـد علـى تاريــخ المغـرب ،ومـن بيـن هـؤلء الشـهيد عبـد اللطيـف زروال ،الـذي ل زالــت دراسـته التاريخيـة حــول "تاريــخ الوطنيـة بـالمغرب" مفقــودة  .ويجهـل الكــاتب
كذلك أوامثاله تلك النقاشات التي سبقت صدور وثيقة "مسودة حول الستراتيجية الثورية" ،واستمرت في صيف  ،1972وتعمقت بمناسبة أاحداث  3مارس .1973
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بالضافة طبعا إل القمع الشديد ،أضف إل ذلك أننا كنا نبالغ لف الكلم عن التحولت ،إل أن المعطيات الجديدة المتمثلة لف تقلص الهجرة
تغت واقع البادية المغربية.14
وتأثت الجفاف وسياسة الحد من الهجرة إل المدينة لبد وأن ي
إل الخارج ي
السياس
الجماهت فيها ،فإنها توفر إمكانية العمل
النازحي من البوادي ،وتفاقم أوضاع
غفتة من
ي
أما المدن فإنها زيادة عل استقبالها لفواج ي
ي
ل
واليديولوح ،وبالتال تسمح ر
الجماهتي.
أكت لنفجار أشكال الحتجاج والعنف
ي
ل
ا ل
انطلقا من هذه الملحظات التمهيدية أتطرق للنص :
ي
المثقف التاري خ
الت يمكن ربطها ولو لف حدود ممارسونا العملية وليس فقط بلغونا
 – 1إن النص بدل أن يناقش المشاكل الفعلية والملموسة ل
ل
التوليتاري  ...إن كل هذه النقط نوقشت عدة م رات من قبل،
يكرر الطروحات العامة حول الثورة الوطنية الديموقراطية الشعبية والحزب ا
الخت من النص.
فإنت لن أناقشها  .وما أريد نقاشه هو الجزء
ي
لذلك ل
ي
الت نرددها دون أن نعرف ما يمكن أن نفعل بالملموس
 – 2وإذا كنت ا
أعتت ،وخلفا لبعض الرفاق ،أنه من السديد تماما وضع كل المسلمات ل
أعتت أن ما يأب به النص لف هذا
وضع هذه المسلمات من نوع "حرب التحرير الشعبية طويلة المد" لف محك النقاش والواقع ،وإذا كنت ا
أعتت أن هذا
التفكت والصاع عل القل وأن المدينة ستلعب فعل دورا هاما لف المسلسل الثوري،
إيجاب من منطلق إطلق
المضمار
فإنت ا
ي
ال
ل
التفكت ظل ناقصا لنه لم يهتم بتقييم التجربة لف هذا الميدان ،ولو فعل ذلك لستطاع ربما أن ينتقل من مستوى الطروحات النظرية العامة
ي
ي
الذاب للمنظمة وواقع ما تنتظره
ولو "صحيحة" إل مستوى المحاولة ولو كانت أولية وبسيطة لربط نظرتنا الثورية بأرض الواقع  ،أي الواقع
ل
أ
 14ـ يعتمد الكاتب على تحاليل ريمي لوفو ذات المنهجية السوسيولوجية البورجوازية ،التي تنظر إلى ال شياء في وضعها الستاتيكي ،وتجهل طبيعة العلقات الجتماعية الطبقيــة فــي الباديــة ،الــتي
أ
أ
كــانت تفــرض علــى الفلحيــن الــدخول فــي مواجهــات عنيفــة ومســلحة أاحيانــا ضــد القطــاع وال أراســماليين والملكيــن العقــاريين ال أراســماليين دفاعــا عــن الرض والمــاء والكل وضــد القمــع والســتغلل
والضطهاد ،إن ما يجهله الكاتب هو أا ن بـوادي السـتينات والسـبعينات كـانت تتميـز عـن المـدن مـن حيـث درجـة السـتبداد والسـتغلل والقمـع المسـلط علـى الفلحيـن والعمـال الزراعييــن ،لدرجـة
أ
النفــي التــام لبســط الحقــوق السياســية والنقابيــة ،وهــي ظــروف كــانت تســتدعي اســتعدادا سياســيا وتنظيميــا مــن درجــة عليــا لــدى المناضــلين الثــوريين ،الــذين رغــم طمــوحهم إلــى اللتحــام بالعمــال
الزراعيين والفلحين ،ظلوا حبيسي النظرة "الفيليزميـة" الـتي تجعـل محــور العمـل السياســي يـتركز فـي المـدن بعيـدا عـن البـوادي ،وهـو أامـر مــوروث عـن الحركـة الوطنيـة فـي شـقها السياسـي ،كمـا هـو
خ
موروث عنها لحد الن مفهوم ما يسمى ب "الساحة السياسية" ،الذي جعل فعل القوى الثورية سطحيا ل أاثر له على الحركة الجماهيرية.
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الرئيس ه و أن ه ذا الن ص يحم ل نف س التص ور الس ابق للس يتاتيجية كمس ألة
اهت م ن منظم ة ثوري ة تس تحق ه ذا الس م .إن النتق اد
الجم ي
ل
ليست مطروحة للتطبيق ،لكن فقط للنقاش وكقضية ل يربطها بمهامنا الحالية رابط.15
ي
الصلحيي هو الموقف من العنف
الثوريي عن
تمت
الت ي
ي
ي
إنت من هذا المنطلق ل أتفق مع النص حول أن " :إحدى المقاييس الساسية ل
 –3ل
ي
الطبف واس وبدالها لس لطة الش عب" لن المش كل لي س ه و الموق ف النظ ري ولك ن ه و م دى
الث وري كص ورة للقض اء عل س لطة الع دو
ل
للتحضت له .إننا بكل
والفعل لممارسة هذا العنف الثوري ،فما عدا الكلم عن العنف الثوري ،16ماذا فعلنا ،ولو عل القل
الستعداد الجدي
ي
ل
ضاحة ل نختلف لف هذا الميدان عن القوى الصلحية.17
كشيوعيي نؤمن بأن الثورة الشعبية ستكون من صنع
الجماهتي .إننا
 – 4يطرح النص " :إن أسلوب العنف الثوري الصحيح هو العنف
ي
ي
الجماهت" .
ي
يعت أن العنف الثوري الذي تمارسه نخبة أو مجموعة خاط لف كل زمان ومكان ،بل
إن كوننا نؤمن بأن الثورة ستكون من صنع
ي
الجماهت ل ل
يعت أن العنف الثوري الذي
يمكن لف حالت معينة أن يكون سديدا .وإذا كان العنف
ي
الجماهتي هو الذي سيؤدي إل النص فإن ذلك ل ل

 15ـ تعاني الفقرة من نفس الضعف من حيث اللمام بالتجربة.
 16ـ إن العنــف الثــوري وحــده غيــر كــافي للتمييــز بيــن الصــلحيين والثــوريين ،إذا لــم يكــن ينخــرط ضــمن اســتراتيجية ثوريــة حقيقيــة ،تســتند علــى نظريــة ثوريــة حقيقيــة كــذلك ،ودون الــدخول فــي
التفاصيل ،فقـد حملـت العديـد مـن الحركـات الصـلحية والتحريفيـة السـلح ،وهــو مـا يطلــق عليـه مثل ب"الصـلحية المسـلحة" ) حركـة الزبــاطيين فـي المكسـيك( أاو "التحريفيـة المسـلحة")تجربـة
أ
أ
المنظمات السياسية العسكرية بامريكا اللتينية )حركة التحرير الوطني " توباماروس" في الوروغواي ،الحركة السندينية في نيكاراغوا ،حركة "الفارك" في كولومبيا .(...
 17ـ إن مثل هذا الدعاء ،يتطلب التيان بالحجج اللزمة للبرهنة عليه ،والواقع أان انصار ما سمي ب "إعادة البناء" ،لم يقدموا على أاي تقييم يستحق أان يعتبر تقييما ،فخارج سياقات تطور الخــط
أ
الستراتيجي للمنظمة )ال حداث السياسية ،الصراعات الداخليـة داخــل المنظمـة وداخـل الحملــم ،ومـع التيـارات الوطنيـة الجدريـة داخـل التحـاد الــوطني للقــوات الشـعبية  ،(...ومـن داخــل مـا كـان
يهيء له في سرية تامة ،بعدما تبنت المنظمة فكرة بناء المدرسة العسكرية ،ومما راج من علقات خاصة مع الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين )نايف حواتمة( ،كل هذا يقلل مــن أاهميــة ادعــاء
صاحب المقالة.
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الجماهت أو دعمها لف نضالتها أو إفشال
معي ،وبشكل مؤقت أن يلعب دورا لف تأجيج حماس
ي
يقوم به مناضلون معزولون ل يمكن لف ظرف ي
غت السديد اعتباره خاطئا بالمطلق.
مناورات أعدائها .18إن ممارسة هذا الشكل من الكفاح يجب أن يكون السوثناء ،لكن من ي
للجماهت لف
تفجت الطاقات الخلقة
واجهتي ،فمن جهة أول يتم العمل عل
الجماهتي يتم عل
يطرح النص " :إن تنظيم العنف الثوري
ي
ي
ي
ي
وتأطت مبادراتها الثورية العنيفة ،وذلك لتتمكن من الدفاع عن نفسها أثناء هجومات
الجماهتي
هذا الميدان وتدريبها عل أساليب النضال
ي
ي
ر
معي من تق دم
وف ظرف ي
أجه زة القم ع بأق ل ما يمك ن من الخس ائر لف ص فوفها وب أكت من الخس ائر لف ص فوف أع دائها ،وم ن جه ة ثانية ،ل
عت ،ال ذرع
يوع بإنش اء أجهزته ا العس كرية الثوري ة كأنوي ة أول للجي ش الش ا ل
المسلس ل الث وري تق وم الق وى الثوري ة وعل رأس ها الح زب الش ل
ي
الطبف" .
للجماهت الشعبية وأداتها لف مواجهة الجهزة القمعية للعدو
المسلح
ي
ل
الصيت
الشيوع ،هذه النظرة لم تستطع أن تتخلص من النموذج
ل أتفق بتاتا عل إنشاء الجهزة العسكرية الثورية لن تتم إل بعد بناء الحزب
ل
ل
وه ترتبط بالنظرة للثورة كس يتورة ر
تمس لف خط مستقيم .19هكذا حسب هذه النظرة لن يتم الهتمام ببناء أنوية عس كرية إل بعد بناء
ل
ل
وتأطت مبادراتها"  .كيف
للجماهت لف ميدان العنف الثوري وتدريبها عل ذلك
بتفجت الطاقات الخلقة
الحزب ،أما قبل ذلك فيجب الكتفاء
ي
ي
ي
للجماهت لف ميدان العنف إذا لم نقم ،و نهتم بمسألة أساليب العنف ونتدرب عل القضايا العسكرية منذ
يمكننا أن نفجر الطاقات الخلقة
ي
الن.
اهت ول ت دريبها ،ب ل إنه ا س تكون أك رت تق دما من ا عل ه ذا
إذا اس تمررنا كم ا فعلن ا خلل تجربون ا ،فل ن نس تطيع البت ة ل
تفجت طاق ات الجم ي
ي
الجماهتي )مثل الحركات السلمية(.
وتأطت العنف
تفجت
ه أن تلعب دور
ي
ي
ي
المستوى وستوجد قوى أخرى تستطيع ل
خ
 18ـ يبحث الكاتب هنا عن أاي شيء لتبرير موقفه الخاطئ من العنف الثوري ،خاصة أوانه هنا ل يتحدث عن أاية اسـتراتيجية يكـون هـذا النـوع مـن العنـف جـزءا منهــا ،بمعنـى اخـر ،هنـاك ســقوط فـي
العفوية في هذا المجال.
 19ـ يظهر أان الكاتب كان يجهل سياقات بناء الحزب الشيوعي الصيني وتطوره ،بارتباط مع مسار الثورة الصينية ،خاصة في بدايتها ،تلك السياقات التي تفند بالكامـل ادعـاءات الكــاتب ،وقصـارى
القول فإن التجربة الصينية لم تعرف في أاي لحظة من تطورها خطا مستقيما.
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التحضت لممارسة العنف
الجماهتي ،عل
التنظيم والتواجد
حي تستطيع أن توفر حدا أدب من البناء
ي
ي
أرى أن المنظمة يجب أن تعمل ،ي
ل
اللتالية المتفشية وتصفية الوضاع المنية المهزوزة.
يعت ضب ا
وبناء أنوية عسكرية ،لكن ذلك ل
يطرح النص " :أما ف ي
الجماهتي المنظم للقيام بجميع مهامنا الثورية ،السياسية والتظيمية
تبت صيغة العنف الثوري
فإن
الحالية،
ة
الفت
ي
ل
ل
والفلحي" .
والنضالية المستعجلة ،وعل رأسها إعادة بناء منظمتنا كمنظمة شيوعية مكافحة ،صلبة ،متجدرة وسط العمال
ي
كاف  ،والحقيقة أن مثل هذا التعامل يؤدي بنا إل تأجيل نقاش مشكلة العنف الثوري إل ما ل نهاية ،أو بالضبط
تبت هذه الصيغة ل
ل أتفق أن ل
والفلحي
وف نظري ،أن المنظمة لن تبت كمنظمة شيوعية مكافحة صلبة ومتجدرة وسط العمال
ي
إل أن يتم إعادة بناء منظمة شيوعية  "...ل
الجماهتي الذي توجد وتتكاثف رشوط انفجاره أردنا ذلك أم أبيناه.20
ه لم تأخذ عل عاتقها الندماج بالعنف
ي
إن ل
يبي أن انفجارات من شاكلة 20
تبت صيغة عامة "العنف
ي
الجماهتي الثوري المنظم" لن تفيدنا البتة لف مهامنا الملموسة لن واقع البلد ي
إن ل
الجماهت ستحكم
غت مسم .21إن
ي
يونيو  1981ممكنة الوقوع ،ورغم ذلك نطرح صيغة عامة لنتخلص من هذا المشكل ونؤجله إل أجل ي
أ
 20ـ لقد أاصبح الكاتب هنا أاكـثر وضوحا في التعبير عن تبنيه لموقف بلنكي سبق أان عارضه باشكال مختلفة داخــل النـص ،فقـد عارضـه سياسـيا حينمـا أاطلـق عليـه الممارسـة السياسـية البلنكيـة،
خ
ويتبناه الن كبلنكية مسلحة ..؟؟!!
 21ـ قبــل ثلثــة أاشــهر مــن صــدور هــذه الوثيقــة ،أاصــدر التيــار الثــوري داخــل المنظمــة مقالــة تحــت عنــوان "المعتقلــون السياســيون و"النحـراف الــديموقراطي" بــالمغرب" ،وقــد قــامت مجلــة "الهــدف"
الفلسطينية )المجلة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين( بنشر المقالة في العدد  ،6فبراير  . 1982وقد أاثار هذا المقال فــي حينـه ضــجة ونقاشــا وسـط المعتقليــن السياسـيين بالســجن المركـزي
أ
خ
بالقنيطرة ،الذين كـان أاغلبهـم انـذاك قـد أاصـبح يتبنــى نهجـا "ديموقراطيـا" بـديل عـن الخـط الثـوري للحملـم ولمنظمـة "إلـى المـام" ،ولـم يكــن أانصـار "إعـادة البنـاء" بعيـدين عـن هـذا الخـط  ،رغـم أان
العديد من المعتقلين السياسيين قد اتهم أابراهام السرفاتي بكونه صاحب المقالة المذكورة أاعله ،فراسل هذا أالخير ،بحسن نية منه اتجاه متهميه ،مجلة "الختيار الثوري" لسـان الجنــاح البصـري
داخل التحاد الشتراكي ،وذلك بتاريخ  ،1982 – 3 – 9متبرءا من ذلك المقال المنسوب إليه من طرف بعض المعتقلين السياسيين في السجن المركزي ،وقد نشرت المجلة هذا التكذيب الــذي
اتهم فيه أابراهام السـرفاتي أا صـحاب المقالــة بالنتسـاب إلـى نظريـة الفوكــو الشـهيرة ،واتهمهـم كـذلك بالحلقيــة تجـاه القـوى الصـلحية ،تلـك القـوى الـتي كـانت فـي أاغلبهـا قـد أادانــت انتفاضـة  20يونيــو
أ
المجيــدة )النتفاضــة الــتي ســقط فيهــا المئت مــن أابنــاء الشــعب المغربــي برصــاص النظــام الكمــبرادوري ( .أوامــام تاكيــد الخــط الثــوري فــي تلــك المقالــة الشــهيرة علــى أاهميــة العــداد للعنــف المســلح فــي
مواجهة العنف الرجعي ضمن استراتيجية ثورية واضحة ،ردد أابراهام السرفاتي أاسطوانة ما يسمى ب"العنف الثوري الجماهيري المنظم" ،أاي اللستراتيجية كاستراتيجية.
رسالة أابراهام السرفاتي تلك،يتوفر موقع " 30غشت" على نسخة منها.
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الجماهتي المنظم أو لننا نناضل بجانبها
السياس ،ليس فقط لننا نقول بحرب التحرير الشعبية الطويلة المد أو بالعنف
علينا وعل خطنا
ي
ل
الكبتة لف الش وارع
وف معاركها الطبقية
ي
لف بعض المعامل لف إطار ا ل
نقاب ضيق ،ولكن أيضا وأساسا لننا سنقف بجانبها لف محنها الك يبتة ل
والبوادي .
لنت أع رف م دى هشاش ة أوض اعها وأع رف هامش يتها بالنس بة
أنت ل أدع و أن تم ارس منظمتن ا من ذ الن العن ف الث وري ل
وليك ن واض حا ل
لكنت أل ح بك ل ش دة أن تأجي ل
اهت وض عف معرفته ا ب الواقع وبأس اليب ممارس ة العن ف الث وري والتقالي د الش عبية لف ه ذا المي دان.22
للجم ي
ل
23
التفكت ف هذه القضايا وبشكل ملموس سيؤدي إل التأخر ي
والفلحي
حت لف إنجاز مهمتنا الرئيسية ،أي التجدر وسط الطبقة العاملة
ي
ي ل
للتفكت
إن الهتم ام بموض وع العن ف الث وري مهم ة يج ب أن تط رح ض من مهامن ا وإل تجاوزتن ا الح داث تمام ا ،ل ذلك أق يتح النق ط التالي ة
ي
والنقاش.
 – 1لماذا لم نستفد من تجربة الحركة.
الخطاب وجيش التحرير والمقاومة وحركة  3مارس.24
 – 2دراسة التجارب المغربية لف هذا الميدان  :تجربة عبد الكريم
ال
ر
تس غيفارا ،نيكاراكوا ،إيران . ...
 – 3دراسة تجارب شعوب لخرى  :توباماروس ،ل
 – 4الهتمام بالمسائل العسكرية  :معرفة واقع البلد )دراسة واقع الجيش والتحولت داخله ،دراسة نقط تركزه وأهمية مناطق تواجده،
قراءة خرائط .و دراسة الجغرافيا( ) (Etat major
أ
 22ـ بعد هذا الوصف لوضاع المنظمة حسب الكاتب ،فما الفائدة من كل هذا الهراء حول العنف الذي ل يقبل النتظار ؟؟!!
 23ـ هناك تناقض صارخ لدى الكاتب ،عندما يتحدث عن منظمة هشة تنجز التجدر بالضافة إلى استعمال العنف الثوري.
أ
أ
 24ـ ليس المهم دراسة هذه التجارب التي كانت في جلها فاشلة )لقد عرفت المرحلة صدور دراسات هامة حول هذه التجارب واهمها الكـتاب الضخم الـذي انجـز حــول "الثــورة الريفيــة" ،وهــو تجميـع
أ
للمداخلت والوثائق التي قدمت إلى المناظرة الدولية حول هذه الثورة ،وقد شارك فيها العديد من كبار المؤرخين والسوسيولوجيين والنتربولوجيين والجغرافيين والسياســيين والمثقفيــن  ...وقــد
أ
أاصدرت دار النشر الفرنسية "ماسبيرو" هذا الكـتاب سنة  (1973بقدر ما أان الهم هو إدماج خلصات ودروس هذه التجارب ضمن محاور استراتيجية ثورية.
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يعت إسقاطها تماما من اهتماماتنا.
إن هذه المهام تظل ثانوية بالنسبة للمهمة الرئيسية ،لكن ذلك ل ل
رفيق 1982 – 5 – 22 :
الشيوع ،السلسلة الجديدة ،العدد  5مكرر
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ي
ت
السياتيجية والتكتيك ف خط المنظمة
 3ـ تقييمات مختلفة للقضايا

1

ي
الستاتيجية لف الثورة المغربية
 (1مناقشات تقييمية لوثيقة القضايا
الرأي الول:
ملحظات عامة:
ي
ي
ينبت عليها خط المنظمة تنطلق لشكل عام من مسائل نظرية جاهزة ول يمكن معرفة مدى صحتها لف
الت كان ول يزال ل
 ( 1إن الستاتيجية ل
التاريج لهذا المجتمع ...فليس المهم تقديم طرح متناسق لف الوقت
واقع مجتمعنا لف ظل غياب الحصائيات والوشخيص ،ودراسة التصور
ل
ي
ي
غت
الذي يغيب فيه الرتكاز عل الواقع الملموس ،فلحد الن لزال هناك فصم يبي استاتيجية المنظمة وتكتيكها وأسباب هذه الستاتيجية ي
استاتيجية مرتبطة ر
مبنية عل معطيات الواقع .إن هذه مسؤولية المنظمة بكاملها ف أن تتجاوز هذا المنهج وأن تبت ي
أكت بمعطيات الواقع
ل
ل
اللينيت وتطبيقه الخلق عل واقعنا.
كس
تغيته
الذي نطمح إل ي
ي
ل
مسلحي لف ذلك بالفكر المار ل
ي
العالم ،إن الثورة الديمقراطية الشعبية ل يمكن إنجازها
المستوى
عل
التحالفات
مسألة
تغيب
للمنظمة
الحال
اتيج
الست
 ( 2لف الطرح
ا
ل
ل
ل
التأثتات الخارجية ولحد الن فإن
المم أيضا ،فالثورة لن تقوم لف منطقة معزولة عن
بدون تحديد سديد لخطها وسياستها عل المستوى
ي
ل
 1ـ كل المعطيات الواردة فـي الوثيقـة تؤكـد أان صـدورها قـد تـم بعـد أابريـل  ،1982ونرجــح صـدورها فــي أاحـد أاعـداد"الشـيوعي" إمـا العـدد  3أاو  . 4والوثيقــة عبـارة عـن نقـاش داخلـي لمجموعـة مــن أاعضـاء
المنظمــة بــداخل الســجن المركــزي كــانوا قــد انســاقوا مــع "خــط إعــادة البنــاء"التحريفــي وكــان جــزء منهــم ينتمــون فــي الســابق إلــى "الخــط الثــوري" للمنظمــة دفعتهــم وســطيتهم إلــى دعــم الخــط الجديــد
واللتحاق به مساهمين بذلك في اضعاف الخط الثوري والحاق الهزيمة به.
أ
أ
لــم نشــا هنــا تكـرار الملحظــات الــتي ســبق أا ن عبرنــا عنهــا فــي الوثــائق السابقة،والوثيق ــة عمومــا تنقــل نقاشــا جماعيــا حــول وثيقــتين اساســيتين مــن وثــائق مــا ســمي ب "إعــادة البنــاء" وهمــا "القضــايا
الستراتيجية في الثورة المغربية" و"القضايا التكـتيكية في خط المنظمة".
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واقع الحركة الشيوعية العالمية لم يسبق له أن كان محط نقاش داخل المنظمة لف وقت تعرف فيه هذه الحركة تحولت عديدة لف مجرى
صتورتها من الواجب تناولها بالتحليل.
ي
ي
والتفكت لف خل ق جبه ة الق وى والنظم ة المناهض ة
غت واض حة ج دا ،وه
ي
 ( 3هن اك اق تاح يطرح ه أح د الرف اق بتحف ظ نظ را لن الفك رة ي
ي
الت عرفتها )انحرافها ثم حلها بعد ذلك( تلعب دورا مهما لف توحيد
ا
للمتيالية ،لماذا؟ لنه لف السابق كانت الممية الثالثة قبل التطورات ل
التفكت لف مدى
عتالعالم وحاليا هناك غياب لهدا الدور،بل وهناك اختلفات عدة تزيد من تمزيق هذه الحركة .من المهم
ي
الحركة الشيوعة ا
صحة خلق هذه الجبهة.
نقاش مضمون النص:
المغرب :
التناقضات الطبقية لف المجتمع
ال

والت ه أساسا نفس الملحظة العامة رقم  1وتدقيق ر
فيما يخص هذا الجزء هناك عدة ملحظات ي
أكت لها .إن هذا الجزء يأخذ بالتحليل
ل ل
المغرب  .إل أن ال ذي يغي ب عن ه ه و واق ع و وزن ك ل فئ ة م ن فئ اته عل ح دى .لي س المه م أن نق ر ب أن هن اك
الوش كيلة الطبقي ة للمجتم ع
ال
ي
الفلحي الغنياء والمتوسطون والفقراء.
والت تتكون من ثلث رشائح وهناك
برجوازية وطنية وبرجوازية
ي
ي
صغتة ل
ي
والسياس لك ل فئ ة والتح ولت ال ي لت تعيش ها .إن
الحقيف القتص ادي
يكف إذا ل م نتمك ن م ن تحدي د ال وزن
ل
ل
إن ه ذا ض وري ولكن ه ل ل
ي
غت س ديدة إذا ل م تنطل ق م ن ذل ك .ب الطبع ك ل مجتم ع عل ش اكلة مجتمعن ا توج د ب ه بورجوازي ة وطني ة ولك ن وزنه ا
إس تاتيجيونا س تكون ي
الفعل لف مسار
تأثتها
السياس والقتصادي يختلف من مجتمع لخر ،وتحديد التحالفات سيكون دون جدوى إذا لم نكن عل اطلع بمدى ي
ل
ل
ر
ه وعمن نتكلم فهل المهندسون والطباء
حي نتكلم عن الشيحة العليا من البورجوازية
ي
الثورة .كذلك ي
الصغتة مثل .فليكن واضحا لنا من ل
ر
الفلحي  ،أي من المناطق فيها تمركز مكثف
حي نتطرق إل
ي
الس ء ي
ينتمون لها أم نسبة منهم فقط ،ما وزن كل فئة من هده الفئات ،نفس ل
لفئة دون أخرى؟ مثل ،كذلك بالنسبة للطبقة العاملة ،النص يطرح إنها تشكل الطبقة الثورية ي
حت النهاية ،هذا صحيح جدا  ،ولكن هل واقع
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ي
بانكلتا المتقدمة صناعيا؟ أو لف النيبال المتأخرة كليا؟ إذن فمن الصوري معرفة وزنها
الطبقة العاملة ببلدنا هو نفسه واقع الطبقة العاملة
اف إل جانب
لينيي بالولدة ،فهم يعيشون لف مجتمع يسيطر عليه الفكر
بدقة لف المجتمع
كسيي ي
المغرب .إن العمال ليسوا مار ي
ال
الديت والخر ل
ل
الجماهت وسيوقعنا لف عدة أخطاء ،وكم من حركات ثورية
مهمشي عن
التجوازية .إن عدم اسويعابنا لكل هذا سيبقينا
ي
نفوذ اليديولوجية ا
ي
ي
والفلحي
يأب ضمن تقدم المنظمة لف عملية التجدر وسط العمال
ي
لجهلها لواقع شعبها سقطت لف أخطاء فادحة .إن إنجاز هده المهمة ل
الجماهت الشعبية ،فإذا كان من المستحيل الفعل لف واقع نجهله فإنه من المستحيل أيضا معرفة هذا الواقع بدون التغلغل لف أحشائه،
وكافة
ي
وإذا كانت المنظمة قد طرحت هذه المهمة منذ زمان فإنها لم تتقدم لف إنجازها بالمرة لهذا فمن الصوري طرحها حاليا بإلحاح ،يجب معرفة
داخل الحالي ة ال ي لت يعيش ها ج ل أعض اء المنظم ة ،فنش اطنا خ ارج المنظم ة
ك ل إمكانياتن ا الفردي ة والجماعي ة والخ روج م ن دوام ة التقوق ع ال
ل
أساسا وليس داخلها .هناك أيضا مجمل ي
اقتاحات للنقاش نقدمها هنا:
غت جامعية حول واقع الطبقة العاملة ،البادية المغربية ،واقع الم رأة ،تاري خ
 من الصوري أن تستفيد المنظمة من عدة بحوث جامعية و يعلم له دوره لف استخلص عدة خلصات مهمة.
المقاومة....الخ .إن تجميع هذه الدراسات واستغللها لشكل
ل
المثقفي داخ ل الجامعة للقي ام بعم ل ممنه ج لف ه ذا التج اه )بح وث ،دراس ات (...فهن اك
 من الص وري أيض ا ال دفع بجي وش المناض يليي
ر
تغيته.
لك تلعب دورها لف تعرية هذا الواقع من قناعة أنها بذلك سوساهم لف ي
طاقات ي
كبتة ولكنها مبعتة ومن الواجب توجيهها ل
ي
الت لديهم إمكانيات الندماج فيها ،مثل:
 الدفع بمجموعات مني
المناضلي للقيام بدراسات وأبحاث لف القطاعات والمناطق ل
 مجموعة من المناضلت يقمن بأبحاث ودراسات لواقع المرأة العاملة والمرأة لشكل عام.وف مرحل ة أول م ن الص وري بع ث
 مجموع ة م ن المناض يلي لف منطق ة فلحي ة واح دة يلق ون عل ع اتقهم القي ام بدراس ة لمنطقته م .لمناضلي من المنظمة للبادية للحتكاك بواقعها وتلمسه.
ي
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 توجيه نشاط عدة جمعيات ثقافية لنفس المهمة ) معرفة الواقع (....داخل الحياء الشعبية.إن عمل مثل هذا لن ينطلق بمحض إرادته فمن الواجب أن ينخرط فيه أعضاء من المنظمة وأن تتابع المنظمة تقدم هذا العمل باستمرار،
ومن الصوري أيضا أن يقتنع بأهميته القائمون به .و من هنا فإن أهمية ر
جماهتي لها دورها لف تشجيع هذا العمل ،هذا من
النش مثل لشكل
ي
ي
الت
جهة ومن جهة أخرى يجب أل ننتظر أن يكون هذا العمل ناجحا  100لف  100نظرا لعدة صعوبات )صعوبة التصال والندماج ،العراقيل ل
تضعها السلطة(....
نقاش الشياء الباقية من النص:
تبت المحاور الخرى باسوثناء النقطة 4
هناك اتفاق مع الرضية حول طبيعة الثورة كثورة وطنية ديمقراطية شعبية )نقطة  ( 2كما أن هناك ل
ي
كالتال:
ه
والت استفاض فيها النقاش دون التوصل إل خلصة موحدة وقد كانت الراء
ا
ل
ه الطبقة المؤهلة لقيادة ثودش( ل
المعت عنها ل
)من ل
 رأي أول :ل يتفق مع ما جاء لف هذه النقطة وسيطرح وجهة نظره متكاملة لف هذه المسألة.ثاب :يتحفظ مما جاء لف هذه النقطة و مما تطرح وجهة النظر الول وسيصيغ تحفظه.
 رأي لالحال للطبقة العاملة لتحديد أشكال
وه ضورة معرفة الواقع
ل
 رأي ثالث :يتفق مع هذه النقطة مع ملحظة جزئية وهامة لف نفس الوقت لالفعل فيه لشكل سديد.
الطبف للمنظمة سيكون غت سديد ف غياب معرفة سديدة للواقع ،ول يمكن أن تكون ي
ي
إستاتيجيونا سديدة لف غياب
كخلصة :إن التحليل
ي
ل
ل
ذلك .من هنا يجب تبت ي
والغت مبنية عل حد أدب من
استاتيجية لف خطوطها العريضة تطرح المسائل الواضحة وتجاوز المسائل المنسوخة
ي
ل
الواقعية.
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) ( 1رفيق ل يتفق عل الصيغة ويط رح" :أن الطبقة العمالية ه اس يتاتيجيا الطبقة الثورية ي
حت النهاية" .ورفيق آخ ر يتحفظ من الصيغة
ل
وسيصيغ تحفظه.
اطيي المتواجدين بالساحة.
بالمناضلي :أعضاء من المنظمة ومختلف
) (2المقصود
المناضلي الديمقر ي
ي
ي
الثاب:
الرأي ل
-1عل مستوى الشكل:
مثال ،ويتجسد ذلك لف كون الرضية تنطلق من نظرية عامة ،وليس من واقع الصاع
أ( الجانب
ا ل
المنهج :إن المنهج المتبع لف الرضية منهج ل
ي
التاريج .وإليكم بعض المثلة عل ذلك:
الطبف لف بلدنا لف تطوره
ل
ل
ي
الطبف" نلحظ أن الرضية عبارة عن تراكمات لتعريفات لمختلف الطبقات لشكل نظري مجرد عن الواقع ،ذلك أنه
 فيما يخص "،التحليلل
ل ايتز موقع كل طبقة لف علقات النتاج السائدة لف الوشكيلة الجتماعية المغربية ،كما لم اتتز الخصائص النوعية لكل من هاته الطبقات.
ومن جهة أخرى ،وهذا هو المهم ،ل اتتز طبيعة ومستوى ضاع هذه الطبقات كما هو لف الواقع الملموس.
 ترهن الرضية بناء الحزب بوحدة الحركة الماركسية – اللينينية المغربية )الحملم( .وذلك دون النوباه لواقع الحملم ومختلف فصائلها،ي
الت عرفتها هذه الوحدة لف حد ذاتها ،وعدم استخلص الدروس من سلبية التجربة السابقة.
ومع القفز عل التطورات ل
 تتحدث الرضية عن طليعة الطبقة العاملة لف الثورة الوطنية الديمقراطية الوطنية )ث.و.د.ش( ،دون السوناد عل معرفة ،ظروف نشأتها-ي
الكفاح.....
التنظيم -السمات الرئيسية لتاريخها
والطبف -واقعها
والسياس
النقاب
رشوط عيشها وعملها -وعيها
ال
ل
ل
ل
ل
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 وقع إغفال عدة محددات أساسية لكل ياستاتيجية ثورية :علقة الثورة المغربية بالثورة العربية والعالمية  -المواقف المحتملة إيجابا وسلبا
ي
ر
المباش
للمتيالية العالمية ببلدنا ومن احتمال تدخلها
الستاتيجية
للبلدان المجاورة وموقف الحركة الثورية العالمية من ثورتنا -المصالح
ا
من اجل إجهاض العملية الثورية.
القانوب:
السياس/
ب( الجانب
ل
ل
إن ر
المش وع موق ع م ن ط رف القي ادة الوطني ة ونعت ات ه ذا خرق ا لمب دأ المركزي ة  -الديمقراطي ة .ذل ك أن )ق.و( ل يح ق له ا كقي ادة أن ت دخل
ا
تع ديلت عل خ ط المنظم ة مهم ا ك ان حجمه ا  ،خصوص ا إذا ك ان الم ر يتعل ق بالوش طيب عل الس يتاتيجية ال ي لت أقرته ا ن دوة نون ات  ،72اي
ي
ي
ه السهر عل تطبيق الخط الذي أقرته ندوة
استاتيجية "حرب التحرير الشعبية الطويلة المد" واسوبدالها "بل استاتيجية" .إن مهمة ق.و ل
.72
ي
جماع لكن باسمهم الخاص وليس باسم القيادة.
وكباف أعضاء المنظمة أن يتقدموا بمشاري ع لشكل فردي أو
لكن من حق أعضاء ق.و
ل
ل
 -2عل مستوى المضمون:
العمل  ،لم دة تزي د ع ن  10س نوات ،ع ن
التخل
س تكز هن ا عل م ا ه و مرك زي لف أي اس يتاتيجية ثوري ة أي :مس ألة حس م الس لطة .بع د
ل
ل
ي
استاتيجية "حرب التحرير الشعبية الطويلة المد" )ذلك أن المنظمة لم ر
تشع ف تطبيقها بل لم تعمل ي
حت عل العداد لها( ،تدعو الرضية
ل
ي
ي
اهتي
بصي ح العب ارة إل
التخل عنه ا ،لنه ا حس ب منط ق الرض ية :اس تاتيجية خاطئ ة ،واس وبدالها "باس تاتيجية" "العن ف الث وري الجم ي
ل
ر
ي
سء لف نفس الوقت.
تعت كل ل
الت ل
المنظم" ل
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الجماهتي المنظ م" مفهوم غامض ول يع ات عن اس يتاتيجية محددة .إن ه مجرد وص ف لمجم وع الس يتاتيجيات
إن مفهوم "العن ف الثوري
ي
ي
ي
الجماهتي والكفاح المسلح،سواء
السياس
الجدل يبي النضال
والت تعتمد الربط
ي
ل
ل
الت مارستها وتمارسها الشعوب وطلئعها الثورية ،ل
الثورية ل
كانت "حرب تحرير شعبية" أو"انتفاضة شعبية مسلحة".
تبي
ومن جهة أخرى أن دراسة أولية لبعض هده التجارب )الثورة البلشفية ،الثورة الصينية ،الثورة الفيونامية والثورة السندينية لف نيكاراغوا( ي
ي
ي
ي
ه
بوضوح أن هن اك اختلف ات نوعي ة يبي مختل ف ه ذه التج ارب وح ت يبي تل ك ل
الت تبن ت نف س الس تاتيجية ،فالثورة البلش فية ليست ل
الثورة السندينية بالرغم من أن الثورتي تحققتا بناء عل ي
استاتيجية النتفاضة .والثورة الفيونامية ليست تك رارا للثورة الصينية بالرغم من
ي
والت تمتها عن ي
باف الثورات.
كونهما أنجزتا اسونادا عل حرب التحرير الشعبية الطويلة المد .إن لكل ثورة قوانينها الخاصة ،ي ل ي
ل
اعتتت
ه
القواني الخاصة للثورة المغربية أيها الرفاق؟ ومن جهة ثالثة ،فإن الرضية قد أخطأت لف فهمها للتجرية السندينية .ذلك أنها ا
ي
فما ل
ي
غت صحيح إن الجبهة السندينية مند
أن استاتيجية الجبهة السندينية ليست حرب التحرير الشعبية ول النتفاضة لكنها تجمع بينها .وهذا ي
نشأتها ) ( 1961قد راكمت عدة تجارب :حرب العصابات لف المدن  +حرب العصابات لف البوادي +حرب التحرير الشعبية الطويلة المد
والت استمر فيها اتجاه ي
ي
حت .(1977
) ل
ي
التوليت اري( .وعرف ت ه ذه التج ارب يبي  61 - 1970ع دة
السياس /
كت عل العم ل
التنظيم وس ط الطبق ة العامل ة).التج اه ا
 – GPPال ت ي
ل
ل
الت عرفتها الجبهة مند بداية السبعينات ،راح كل فصيل يمارس ي
نكسات ) خصوصا منها التجارب العسكرية( وبعد الصاعات ي
استتيجيته
ل
ي
وه
الخاصة إل حدود  ، 1975حيث ي
تبي للجميع من خلل تطور الصاع ضد النظام السموزي أن الستاتيجية الملئمة لواقع النيكارغوا ل
ي
والت ينادي بها ويمارسها اتجاه les terroristes
النتفاضة الشعبية المسلحة ،ل
الخلصة:
ي
الستاتيجية الثورية الصالحة لبلدنا.
ه
ان المنظمة ما زالت ل تعرف ،لحد الن ما ل
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اتيج سديد .ذلك أن لكل ي
ي
استاتيجية ثورية تكتيكاتها الملئمة .والدخول لف بلورة
 ل يمكن إطلقا تحديد خطط تكتيكية لف غياب خط است ا لر
يعت السقوط مجددا لف إعادة انتاج انحرافات قديمة أو إنتاج أخرى جديدة )مثل الحركية والعفوية...الخ(.
خطة تكتيكية لف شوطنا الراهنة ل
الوطت الذي عليه ان يحسم لف
حي انعقاد المؤتمر
اط
اليوم إل ي
ل
ل
 ضورة الكتفاء حاليا ببلورة خطة عمل توجه نشاطنا الثوري والديمقر لي
ي
الستاتيجية.
اتيج ،ويحدد التكتيكات الملئمة لتحقيق اهدافها
قضية الخط الست ا ل
 تدقيقات وتحفظات أحد الرفاقاعتتها تهم جوهر ومضمون الرضية و ليست فقط ملحظات شكلية .ومن جهة أخرى،
لكت ا
-1اتفق عل الملحظات الواردة لف النقطة ) (1ل
ي
الستاتيجية الثورية ،وعل رأسها :علقة الثورة المغربية بالثورة
تسطت الملحظة المتعلقة بأعمال عدة محددات أساسية لف
أرى من اللزم
ي
احتمالي:
وف الحال الثانية يطرح
ي
العالمية وتفاعلهما .هل نحن بالفعل بصدد إغفال بريء؟ أم لهذا الغفال خلفية سياسية معينة؟ ل
ي
الت طبعت خط المنظمة -أو ما يمكن تسميته بالخط -منذ نشأتها إل
الحتمال الول :أن القيادة لم تنفصل بعد عن المفاهيم التحريفية لي
وممتات المرحلة التاريخية عالميا ومتطلبات
والت تجلت بالخصوص لف تقييم يشاوي خاط لطبيعة
ي
حدود الدخول لف عملية إعادة البناء ،ل
ي
ي
ي
الشتاكية.
بالمتيالية-
السوفياب الموصوف
السياس المكشوف للتحاد
العالم ،والعداء
الطبف
الصاع
ا
ل
ل
ل
ل
الثاب :أن القيادة لم تصل بعد إل ترتيب أوضاعها الفكرية واليديولوجية مما يحول دون التطرق إل طبيعة المرحلة التاريخية
 الحتمالل
ي
الحتمالي أسجل أن أسلوب البهام والتغليط ل مكان له لف الممارسة الثورية
وف كل
ي
عالميا كنقطة أساسية لف تحديد الستاتيجية .ل
ي
الت عرفتها المنظمة ،وهل نحن لف طريق تصحيح
فعل هذا التحديد هناك سؤال مركزي يطرح نفسه :إل أي حد استفدنا من النكسات ل
الخط أم لف طريق اعادة انتاج انحرافات من ط راز جديد؟ فمادام المر يتعلق بإعادة بناء المنظمة فل مفر من تقييم المفاهيم اليديولوجية

82

أ
"إلى المام"  1980 :ـ  1994ـ الخط التحريفي ـ وثائق ونصوص
وريي ،تعه دت عل حم ل الفك ر الث وري للحرك ة النض الية
والسياس ية ال ي لت ش كلت أرض ية انطلق وتش كل المنظم ة كمنظم ة
للمثقفي الث ي
ي
الجماهتية.
ي
-2اتفق عل النقطة )ب(
ي
 -3اتفق عل ما ورد ف النقطة ) (2لكت اعتت أن الرفيق الذي صاغها ي
الستاتيجية لف مسألة حسم السلطة.
يختل
ا
ل
ل
الرأي الثالث:
ي
الستاتيجية ،لقد سبق للمنظمة أن طرحت
 ( 1أول ما يلحظ عل النص هو عدم قيامه بتقييم لطروحات المنظمة فيما يخص القضايا
ع دة تص ورات اس يتاتيجية خلل تجربته ا ،النتفاض ة ث م ح رب التحري ر الش عبية الطويل ة الم د وفص لت لف ع دد م ن القض ايا الس يتاتيجية
المغرب.
)مناطق الصدام ،قواعد حمراء (...ثم طرحت تصورا جديدا بعد بروز قضية الصحراء يركز عل دور الجنوب
ال
ي
الت لم يتطرق لها التصور لكن من الصوري الهتمام بها:
هكذا تطرح العديد من القضايا ل
ه التص ورات الس يتاتيجية للمنظم ة وارتباطه ا بالتكتي ك .لم اذا ظ ل نش اط المنظم ة لف واد واس يتاتجيتها لف واد آخ ر ح يت أص بحت
ا -م ا ل
ي
ي
الستاتيجية
الستاتيجية مجرد مقولت جامدة ل علقة لها بالممارسة .ما هو الدور الذي لعبه إسقاط عدد من الطروحات
الطروحات
العيت للبلد
العام ة الم أخودة م ن الث ورة البلش فية )النتفاض ة( او الث ورة الص ينية )ح رب التحري ر الش عبية الطويل ة الم د( لف حج ب الواق ع
ل
استاتيجية مرتبطة ر
وتأخت التفكت الجدي ف ي
الجماهت وقواها المناضلة.
والمتيالية لف مواجهة حركة
أكت بواقع بلدنا وتطور أساليب النظام
ي
ا
ي
ي
ل
ب -لقد سبق للمنظمة أن انتقدت النظرة البلنكية ونظرية الفوكو وانتقدت أيضا ظاهرة ي
الداخل.
السلم للقوى أو ما يسم بالخط
التاكم
ل
ل
لك ن عل المس توى الممارس ة العملي ة ل م يمن ع ذل ك م ن التقوق ع لف ش بكات شية تم ارس نوع ا م ن "ح رب العص ابات" السياس ية وم ن
اهت ،القي ام ب"عملي ات" المتخصص يي لف توزي ع
اهت لف ش كل خ اص )إس قاط مواق ف م ن ف وق عل الجم ي
"البلنكي ة" المعزول ة ع ن الجم ي
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المناش يت مثل (...ك ذلك مارس ت المنظم ة وتم ارس الن ومن ذ أن ب دأ الكلم ع ن إع ادة البن اء خط أ داخلي ا يرتك ز عل الف رق لف النقاش ات
ر
س ء عن عمل المنظمة
السفسطية لف التجربة )وكأن حركة الواقع توقفت مند  ( 1975مع نسيان الفعل لف الواقع ل
الج )هكذا ل يسمع أي ل
والفلحي.
تأثتها( رغم الكلم عن الرتباط بالطبقة العاملة
الجماهتي و ل عن دعايتها أو ي
ي
ي
(2هل لم يكن هناك و ما زال تصور لتطور المنظمة كتطور ر
يمس لف خط مستقيم:
ل
الفلحي وحينذاك يتم بناء الحزب
المثقفي ثم تنطلق بعد ذلك إل الطبقة العاملة ثم بفضل نواة بروليتارية تنتقل إل
منظمة تنطلق من
ي
ي
وانطلق الكفاح المسلح .لف نظري أن هدا التصور هو الذي طع وما يزال إل حد الن داخل المنظمة.
والمتيالية والنظمة الس اهرة عل مصالحها لن يسمحوا أب دا بهذا التطور لف خط مستقيم
تبي أن الرجعية
ا
إن تجارب الشعوب وتجربونا ي
وسيعملون كل ما لف وسعهم لعاقته.
والفلحي  ،فإنه ظل سجينا لف نفس الوقت لنفس
إن تقييمنا للتجربة رغم أنه كشف عن انحرافنا عن مهمة التجدر وسط الطبقة العاملة
ي
التصور السالف الذكر .ولع ل ما ساهم لف ذل ك هو أن تقييم التجربة لم يتط رق للقضايا الس يتاتيجية .و لف نظ ري أن نقد ممارسة العنف
الجماهت من طرف نخبة قد برر عدم الهتمام الجدي والنجاز الملموس لشكال و لو لسيطة من العنف الثوري .كما أن مقولة
الثوري عن
ي
ال يج ب ت وفر
"ح رب التحري ر الش عبية الطويل ة الم د" ك ان ي اتر عملي ا أن مس ألة طويل ة الم د إذن ل تهمن ا و ل لف المس توى القري ب و بالت ل
رشوطها أي أن ذلك كان يدفع لف اتجاه تأجيل مسألة العنف إل ما ل نهاية.
الجماهت .وإذا كان قد سهل فعل عملية قمعنا من
السياس خلل تجربونا كلها كان من فعل نخبة معزولة عن
إننا لم ننتبه أن ممارسة عملنا
ي
ل
اعتت أنه من الخاط اعتبار
طرف النظام فانه أيضا أكسبنا رصيدا نضاليا وسياسيا داخل جزء من
الجماهت وعلمنا العديد من الدروس .لذلك ا
ي
أعتت خلفا لذلك أن إطلق أعمال العنف الثوري من
أن أي عنف ممارس من طرف نخبة و لو كانت معزولة خاط مسبقا لشكل مطلق .ا
طرف نخبة معينة و ملئمة ي
الجماهت
كبتا يمكن أن تلعب دورا لف أن تقتنع
حت و لو قمعت هذه العمال توفر لهده النخبة تعاطفا
ي
جماهتيا ي
ي
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الجماهت لف
حي تكون
بأن هذه النخبة تكافح فعل وليس فقط بالكلم من أجل تحرر
ي
ي
الجماهت الشعبية .إذا تم اختيار الظرف الملئم مثل ي
الجماهتي بل وإعطاء المثل لف الج رأة لف
نضال تخوض فيه نضالت عفوية وتمارس عنفها الثوري ،فإن اللتحام بهذا العنف
مرحلة مد
ي
ل
كبتا
الكفاح والقيام بأعمال عنيفة تساند
الجماهت ،إن هذه العمال لف نظري ورغم احتمال فشلها وقمعها يمكن أن تشكل كسبا سياسيا ي
ي
زي ادة عل أنه ا تس لح المناض يلي بتجرب ة غني ة ) لف مي دان الكف اح المس لح والمي دان العس كري ومعرف ة البلد والع دو( وتق وي ص لبتهم
وعزيمتهم.
 ( 3إن التصور لعادة البناء قد أسقط تماما من حساباته واهتماماته مسألة الكفاح والعنف الثوري كأن المسألة مجرد لزمة نطرحها من وقت
لخر ضمن أطروحات ي
استاتيجية نرددها كما نردد مقولت فلسفية لكنها ل تتجسد لف اية مهام ملموسة و لو كانت لسيطة.
إن ي
اليمي الذي استفاد من أخطاء نظرية
اليمي داخل المنظمة لف الخارج والسجن عن أهمية الجنوب
التاجع تحت ضغط
الغرب )هذا ي
ي
ال
تفكت المنظمة و بالحرى من جدول
تضمنتها أرضية  13نقطة( أدى إل أن تصبح مسألة العنف أو الكفاح مسألة ملغاة تماما من جدول ي
ي
كت عل التجدر وسط الطبقة العاملة
أعمالها من جهة وأن تظل منظمتنا معزولة تماما عن الحرية .إن التصور لعادة البناء باكتفائه فقط بالت ي
التحضت للكفاح أو العنف الثوري ،فقد أخطا لشكل فادح لف تقديم المنظمة وقد حان الوان
الفلحي دون طرح مهام ملموسة لف مسألة
و
ي
ي
لتصحيح هذا الواقع المنحرف .و ما يجعل من هده الخطاء ر
الجماهتي العفوي
أكت فداحة هو من جهة تطور رشوط بروز الكفاح أو العنف
ي
وتوفر رشوط عل مستوى المنطقة تسمح بنمو قوى عسكرية.
ر
العيت  .وإذا عرفت منطقة الريف
الس ء الدي يوناف مع الواقع
ل
 ( 4لقد كانت تحاليلنا تبالغ لف الكلم عن النتفاضات الفلحية لف المغرب ،ل
كثتا لف بعض النتفاضات مثل أولد خليفة .ولعل ذلك يجد
انتفاضات لف  ،1958فإنه من الخاط تعميم ذلك عل البلد كلها .لقد كنا ننفخ ي
ي
ي
الصيت عليه .والواقع الذي يجب
اتيج
تفسته لف رغبة المنظمة و قيادتها تبيان أن المغرب يشبه
ي
ي
الصي حت يوست بتطبيق المنظور الست ا ل
ل
إق راره ،رغم ا ع ن إرادتن ا ه و أن البادي ة عرف ت ه دوءا ك يبتا نهاي ة الخمس ينات إل يومن ا هذا .م ا يج ب أن نفع ل ه و دراس ة ه ذا الواق ع نفس ه
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ي
ريم لوفو" قد حاول توضيح أسس الستقرار
لتفسته والعمل عل ي
ي
تغيته .لكن ذلك يفتض أن نزي ح عن أعيننا نظارات الفكار المسبقة .إن " ل
وف اس تغلل الي د العامل ة لف النع اش ،ه ذا
لف البادي ة ،لع ل أس باب ذل ك توج د فيم ا وفرت ه خلل مرحل ة طويل ة الهج رة للخ ارج والمدين ة .ل
بالضافة طبعا ال القمع الشديد ،أضف ال ذلك أننا كنا نبالغ لف الكلم عن التحولت .إل أن المعطيات الجديدة المتمثلة لف تقلص الهجرة
تغت واقع البادية المغربية.
إل المدينة ل بد وأن ي
السياس
الجماهت فيها ،فإنها توفر إمكانية العمل
النازحي من البوادي وتفاقم أوضاع
غفتة من
ي
أما المدن فإنها زيادة عل استقبالها لفواج ي
ي
ل
واليديولوح وبالتال تسمح بانفجار ر
الجماهتي.
أكت أشكال الحتجاج والعنف
ي
ل
ا ل
انطلقا من هذه الملحظات التمهيدية أتطرق للنص:
ي
المثقف .
الت يمكن ربطها ولو لف حدود ممارسونا العملية وليس فقط بلورة تصورنا
إن النص بدل أن يناقش المشاكل الفعلية والملموسة لل
التوليتاري ...إن كل هذه النقط نوقشت عدة م رات من
التاري خ يكرر الطروحات العامة حول الثورة الوطنية الديمقراطية الشعبية والحزب ا
الخت من النص:
قبل ،لذلك لن أناقشها .وما أريد نقاشه هو الجزء
ي
أعتت ،وخلفا لبعض الرفاق ،أنه من السديد تماما وضع كل المسلمات من نوع "حرب التحرير الشعبية الطويلة المد" ،لف
 - 2وإذا كنت ا
مح ك النق اش والواق ع ،وإذا كن ت أعت ت أن م ا ي ي
التفكت والصاع عل الق ل و أن
اب م ن منطل ق انطلق
ي
ا
أب ب ه الن ص لف ه ذا المض مار إيج لا
ل
التفكت ظل ناقصا لنه لم يهتم بتقييم التجربة لف هذا الميدان .ولو فعل
أعتت أن هذا
ي
فإنت ا
المنظمة ستلعب دورا هاما لف المسلسل الثوري .ل
ذلك لستطاع ربما ،أن ينتقل من مستوى الطروحات النظرية العامة ولو "صحيحة" إل مستوى المحاولة ولو كانت أولية وبسيطة لربط
ي
الرئيس هو
النتقاد
إن
.
السم
هذا
تستحق
ثورية
منظمة
من
الجماهت
تنتظره
ما
وواقع
للمنظمة
الذاب
نظرتنا الثورية بأرض الواقع أي الواقع
ي
ل
ل
أن ه ذا الن ص يحم ل نف س التص ور الس ابق للس يتاتيجية كمس ألة ليس ت مطروح ة للتط بيق لك ن فق ط للنق اش وكقض ية ل يربطه ا بمهامن ا
الحالية رابط.
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ي
الصلحيي هو الموقف من العنف
الثوريي عن
تمت
الت ي
ي
ي
إنت من هذا المنطلق ،ل أتفق مع النص حول أن":إحدى المقاييس الساسية ل
 -3ل
ي
الطبف واس وبدالها لس لطة الش عب" .لن المش كل لي س ه و الموق ف النظ ري ولك ن ه و م دى
الث وري كص ورة للقض اء عل س لطة الع دو
ل
للتحضت له .إننا بكل
والفعل لممارسة هذا العنف الثوري .فما عدا الكلم عن العنف الثوري ماذا فعلنا و لو عل القل
الجدل
الستعداد
ي
ل
ل
ضاحة ل نختلف لف هذا الميدان عن القوى الصلحية.
يوعيي ن ؤمن ب أن الث ورة الش عبية س تكون م ن ص نع
اهتي .أنن ا كش
 - 4يط رح الن ص":أن أس لوب العن ف الث وري الص حيح ه و العن ف الجم ي
ي
الجماهت".
ي
يعت أن العنف الثوري الدي تمارسه نخبة أو مجموعة خاط لف كل زمان ومكان .بل
إن كوننا نؤمن بأن الثورة ستكون من صنع
ي
الجماهت ل ل
يعت أن العنف الثوري الذي
يمكن لف حالت معينة أن يكون سديدا .وإذا كان العنف
ي
الجماهتي هو الذي سيؤدي إل النص فإن ذلك ل ل
الجماهت أو دعمها لف نضالتها أو إفشال
معي و لشكل مؤقت أن يلعب دورا لف تأجيج حماس
ي
يقوم به المناضلون معزولون ل يمكن لف ظرف ي
غت السديد اعتباره خاطئا بالمطلق.
مناورات أعدائها .إن ممارسة هذا الشكل من الكفاح يجب أن يكون السوثناء لكن من ي
للجماهت لف
تفجت الطاقات الخلقة
واجهتي ،فمن جهة أول يتم العمل عل
الجماهتي يتم عل
يطرح النص" :أن تنظيم العنف الثوري
ي
ي
ي
ي
وتأطت مبادرتها الثورية العنيفة وذلك لتتمكن من الدفاع عل نفسها أثناء هجمات
الجماهتي
هذا الميدان وتدريبها عل أساليب النضال
ي
ي
معي من تقدم المسلسل الثوري تقوم القوى الثورية
أجهزة القمع بأقل ما يمكن من الخسائر لف صفوق أعدائها ،و من جهة ثانية و لف ظرف ي
اهت الش عبية ،وأداته ا لف
عت ،ال درع المس لح للجم ي
يوع بإنش اء أجهزته ا العس كرية الثوري ة كأنوي ة أول للجي ش الش ا ل
و عل رأس ها الح زب الش ل
ي
الطبف".
مواجهة الجهزة القمعية للعدو
ل
الصيت
الشيوع ،هذه النظرة لم تستطع أن تتخلص من النموذج
ل أتفق بتاتا عل إنشاء الجهزة العسكرية الثورية لن تتم إل بعد بناء الحزب
ل
ل
وه ترتب ط ب النظرة للث ورة كص يتورة ر
تمس لف خ ط مس تقيم .هك ذا حس ب ه ذه النظ رة ل ن يت م الهتم ام ببن اء أنوي ة عس كرية إل بع د بن اء
ل
ل
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وتأطت مبادرتها"
للجماهت لف ميدان العنف الثوري وتدريبها عل ذلك
تفجت الطاقات الخلقة
ي
ي
الحزب .أما قبل ذلك فيجب الكتفاء ب" ي
للجماهت لف ميدان العنف إذا لم نهتم بمسألة أساليب العنف ونتدرب عل القضايا العسكرية منذ
كيف يمكننا أن نفجر الطاقات الخلقة
ي
الن.
اهت ول ت دريبها ب ل إنه ا س تكون أك رت تق دما من ا عل ه ذا
إذا اس تمررنا كم ا فعلن ا خلل تجربون ا ،فل ن نس تطيع البت ة ل
تفجت طاق ات الجم ي
ي
الجماهتي )مثل الحركات السلمية(.
وتأطت العنف
تفجت
ه أن تلعب دور
ي
ي
ي
المستوى وستوجد قوى أخرى تستطيع ل
التحضت لممارسة العنف
الجماهتي ،عل
التنظيم والتواجد
حي تستطيع أن توفر حدا أدب من البناء
ي
ي
أرى أن المنظمة يجب أن تعمل ،ي
ل
للليتالية المتفشية وتصفية الوضاع المنية المهزوزة.
وبناء أنوية عسكرية .لكن ذلك ضب ا
يطرح النص":أما ف ي
الجماهتي المنظم للقيام بجميع مهامنا الثورية ،السياسية ،التنظيمية
تبت صيغة العنف الثوري
فإن
الحالية،
ة
الفت
ي
ل
ل
والفلحي".
والنضالية المستعجلة وعل رأسها بناء منظمتنا كمنظمة شيوعية مكافحة ،صلبة ،متجدرة وسط العمال
ي
كاف .والحقيقة أن مثل هدا التعامل يؤدي بنا إل تأجيل نقاش مشكلة العنف الثوري إل ما ل نهاية ،أو بالضبط
تبت هذه الصيغة ل
ل أتفق أن ل
والفلحي
وف نظري ،أن المنظمة لن تبت كمنظمة شيوعية مكافحة وصلبة و متجدرة وسط العمال
ي
إل أن يتم إعادة بناء منظمة شيوعية ...ل
الجماهتي الذي توجد و تتكاثف رشوط انفجاره أردنا ذلك أم أبيناه.
ه لم تأخد عل عاتقها الندماج بالعنف
ي
إن ل
يبي أن انفجارات من شاكلة 20
تبت صيغة عامة "العنف
ي
الجماهتي الثوري المنظم" لن تفيدنا البتة لف مهامنا الملموسة لن واقع البلد ي
أن ل
الجماهت ستحكم علينا
غت مسم .إن
ي
يونيو  1981ممكنة الوقوع ،ورغم ذلك نطرح صيغة عامة لنتخلص من هذا المشكل ونؤجله إل أجل ي
الجماهتي المنظم أو لننا نناضل بجانبها لف
السياس ليس فقط لننا نقول بحرب التحرير الشعبية الطويلة المد أو بالعنف
وعل خطنا
ي
ل
الكبتة لف الشوارع والبوادي.
وف معاركها الطبقية
ي
نقاب ضيق ولكن أيضا وأساسا لننا سنقف بجانبها لف محنها ي
بعض المعامل لف إطار ا ل
الكبتة ل
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للجماهت
أع مدى هشاشة أوضاعها وأعرف هامشيتها بالنسبة
ي
لنت ل
أنت ل ادعو أن تمارس منظمتنا منذ الن العنف الثوري ل
وليكن واضحا ل
التفكت لف هذه
لكنت الح بكل شدة أن تأجيل
وضعف معرفتها بالواقع وبأساليب ممارسة العنف الثوري والتقاليد الشعبية لف هذا الميدان.
ي
ل
القضايا وبشكل ملموس سيؤدي إل التأخر ي
والفلحي.
حت لف إنجاز مهمتنا الرئيسية اي التجدر وسط الطبقة العاملة
ي
للتفكت
إن الهتم ام بموض وع العن ف الث وري مهم ة يج ب أن تط رح ض من مهامن ا وإل تجاوزتن ا الح داث تمام ا .ل ذلك أق يتح النق ط التالي ة
ي
والنقاش :
 -1لماذا لم نستفد من تجربة الحرية.
الخطاب وجيش التحرير والمقاومة و  3مارس.
 -2دراسة التجارب المغربية لف هذا الميدان :تجربة عبد الكريم
ال
ر
تس غيفارا ،نيكاراغوا ،إيران...
 -3دراسة تجارب شعوب أخرى :توباماروس ،ل
 - 4الهتمام بالمسائل العسكرية :معرفة واقع البلد )دراسة واقع الجيش والتحولت داخله ،دراسة نقط تمركزه وأهمية مناطق تواجده،
قراءة خرائط ودراسة الجغرافيا(.
يعت إسقاطها تماما من اهتماماتنا.
ان هذه المهام ثانوية بالنسبة للمهمة الرئيسية لكن ل ل
ب( تقييمات مختلفة حول "القضايا التكتيكية لف خط المنظمة"
الرأي الول:
اريج والنق دي لمجم وع الطروح ات التكتيكي ة للمنظم ة وم دى تماثله ا
ح ول التكتي ك لف خ ط المنظم ة هن اك ملحظةأاولي ة ته م الشد الت
ل
للواق ع ال ذي طرح ت م ن أجل ه ،عن الصواب والخطأ وعن تب اين وجه ات النظ ر يبي الرف اق قيادي ا وقاع ديا عن د طرحه ا .فالمنظم ة تاريخها
القاعديي .هذا أحد العناض الذي يطبع مختلف العناوين أو القضايا
كثت من الرفاق الجدد والقدام
وضاعها الذي منه ما هو غائب عند ي
ي
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المطروح ة للنق اش حالي ا اس تعدادا للن دوة ،وغي اب النظ رة التاريخي ة م ن الن واقص الهام ة لف الن ص ،فالتكتي ك ه و م دى تعاملن ا والواق ع
التكتيك لف النص
فالتنامج
الملموس لف
الماض أول ،حاضا ومستقبل ثانيا .هذا هو الكفيل بوسليط لضواء عل ما فهم ويفهم بالتكتيك .ا
ل
ل
المرحل كما هو مذكور لف
التنامج
اط الذي يصبح حاليا لف كل زمان ومكان كما لو كان التكتيك يقتص عل إعداد ا
يساوي ا
ل
التنامج الديمقر ل
للتنامج
النص .والمقصود هنا أن الرفاق لم يوجهوا الرفاق إل ما يستلزمه الواقع
الحال"الن واليوم" من شعارات تكتيكية داخل الطار العام ا
ل
المرحل  .إذن هناك من الناحية النظرية غياب تحديد مفهوم التكتيك لمجموع ظروفه ،كيف يتم ذلك؟ نظن أنه ساعد أول لف
اط
ل
الديمقر ل
ي
الجماهت
ه لف حالة هجوم او دفاع؟ بعدها يجب النطلق من تحديد وضعية
الجماهت وظروف الصاع
طرح تحليل لواقع
ي
ي
الطبف حاليا ،ل
ل
بعدها ي
ه أول بالنسبة للمنظمة ،بعدها
التنظيمية
ات
ر
فالشعا
النص
ف
أما
.
الجماهت
لواقع
لتحليلنا
ملئما
للمنظمة
الداخل
التنظيم
يأب
ي
ل
ل
ل
ل
ي
ي
ي ي
اط ،ما يمكن طرحه من خطط
الت ينقصها اقتاحات عملية من الجانب
تأب
التكتيك داخل الطار العام الذي هو ا
ل
الجماهت ل
التنامج الديمقر ل
ل
ي
المعتقلي السياس ييي،
نلف عل الس نة المقبل ة مجم وع م ن التعقي دات وعل جمي ع الواجه ات :الطلبي ة،
ي
وأس اليب نض الية الن ونح ن س ل
الجماهت حوله ،وكما يمكن المنظمة من التطور من مرحلة
التنامج الذي قد يوست لف
ي
الموقف من النتخابات المقبلة الخ ....هذا النوع من ا
التخل عن التكتيك النظري.
يعت بتاتا
ل
التكتيك النظري إل التكتيك الملموس الذي طالما ينقصها ،ولكن هذا ل ل
ه إعادة بناء منظمة إل المام بالصيغة القائلة بكونها منظمة شيوعية صلبة و مكافحة
 ( 2الملحظة الثانية متعلقة بكون مهمتنا الرئيسية ل
والفلحي.
متجدرة وسط الطبقة العاملة
ي
ر
ه متداخلة مرتبطة ببعضها البعض ،لها ما يفرض من التفرد والخصوصية  .فكما هو
قبل كل ل
س ء نلحظ خلطا يبي عناض متعددة ،فكما ل
ي
ي
اتيج ،بل
التنامج
التكتيك ا
ضوري التداخل والتابط ،ضوري كذلك التفرد والنفصال .فالتنظيم عنص منفرد بذاته كما هو ا
والتنامج الست ا ل
ل
التكتي ك والس ي
المرحل والع ام .إذا ك ان الم ر ك ذلك فالش عار المط روح
ط
الخ
ة
لخدم
ة
الملئم
الداة
ة
نوعي
ددان
يح
ذان
الل
ا
هم
اتيجية
ت
ل
كتكتيك أمر يدعو إل اللتباس منهجيا.
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ي
للجماهت لف المرحلة الراهنة،
ينبع إذن برنامج
للجماهت لمجابهة ما يتطلبه واقع الصاع
فإذا كان التكتيك خطة
ي
ي
الطبف لف مرحلة محددة ،ل
ل
التنظيم للمنظمة ثانيا .إذن هناك
الجماهتية أول ومنها إل السلوب
لتنطلق منها إل الساليب التنظيمية لتحقيقه .الساليب التنظيمية
ي
ل
للجماهت اول ملزمة بها المنظمة كفصيل
ه بالنسبة
قبل بالنسبة للسلوب
ي
طرح ل
التنظيم للمنظمة لف مستوى الشعار المطروح ،فتكتيكاتنا ل
ل
وأختا جزء منها.
يفرض لنفسه أن يكون لف طليعتها أول ي
ي
اتيج للمنظمة.
ه تكتيكية أم عناض مبدئية تكون الساس الست ا ل
بالضافة نوساءل هل الشعارات المطروحة ل
الداة المنظمة
التكتيك
ي
الستاتيجية
خطة سياسية

للجماهت---------الواقع
اشكال تنظيمية ---------بالنسبة
ي
الداة المنظمة
اهت-----برنام ج عم ل ----------أس اليب تنظيمي ة منه ا أس اليب تنظيمي ة لداة .ث م هن اك الداة الموجه ة إل
ننطل ق أول م ن واق ع الجم ي
للجماهت والشعار المطروح تكتيك للمنظمة وداخل المنظمة.
الجماهت .فنحن ل نتكتك لنفسنا بل
ي
ي
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وه النقطة المتعلقة بنعت منظمة إل المام بالشيوعية ،هدا النعت
ب -هناك من جهة أخرى عنص ل نتفق عليه مجموع الرفاق والمنظمة ل
الختة للمنظمة كأمر مسلم به.
الذي أصبح تقريبا لف الدبيات
ي
فعل نتف ق عل أن النع ت الس ابق ل "إل الم ام "كمنظم ة ماركس ية لينيني ة" يأب لف مرحل ة التم ايز ال ذي عرفت ه مجم وع الحرك ات الماركس ية
المض ادة للتحريفي ة ،والص يتورة التاريخي ة لمجم وع ك ل ه ذه الحرك ات لف الع الم وخاص ة لف أورب ا ،عرف ت م ا عرفت ه م ن التقوق ع والتهمي ش
ي
الحقيف بالنسبة لهذه الح زاب
أختا ،بينما الحزاب الشيوعية ومع تحريفيتها ما زالت تستأثر بالنعت الذي فقد مضمونه
والحلقية والفشل ي
ل
البلشف والح زاب الشيوعية التحريفية عل القل بعضها وخاصة منها حزب التقدم
الشيوع
بالمقارنة مع النماذج الول التاريخية .الحزب
ل
ل
ي
المغرب سابقا.
الشيوع
الحزب
اكية
والشت
لا
ل
ي
بعد كل هذه العتبارات نرى أن ي
معي ) وكل الطروحات المتعلقة بكون
التكيب
الجدل ل يتأب بالقفز ال الوراء والستحواذ مثاليا عل نعت ي
ل
كمشوع أول لتكوين الداة وكون الحركة الماركسية ر
الحزب الشيوع المغرب سابقا ر
مشوع مرتبط بالول الخ (...فهذا الستحواذ قد ل يخلو
ال
ل
بالتال تفحصا وتحليل معمقا .فالنعت بالشيوعية ككل الشياء ليس مقدسا و ل هو ضوري بل له
وتستدع
خطتة
من خلفيات قد تكون
ي
ل
ل
فالجماهت تهمها ما تستطيع منظمتنا من ترجمة
التاريج قد يكون مهما لف مرحلة ما وقد ل يكون لف مرحلة أخرى لزما،
نسبيته وتحديده
ي
ل
التنامج ل بد و أن يكون ماركسيا لينينيا -شيوعيا.
معي ،هذا ا
مطامحها واسويعاب همومها وبرنامج ي
والحركة الماركسية اللينينية المغربية تريد لنفسها ذلك الجديد والدمج الخلق يبي الشيوعية التاريخية ومجموع الطروحات الناتجة عن
التجارب الجديدة الصائبة والفاشلة .ر
الجماهت فله كذلك لف صيغته
التيق والمل لف ذهن
فمشوع المجتمع
ي
الشيوع إذا كان له ما له من ا
ل
ر
ر
بالمشوع الذي يجب التوافق عليه لف كل مكان وزمان
الشيوع عل شاكلته السوفياتية الحالية و ما يوبعه ليس
فالمشوع
الواقعية ما ينفر.
ل
الجماهت لف ظل
كسيي .هذا بدون نك ران ما تحقق من أشياء لف صالح
كثت من
ي
بل مرفوض لف عدد من الجوانب من طرف ي
المثقفي المار ي
ي
هذه النظمة ومواقفها اليجابية لف بعض الحيان بالنسبة لحركات التحرر الخ ...فالموضوع هنا طويل والمثلة متعددة.
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غت
ف إذا كن ا نري د أن نبتع د ع ن م ا يحم ل النع ت الماركس ية اللينيني ة م ن الحلقي ة والهامش ية ،وكونه ا مقتصة عل الش بيبة الطلبي ة إل ي
الشيوع" وخاصة بالمغرب لما يحمل ه ذا النعت من سلبيات أك رت من
ذلك.فلسوف ل يكون ذلك بالبحث عل الحلم الضائع "الحزب
ل
الفرنس  (...وذل ك موج ود وحاض لف ذه ن
يوع
يوع
ال
المغرب م ن الس تقلل -تبعيت ه الول للح زب الش ل
اليجابي ات )موق ف الح زب الش ل
ل
الشباب المثقف وذلك ما تغذيه الدعاية المستمرة للبورجوازية لف المغرب.
نحن نرى أنه لم يأت بعد الوقت لمنظمتنا إل طرح مثل هده الشكالية ،فذلك سيكون مناسبا عندما تحدد منظمتنا "إل المام" فضاءها
والغت ماركسية،مما سيجعل من
وتغت لف مجموع التيارات الثورية الماركسية منها
السياس ورصيدها
ي
الجماهتي بموازاة ما سيطرا من تطور ي
ي
ل
النعت-الهوية ما ايتره ماديا وتاريخيا ي
وحت تكتيكيا .
فحاليا لهذا النعت سلبياته ر
أكت من إيجابيته وذلك لعدة عوامل:
ي
المغرب أحببنا ذلك أم كرهنا وذلك بالنسبة لعضائه من جهة -ونحن سوف نتعامل
الشيوع
والشتاكية هو الحزب
فمثل حزب التقدم
ال
ل
معهم لكسب العناض النافدة منهم لعمل ي
مشتك -وبالنسبة للبورجوازية الصغرى وكذلك بالنسبة للنظام والقوى التقدمية العالمية والعربية.
وم ن جه ة أخ رى لم ادا ه ذا النع ت ف ه ذه المرحل ة بال ذات؟ وخلص ة الق ول نري د لمنظمتن ا أن ي
تبف منظم ة إل الم ام – ولنح دد أه دافنا
ل
كزف الس احة السياس ية الوطني ة ب دعايونا ،ولننتظ ر تط ورات
المرحلي ة أي إع ادة بن اء المنظم ة و كس ب مواق ع داخ ل الطبق ة العامل ة والتمر ل
ي
سيبف النعت بالضافة إل المام بهذه الوسمية بالذات راهنا لها من الرصيد
المنظمات الماركسية والثورية الخرى عندما نثبت أنفسنا ماديا-
التاريج والصدى الجماهتي مما ل يتر نعتها بأي رسء .فإل المام له ر
أكت من دللة وتكتكيا ي
تبف الصيغة الواقعية والمعقولة .هناك حركات
ا
ي
ل
ل
فيكف أن تكون شيوعية جوهريا.
وصلت إل السلطة بأسماء مختلفة عن الشيوعية
ل
ي
التنامج مثل:
للتنامج
الت يجب بها إغناء ا
 (3بالنسبة ا
المرحل ،هناك ملحظات حول بعض العناض ل
ل
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 الطلب بتخفيض ثمن الماء والكهرباء. الطل ب بتحس يي ظ روف العي ش لف ال دواوير :الطرق ات ،الم اء ،الض وء ،الس كن ،الص حة ،التعلي م....ال خ ،ولي س الكلم فق ط ع ن الحي اءالشعبية
التعبت ليس ملئما ما معت دلك :حقها لف عطلة المومة ،فان كان دلك بالنسبة للوظيفة العمومية فهو حق
 قضية حقوق المرأة كأم ،هداي
ي
ر
وح
يعت حقه ا لف إنج اب الولد فه و ح ق بيول ا ل
مشوع ويبف مش كل الم دة .أم ا بالنس بة للم رأة العامل ة ففعل المش كل مط روح .أم ا إذا ك ان ل
يكف المطالبة بالمساواة ما يبي الم رأة والرجل وهو
يوح بالغموض.
مفروض ،وهناك تطورات مختلفة عند الم رأة .إن هدا الطرح
ا
ل
ونعتت أنه ل
نقاب.
اط.أما حق المومة إذا تعلق بحق عطلة المومة فهومطلب ا ل
حق ديمقر ل
وف العمق متعارض مع حق تقرير المص يت وهو يكرس الم ر الواقع داخل
 بالنس بة لقضية الصحراء ،إن الشعار المط روح ،شعار غامض لالصحراء أي الحتلل  ،وتكتيكيا ليس صحيحا  ،فالسلم المطروح والشعار وإن كان سلما عادل ،فهو الذي تطلبه الدولة ،والمطالبة بالسلم
أكت تحديدا مثل المطالبة بالستفتاء الديمقراط )مع جلء القوات المسلحة الملكية أو بصيغة أخرى ر
تفرض صيغة ر
اكت تحديدا ،الخلفية
ل
من هذا الشعار وهو أن الجماهت تعاب من ويلت الحرب و أن المطالبة بالسلم ممكن إقناع الجماهت به ،ولكن المطالبة بالستفتاء أكتر
ي
ي
ل
ي
الجماهت بف راغ شعار النظام و مطالبته
الحقيف و من هنا إقناع
اط
وضوحا
ي
ل
ويكف الضافة أن الستفتاء يجب أن يكون لف إطاره الديمقر ل
ل
بالستفتاء .بالضافة إل ذلك ل بد من مراعاة وضعية الجانب الخر ف الصاع ،الكفيل بإعطائنا عناض لوضع شعار ر
أكت تحديدا ،هناك من
ل
الجماهت تكتيكيا.
يرى صواب عدم طرح القضية مع
ي
أخت ا نري د أن نلف ت النظ ر ال نقط ة منهجي ة ،ك ان مهم ا قب ل ر
الش وع لف ط رح التكتي ك أن نق دم تجرب ة المنظم ة م ن أش كال سياس ية
 (4ي
وتنظيمية لف إطار التكتيك من إيجابيات وسلبيات .وهكذا نكون قد استفدنا واسونتجنا من تاري خ المنظمة لف هذا المجال.
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التلمان ،القضية الفلسطينية ،ضد غلء المعيشة،
 ( 5فيما يخص التنسيق ،نرى ضورة وايجابية طرح النقاط الساسية لهذا الهدف مثل :ا
الخ....وتكوين لجن مؤقتة أو مستمرة حسب الظروف الموضوعية والذاتية للحركة الثورية والتقدمية.
الثاب:
الرأي ل
المثقفي يناقشون ويناقشون دون أن يكون
الداخل وأنها أصبحت مجموعة من
التثقيف
سبق لل ان نبهت ال أن منظمتنا غرقت لف العمل
ي
ل
ل
ي
ي
الحي  ،لم تعمل سوى
لذلك أدب تفاعل مع الواقع الذي تعيشه بلدنا و ل مع الواقع
الت ط رات مند ذلك ي
ل
الذاب للمنظمة .وأن التطورات ل
اقتناع بخطأ وخطر هذا النهج الذي لن يؤدي سوى إل التصفية.
المزيد من
ل
ي
الت تتحكم – فيه وكون الرفاق الذين يخوضون هذا الصاع
ولعل من أسباب ذلك ،الشكل الذي يتخذه الصاع داخل المنظمة والمفاهيم ل
ي
كثتا ما تظل تناقش التفاهات والمسائل الثانوية مما
الت ي
بعيدين عن واقع الممارسة العملية .فالصاع أساسا شكل تضخم هائل للوثائق ل
كبتة بدون جدوى.
يؤدي إل إهدار طاقات ي
ي
فه المثالية التامة إذ يعتقد المتصارعون أن خط المنظمة سيتحدد من حصيلة نقاشاتهم وضاعاتهم لف
الت تتحكم لف الصاع ل
أما المفاهيم ل
أساس من الصاع يهتم بالصاع
كبتا ،إن لم يكن فراغا تاما .فل غرابة أن يصبح جزء
الوقت الذي تشهد فيه الممارسة العملية للمنظمة نقصا ي
ل
نفس ه أي بالس لوب ال ذي يخ اض ب ه الصاع أو م ا يص طلح علي ه بالمركزي ة الديمقراطي ة ،ي
فتان ا نش هد مسلس ل اس مه "ض د اختص ار
الرئيس لف الصاع هو الذاتية
الديمقراطية"يجيب عنه مسلسل آخر من التوضيحات من طرف القيادة .ول غرابة أيضا أن يصبح الجانب
ل
ومحاولة هزم الخصم بكل الوسائل بل ي
حت بألشعها )الوشويه ،التهامات ،النعوتات الساقطة ،الفكار المسبقة ،المزايدات الرخيصة(....إن
المتصارعي هم رفاق انقطعوا منذ وقت طويل عن
المناضلي وخاصة الطبقة العاملة وكون
ضعف بل انعدام ممارسة فعلية للمنظمة داخل
ي
ي
كثت من الحيان ،أو يؤدي إل بروز أطنان من الطروحات
واقع البلد
الفعل يعمق من ظاهرة أن الصاع يأخد مظهر ضاع من أجل الصاع لف ي
ل
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وتبت أطروح ات عدي دة حس ب م ا يظه ر لف س وق الفك ار
والنظري ات شعان م ا تظه ر مثاليته ا وع دم ملءمته ا للواق ع ،فيت م ال يتاجع عنه ا
ل
"التنظيمية".
ومما يزيد من تغدية هذا الواقع )أي واقع النقاشات الداخلية المهزوزة( كون رفاق فرع الداخل الذين كان عليهم أن يبادروا أو يعملوا عل ربط
والفلحي قد دخلوا لف نفس اللعبة ،لعبة النقاش بعيدا عن نار الممارسة التنظيمية ،وأصبحوا
بالمناضلي وخاصة الطبقة العاملة
المنظمة
ي
ي
تتمت بالنتظاري ة وبالتق اعس ع ن اللتحاق
مجموع ة من الف راد والط ارات همه م دراسة آخ ر ما أنتجته قريح ة المنظري ن .ف إذا ممارس تهم ي
بالطبقة العمالية وعن حسم أوضاعهم المنية المهزوزة وكأنهم راغبون ف أن ي
تبف دار لقمان عل حالها )أو بصيغة أصح أن يصل التفكك إل
ل
مداه القض أي الندثار( و أن ي
برجوازيي صغار لهم طموحات إعادة البناء لكن تنقصهم العزيمة والشجاعة
مثقفي
تبف المنظمة منظمة
ي
ي
الصغتة.
التجوازية
ي
عل الحسم مع مواقفهم ا
بكثت من أطنان
وأريد هنا ان ألح عل تقدم الرفاق لف فرع الداخل لف إنجاز خطوة واحدة ملموسة أو تجدر أحدهم داخل قلعة بروليتارية أهم ي
تنته من تقييمها إل البد أو المقتبسة لشكل
الوثائق المدمجة والممنهجة والمحكمة المنطق ،لكن المتمركزة إما عل "تقييم" لتجربة قد ل
ل
انتقاب من تجارب تنظيمية لم ندرسها إل حد اسويعاب كل رشوطها وخصائصها.
ل
والتامج والخطط المدمجة لف الب راج العاجية .بل إن
أقول  :أن يتجدر أحد الرفاق لف قلعة بروليتارية أحسن مئة مرة من أطنان النصائح ا
المناضلي هو الذي من شأنه أن يجعل الرفاق المنظرين يساهمون
وغتها من المهام الملموسة والمرتبطة بنضال
إنجاز مثل هذه المهمة ي
ي
الخطتة ال ي لت
ويتج اوزون ضاعاتهم العقيم ة .فليتحم ل الرف اق مس ؤولياتهم ولينفض وا عنه م النتظاري ة القاتل ة ليتخلص وا م ن تل ك الفك رة
ي
ستحل المشاكل لذلك يجب انتظارالثورة أن تمر.
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فالرفاق لف الداخل هم الذين سيحلون المشاكل وحدهم .والندوة الوطنية ستحل المشاكل بقدر ما هم يستطيعون حلها .والندوة الوطنية
ي
الت ستصنع المنظمة بل المنظمة والرفاق
ه ل
يكف أن تنعقد لتتقدم المنظمة إل المام والندوة الوطنية ليست ل
ليست أداة أو مفتاحا سحريا ل
هم الذين ينجزون الندوة الوطنية.
ي
والساس حاليا هو أن تصادق المنظمة عل وثائق تطرح ر
واللتام الصارم
التعبت الواضح
عشات المهمات بقدر ما أن تكون الندوة الوطنية
ي
ل
تعت بما ليدع
وه ستكون بالصورة كذلك لن المنظمة متقلصة جدا( ا
والعزم الصلب للرفاق عل القيام بمهام ولو كانت لسيطة وقليلة ) ل
مجال للشك بأن هناك رفاق يريدون فعل تجدر المنظمة لف الطبقة العاملة وتحمل المسئوليات ونفض غبار التكالية والنتظارية والقطيعة
عتت الندوة الوطنية عن ذلك وخرجت بتوصيات واضحة لف هذا المضمار وابتعدت عن تلك
مع النقاشات المثقفية العديمة الفائدة .فإذا ا
ي
الت قد تكون بعيدة عن متطلبات الظرف ،فإنها ستكون ناجحة وستكون خطوة لسيطة لكن مهمة
الرغبة المثقفية لف الجابة عن الشكالت ل
والتامج والشكالت والطروحات ،فإن ذلك،
عل طريق إنشاء المنظمة .أما إذا انزلقت لف النقاشات اللمتناهية حول العديد من الخطط ا
مصت المنظمة يبي أيديهم ،عليهم أن يراعوا أن
تعبتا عن هروب الرفاق لف الداخل عن تحمل مسؤولية جسيمة وأن
ي
زيادة عل أنه سيكون ي
ي
كبتة لف الحقيقة
الساس ليس هو
حتا عل ورق بل هو تحديد مهام ملموسة وبسيطة لف المظهر لكنها ي
الت ستظل ا
تسطت ا
ي
التامج والخطط ل
ل
ي
جماهتية واسعة وتوهم نفسها أنها تستطيع
الذاب .لقد ظلت المنظمة تحدد لنفسها برامج عريضة قد تلئم وضع منظمة لها
اع واقعهم
ي
ل
تر ل
التامج ظلت كلما لغوا تردده وتكتبه لف دعايونا .فكفانا غرورا ،كفانا كدبا عل انفسنا وعل
تطبيقها .والحقيقة من تجربونا مند النشأة أن هذه ا
ي
الذاب ي
واضحي وأن نحدد المهام
حت ل نبدد قوانا لف أطنان من المهام ل ننجزها .أما أن نكون
اع واقعنا
ي
ي
ل
الجماهت لنحدد مهام وبرامج تر ل
المركزية والملحة بالنسبة لنا وإل أصابنا الحباط أمام ر
كتة المهام وتنوعها وعدم قدرتنا عل إنجازها.
ي
الستاتيجية "....يتطرق
انطلقا من هذه الملحظات سأتطرق لنقاش لسيط "القضايا التكتيكية لف خط المنظمة" :إذا كان نص "القضايا
ي
ي
الستاتيجية من مستوى المقولت العامة إل مستوى الفعل ،فإن
توفت رشوط مرور تلك
للقضايا الستاتيجية دون البحث عن إمكانية ي
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ي
ذاب للق وى السياس ية ال ي لت يتكل م عنه ا )المنظم ة ،الحمل م،القوى
ال ال ذي يتط رق للتكتي ك يغف ل تمام ا التط رق للواق ع ال ل
الن ص الح ل
ي
الستاتيجية ظل لف أرضية
الماركسية (....مما يؤدي إل طرح أفكار عامة ل يرى المرء كيف يمكن أن تتجسد لف الواقع الملموس ،فنقاش
القيادة نقاشا عاما ل غاية ملموسة من ورائه ول يصب لف أدب ممارسة مما يدفع إل الوساؤل حول ما دوره .أما نقاش التكتيك فهو يتعام عن
كبتة وكأن الحملم ما زالت قائمة كتنظيمات يمكن العمل عل التنسيق فيما بينها
الفعل ويناقش وكأن المنظمة لها تواجد
الواقع
نضال وقوة ي
ل
ل
ي
سياس جد
اب
اواقت
لف انتظار توحيدها )بينما الكل يعلم ان منظمة"  23مارس" ،أصبحت بضع مجموعات ل قيادة لها ،تجمعها صداقات
ل
هش ،وأن "لنخدم الشعب" ل يتوفر عل أدب مكونات تجميع :ل قيادة ول حد أدب من النضباط لتوجه عام ،أما "الختيار الثوري" الذي
ي
اك ،ولن يقبل البتة أن ينسق كتجميع مع تجميع آخر(
الشت
يطرح التنسيق معه فإنه ما زال داخل التحاد
ل
إن إغف ال ه ذا الواق ع ق د أس قط الرض ية لف تحدي د العدي د م ن المه ام ال ي لت ل تت وفر تمام ا رش وط إنجازه ا ل حالي ا ول عل الم دى القري ب
ي
سوبف مجرد رغبات ذاتية.
وبالتال
والمتوسط
ل

يعت رغم ما يطرحه صاحب الرضية ،الكلم عن "الحملم" كما تبلورت تاريخيا  ،وليس عل
 ( 1وحدة "الحملم" :إن الكلم عن "الحملم" ل
ي
الت ما زالت تعمل عل
فكرة مجردة .والواقع
ل
الحال هو أن "الحملم" كمجموعة من الفصائل قد انتهت تماما ،فما عدا منظمة "إل المام" ل
السياس والفكري وتعمل ،رغم كل النواقص وكل النحرافات ،عل
سياس لف إطار النضال والصاع
بناء نفسها كمنظمة وعل توحيد خط
ل
ل
اس تمرار ن وع م ن النض باط و م ن الهياك ل التنظيمي ة ،م ا ع دا منظم ة "إل الم ام" ف ان الفص ائل الخ رى ق د ان دثرت كمنظم ات وأص بحت
مجموعات من المثقفي والمناضلي تجمعهم علقات جد هشة ويشكلون اتجاهات وتجمعات ثقافية ر
اكت منه منظمات ماركسية لينينية.
ي
ي
فالكلم حاليا عن توحيد "الحملم" لغو مثال لنه لم يبق هناك"حملم" يمكن توحيدها ،ولو ي
افتضنا أنه أصبح من الممكن أن توحد هاته
ل
ستيد من تعقيد
المثقفي ل علقة لهم بالطبقة العاملة
سيعظ فقط مجموعة من
يعظ ؟
المجموعات فما عس ذلك أن
والفلحي مما ي
ي
ي
ل
ل

98

أ
"إلى المام"  1980 :ـ  1994ـ الخط التحريفي ـ وثائق ونصوص
معضلة تجدر "إل المام" داخل الطبقة العاملة والفلحي ويعمق مسألة الطابع البورجوازية الصغتة لهده المجموعات .فتوحيد ما ي
تبف من
ي
ي
ر
سء وتضيع الطاقات بدون جدوى.
كسيي
ي
المار ي
اللينينيي حاليا مسألة مثالية تماما ،إضافة إل أنها مسألة خاطئة ل تفيد لف ل
إذن لف نظ ري ل ن يت م توحي د "الحمل م" بمفه وم توحي د مجموع ة م ن الفص ائل لن أغلبي ة ه ذه الفص ائل ق د تفكك ت تمام ا وأص بحت
ي
مجموعات من المثقفي ل يجمعهم ي
المشتكة بل فقط رغبة لف القيام ببعض العمال الثقافية لف أحسن
التام واضح بحد أدب من القناعات
ي
ر
عت
كسيي
ليعت أنه ليس هناك
الحوال .لكن هذا
س ء حاصل لكن لف نظري اللتحام بهم ا
ي
مناضلي مار ي
ي
لينينيي خارج "إل المام" هذا ل
ل
توحيد فصائل قد يكونوا متواجدين داخلها ولكن كأفراد فقط.
اللينينيي
ال تمام ا حالي ا ط رح مجموع ة م ن النق ط ال ي لت س يؤدي نقاش ها إل توحي د "الحمل م" إن وح دة الماركس ييي
ي
ل ذلك أرى أن ه م ن المث ل
بالجماهت وخاصة الطبقة
وحي سوستطيع "إل المام" من التقدم لف بناء نفسها والتحامها
)وليس الحملم( سوتم لف إطار مسلسل
ي
نضال ي
ل
والفلحي.
العاملة
ي
اللينينيي  ،إن ه ذا العم ل ممك ن و ض وري لكن ه س يكون عمل يبي المناض يلي
إنت ض د أي عم ل مش يتك م ع الماركس ييي
ي
يعت ل
إن ه ذا ل ل
اللينينيي )ليس يبي فصائل"الحملم"( كأفراد.
كسيي
ي
المار ي
ر
الس ء الذي لم يبق متوفرا(،
غت ممكن لن هده القيادات ي
أما التنسيق يبي القيادات فإن ذلك ي
غت موجودة ،ووجودها ل
يعت وجود حلقات ) ل
اللينينيي لكن كأفراد فقط ،وربما أأن احسن وسيلة
كسيي
كما أنه من الممكن ،كما وقع لف إطار
ي
القاعديي أن يكون هناك تنسيق يبي المار ي
ي
ي
المشتك وبتطوير النقاش والصاع
الجماهتية تسمح بالعمل
ه خلق تيارات لف المنظمات
كسيي
ي
ي
لتوحيد المار ي
اللينينيي )وليس الحملم( ل
الهادف.
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ي
المشتك معهم كأفراد والتنسيق معهم لف
اللينينيي بالتأكيد عل ضورة العمل
كسيي
الخلصة :يجب أني
نكتف حاليا لف مسألة توحيد المار ي
ل
إطار المنظمات النضالية لكن ليس كفصائل بل فقط كاتجاهات سياسية  .إن الكلم عن توحيد "الحملم" كلم ل يقدم ممارسونا وسيبقينا
نردد أطروحات ل علقة لها بالواقع.
يعت أن
التنامج المطروح من طرف القيادة لف الداخل ليس برنامجا مرحليا لن الكلم عن برنامج
التنامج
المرحل للمنظمة :ان ا
 (2ا
مرحل ل
ل
ل
التنامج .والحقيقة
وبالتال أنها تتوفر عل حد أدب من التواجد
المنظمة سوناضل من أجل تحقيقه،
الجماهتي يسمح بالنضال عل هذا ا
ي
ل
فالتنام ج حالي ا يلع ب دورا وحي دا ه و إخب ار
التنام ج
المرحل ل ن يتع دى الدعاي ة ل ه ،ا
غت حاص ل وأن نض النا لتحقي ق ا
ه أن ذل ك ي
ل
الم رة ل
الجماهت ول يمكن
الجماهت بأننا نساند مطالبها ومطامحها العادلة ،فل هو يساهم لف تعبئتها لن التعبئة تتطلب حدا أدب من العلقات مع
ي
ي
ي
نضال لتحقيقه ،إذن هو إعلن عن طموحنا فقط .و إذا كنت
فوف التنامج و ل نحن قادرون بفعل أي عمل
ل
تصور تعبئة انطلقا من إسقاط ل
أعتت أن ذلك مسألة مقبولة تماما  ،فإنت أعتت أن الهم هو تحديد برامج ر
الجماهتية ي
الت
القطاعات
داخل
تجاربنا
من
انطلقا
تواضعا
أكت
ي
ا
ا
ل
ل
الجماهت من أجل تحقيق بعض مطالبها.
نعمل داخلها وأن نعمل عل النضال فعل بجانب
ي
اهت
لف نظ ري ،إن ط رح برنام ج
اع أنن ا ل م نس تطيع حالي ا النض ال وس ط الجم ي
مرحل للمنظم ة س ابق لوان ه لن ه يقف ز عل الواق ع ول ير ل
ل
الساس ية نظ را لع دم تج درنا .ث م ل أظ ن أن برنامج ا نطرح ه ولك ن ل نس تطيع النض ال علي ه سيس مح –كم ا يط رح ال داخل ذل ك -بالتف اف
الجماهت حوله .إن ما يسمح بالتفاف الجماهت هو بالضبط أن تتجدر وسطها -ولو نسبيا -وأن تناضل وسطها .آنذاك ي
التنامج كتتوي ج
يأب ا
ي
ي
ل
غت متواجدين داخلها؟
لمرحلة من التجدر والنضال وليدفع بهده العملية إل المام .ثم كيف يمكن
للجماهت أن تلتف حول برنامجنا ونحن ي
ي
هل سيتم ذلك لن قوى سياسية أخرى يمكن أن توبت برنامجنا؟
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ي
المناضلي
المخلصي "....لن هؤلء
المناضلي
المشتك لكافة
التنامج " سيفتح الباب أمام العمل
غت الصحيح الطرح بأن ا
أعتت من ي
كذلك ا
ي
ي
ي
المخلصي يجب أول أن يكون لهم حد أدب من التأثت عل الجماهت وخاصة الطبقة العاملة والفلحي ليتمكنوا من بعد القيام بعمل ي
مشتك
ي
ي
ي
ي
الجماهت.
داخل هذه
ي
مرحل للمنظمة لن المنظمة ليست لف مستوى المرحلة بجانب
المرحل ل يجب حاليا تسميته ابتنامج
التنامج
أعتت أن ا
وخلصة القول ا
ل
ل
اهت وم ع مطالبه ا العادل ة وللتع يبت عل
اهت م ن أج ل تحقيق ه ،لك ن يمك ن اس تعماله لف دعايون ا للتع يبت ع ن تض امننا م ع نض ال الجم ي
الجم ي
ي
الجماهت ونضالها.
الجماهت وليجاد أرضية حد أدب معهم بما يخدم مصلحة
المخلصي لقضايا
المناضلي
المشتك مع
استعدادنا للنضال
ي
ي
ي
ي
 ( 3التنسيق يبي قوى اليسار :إن كل مناضل مخلص ل يمكنه أن ينادي بجبهة القوى اليسارية ،لكن الواقع الحال هو ليس فقط ر
تشذم هذه
ل
وبالتال لن يقبل أبدا التنسيق
القوى ولكن وهذا أخطر هو تفسخ أغلبية فصائل "الحملم" أما الختيار فما زال لم يقطع علقته بالحزب
ل
اع الواق ع ول ن ي ؤدي إل أي ة
كتنظي م م ع تنظي م آخ ر .ف الكلم حالي ا ع ن تنس يق الق وى اليس ارية )أي "الحمل م"" +الختي ار الث وري"( ل ير ل
نويجة.
ي
جماهتية يمكن أن تقوم تنسيقات ،لكنها ستظل
وف خضم هذا العمل لف قطاعات
ي
ان ما يمكن القيام به حاليا هو العمل القاعدي المشتك ل
بالصورة تنسيقات خاصة بقطاع معي وسوتم بي مناضل ذلك القطاع دون أن ي
ترف إل مستوى تنسيق يبي إطارات.
ي
ي
ل
التكتيك لنه تحدد مهمة ل تتوفر
لف نظري أن الكلم عن تنسيق القوى اليسارية بمعت تنسيق قيادي وقاعدي مسألة خاطئة عل المستوى
ل
حتا عل ورق.
رشوط إنجازها عل المستوى
التكتيك وستظل ا
ل
ر
التكتيك فذلك مثالية
س ء ،لكن أن نظن أن دلك ممكن عل المستوى
أن ندعو لمثل هدا التنسيق ا
ونعت عن رغبونا واستعدادنا للقيام به ل
ل
ومراهنة خاشة مسبقا.
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يكف أن يتجاوز هؤلء
للمناضلي
اللينينيي ول تنسيق القوى اليسارية مسالة رغبة ذاتية
كسيي
ي
ي
ي
وخلصة القول أن ل وحدة المار ي
اليساريي ل
لك يتم التنسيق بينهم أو الوحدة.
حلقيتهم ل
اليساريي عن
وف ظل تهميش
اليساريي لف
إن ما سيفرض ذلك هو تجدر
ي
ي
ي
الجماهت وضورة الجواب عل مشاكلها وتوحيد نضالها .أما الن ل
الجماهت ،لن تؤدي التنسيقات سوى إل علقات هشة )هذا إذا ي
افتضنا إمكانية قيام هذه التنسيقات( ل ترتكز عل المتطلبات الملموسة
ي
لتوحيد نضالت
الجماهت.
المعزولي عن
اليساريي
الجماهت ولكن فقط عل الرغبة الذاتية لمجموعات
ي
ي
ي
ي
اللينينيي )وليس"الحملم"( ول عل طريق التنسيق يبي القوى اليسارية دون أن تتقدم
كسيي
ي
ل يمكن بتاتا التقدم ل عل طريق توحيد المار ي
والفلحي لذلك فالكلم عن التنسيق اليساري أو وحدة
الجماهت وعل رأسها الطبقة العاملة
الجماهت وعل
منظمتنا عل طريق تجدرها لف
ي
ي
ي
"الحملم" كمهمة مطروحة للنجاز حاليا مسألة خاطئة.
ر
ر
ع للمنظم ة مس ألة هام ة وض ورية لتط وير ارتب اط المنظم ة
ع للمنظم ة :إن فت ح نق اش ح ول إمكاني ة تط وير العم ل الش ل
 ( 4العم ل الش ل
ي
التأخت
فإنت أسجل
المسألة،
هذه
ف
وك
لمت
القيادة
ف
الرفيق
نقد
ومع
النقطة
هذه
ف
الداخل
ع
فر
طرحه
ما
مع
اتفاف
بالجماهت .ومع
ي
ا
ي
ل
ل
ل
ل
ل
ي
الت
ي
الخطت للمنظم ة لف ه ذا المي دان وع دم اهتم ام الرف اق وخاص ة رفاق ال داخل بتط وير أساليب المنظم ة والس تفادة م ن ك ل المكاني ات ل
ر
اف أساس ا(
ع .ف إذا ك انت بع ض المجموع ات الماركس ية اللينيني ة تهت م فق ط بتط وير النش اط الجم ي
اهت )نش اط ثق ل
يس مح به ا العم ل الش ل
سياس وبناء هياكل تنظيمية ،فإن منظمتنا لم تعمل منذ انطلق عملية
عت تطوير خط
وأسقطت من اهتمامها بناء تنظيم مركزي صلب ا
ل
إعادة البناء سوى عل بناء هياكلها و تجاهلت ضورة الستفادة من المكانيات ر
الجماهت .إن تصحيح هذا النح راف
الشعية للتواجد وسط
ي
ي
الت ستمكن من التقدم لف هدا
الذي يساهم لف سيادة الخط
اط الواسع والهادف هو الوسيلة ل
ل
الداخل ضورة ملحة وان فتح النقاش الديمقر ل
المضمار.
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ر
اهت ورغب ة المنظم ة وأساس ا الطبق ة العامل ة و
وبي العم ل الشي ض ورة يفرض ها واق ع الجم ي
ع والرب ط المحك م بين ه ي
إن تط وير العم ل الش ل
الفلحي.
ي
 ( 5موقف المنظمة من الحركات السلمية بالمغرب :لم يتطرق فرع الداخل لهذا الموقف .إن بلورة تكتيك جدي يتطلب الهتمام بهذه
تأثت ل بأس به لف بعض القطاعات الشعبية .لذلك يجب محاولة معرفة الظاهرة
المسألة خاصة وأن هذه الحركات قد أصبحت تتوفر عل ي
وفتح النقاش حول بعض المواقف الدي يجب اتخاده منها.
الرأي الثالث:
(1حول وحدة الحملم:
ي
والبلتة" تعرضت لكيفية توحيد الحملم ،وركزت لف تصوري لكيفية إنجاز الوحدة عل
لف كراس "من أجل التقييم والتقويم والتثوير والتنظيم
جانب الممارسة الثورية لعادة البناء ،بينما القيادة لف أرضيتها حول "القضايا التكتيكية" بنت تصورها لكيفية إنجاز الوحدة عل المواقف
النظرية.
فه تظن أن وحدة الحملم "يجب بناؤها عل أسس فكرية وسياسية" وظلت القيادة مثل تكرر
فنظرة القيادة لهذه الوحدة نظرة مثالية ،ل
ذلك مند سنة  ،1979رشوط الوحدة لف أسس من نوع :أول يجب التفاق عل كذا ...وثانيا يجب التفاق عل كذا...إل آخره .فلم تسمح له
ر
ي
الس ء
الت سقط فيها العديد من مكونات الحركة الماركسية اللينينية خلل السنوات
ي
مثاليته بالستفادة من ظاهرة النحلل والردة ل
الختة ،ل
تبت مواقف نظرية محددة ل يصح أن يكون هو الساس الوحيد للوحدة .ويمكن إعطاء بعض المثلة عل مدى مثالية
الذي يثبت كم أن ل
ر
الت سطرتها القيادة .ر
ي
تبت الماركسية اللينينية كمنظور للعالم ،كأداة
فالشط الول
والساس لف نظر القيادة هو " ل
ل
وسطحية "شوط الوحدة" ل
ي
الت توبت الماركسية اللينينية ،وعل
للتحليل ،وكمرشد لف العمل" وأن التعدد ي
الكبت لف المغرب ) ل
وف العالم( للتيارات والتجاهات والمذاهب ل
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الخص وص التناقض ات والصاعات الش به  -عدائي ة القائم ة فيم ا بينه ا ،تؤك د م دى س طحية مث ل ه دا ر
الشط الول .وعل س بيل المث ال ،
ي
والشتاكية ،وجماعة أنوال يعلنون لمن يريد أن يسمع لهم أنهم شيوعيون ماركسيون لينينيون.
فجماعة حزب التقدم
ر
ه نفسها ل تتفق
والشط
ل
الثاب وهو :التفاق عل طبيعة الثورة لف المرحلة الراهنة،أي الثورة الوطنية الديمقراطية الشعبية ،لكن القيادة ل
عل ه ذا ر
الشط ،اد انه ا طرح ت م ؤخرا لف ارض يتها "القض ايا الس يتاتيجية لف الث ورة المغربي ة" طرح ت" :ان الث ورة الوطني ة الديمقراطي ة
تفست جدي ومسؤول(
الشعبية يمكن ان تندلع وتتقدم لف إنجاز بعض مهامها بدون قيادة الطبقة العاملة ،فالقيادة تراجعت هنا )بدون أدب
ي
عن موقف المنظمة الذي كان يدافع عنه لف أرضياته مثل خلل  77و  . 78وكانت القيادة آنذاك تضع هذا الموقف ضمن رشوط الوحدة يبي
اللينينيي.
كسيي
ي
المار ي
وواضح أن من ل يرهن إمكانية قيام الجبهة الوطنية الديمقراطية الشعبية بقيادة الطبقة العاملة ،فإنه يقبل عمليا بقيادتها من طرف طبقة
غتة ل
غتة .وق د س بق لل م رارا أن أوض حت أن البورجوازي ة الوطني ة أو البورجوازي ة الص ي
أخ رى مث ل البورجوازي ة الوطني ة أو البورجوازي ة الص ي
يمكنه ا أن تفج ر أو تق ود أوأن تنج ح الجبه ة الوطني ة الديمقراطي ة الش عبية )مثل لف أرض ية بعن وان "محاول ة بناءالجبه ة قب ل بن اء الح زب
التوليتاري ،إنما تؤدي إل بناء جبهة البورجوازيات" بتاري خ يونيو  . 1979وكذلك لف أرضية "حركة جوان  81الثورية ،أحداث ودروس" وهذا
ا
خلف جوهري.
ر
اض
الكمتادور
أساس للقضاء عل سلطة
الجماهتي المنظم كأسلوب
والشط الثالث هو" :التفاق عل أسلوب العنف الثوري
ا
ي
وملك الر ل
ل
ل
ي
تعت لف رأي القيادة عل
الستاتيجية لف الثورة المغربية" أن صيغة العنف الثوري
الكبار" ومعلوم ) لف أرضية "القضايا
الجماهتي المنظم ،ا
ي
ي
الستاتيجية الملئمة لحسم مسألة السلطة بالمغرب .ورغم أنت مع القيادة ف منظمة واحدة ،فإنت ل أتفق معها تماما عل هذا ر
الشط،
ل
ل
ل
وربما رفاق آخرون  ،فكيف به أن يطلبه ر
كشط للتوحد مع جامعات أخرى؟
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ر
ر
كبتا ،حيث ان القيادة مثل توبت المركزية
يعت شيئا ي
تبت المنظمة الموحدة للمركزية الديمقراطية" وهذا الشط ل ل
والشط الخامس هو " :ل
الفعل للمركزية
نفس دائما لف تصارع مع القيادة )مند نشأة المنظمة إل حد الن( حول التطبيق
فإنت مثل أجد
الديمقراطية ورغم دلك
ل
ل
ل
الديمقراطية )انظر عل القل لف هذا المجال سلسلة مقالت "ضد اختصار المركزية الديمقراطية"(
ي
فرغم ان القيادة اطلعت عل فصل " ر
والبلتة"( ،فإنها لم تستفد منه بما
مشوع خطة عمل" )من كراس" :من أجل التقييم والتثوير والتنظيم
ر
ي
الت يجب أن تبت عل أساسها وحدة
فيه الكفاية ،حيث لو تمعنت فيه لوجدت بعض الفكار القائلة "إن محاولة تحديد الشوط المدققة ل
الحركة الماركسية اللينينية ،سيكون حاليا لف الحقيقة سابقا لوانه" وكذلك"المقياس الحاسم لف الحكم عل جماعة أو منظمة من المنظمات
الم دعوة للوح دة لي س ه و المبادئ ال يت تتف ق عليه ا ،ولكن ه مدى ارتباطه ا بجم اهت العم ال والفلحي أساسا ،وم دى ي
العمل بخ ط
امها
الت
ي
ي
ل
ل
الجماهتي".
النضال الثوري
ي

التكتيك:
النضال
التنامج
حول ا
ل
ل
تيك" وق د اعت اتته القي ادة أن ه "يش كل ج زءا م ن برنام ج الث ورة الوطني ة
النقط ة السادس ة لف أرض ية القي ادة تتعل ق ب" ا
التنام ج النض ل
ال التك ل
يكوس أية صبغة
نقاب او ما شابه ذلك ول
التنامج ليس بتكتيك ،و ل ابتنامج
وف الحقيقة فإن ا
تكتيك ولكنه برنامج ا ل
الديمقراطية الشعبية" .ل
ل
ل
ي
ي
المغرب للشغل أو الكنفدرالية الديمقراطية
اك أو جماعة أنوال او التحاد
ثورية ي
ال
ممتة ،والواقع أن حزب التقدم والشتاكية والتحاد الشت ل
ه:
للشغل يمكن ان يوبنوه حرفيا .فنقطه الرئيسية ل
للجماهت
بتحسي الوضاع القتصادية والجتماعية والمعيشية
-1المطالبة
ي
ي
 -2المطالبة بتحقيق الحريات الديمقراطية
المتيالية....
 -3مناهضة ) نقد = مخلفات الستعمار والسيطرة ا
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 -4النضال من أجل )المطالبة = السلم الفوري والعادل لف المنطقة....
الفلسطيت...
 -5دعم الشعب
ل
 -6التضامن مع جميع حركات التحرر"...
تقتحه القيادة عل الثوريي ف المغرب( ل ي
الت ل تريد القيادة النوباه اليها ه أنه إذا كان "التنامج النضال التكتيك" )الذي ي
ي
يرف
ا
ي ل
ل
و المسألة ل
ل
ل
تيك ل يختلف ون لف
وريي أص حاب ذل ك ا
إل مس توى وطبيع ة ا
تيك للق وى الص لحية ،فه ذا معن اه ،أن ه ؤلء الث ي
التنام ج التك ل
التنام ج التك ل
الصلحيي ،ولو اقسموا بأغلظ اليمان أن لهم أهدافا ثورية أخرى.
الجوهر عن هؤلء
ي
وحينما تطمئننا القيادة بقولها" :هذا ر
نضال
التكتيك ب "برنامج
للتغيت والغناء" وحينما تدعونا القيادة إل تكميل برنامجها
المشوع قابل
ي
ل
ل
قطاع" فإن ذلك ل يعمينا عن كون ما فعلته منظمة "إل المام" وعموم الحركة الماركسية اللينينية مند  1970هو بالضبط ي
اللتام بحدود
ل
داع لتك رار التجربة
التنامج الثوري
مثل هذا ا
وغت عن البيان أنه ل ل
التكتيك "اللطيف" .فكانت النويجة المعروفة :اي الفشل والتصفية .ل
ل
الماضية.
والطروحة الساسية ف تصور القيادة ،ي
غت مطروحة بعد لف المرحلة
ه أن العمل عل القضاء عل النظام
الرجع ي
ل
ل
ل
والت لم تفصح عنها ،ل
التكتيك ) (....تعمل المنظمة ) (......من أجل تحقيقه منذ الن ) (....اما لف
التنامج الثوري )
التاريخية الراهنة .وهذا ما يظهر من قولها ":ا
ل
ي
ي
يلتف مع برنامج الثورة الوطنية الديمقراطية الشعبية،
التنامج
فتة الكفاح الثوري من أجل القضاء عل النظام
الرجع ) (....فإن ا
ل
النضال ل
ل
غت مطروحة بعد.
بعبارة أخرى ،فإن مهمة القضاء عل النظام القائم ي
تغيت الوضاع السياسية القائمة" .و حينما
وف نقطة أخرى عرفت القيادة لف نفس الرضية "العمل
الصلح" بكونه هو الذي" :يزرع وهم ي
ل
ل
الصلح ينطبق عل
التكتيك" نلحظ أن تعريف القيادة للعمل
النضال
التنامج
التنامج " ا
نرجع إل تصور القيادة حول إمكانية تحقيق هذا ا
ل
ل
ل
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رهي بموازين
التنامج الثوري
برنامجها
التكتيك لف ظل النظام القائم؟ إن تحقيق هذا ا
التكتيك ،حيث كتبت "هل يمكن تحقيق ا
التنامج ي
ل
ل
الختة سوتمكن من تحقيق أج زاء
الجماهت ،فإن هذه
الطبقيي  ،فإذا تحولت موازين القوى لصالح
الجماهت الشعبية وأعدائها
القوى يبي
ي
ي
ي
ي
متان الق وى لص الح
التنام ج" .فالقي ادة تؤك د إمكاني ة تحقي ق أج زاء هام ة م ن برنامجه ا لف ظ ل النظ ام الق ائم عن د تح ول ي
هام ة م ن ه ذا ا
بإصلح؟
متان القوى المذكور؟ أليس هذا التصور
الجماهت .لكن
الساس هو كيف سيتحول ي
ي
ل
ل
التنامج ،ولكنه
أب لف هده القضية يختلف تماما ،حيث أعتقد أنه لف ظل النمط
الحال يستحيل تحقيق ليس "أج زاء هامة" من ذلك ا
إن ر ل ل
ل
ثلثي سنة الماضية من تجربة النظام
يستحيل تحقيق ل النقطة الول منه ول الثانية ول الثالثة ول الرابعة ول الخامسة .و ما يقرب من ي
داع للمزيد من محاولة تكرار تجربة الحزاب التقليدية.
ل
الحال ،ومن تجربة الحزاب السياسية فيه ،تؤكد ذلك ،ول ل
تيك" لف ح دود مه ام إص لحية )بمعت القتص ار عل محاول ة ان يتاع إص لحات اجتماعي ة
ه ل يج ب الكتف اء بإبق اء " ا
التنام ج النض ل
ال التك ل
اقتصادية وسياسية( ،رغم أن " ر
صغت ) (...وجزء من التكتيك" )وليس التكتيك كله( فقد طرحت فيه مهمة
مشوع خطة عمل هو برنامج
ي
والمتيالية المسيطرة ) (...والطاحة لسلطة
الجماهت الشعبية للكفاح ضد النظام
تهت رشوط الطاحة بالنظام القائم ) (...وحشد قوى
ا
ي
" ي
تهت تحقيق
اض الكبار ) (....وإقامة جمهورية ديمقراطية شعبية مبنية عل مجالس العمال
الكمتادورية
التجوازية
ا
ا
ي
والفلحي ) (..ي
وملك الر ل
ل
الثورة الزراعية" .وقد طرحت هذه المهمة لف إطار برنامج جبهة القوى الثورية وليس لف إطار مهام منظمة "إل المام" وحدها ،لن هذه
ي
سيبف مستحيل أو فاشل إذا لم تتعاون عل إنجازه كل
الثوريي ،ولن تطبيق هذه المهمة
المهمة بالضبط مطروحة لف نفس الوقت عل كافة
ي
التنامج التكتيك للقيادة فإن مسألة السويلء عل السلطة أو ي
غت
التهت الجدي لها فإنها ي
أو أغلبية القوى الثورية لف البلد .أما لف ا
حت مهمة ي
ل
ي
السء الذي ي
ر
يبف برنامجها ف حدود إصلحية ،ي
الستاتيجية لف الثورة المغربية" فإننا ل نجد أي
وحت لف أرضية القيادة حول "القضايا
ل
واردة ،ل
ي
ي
الت
ه التالية" :التحديد الدقيق للشكل أو الشكال ل
توضيح جدي حول مسألة السويلء عل السلطة ،والشارة الوحيدة ل
الت أوردتها القيادة ل
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سيتخدها أسلوب العنف الثوري الجماهتي المنظم )الهادف إل السويلء عل السلطة( يمكن القيام به ف المستقبل ،أما ف ي
الفتة الحالية
ي
ل
ل
الجماهت المنظم كاف".
تبت صيغة أسلوب العنف الثوري
ي
فإن ل
اهت بمص الحها
وع الجم ي
اهت تق ول " :لف خض م النض ال م ن اج ل تحقي ق ه دا ا
وح ول تص ور القي ادة لس لوب تعبئ ة الجم ي
التنام ج يون ام ل
الحقيقية وبطبيعة أعدائها ".لكن عدم تجاوز التنامج التكتيك الذي ي
وع
تقتحه القيادة لحدود النضال
الصلح يجعله ي
ا
ل
غت كاف ليصال ل
ل
الجماهت إل ذلك المستوى.
ي
غت
التنامج الثوري يسمح بالتفاف أوسع
التنامج للنضال من أجل تحقيقه" .وهذا التصور ي
الجماهت حول هدا ا
ي
و أكدت القيادة أن هذا " ا
ي
للجماهت" حول
الت ناضلت بالمغرب خلل سنوات عل برامج مطلبية مماثلة لم تنجح لف "لف أوسع
ي
مقنع بل لن تجربه الحزاب التقدمية ل
التامج.
ذلك النوع من ا
ي
الجماهت مهما كانت
المخلصي لقضية
المناضلي
المشتك لكافة
النضال "يفتح الباب أمام العمل
التنامج
ي
وأكدت القيادة أيضا أن مثل هذا ا
ي
ي
ل
التكتيك" ظلت متوفرة ولم تكف أبدا ) بالمغرب( لتكون
التنامج
غت مقنع أيضا ،إذ أن أمثال هذا " ا
انتماءاتهم السياسية" ،وهذا التصور ي
ل
أساس عمل ي
مشتك يبي مختلف التيارات والقوى السياسية المناضلة.
ولم تحدد القيادة ي
التنامج التكتيك" خللها ،هل ه سنة ،أم ر
الفتة الزمنية ي
ه
هل
أهدافه،
يحدد
ولم
سنوات؟
عش
"
تطبيق
يجب
الت
ا
ل
ل
ل
ل
ي
التكتيك".
التنامج
تعبئة
الشت الذي ايتر الغموض لف أسس وأهداف هذا " ا
ي
ه فعل انتاع تلك الصلحات؟ ي
ل
الجماهت ،أم ل
وكتبت القيادة ،يجب أن نكون مستعدين لممارسة كل الشكال والساليب النضالية ،هذا مثال عل العبارات الغامضة الواردة لف الرضية،
ي
فه
لننظر للعمل
الرهاب مثل أو للعمل لف ا
التلمان أو أساليب نضال حزب التقدم والشتاكية ،أو أساليب نضال جماعة أنوال ،إل آخره ،ل
ال
كذلك "أساليب نضالية" فهل تدعونا القيادة حقا للستعداد لممارستها؟.
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مثال آخر عل العبارات العديدة الغامضة الواردة لف ارضية القيادة" :سبق للقيادة ان تعرضت للقضايا الساسية لف الثورة ببلدنا لف الرضية
والت تظل ثابتة نسبيا خلل مرحلة تاريخية بكاملها أو ي
ي
الستاتيجية ف الثورة بالمغرب" ي
فتة طويلة من هذه المرحلة".
المعنونة "القضايا
ل
ل
لحظ عبارة "تظل ثابتة" لكن عبارة "نسبيا" ي
فتلع عمليا معت العبارة الول .لحظ كذلك عبارة "خلل مرحلة تاريخية بكاملها"
بعدها
تأب
ل
ل
فتة" ي ي
ي
ثم عبارة "أو خلل ي
ي
ه
الت تطرحها القيادة "ستظل ثابتة" أم ي
الت ل
لتلع ما سبق ذكره .فهل الستاتيجية ل
ل
غت ثابتة؟ وهل ل
تأب من بعدها ل
إستاتيجية مجرد " ي
استاتيجية "مرحلة تاريخية بكاملها" أم ي
ي
فتة طويلة"؟ الغموض هنا هو الواضح .
ر
ي
والت
لكن الكت خطورة من هذا وذاك هو أن القيادة تؤكد لف مقولتها المعروضة أعله أنها حددت "القضايا الساسية لف الثورة ببلدنا ) (..ل
الت ي
ي
تبف ثابتة ،فإننا نجد أنها ل
تظل ثابتة خلل مرحلة تاريخية بكاملها" ،بينما ي
ه القضايا الساسية ل
حي نرجع لرضيتها المذكورة لتى ما ل
ي
ي
الستاتيجية الثورية هو عمليا الذي يجب أن ي
ر
يبف حسب رأي القيادة ثابتا خلل مرحلة تاريخية بكاملها،
كاستاتيجية ثورية أي انعدام
سء
ل
ه
إذا أضفنا إل ذلك افتقار أرضية القيادة حول "القضايا التكتيكية" إل أي تكتيك تجديدي ل
فعل  ،فإن النويجة تكتمل لف خلصة واحدة ل
العجز والغموض.
العمل ف ر
الشعية:
ل
ر
الوليتي من نش أة الحركة الماركس ية اللينيني ة ،ك ان
نتي
ي
يل " :خلل الس ي
لك تثبت القيادة أطروحته ا ح ول "العمل لف الشعية" كتبت ما ل
ل
ر
كبتا جدا :إصدار مجلة انفاس كواجهة دعائية رشعية للحركة الماركسية اللينينية ،العمل لف الجمعيات الثقافية،
ع ي
اهتمامها بالعمل الش ل
دعاب
التقدميي )من دون أن يكون رشعيا( داخل الحركة الطلبية ،قيام العديد من أطر الحركة الماركسية اللينينية بعمل
إنشاء تيار الطلبة
ي
ل
شفوي مكثف )محاضات ،ندوات( ،وهذه مغالطة .فالقيادة تريد جرنا إل اليمان بإمكانية عمل المنظمة ف ر
الشعية القانونية ،فتلجأ إل
ل
الوليتي من نشأتها تعمل ف ر
الشعية .فلنحلل هذه الحجة:
السنتي
محاولة إيهامنا أن الحركة الماركسية اللينينية كانت خلل
ي
ي
ل
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 .أنف اس ل م تك ن تص در كمجل ة رشعية للحرك ة الماركس ية اللينيني ة ،وإنم ا فق ط ر
كمثقفي )أو عل
المثقفي
كنشة ثقافي ة يكت ب فيه ا بع ض
ي
ي
ي
الت توضح فيها للجهزة
وغت
الخصوص بأسماء مستعارة( ،وكان هؤلء يحرصون عل الظهور كأناس
غت ،ي
مثقفي ل ي
ي
ي
منظمي  ،ومنذ اللحظة ل
ومنظمي  ،أشعت إل منعها وإل متابعة أصحابها .فكيف تتوهم القيادة إمكانية حصول المنظمة عل
ثوريي
القمعية أن وراء أنفاس أناس
ي
ي
"واجهة دعائية رشعية" وإمكانية إصدار المنظمة كمنظمة ر
لنشة دعائية؟.
 .العمل لف الجمعيات الثقافية عل عكس ادعاء القيادة بدأ مع نشوء فصائل الحركة الماركسية اللينينية ،ولم يتوقف إل مع تصفيتها .لكن
الساس ه و أن فص ائل الحرك ة الماركس ية اللينيني ة ل م تك ن تعم ل رشعيا لف تل ك الجمعي ات كتنظيم ات أو كحرك ة ماركس ية لينيني ة ،لك ن
ل
منظمي.
غت
كمواطني
مناضليها فقط هم اللذين كانوا يعملون لف تلك الجمعيات كأفراد ،وكانوا يحرصون هم أيضا عل الظهور
عاديي ،ي
ي
ي
ي
ي
مشتكة لف مناسبة انتخابات نقابة الطلبة أوطم ) لف المؤتمر  14لف
التقدميي ،فإنه كان لف البداية مجرد لئحة انتخابية
 .أما تيار الطلبة
ي
ي
المشتكة كتيار وسط الحركة الطلبية .لكن ل ذلك التيار الجبهوي ،ول تيار الطلبة
 ،(1971ثم استمر بعد ذلك لف اعتبار أنصار اللئحة
ر
ع للحركة الماركسية اللينينية.
يدع ولم يتظاهر ولم يسمح النظام به قانونيا أبدا ،كامتداد
الحال لم
القاعديي
ي
ل
تنظيم ش ل
ل
ل
ر
ي
دعاب شفوي مكثف قام به أطر الحركة الماركسية اللينينية" ،فل بد من
الت وصفتها القيادة "كعمل
ل
 .أما المحاضات والندوات الشعية ل
ي
ي
الت كانت
الت قام بها أطر الحركة الماركسية اللينينية قد نظمت أساسا داخل المؤسسات الجامعية ل
تدقيق أن الندوات القليلة والمحاضات ل
الت لم تعرف ي
ي
ي
حت ما يجري داخلها .أما اليوم فإن تنظيم مجرد محاضة
آنذاك لف مد
ل
والت كانت محرمة عل قوات القمع ل
نضال ل سابق له ،ل
تقدمية شيئا ما يعد من قبيل المستحيل تقريبا.
تشت إل عمل المنظمة كمنظمة ف ر
الشعية ،ومنها المثلة التالية" :العمل
ورغم بقاء الرضية غامضة عل العموم ،فقد وردت عدة عبارات ي
ل
ر
التنامج ،برنامجا دعائيا ونضاليا لعملها
ع الذي يمكن ان تقوم به المنظمات الثورية"" ،المنظمة سيمكنها لسهولة أن تقتبس من هذا ا
الش ل
ر
ر
التكتيك المطروح لف الرضية ) (...يمكن المساعدة عل أساسه لف
النضال
التنامج
ع للمنظمة" " ،ا
ع" " .ا
ل
التنامج الخاص بالعمل الش ل
الش ل
ل
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الشع"" .من الممكن أن تطرح لشكل ر
إطار العمل النضال ر
تغيت بعض الصيغ ) (...لف إطار العمل
مباش تصورات المنظمة ومواقفها مع ي
ل
ل
ر
ر
الجماهتية هو تقريبا
ع "إن العمل لف الط ارات
ي
ع" ل
وف الجملة التالية تتأسف القيادة عل كون المنظمة ل تقوم كمنظمة بعمل ش ل
الش ل
وحت هذا العمل ،فإن الذين يقومون به ر
ر
ي
والمرتبطي بها
مباشة هم أعضاء المنظمة
ع الوحيد الذي تقوم به المنظمة حاليا،
ي
العمل الش ل
وليس المنظمة كمنظمة"!
وطرحت القيادة "من الممكن ان تطرح ر
تغيت الصيغ هو
تغيت بعض الصيغ ،وما توناساه القيادة هو أن ي
مباشة تصورات المنظمة ومواقفها مع ي
ر
عت" .كم ا تق يتح
تغيت لتل ك المواق ف نفس ها .فمثل ي
ل أق ل ول أك ت ي
اط ش ا ل
تغيت ش عار "الث ورة الديمقراطي ة الش عبية" بعب ارة" حك م ديمقر ل
إصلح.
تغيت طفيف ولكن الفرق بينهما يصبح هو الفرق يبي شعار ثوري وشعار
القيادة ليس مجرد ي
ل
و م ا تنس اه ،او توناس اه القي ادة )وم ا ظل ت مجم ل الق وى السياس ية الص لحية ،بم ا فيه ا جماع ة أن وال ،تتج اهله ،ه و أن العم ل ف ر
الشعية
ل
اض
الكمتادورية
التجوازية
اط المزعوم ،بل
ا
بالساس هو أن طبيعة ا
وملك الر ل
ل
ل
القانونية ،ل يتعلق ل بالقانون المزعوم ول بالهامش الديمقر ل
الكبار ،ل تقبل ولن تقبل ولو دقيقة واحدة بوجود شخص أو تيار أو تنظيم يقوم بأعمال ثورية تهدد مصالحهم الطبقية ،أي بأعمال ر
تمس لف
ل
ي
الطبف مع أعدائهم  .فنك ران هذا الواقع لف الوقت بالضبط الذي نشاهد فيه
المستغلي ،وتهيئهم للصدام
الكادحي
اتجاه توعية وتنظيم
ي
ي
ل
العديد من المثلة القمعية ر
الشسة والمفضوحة )مثل تصفية الحركة الماركسية اللينينية ،إطلق الجيش للنار عل المتظاهرين لف  20جوان
ي
القاعديي ،اعتقال الجماعات الدينية( ضد أدب
اك ،ضب تيار الطلبة
الشت
 ،81تصفية الكنفدرالية الديمقراطية للشغل ،تفتيت التحاد
ي
ل
التحركات الفكرية أو النقابية والسياسية المعارضة للنظام القائم ،سيكون من المثالية العمياء.
ر
ي
الجماهتية"
الت تراها ملئمة وممكنة لف الظرف الراهن" لف  "-1العمل لف الطارات
ي
ع ل
أما إذا كانت القيادة فعل تحص ،أشكال العمل الش ل
كأفراد -2 ،المشاركة ف "المحاضات والندوات" كأفراد دائما ،إصدار"مجلة ثقافية-سياسية" كمثقفي أفراد ،فإن تلك ر
التثرة الواردة لف أرضية
ي
ل
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القي ادة ل م تك ن ض ورية لقناعن ا ب أن تل ك الش كال المح ددة ال واردة فعل) ،انظ ر ك ذلك" ر
مش وع خط ة عم ل" لف ك راس" م ن أج ل التقيي م
ي
والبلتة"(.
والتقويم والتثوير والتجميع
تغيته:
العلقة يبي تحليل الواقع وطرح مهمات ي
ي
ه التالية:
التكتيك
هذا
مكونات
إليه؟
القيادة
تدعونا
الذي
التكتيك
هو
ما
،
كت
بت
ي
ل
-1بناء المنظمة -2 ،العمل ف ر
مرحل جوهره:
الشعية  -3توحيد الحملم -4 ،التنسيق يبي القوى الثورية -5 ،برنامج
ل
ل
اهت *.المطالب ة بالحري ات الديمقراطي ة *.المطالب ة باس يتجاع س بتة ومليلي ة *.المطالب ة بالس لم الف وري*.
المطالب ة بتحس يي أوض اع الجم يالفلسطيت *.التضامن مع حركات التحرر .فهل هذه المكونات تشكل تكتيكا ثوريا؟
التضامن مع الشعب
ل
ان هذه المكونات ل تكف لوشكيل تكتيك ثوري فعل) ،لهذا حينما طرحت مثل هده المكونات نسبيا  ،بالضافة إل أخرى ر
أكت دقة وتقدما
ل
ل
ر
سياس للقيادة )المعنون ب:
لنفس بوسميتها تكتيكا ثوريا( .خاصة و أننا إذا رجعنا إل آخر تحليل
فإب لم أسمح
لف "مشوع خطة العمل" ل
ل
ل
"حول تصورات الوضع لف المغرب خلل عام  ،("81نجده يونبأ بانفجار حاد لعدة تناقضات.
وب الذي
الكمتادورية
التجوازية
ا
فقد جاء لف ذلك التحليل" :وإذا كانت التناقضات لف صفوف ا
اض الكبار بعد اندلع مسلسل ينت ا ل
وملك الر ل
ل
ي
اك ،فإذا استمرت الحرب بصاوة ومنعكساتها المتصاعدة عل
التف حوله كافة القوى الشوفينية الرجعية والصلحية باسوثناء التحاد الشت ل
داخل بالخص وص ،س يؤدي بالص ورة إل ب روز ه ده التناقض ات مج ددا وربم ا انفجاره ا لش كل عني ف" .ث م ج اء في ه" :ل ن تظ ل
الص عيد ال
ل
اض الكبار بدون انعكاسات عل قيادة الجيش المتحكمة لف هذه المؤسسة" .وجاء فيه
الكمتادورية
التجوازية
ا
التناقضات داخل ا
وملك الر ل
ل
أيضا" :مهزلة نظام التناوب عل الحكومة يبي مختلف الح زاب الرجعية وذلك ي
حت ل تؤدي التناقضات لف صفوف الرجعية إل النفجار".
الجماهت والقوى المناضلة بجميع اتجاهاتها سيؤدي بالصورة إل احتداد
وجاء لف ذلك "أن هدا السلوب )أي أسلوب تصعيد القمع ضد
ي
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للمتيالية الفرنسية ببلدنا يعرف بعض
السياس
الزمة السياسية والقتصادية وإل انفجارها لشكل أو بآخر" .أضف إل ذلك كله أن "النفود
ا
ل
ي
المتيالية المريكية".
التاجع لصالح نفود ا
لتجع الن إل التكتيك الثوري الذي ي
اقتحته القيادة لف أرضية "القضايا التكتيكية" والذي سبق تلخيصه لف الفق رات السابقة .ولنبحث فيه
ي
لك يصادق
بعي العتبار بنتائج تحليلها
بدقة ،هل أخدت القيادة ي
ل
السياس هذا لف "التكتيك الثوري" الذي وضعته مؤخرا والذي اقتحته ل
وبالتال
السياس " و "التكتيك الثوري"،
المثت للنوباه هو أن هناك استقللية تامة يبي "التحليل
عليه فرع الداخل؟ الجواب هو ل تماما ،بل
ي
ل
ل
ي
الت ألفناها منها منذ نشأة المنظمة ،فما الفائدة إذن من
فنحن أمام مجرد نصوص أدبية أو "إنشائية"للقيادة ،مثلها مثل العديد من النصوص ل
الموافقة أو عدم الموافقة عل نصوص ي
تبف مجرد نصوص بعيدة عن التفاعل مع الواقع؟
خلصة:
بقيت الرضية غامضة وكان هدف القيادة هو ي
انتاع اتفاق المنظمة عل ق رار غامض هو "العمل ف ر
الشعية" لتطبيق هدا الموقف فيما بعد
ل
لف خطط ربما يصعب حاليا طرحها داخل المنظمة.
علت مسموح به
والسؤال المطروح هو :هل يمكن حاليا لف ظل النمط السوبدادي القائم أن تعمل منظمة ثورية ماركسية كمنظمة لشكل ل
قانونيا :الجواب الذي يفرضه الواقع هو ل تماما .لكن القيادة تدع العكس ف أطروحتها حول العمل ف ر
الشعية.
ل
ل
ل
ر
ر
ي
الت
ع ،افكار وإشكالت" صدرت لف
الشيوع العدد  ( 4ل
ل
إن الفصل المخصص للعمل لف الشعية ،هو نفس الرضية )بعنوان "العمل الش ل
ي
والبلتة"
سبق ان طرحها رفيق من القيادة باسمه الخاص .وقد انتقدت هذه الرضية لف ك راس "من أجل التقييم والتقويم والتثوير والتجميع
ر
اط المسموح به قانونيا" لكن القيادة لم
لف فصل" مشوع خطة عمل" وطرحت فيه بديل حول "كيفية استغلل امكانية العمل الديمقر ل
تستفد من تلك النتقادات،
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ي
ه أنها ازالت من اطروحتها العبارات اليمينية المفضوحة ،وحافظت عل نفس الجوهر ،وكمثال عل
بل الستفادة الوحيدة ل
الت قامت بها ل
تلك العبارات اليمينية ،ورد لف الرضية:
عل ص عيد "الس يتاتيجية يمك ن للمنظم ة ف إط ار ر
الرئيس "" .فيم ا يخ ص برنام ج الث ورة
الشعية أن تط رح تحليله ا للطبق ات وللتن اقض
ل
ل
التكتيك يمكن للمنظمة ان
الوطنية الديمقراطية الشعبية" يمكن الدفاع عليه برمته ،باسثناء مسالة السلطة" وأضاف كذلك "عل الصعيد
ل
تدافع عل التنامج النضال المرحل" .إذن فكل رسء )حسب الطروحة( باسوثناء مسألة السلطة من ي
استاتيجية وتكتيك ممكن الدفاع عليه
ا
ل
ل
ل
ف ر
والمثال؟ شه هو أنه يظن أن جوهر الديمقراطية هو الدفاع عل مواقف سياسية .بينما جوهر
اليميت
الشعية .فما هو ش هذا التصور
ل
ل
ل
أي ة ديمقراطي ة س واء ك انت ممنوع ة أو مس موح به ا ه و ترجم ة المواق ف السياس ية إل أعم ال .ف إذا ل م تقتن ع بع د القي ادة به ذه النتق ادات
النظرية ،فلتقتنع عمليا بإفلس تجربة جماعة أنوال ،لن ما فعلته جماعة أنوال هو بالضبط التطبيق الممنهج لطروحة العمل ف ر
الشعية.
ل
ي
الستاتيجية وجوهر التكتيك اللذين ظلت القيادة تدافع عنهما هما:
جوهر
النتظارية ثم النتظارية ،أي الدفاع عل الثورة لف مجال الكلم ،أما لف مجال العمل فهما البقاء لف حدود معارضة فكرية خجولة ومتحفظة.
ي
الشتاك :هل هو تبت الماركسية اللينينية :ي
حت التحاد
يمت منظمتنا "إل المام" إل حد الن عن قوى إصلحية مثل التحاد
لنوساءل :ماذا ي
ل
ل
الش ي
اك يوبت الش يتاكية العلمي ة ،ه ل ه و التف اق عل الث ورة الوطني ة الديمقراطي ة الش عبية ،وبن اء ح زب الطبق ة العامل ة؟ فح يت التح اد
ت
ل
ي
ي
ي
اك او حزب التقدم والشتاكية يتفق عل ذلك او يمكنه لسهولة التفاق عل ذلك .لتجع إل أرضية القيادة حول الستاتيجية و إل
الشت ل
ي
ر
ي
اك أو التحاد
س ء عما ظل التحاد الشت ل
الت تدعونا القيادة لها ل تختلف لف ل
ارضيتها حول التكتيك ،وسنجد أن كل مهام العملية الراهنة ل
ي
وبي الق وى
ال
وطت للق وات الش عبية أو ح زب التق دم والش تاكية يفعل ونه .والف رق يبي منظم ة "إل الم ام" )تح ت مس ئولية القي ادة( ي
ل
الص لحية ه و أن منظم ة "إل الم ام" تتكل م ع ن التجدي د )ولك ن فق ط لف المس تقبل البعي د ج دا( وأنها ل تري د فعله ا او تهيئها ج ديا ،بينم ا
القوى الصلحية تتكلم عن الصلحية وتطبقها.
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نهت
إن القيادة ل تتصور الثورة إل بعد  20أو  30سنة ،بينما أنه من الممكن ومن الواجب إذا وفرنا لف أنفسنا الرادة والشجاعة
ي
الثوريتي أن ي
ر
سء
وان ننجز الثورة لف ظروف ل تتعدى خمسة او ثمانية سنوات والظروف الموضوعية ناضجة لذلك ،ولتحقيق هذا يجب امتلك وتربية ل
ر
ر
التفكت وعل البتكار ،والج رأة عل النضال،
الس ء هو العزيمة والشجاعة أي الج رأة عل
ي
خاص ل يمكن ل شاءه ول أخده من الكتب ،هدا ل
والجراة عل النتصار.
ر
أعتت الوضاع الراهنة
أنت ا
يعت ل
بأنت أغفل جانب الشوط المادية والجتماعية ،وإنما ل
يعت ل
و إذا أكدت عل جانب الرادة والستعداد فهذا ل
وكيف للعمل الثوري ،إذا عرف الثوريون كيف يتعاملون مع الواقع.
لف البلد ناضجة للسماح بنمو شي ع
ل
نقاش ارضية "التجدر وسط الطبقة العاملة"
وغت ممنهجة ،لن المثقفون ليس
المثقفي " الصادرة لف
الرضية المتعلقة "بالعمل وسط
الشيوع  ،4ل أوافق عليها أساسا لنها غامضة ي
ي
ل
انت ل أدخل
التجوازية
ي
هم  :التلميذ +الطلبة +المهندسون +التقنيون +رجال التعليم .وإن العمل لف هده الفئات من ا
الصغتة )مع العلم ل
غت الصحيح ان
غتة( يط رح مشاكل كان من اللزم ابرازها وتحليلها وايجاد حل ول لها ،وإذا كان من ي
التجوازية الص ي
التلميذ بالصورة ضمن ا
مشوط بتحديد ) ر
الصغتة المؤهلة للثورة ،فإن التفاق عل مهمة هذا العمل ر
اكت
التجوازية
ي
نرفض لشكل مطلق ،ولو حاليا ،العمل لف اوساط ا
أب ليس فقط
ملموس( لحجمه ولنوعه بالمقارنة مع العمل لف الطبقات والفئات الخرى) ،الطبقة العاملة ،الفلحون ،اخ (...لهذا يجب لف ر ل ل
التفكت والتحليل لف هذا الموضوع.
إعادة صياغة هذه الرضية ،ولكن إعادة
ي
لف مسألة القيادة
فإب أعرضه هنا:
لف موضوع مسألة القيادة ،لم يسبق لل أن طرحت موقفا عمليا واضحا ومركزا،
وبالتال ل
ل

115

أ
"إلى المام"  1980 :ـ  1994ـ الخط التحريفي ـ وثائق ونصوص
 -(1نظ را لنه من مجموع  12عضوا ف القيادة ف البداية ،لم يبق عمليا سوى  ،2أما ر
العشة فإنهم انسحبوا من المنظمة )باسوثناء واحد
ل
ل
ألغيت عضويته من القيادة لنه سلم نفسه للجهزة القمعية ،وآخر ستصبح استقالته من القيادة سارية المفعول منذ انتهاء فرع الداخل ،وإن
كان ل يشارك عمليا لف القيادة منذ مدة هامة(.
 -(2ولن ما ي
عت عل
تبف من القيادة ليس لف مستوى تحمل المسئوليات القيادية ،إذ أن أحد العضوين
الباقيي من اللجنة الوطنية القديمة ا
ي
الثاب منهما عن الضعف أو الفتقار إل التجربة اللزمة.2
أنه ليس لف مستوى تحمل المسئوليات القيادية ،كما ا
عت ل
 -(3ولن القيادة تتحمل مسؤولية انحراف وفشل وتصفية منظمة "إل المام".
ي
ي
اط واضح للجميع لف مؤتمر
سياس
حقيف يرتبط بفقدانها لخط
 -(4ولن فقدان المنظمة لقيادي
ل
حقيف محسوم لشكل مركزي ديمقر ل
ل
ل
السياس ل يمكن
الوطت .ولن حل مشكل القيادة ومشكل الخط
وطت)أو ما يعادله( .ولن مشكل القيادة ل يمكن فصله عن مشكل المؤتمر
ل
ل
ل
وطت.
عت مؤتمر
حله سوى ا
ل
 -(5ولن ما ي
تبف من القيادة ل يتواجد بالميدان.
النتقال المؤقت ليس هو تطعيم القيادة وإنما هو:
نظرا لكل ذلك ،فإن الحل
ل
* تقديم ما ي
تبف من القيادة لستقالته ،أو تقرير حله من طرف قيادة الفرع لف الداخل.

أ
خ
 2ـ رغم أان الفقرة تفضح الوضع الذاتي للقيادة انذاك إل انهـا غيـر دقيقـة مـن حيـث المعطيـات التاريخيـة حـول القيـادة الـتي أافرزتهـا النـدوة الوطنيـة الولـى للمنظمـة المنعقـدة يــومي 31دجنـبر  1971و
أ
1يناير  ، 1972للمزيد من الطلع انظر وثيقة "مسلسل تصفية المنظمة الماركسية اللينينية المغربية "إلى المام".......التي أاصدرها موقع "30غشت".
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الساس من المنظمة الجديد( المنتخب لف الندوة يقوم بدور
* قسم فرع الداخل ) والذي ليس مجرد فرع ،ولكنه المنظمة نفسها أو الجسم
ل
ر
الس ء الذي ل يمنع طبعا جميع العضاء الخرين ،حيثما كانوا ،من
حي عقد مؤتمر
قيادة وطنية مؤقتة إل ي
ل
وطت لف أقرب الجال الممكنة ،ل
أن يساعدوا القيادة المؤقتة الجديدة ي
باقتاحاتهم او انتقاداتهم.
الرأي الرابع:
-(1مقدمة
تعت أرضية "ملخص آراء حول قضايا التكتيك ،عن وجهة نظر رفاق لف الرضية المعنونة "القضايا التكتيكية لف خط المنظمة" ،أريد هنا ومن
ا
ي
الت يجب أن تحددها
أجل إغناء النقاش ان أبدي بعض الملحظات النقدية حول ما ورد لف "ملخص آراء" من أفكار وآراء حول التكتيكات ل
المنظمة لنفسها.
إن النقاش الذي يدور حاليا وسط المنظمة حول القضايا التكتيكية يعد مسالة جد هامة وليس ترفا فكريا .إن تحديد تكتيكات سديدة من
يعتت إحدى الضمانات الساسية لتطور تلك المنظمة .ولهذا ل بد ان يهتم الرفاق ويساهموا بفعالية كل حسب
طرف أية منظمة سياسية ا
طاق اته لف النق اش الج اري ح ول القض ايا التكتيكي ة ،إن نقاشا شامل ح ول مجم ل القضايا التكتيكية للمنظم ة يع د مسألة جدي دة لف تاري خ
منظمتن ا ،ل ذا ،ف إن ه ذا النقاش لن يخلو من بعض المتلقات ومن بعض الغموض ،وهذه مسألة طبيعية ل يجب أن تخيفنا أو تثنين ا عن
اليقي بأن هدا النقاش سيؤدي إل نتائج إيجابية ر
لشط ان يكون نقاشا رفاقيا يهدف
ول
ي
خوض هذا النقاش بجرأة وبكل ما يتطلبه من عمق ل
إل القناع والقتناع ،ان نبتعد عن النفعال والوشنج والتعصب الفكري وان ي
نلتم بالساليب الديمقراطية والعلمية لف النقاش والبحث عن
الحقيقة.
بعي العتبار أثناء مناقشة
قبل المرور إل نقاش الراء الملموسة حول مختلف القضايا التكتيكية أريد ان ي
أشت هنا إل مسألة ل بد من أخدها ي
ي
الختة ،ويتعلق
الت صاغتها القيادة لف المدة
ي
ه أن هذه الرضية ل يمكن عزلها عن مجمل الرضيات الخرى ،ل
أرضية القيادة حول التكتيك ،ل
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السياس المعن ون"ح ول الوض ع لف المغ رب خلل ع ام "81
بنض "القض ايا الس يتاتيجية لف الث ورة المغربي ة" والتحلي ل
الم ر بالخص وص
ل
ل
ي
التنامج
اتيج وعن تحليله للظرف
فالمنظور
السياس وعل سبيل المثال ل يمكن فهم ا
التكتيك للقيادة ل يمكن عزله عن المنظور الست ا ل
ل
ل
السياس ول يمكن فهم المهمة الرئيسية للمنظمة بدون الرجوع إل كل
التكتيك بمختلف محاوره ونقطه بدون الرجوع إل التحليل
المرحل
ل
ل
ل
ي
ما ورد عن الحزب لف الرضية حول الستاتيجية .ومن جهة أخرى إن الرضية حول التكتيك كانت لشكل عام تطرح عند التعرض لكل قضية
أنت أس جل م ع أح د الرف اق ب أن القي ادة ل م تتع رض لش كل
من قض ايا التكتي ك الس س النظري ة والسياس ية للمه ام التكتيكي ة المطروح ة .إل ل
ي
ر
ي
الذاب
الموضوع للوضع
ينبت عليها أي تكتيك سديد ،ويتعلق المر بالتقييم
ل
ل
الت ل
مباش لف الرضية حول التكتيك لحدى السس الهامة ل
غت كاف ولبد من
للمنظمة ،للحملم وللحركة الثورية .إن ما ورد بصدد هده المسألة سواء لف التحليل
السياس أو لف النص حول التكتيك ي
ل
تجاوز هدا النقص.
وأختا أسجل أن أرضية القيادة تتعرض لمجمل القضايا التكتيكية سواء منها الداخلية أو الخارجية التنظيمية الدعائية أو النضالية .إن القضايا
ي
تيك ،وأن القض ايا مث ل وح دة الحمل م والتنس يق
التكتيكي ة لف خ ط المنظم ة ل تنحص ،كم ا يعتق د الرفي ق لف ال رأي الث الث ،لف ا
التنام ج التك ل
ه الخرى ضمن القضايا التكتيكية الراهنة للمنظمة.
الثوري وبناء المنظمة تدخل ل
 -(2المهمة الرئيسية:
وتعتت كذلك أن المهمة
ه المساهمة لف بناء مستقبل الطبقة العاملة،
ا
ان القيادة ا
تعتت منذ مدة أن المهمة المركزية لكافة الرفاق المغاربة ل
والفلحي  .وهن ا يج ب النوب اه إل أن
ه إنش اؤها كمنظم ة ثوري ة مكافح ة ص لبة متج درة وس ط الطبق ة العامل ة
ي
الرئيس ية لعض اء المنظم ة ل
وريي المغارب ة ،مهم ا ك انت م واقعهم التنظيمي ة ،بينم ا نتح دث ع ن المهم ة الرئيس ية بالنس بة
المهم ة المركزي ة المطروح ة بالنس بة لكاف ة الث ي
الصل(.
ه لف النص
ل
لعضاء المنظمة).تم نقل الجملة كما ل
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ي
التوليت اري ،بن اء الجبه ة الوطني ة
وريي المغارب ة لف الف تة الراهن ة كم ا لف المس تقبل ،س تكون له م مه ام متع ددة منه ا بن اء الح زب ا
ان الث ي
ي
الت
الشعت ،بناء السلطة الشعبية ،بناء ثقافة وطنية ديمقراطية شعبية ،بناء اقتصاد
الديمقراطية الشعبية،بناء الجيش
وطت  ،لكن المهمة ل
ل
ال
ه بناء الحزب المستقل للطبقة العاملة ،إنها المهمة
ستظل لف مركز اهتمامهم طيلة مرحلة "الثودش"وخلل مرحلة الثورة الشعبية كذلك ل
ي
ي
ه بناء الحزب المستقل
الت تتمحور حولها مجمل المهمات الخرى وهذا ما تجسده صيغة المهمة المركزية
ي
الستاتيجية ل
للثوريي المغاربة ل
للطبقة العاملة.
السياس
ه البن اء
أم ا بالنس بة ل ذلك الج زء م ن الث ي
ل
وريي المنض وين لف منظم ة "إل الم ام" أي أعض اء "إل الم ام" ف ان مهمته م الرئيس ية ل
يعت أن المهام الخرى مثل وحدة
والتنظيم ل "إل المام" كمنظمة ثورية مكافحة صلبة متجدرة وسط الطبقة العاملة
ي
والفلحي  .وهذا ل
ل
يعت هامشيتها أو تفاهتها.
ه مهام ثانوية نخضعها للمهمة الرئيسية مع التاكيد عل أن ثانوية مهمة محددة ل ل
الحملم أو التنسيق الثوري الخ ل
جزب أثناء
الكتى للنقاش حول المهمة المركزية والمهمة الرئيسية ،فإن الرفيق الثالث هو الذي أثار وحده هذه المسالة وبشكل
رغم الهمية ا
ل
النقاش.
التوليتاري ،وذلك ،فإن المهمة
ه بناء الحزب ا
فمن جهة أول إن الرفيق ا
ه إنشاء المنظمة والمهمة الرئيسية ل
يعتت "أن المهمة المركزية ل
ر
ي
المباشة الحالية".
تعت المهمة
والت ل
الرئيسية تتطلب وقتا أطول من الوقت الذي تتطلبه المهمة المركزية ،ل
إنت أض يف أن الرفي ق يفك ر كم ا ل و ك انت المهم ة الرئيس ية والمهم ة
فعلوة عل م ا طرحت ه أعله وال ذي يجي ب لف ر ل ل
أب عل نق د الرفي ق ،ف ل
ي
التوليتاري ،وأنها
المركزية مطروحة فقط بالنسبة لعضاء المنظمة )وهذا
يعتت بأن منظمتنا تشكل نواة الحزب ا
منطف لف تصور الرفيق الذي ا
ل
ي
رئيس أو ما هو مركزي،
بالتميت يبي ما هو
التوليتاري( ،وثانيا إن عامل الزمان ليس لف نظري العامل الذي يسمح
ي
الت سوتحول إل الحزب ا
ه ل
ل
ل
للثوريي ،فإن هذه المهمة
ه المهمة المركزية
ي
فما هو مركزي يمكن أن يكون رئيسيا أو ثانويا .وعل سبيل المثال رغم أن مهمة بناء الحزب ل
تكون لف ظروف محددة ،ظروف السويلء عل السلطة مثل ،ثانوية بالمقارنة مع القضاء عل السلطة القائمة وبناء السلطة الشعبية.
119

أ
"إلى المام"  1980 :ـ  1994ـ الخط التحريفي ـ وثائق ونصوص
والفلحي "
لتبت شعار "بناء المنظمة كمنظمة ثورية مكافحة صلبة ومتجدرة وسط الطبقة العاملة
من جهة ثانية إن الرفيق ا
ي
داع ل
يعتت أنه ل ل
ي
يعظ
الت جاءت لف الشعار السابق ،بالضافة إل أنه
وأنه يجب الكتفاء لشعار "بناء المنظمة كمنظمة ثورية" لن ذلك يتضمن كل القضايا ل
ل
ر
إنت ل أعتقد ان الثورية مهمشة لف الشعار الول
يعظ معت
مكانة بارزة لكلمة الثورية" عل عكس الشعار الول الذي
هامس لكلمة الثورية" ل
ل
ل
ه
بينم ا ه ذا الش عار يس مح بتجس يدها لف خص ائص ملموس ة يج ب العم ل عل ي
توفته ا لف المنظم ة لف الظ رف الح ل
ال ،وه ذه الخص ائص ل
يعظ صورة ناصعة لواقع المنظمة الذي يجب تجاوزه ،ضعف
والفلحي ،والشعار الول
الكفاحية والصلبة والتجدر وسط الطبقة العاملة
ي
ل
وف ص يغته
الكفاحي ة ،الهشاش ة )او ض عف الص لبة( والط ابع ال اتجوازي الص ي
غت لوش كيلتها الطبقي ة :إن الش عار المجس د للمهم ة الرئيس ية ل
والفلحي ،
المطولة يذكرنا لف كل لحظة بمهامنا الحيوية ،بناء منظمة صلبة ،بناء منظمة مكافحة ،تجدير المنظمة وسط الطبقة العاملة
ي
ي
يكتف بطرح عام ،عوض ان يجسد المهام الحيوية الملموسة.
المقتح من طرف الرفيق ،والذي
وهذا ما يسمح به الشعار
ل
المرحل:
التنامج
 (3ا
ل
يهمت هنا هو مناقشة آراء الباحث الول إل أن ه
المرحل  ،لكن ما
التنام ج
إن مجم ل الرفاق أصحاب "ملخص آراء" يتفقون عل مضمون ا
ل
ل
مرحل.
كتنامج
كتنامج
دعاب ،وليس ا
يتفق عليه ا
ل
ل
المرحل:
التنامج
وقبل الدخول لف النقاش أذكر ببعض ما جاء لف أرضية "القضايا التكتيكية" حول ا
ل
ر
ي
ي
الجماهت مستعدة أو
والت تكون
كت الملموس للمطالب والمطامح
المرحل
التنامج
ي
ي
التكتيك ليس سوى الت ي
"إن ا
الجماهتية الكت إلحاحا ،ل
ل
ل
عل أهبة الستعداد للمساعدة من أجل تحقيقها" ...وتضيف الرضية" :يطرح عل المنظمة تحديد برنامجها المرحل التكتيك ف كل ي
فتة
ل ل
ل
من ي
ي
الجماهت وقيادتها كلما أمكن دلك.
الطبف ،وذلك من أجل المساهمة لف تقديم كفاح
فتات تطور الصاع
ي
ل
الجماهت ومن استعداداتها ،ودور المنظمة ليس هو فرض برنامج
المرحل وهو برنامج يجب أن يكون نابعا من واقع
التنامج
ي
هكذا ،تم تحديد ا
ل
التنامجية للمطامح
مرحل من الفوق ،وانما النطلق من التحركات المرحلية الملموسة
للجماهت ومن استعداداتها الفعلية من أجل الصياغة ا
ي
ل
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التنام ج
فالتنام ج ال
دعاب ،بالض افة إل بن ود ا
التنام ج مط روح إذن للنض ال عل أساس ه ،ولي س فق ط للدعاي ة ،ا
اهت .إن ه ذا ا
الملح ة للجم ي
ل
المرحل ،يتضمن كافة بنود برنامج الثورة الوطنية الديمقراطية الشعبية ،بما لف ذلك الدعاية للثورة الديمقراطية الشعبية ،كما يتضمن الدعاية
ل
ي
ي
التوليتاريا ،ويتضمن كذلك الدعاية لمختلف القضايا الستاتيجية لف الثورة المغربية
للتنامج القض للمنظمة :الثورة الشتاكية ودكتاتورية ا
ا
إلخ...
،وتهت ر
الشوط حال للنضال عل أساسه من طرف المنظمة،
كتنامج يتم النضال عل أساسه
التنامج
المرحل ،ل يمكن اتتير وجوده ،إل ا
ان ا
ي
ل
فيبي ما هو ثوري لف
المناضلي
ومن طرف كل
المرتبطي بها من قريب أو من بعيد .لهذا كان عل الرفيق أن ينتقد ا
التنامج من هذا المنطلق ،ي
ي
ي
مرحل
وللمرتبطي به ا أن يناض لوا عل أساس ه .ع وض دل ك ،فق د اعت ات الرفي ق "أن ط رح برنام ج
التنام ج ،ولم اذا ل يمك ن للمنظم ة
ه ذا ا
ي
ل
مرحل للمنظمة مسألة ضورية بالنسبة لية منظمة تريد أن تناضل
أعتت أن طرح برنامج
إنت ا
ل
للمنظمة سابق لوانه لنه يقفز عل الواقع" .ل
التنامج ،وليس وجوده.
مهما كان ضعف هذه المنظمة ،وما يمكن الختلف حوله هو مضمون هذا ا
تهت ر
تهت
ان المنظمة لف حاجة
ي
الشوط للنضال من أجله لف أقرب وقت ،ما يجب ي
للتميت يبي ما يجب النضال من أجله حال ،ما يجب ي
ر
وبي
التنام ج
الش وط للنض ال م ن أجل ه عل الم دى البعي د ،إن ع دم القي ام به ذا
التميت ي ؤدي بالص ورة إل الخل ط يبي ا
ي
تيك ي
ل
المرحل التك ل
الدعاب.
التنامج
وبي ا
برنامج الثورة الوطنية الديمقراطية الشعبية ،ي
ل
مرحل س يؤدي بالص ورة إل التخب ط ،إل إغف ال مه ام نض الية يمك ن النض ال م ن أجله ا أو إل ط رح مه ام
إن ع دم تحدي د المنظم ة التنام ج
ل
المرحل ل ن يك ون "تتويج ا لمرحل ة م ن التج در
التنام ج
للنض ال ل م يح ن ال وقت بع د للنض ال م ن أجله ا .وخلف ا لم ا يعتق ده الرفي ق ف إن ا
ل
الجماهت إذا لم تحدد مثل هل الثورة الوطنية
والنضال" ولكنه أحد رشوط التجدر والنضال .فهل يمكن للمنظمة أن تتجدر وأن تناضل مع
ي
الديمقراطي ة الش عبية أو الش يتاكية مهم ة مرحلي ة او دعائي ة؟ أل م يح ن ال وقت للس تفادة م ن تجرب ة المنظم ة وتج اوز الخل ط يبي م ا ه و
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ي
أعتت أن إحدى رشوط هدا التجاوز يكم ن بالذات لف تحديد برنامج
إنت
وبي ما هو
تكتيك ،يبي ما هو
اتيج وما هو
ا
دعاب ي
اس ت ا ل
ل
مرحل ؟ ل
ل
ل
المرحل.
التنامج
مرحل
واقع .وهذا هو ما يجب أن يصبح محط نقاش عوض مناقشة ضورة أو عدم ضورة ا
ل
ل
ل
 (4وحدة الحملم:
رئيسيي:
تعريفي
ه التعريف بالحملم ،هناك
ي
ي
 إن أول مسألة يجب أن تطرح له مجم وع الفص ائل ال ي لت تش كلت تاريخي ا من د بداي ة الس بعينات كمنظم ات أو مجموع ات ،والحمل م
بالنس بة للتعري ف الول :إن الحمل م لتشكلت تاريخيا لف منظمة "إل المام" ومنظمة "  23مارس" ومنظمة "لنخدم الشعب" .أما الن فحسب هدا المنظور ،فإن الحملم لم يعد
المثقفي توبت الماركس ية
له ا وج ود ول توج د س وى منظم ة "إل الم ام" .وخ ارج "إل الم ام" لي س هن اك س وى بع ض أو مجموع ات م ن
ي
اللينينية.
ي
الت توبت الماركسية
 أما التعريف لالثاب وهو التعريف الذي أتبناه وهو أن الحملم تتكون من كافة المنظمات والمجموعات والعناض الثورية ل
ي
التوليتاري كمهمة ل تقبل التأجيل.
والت تعمل من اجل بناء الحزب ا
اللينينية كأساس نظري وكمرشد لف العمل ،ل
 عند انفجار أزمة الحملم منذ بضع سنوات  ،قامت العناض والمجموعات التصفوية ،اسونادا عل انفجار بعض المنظمات والمجموعاتي
التصفويي لف أزمة الحملم تأكيدا
الطبف " .وقد رأى هؤلء
اعتت ان الحملم مجرد "تطفل عل الصاع
بالطعن لف رشعية الحملم ،ومنهم من ا
ي
ل
لطروح اتهم .وق د عج زت العناض الص امدة داخ ل الحمل م عل مواجه ة الطروح ات التص فوية ،وذل ك لس بب منظوره ا وتص ورها للحمل م
المبت عل التحديد الول للحملم )باعتبارها تساوي "إل المام"" +
كمجموعة من المنظمات محددة تاريخيا .وأعتقد شخصيا أن التصور
ل
يعتت أن وجودا لطبقة عاملة
الثاب فهو ا
 23مارس" " +لنخدم الشعب"( لم يكن لف استطاعته مواجهة الطروحات التصفوية .أما التصور ل
كطبقة مستقلة المصالح والهداف مسألة ل جدال فيها ،وأن ضورة بناء حزبها المستقل مسألة ل جدال فيها كذلك ،من هنا تنبع الصوررة
التاريخية لحركة اجتماعية فكرية سياسية تنظيمية تهدف إل بناء هدا الحزب ،وهذه الحركة ه الحملم .إن ر
المشوعية التاريخية للحملم ) او
ل
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الغت موج ود لح د الن .أم ا
الحرك ة الثوري ة المغربي ة( نابع ة إذن م ن الص ورة التاريخي ة لبن اء الح زب المس تقل للطبق ة العامل ة ،ه ذا الح زب ي
فه تختل ف م ن ف يتة إل أخ رى ،فهن اك فص ائل ثوري ة ت اتز للوج ود وهن اك أخ رى تن دثر والحمل م باقي ة بق اء
المكون ات الملموس ة للحمل م ،ل
ض ورة بناء الح زب المستقل للطبقة العاملة .إننا نلح ظ تفك ك منظم ي لت"  23مارس" ،و "لنخدم الشعب" ،ويمكن للمنظم ة "إل المام"
ي
سوبف موجودة متخذة أشكال أخرى .
كذلك أن تتفكك وأن تندثر إذا لم تتمكن من التقدم لف إنجاز مهمتها الرئيسية ،لكن الحملم مع ذلك
أعتت أن وحدة الحملم التدريجية
هذا هو تصوري للحملم ،كحركة اجتماعية هدفها بناء الحزب المستقل للطبقة العاملة .ومن هذا المنطلق ا
أعتت أن ما طرح لف أرضية القضايا التكتيكية
الثوريي
وعل أسس مبدئية مسألة ضورية ستفرض نفسها عل كل
الحقيقيي لف بلدنا ،من هنا ا
ي
ي
اعتته صحيحا.
حول ضورة وحدة الحملم كمسلسل
مرحل وعل أسس مبدئية ،ا
ل
*بالنس بة للرف اق اصحاب "ملخص آراء ح ول قض ايا التكتي ك" إن التج اه الع ام رغ م التفاوت الموج ود لف الراء ه و اعتب ار الحمل م ل م تع د
المناضلي أي بعبارة ضيحة إدماجهم داخل
وبالتال ل فائدة من الحديث عن وحدة الحملم ،و مفهومهم للوحدة هو الوحدة مع
موجودة
ي
ل
ي
المناضلي كأفراد".
المشتك مع "
وف انتظار ذلك يتم العمل
ي
منظمة "إل المام" ،ل
يعت أن ليس
هكذا سطر الرفيق الول ":فالكلم حاليا عل توحيد الحملم لغو ل
مثال لنه لم تبق هناك "حملم" يمكن توحيدها...لكن هذا ل ل
عت توحيد فصائل قد
مناضلي
هناك
شت حاصل ،لكن لن يتم لف نظري اللتحام بهم ا
ي
ي
ملتحمي بالحملم خارج منظمة "إل المام" هذا ي
يكونوا متواجدين داخلها ولكن كأفراد فقط".
المخلصي فهم قلة" ثم يضيف
والمناضلي
لينينيي
كسيي
أما الرفيق الثالث فهو " :ا
ي
ي
ي
يعتت أل وجود لها "أي الحملم وما يوجد هو تيار مار ي
نعتت أنفسنا كطرف وحيد ،إن الصحيح هو أن
غت الصحيح اعتبار انفسنا كطرف فقط ،بل يجب أن ا
الرفيق " :لف مسألة بناء الحزب من ي
ينف كذلك أن تتحول المنظمة من نواة الحزب إل
ينف مساهمة الخرين ول ل
تطرح المنظمة عل نفسها مبدأ بناء الحزب الثوري ،وهذا ل ل
ذلك الحزب".
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ي
ر
ر
وف أحسن الحوال عنص ثانوي ،عندما يتعلق المر ببناء الحزب
س ء ،ل
س ء ،ومن الخرين ل ل
حلف يجعل منا كل ل
إن منظور الرفاق منظور ل
الهيمت ليس من شأنه أن يقف أمام تقدم وحدة الحملم فحسب ،بل من شأنه أن يجعل المجموعات والعناض
الثوري ،أي أن هذا المنظور
ل
الحلف الهيمت حملناه خلل ي
ي
ي
الماركسية اللينينية الخرى تنفر ي
فتة معينة من تجربونا
المنظور
هذا
.
معنا
ك
المشت
حت من العمل القاعدي
ل
ل
وبدأنا نتخلص منه تدريجيا ،وها هو ايتز من جديد ،مما يدل عل أننا لم نناقش هده القضايا بما فيه الكفاية.
يعتت أن "الرغبة لف إنجاز الوحدة حاليا هو من باب العاطفة و يؤدي إل
*اما الرفيق صاحب ال رأي
ينف وجود الحملم لكنه ا
ل
الثاب فإنه ل ل
والفلحي".
اللينينيي إل التجدر وسط الطبقة العاملة
كسيي
ي
ي
نتائج سلبية ،ويضيف الرفيق "حاليا ما يجب فعله هو دعوة المار ي
مسألتي تستوجبان النقاش :توقيت الوحدة وعلقة الوحدة بالتجدر:
إن الرفيق يطرح
ي
فيما يخص المسألة الول ،إن أرضية القضايا التكتيكية لم تطرح لف أي مكان بأن الوحدة ستكون عملية فورية ،أو أنه سوتم "حاليا" بلتدريج  ،إن وحدة الحملم كما ظهر ذلك من خلل التجربة الملموسة ليست عملية شيعة
نضال
طرحت عل عكس ذلك الوحدة كمسلسل
ا ل
ل
ي
المشتك يبي
عت مراحل قد تمر من النضال القاعدي
ه مسلسل
نضال ،بمعت ذلك أن الوحدة سوتم ا
ل
يمكن أن تتم يبي عشية وضحاها بل ل
ي
مشتكة مرورا بالعمل الجبهوي لف مختلف
المنتمي لتنظيمات مختلفة .ان التنسيق القاعدي والقيادي لتحركات نضالية
مناضل الحملم
ي
ل
غت
المج الت السياس ية والدعائي ة والنض الية والتنظيمي ة وانته اء بالن دماج العض وي لف منظم ة ثوري ة موح دة "...إن الوح دة الندماجي ة ي
مطروح ة حالي ا ،وم اهو مط روح ،ه و النض ال القاع دي المش ي
داع للح ديث ع ن المجموع ات الماركس ية اللينيني ة وع ن خط وات
الت
م
ث
ك،
ت
ل
عملية أخرى يهدف إل تقريب الراء وتوحيد الممارسات النضالية داخل الحملم.
 اما فيما يخص علقة الوحدة بالتجدر ،فإن الرفيق يداع للحديث عن الوحدة ما دام التجدر لم
يشتط قيام الوحدة بالتجدر،
ل
وبالتال ل ل
يت م .أم ا أرض ية القض ايا التكتيكي ة فتط رح " إن وح دة الحمل م تش كل إل ج انب تج در المنظم ات الماركس ية اللينيني ة وس ط الطبق ة العامل ة
المغرب المنشود".
والفلحي إحدى الخطوات الساسية عل طريق بناء الحزب المستقل للطبقة العاملة ،الحزب الثوري
ي
ال
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إن الرض ية ل تره ن إذن مسلس ل الوح دة بإنه اء مسلس ل التج در ،ب ل تط رح مسلس ل الوح دة كمسلس ل م وازي لمسلس ل التج در ،رغ م أن
الولوية ي
تبف للتجدر الذي يظل المهمة الرئيسية للمنظمة.
صحيح أن تجدر المنظمات الماركسية اللينينية وسط الطبقة العاملة يشكل عامل أساسيا لف الدفع بعملية الوحدة ،وذلك نظ را للمصالح
ي
الت تدفع نحو وحدتها السياسية والتنظيمية .لكنه ل يجب أن ننس بأن تقدم مسلسل الوحدة يساهم بدوره لف
الواحدة للطبقة العاملة ل
رهي بمدى
الدفع بعملية التجدر .لهذا ل يمكن أن نرهن الوحدة بالتجدر ونؤجلها إل غاية انتهاء مسلسل التجدر ،إن تقدم مسلسل الوحدة ي
والسياس  .بعبارة أخرى إذا كان التجدر وسط
تقدم المنظمات الماركسية اللينينية لف توحيد ممارستها النضالية وتوحيد منظورها الفكري
ل
الطبقة العاملة بالخصوص يخلق رشوط مواتية هائلة لتقديم الوحدة ،فإنه رغم ذلك ل يمكن رهن الدفع بعملية الوحدة بالتجدر .إن ما هو
ضوري هو التفاق ر
كشط من رشوط الوحدة الساسية عل التجدر كمهمة رئيسية للمنظمة الماركسية اللينينية الموحدة ،أن نفس المشكل
الصغتة إل المنظمة ،إن المنظمة ما ت زال تستقطب عناض ثورية ماركسية لينينية
للتجوازية
يطرح بالنسبة لستقطاب عناض
ي
تنتم طبقيا ا
ل
ي
ي
ي
الصغتة ر
والبلتة ،مع
الطبف للتجدر
العمل للنتحار
وكشط من رشوط الستقطاب هو الستعداد
للتجوازية
للمنظمة رغم النتماء
ي
الطبف ا
ل
ل
ل
للمناضلي العمال.
العلم أن الولوية لف الستقطاب يجب ان تعظ
ي
أساس لتصليب أية منظمة ماركسية لينينية ،ومن هنا
إن رشط التجدر ليس فقط رشطا مواتيا هائل للدفع بعملية الوحدة ،بل هو رشط
ل
طرح ت مهم ة التج در عل رأس قائم ة مهامه ا وكمس ألة حيوي ة لتق ديم مهامه ا الخ رى ،لك ن س يكون م ن الخ اط تمام ا أن تره ن المنظم ة
ر
الشوع ف مهامها الخرى أو ف تهيئتها بالنتهاء من عملية التجدر ي
حت ولو كان تجدرا نسبيا.
ل
ل
 (5التنسيق الثوري:
إن الرفاق قد عالجوا مسألة العلقات يبي كافة القوى الثورية بنفس المنظور الذي عالجوا به العلقات يبي القوى الماركسية اللينينية.
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التكتيك ،لنه يحدد
فبالنسبة للرفيق الول" :إن الكلم عن تنسيق القوى الثورية بمعت تنسيق قيادي وقاعدي مسألة خاطئة عل المستوى
ل
الثاب " :لف اعتبارنا ل يمكن أن يكون هناك
حتا عل ورق" .ويضيف الرفيق
مهمة ل تتوفر رشوط إنجازها عل المستوى
التكتيك وستظل ا
ل
ل
الجماهت".
تنسيق جدي يبي القوى الثورية حاليا وأقض ما يمكن أن تقوم به هو تكثيف الدعاية حول ضورة الوحدة النضالية وسط
ي
ي
ال الموجود ليس فقط داخل منظمتنا ،لكن
أب من نفس المنظور
لن أطيل لف الجواب عل هذه الطروحات المنبثقة لف ر ل ل
الحلف والنعز ل
ل
تعتت انها صاحبة المواقف السديدة وأنها لن تنسق مع الخرين أو تعمل
داخل كافة المنظمات والمجموعات الثورية ،إن كل واحدة منها ا
والتنظيم وبعبارة أخرى بعد أن تخلق رشوط الهيمنة عل المنظمات والمجموعات الخرى.
السياس
معهم إل بعد أن تقدم عملها
ل
ل
تدريج يجب
نضال
واكتف هنا بوسجيل نقطة أساسية :إن أرضية القضايا التكتيكية ل تطرح التنسيق كمسألة فورية بل تطرحه كمسلسل
ا ل
ل
ل
ي
العمل عل ي ر
المشتك ،وأن رشوط التنسيق الثوري لن تتوفر تلقائيا
النضال القاعدي
اط البناء وبالعمل
ل
توفت شوط تحقيقه بالصاع الديمقر ل
الجماهت والقوى الثورية لف آن واحد.
توفتها ،فهنا تكمن مصلحة
ي
بل يجب العمل عل ي
 (6إعادة البناء مهمة الجميع:
ي
ه قض ية الق وى السياس ية وكيفي ة التعام ل معه ا انطلق ا م ن أوض اعها
يلح ظ أح د الرف اق" :م ن يبي القض ايا ال لت أغفلته ا أرض ية القي ادة ل
الراهن ة ،ث م كيفي ة التعام ل م ع الق وى الرجعي ة .كم ا أن الرض ية ل م تون اول القض ية المازيغي ة ،ويض يف رفي ق آخ ر "ل م تتط رق الرض ية إل
موق ف المنظم ة م ن الحرك ات الس لمية لف المغ رب .إن بل ورة تكتي ك ج دي يتطل ب الهتم ام به ذه المس ألة" ،إذا اس وثنينا مس ألة الوح دة
للجماهت ،فإن انتقادات الرفاق صحيحة.
النضالية
ي
لكن النقد الذي يمكن توجيهه إليهم ،هو لماذا لم يقوموا بطرح أفكار ولو أولية حول هذه القضايا ي
حت ينطلق النقاش لف جميع القضايا؟ الم
إنت
السياس
يح ن ال وقت بع د لنفه م ب أن البن اء
والتنظيم  ،ه و مهم ة الجمي ع ،مهم ة كاف ة اللج ان والخلي ا وكاف ة أعض اء المنظم ة ،ل
ل
ل
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والفلحي ما
اعتتهاتنطيمية وبل بالنسبة للمنظمة لن تتقدم عل طريق النشاء كمنظمة ثورية مكافحة صلبة متجدرة وسط الطبقة العاملة
ا
ي
لم تتحول فكرة "إعادة البناء مهمة الجميع" إل قوة مادية.
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التخبط السياس نتيجة حتمية
لمنهج الصاع بدون هوادة
ميوك المعنون  :نقاش نصوص القيادة المعدة للندوة(
)جواب عل نص الرفيق ر

1

تقديم :
يخوض الرفيق منذ عدة شهور ضاعا بدون هوادة ضد القيادة وضد عدد آخر من الرفاق ،وقد كرس لهذا الصاع طاقاته الساسية .ولم ييتدد
الغت الرفاقي ة لف الصاع مث ل الوش ويه وقل ب الحق ائق ،وذل ك للطع ن لف رشعية القي ادة وتبي ان
الرفي ق لف اس تعمال جمل ة م ن الس اليب ي
السياس فقد اكتف الرفيق بالتلميح إل "تحريفية" و"يمينية" الخط الذي توبناه القيادة ،وذلك من دون أن
" يبتوقراطيتها" .أما عل الصعيد
ل
ر
متوك أين تكمن هذه "التحريفية" وهذه اليمينية.
يشح الرفيق ا
الخت )"حول الوضع لف المغرب خلل عام  2("1981للنقاش ،اكتف الرفيق بوسجيل عدم اتفاقه
السياس
عندما طرحت القيادة التحليل
ي
ل
عل هذا التحليل ،بدون أن يقدم نقدا واحدا لهذا التحليل ،مع العلم أن هذا التحليل كان فرصة ذهبية لتبيان "يمينية" و"تحريفية" القيادة،
أ
أ
ملحوظة  :هناك اقواس داخل النص الصلي فارغة وتم نقلها كما هي.

 1ـ ـ صـدرت هــذه المقالـة بهـذا العنـوان فـي النشـرة الداخليـة "الشـيوعي" ،السلسـلة الجديـدة ،العـدد رقـم  5مكــرر ،وتحمـل تاريـخ نهايــة مـاي  ،1982وموقعـة باسـم رفيـق قيـادي  .وهـي تـدخل ضـمن
النقاشات التهييئية لندوة الداخل المنعقدة بتاريخ . 1983 /01 /30 - 29 – 28
أ
المقالة عبارة عن رد صاحب وثيقة "القضايا الستراتيجية في الثورة المغربية" على وثيقة اخرى بعنوان "نقاش نصوص القيادة المعدة للندوة" وهي موقعة باسم مبروك )عبد الرحمان النوضة( .
أ
إن الطرفين معا هما من العناصر القيادية لما أاطلق عليه ب "إعادة البناء" ،والنقاش بينهما يعكـس إلــى حـد كـبير طبيعـة التصـورات "السـتراتيجية" لصـحاب "إعـادة البنـاء" ،ومـا يهمنـا هنـا هــو أاننـا
ننشر الوثيقــة للمزيـد مـن تسـليط الضـوء علـى حقيقــة التصــورات الـتي تبنتهـا وثيقـة "القضــايا السـتراتيجية فــي الثـورة المغربيـة" ،مـن خلل إبـراز الجــوانب الـتي اعتمـدها صـاحبها فـي بنـاء مـا أاسـماه ب
"القضــايا السـتراتيجية  ،"...والـتي أاســس مــن خللهـا مـا يمكــن تسـميته ب"نظريــة الغمـوض السـتراتيجي" ،أاو كيـف أاصــبحت اللسـتراتيجية اســتراتيجية ،وذلــك مــن خلل دفــاعه عــن مشـروعه ضـد
النتقادات الموجهة إليه ،ولكل هذا أاهمية كبرى لكون وثيقة "القضايا الستراتيجية  "...قد تم تبنيها من طرف من عقدوا ندوة الداخل في نهاية يناير .1983
 2ـ ـ وثيقة سياسية تقدمت بها قيادة ما سمي ب "إعادة البناء" تضمنت مميزات الوضع السياسي بالمغرب سنة .1981
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ي
السياس ال ذي ت دافع عن ه القي ادة والمس طر لف العدي د م ن النص وص والرض يات ،ظ ل الرفي ق
اف الص ارم للخ ط
وع وض القي ام بالنق د الرف ل
ل
متوك يردد بدون ملل نفس أطروحاته الهادفة إل الطعن لف رشعية القيادة.
ا
4
3
ر
السياس للندوة بصياغة بعض الرضيات
التهت ء
ل
تهت ء الندوة الداخلية بادر ...إل مطالبة القيادة بأن تساهم لف ي ل
عندما شع الداخل لف ي ل
ي
حي يتكلف الداخل من جهة بإعداد الرضيات الخرى
المتعلقة بالستاتيجية والتكتيك ،بالدعاية والتنظيم ،بالمركزية الديموقراطية ،لف ي
المثقفي  ،تقييم تجربة الداخل  ،(...وقد قبلت القيادة أن تقوم بهذا الواجب عل
بتهت ء الندوة )العمل لف الطبقة العاملة ،وسط
ي
المتعلقة ي ل
رشط أن تش كل أرض يات القي ادة والرض يات الخ رى مج رد أرض يات للنق اش لف ال داخل ،وعل رشط أن يتكل ف ال داخل بص ياغة مش اري ع
توصيات ترتكز عل الرضيات والنقاشات الدائرة لف الداخل لتقديمها للندوة.
ي
تهتء الندوة:
وكانت القيادة لف مستوى التامها مع اللجنة ،إذ قامت بصياغة أربع أرضيات كمساهمة لف ي ل
ي
الستاتيجية لف الثورة المغربية.
 (1القضايا
 (2حول دعاية المنظمة.
(3القضايا التنظيمية الملحة.
 (4القضايا التكتيكية لف خط المنظمة.
وعن د النته اء م ن ص ياغة ك ل أرض ية عل ح دى ،ك انت القي ادة تق دمها لكاف ة الرف اق من ض منهم طبع ا الرفي ق م اتوك ،هك ذا ت وفرت فرص ة
جدي دة للرفي ق م توك م ن أج ل النق د الرف ي
السياس ال ذي توبن اه القي ادة وتبي ان "تحريفي ة" و"يميني ة" وك ذا أس س
ط
للخ
ارم
الص
اف
ا
ل
ل
" يبتوقراطيتها".
 3ـ ـ المقصود بالداخل فرع المنظمة الذي تم تجميعه ابتداءا من نهاية السبعينات ،وعرف هيكلته في بداية الثمانينات.
أ
أ
 4ـ ـ في النص الصلي هناك فراغ ،ونعتقد أان المر يتعلق باسم " مبروك".
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متوك مع ه ذه الرض يات ؟ هذا ما يوضحه نصه المعنون "نقاش أرضيات القيادة المع دة للن دوة" ،والذي خصصه
كيف تعامل الرفيق ا
متوك لنتقاد الرضيات الثلث الول للقيادة ،بالضافة إل نص أحد الرفاق هنا حول العمل لف الحياء الشعبية ،فهل تمكن الرفيق
الرفيق ا
ي
أعتت أن
متوك من الكشف عن " يبتوقراطية" و"يمينية" و "تحريفية" القيادة؟ هذا ما يمكن لي رفيق أن يتأكد منه بنفسه ،ومن
جهت ا
ا
ل
متوك لف نقده للقيادة  ،قد أدى به إل الدوران لف حلقة مفرغة ،إل السقوط لف الجزئيات ،وإل
النهج
العداب لف الصاع كمنطلق للرفيق ا
ل
وأختا رفض أرضيات القيادة بدون اي مرتكز معلن عنه بدون تقديم أي بديل.
العجز عن تقديم أي نقد جدي لوجهات النظر السياسية،
ي
خطية جديدة للقيادة !
 (2ممارسة ربيوقراطية
ر
ي
ي
الستاتيجية لف الثورة المغربية" تتعلق بإقدام القيادة عل طرح هذه
متوك لرضية "القضايا
الت يوجهها ا
إن إحدى النتقادات الساسية ل
متوك " ليس من حق القيادة أن تطرح وأن تعمم داخل المنظمة رأيا مثل أرضيتها المعنونة
الرضية للنقاش داخل المنظمة ،وحسب الرفيق ا
استاتيجية المنظمة  ...وإل اسوبدالها ي
والت تدعو فيه إل التخل عن ي
ي
ي
باستاتيجية أخرى مخالفة
ل
" :القضايا الستاتيجية لف الثورة المغربية" ل
ي
الوطت السابق.
الت حددها المؤتمر
...لن واجب القيادة لف أي تنظيم ل
ل
وف أي حزب مهما كان هو السهر عل تطبيق الختيارات ل
ول أهمي ة ك اتى له ذا النق د وه ذا م ا يمك ن أن يفش تل ك المس الة الغريب ة ،والمتعلق ة بإدخ ال ه ذا الن ص )نق اش أرض ية
إن الرفي ق م اتوك ي ل
القيادة المتعلقة بالندوة( 5ضمن سلسلة "ضد اختصار المركزية الديموقراطية" .6لهذا وجب علينا مناقشة هذا النقد :

 5ـ ـ المعني هنا وثيقة مبروك )ع .ن( "نقاش أارضية القيادة المتعلقة بالندوة".
 6ـ ـ "ضد اختصار المركزيـة الديموقراطيـة" عبـارة عـن سلسـلة تضــم مجموعـة مـن الحلقــات مـن توقيـع مـبروك ،أواصـدرتها نشـرة "الشـيوعي" .والغريـب أان مـبروك الـذي اشـتهر بعــدائه المطلـق للرفـاق
الذين دافعوا عن الخط الثوري وهاجمهم بعنف في وثيقة شهيرة تحت عنوان "تعبؤوا" خاض من خللها حربا بل هــوادة ضـد التجــاه الثـوري داخــل المنظمــة ،وصــلت حــد اسـتنكار بعـض رفـاقه فــي
أ
أ
أ
"إعــادة البنــاء" لســاليب هــذا الخيــر .ومــن الغريــب أان مــبروك فــي مــواجهته لصــدقائه فــي "إعــادة البنــاء" قــد اســتعمل بشــكل انتقــائي بعــض أاطروحــات الخــط الثــوري لمواجهــة أاصــدقائه فــي معركـتــه
المستمرة من أا جل الستيلء على قيادة المنظمة ،وتبوء موقع الزعامة داخلها بكل الوسائل حتى الدنيئة منها.
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ي
الستاتيجية جاء كاستجابة لطلب لجنة  7...لمساهمة القيادة
سبق لل لف التقديم أن أوضحت أن مبادرة القيادة لطرح أرضية حول القضايا
متوك
السياس للندوة،
التهت ء
وبالتال فإن القيادة قامت بواجبها عندما أقدمت عل طرح هذه الرضية للنقاش ،ول شك أن الرفيق ا
ل
ل
لف ي ل
العداب ،كان أول من سينتقد القيادة لعدم استجابتها لطلب
وهم ترتكبه القيادة لتوظيفه لف إطار الصاع
فعل أو
ل
الذي ينتظر أدب خطأ ل
ل
اللجنة لو أن القيادة رفضت طلب اللجنة.
ي
الوطت السابق"
الت حددها المؤتمر
ل
هذا من جهة ،ومن جهة أخرى إن واجب أي قيادة فعلية ليس هو فقط" السهر عل تطبيق الختيارات ل
ي
الجماع ،إن هذا
للنقاش
جديدة
اتيجية
واست
ولكن كذلك طرح التحاليل الملئمة للوضاع الجديدة  ،وإن اقتض الحال طرح رؤى تكتيكية
ل
الواجب يصبح ر
ي
الت انفجرت
أكت إلحاحا بالنسبة لمنظمة مثل منظمتنا أصبح خطها
السياس مهزوزا بعد العتقالت ا
الكتى ،وبعد الزمة ل
ل
داخل مجموع الحملم  ،ومن هذا المنطق بادرت القيادة منذ  1979إل القيام بهذه التحاليل السياسية وطرحت عدة أرضيات هامة للنقاش
)"وضعية المنظمة والمتطلبات العاجلة لعادة البناء"" ،المهام العاجلة للمنظمة"  8(...وردت فيها مواقف تصحيحية لخط المنظمة  ،ل
اط
تتفق بالصورة مع مواقف المنظمة قبل العتقالت .فلماذا انتظر الرفيق ا
متوك كل هذه السنوات قبل طرح هذا الكوشاف الديموقر ل
العظيم ! ولماذا فجأة يصدر الرفيق هذه الفتوى الجديدة بحرمان القيادة من حقها و واجبها لف المبادرة إل طرح أرضيات سياسية للنقاش
داخل المنظمة مهما كانت أهميتها.
إضافة إل ذلك لماذا يص الرفيق متوك عل تجاهل أن ي
استاتيجية حرب التحرير الشعبية لم تحدد من طرف الندوة الوطنية ،وإنما حددت
ا
من طرف اللجنة الوطنية بضعة أشهر بعد انتهاء الندوة الوطنية .9إن الندوة الوطنية قد أكدت عل ضورة الهتمام ر
أكت بدور البادية لف
أ
 7ـ ـ هناك فراغ في النص الصلي للوثيقة ،ولعل المقصود هنا ب "لجنة" لجنة الفرع بالداخل.
 8ـ الوثيقتان معا من أاولى وثائق ما سمي ب "إعادة البناء" ،وللمزيد من المعلومات حولها انظر دراسة "مسلسل تصفية المنظمة الماركسية اللينينية  "...التي أاصدرها موقع " 30غشت".
أ
 9ـ إن الطريقــة الــتي حــاول بهـا كــاتب المقــال س الــرد التاكيـد علــى أان تبنــي اسـتراتيجية حـرب التحريــر الشــعبية ،قـد تــم فــي يونيــو  1972بقـرار مــن اللجنــة الوطنيــة ،وبالتــالي ل علقــة للنــدوة الوطنيــة
المنعقدة في نهاية دجنبر  1971بداية يناير  1972بمدينة الرباط ،هي محاولة ولشك للتقليل من أا همية تبني استراتيجية حرب التحرير الشعبية ،ومن تم التقليل من شرعيتها  .ولوضع القارئ أامام
أ
أ
خ
الحقيقة التاريخية ،فإن الندوة الوطنية الولى قد تناولت في جدول أاعمالها مسـالة السـترلتيجية الثوريــة ،واسـتمعت إلـى اراء مختلفـة فــي ذلـك ،مـن بينهـا "اسـتراتيجية القواعـد الحمـراء المتحركـة"،
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الثورة ،وأوصت اللجنة الوطنية بتحديد ي
استاتيجية المنظمة  .وهذا ما تم فعل من طرف اللجنة الوطنية لف منتصف  ،1972كما تم تسجيل
ي
الستاتيجية".10
ذلك لف النص حول "القضايا
وأختا فإن الرفيق ،من
غت جدي ،كما أنه لف تحامله المتواصل ضد القيادة يصب بالحقائق عرض الحائط،
ي
خلصة القول أن نقد الرفيق ي
ليتالي ة ل علق ة له ا بالمركزي ة الديموقراطي ة كم ا يفهمه ا
أج ل إعط اء أس س نظري ة له ذا التحام ل ،ق د ب دأ وب دون ش عور يس قط لف نزع ة ا
الشيوعيون.
ي
الستاتيجية".
متوك لمضمون أرضية "القضايا
 (3نقد ا
ي
الستاتيجية يفتقد للجدية ،فإن نقده لمضمون هذه الرضية هو لف
متوك للشكل الذي طرحت به الرضية حول القضايا
إذا كان انتقاد ا
جنيت لما ينتقده وبالتخبط لف التناقضات.
ويتمت بالعجز عن نقد مضمونها لشكل جدي ،بغياب أدب بديل ولو
مستوى نقده للشكل،
ي
ل

التي كانت تحظى باتفاق أاغلبية الرفاق حولها ،ورغم أان الندوة الوطنية لم تتبنى استراتيجية محددة للمنظمة ،فإنهــا أاوصــت بالحســم فـي ذلـك قريبـا  .وهــو مـا حصـل حينمـا أاصـدرت اللجنـة الوطنيـة
المنعقــدة فــي دورة لهــا بمدينــة الربــاط  ،وثيقــة "مســودة حــول الســتراتيجية الثوريــة" ،وذلــك فــي يونيــو  . 1972وفــي ســياق التطــور الــذي عرفتــه المنظمــة بعــد صــدور وثيقــة "عشــرة أاشــهر مــن كـفــاح
التنظيم ،نقد ونقد ذاتـي" المعروفـة اختصـارا ب"تقريـر  20نونـبر  ،"1972أاصـدرت المنظمـة مجموعـة مـن الوثــائق يظهـر أان صـاحب المقالــة إمـا أانـه كـان يجهلهـا أاو عمـد علــى تجاهلهـا خدمـة لمــوقفه،
أ
ومن بين هذه الوثائق "الوضع الراهن والمهام العاجلة للحركة الماركسية -اللينينية" )النص الداخلي ،وهو نص خاص باطر المنظمة( ثم وثيقـة "مـن أاجـل خــط ماركسـي س لينينــي لحـزب البروليتاريـا
 "...والوثيقتان المنشورتان على موقع " 30غشت" تتبنيان استراتيجية حرب التحرير الشعبية ،المعروفة ب "استراتيجية القواعد الحمراء المتحركـة" ،وقـد قـامت وثيقــة "الوضــع الراهـن  "...بتعميـق
أ
أاطروحات وثيقة "مسودة حول الستراتيجية الثوريــة" بتاكيـدها علـى ضـرورة بنـاء خــط عسـكري ماركسـي س لينينـي للمنظمـة ودعـم ذلـك ببنـاء مدرسـة عسـكرية للمنظمـة  .وخلل سـنة  1974أاصـدرت
أ
قيــادة المنظمــة مشــروع وثيقــة للنظــام الــداخلي للمنظمــة ،ناقشــته كــل خليــا المنظمــة وتــوج ذلــك النقــاش بانعقــاد نــدوتين لطــر المنظمــة بالــدار البيضــاء ،حيــث تمــت المصــادقة علــى وثيقــة النظــام
أ
الداخلي بالجماع لتعلن الكـتابة الوطنية حسمها النهائي لوثيقة النظام الداخلي في اكـتوبر  . 1974وفي الديباجة التي وضعت لنص تلك الوثيقة كان هناك تاكيد على تبني استراتيجية حرب التحرير
الشعبية.
أ أ
 10ـ ـ اخطا كاتب المقال في عنوان الوثيقة وعنوانها الصحيح هو "مسودة حول الستراتيجية الثورية".
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تلف تن اول أي ة قض ية م ن
 يق ول الرفي ق م اتوك " :إن ه ذه الرض ية اس تطاعت القي ام بمعج زة ،حي ث اس تطاعت لف مجم وع  17ص فحة لي
الستاتيجية الحقيقية .والقضايا الوحيدة ي
حرف من تجارب الثورات
لشكل
أحيانا
المأخوذة
المعروفة
القضايا
ه
فيها
طولت
الت
القضايا
ل
ل
ل
الوسطت من عندي(.
الصينية والفيونامية" )
ي
متوك أن الرضية إذن قد "تلفت تناول أية قضية من
هذا هو النقد الول الذي يطرحه الرفيق بأسلوب البولميك المبتذل .حسب الرفيق ا
ي
متوك أن القيادة خرجت عن الموضوع ،لكن أي
الستاتيجية الحقيقية" .بعبارة أخرى وبأسلوب الساتذة
القضايا
المتعالي ،يقول الرفيق ا
ي
ي
ي
الستاتيجية الحقيقية" ي
الت كان يجب أن
القضايا
"
ه
ها
:
لك
فيقول
الحقيف
أستاذ مهما بلغ تعاليه يقوم بواجبه وينبهك إل الموضوع
ل
ل
ل
ي
الستاتيجية الحقيقية" ناهيك عن إعطائنا موقفه منها.
متوك لم يقم بذلك ،وتركنا عل جهل تام بفهمه ل "القضايا
توناولها  ،لكن ا
طي ب ،إذا كن ت أيه ا الرفي ق م اتوك تعت ات أن قض ايا مث ل "التناقض ات الطبقي ة ،وطبيع ة الث ورة ،ومض مون الث ورة الوطني ة الديموقراطي ة
الشيوع ،والجبهة الوطنية الديموقراطية الشعبية ،وأسلوب
الشعبية ،وعلقاتها بالثورة اش يتاكية  ،والقيادة الطبقية للثورة ،وبناء الحزب
ل
ي
ي
إنت لف انتظار الجواب الذي ل أثر له
؟
اتيجية
الست
للقضايا
فهمك
هو
فما
،
"
الحقيقية
اتيجية
الست
حسم السلطة ،ل تدخل لف "القضايا
ل
داخل أرضيتك.
ي
حرف م ن تج ارب
ه القض ايا المعروف ة ،الم أخوذة أحيان ا لش كل
ل
 حس ب الرفي ق م اتوك أن "القض ايا الوحي دة ال لت ط ولت فيه ا الرض ية ،لالثورات الصينية والفيونامية".
ي
الت تطرحها "معروفة" أم ل .لكن المهم ليس هو هل
إن الرفاق الذين سيطلعون عل الرضية هم الذين يمكنهم أن يحددوا هل القضايا ل
تعتت ما طرح لف الرضية صحيحا أم ل .إن الرفيق
الرضية تطرح قضايا "معروفة" أو مجهولة ،المهم هو أن تجيب عل السؤال
التال  :هل ا
ل
ستغم عل توضيح أين
متوك يحاول تفادي الجواب بنهج أسلوب التعويم .إنه ل يقدر أن يقول أن ما طرحه خاط لنه لف هذه الحالة ي
ا
يكمن الخطأ ،كما أنه ل يقدر أن يقول بأن القيادة يمكن أن يكون لها موقفا صحيحا ،لن القرار بهذه المسألة يوناف مع منظوره للصاع.
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حرف من تجارب الثورات الفيونامية والصينية" كان أحرى
متوك يطرح بأن "القضايا المطروحة لف الرضية مأخوذة أحيانا لشكل
إن الرفيق ا
ل
بالرفيق متوك إذا كان ي
يحتم قارئه بان يأتيه ولو بحجة واحدة عل ما يدعيه هنا.
ا
 أسلوب حسم السلطة :التخل ع ن اس يتاتيجية ح رب التحري ر الش عبية ،واس وبدالها بص يغة العن ف الث وري المنظ م أي
يق ول م اتوك " :إن ه ذه الرض ية دعتن ا إل
ل
ر
الوسطت من عندي(.
سء " )
ي
اسوبدالها بل ل
ي
ر
متوك .فعندما
هكذا وبكل لساطة ،فإن العنف الثوري
س ء" لف نظر الرفيق ا
ي
الجماهتي المنظم ،كاستاتيجية لحسم السلطة يساوي "ل ل
الستاتيجية التلمانية ،ي
ي
ر
متوك.
كاستاتيجية إصلحية وهمية
نرفض كمنظمة ثورية
سء" أيها الرفيق ا
ي
ا
للتغيت ،فهاذا "ل ل
وعندما نرفض الساليب النخبوية للعنف كالنقلبات العسكرية ،فهاذا ":ل ر
سء".
ل
الجماهت بدون ثورة ،فهاذا " :ل ر
س ء" .وعندما نقول أن الثورة ستكون عنيفة بالصورة ،فهاذا :
تغيت ول حل لمشاكل
ي
وعندما نقول بأنه ل ي
ل
ر
سء".
"ل ل
ر
للجماهت
سء" .وعندما نقول بأن العنف الثوري
وه صاحبة الدور
وعندما نقول بأن
ي
ي
الساس فيها ،فهاذا " :ل ل
ل
ه صانعة الثورة ،ل
الجماهت ل
ر
سء".
الشعبية يجب أن يكون منظما ،فهاذا " :ل ل
ر
والصلحيي
الرجعيي
لس ء" ،فلماذا يناهضه كل
أليس هذا هو ما تتضمنه صيغة العنف الثوري
ي
ي
ي
الجماهت المنظم ؟ وإذا كان كل هذا  " :ل
11
والنقلبيي عل حد سواء !
ي
أ
 11ـ يلجــا الكــاتب إلــى منطــق غريــب فــي محاولــة لــدعم مــوقفه حــول مــا يســميه اســتراتيجية ثوريــة )اســتراتيجية العنــف الثــوري الجمــاهيري المنظــم( ،فهــل هنــاك أاصــل اســتراتيجية حــتى يعارضــها
المعارضون الذين أاشار إليهم الكاتب.
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إن القيادة بالفعل لم تعد توبت حرب التحرير الشعبية كأسلوب لحسم السلطة ،وذلك لعتبارها بأن هذا السلوب سواء بالشكل الذي مورس
وع لبلدن ا  ،12وله ذا ،لف انتظ ار أن نتمك ن كمنظم ة م ن
بالفيون ام أو الص يي ،أو ب الفهم ال ذي س اد داخ ل المنظم ة لي س ملئم ا للواق ع الموض ل
تبت ص يغة عام ة ك العنف الث وري
معرف ة واق ع بلدن ا لش كل أك رت عمق ا ،وع ات تج درنا وس ط الطبق ة العامل ة
ي
والفلحي  ،اعت اتت القي ادة أن ل
لتميتن ا ع ن الص
ويي ،ويس مح لن ا لف نف س ال وقت بالقي ام بمهامن ا
لحيي
اهتي المنظ م ،كافي ة لف ال وقت الراه ن
ي
الجم ي
والنقلبيي والعف ي
ي
ي
رهي بمعرف ة أدق لواق ع بلدن ا الراه ن وبتجربته ا لف ه ذا
الراهن ة ،أم ا تحدي د الش كل ال دقيق له ذا العن ف الث وري الجم ي
اهتي المنظ م ،فه و ي
الميدان ،وهذا لن يتم فعل إل لف المستقبل.13
متوك يتهكم ويسخر من هذا الموقف "المضحك" ،ولو كانت له نظرة جدلية لهذه المسألة لما سخر من هذا الموقف  .يقول
إن الرفيق ا
ي
الت تكون ملئمة
ا
ه ل
متوك  " :أعتقد أن أي عاقل لن يقبل اسوبدال مفهوم واضح بمفهوم غامض ،ولن يتفق عل أن المفاهيم الغامضة ل
للواقع" .هذه الجملة نموذج من التفكت الميتافت ي
اللجدل.
يف
ي
ل
ي ل
إن المفه وم الواض ح ل يك ون إيجابي ا ويق دم المعرف ة النس انية إل إذا ك ان مطابق ا للواق ع .ق ديما ك ان للن اس مفه وم واض ح ع ن علق ة الفك ر
بالم ادة حي ث ك انوا يعتق دون أن ا ه و ال ذي خل ق ال دنيا )الم ادة( ،وم ع تط ور النت اج والعل وم ب دأ الش ك لف ه ذا المفه وم الواض ح وب دأ
الغموض .وكان الغموض ثورة ضد الوضوح السابق ،حيث أنه شكل خطوة نحو الوضوح الجديد والذي يشكل نقيضا للوضوح القديم.14
 12ـ إن ادعاء عدم الملئمة لتلك الستراتيجية ل يعتمد على أاي تحليل موضوعي يمكن الركون إليه.
 13ـ هنا اعتراف صريح من الكاتب من أال جدوى من استراتيجية ثورية قبل التقدم في المهام الثوريــة  ،كمـا لـو أان هــذه المهـام سـتنجز عفويــا ،وهنـا العــودة مـن طـرف الكــاتب إلـى خـط العفويــة الـذي
ساد في بداية المنظمة والمعروف ب "خط النطلقة الثورية" الذي تم الحسم معه استراتيجيا في وثيقة "مسودة حول الستراتيجية الثوريــة" يونيــو  ،1972وسياســيا وتنظيميــا فــي وثيقــة "  10أاشــهر
من كـفاح التنظيم  "...الصادرة في  20نونبر .1972
أ
أ
 14ـ بتاكيده على جدلية الوضوح والغموض سقط الكاتب فـي تبسـيطية عفويـة بدائيـة لسـيرورة تطــور الفكــر فـي علقتـه بـالواقع المـادي ،متجـاهل الجدليـة الحقيقيــة الـتي اسسـت لهـا النظريـة الماديــة
الجدلية للمعرفة ،ومتناسيا أال وجود لدرجة صفر للنظرية أاو المعرفة ،وبذلك سقط في النسبوية بعدما تخلى عن جدلية النسبي والمطلق ....
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وقديما كذلك كان ر
للبش نظرة "واضحة" حول علقة الشمس بالرض  ،فكانوا يعتقدون أن الشمس تدور حول الرض ،تم تراكمت بعض
البش وأص بح الغموض يسود لدى ر
المعطي ات لدى ر
المتخلفي منهم فقد يبف ل ديهم الوضوح الس ابق( ي
حت تح ول ه ذا
أما
)
تقدما
هم
أكت
ي
ل
الغموض إل وضوح جديد مناقض تماما للوضوح القديم.15
وبالنس بة لخ ط المنظم ة وإل ح دود العتق الت الك اتى لف  ،1976ك ان ك ل أعض اء المنظم ة تقريب ا يعت اتون خطه ا بروليتاري ا ،لك ن بع د
واعتتته خطا متناقضا فيه ما هو بروليتاري وما هو بورجوازي ،وكان
العتقالت وانفجار أزمة الحملم ،طرحت القيادة تقييما "غامضا" للخط
ا
الموضوع للتجربة
غت ملئم للواقع ،وفتح هذا الطرح الغامض إمكانية التقييم
هذا الغموض ثورة ضد "الوضوح"القديم الذي اتضح أنه ي
ل
ي
يف "بالوضوح" القديم لم يكن من شأنه أن يخدم المنظمة.16
وإمكانية التقدم بينما الوشبت
ي
الميتافت ل
متوك بأن معرفة النسان للطبيعة والمجتمع معرفة نسبية .فما هو واضح اليوم يصبح غامضا غدا ،وهذا
إن الجدلية تعلمنا أيها الرفيق ا
دل هو ذل ك "العاقل" ال ذي
الغم وض ه و مرحلة وضوح جديد ،وجوابا عل الرفيق ا
متوك اق ول بأن "العاقل" الذي يستعمل المنه ج الج ل
التفكت الجدي .هذا عن الوضوح
المثال الذي يري ح باله ويبعده عن متاعب
يفضل "الغموض" الذي يقربه من معرفة الواقع ،عل الوضوح
ي
ل
والغموض.17
أ
 15ـ تاكيد للهامش ).(14
أ
 16ـ إن النزعة اللجدلية عند الكاتب مستمرة هنا ،وتكرر نفسها بامثلة حول خط المنظمة ،حيث النتقال من شيء إلى أاخر بدون رابط.
أ
خ
 17ـ لقــد قلنــا أال وجــود لدرجــة الصــفر فــي النظريــة أاو المعرفــة )انظــر كـتــاب "نظريــة التنــاقض" ل لن بــاديو( ،أامــا جــانب النســبوية فنحيــل القــارئ علــى نظريــة كــارل بــوبر القائلــة بــان كــل نظريــة ليــس
أ
بالمكـان البرهنـة علـى خطئهـا فليسـت بنظريـة علميــة ،وبالتـالي فـإن الماركسـية مثل ليسـت بنظريـة علميـة ،وقـد فتـح هـذا الطـرح البـاب أامـام مجموعـة مـن الطروحـات الفلســفية صـبت فـي نظريـة مـا
يسمى اليوم ب"ما بعد الحداثة" التي تتنكر لكل الجوانب اليجابية في الفكر النساني وتســقط فـي العدميـة الفكريـة والثقافيـة والعبـث  .وفـي مجـال العلـوم الطبيعيـة نحيـل هنـا علــى "مب أـدا التوافـق"
أ
الذي بلوره بوهر أاحد مؤسسي علم ميكانيك الكم وحائز على جائزة نوبل ،ويرى بوهر ":أان تعاقب نظرية العلوم الطبيعية الواحدة بعد الخرى ل يكشف فقط الفـارق بينهـا بـل التواصـل أايضـا ،وهــو
ما يمكن التعبير عنه بدقة رياضية ...وعندما تحل النظرية الجديدة محل النظرية السابقة فإنهـا لتنفيهـا فقــط بـل تحتفــظ بهـا أايضــا بصــورة معينـة .وهـذا يتيــح النتقــال المعـاكس مـن النظريـة اللحقــة
إلــى النظريــة الســابقة وتوافقهمــا والتقائهمــا فــي مجــال اقصــى معيــن يتضــائل فيــه الفــارق بينهمــا ،ويمكــن تتبــع مفعــول التوافــق فــي تاريــخ الرياضــيات والفيزيــاء وعلــوم أاخــرى .ان التسلســل الطــبيعي
للنظريات القديمة والجديدة ينبع من الوحدة الباطنية لمستويات المادة المختلفة من حيث الكيف".
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الشخض من أسلوب حسم السلطة؟ لقد
متوك رفيقا "عاقل" وتفضل الوضوح عل الغموض ،فما هو موقفك
لكن ما دمت أيها الرفيق ا
ل
الجماهتي المنظم ،وطرحت بأنه ل
أشبعت القيادة نقدا حول الشكل الذي طرحت به موقفها وحول المضمون ،مضمون العنف الثوري
ي
يحق للقيادة أن يتتاجع عن حرب التحرير الشعبية ،وعندما نبحث سطرا لسطر عن موقفك من هذه المسألة فإننا ل ر
نعت عليه ،كل ما هناك
السياس.18
أنك تتخبط وعندما توشبت بالتخبط تبدأ لف إضافة الهوامش من أجل محاولة الفلت من التخبط
ل
الجماهتي المنظم ،وذلك
متوك يطرح لف الهامش " : 3سبق لل مرارا ومنذ سنوات )!!( أن استعملت عبارة العنف الثوري
ي
هكذا فإن الرفيق ا
ي
يعت عنها.
بهدف التأكيد عل ضورة العنف ،عل ضورة كونه ثوريا ومنظما.
أب أن ا
لكنت لم ا
أعت بها أبدا عن أي استاتيجية  ،ول يمكن لف ر لل
ل
متوك وحرام عل القيادة.
الشعت "الذئب حلل والذئب حرام" فالعنف الثوري
يقول المثل
الجماهتي المنظم حلل عل ا
ي
ال
الجماهتي المنظم من
متوك هنا يردد ما قالته القيادة ،إنه ينتقد القيادة طول وعرضا ،شكل ومضمونا ،يخرج العنف الثوري
ي
إن الرفيق ا
الباب ليدخله خفية من النافذة ،ينتقده ف صلب نصه ليوبناه ف الهامش .أما هل العنف الثوري الجماهتي المنظم ي
استاتيجية أم ل ،فهذا
ي
ل
ل
ي
متوك لم يزودنا بمفهومه للستاتيجية كما رأينا ذلك سابقا.
مجرد كلم فارغ ما دام الرفيق ا
ر
تخل القيادة عن حرب التحرير الشعبية  ،ثم يطرح
متوك
فف صلب النص ينتقد الرفيق ا
ل
السء يتكرربالنسبة لحرب التحرير الشعبية .ل
نفس ل
غت ملئمة .19"..
لف هامش
صغت يكاد ل يراه أحد وهو الهامش  : 4ل أناقش لف هذه الرضية هل حرب التحرير الشعبية ملئمة أم ي
ي
إن قطع كل صلة بين النظرية السابقة واللحقة ،وبين هذه وماضيها أا و مستقبلها هو حكم على المعرفة بالتقطع وهي سلسلة متصلة الحلقات،وكما أراينا فمب أـدا التوافــق يعـبر فلسـفيا عـن ديالكـتيـك
المعرفة أاي الحركة من الحقيقة النسبية إلى الحقيقة المطلقة.
للقارئ أان يتمعن في هكذا أاطروحات كاتب المقالة ،وليتصور لحظة واحدة تطبيقها في مجال العمل السياسي أاو العسكري ،فكلهما يضيع في متاهات الغموض والنسبوية القاتلة .
 18ـ ليس ضروريا أان يقدم كل منتقد للنص تصورا بديل ما دام ل يمتلكه بعد ،أاو أانه يؤجل ذلك إلى أان تتوفر شروط البث فيه ،أاما القول بذلك فهو ببساطة مصادرة للحق في النقد.
 19ـ إن المنتقد نفسه )مبروك( كان قد تخلى عن استراتيجية حرب التحرير الشعبية ،وما نقده لصديقه في "إعادة البناء" فليس سوى مزايدة في إطار الصراع من أاجل الستيلء علــى قيــادة المنظمــة
.
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ر
لكنت أن ا م اتوك
ال  :إن العن ف الث وري الجم ي
بتلخي ص ش ديد يمك ن ص ياغة م ا ق ال الرفي ق م اتوك كالت ل
لس ء" " ل
اهتي المنظ م يس اوي  " :ل
غت ملئمة،
أستعمله منذ سنوات ،كما أن القيادة خاطئة لف تراجعها عن حرب التحرير الشعبية،
ه ملئمة أم ي
لكنت أنا ا
ل
متوك ل أناقش هل ل
بموقف منها".
تطالبونت
لهذا ل
ل
ل
أول حول أسلوب حسم السلطة( 20كان
متوك لف موقف صاغه لف الصيف
الماض ) 1981حول ي
الطي بلة هو أن الرفيق ا
وما يزيد ي
تفكت ل
ل
وف أرض ية "خط ة عم ل"  ،أربع أو خم س م رات
ي دافع ع ن ح رب التحري ر الش عبية لكن نف س الرفي ق م اتوك يط رح بض عة أس ابيع من بع د ل
الجماهتي المنظم بدون أن يطرح مرة واحدة حرب التحرير الشعبية.21
مسالة العنف الثوري
ي

 20ـ الوثيقة من توقيع مبروك )ع  .ن( وقد صدرت في نشرة الشيوعي السلسلة الجديدة.
 21ـ وثيقة "خطة عمل" لصاحبها مبروك وهي تثبت تهافته وتقلباته المختلفة وتخليه الواضح عن استراتيجية حرب التحرير الشعبية.
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متوك أن يعلن مثله مثل معظم الرفاق بأن لديه غموض ،وهذا ما
أليس هذا هو التخبط
السياس بعينه .ألم يكن أفضل بالنسبة للرفيق ا
ل
ر
ي
الت تتطاحن فيما
الجماع لتجاوزه ولو لشكل
التفكت
سء من
ي
ل
جزب ،عوض أن تكون له كل هذه المفاهيم والمواقف "الواضحة" ل
ل
يحتاج إل ل
بينها من ر
كتة وضوحها.؟
ي
 (3ت
اسياتيجية حسم السلطة ف نيكاراغوا :
ي
اهتي المنظ م متع ددة .فهن اك مثل النتفاض ة
كتب ت القي ادة لف أرض ية"ح ول القض ايا الس تاتيجية"  :أن أش كال العن ف الث وري الجم ي
ي
والت أدت إل انتصار الثورة
ي
الجماهتية المسلحة ،كما حصل خلل ثورة أكتوبر  1917المجيدة ،هناك حرب التحرير الشعبية الطويلة المد ل
السابقي مع الختلف
الشكلي
الصينية والفيونامية ،هناك الشكل الذي اتخذه العنف الثوري لف الثورة الساندينية بنيكارغوا والذي يدمج يبي
ي
ي
متوك عندما ساق هذا المقتطف ،لماذا !!(.22
عنهما )العبارة المسطرة من
طرف هنا تم حذفها من طرف الرفيق ا
ل
أ
 22ـ إن التعميم الذي يقدمه صاحب المقال حول الثورة السندينية وتجربتها تغافل العديد من المعطيات التي تحكمت في تلك التجربة ،وسقط في خطا كان منتشرا إبان كـتابـة المقالــة ،سـاهمت
أ
فــي تعميمــه بعـض الكـتابــات التروتســكية ،ولــذلك فقــوله بــا ن التجربــة الســندينية قــد دمجــت بيــن اســتراتيجية حــرب التحريـر الشـعبية والنتفاضــة الثوريــة قــول غيـر ســليم مــن الناحيــة المنهجيــة ومــن
الناحية المعرفية .
أ
أ
خ
لقد تا سست الجبهة السندينية للتحرير الوطني كمنظمة سياسية وعسكرية سنة  1961على يد كارلوس فونصيكا وتومــاس بــورخي واخريــن  .وتبنــت فــي البدايـة تصــورا اشـتراكيا فضفاضــا متـاثر بشــكل
أ
كبير بافكار وشخصية أاوغيستو سندينو.
ولذلك ضمت الجبهة السندينية للتحرير الوطني تيارات مختلفة تتبنى إما الشتراكية أاو الوطنية اليسارية أاو لهوت التحرير أاو الشتراكية الديموقراطية أاو الماركسية أوافكار سندينو ...
أ
كانت نيكارغوا بلدا فلحيا بطبقة عاملة ضعيفة وبسلطة مركزية قوية في المدن  .ولما كانت سنوات الستينيات من القرن الماضي في أامريكـا اللتينيـة ،تعـرف انتشـارا واسـعا لفكـار الثــورة الكوبيـة،
أ
أ
فقد تاسست الجبهـة تحــت ذلـك التـاثير ،وإلــى حـدود  1967خاضـت الجبهـة حـرب عصـابات علــى الطريقـة الكوبيـة المنظـر لهـا بمـا سـمي ب "نظريـة الفوكــو" لحقــا  ،لكـن تلـك السـتراتيجة السياسـية
والعسكرية باءت بالفشل لتدخل الجبهة في مراجعة لتجربتها فيما سمي ب "الفترة الصامتة لتراكم القوى" حيث خصصت للفترة للتجهيز المالي والمادي والعسكري .
أ
أ
ومن  1974إلى  1976خاضت الجبهة معارك في الجبال وفي البوادي وفي المدن ،وتحت تاثير هذه التجربة الخيرة ،حيث تعرضت الجبهة لضربات قوية من طرف نظام سوموزا الفاشي ،فانشقت
الجبهة إلى ثلث اتجاهات وهي :
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ي
الستاتيجية الجوهرية المطروحة لف الرضية ،والمتعلقة بالمغرب  ،وإعطاء موقف منها فضل
متوك عوض أن يهتم بالقضايا
إن الرفيق ا
ي
ر
الستلتيجية لف
سء جدي لشأن القضايا
التعويم وفضل الهروب إل نيكاراغوا ي
ليبي"حنة يديه" حول نيكارغوا ،بعد أن عجز أن يقول لنا أدب ل
المغرب.
 الجبهة السندينية للتحرير الوطني ) التجاه البروليتاري( وهو اتجاه كان يعتبر نفسه ماركسيا س لينينيا وكان يشـتغل أاساسـا فــي الوســط المـديني مســاهما فـي تنظيــم الضـرابات والنضــالت العماليـةأ
متبنيا استراتيجية قلب النظام مباشرة انطلقا من المدن ) ل مجال هنا لمناقشة الماركسية س اللينينية عند هذا التجاه ،فهي عموما ل تخرج عن إطار الخط الديولوجي الكوبي والمريكو لتيني .
أ
 الجبهة السندينية للتحرير الوطني ) اتجاه حرب التحرير الشعبية الطويلة المد( وكان هذا التجاه يشتغل في البوادي وبين الفلحين. الجبهة السندينية للتحرير الوطني ) اتجاه دانييل أاورتيغا ( ،اتجاه وطني يساري أاكد دائما على التحالف مع اللبراليين ،وهو أاهم اتجاه داخل الجبهة السندينية للتحرير الوطني ،وكان هذا التجــاهيجمع بين العمل في الجبال والبوادي ) حرب عصابات على الطريقة الغيفارية ( وبين العمل في المدن ضمن تصور سياسي عسكري يقوم على العداد للنتفاضات في المدن .
أ
وعند منعطف  1978عرف الوضع الدولي مجموعة من المتغيرات لصالح الجبهة السندينية للتحرير الوطني سواء لدى دول الجــوار أاو داخــل الـ أراي العــام المريكــي ،حيـث سـاهم ذلــك فــي عزلــة نظـام
سوموزا الفاشي .
أ
أ
وقد ارتكب النظام خطا مميتا عندما اغتال بيدرو جواكين شامورو أاحد القادة اللبراليين ومدير جريدة "الفكر"  .وقد تبع هـذا الغتيـال مظـاهرات كـبرى فـي العاصـمة منـاغوا  .فـي هـذه الجـواء تصـاعد
العمــل العســكري للجبهــة الســندينية ،حيــث قــام كومونــدوس تــابع للجبهــة باحتجــاز داخــل القصــر الرئســي لمجموعــة مــن النــواب والشــيوخ واســتطاع أان يفــرض علــى النظــام شــروطه لطلق س ـراح
المعتقلين السنديين بالضافة إلى الفدية ونشر نداءات للجبهة تدعو إلى النتفاضة .
وفــي شــتنبر مــن نفــس الســنة انتفضــت الجمــاهير فــي العديــد مــن المــدن ،لكــن نظـرا لميـزان القــوى تراجعــت القــوات الســندينية متجهــة نحــو الجبــال والبــوادي ،ممــا ســهل علــى قــوات النظــام التنكيــل
أ
وتصفية الشباب والطفال الثائرين داخل المدن .
لكن السخط على النظام اتسعت دائرته وظل متقدا وسط المدن نفسها .
أ
أ
وفي ظل هذه الجواء وتحت تاثيرها تجمعت الظروف والشروط التي ساعدت على وحدة التجاهات الثلث داخــل الجبهـة السـندينية للتحريـر الــوطني ،الـتي تحققــت سـنة  ، 1979وفـي يوليــوز 1979
أا علنت الجبهة السندينية الهجوم النهائي العام على النظام ،فافتتحت مجموعة من الجبهات العسكرية في البوادي والجبــال وتحركـت أاجنحتهـا المختلفــة علــى مسـتوى المـدن لتنظيــم الضـراب العـام
أ
ليبدا الزحف العام على مدينة مناغوا الذي توج بهروب سوموزا وفلوله وانتصار الثورة السندينية .
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ي
ي
ي
الستاتيجية
يغت شيئا من مضمون النص حول القضايا
متوك عن نيكاراغوا صحيح ،فهل هذا ي
وحت إذا افتضنا جدل أن كل ما قاله الرفيق ا
ي
الستاتيجية المتعلقة بالمغرب.
)قضية نيكاراغوا تحتل سطرا ونصف من نص فيه  17صفحة( ببلدنا .وهل هذا يعلمنا شيئا عن القضايا
وأكتف بوسجيل مقتطف من نفس الستجواب الذي أعطاه أرتيغا ،أحد ابز القادة
متوك لف هذا التعويم،
إنت لن أتبع الرفيق ا
عل كل حال ل
ل
متوك بعض الجمل المبثورة كعادته ،عندما يريد تغليب وجهة نظره بأي ثمن.
الساندينيي ،والذي أورد منه الرفيق ا
ي
إنت ل أتص ور النتص ار لف أمريك ا اللتيني ة ول لف أي منطق ة م ن الع الم ب دون مس اهمة قوي ة
يق ول أورتيغ ا " :فيم ا يخص لت عل الق ل ،ل
ي
الت عرفناها لف نيكاراغوا ،لف
)
( للسكان ،وبدون أزمة شاملة عل المستويات القتصادية والسياسية والجتماعية ،شبيهة بالزمة ل
الج ،
أب أنه من الصعب السويلء عل السلطة بدون الدمج لشكل خلق يبي جميع أشكال النضال أينما أمكن تنظيمها  :البادية ،المدينة ،ل
رل ل
الجماهت
( وليس من طليعة ل ترى لف
الجماهت الفاعلة )
المناطق الجبلية ألخ  ...لكن محور النضال يجب أن يوشكل دائما من
ي
ي
سوى قوى تكميلية.
وف المدينة  .لقد قاتلنا لف المدن وعل طول خطوط المواصلت ،وكان
إن تجربونا قد بينت أنه من الممكن المزاوجة يبي النضال لف البادية ل
ه محور النتصار،
( لف المناطق القروية والجبلية .لكن هذه الفصائل من الثوار
لنا أيضا ثوار مسلحون )
ي
المسلحي لم تكن ل
للجماهت".
وشكلت فقط جزءا من محور أعل هو الكفاح المسلح
ي
بعد كل هذه المعطيات هل يصح الكلم عما أا سماه كاتب المقال بدمج لستراتيجية حرب التحرير الشعبية باستراتيجية النتفاضة في المدن في تجربة نيكارغوا ؟
أ
إن كل المعطيات أاعله ل تؤكد ذلك من منظور أاصناف السياسة العسكرية الثورية .فتاريخ الثورات أاو التصورات الستراتيجية عرف العديد من الصناف الستراتيجية التي تقوم على النتفاضة ،من
أ
قبيل الستراتيجية النتفاضـية البلنكيـة واسـتراتيجية الضـراب العـام النتفاضـية المنسـوبة لبـاكونين واسـتراتيجية النتفاضـة اللينينيـة الـتي تبنتهـا فـي مـا بعـد المميـة الثالثـة  .امـا التجربــة النكارغويـة
أ
فهناك تصنيفات تدخلها ضمن ما يسمى "الستراتيجية النتفاضية الجديدة"  .ومن المعروف أان بعض الحزاب الشيوعية قد تخلت عن استراتيجية حرب التحرير الشعبية وتبنــت هــاته السـتراتيجية
خ
أ
في محاولة للتسريع بالنتفاضة في المدن وإسقاط النظــام ،مـن بيـن هـذه الحـزاب الحـزب الشـيوعي الفلــبيني الـذي قـام بتجريــب هـذه السـتراتيجية فكـان مـاله الفشــل  .وفـي سـنة  1992عـادت قـوات
"جيش الشعب الجديد" التابعة للحزب إلى استراتيجية حرب التحرير الشعبية من جديد .
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يبي فعل أن الثورة الساندينية ما كانت لتنتص لول اعتمادها لف نهاية
إن ما قاله أرتيغا لف هذا المقتطف هو روح وجوهر استجوابه ،وهو ي
للجماهت يت .
للجماهت ،وعل كافة أشكال الكفاح العنيف
المر عل العنف الثوري المنظم
ي
ي
ميوك من أرضية "القضايا التنظيمية الملحة".23
 (4موقف ر
متوك أضاع فرصة جديدة لظهار " يبتوقراطية" و"تحريفية" و"يمينية" القيادة .فطوال ر
عش صفحات طرحت القيادة موقفها
إن الرفيق ا
متوك برفاقية وضامة لف نفس الوقت ،أخذ منها جملة واحدة ليعتمد عليها من
من كافة القضايا التنظيمية الملحة ،وبدل أن ينتقدها الرفيق ا
أجل رفض الرضية برمتها .ياله من أسلوب عظيم لف الصاع !!
متوك
ليس بهذا السلوب يمكن إظهار " يبتوقراطية" و"تحريفية" و"يمينية" القيادة  :إن هذا السلوب يظهر فقط التخبط
السياس للرفيق ا
ل
( ض خمة م ن دون التمك ن م ن إيج اد مس وندات جدي دة له ذه
ال ذي ي وجه أخط ر النتق ادات للقي ادة لف ش كل يافط ات )
اليافطات.
يعت هذا أن القيادة الحالية ليست فيها مشاكل؟ لقد سبق للقيادة نفسها أن طرحت عدة م رات نقدها لوضعية القيادة ،لضعفها كهيئة
هل ل
قيادية كأفراد ،وطرحت ضورة تحمل الداخل للمسؤوليات الرئيسية ف القيادة الوطنية .لكن ما ظلت ترفضه القيادة ،هو أن ي
تبف المنظمة
ل
الوطت الذي
اط كحل مؤقت ،لمشكلة القيادة ،وكخطوة عل طريق المؤتمر
ل
بدون قيادة ،لهذا طرحت القيادة ضورة تطعيمها الديموقر ل
عت أعضاء القيادة الحالية عن استعدادهم للستقالة بمجرد النتهاء من عملية التطعيم إذا
يحل نهائيا مشكل القيادة .إضافة إل ذلك لقد ا
رغب الرفاق لف ذلك.
متوك ؟
ماذا كان رأي ا
أ
 23ـ يتعلق المر بإحدى وثائق ما يسمى ب "إعادة البناء".
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ي
يأب بقيادة جديدة .وها هو اليوم الرفيق
معتا عن أن المؤتمر
اط للقيادة ،ا
الوطت هو الذي يمكنه وحده أن ل
ل
لقد ظل يرفض التطعيم الديموقر ل
وطت قريبا".
حي عقد مؤتمر
متوك ي
ا
يغت موقفه ويطرح عل اللجنة المنتخبة من طرف الندوة ،أن تتحمل مسؤوليتها "كقيادة مؤقتة إل ي
ل
لقد سبق للقيادة أن طرحت استعدادها للستقالة من القيادة بعد انتخاب لجنة جديدة والتحاق أعضائها الجدد بالقيادة الوطنية ،كأعضاء
ي
يلتف إل حد ما بما سبق أن طرحته القيادة .فماذا
كامل العضوية ،إن الحل الجديد الذي يطرحه الرفيق ا
ل
متوك رغم اختلف المنطلقات ،ل
سيكون موقف الرفاق بالداخل؟
نهاية ماي  / 1982رفيق قيادي
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خلصة ندوة الفرع بالداخل حول
ي
ت
1
السياتيجية ف خط المنظمة
القضايا
ي
افتتاحية ) ر
فياير (1983
نشة "الشيوع" الصادرة ف ر
ي
الت تمخضت عنها الخلصات والتوصيات ،المدرجة
ي
وأختا انعقدت ندوة الداخل ،وبهذا يكون الفرع قد توج نقاشاته الداخلية بندوة الفرع ،ل
ي
الت تمخضت عنها الندوة ،فإن لبد من تسجيل الملحظات الساسية
لف هذا العدد من "
االشيوع"  .ورغم ما يمكن أن يقال عن النتائج ل
ل
التالية :
الوطت.
اط لمعالجة قضايا المنظمة عل طريق المؤتمر
ل
ه لف حد ذاتها أسلوب ديموقر ل
 – 1إن الندوة ل
 – 2أن الندوة مرت لف رشوط أمنية شبه مطلقة.
 – 3أن روح الديموقراطية الداخلية قد سادت كل جلسات الندوة.
أ
 1ـ انعقدت خلل أايام  30 – 29 - 28من شهر يناير  ،1983ندوة فرع منظمة "إلى المام" بالداخل ،حضرها مجموعة من ممثلي خليا الفرع بالداخل ،وبعـد الســتماع إلــى تقريــر لجنـة الفــرع تــداول
أ
أ
المنــدوبون فــي مجموعــة مــن القضــايا أاثارتهــا الوراق المعــدة للنــدوة ،وهــي فــي نفــس الــوقت الوراق المعــدة لمــا ســمي بمسلســل "إعــادة البنــاء" ،ورغــم أان النــدوة تهــم مناضــلي الــداخل ،فهــي فــي ظــل
أ
خ
الوضع السائد داخل المنظمة ا نذاك ،اكـتست طابع ندوة وطنية سـيكون لهـا مـا بعـدها فــي مسـتقبل منظمـة "إلــى المـام" ،وإذا كـانت نـدوة  31دجنـبر  - 1971فاتـح ينـاير  1972قـد شـكلت لبنـة علـى
طريق بناء الخط الثوري ،الـذي شـكلت وثيقـة " 20نونـبر ") "1972عشـرة أاشـهر مـن كـفـاح التنظيـم ،نقـد ونقـد ذاتــي"( أاولــى انطلقتــه ،فـإن نـدوة ينـاير ) 1983النـدوة الثانيـة فـي تاريــخ المنظمـة مــن
حيث طبيعتها( فقد مثلت إحدى اللبنات المؤدية إلى النبثاق الواضح للخط التحريفي الجديد ،الذي أاعلن عن نفسه بشكل واضح و مكشوف بعد خريف .1985
وبعد الندوة ،في فبراير  1983أاصدرت قيادة ما سمي ب"إعادة البناء" عددا خاصا من نشرة "الشيوعي" )نشرة داخلية( تضمنت خلصات وتوصيات الندوة ،مع افتتاحية للعدد.
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والتنظيم للمنظمة.
السياس
 – 4لقد مكنت الندوة من تلمس عدة قضايا وتناولها من وجهة نظر نقدية ،مساهمة من الفرع لف بناء الخط
ل
ل
اط .وبهذا يكون الفرع قد نجح لف جعل ندوته خطوة حاسمة عل طريق بناء
 – 5لقد مكنت الندوة من حل مشكل القيادة لشكل ديموقر ل
والفلحي.
منظمتنا كمنظمة شيوعية مكافحة صلبة متجدرة وسط الطبقة العاملة
ي
وبالتال فإنها ل تلزم بالصورة كل المنظمة ،هذا رغم الهمية التنظيمية
ه ندوة الفرع بالداخل،
ل
ورفعا لكل لبس ل بد من تسجيل أن الندوة ل
حت التطبيق فورا هو ما يهم الفرع كفرع .أما ما يهم المنظمة كمنظمة ،فعل
والسياسية للفرع داخل المنظمة،
وبالتال فإن ما سيتم وضعه ي
ل
داخل ،أو الحتفاظ بها لف شكل توصيات للمؤتمر
عت تعميم
حت التطبيق ا
القيادة الوطنية أن تتحمل مسؤولياتها لف جعل تلك النتائج تدخل ي
ل
الوطت الول.
ل
ولش ك أن مس اهمة الرفاق لف الف روع الخ رى ،وك ذا رف اق الفرع بال داخل ،سواء منهم من حص أو من ل م يحص الن دوة لف نق اش نتائجها
وكيفية التعامل معها سيسهل مأمورية القيادة الوطنية ويمكنها آنذاك الحسم حسب التجاه العام داخل المنظمة ...
عل الف رع بال داخل أن يعم ل عل ترجم ة نتائ ج الن دوة إل الواق ع الملم وس ،ح يت يجع ل منه ا فعل قف زة نوعي ة لف طري ق تص ليب وبل يتة
المنظمة.
وهنيئا للفرع بالداخل بندوته ،وهنيئا لمنظمتنا بندوة فرعها بالداخل.
فياير 1983
"الشيوع" ر
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خلصة الندوة حول تقرير لجنة الفرع
يعت لشكل واضح عن وضعية المنظمة من الناحية التنظيمية )أي ضعفها( وتصادق عل أن لجنة الفرع،
تعتت أن تقرير لجنة الفرع ا
إن الندوة ا
المصاغتي تحت عنوان "بصدد تقرير الفرع" كانت قاضة لف توجيه عمل الفرع ،وتصادق عل تلك الوجهة نظر
الملحظتي
كما جاء لف
ي
ي
تشت الندوة إل أن الرفاق لف الفرع ككل كانت تنقصهم روح المبادرة لف حياة المنظمة . -
المشار إليها أعله – كما ي
يعتت أنه كان عل أعضاء لجنة الفرع خلفا للتقرير،
وقد صادق أغلبية الرفاق عل هذا التقرير إل أحد الرفاق الذي امتنع عن التصويت إذ ا
الختة مع استخلص دروسها الساسية ،كأساس لنطلقة
تاريج ،أن يقدموا للندوة تقييما لنشاط الفرع خلل السنوات
الذي جاء كجرد
ي
ل
ي
الت كانت داخلها ل تسمح بمثل هذا التقييم ،وهذا لم يكن ليمنع رفاق
جديدة لعمل المنظمة  -لف ي
حي يرى ممثل لجنة الفرع أن الخلفات ل
الفرع بالقيام بمثل هذا التقييم عل ضوء تقرير لجنة الفرع. -
أما بالنسبة للمالية فقد ي
اقتحت الندوة صياغة توجيه حول المالية تقدمها للقيادة للعمل بموجبها.
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خلصة الندوة حول
ي
ت
1
السياتيجية ف خط المنظمة
القضايا
ي
ه:
نواقص
عدة
من
تشكو
"
المغربية
الثورة
ف
اتيجية
الست
 (1يتفق كل الرفاق المندوبون عل أن أرضية "القضايا
ل
ل
 غياب الخلصات الساسية لتقييم التجربة ،رغم قصور بعض التقييمات الضمنية.الطبف – وه ذا ي ي
ي
السياس
ة
المنظم
عف
ض
جم
ت
المجتمع الملم وس لف خصوص يته أثن اء إنج از التحلي ل
 غي اب الس وناد عل الواق عل
ل
ل
والتنظيم ،وضعف ارتباطها بحركة الواقع .
ل
 هناك طمس لزمة الحركة الشيوعية العالمية.الت يرتكز عليها ر
ي
المشوع لف تناوله لدوات الثورة.
 غياب السس النظرية لي
ي
لك نخ رج للممارس ة – ل ذا يج ب ان نتف ق عل الش عارات
 ( 2يتف ق ك ل الرف اق عل أن ه يج ب أن ل ننتظ ر ح ت نح دد اس تاتيجية دقيق ة ل
ي
داخل ح ول ك ل
ينف ض ورة اس تمرار الصاع ال
الس تاتيجية العام ة والرئيس ية كض وابط ملزم ة لن ا لف نش اطنا الجم ي
ل
اهتي الي ل
وم ،وه ذا ل ل
القض ايا الس يتاتيجية ،عل أس اس الحس م فيه ا لف الم ؤتمر الول للمنظم ة – ونعت ات م ن جه ة أخ رى ،أن تق دمنا لف تق ويم وبل ورة منظ ور
ي
والفلحي .
رهي بتقدمنا لف عملية إعادة بناء منظمتنا ،كمنظمة شيوعية صلبة مكافحة ومتجدرة أساسا لف العمال
ي
اتيج سديد ي
است ا ل
ي
 (3كما يسجل كافة الرفاق إيجابية ر
الستاتيجية الساسية .
شمول تتوفر عليه المنظمة ،يوناول القضايا
المشوع  ،نظرا لكونه أول نص
ل
1ـ لقد أاثارت وثيقة "القضايا الستراتيجية في الثورة المغربية" مجموعة من النقاشـات لـدى العديـد مـن المناضـلين الـذين شـاركوا فـي مسلسـل مـا يسـمى ب "إعـادة البنـاء" ،ورغـم أان العديـد منهـم قـد
تلمس بعض هفوات هذه الوثيقة ،التي جعلت من غيـاب السـتراتيجة اســتراتيجية ،فـإنه لـم يكـن مـدركا لخطــورة هـذا المنحـى الـذي شـكل لبنـة أاساسـية فـي ضـرب الخـط الثـوري للمنظمـة الماركسـية ـ
أ
اللينينية المغربية "إلى المام" ،ولذلك صادق على الوثيقة بشكل عام ،كما صادق على ما سمي بالخطة التكـتيكية أايضا ،وهو يعلم أانه ل وجود هناك لستراتيجية حتى تتفرع عنها خطة تكـتيكية.
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اب ويج ب ت دقيقه لحق ا عل ض وء التحلي ل الملم وس للواق ع
 ( 4يعت ات كاف ة الرف اق أن ش عار "العن ف الث وري الجم ي
اهتي المنظ م" إيج ا ل
الملموس.
المشوع من طرف الهيئة القيادية ،انطلقا من خلصات النقاش وتمشيا مع روح الندوة ،أما فيما يخص ر
 ( 5كما قرر الرفاق إعادة صياغة ر
نش
ر
جماهتيا ،فقد انقسم الرفاق إل ثلث اتجاهات :
المشوع الجديد
ي
نش ر
 التجاه الول )الغلبية(  :يتفق عل رجماهتيا.
المشوع
ي
 التجاه الثاب  :ل يتفق عل رجماهتيا.
نشه
ي
ل
 التجاه الثالث امتنع عن إبداء وجهة نظره.الجماهتية ،وأكدوا تشبتهم
 ( 6كما أجمع الرفاق عل عدم استعمال صيغة "المنظمة الشيوعية" أو المنظمة الماركسية – اللينينية لف دعايونا
ي
بالمبادئ الشيوعية ،وطلبوا بهذا الصدد رفع توصية إل القيادة.
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ي
خلصة الندوة حول القضايا التكتيكية ف خط المنظمة

1

ي
خلصة عامة حول القضايا التكتيكية ف خط المنظمة :
)(1غي ــاب الرب ــط ر ي ـ
بي الس ـ تـياتيجية والتكتي ــك ،إذ أن ه م ن الهمي ة أن يك ون عن دنا نس ق يبي التكتي ك والس يتاتيجية  -ول ذا يج ب توض يح
ي
المغرب ،سواء عل المستوى النظري أو عل مستوى الممارسة.
الستاتيجية والتكتيك ،بارتباط مع معرفة معمقة للواقع
العلقة يبي
ال
 (2حول الدعاية لمنظمة "إل المام" كمنظمة شيوعية :
الحال ،ولسيطرة الرجعية عل
الجماهتي ليست صحيحة ،وذلك نظ را لواقع مجتمعنا
إن الدعاية للمنظمة كمنظمة شيوعية عل المستوى
ي
ل
اللينيت  ،والحتفاظ لف الظرف الراهن بوسمية "منظمة إل
كس -
حي يجب علينا الدعاية
ي
جميع وسائل الدعاية – لف ي
ل
الجماهتية للفكر المار ل
المام" والتوقيع بهذه الوسمية* )انظر الهوامش(.
اللينيت وبهويونا كمنظمة شيوعية.2
كس –
ل
كما أن الندوة أكدت تشبتنا بالفكر المار ل
الهوامش التي تحمل علمة نجمة )* ( هي أاصلية في النص.
 1ـ الوثيقة صدرت في العدد الخاص من نشرة "الشيوعي الذي تضمن خلصات ندوة الداخل المنعقدة أايام 30-29-28من يناير .1983وقد أاعلن أاغلــب المشـاركين فيهــا عـن اتفـاقهم مـع وثيقــة"حــول
القضــايا التكـتيكيــة فــي خــط المنظمــة" مــا عــدا مشــارك واحــد الــذي كــان علــى صــواب حينمــا تحفــظ علــى التفــاق انطلقــا مــن غيــاب اســتراتيجية ليكــون هنــاك تكـتيــك.عمومــا الوثيقــة تعلــن اتفاقهــا علــى
أ
خ
تكـتيــك بــدون اســتراتيجية ،وكــذلك تخلــي أاصــحابها عــن اســم المنظمــة الصــلي "المنظمــة الماركســية اللينينيــة المغربيــة"إلــى المــام" "لصــالح اســم اخــر هــو"منظمــة إلــى المــام" ،وقــد شــكل هــذا أاولــى
أ
تغير اسم المنظمة لتصبح مجرد "منظمة إلى المام" ،أواصبح التحريفيون الجدد يعتبرون المنظمة مجرد حركة.
التخليات عن الماركسية اللينينية،وابتداء من هذه اللحظة أ
* ـ قررت الندوة رفع توصية حول التوقيع باسم "منظمة إلى المام".
أ
 2ـ إن هذا الدعاء ،لم يكن سوى ذرا للرماد في العين،علما أان كل التراجعات عن الخط الثوري للمنظمة في هذه الفترة))(1985-1980اسهامات ماو،الستراتيجية الثوريــة،الخط الممــي،المفهوم
اللينيني للحزب،منظمة المحترفين الثوريين،اسم المنظمة الماركسي اللينيني،تبني اطروحات اليمين الصلحي (.......قد تم تحت يافطة "الماركسية اللينينية" ،وهذا تاكـتيك تحريفي قديم.
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الينامج النضال:
 (3حول ر
النضال فيما عدا النقط التالية :
التنامج
هناك اتفاق لشكل عام عل ا
ل

ي
الب  -:إج راء استفتاء لف
أ – لف اعتبارنا أن شعار "السلم الفوري" حول الصحراء الغربية شعار خاط لف الظرف الراهن ،وتوبت الندوة الطرح ل
ي
كت عل فض ح تبع ات الح رب وانعكاس اتها القتص ادية والجتماعي ة
الص حراء الغربي ة بع د انس حاب الدارة والجي ش
الملكيي منه ا ،م ع ال ت ي
ي
الجماهت الشعبية المغربية.
والسياسية عل أوضاع
ي
وه :ح ق الش عب
ب – فيم ا يخ ص النقط ة المتعلق ة بالقض ية الفلس طينية ،إنن ا نوبت المواق ف المبدئي ة لمنظم ة التحري ر الفلس طينية أل ل
ر
ع والوحي د
ه الممث ل الش ل
الفلس ل
طيت لف تقري ر مص يته وحق ه لف إقام ة دولت ه الديموقراطي ة المس تقلة واعتبارمنظم ة التحريرالفلس طينية ل
جماهتيا .
الفلسطيت ،ونناضل عل أساس هذه المواقف المبدئية
للشعب
ي
ل
ج – فيما يخص نقطة "دعم كفاح المرأة" من أجل ي
انتاع حقوقها الديموقراطية كامرأة وكأم ،وضمان مساواتها مع الرجل "يجب تعويضها ب
اف ،وم ن أج ل ان يتاع حقوقه ا
اع
والسياس والثق ل
ل
 :دع م كف اح الم رأة م ن أج ل مس اواتها م ع الرج ل عل المس توى القتص ادي والجتم ل
الديموقراطية وحقها كامرأة* )انظر الهوامش( )وتدقيق هذا الشعار لف كل قطاع بارتباط مع تطور الحركة النسوية المغربية(.
 (4التعامل مع الحركات الديموقراطية* )انظر الهوامش(.
اطيي.
 ضورة توضيح الفاق بالنسبةللمناضلي الديموقر ي
ي
اط يخ دم
 ض ورة توض يح آف اق الحرك ات الديموقراطي ة كحرك ات تناض ل نض ال ديموقراطي ا ذا أف ق ث وري عل أس اس برنام ج ديم وقر لي
الستاتيجية الثورية.
* ـ قررت الندوة رفع توصية حول قضية أ
المراة
* ـ قررت الندوة رفع توصية حول التعامل مع الحركات الديموقراطية
150

أ
"إلى المام"  1980 :ـ  1994ـ الخط التحريفي ـ وثائق ونصوص
 (5حول العمل ر
الشع والعمل الشي :
ر
ي
الت
واضح بالنس بة للن دوة أن المنظم ة ل تط رح عل نفس ها العم ل لف الشعية كمنظم ة ،وواض ح كذلك أنه يجب اس تغلل ك ل المكاني ات ل
ر
ي
ع وتوظيفه لنجاز المهام
الت تفرض عل النظام لف ظل موازين قوى معينة ،للعمل الش ل
يسمح بها القانون لف ظل النظام القائم ،وكذلك ل
المطروحة عل المنظمة ،رشط أل يكون ذلك عل حساب إنجاز مهامنا الثورية.
 (6حول وحدة الحملم :
الحال للحملم بالدعاية لوحدة الحملم دون الدخول لف تحديد لوازمها.
اهن،وف ظل الوضع
يجب الكتفاء لف الظرف الر
ل
ل
ي
 (7ترى الندوة أنه يجب ر
ي
بالستاتيجية.
الت تربطه
التنامج
نش ا
ل
النضال مع توضيح السس ل
 ( 8صادقت الندوة بالجماع عل مجمل هذه الخلصات باسوثناء الخلصة رقم  1ي
التال :
والت يطرح أحد الرفاق بالندوة عوضها التحفظ
ل
ل
أتحفظ عل نص القضايا التكتيكية ف خط المنظمة ككل انطلقا من أن هذا التكتيك ل يسوند عل ي
استاتيجية صحيحة ول عل واقع البلد،
ل
ي
وبالتال ل اتفق مع هذا النص ،كما اسجل أنه سقط لف المثالية كما سقط فيها نص القضايا الستاتيجية.
ل
فياير .1983
الشيوع،العدد الخاص بخلصات ندوة الداخل ،ر
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الينامج العام والنظام الداخل للمنظمة
ر
ر
شتني 83
مشوع جديد ـ ـ
ر
الينامج العام
أـ ر

1

الجماهتي والمسلح الذي خاضه شعبنا ،تحول النظام الستعماري
الشكل عام  1956عل إثر الكفاح
 - 1مع إح راز بلدنا عل الستقلل
ي
ل
المتيالية الستعمارية خلل عهد الستعمار القديم
الذي أخضعت له بلدنا منذ أوائل القرن إل نظام الستعمار الجديد ،بينما كانت القوى ا
ر
تمت
وف جميع المجالت العسكرية والسياسية والقتصادية والثقافية ،فإن نظام الستعمار الجديد قد ي
تسيطر مباشة عل بلدنا وشعبنا ل
الهامشان اللذان يحملن علمة )*( هما أاصليان في نص الوثيقة.
 1ـ صدرت هذه الوثيقة تحت هـذا العنـوان فـي شـتنبر  ،1983وتضـم جزئيـن وهمـا البرنامــج العـام والنظـام الــداخلي ،ضـمن مشـروع جديـد يعيـد النظـر فـي البرنامـج العـام والنظـام الــداخلي الصــادر فـي
أ
أاكـتوبر  ،1974وننشر هنـا الجـزء ال ول المتعلـق بالبرنامـج العـام ،لمـا يحتــويه مـن قضـايا ذات طبيعـة إيديولوجيــة واســتراتيجية ،تتعلــق بــالخط العـام الـذي سـار عليـه دعـاة "إعـادة البنـاء" ابتـداءا مـن
أ
 ،1980والوثيقــة خلفــا لمجموعــة مــن وثــائق "إعــادة البنــاء" تتــوجه إلــى عمــوم المنظمــة ضــمن ســياق العــداد لمؤتمرهــا الول الــذي لــم ينعقــد أابــدا ،نظـرا لفشــل مسلســل "إعــادة البنــاء" ،واجتثــات
أ
المنظمــة فــي خريــف  ،1985ولـذلك ل تضــم خلصــات نــدوة ينــاير  1983أايــة إشــارة إلــى الوثيقــة ،مــن حيــث مناقشـتها أاو الدلء بخلصــات حولهــا  .مــن الناحيــة الزمنيــة تــاتي الوثيقــة بعـد صــدور وثيقــة
"القضــايا السـتراتيجية فـي الثــورة المغربيـة" الصــادرة فـي أابريـل  ،1982الـتي تحمـل بصـماتها فـي العديـد مـن القضـايا أاليديولوجيــة والسـتراتيجية ،مثـل اسـتعمال صـيغة "العنـف الثـوري الجمـاهيري
أ
أ
المنظم" ،والخلط بيـن التنـاقض الرئيسـي والتنـاقض الساســي والتغييـر فــي طبيعـة الخـط النظـري واليــديولجي للحملـم والمنظمـة الماركسـية س اللينينيـة المغربيـة "إلــى المـام" ،عنـدما تمــوقعت فـي
صــف دعــاة وحــدة الحركــة الشــيوعية العالميــة ،والمقصــود هنــا البلــدان الــتي أاصــبحت معقل للتحريفيــة العالميــة )التحــاد الســوفياتي ،دول أاوروبــا الشــرقية والصــين  ،(...وقــد نتــج عــن هــذا تغييــر فــي
أ
أ
الموقف من الحزاب التحريفية العربية ،ولجا ت الوثيقة كـذاك إلــى تغييـرات إيديولوجيــة فـي مجموعـة مـن التسـميات السـابقة مـن قبيـل المنظمـة الماركسـية ـ ـ اللينينيـة المغربيـة ،الحركـة الماركسـية ـ
اللينينيــة المغربيــة ،الحــزب الماركســي ـ اللينينــي لتصــبح "المنظمــة الشــيوعية"" ،الحركــة الشــيوعية المغربيــة"" ،الحــزب الشــيوعي المغربــي" ،هــذا رغــم اضــطرارها أاحيانــا إلــى اســتعمال مصــطلح
الماركسـية ـ اللينينيـة ،الـذي لــم يكـن سـوى منـاورة وتمويهـا للتغطيـة عـن النقلبـات اليديولوجيــة الـتي كـان يهيء لهـا سـرا  .وســيلحظ القـارئ مجموعـة مـن التغييـرات تثبـت مـدى إيغـال التحريفييــن
الجدد في مسار مراجعاتهم للخط النظري واليديولوجي ،سواء في تفسيرهم لمسلسل التراجعات التي قد يعرفها بنـاء الشـتراكية بعـد الثــورة ،وهـم هنـا إنمـا يعـودون بالمنظمـة إلــى الـوراء فيمـا يخـص
أ
أ
أ
ظاهرة انتصار التحريفية في البلدان الشتراكية متخلين عن الطروحات التاسيسية للمنظمة الماركسية ـ ـ اللينينية المغربيـة "إلــى المـام" ،مبتعـدين عـن خــط الثــورة العالميــة الـذي أاسسـت لـه الثــورة
أ
الصينية العظيمة بقيادة ماو تسي تونغ ودروس الثورة الثقافية البروليتارية في الصين  .في واقع ال مر كان التحريفيون الجدد بعد تخليهم عن خط ماوتسي تونغ ،يعدون العدة للتخلي عــن اللينينيــة
تحت شعار "تجديد الماركسية" وتبني "الجوهر الحي للماركسية" أاي التحريفية الجديدة .
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ر
للمتيالي ة :
المحليي
المباشة إل العملء والحلف اء
المتيالي ة م ع اتخاذه ا أش كال جدي دة ناتج ة ع ن انتق ال الس يطرة
ا
باس تمرار الس يطرة ا
ي
الرجع الساهر عل مصالحهم .فالتواجد الستعماري لف شكله القديم أصبح يقتص
اض الكبار والحكم
الكمتادورية و
التجوازية
ا
ا
ملك الر ل
ل
ل
المتيالي ة لف ش كلها
عل س بتة ومليلي ة والج زر الش مالية المغربي ة )الج زر الجعفري ة والنك ور وب ادس( المس تعمرة م ن ط رف اس بانيا ،لك ن ا
كبتا لف توجيه السياسة الداخلية والخارجية للبلد ،بينما
لختات بلدنا وتلعب دورا ي
الس تعماري الجديد تواصل استغللها لشعبنا ونهبها ي
المتيالية مكونا أساسيا للثقافة الرجعية السائدة لف مجتمعنا.
تشكل الثقافة ا
إن نظام الرأسمالية التبعية الذي يشكل القاعدة القتصادية لنظام الستعمار الجديد الذي يكبل وطننا وشعبنا قد أصبح النظام القتصادي
الس ائد لف بلدن ا بع د أن تمك ن ت دريجيا م ن إض عاف واس ويعاب أنمط ة النت اج الماقب ل الرأس مالية ال ي لت ك انت س ائدة ببلدن ا قب ل الغ زو
الستعماري وأصبح بذلك يشكل القاعدة القتصادية الرئيسية للهياكل الطبقية ببلدنا .إل أن العلقات القطاعية والشبه القطاعية ما ت زال،
الكبت عل المستوى القتصادي حاضة لشكل بارز عل المستويات الديولوجية والسياسية والجتماعية وما ت زال تشكل عرقلة
رغم تقلصها ي
الجماهت الشعبية لف البادية بالخصوص.
أساسية أمام انعتاق وتقدم
ي
ماليي وعاه ات التبعي ة والخض وع للحتك ارات
يتمت نظ ام الرأس مالية التبعي ة بك ونه يجم ع يبي
ي
مآس الس تغلل المكث ف والض طهاد الرأس ي
ل
الكمتادوري ة عل
اض الكب ار إض افة إل الدول ة
ا
والمراك ز ا
المتي ل
ال ،بينم ا يس تحوذ الرأس ماليون الج انب والرأس ماليون المغارب ة وملك و الر ل
الجماهت الكادحة
اض  ،معامل ،مناجم ،سدود ،وسائل النقل ،مؤسسات البناء والشغال العمومية  (...فإن مآل
ي
وسائل النتاج الساسية )أر ل
ي
ر
والوشيد والهجرة إل الخارج والبطالة وما يصاحب كل ذلك من تحطيم
التفقت والبلتة
وبالتال
هو الحرمان من ألسط رشوط العمل والعيش
ي
ل
ونف الكرامة والشخصية.
ل
ي
والت تزداد حدة بفعل عوامل أخرى مثل الزمة القتصادية العالمية أو الجفاف أو الحرب تؤدي
إن الزمة الهيكلية لنظام الرأسمالية التبعية ل
اض الكبار وخدامهم
الكمت
جوازيي
والت
الختات لدى الر
ا
أسماليي الجانب ا
باستمرار إل تفاقم الفوارق الطبقية وإل تراكم ي
ي
ي
ي
ادوريي وملك الر ل
كريي وت ؤدي لف نف س ال وقت إل تزاي د الب ؤس والفق ر والنحط اط والس ويلب والقه ر والض طهاد
دنيي والعس ي
اطيي الكب ار الم ي
ال يبتوقر ي
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والتولتاري ا ر
المش دة وفئ ات واس عة م ن
اهت الش عبية الكادح ة والمس حوقة :العم ال
التولتاري ا ا
والفلحي وأش باه ا
والس تغلل ل دى الجم ي
ي
الصغتة.2
التجوازية
ي
ا
لكل هذا فإن تحطيم نظام الرأسمالية التبعية يعد رشطا أساسيا لتحرر بلدنا من نظام الستعمار الجديد ولتقدم شعبنا.
ي
الت عرفها المغرب طيلة عهد الستعمار
 -2أن المصالح الموضوعية لمختلف الطبقات الجتماعية ببلدنا وكذا الصاعات الطبقية الملموسة ل
والتجوازي ة
الساس لف مجتمعن ا ه و التن اقض الق ائم يبي المعس كر
الجدي د تظه ر بوض وح أن التن اقض
المتيالي ة ا
الرجع المش كل م ن ا
ل
ل
ي
الجماهت شبه
والجماهت الفلحية
الت تضم الطبقة العاملة
اض الكبار من جهة ،ومن جهة أخرى
الكمتادورية
ي
ي
ي
ا
الجماهت الشعبية ل
وملك الر ل
ل
3
والتجوازية الصغرى .
التوليتارية ا
ا
المي عل وح دة
الكمتادوري ة
التجوازي ة
ا
إن الدول ة القائم ة ب البلد وال ي لت توش كل قاع دتها الطبقي ة م ن ا
ه الح ارس ي
وملك الر ل
ل
اض الكب ار ل
الملك السوبدادي وهو الشكل الذي اتخذته سلطة الدولة الطبقية طيلة عهد الستعمار الجديد
الرجع ،لهذا فإن النظام
ومصالح المعسكر
ل
ل
الجماهت الشعبية.
الرجع المعادي لمطامح ومصالح
يدخل بدوره ضمن المعسكر
ي
ل
ويتغت حسب ر
الشوط الملموسة
الساس فهو معقد
التجوازية المتوسطة  -من التناقض
ي
التجوازية الوطنية – المشكلة أساسا من ا
أما موقع ا
ل
ي
الجماهت الشعبية أو بمعسكر الرجعية حسب الظروف .كما يمكن أن يتمايز
فالتجوازية الوطنية يمكن أن تلتحق بمصاف
للصاع
ي
الطبف  .ا
ل
داخلها جناح محافظ يلتحق بالرجعية أو ي
الجماهت الشعبية.4
تقدم يلتحق رغم تذبذباته بمصاف
يلتم الحياد وجناح
ي
ل
الساس لف مجتمعنا.5
التاريج للتناقض
 -3إن الثورة الوطنية الديموقراطية الشعبية تشكل الحل
ل
ل
 2ـ في التحليل الذي تقدمه الوثيقة لبنية النظام السياسي وللطبقات التي يرتكز عليها ،ل يمكن الوصول إلى معرفة موقع الفئة التي يشار إليها ب "الخدام البيروقراطيين الكبار المدنيين
والعسكريين" إلى جانب الطبقتين اللتين تتحدث عنهما الوثيقة ونعني بذلك البورجوازية الكومبرادورية والملكين العقاريين الكبار ،بحيث يغيب عن التحليل ذلك السمنت الذي يجمع بين
العناصر الثلثة.
أ
أ
 3ـ يشكو النص في عمومه من خلط كبير بين مفهوم التناقض الرئيسي والتناقض الساسي ،وينسحب ذلك على النتائج المتوصل إليها  .وهو في ذلك يعيد اخطــاء وثيقـة "القضــايا السـتراتيجية فــي
الثورة المغربية".
أ
أ
 4ـ تغيب البورجوازية الوطنية تارة عن إحدى طرفي التناقض ال ساسي وتحضر ثانية مما يكشف عن غموض في تحديـد طبيعـة الكـتلـة الشـعبية المواجهـة للطبقـات الرجعيـة واسـيادها المبريــاليين،
أ
ولعل عدم فهم طبيعة التناقض الساسي قد أاسقط أاصحاب الوثيقة في هذه اللخبطة.
أ
أ
 5ـ استمرارا في خطإ الوثيقة حول طبيعة التناقض الساسي ومضمونه جعلت الوثيقة من استراتيجية ث و د ش حل للتناقض الساسي.
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السلم
عت التعايش
الجماهت الشعبية والمعسكر
 نظرا للطبيعة التناحرية للتناقض يبينهاب ا
ي
الرجع ،فإن هذا التناقض ل يمكن حله لشكل ل
ل
ل
ي
ي
والت من خللها إلحاق الهزيمة بمعسكر
الت تصنعها
يبي الطبقات المتعادية والحلول الصلحية بل إن حله
ي
ل
الجماهت ل
النهاب يكمن لف الثورة ل
وف نهاي ة الم ر لف القض اء عليه م
أع داء الش عب والقض اء عل مؤسس اتهم السياس ية ومص الحهم القتص ادية وس يطرتهم الديولوجي ة ،ل
الرجع ال دائم
كطبق ات رجعي ة .إن ه ذه الث ورة ل يمك ن أن تع رف طريقه ا للنج اح إل ع ات مواجه ة الض طهاد والقه ر والس تغلل والعن ف
ل
الجماهتي المنظم.6
الجماهتي المتعدد الشكال وعل رأسه العنف الثوري
بالكفاح
ي
ي
المتيالية ببلدن ا والحتلل
 إن الثورة تكوس ب طابعهاالوطت من خلل القضاء عل نظام الس تعمار الجديد وعل كافة أش كال الس يطرة ا
ل
وستقض الثورة كذلك عل
الوطت ،التواجد العسكري ،السيطرة السياسية والقتصادية والثقافية عل بلدنا،
الستعماري لجزء من ترابنا
ل
ل
للمتيالي ة وحلفائه ا وص نائعها وذل ك عل
للمتيالي ة ،كم ا س تعمل الث ورة عل إقام ة س لطة وطني ة مناهض ة
المحليي
العملء والحلف اء
ا
ا
ي
وطنيتي.
والقوم 7وعل بناء اقتصاد وثقافة
الوطت
الصعيدين
ي
ل
ل
وملك
الكمتادوري ة
التجوازي ة
 إن الثورة س تكون ديموقراطي ة لنها تس ع للقض اء عل النظ اما
الملك الس وبدادي )وعل أي ش كل لس لطة ا
ل
ل
الجماهت الشعبية بالحريات الديموقراطية الساسية بدون قيود ،وإل القضاء عل
اض الكبار يمكن أن يحل مكانه( ،وإل ضمان تمتع
ي
الر ل
وه الحل الجذري
العلقات القطاعية و الشبه القطاعية المتواجدة لف المجتمع .إن الثورة ستكون ديموقراطية كذلك لن الثورة الزراعية ل
للمسألة الفلحية تشكل إحدى مهماتها الساسية.
الجماهت الشعبية وليس من صنع نخبة عسكرية أو نخبة حزبية تقوم بالثورة
وأختا من صنع
ي
 إن الثورة ستكون شعبية لنها ستكون أول يعت للث ورة يرم ز إل أن الديموقراطي ة ال ي لت تس تجيب لف المرحل ة التاريخي ة الحالي ة
نياب ة ع ن الجم ي
اهت أو بتف ويض منه ا .كم ا أن الط ابع الش ا ل
ي
الت فرضتها الرجعية عل
للمطامح العميقة
اللتالية ا
ه الديموقراطية ا
ي
التجوازية أو بالحرى الديموقراطية المزيفة ل
للجماهت الشعبية ليست ل
بلدنا لف عهد الستعمار الجديد ولكنها ديموقراطية جديدة ،الديموقراطية الشعبية ،ديموقراطية سلطة المجالس الشعبية ،مجالس العمال
وغتها.
والفلحي وسكان الحياء الشعبية ي
ي
 6ـ تتبنى الوثيقة نفس الطرح الذي جاءت بـه وثيقــة "القضــايا السـتراتيجية فـي الثــورة المغربيـة" فيمـا يخـص أاسـلوب حسـم الســلطة ،أاي تبنـي مـا سـمي ب "العنـف الثـوري الجمـاهيري المنظـم" الـذي
ليس في حقيقته سوى التخلي عن أاي استراتيجية ثورية.
 7ـ ل نستطيع فهم المقصود من إقامة سلطة وطنية  ...وذلك على الصعيدين الوطني والقومي ،فما معنى سلطة وطنية على الصعيد القومي ؟!!.
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تهدف الثورة الديموقراطية الشعبية )الثودش( إل إقامة الجمهورية الديموقراطية الشعبية ونظام الديكتاتورية الديموقراطية الشعبية .لف هذا
النظام فالطبقات والفئات الشعبية وقواها الوطنية الديموقراطية المنظمة تتمتع بكافة الحقوق الديموقراطية وتساهم لف السلطة وتفرض
ي
المشتكة عل أعداء الشعب والثورة .
ديكتاتوريتها
ي
ي
اك ث م المجتم ع
 - 4إن اله دف القض ا
للتوليتاري ا المغربي ة وللحرك ة الش يوعية المغربي ة يتجس د لف الث ورة الش تاكية ،ل
وف المجتم ع الش ت ل
الشيوع.
ل
ي
8
إننا كحركة شيوعية مغربية ونحن نكافح من أجل )ثودش( ومجتمع الديموقراطية الشعبية ندرك جيدا بأن الشتاكية وحدها قادرة عل
الكادحي  .لهذا فإن برنامجنا كمنظمة شيوعية،9كحركة شيوعية ،وكذا لف المستقبل
إنجاز مجمل المطامح الساسية للطبقة العاملة وكافة
ي
ي
التنامج القض وهو برنامج الثورة الشتاكية والنتقال
الحزب
الشيوع 10المنشود يتضمن إل جانب برنامج الحد الدب أي برنامج ثودش ،ا
ل
الشيوع.11
نحو المجتمع
ل
ي
12
ادحي لف وس ائل النت اج
اع للك
اك ه و م ن جه ة دكتاتوري ة ا
ي
التولتاري ا وم ن جه ة أخ رى الملكي ة والتحك م الجم ل
إن جوهرالنظ ام يالش ت ل
التوليتاريا الذي يضمن من
الساسية .فل اشتاكية فعلية بدون اسويلء
الكادحي بقيادة الطبقة العاملة عل السلطة وإقامة نظام دكتاتورية ا
ي
ي
التوليتاري ة
تغلي وأع داء الش تاكية وم ن جه ة أخ رى الديموقراطي ة ا
ماليي وعام ة المس ي
جه ة دكتاتوري ة الطبق ة العامل ة وحلفائه ا ض د الرأس ي
ادحي وال ي لت تش كل المي ادين السياس ية والقتص ادية
الواس عة والعميق ة ال ي لت تض من أوس ع الحري ات الديموقراطي ة للطبق ة العامل ة والك
ي
التوليتاري ا والش يتاكية ه و
التوليتاري ة لكاف ة الك
اب لدكتاتوري ة ا
والجتماعي ة والثقافي ة .فب دون ض مان الديموقراطي ة ا
ي
ادحي ف إن المص يت النه ل

 8ـ هناك محاولة لتغيير تسمية حركة ماركسية ـ لينينية مغربية بتسمية "حركة شيوعية مغربية".
 9ـ نفس الملحظة حيث استعمال "منظمة شيوعية" بدل منظمة ماركسية ـ لينينية.
 10ـ استعمال صيغة "الحزب الشيوعي" بدل الحزب الماركسي ـ اللينيني.
أ
 11ـ ل تتبنى الوثيقة مفهوما واضحا لمفهوم التحالف العمالي الفلحي باعتباره مرتكزا استراتيجيا للثـورة الوطنيـة الديموقراطيـة الشـعبية ،سـواء فـي بنـاء السـلطة الوطنيـة الديموقراطيـة الشـعبية او فـي
بناء أاداتها السياسية أاي الجبهة الديموقراطية الثورية بقيادة الحزب الثوري الماركسي ـ ـ اللينيني.
أ
 12ـ لعل الوثيقة تقصد هنا الملكية الجماعية أاما استعمال مصطلح "الملكية" فامر خاطئ .
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ي
اك ممهدة الطريق للتقهقر نحو هذا الشكل أو ذاك من
الفلس لن العلقات ي
البتوقراطية والسلطوية والبوية سونحر تدريجيا النظام الشت ل
علقات الستغلل والضطهاد.13
ي
ي
ي
الطبف
الطبف  .فالصاع
الميتافتيقية والتحريفية ل يشهد نهاية الطبقات الجتماعية والصاع
اك خلفا لبعض التصورات
ي
إن المجتمع الشت ل
ل
ل
والتجوازي ة سيس تمر بأش كال جدي دة وبأس اليب جدي دة لف ظ روف تك ون فيه ا الس لطة
يبي كاف ة الطبق ات وخصوص ا يبي الطبق ة العامل ة ا
التجوازية 14والرجوع إل
السياس ية لف يد الطبقة العاملة وحلفائها .وقد يتخذ هذا الصاع أشكال عنيفة كما أنه يمكن أن يؤدي إل انتصار ا
التوليتاري ا مس ألة ض ورية طيل ة المرحل ة الش يتاكية باعتباره ا المرحل ة
مجتم ع الس تغلل والض طهاد ،له ذا ف إن تقوي ة وتعمي ق دكتاتوري ة ا
الشيوع .
النتقالية نحو المجتمع
ل
ر
الطبقيي
تتلس فيه الطبقات والستغلل والضطهاد
وللشيوعيي .إنه المجتمع الذي
للتوليتاريا
إن المجتمع
الشيوع هو الهدف السم ا
ي
ي
ل
والدولة وتتحقق فيه أحلم النسانية لف الخوة والمساواة والحرية والسعادة.
ي
ي ر
ي
عالم واسع .
الت تسمح بالنتقال من الشتاكية إل الشيوعية عل نطاق
رهي
إن بناء المجتمع
الشيوع ببلدنا ي
بتوفت الشوط ل
ل
ل
ر
الكت ثورية وه الطبقة الوحيدة القادرة ليس فقط عل قيادة الثورة الوطنية الديموقراطية الشعبية ي
حت
ه الطبقة
ل
 - 5إن الطبقة العاملة ل
ي
الكادحي لمواصلة المسلسل الثوري وإنجاز مهام الثورة الشتاكية.15
النص،ولكن كذلك عل قيادة كافة
ي
ي
ه نويجة للخصائص الهيكلية للطبقة
النضال
الت يؤكدها الدور
ل
هذه الحقيقة ل
الطليع للطبقة العاملة ببلدنا وكذا تجارب الشعوب الخرى ،ل
ل
العامل ة ببلدن ا ،إنه ا تفتق د لوس ائل النت اج ،ل تمل ك س وى ق وة عمله ا وتع اب م ن الس تغلل بص فة ر
مباشة ،لي س له ا م ا تخشه م ن خلل
ل
مسلسل الثورة سوى أغللها بينما الثورة ستكسبها كل ر
سء سياسيا واقتصاديا وثقافيا .من جهة أخرى إن الطبقة العاملة بتمركزها لف وحدات
ل
ر
الجماع
للعمل
بخوضها
تقدما،
الكت
الجتماع وبأساليب النتاج
النتاج الرأسمالية العصية بارتباطها بأحدث وسائل النتاج ذات الطابع
ل
ل
المنظ م وم ا يص احبه م ن تع اون لف النت اج ودق ة وانض باط لف العم ل ،إن الطبق ة العامل ة بفض ل ه ذه الخص ائص مؤهل ة لكوس اب خ اتات
أ
أ
 13ـ تتخلى الوثيقة هنا عن الطروحات الساسية حول عودة ال أراسمالية والبورجوازية في البلدان الشتراكية ،كما بلورتهــا الحركـة الشـيوعية العالميـة الثوريــة فـي السـتينات والسـبعينات  ،وهـذا يعنـي
أ
إخفاء طبيعة المواقع التي تنشا من داخلها )الحزب ،الدولة ،علقات النتاج  ،(...وكذلك دروس مواجهتها ضمن خط ثوري ماركسي ـ ـ لينيني.
 14ـ نفس الملحظة تنطبق على أاطروحة انتصار البورجوازية في البلدان الشتراكية.
 15ـ لعدم التدقيق في مفهومي التناقض أالساسي والتناقض الرئيسي ،تتحدث الوثيقة عن " قيادة الطبقة العاملة للثورة الوطنية الديموقراطية الشعبية وقيادة الكادحين لمواجهة المسلسل الثــوري
وإنجاز مهام الثورة الشتراكية " ،فالصيغة تعتبر قمة في الغموض والبهام.
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ومعارف متقدمة ،لخوض النشاط الجماع الخلق ولبتكار ي
أرف الشكال التنظيمية المبنية عل أساس المركزية الديموقراطية .إضافة إل
ل
ي
استغلل
استغلل من أجل اسوبداله بمجتمع
الت تسع للطاحة بمجتمع
ذلك أن ا
ل
ل
التوليتاريا خلفا للطبقات والفئات الشعبية الخرى ل
آخر ،فه تحمل ر
وأختا فإن الطبقة العاملة مؤهلة للف مجموع الطبقات
مشوع مجتمع جديد ينعدم فيه استغلل النسان لخيه النسان.
ي
ل
التوليتاريا العربية
الكمتادورية
والتجوازية
اض الكبار ومؤهلة للرتباط كفصيل من ا
ا
المتيالية ا
الشعبية حولها من أجل مواجهة ا
وملك الر ل
ل
خارح هائل للثورة المغربية وكذا من تجاوز الوطنية الضيقة وتعزيز الروح والممارسة
توفت دعم
والعالمية بهذه
الختة مما سيمكن من ي
ي
ا ل
التوليتارية لدى الطبقة العاملة المغربية.
الممية ا
إذا كان من الممكن أن يندلع المسلسل الثوري ويتقدم لف تحقيق بعض أهدافه بدون أن تتوفر بالصورة قيادة الطبقة العاملة ،فإن التقدم
الشي ع للث ورة الوطني ة الديموقراطي ة الش عبية وإنج از كاف ة مهامه ا وفت ح الطري ق أم ام الث ورة الش ي
حتم قي ادة الطبق ة
كل
لش
ب
يتطل
اكية
ت
ل
العاملة لكافة الطبقات والفئات الشعبية ذات المصلحة لف الثورة.
المغرب .إن
الشيوع
 -6ل يمكن للطبقة العاملة أن تقوم بمهامها التاريخية بدون تنظيم نفسها سياسيا وبناء حزبها الثوري المستقل ،الحزب
ال
ل
الستقللية السياسية والديولوجية والتنظيمية للطبقة العاملة عن كافة الطبقات بما لف ذلك الطبقات والفئات الثورية الخرى لف مجتمعنا
وتفجتها لشكل منظم لصالح تحررها وتحرر المجتمع.
مسألة ضورية لتتمكن الطبقة العاملة من تعبئة طاقاتها الثورية الهائلة
ي
إن الحزب الثوري الذي تناضل منظمتنا ومجمل الحركة الشيوعية المغربية 16من أجل المساهمة لف بنائه هو الطليعة المكافحة المنظمة
والواعية للطبقة العاملة .ي
التوليتاري لبد أن تتوفر فيه الخصائص الساسية التالية :
وحت يكوسب هذا الحزب طابعه ا
ر
التوليتارية
 أن يضم لف صفوفه الفصائل والعناض العمالية الطليعية لف النضال والكت وعيا من الناحية السياسية .ويجب أن توبوأ العناض اي
الفلحي الفق راء
التوليتاري يضم لف صفوفه كذلك العناض الطليعية من يبي
المواقع القيادية والستاتيجية داخل الحزب .إل أن الحزب ا
ي
التولتاريا.
والمثقفي
التولتاريا
الثوريي والمستعدة للعمل الثوري عل أرضية أهداف وأيديولوجية ا
وأشباه ا
ي
ي
 أن يعتمد عل إديولوجية الطبقة العاملة الماركسية -اللينينية،كمنظور للعالم ،كأداة للتحليل وكمرشد لف العمل وأن يتمكن هذا الحزب منالتطبيق الخلق للماركسية  -اللينينية عل واقع بلدنا وأمتنا العربية.17
 أن يوبت المركزية الديموقراطية كمبدا تنظيم أساس ف علقته الداخلية وأسلوب النقد والنقد يالجماهت.
الداخل ومع
التعامل
ف
الذاب
ي
ل ل
ل ل
ل
ل
 16ـ هنا كذلك استعمال لصيغة "الحركة الشيوعية المغربية" بدل الحركة الماركسية ـ ـ اللينينية المغربية.
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ادحي ،وأن يظ ل ال ذهاب والي اب
اهت وأن تك ون ل ه علق ات وطي دة وعض وية م ع الطبق ة العامل ة ومجم ل الك
 أن يعتم د عل خ ط الجم يي
وبي الممارسة و النظرية.
متواصل يبي الطليعة والطبقة العاملة ومجمل
ي
الجماهت الشعبية ي
الكادحي.
 أن يكون له برنامج ثوري يستجيب للمطامح القريبة والبعيدة للطبقة العاملة وللمطامح التحررية لمجملي
غتموجود الن ببلدنا .فالمحاولة الول لبنائه ي
المغرب" الذي تم بناؤه
الشيوع
والت ارتبطت باسم "الحزب
التوليتاري ي
 أن الحزب الثوري اال
ل
ل
ي
والشتاكية الذي ينصب نفسه كوارث للحزب
اليميت الذي ساد داخله .إن حزب التقدم
التحريف
عام  1943قد باءت بالفشل نظرا للخط
ل
ل
إصلح ،بعيد عن المطامح العميقة للطبقة العاملة .أما المحاولة الثانية لبناء الحزب
صغت،
المغرب " هو مجرد حزب برجوازي
الشيوع
"
ي
ال
ل
ل
المغرب وال ي لت ارتبط ت باس م "الحرك ة الماركس ية اللينيني ة المغربي ة )الحمل م(ال ي لت ب رزت كفص ائل منظم ة من ذ
اللينيت
كس
ال
ل
الش ل
يوع المار ل
التوليت اري وذل ك لس بب القم ع ر
الشس ال ذي
1970فإنه ا لح د الن ل م تتمك ن م ن إنج از خط وات حاس مة عل طري ق بن اء الح زب الث وري ا
تعرضت له الحملم منذ نشأتها وكذا الخطاء والنحرافات ي
الت عرفتها.
ل
ي
الشتاكية
التوليتاريا وتوطيده مسلسل طويل وشاق ومعقد قد يستغرق طيلة مرحلة الثودش وقد يستمر خلل مرحلة الثورة
إن بناء حزب ا
التوليتاريا من القيام بدورها الحاسم لف
نفسها ،لكنه من الصوري استكمال الحلقات الساسية الول من هذا المسلسل بدون تأخر لتتمكن ا
الثود ش.
التوليتاريا،
 - 7لف المرحلة الراهن ة من الثورة ،مرحلة الث ود ش ،إن مجمل الطبقات والفئات الشعبية -الطبقة العاملة،
الفلحي  ،أشباه ا
ي
التجوازية الوطنية - 18لها مصلحة موضوعية لف الثورة ،لهذا من الصوري إقامة وهيكلة تحالف
التجوازية الصغرى ،الجناح
التقدم من ا
ا
ل
ر
ي
والسياس الواس ع س تظل الق وى الش عبية مبع تة ويص عب عليه ا
الطبف
عت واس ع فيم ا بينه ا .ب دون ه ذا التح الف
ل
اط وش ا ل
ل
ل
وطت ديم وقر ل
ي
الطبف .
تحقيق النتصار عل العدو
ل
الشعت الواسع مسألة ضورية لتقوية التحالف وتصليبه ،لحمايته
اط
الشيوع للتحالف
إن قيادة الطبقة العاملة وحزبها
ال
ل
ل
الوطت الديموقر ل
من التعات النتهازية اليمينية واليشاوية القائمة موضوعيا لدى الفصائل الحليفة ،لضمان النتصار الشامل للث و د ش وإنجاز كافة مهامها
أ
 17ـ ولن أاصحاب الوثيقة لم يتخلوا بعد رسميا عن الماركسية ـ اللينينية ،فهم مضطرون إلى الستمرار في استعمالها إلى حين وقت التخلص منها بعدما غيــروا كـل التسـميات الـتي تضــم الماركسـية ـ
أ
أ
اللينينيــة ويشــبه حــالهم حــال مــن يلوحــون بــالعلم الحمــر لمحاربــة العلــم الحمــر ،كمـا يقــول مــاو تســي تونــغ  .وتعلمنـا التجــار أان التحريفييــن غالبــا مــا حــاربوا الماركسـية ـ ـ اللينينيــة باســم الماركســية ـ
اللينينية سواء في الصين أاو التحاد السوفياتي أاو في بلدان أاخرى.
أ
أ
 18ـ هنا تدخل البورجوازية الوطنية ضمن الجماهير الشعبية بعدما تم إلغاؤها في الفقرات الولى من الوثيقة ،ودائما ضمن فهم خاطئ لما سمي بالتناقض الساسي.
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ي
ي
الشتاكية .لكن ر
الشعت
اط
الطبف يمكن أن تفرض إقامة التحالف
الشوط الموضوعية للصاع
وفتح الطريق أمام الثورة
ال
ل
الوطت الديموقر ل
ل
ومشاركة الحركة الشيوعية المغربية فيه ،بينما لم تتوفربعد رشوط قيادته من طرف الطبقة العاملة.
الشعت الواسع ذلك لن الطبقة العاملة
اط
الفلح بقيادة الطبقة العاملة هو العمود الفقري للتحالف
العمال
إن التحالف
ل
ل
ال
ل
الوطت الديموقر ل
ه الطبقة الثورية ي
الفلحي الفق راء تشكل القوة
جماهت
الجماهت الفلحية وخاصة منها
حت النهاية والطبقة المؤهلة لقيادة الثورة بينما
ي
ي
ي
ل
19
الرئيس ية للث ورة نظ را لوزنه ا الع ددي ونظ را لمص لحتها الحيوي ة لف الث ورة الناتج ة عم ا تعيش ه م ن اس تغلل واض طهاد وقه ر  .إن التح الف
الكت ثورية من بي الكادحي الخرين من بي أشباه التوليتاريا بالخصوص ،هو تحالف ي
ر
اتيج
الفلح الذي يجب تعزيزه بالفئات
العمال
است لا
ا
ي
ي
ي
ل
ل
ي
20
ي
التجوازية الوطنية أو حت مع عدة
سيظل قائما طيلة مرحلة الث و د ش وخلل مرحلة الثورة الشتاكية نفسها وذلك خلفا للتحالف مع ا
الصغتة.
التجوازية
ي
فئات داخل ا
الشيوع ويرتبط به  .ل
الشعت الواسع هو مسلسل طويل وشاق ومعقد يواكب مسلسل بناء الحزب
اط
إن بناء التحالف
ل
ال
ل
الوطت الديموقر ل
ي
ي
الطبف ببلدنا.21
الت سيتخذها الصاع
شك أن كل
ي
المسلسلي سيعرفان قفزات نوعية بارتباط مع التحولت النوعية ل
ل
وتوفت رشوط قيادة الطبقة العاملة لمسلسل الثورة الشعبية من
التوليتاريا
 - 8إن المهمة الساسية لكافة
ي
ه بناء حزب ا
ي
الشيوعيي المغاربة ل
للكادحي**  22تطرح عل نفسها من جهة أول وكمهمة رئيسية مهمة بناء
أجل تحقيق هذه المهمة الحيوية ،إن منظمتنا ،المنظمة الشيوعية
ي
والسياس ضد
الديولوح
والفلحي ومن جهة ثانية مهمة الصاع
نفسها كمنظمة شيوعية مكافحة عملية متجدرة وسط الطبقة العاملة
ي
ا ل
ل
ي
الت يتواجد
والتجوازي
الصغت وسط الطبقة العاملة وذلك من أجل اجتذاب العناض ا
ي
التجوازي ا
النفوذ ا
التوليتارية الطليعية لف النضال ) ل
أ
أ
 19ـ لول مرة في الوثيقة يتم الحديث عن التحالف العمالي ـ الفلحي كعمود فقري للتحالف الوطني الديموقراطي الشعبي ،إل أان هذا الستعمال ضمن الفهم الخــاطئ لمفهـوم التنــاقض الساسـي قـد
جاء مرتبكا ومشوشا.
 20ـ إن الحديث عن التحالف العمالي ـ الفلحي واستمراره في الثورة الشتراكية ،في غياب تصنيف دقيق لفئت الفلحين )فلحيـن معــدمين ،فلحيـن فق ـراء،فلحين صــغار ،فلحيــن متوســطين
أ
أ
أ
وفلحين أاغنياء( ،ليسقط في أاخطاء استراتيجية تمس الفئت التي ليست لها مصلحة في الثورة الشتراكية ،ولن أاصحاب الوثيقة قـد أاخطـاوا الفهـم فيمـا يخــص التنـاقض الساســي فقـد جـاء طرحهـم
ملتبسا وفاقدا للتجاه الستراتيجي الصحيح.
 21ـ يظهر من الوثيقة أانها تتلفى وتتغافل الحديث عن الجبهة الديموقراطية الثورية.
خ
* هذا هو السم الذي نعتبره ملئما للمنظمة )انظر نص "لماذا المنظمة الشيوعية للكادحين"( طبعا إذا حصل التفاق على اسم اخر فيوضع هذا السم المتفق عليه.
أ
أ
 22ـ إن الهامش الصلي رقم ) (2في الوثيقة ال صلية يؤكد ملحظاتنا حول تغيير التسميات ،وللمزيد من التدقيق الرجوع إلى خلصات ندوة يناير  1983حول الستراتيجية.
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ه
للوع
كبت منها داخل الح زاب الص لحية والتحريفية الموشذقة بالش يتاكية وداخل النقابات المناضلة(
عدد ي
ل
ل
الشيوع ودفعها لتقوم ل
الشيوعيي
للتوليتاريا ومن جهة ثالثة مهمة الكفاح المتواصل من أج ل توحي د كافة
الخرى بواجبها لف المس اهمة لف بناء الحزب الثوري ا
ي
المغرب المنشود .
الشيوع
المغاربة لف منظمة شيوعية موحدة تشكل النواة المركزية للحزب
ا
ل
ل
ي
ي
اك ثم المجتمع
ه منظمة شيوعية ،وهذا ما يتجسد من جهة لف هدفها البعيد الممثل لف الثورة الشتاكية والمجتمع الشت ل
 - 9إن منظمتنا ل
الشيوع ومن جهة أخرى لف ارتكازها عل الماركسية -اللينينية كمنظور للعالم ،كأداة للتحليل ومرشد لف العمل ،إن الماركسية اللينينية كما
ل
ي
وليني وكما طورها وأغناها الشيوعيون الذين قادوا الثورات الشعبية والشتاكية المجيدة لف عصنا
وضعت أسسها من طرف ماركس وانجلز
ي
ي
للتوليتاريا
ه السلح النظري العظيم ا
ل
والت تعززت وتطورت لف خضم الصاع ضد مختلف أشكال النتهازية والتحريفية اليمينية واليشاوية ل
والعرب ودمجه ا به ذا الواق ع وانص هارها م ع الحرك ة العمالي ة
المغرب
رش يطة التمك ن م ن تطبيقه ا لش كل خلق عل واقعن ا الملم وس
ال
ال
المناضلة.23
ه جزء ل يتجزأ من الحركة الشيوعية المغربية وجزء من القوى الشيوعية العربية والعالمية المتمسكة
إن منظمتنا باعتبارها منظمة شيوعية ل
بالجوهر الثوري للماركسية اللينينية.
ي
الت توبت الماركسية -اللينينية كمنظور
 - 10تتكون الحركة الشيوعية المغربية من كافة المنظمات والمجموعات والتيارات والعناض الثورية ل
ي
التوليتاري كمهمة ل تقبل التأجيل.
والت تناضل بثبات من أجل بناء الحزب الثوري ا
للعالم وكمرشد لف العمل ل
المغرب  .إن تمسك
الشيوع
إن وحدة الحركة الشيوعية المغربية لف منظمة شيوعية موحدة تشكل خطوة حاسمة عل طريق بناء الحزب
ال
ل
يوعيي المغارب ة )"الح زب
مختل ف مكون ات الحرك ة الش يوعية المغربي ة بالماركس ية اللينيني ة واس تفادتها م ن دروس التج ارب الس ابقة للش
ي
الشيوع المغرب " و"الحملم"( والتجذر وسط الطبقة العاملة ي
الكادحي وبناء خط ثوري موحد للحركة الشيوعية المغربية ،كل هذه
وباف
ي
ال
ل
ل
العوام ل تش كل مق دمات ض ورية لوح دة مبدئي ة وص لبة .له ذا ف إن وح دة الحرك ة الش يوعية المغربي ة ،رغ م نض النا المس تميت م ن أج ل
دريج ق د ينطل ق م ن التنس يق القاع دي والقي ادي يبي مختل ف مكوناته ا ،إل العم ل
تحقيقه ا ،ل ن تت م يبي عش ية وض حاها وس وتم لش كل ت ا ل
الجبهوي المنظم ،إل الندماج العضوي.24
أ
 23ـ إن استعمال صيغة "القادة الشيوعيين" هنا هو تغطية عن التخلي عن ماو تسي تونغ وتعويم للمسالة لغرض في نفس يعقوب.
 24ـ هنا مرة أاخرى تغيير للتسمية بحيث هناك حديث عن وحدة "الحركة الشيوعية المغربية" بدل الحركة الماركسية ـ ـ اللينينية المغربية.
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ه المهمة المركزية للمنظمة .فبدون هذا التجدر ل يمكن الحديث عن منظمة
 - 11إن التجدر وسط
ي
الكادحي وأساسا وسط الطبقة العاملة ل
وف الث ورة الش عبية  .له ذا فالمنظم ة تض ع عل عاتقه ا
ش يوعية ،كم ا ل يمك ن للمنظم ة أن تس اهم ج ديا لف بن اء الح زب الث وري ا
التوليت اري ل
التولتارية الساسية.
ضورة إيجاد كافة الطرق والساليب للتجدر وسط
الكادحي ابتداءا من القلعات ا
ي
ي
واللتام
وف مقدمتهم
والتفاب لف خدمة
إن أساليب وطرق التجدر متعددة ومتنوعة لكن الستعداد للتضحية
ي
ل
الجماهت والنضال بجانبهم ل
الجماهيتية
لتغيته وتثويره ،وعدم استفزاز مشاعرها ومعتقداتها والعمل المتواصل وسط المنظمات
الجماهت والنطلق من واقعها
بخط
ي
ي
ي
الكادحي نحو
وجماهتيتها وديموقراطيتها ونضاليتها واستقلليتها ،كل هذه العوامل تعد رشوطا ضورية لجتذاب
لف اتجاه تعزيز وحدتها
ي
ي
والجماهتي.
التوليتاري
ي
المنظمة وتجديرها وسطهم وتعميق طابعها ا
ه:
 -12إن المحاور الساسية التنامج المنظمة بالنسبة للث و د ش ل
الملك الس وبدادي وتحطي م جه از الدول ة الكم اتادوري وبن اء نظ ام
اض الكب ار والنظ ام
الكمتادوري ة
التجوازي ة
ا
 ( 1القض اء عل ا
وملك الر ل
ل
ل
الديموقراطية الشعبية الذي تجسده الجمهورية الديموقراطية الشعبية وسلطة المجالس الشعبية عل كافة المستويات.
عت يض من لش عبنا ولق واه
 ( 2اس تدعاء مجل س
اط ش ا ل
تأسيس ش ا ل
عت منبث ق ع ن ه ذه المج الس الش عبية ،وذل ك بوض ع دس تور ديم وقر ل
ل
المنظم ة ح ق التمت ع بجمي ع الحري ات الديموقراطي ة وكاف ة الحق وق السياس ية والقتص ادية والجتماعي ة والثقافي ة ال ي لت يخوله ا ل ه النظ ام
الجديد.
 ( 3القضاء عل بقايا الوجود الستعماري ببلدنا وذلك بتحرير سبتة ومليلية والجزر المغربية الشمالية والقضاء عل نظام الستعمار الجديد
للمتيالية ببلدنا.
والسياس
بدءا بجميع اشكال التواجد العسكري
ا
ل
شعت هدفه الدفاع عن مصالح الشعب ،حماية استقلل وسيادة بلدنا وخدمة الهداف القومية الثورية
 ( 4تسليح الشعب وبناء جيش ا ل
للمة العربية.
ي
ي
اعيي طبقا
اض الكباربالساس لتعطيها
الت تنتع الرض من
للفلحي – الفقراء بالخصوص – وللعمال الزر ي
ي
ملك الر ل
ل
 (5إنجاز الثورة الزراعية ل
وف اقتناع
الجماهتية
لشعار "الرض لمن يحرثها" .سيكون دور التنظيمات الثورية
ي
للفلحي وللعمال الزر ي
ي
اعيي حاسما لف إنجاز هذه العملية ل
اض الكب ار كطبق ة وعل
ي
الفلحي لحق ا ب النخراط لف النظ ام التع ل
اوب وتط ويره .إن الث ورة الزراعي ة ته دف أساس ا إل القض اء عل ملك الر ل
اعيي.
العلقات القطاعية والشبه القطاعية لف البادية و،إل تحرير
الفلحي والعمال الزر ي
ي
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دمت نظ ام الرأس مالية التبعي ة الس ائد فيه ا ،ت أميم القطاع ات
المتيالي ة
والكمتادوري ة عل اقتص اد بلدن ا وت ي
ا
 ( 6القض اء عل الس يطرة ا
ال وق ادر عل الس تجابة للحاجي ات الساس ية لبلدن ا
والمؤسس ات القتص ادية الحيوي ة وبن اء اقتص اد
وطت مس تقل ع ن القتص اد ا
المتي ل
ل
وتجهتات اجتماعية )التعليم ،الصحة ،النقل.( ...
تجهتات وطاقة ومواد أولية أساسية ومواد غذائية ومللس وأدوية وسكت
وشعبنا من
ي
ي
وتحسي الوضاع المعيشية
 ( 7ضمان الشغل للجميع ،رجال ونساءا ،وضمان حد أدب للجور يوفر حياة إنسانية كريمة لكافة المأجورين
ي
ر
ادحي
المعيس ب اطراد .وض ع ق انون جدي د للش غل يه دف إل حماي ة الك
اهت الش عبية ورف ع مس تواها
القتص ادية والجتماعي ة لكاف ة الجم ي
ي
ل
وتوفت رشوط صحية وإنسانية للعمل( وإل ضمان مدخول أدب خلل التقاعد
تقني أوقات العمل
ي
والكادحات أثناء العمل )بالخصوص ا
عت ي
عن العمل.
الجماهت
الكادحي دورا حاسما لف تعبئة
الجماهتية للطبقة العاملة ولكافة
إن ترسيخ هذه المكوسبات يتطلب بالصورة أن تلعب المنظمات
ي
ي
ي
الشعبية وبلورة إرادتها الجماعية.
علم لكل أبناء الشعب.
شعت
وطت ديموقر
 (8ضمان تعليم
اط ا
ل
ل
ل
ل
 بناء ثقافة وطنية ديموقراطية شعبية عل أسس علمية وقادرة عل اسويعاب رالتقدم لشعبنا ولجميع الشعوب العربية.
التات
ل
 ضمان الحقوق الثقافية لجميع مكونات شعبنا وبصفة خاصة ضمان انوشار وتطوراللغة والثقافة المازيغية.ي
الت تفرضها عليها العلقات الجتماعية العتيقة وضمان
 ( 9تحرير المرأة المغربية من العبودية والضطهاد والستغلل المكثف ومن القيود ل
وف مقدمتها المساواة مع الرجل وحقوق المومة.
حقوقها الديموقراطية ل
المصت والستقلل والنضال من أجل وحدة بلدان المغرب
العرب ،القرار بحق الشعب الصحراوي لف تقرير
 ( 10عل صعيد منطقة المغرب
ي
ال
جماهتنا الشعبية كخطوة عل طريق الوحدة الشاملة للمة العربية.
العرب ،وحدة ديموقراطية نابعة من إرادة
ي
ال
فلسطي من الصهيونية وإقامة دولته الديموقراطية العلمانية
الفلسطيت من أجل تحرير
 ( 11عل صعيد المة العربية ،دعم كفاح الشعب
ي
ل
التامج المرحلية ي
الفلسطيت من أجل خدمة هذا الهدف النبيل.
الت يضعها الشعب
فوق كامل ترابه
الوطت ،مساندة ا
ل
ل
ل
ي
والشتاكية وخوض الكفاح
اط
المتيالية والصهيونية والرجعية العربية من أجل التحرر
دعم كفاح الشعوب العربية ضد ا
ل
الوطت الديموقر ل
ي
المشتك معها من أجل وحدة المة العربية من المحيط إل الخليج .
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ي
عت العالم
 (12الدعم والتضامن مع جميع حركات التحرر
الوطت وقوى التقدم والشتاكية والسلم ا
ل
الشتاكية والتنامج الخاص بمرحلة الث و د ش تضع المنظمة ف كل ي
ي
ي
الطبف
فتة من تطور الصاع
التنامج الخاص بالمرحلة
ا
 ( 13إل جانب ا
ل
ل
ي
ر
المباشة للمنظم ة خلل تل ك الف تة وك ذا الس اليب والش كال النض الية والوس ائل
ببلدن ا برنامج ا نض اليا مرحلي ا يس طر اله داف النض الية
التنظيمية الكفيلة بتحقيق تلك الهداف.
ي
المشتك مع القوى المناضلة الخرى وخاصة منها القوى الثورية.
المرحل أن يشكل كليا أو جزئيا قاعدة للنضال
النضال
للتنامج
يمكن ا
ل
ل
للجماهت الشعبية سواء منها تلك
شت من المطالب والمطامح الملحة
التنامج
ي
من أجل تحديد مضمون ا
النضال يتم النطلق أول وقبل كل ي
ل
الت تناضل من أجلها أم تلك ي
ي
التنامج
الت نضجت الظروف للدخول لف النضال من أجلها ،ثانيا من برنامج المنظمة للث و د ش وذلك ليكون ا
ل
ل
ي
الذاب للمنظمة وللحركة الثورية المغربية.
النضال لف خدمة أهداف الثورة الوطنية الديموقراطية الشعبية ،ثالثا من الوضع
ل
ل
ي
ي
الطبف  ،لكن ما دامت الث و د ش لم
الت يعرفها الصاع
التنامج
النضال سيعرف ي
إن ا
ل
تغيتات ذات أهمية متفاوتة بارتباط مع التحولت ل
ل
النضال سيتضمن عل القل المحاور الساسية التالية :
فالتنامج
تنجح بعد ،ا
ل
للجماهت الشعبية.
تحسي الوضاع المعيشية القتصادية والجتماعية والثقافية
 النضال من أجلي
ي
للجماهت الشعبية وقواها المناضلة.
 النضال من أجل تحقيق الحريات الديموقراطية الساسيةي
المبتيالية عل بلدنا.
 مناهضة مخلفات الستعمار القديم ومناهضة السيطرةي
عت العالم.
 دعم كفاح الشعبالفلسطيت وحركات التحرر العربية والتضامن مع جميع القوى التقدمية ا
ل
النضال بالشكل الملئم حسب الظروف.
التنامج
 ما دامت القضية الصحراوية لم تجد حلها العادل فإنها تطرح لف ال
اهت الش عبية لنفس ها بنفس ها ه و المب دأ الراس خ ال ذي تنطل ق من ه منظمتن ا لتحدي د أس اليب وأش كال وأدوات النض ال
 ( 14إن تحري ر الجم ي
ر
ر
والعنف ،
الجماهتي
والعلت النضال
ع ،العمل الشي
ي
ل
ع واللش ل
الملئمة لتحقيق أهدافها ،فالمنظمة تربط باستمرار يبي العمل الش ل
السلم ي ل
ل
دعاب ،العمل المشتك أو
التحريض والنش اط ال
والسياس النضال من أجل الص لحات والنضال من أجل الثورة ،النشاط
النقاب
النضال
ل
ال
ل
ل
العمل الجبهوي والعمل الخاص بالمنظمة.
25

 25ـ في غياب تدقيق للمفاهيم فاستعمال صيغة "قوى التقدم والشتراكية والسلم حول العالم" يعني قبول بالتحريفية في التحاد السوفياتي وفي الصين بل وفي العالم.
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اهت لف مواجهته ا للس تغلل والض طهاد والقه ر والعن ف
لم
والعنف ف إن المنظم ة والجم ي
فيم ا يخ ص الرب ط يبي النض ال الجم ي
ل
اهتي الس ل
المتيالية
للسلوبي حسب الظروف .لكن العنف الثوري
الرجع الدائم ،تلجأ
الجماهتي المنظم هو السلوب الحاسم للقضاء عل سيطرة ا
ي
ي
ل
اض الكبار وتحقيق انتصار الثورة الوطنية الديموقراطية الشعبية.
والتجوازية
ا
ا
الكمتادورية وملك الر ل
ر
ر
للجماهت الشعبية وقواها
ع فنظ را لغياب الحريات الديموقراطية الساسية
ع والعمل
ي
العلت الش ل
ل
أما بصدد الربط يبي العمل الشي اللش ل
والسياس الشي كواجهة رئيسية لنشاطها مع العمل لف نفس الوقت عل تطوير وتوسيع
التنظيم
مجتة عل العمل
المناضلة فإن المنظمة ا
ل
ل
بالجماهت الكادحة.
ارتباطها
ي
ي
الرجع ومن
الملك
المتيالية والرجعية المحلية والنظام
الت تكافح بثباث للقضاء عل السيطرة ا
وه القوى ل
ل
ل
 ( 15فيما يخص القوى الثورية – ل
اط – 26ف إن منظمتن ا تناض ل ب دون كل ل م ن أج ل تج اوز تش وت ه ذه الق وى وضب الحلقي ة المتفش ية داخله ا
وطت ديم وقر
أج ل نظ ام
ل
ل
ي
المشتك يبي القوى الثورية ومن
وتكريس التقاليد النضالية الوحدوية لف صفوفها .إن منظمتنا تعمل من أجل تطوير مختلف أشكال العمل
للمتيالية والرجعية،
أجل إقامة مختلف أشكال التنسيق القاعدي وكذا القيادي فيما بينها وذلك لف أفق بناء جبهة القوى الثورية معادية
ا
الجماهت الشعبية من أجل تحقيق مطالبها ومطامحها الملحة وتخدم أهدافها الثورية.
تدعم كفاح
ي
اهت الش عبية وإقام ة جبه ة ثوري ة فيم ا بينه ا يمك ن أن يش كل خط وة أسياس ية عل طري ق بن اء التح الف
إن تج در الق وى الثوري ة داخ ل الجم ي
الشعت الواسع الذي يؤطر كفاح الشعب من أجل الث و د ش.
اط
ال
ل
الوطت الديموقر ل
 (16فيما يخص القوى التقدمية الصلحية إن منظمتنا ترتكز لف التعامل معها عل مبدأ الوحدة والصاع.
الصلح
الجماهت الشعبية نقدها الشديد للتوجهات الصلحية لهذه القوى وذلك من أجل فضح أوهام المنظور
فالمنظمة ستواصل أمام
ي
ل
ي
الت
التجوازي
للتغيت مما يساهم لف كسب
ي
الجماهت الكادحة البديل الثوري.كما تعمل المنظمة عل تعرية الطابع ا
ي
ي
الصغت للتحريفية المغربية ل
ي
غتة للوس لل داخ ل
التجوازي ة الص ي
التوليت اري للماركس ية اللينيني ة وال لت تش كل إح دى أدوات ا
تعم ل باس تمرار عل تش ويه المض مون الث وري ا
الحركة العمالية ولمحاولة فرض وصايتها عليها.27
 26ـ ل تشير الوثيقة إلى القوى الثورية التي تتحدث عنها ،والتي تعتبرها أانها تناضل من أا جل نظام وطني ديموقراطي ،وبذلك تظل الفقرة عبارة عن عموميات ل تفيد في شيء.
أ
 27ـ هناك حديث عن محاربة التحريفية ،في غياب تام لي صراع ضدها سواء نظريا أاو سياسيا ،وهذا نوع من فن الكاموفلج يتقنه التحريفيون الجدد.
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ه تناقضات لف صفوف الشعب وانطلقا من
إل أن المنظمة انطلقا من كون التناقضات يبي القوى الثورية والقوى التقدمية الصلحية ل
الت قد تضم ف صفوفها تيارات جدرية وثورية أحيانا ،لن تتلق رغم الستفزازات ي
عدم انسجام القوى الصلحية ي
الت تستهدفها إل تحويل
ل
ل
ل
داب ،28كم ا س تظل المنظم ة مس تعدة للعم ل المش يتك اله ادف إل
وح
والسياس الش ديد للص لحية والتحريفي ة إل ضاع ع ل
نق دها الديول ا ل
ل
المناضلي والتيارات المناضلة لف صفوف القوى الصلحية نفسها.
الجماهت الشعبية مع
خدمة مصالح ومطامح
ي
ي
 (17إن المغرب جزء ل يتجزأ من المة العربية وهذا ما يجعل من أهداف الثورة العربية أهدافا للثورة المغربية.
اهت الش عبية العربي ة وقواه ا الوطني ة التقدمي ة والثوري ة م ن جه ة
إن التن اقض
الساس عل مس توى الم ة العربي ة ه و التن اقض يبي الجم ي
ل
والمتيالية والصهيونية والرجعية والقوى الساهرة عل مصالحها من جهة أخرى .أما الهداف الساسية للثورة العربية فتتجسد لف القضاء
ا
وف تحقيق الشعوب العربية لف كل قطر
الصهيوب وعل الرجعية
المتيالية داخل أمتنا العربية ،عل الكيان
عل السيطرة ا
ل
العربية والتجزئة ل
ي
السام للثورة العربية هو المجتمع
والشتاكية ،ويظل الهدف
عل حدى للثورات الوطنية الديموقراطية الشعبية وشق طريقها نحو الوحدة
ل
العرب الش ي
اك الموح د عل امت داد الم ة العربي ة م ن المحي ط إل الخلي ج .إن الوح دة العربي ة المنش ودة ل ن تك ون ص لبة ودائم ة إل إذا ت م
ت
ال
ل
ر
إنجازها عل أسس ديموقراطية شعبية مع ضمان كافة الحقوق المشوعة للقليات القومية والثقافية والدينية.
وه تناض ل م ن أج ل أن يحت ل ش عبنا مك انته الملئم ة لف كف اح الم ة العربي ة الش امل م ن أج ل النعت اق والوح دة .ت رى ض ورة
إن منظمتن ا ل
المتيالية ،وكافة المتدادات المحلية لعداء أمتنا
خوض هذا النضال عل الصعيد
عت مواجهة الرجعية المحلية والسيطرة ا
الوطت وذلك ا
ل
ر
الرجع  ,ومناهضة التجزئة .لهذه
الصهيوب –
يال –
عت مناهضة
العربية وخوض هذا النضال عل الصعيد
الثلب ا
القوم كذلك ،وذلك ا
ل
ل
المت ل
ل
ل
الغاي ة ت رى منظمتن ا ض ورة بن اء جبه ة ش عبية لق وى التقدمي ة والثوري ة العربي ة  .وبالنس بة للق وى الش يوعية المع اتة ع ن المطام ح الثوري ة
عت
للتولتاريا العربية والموشبتة بالماركسية اللينينية كأساس نظري وكمرشد لف العمل ،ترى منظمتنا ضورة النضال من أجل حل تناقضاتها ا
ا
ر
تمتي روابطها لف أفق توحيد صفوفها مما يوفر إحدى الشوط السياسية لتمكن
اط وضورة العمل من أجل ي
الحوار البناء والصاع الديموقر ل
التوليتاريا العربية من قيادة الجبهة الشعبية للقوى التقدمية والثورية العربية ومن قيادة الثورة العربية.29
ا
 28ـ ل يمكن أا ن نستشف من هذه الفقرة طبيعة التناقض مع التحريفيين الذين تطالب الوثيقة بعدم الدخول معهم في صراع عــدائي بعـدما تلفـت الحــديث عـن طبيعـة هـذا التنـاقض علــى المسـتوى
اليديولوجي والسياسي والعملي الميداني.
 29ـ تعاني هذه الفقرة من الغموض الذي يلف كل المفاهيم الستراتيجية للتحريفيين الجدد وينسحب ذلك على فهمهم للواقع العربي ولمهام الثوريين بالنسبة للثورة في منطقة العالم العربي.
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المصت والستقلل
العرب إن منظمتنا تساند الكفاح العادل للشعب الصحراوي من أجل حقه لف تقرير
فيما يخص قضايا منطقة المغرب
ي
ال
اط لشعوب هذه المنطقة وتناضل من أجل بناء وحدة بلدان المنطقة ،وحدة ديموقراطية نابعة
وتساند الكفاح التحرري
ل
الوطت والديموقر ل
تمتي العلقات السياسية والنضالية فيما يبي القوى الشعبية التقدمية والثورية
من إرادة
ي
جماهتها الشعبية .لهذه الغاية ترى المنظمة ضورة ي
التولتاريا لف منطقتنا.
لف المنطقة وبصفة خاصة فيما يبي القوى الشيوعية
المعتة عن مطامح ا
ا
الفلسطيت من
وه قضيتنا القومية الول وقضية وطنية لف نفس الوقت ،إن منظمتنا تدعم كفاح الشعب
ل
فيما يخص القضية الفلسطينية ل
التام ج المرحلي ة ال ي لت يض عها
طي م ن الص هيونية وإقام ة دولت ه الديموقراطي ة العلماني ة ف وق كام ل تراب ه ال
وطت ،وتس اند ا
أج ل تحري ر فلس ي
ل
الفلسطيت بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية
وف المرحلة الراهنة إن منظمتنا تساند كفاح الشعب
الشعب
الفلسطيت لتحقيق هذا ي الهدف .ل
ل
ل
ممثله ر
الوطت.
المصت وإقامة دولته الوطنية المستقلة فوق ترابه
ع الوحيد من أجل انتاع حقه لف العودة وتقرير
الش
ي
ل
ل
ي
للمتيالية عل الصعيد
الشتاكية العظم لكتوبر  1917ثغرة هائلة لف نظام الهيمنة الكلية
العالم** لقد فتحت الثورة
 ( 18عل الصعيد
ا
ل
ي
النهاب والثورات الشتاكية ،عص النتقال من
المتيالية عل طريق اندحارها
العالم ومعها دخلت النسانية لف عص جديد ،عص اندحاار ا
ل
ل
ي
ي
مستة
الشيوع
مستة النسانية الحتمية نحو الشتاكية والمجتمع
العالم .إن
الشيوع
الرأسمالية نحو الشتاكية لف أفق بناء المجتمع
ي
ي
ل
ل
ل
ي
عت الزمات والتاجعات.
عت القفزات الثورية إل المام وكذا ا
عت خط مستقيم وإنما ا
متناقضة ل تتم ا
للمتيالي ة
الرئيس لش عوب الع الم وأن الجبه ة التقدمي ة العالمي ة المناهض ة
ه الع دو
ا
المتيالي ة العالمي ة بزعام ة ا
إن ا
المتيالي ة المريكي ة ل
ل
ي
الوطت
الجتماع والشتاكية تتكون أساسا من حركة التحرر
اط والتقدم
الوطت والديموقر
وللرجعية العالمية والمناضلة من أجل التحرر
ل
ل
ل
ل
ي
الشتاكية.30
المتيالية ومن البلدان
التوليتاريا لف البلدان الرأسمالية ا
العالمية وحركة ا
أ
* نظرا لضعف النقاش داخل المنظمة حول مسا لة التناقضات العالمية وحول طبيعة النظمة في البلدان التي دخلت في تجارب بناء الشتراكية )التحاد السوفيات ,،الصين الشعبية ،بلدان أاوربا
الشرقية ،الهند الصينية ،كوريا الشمالية ،كوبا ،منغوليا( يمكن اعتبار صياغة هذه الفقـرة كصـياغة مؤقتـة .وبعـد تعميــق النقـاش داخــل المنظمـة يمكـن إعـادة الصـياغة لتصـبح منسـجمة مـع التصــور
العام داخل المنظمة.
أ
للمنظور أ
أ
الممي عندما تقول" :إن المبريالية العالمية بزعامة المبريالية المريكية هي العدو الرئيسي
 30ـ تلخص الفقرة التالية مجموع الطروحات التحريفية لخط ما سمي ب "إعادة البناء" بالنسبة
أ
أ
لشعوب العالم ،وإن الجبهة التقدمية العالمية المناهضة للمبرياليـة وللرجعيـة العالميـة والمناضـلة مـن اجـل التحـرر الـوطني والـديموقراطي والتقـدم الجتمـاعي والشـتراكية تتكـون اساسـا مـن حركـة
التحرر الوطني العالمية وحركة البروليتاريا في البلدان ال أراسمالية المبريالية ومن البلدان الشتراكية".
167

أ
"إلى المام"  1980 :ـ  1994ـ الخط التحريفي ـ وثائق ونصوص
للمتيالية وللرجعية العالمية تساند كافة القوى المناضلة من
إن منظمتنا كجزء من القوى الثورية العالمية ومن الجبهة التقدمية المناهضة
ا
ي
والشتاكية .كما أنها تساند قوى السلم المناضلة ضد خطر الحرب النووية المدمرة
الجتماع
الوطت والديموقراطية والتقدم
أجل التحرر
ل
ل
ي
المتيالية بإشعالها.
الت تهدد ا
للنسانية ل
التوليتارية ،تناضل ضد مختلف
كما أن منظمتنا باعتبارها جزءا من القوى الشيوعية العالمية ،الموشبتة براية الماركسية اللينينية والممية ا
للتوليتاري ا العالمي ة نح و الش يتاكية والش يوعية .وتناض ل لف أف ق الوح دة
النحراف ات اليميني ة واليشاوية ال ي لت تعرق ل مس يتة الحرك ة الثوري ة ا
عت العالم.31
النضالية الصلبة لمجمل القوى الشيوعية ا

بالمقارنة مع وثيقة "القضايا الستراتيجية في الثورة المغربية" فقد حصل هنا تطور على مستوى اللتحاق بخط التحريفية العالمية بقيادة التحاد السوفياتي ،وذلك سواء على مستوى تحديد طبيعة
التناقض الرئيسي حيـث تـم حـذف "الشـتراكية المبرياليـة" السـوفياتية مــن التنـاقض الرئيسـي أاو مـن حيـث تحديـد فصـائل الثــورة العالميـة ،حيـث أاصـبحت "الـدول الشـتراكية" ) نحــن هنـا فـي سـنة
 (1983والمقصود هنا صين دينغ كسياوبينغ والتحاد السوفياتي والمنظومة الشرقية التابعة له ،جزءا من فصائل الثورة العالمية.
 31ـ عندما يتحدث التحريفيون الجدد عن وحدة القوى الشيوعية عبر العالم فهم يعنون وحدة حركة التحريفية العالمية.
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ملحق
رنشة " الشيوع"
فياير 1983
عدد ر
عدد خاص بأعمال ندوة فرع المنظمة بالداخل ت
الن انعقدت أيام  28ـ  29ـ 1983 / 01 / 30
)يتضمن كل خلصات وتوصيات الندوة إضافة إل خطة عمل(
الشيوع
افتـ ـت ـ ـ ـ ــاح ـي ـ ــة
ي
الت تمخضت عنها الخلصات والتوصيات المدرجة
ي
وأختا انعقدت ندوة الداخل ،وبهذا يكون الفرع قد توج نقاشاته الداخلية بندوة الفرع ل
ي
الت تمخض ت عنه ا الندوة ،ف إنه ل ب د من تسجيل الملحظ ات الساسية
يوع .ورغ م ما يمك ن أن يق ال ع ن النتائ ج ل
لف ه ذا الع دد من الش ل
التالية:
الوطت.
اط لمعالجة قضايا المنظمة عل طريق المؤتمر
ل
ه لف حد ذاتها أسلوب ديمقر ل
-1أن الندوة ل
-2أن الندوة مرت لف رشوط أمنية شبه مطلقة.
-3أن روح الديمقراطية الداخلية قد سادت كل جلسات الندوة.
والتنظيم للمنظمة.
السياس
 -4لقد مكنت الندوة من تلمس عدة قضايا وتناولها من وجهة نظر نقدية مساهمة من الفرع لف بناء الخط
ل
ل
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اط  .وبهذا يكون الفرع قد نجح لف جعل ندوته خطوة حاسمة عل طريق بناء
-5لقد مكنت الندوة من حل مشكل القيادة لشكل ديمقر ل
والفلحي.
منظمتنا كمنظمة شيوعية مكافحة صلبة متجدرة وسط الطبقة العاملة
ي
ال فإنه ا ل تل زم بالص ورة ك ل المنظم ة ،ه ذا رغ م الهمي ة
وه ن دوة الف رع بال داخل ،وبالت ل
ورفع ا لك ل لب س ،ل ب د م ن تس جيل أن الن دوة ل
حت التطبيق فورا هو ما يهم الفرع كفرع .أما ما يهم المنظمة فعل
التنظيمية والسياسية للفرع داخل المنظمة.
وبالتال فإن ما سيتم وضعه ي
ل
داخل  ،أو الحتفاظ بها لف شكل توصيات للمؤتمر
عت تعميم
حت التطبيق ا
القيادة الوطنية أن تتحمل مسئوليتها لف جعل تلك النتائج تدخل ي
ل
الوطت الول.
ل
ول شك أن مساهمة الرفاق لف الفروع الخرى ،وكدا رفاق الفرع بالداخل ،سواء منهم من حص أو من لم يحص الندوة ،لف نقاش نتائجها
وكيفي ة التعام ل معه ا سيس هل مأموري ة القي ادة الوطني ة ويمكنه ا آن داك الحس م حس ب التج اه الع ام داخ ل المنظم ة ،وسيخص ص الع دد
الشيوع---------------
المقبل من
ل
حت يجعل منها فعل قفزة نوعية ف طريق تصليب ي
عل الفرع بالداخل أن يعمل عل ترجمة نتائج الندوة إل الواقع الملموس ي
وبلتة المنظمة .
ل
وهنيئا للفرع بالداخل بندوته ،وهنيئا لمنظمتنا بندوة فرعها بالداخل.
ر
الشيوع
نشة
ل
افتاير 1983
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خلصة الندوة حول تقرير لجنة الفرع
يعت لشكل واضح عن وضعية المنظمة من الناحية التنظيمية )أي ضعفها( ،وتصادق عل أن لجنة الفرع
تعتت أن تقرير لجنة الفرع ا
إن الندوة ا
المصوغتي تحت عنوان "بصدد تقرير لجنة الفرع" كانت قاضة لف توجيه عمل الفرع ،وتصادق عل تلك الوجهة
الملحظتي
كما جاء لف
ي
ي
تشت الندوة إل أن الرفاق لف الفرع كانت تنقصهم روح المبادرة لف حياة المنظمة-
النظر المشار إليها أعله – كما ي
يعتت أنه كان عل أعضاء لجنة الفرع خلفا للتقرير
وقد صادق أغلبية الرفاق عل هذا التقرير إل أحد الرفاق الذي امتنع عن التصويت ،اذ ا
الختة ،مع استخلص دروسها الساسية  -كأساس لنطلقة
تاريج ،أن يقدموا للندوة تقييما لنشاط الفرع خلل السنوات
الذي جاء كجرد
ي
ل
جديدة لعمل المنظمة –
ي
الت كانت داخلها ل تسمح بمثل هذا التقييم ،وهذا لم يكن ليمنع رفاق الفرع بالقيام بمثل هذا
لف ي
حي ،يرى ممثل لجنة الفرع أن الخلفات ل
التقييم عل ضوء تقرير لجنة الفرع-
أما بالنسبة للمالية فقد ي
اقتحت الندوة صياغة توجيه حول المالية تقدمه للقيادة للعمل بموجبها.
ي
ت
السياتيجية ف خط المنظمة
خلصة الندوة حول القضايا
ي
ه:
 (1يتفق كل الرفاق المندوبون عل أن أرضية "القضايا الستاتيجية لف الثورة المغربية" تشكو من عدة نواقص ل
 غياب الخلصات الساسية لتقييم التجربة ،رغم قصور بعض التقييمات الضمنية.ي
السياس
الطبف – وه ذا ي يتجم ض عف المنظم ة
المجتمع الملم وس لف خصوص يته أثن اء إنج از التحلي ل
 غي اب الس وناد عل الواق عل
ل
ل
والتنظيم ،وضعف ارتباطها بحركة الواقع –
ل
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 هناك طمس لزمة الحركة الشيوعية العالمية.الت يرتكز عليها ر
ي
المشوع لف تناوله لدوات الثورة.
 غياب السس النظرية ل ( 2يتف ق ك ل الرف اق عل أن ه يج ب أن ل ننتظ ر ح يت نح دد اس ي
لك نخ رج للممارس ة – ل ذا يج ب أن نتف ق عل الش عارات
ة
دقيق
اتيجية
ت
ل
الس ي
داخل ح ول ك ل
ال
اع
ص
ال
ار
ر
تم
اس
ورة
ض
ينف
ل
ذا
وه
،
وم
الي
ي
اهت
الجم
اطنا
نش
ف
ا
لن
ة
ملزم
وابط
كض
ية
والرئيس
ة
العام
اتيجية
ت
ي
ل
ل
ل
ل
القض ايا الس يتاتيجية ،عل أس اس الحس م فيه ا لف الم ؤتمر الول للمنظم ة – ونعت ات م ن جه ة أخ رى ،أن تق دمنا لف تق ويم وبل ورة منظ ور
ي
والفلحي –
رهي بتقدمنا لف عملية إعادة بناء منظمتنا ،كمنظمة شيوعية صلبة مكافحة ومتجدرة أساسا لف العمال
ي
اتيج سديد ي
است ا ل
ي
 (3كما يسجل كافة الرفاق إيجابية ر
الستاتيجية الساسية –
شمول تتوفر عليه المنظمة ،يوناول القضايا
المشوع  ،نظرا لكونه أول نص
ل
اب ويج ب ت دقيقه لحق ا عل ض وء التحلي ل الملم وس للواق ع
 ( 4يعت ات كاف ة الرف اق أن ش عار "العن ف الث وري الجم ي
اهتي المنظ م" إيج ا ل
الملموس.
 ( 5كما قرر الرفاق إعادة صياغة ر
المشوع من طرف الهيئة القيادية ،انطلقا من خلصات النقاش وتمشيا مع روح الندوة – أما فيما يخص
نش ر
ر
جماهتيا ،فقد انقسم الرفاق إل ثلث اتجاهات :
المشوع الجديد
ي
نش ر
 التجاه الول )الغلبية(  :يتفق عل رجماهتيا.
المشوع
ي
 التجاه الثاب  :ل يتفق عل رجماهتيا.
نشه
ي
ل
 التجاه الثالث امتنع عن إبداء وجهة نظره.الجماهتية ،وأكدوا تشبتهم
 ( 6كما أجمع الرفاق عل عدم استعمال صيغة "المنظمة الشيوعية" أو المنظمة الماركسية – اللينينية لف دعايونا
ي
بالمبادئ الشيوعية ،وطلبوا بهذا الصدد رفع توصية إل القيادة.
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ي
خلصة الندوة حول القضايا التكتيكية ف خط المنظمة
ي
(1خلصة عامة حول القضايا التكتيكية ف خط المنظمة :
ت
ي
غياب الربط ر يوالستاتيجية  -ولذا يجب توضيح العلقة
السياتيجية والتكتيــك ،إذ أنه من الهمية أن يكون عندنا نسق يبي التكتيك
بي
ي
المغرب ،سواء عل المستوى النظري أو عل مستوى الممارسة.
للواقع
معمقة
معرفة
مع
بارتباط
والتكتيك،
اتيجية
الست
يبي
ال
 (2حول الدعاية لمنظمة "إل المام" كمنظمة شيوعية :
الحال ،ولسيطرة الرجعية عل
الجماهتي ليست صحيحة ،وذلك نظ را لواقع مجتمعنا
إن الدعاية للمنظمة كمنظمة شيوعية عل المستوى
ي
ل
اللينيت  ،والحتفاظ لف الظرف الراهن بوسمية "منظمة إل
كس -
حي يجب علينا الدعاية
ي
جميع وسائل الدعاية – لف ي
ل
الجماهتية للفكر المار ل
المام" والتوقيع بهذه الوسمية )*( )انظر الهوامش(.
اللينيت وبهويونا كمنظمة شيوعية.
كس –
ل
كما أن الندوة أكدت تشبتنا بالفكر المار ل
الينامج النضال:
 (3حول ر
النضال فيما عدا النقط التالية :
التنامج
هناك اتفاق لشكل عام عل ا
ل

أ – ف اعتبارنا أن شعار "السلم الفوري" حول الصحراء الغربية شعار خاط ف الظرف الراهن ،وتوبت الندوة الطرح ي
الب  -:إج راء استفتاء لف
ل
ل
ل
ي
كت عل فض ح تبع ات الح رب وانعكاس اتها القتص ادية والجتماعي ة
الص حراء الغربي ة بع د انس حاب الدارة والجي ش
الملكيي منه ا ،م ع ال ت ي
ي
الجماهت الشعبية المغربية.
والسياسية عل أوضاع
ي
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وه :ح ق الش عب
ب – فيم ا يخ ص النقط ة المتعلق ة بالقض ية الفلس طينية ،إنن ا نوبت المواق ف المبدئي ة لمنظم ة التحري ر الفلس طينية أل ل
ر
ع والوحيد
الفلسطيت لف تقرير
ي
ه الممثل الش ل
ل
مصته وحقه لف إقامة دولته الديموقراطية المستقلة واعتبار منظمة التحريرالفلسطينية ل
جماهتيا .
الفلسطيت ،ونناضل عل أساس هذه المواقف المبدئية
للشعب
ي
ل
ج – فيما يخص نقطة "دعم كفاح المرأة" من أجل ي
انتاع حقوقها الديموقراطية كامرأة وكأم ،وضمان مساواتها مع الرجل "يجب تعويضها ب
اف ،وم ن أج ل ان يتاع حقوقه ا
اع
والسياس والثق ل
ل
 :دع م كف اح الم رأة م ن أج ل مس اواتها م ع الرج ل عل المس توى القتص ادي والجتم ل
الديموقراطية وحقها كامرأة )**( )انظر الهوامش( )وتدقيق هذا الشعار لف كل قطاع بارتباط مع تطور الحركة النسوية المغربية(.
 (4التعامل مع الحركات الديموقراطية )***( )انظر الهوامش(.
اطيي.
 ضورة توضيح الفاق بالنسبةللمناضلي الديموقر ي
ي
اط يخ دم
 ض ورة توض يح آف اق الحرك ات الديموقراطي ة كحرك ات تناض ل نض ال ديموقراطي ا ذا أف ق ث وري عل أس اس برنام ج ديم وقر لي
الستاتيجية الثورية.
 (5حول العمل ر
الشع والعمل الشي :
ر
ي
الت
واضح بالنس بة للن دوة أن المنظم ة ل تط رح عل نفس ها العم ل لف الشعية كمنظم ة ،وواض ح كذلك أنه يجب اس تغلل ك ل المكاني ات ل
ر
ي
ع وتوظيفه لنجاز المهام
الت تفرض عل النظام لف ظل موازين قوى معينة ،للعمل الش ل
يسمح بها القانون لف ظل النظام القائم ،وكذلك ل
المطروحة عل المنظمة ،رشط أل يكون ذلك عل حساب إنجاز مهامنا الثورية.
 (6حول وحدة الحملم :
الحال للحملم بالدعاية لوحدة الحملم دون الدخول لف تحديد لوازمها.
اهن،وف ظل الوضع
يجب الكتفاء لف الظرف الر
ل
ل
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ت
 (7ترى الندوة أنه يجب ر
الينامج النضال مع توضيح السس ت
بالسياتيجية.
الن تربطه
نش ر
 ( 8صــادقت النــدوة بالجمــاع عل مجمــل هــذه الخلصــات باســتثناء الخلصــة رقــم  1والـ تـن يطــرح أحــد الرفــاق بالنــدوة عوضــها التحفــظ
التال  :أتحفظ عل نص القضايا التكتيكية يف خط المنظمة ككل انطلقا من أن هذا التكتيك ل يستند عل ت
اسياتيجية صــحيحة ول عل
ي
ت
السياتيجية.
واقع البلد ،وبالتال ل اتفق مع هذا النص ،كما اسجل أنه سقط ف المثالية كما سقط فيها نص القضايا
الهوامش :
)*( قررت الندوة رفع توصية حول التوقيع باسم "منظمة إل المام".
)**( "
)***( "

"
"

"

"

"

"

" قضية المرأة.
"التعامل مع الحركات الديموقراطية.

خلصة الندوة حول التجدر وسط الطبقة العاملة
متفقي عل الش عار المرك زي المط روح بص دد مهم ة التج در ،إل ح ول أس لوب التج در ،وال ذي ص ادق الرف اق باجم اع عل
جمي ع المنت دين
ي
متفقي
الخروج من الندوة بتوصية تحدد التعامل السديد مع هذه المسألة ،خدمة لنفس الروح وبعقلية واقعية وثورية ،وبذلك يكون الرفاق
ي
ي
المثقفي  ،والذي وجب مراعاة امكانية
الحاليي من
الت تحدد السلوب بالنسبة لعضاء المنظمة
ي
ي
مع ماجاءت به الرضية موافقة للتوصية ل
توفت ر
الرئيس أل وهو أسلوب العمل كعمال لف وحدات
الشوط لمن ترى القيادة المنتخبة فيهم صفات ولديهم امكانية العمل بالسلوب
ي
ل
التوليتارية ،ثم رشط مبدأ التجدر بالنسبة للعضاء الذين سوف يلتحقون بمنظمتنا.
وف القلعات ا
النتاج الساسية ل
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يتي بص دد مهم ة التج در ،واس تخلص أقض م ا يمك ن م ن
نتي الماض ي
اب أن نعم ق تقييمن ا لتجرب ة المنظم ة خلل الس ي
س يكون م ن اليج ا ل
ي
الدروس من هذا التقييم بهدف إعطاء أرضية لتوجيه عملنا مستقبل ف الطبقة العاملة تتجاوب ر
والموضوع.
الذاب
الواقع
مع
أكت
ل
ل
ل
ر
أساس  ،ولكن إل حد
التوليتارية كأسلوب
أحد الرفاق يسجل أنه عندما بدأت عملية إعادة البناء ،طرح التجدر
المباش كعمال لف القلعات ا
ل
ي
حتا
وهاه الندوة تطرحه من جديد كأسلوب
الساعة لم يمارس هذا السلوب كما سجل ذلك النص،
اعتت أن هذا الشعار سيبف ا
أساس  ،ا
ل
ل
أعتت أن أسلوب
كمستخدمي وربط العلقات مع العمال
واعتت أنه سيمارس أساسا أساليب أخرى كالعمل
عل ورق،
أنت ا
ا
ي
ي
الطليعيي رغم ل
ر
ر
الكت فعالية.
المباش كعمال هو السلوب
التجدر
ي
ر ي
الفلحي
خلصة الندوة حول العمل ف
لقد تقدمت الندوة بتوصية للقيادة بصدد هذه النقطة.
خلصات النقاش:
الفلحي لشكل نظري ،ورغم أنه لف تاري خ المنظمة كانت هناك تجارب محدودة
إن المنظمة كانت تتعامل لحد الن مع مسألة العمل وسط
ي
تقييم  ،كم ا أن هن اك غي اب لوضع أي خط وات أولي ة لش كل العم ل والكتف اء
المرتبطي بالبادي ة ،فإنه ا ل م تحظ ب أي عم ل
لبع ض الرفاق
ي
ل
بتمجيد بعض الكفاحات الفلحية.
انطلقا مما سبق ،فإنه يجب عل المنظمة القدام عل الخطوات التالية:
 - 1عل المستوى النظري يجب الستفادة من التحاليل المتوفرة لدى المنظمة ومن كافة البحوث المتوفرة لف هذا الميدان من أجل معرفةي
الطبف بالبادية المغربية.
الواقع
ل
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التأسيس الذي يجب أن تقوم به المنظمة يرتكز عل:
 -2العملل
الكبتة )المغرب ر
ي
مناضل المنظمة إل هذه
الش ي لف،الغ رب،السايس (...،ويمكن ارسال
اعيي بالضيعات
ي
الت بها تمركز للعمال الزر ي
ل
ا -المناطق ل
ر
لمباشة العمل بها.
المناطق
والمستخدمي المتواجدين هناك للقيام
ب -المناطق الخرى يجب استغلل كل المكانيات المتوفرة لدينا كارتباطنا برجال التعليم والصحة
ي
الفلحي كنظام
الفلحي ،ويجب كذلك استغلل وإحياء وتطوير بعض تقاليد التنظيم المتواجدة لدى
جماهت
وتنظيم وسط
دعاب
بعمل
ي
ي
ي
ل
ل
ي
الت يمكن أن توفرها لنا
الجماعة وامتارف) وهو شكل لتنظيم نشاط الشباب بمنطقة زمور وزيان( هذا إل جانب استغلل الدعاية المسموعة ل
الجتان.
إذاعة ي
صودق عل هذه الخلصة الساسية.
ي
خلصة الندوة حول العمل ف الحياء الشعبية
إن العمل الذي يجب أن ر
يعتت عمل تأسيسيا نظ را لغياب أي عمل من هذا القبيل لف حياة المنظمة لحد
تباشه المنظمة لف الحياء الشعبية ا
ي
ه:
الن ،والسس ل
الت يرتكز عليها هذا العمل ل
ي
الجماهتي المنظم ،وهذا ما أبانت عنه انتفاضة 20
اتيج لف المساهمة لف مسألة العنف الثوري
ي
-1دور هذه الحياء عل المستوى الست ا ل
يونيوالماضية-إل جانب هذا ،فإن النشاط لف التجمعات العمالية بالحياء الشعبية يساهم بدوره لف تجدرالمنظمة وسط الطبقة العاملة.
التوليتاريا وعمال الخ متمركزة لف هذه الحياء ،فمن الواجب العمل وسطها من
الجماهت الشعبية من بورجوازية
-2اعتبار أن
صغتة وأشباه ا
ي
ي
الجماهت ،ومن أجل خوض النضال حول مصالحها الملموسة ) ر
الشوط الصورية للعيش من صحة
والتنظيم لهذه
السياس
التأطت
أجل
ي
ي
ل
ل
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التكتيك نساهم لف خلق الجبهة النضالية العريضة
وإنارة وطرق...الخ( وخلق أساليب وأشكال للنضال من أجل ذلك ،وهكذا عل المستوى
ل
المناهضة للنظام.
ي
النضال وأساليب تحقيقه يجب طرحها عل ضوء المعطيات والتجارب الملموسة.
نامج
الت
ف
التدقيقات
قضية
تبف
ا
ل
ل
ي
تسجل الندوة اجماعها عل الرضية المعنونة" ر
مشوع أرضية للعمل ف الحياء الشعبية".
صودق عل هذه الخلصة بالجماع.
ي
ر ي
المثقفي والتلميذ والنساء
خلصة الندوة حول العمل ف
اط،
إن عملنا وسط قطاع
ي
المثقفي والتلميذ والنساء سيكون أساسا عمل ديموقراطيا ذو أفق ثوري ،منطلقا بالصورة من العمل الديموقر ل
ي
بطليعيي
يعت عدم تطعيم المنظمة
ي
اط واسع يرتبط استاتيجيا بمهام المنظمة ،وهذا ل ل
ويجب أن ينصب بالساس عل خلق تيار ديموقر ل
من هذه القطاعات رشيطة توفر رشوط الستقطاب دون أن تكون لنا نظرة استقطابية محضة ،مع اعتبار أن العمل داخل هذه القطاعات
اع خصوصية كل قطاع مع ضورة طرح أرضية لكل قطاع وكل فئة.
يجب أن ير ل
يرى أحد الرفاق ما يل:
الجماهت الشعبية" مع تسجيل أن عملنا ل يمكن ان ينطلق
المثقفي والتلميذ والنساء" ل أتفق عليها أطرح بدلها صيغة"
فيما يخص صيغة"
ي
ي
وه أساسا :التلميذ والطلبة ورجال التعليم والنساء.
الحال إل وسط بعض الفئات من
لف الظرف
ي
ل
الجماهت ل
خلصة الندوة حول الدعاية والتحريض
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بالجماهت ،وتشكل أداة ربط يبي القضايا
أجمع الرفاق المنتدبون عل أن مسألة الدعاية والتحريض هامة وضورية لكونها تربط المنظمةي
ي
الجماهت والمنظمة.
التنظيم يبي
الربط
عملية
كذلك
وتخدم
،
الجماهت
وواقع
التكتيكية
والقضايا
اتيجية
الست
ي
ي
ل
 ط رح الرف اق ض ورة الهتم ام بك ل الس اليب الدعائي ة والتحريض ية م ع ض ورة الخ د بالعتب ار المكان ات الذاتي ة للمنظم ة وفعالي ة ه ذهالساليب لف مرحلة معينة.
ويرى الرفاق أنه يجب استعمال كل الدوات الدعائية التحريضية الممكنة:الشفوية،المسموعة،المكتوبة والمرئية.
حول الدعاية المكتوبة تم التفاق عل أن تستمر المنظمة ف اعتبار"إل المام" ري
والت يجب أن تستمر
النشة المركزية
ي
ل
الجماهتية للمنظمة ل
توفت صدورها بالداخل لشكل مواز.
لف الصدور بالخارج ،مع العمل عل ي
الفلحي  ،إصدار ر
نشة عمالية فلحية بدون
وجماهت
 من جهة أخرى ،يرى الرفاق  ،وخدمة لمهمتنا المركزية :التجدر داخل الطبقة العاملةي
ي
والفلحي)أحد الرفاق يرى ضورة توقيعها من طرف المنظمة(.
اط داخل العمال
ي
توقيع المنظمة كمساهمة منا لف تأسيس تيار ديموقر ل
الجتان مع ضورة ضمان استقللية المنظمة.
 ومن جهة أخرى يرى الرفاق ضورة استعمال إذاعة يبالجماهت ،واستعمال كل الوسائل ممكن لكن
الدعاب من شأنه أن يربط المنظمة سياسيا وتنظيميا
إن الرفاق مقتنعون أن تطوير العملي
ل
ي
كت حاليا عل ضمان إصدار واستمرار "إل المام" والمبادرة بإصدار ر
نشة عمالية فلحية تتكلف المنظمة بإنجازها دون أن توقعها
يجب الت ي
والفلحي.
اط داخل الطبقة العاملة
ي
باسمها خدمة لخلق تيار ديموقر ل
تم التصويت عل عناص الخلف:
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ر
اط داخ ل العم ال
ح ول إص دار نشة عمالي ة فلحي ة تتكل ف المنظم ة بإنجازه ا دون أن توقعه ا باس مها ،وذل ك م ن أج ل خل ق تي ار ديمقر لوالفلحي )مع  5ضد (3
ي
الجتان مع ضمان استقللية المنظمة )مع  6ضد  – 1امتنع عن التصويت (1
حول استعمال اذاعة يتحفظ:
تعتت تهميشا لدور ر
احد الرفاق ،ل يتفق مع فكرة خلق ر
الجماهتية "إل
النشة المركزية
ي
نشة عمالية فلحية من الناحية المبدئية ،لنها عمليا ا
والجماهت ،والبديل السديد هو إصدار ر
المام" ،وإهدارا لطاقات المنظمة واعتبارها عمليا ر
نشة
نشة قطاعية اقتصادية لنضال الطبقة العاملة
ي
ي
اتيج ونضال
الدعاب لخط المنظمة
مركزية واحدة بالداخل أو الخارج )حسب إمكانيات المنظمة( تكون فعالة لف الدمج
التكتيك والست ا ل
ل
ل
الجماهت عامة وضمنها الطبقة العاملة.
ي
خلصة الندوة حول القيادة الوطنية والمؤتمر
بادئ ذي بدء ،نشيد ونثمن ونحت صمود كل رفاقنا المعتقلي وعل رأسهم القيادة الوطنية ،ونسجل ي
باعتاز دورهم الهام ف ر
الشاف عل
ي
ل
يل
عملية إعادة بناء منظمتنا سياسيا وتنظيميا.
نعتت باجماع أنه ليس هناك طلب استقالة القي ادة الوطنية مطروح للبث فيه من طرف الندوة ،وليس من ص لحية الندوة البث لف هذا
ا
ي
الت بنت عليها القيادة طلب استقالتها،أنه
الموضوع ،باسوثناء مندوب واحد،
ا
ويعتت أنه نظرا للوضعية السوثنائية للمنظمة ،ونظرا للحيثيات ل
من صلحيات الندوة البث لف هذا الموضوع.
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المنتخبي من طرف الندوة والمحددين لف أعضاء يلتكيتهم من طرف القيادة الوطنية كأعضاء لف
إننا نتفق عل ترشيح أعضاء لجنة الفرع
ي
الوطت الول للمنظمة.
القيادة الوطنية إل حدود المؤتمر
ل
توفت رشوطه السياسية والتنظيمية.
فيما يخص توقيت عقد المؤتمر
الوطت ،فقد تم التفاق عل صيف  ،1984مع ي
ل
كامل العضوية لف القيادة الوطنية إل حدود
العازمي عل تقديم الستقالة للستمرار كأعضاء
كما توجه الندوة نداء لرفاق القيادة الوطنية
ي
ل
ويعتت الهيأة المسؤولة المنبثقة
الوطت ،أحد الرفاق ل يتفق عل مناشدة القيادة العازمة عل الستقالة للستمرار لف القيادة،
انعقاد المؤتمر
ا
ل
الوطت الول ،وذلك بعد تزكيتها من طرف القيادة العازمة عل
اسوثناب وحيد إل حد انعقاد المؤتمر
عن الندوة مسؤولة وحدها كمركز قيادي
ل
ل
الستقالة.
خلصة الندوة حول القضايا التنظيمية
نمت بك ل وض وح ،يبي م ن ه م أعض اء لف التنظي م وم ن ه م خ ارج
يتف ق المنت دبون باجم اع عل ح ذف اط ار المناض يلي ،بحي ث يج ب أن ي
المنظمة .وتبعا لهذا ي
نقتح توصية لف هذا الشأن إل القيادة الوطنية ،كما يتفق المنتدبون باجماع عل هيكلة تنظيمية مبسطة تسوند عل
السس التالية:
خدمة مهام المنظمة.ضمان الديموقراطية.ضمان المن.ي
الذاب للمنظمة.
بعي العتبار الوضع
اخد يل
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ومن هنا ي
نقتح باجماع البنية التنظيمية التالية:
 قيادة وطنيةلجن مختصة
لجنة فرع
خلية
كما يجب أن تضمن الربط يبي عدة متناقضات:
الجماع والعمل الفردي
العملل
المركزية والديموقراطيةمبادرة الرفاق ووحدوية العملالجماهتية ،فيجب العمل لف كل الشكال القائمة حاليا ،الباب مفتوح لجميع البداعات والمبادرات الممكنة.
فيما يخص التنظيمات
ي
ي
متفرغي لف المنظمة ،ونرى ضورة تدقيق فهمنا
توفت أعضاء
وأختا ،يجب
التميت يبي المحتف الثوري والمتفرغ الثوري ،ونؤكد عل ضورة ي
ي
ي
ي
ي
الحتاف الثوري ،أما فيما يخص الفرع لف الخارج ترفع الندوة توصية للقيادة الوطنية بهذا الشان.
لمفهوم
خطة عمل
ترى الندوة:
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اللينيت.
كس
ه بناء الحزب
ل
ل
 -1ان المهمة الساسية لف المرحلة الحالية ل
الشيوع المار ل
ي
ه إعادة بناء منظمة"إل المام" سياسيا وتنظيميا كمنظمة شيوعية صامدة صلبة مكافحة ومتجدرة
 - 2إن المهمة الرئيسية لف الفتة الراهنة ل
والفلحي.
أساسا لف العمال
ي
 -3إن المهمة المركزية ف هذه ي
الفلحي.
وجماهت
ه تجدر المنظمة سياسيا وتنظيميا ونضاليا لف الطبقة العاملة
ة
الفت
ي
ي
ل
ل
ه :الثورة الوطنية الديموقراطية الشعبية.
-4إن طبيعة الثورة لف المرحلة الراهنة ل
اهتي المنظ م) وال ذي يج ب ت دقيقه مس تقبل انطلق ا م ن التحلي ل الملم وس للواق ع
-5إن أس لوب حس م الس لطة ه و العن ف الث وري الجم ي
الملموس(.
ي
ي
الثوريي ،والذين يجب أن يحددهما لشكل مسؤول
الستاتيجية والتكتيك
الت تهم
وباعتبار أن النقط المطروحة أعله  ،ي
ي
وغتها من النقط ل
وف انتظ ار موعد المؤتمر ،أن تح دد ندوتنا خطة عمل تكون
اط المؤتمر ال
وطت الول للمنظمة،ف إننا ا
نعتت أنه من الصوري ،ل
ل
وديم وقر ل
بمثابة التوجيه المركزي للفرع الذي يجب ي
اللتام بالعمل عل أساسه.
ي
ي
ر ي
الجماهي الشعبية
والفلحي والعمل وسط
 -1ف التجدر ف الطبقة العاملة
ر
والجماهت الشعبية
الفلحي أساسا،
وجماهت
المرتبطي بها إل العمل وسط الطبقة العاملة
والمناضلي
يجب حاليا توجيه أعضاء المنظمة
ي
ي
ي
ي
ي
عموما ،وذلك حسب المكانيات الذاتية للمنظمة وفعالية العضاء المطروح توجيههم للعمل لف هذه الطبقة أو تلك ،أو هذه الفئة أو تلك،
اعيي  ،أو العم ل م ن داخ ل
اهت الش عبية ،ويج ب العم ل لش كل
م ن الجم ي
رئيس م ن داخ ل وح دات النت اج  ،أي العم ل كعم ال أو كعم ال زر ي
ل
والكادحي بصفة عامة ،والخطوة الجوهرية عل طريق
التوليتاريا
المؤسسات التعليمية والحياء الشعبية بالنسبة للعمل لف الشباب وأشباه ا
ي
ي
بلتة المنظمة ه ر
بالمناضلي العمال طلئع الطبقة العاملة ،يجب ان
الشيوعيي
الثوريي
المثقفي
الشوع بعزم وحزم لف تحقيق انصهار
ي
ي
ي
ي
ل
يتحول خلل ستورة ي
مرتبطي عضويا بالطبقة العاملة،
مناضلي
شيوعيي أو إل
البلتة من جهة المثقفون الثوريون الشيوعيون إل عمال
ي
ي
ي
ي
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ي
وريي
وذل ك عل الق ل بالنس بة للج زء ال ذي ل ن يس تطيع تحقي ق بل تة نفس ه ،وأن يتح ول خلله ا م ن جه ة أخ رى المناض لون العم ال إل ث ي
التوليتاريا ،أو
الفلحي،أو من داخل البورجوازية
جماهت
شيوعيي.والعمل من داخل الطبقة العاملة)أومن داخل
الصغتة،أو من داخل أشباه ا
ي
ي
ي
ي
الرئيس ،بينما العمل لف هذه الطبقات من خارجها إنما هو عمل ثانوي ومكمل للول.
من داخل الشباب ،أو من داخل النساء( ،هو السلوب
ل
ي
الجماهتية)خاصة منها النقابات( بهدف
اط ذو الفق الثوري لف كل ما هو موجود من المنظمات
ي
يجب الت ي
كت عل خوض النضال الديموقر ل
اط.
خلق التيار الديموقر ل
ي
) (2ف بناء التنظيمات
والكفاح فيها ،لهذا يجب )من يبي
السياس
الكم من جهة ،ومن جهة أخرى الجمود
من نقط ضعف المنظمة البارزة حاليا :تقلص المنظمة
ل
ل
ل
ما يجب(:
تنظيم
المرتبطي بها ،أو القيام بالمبادرات النضالية الثورية الخلقة .إحداث نمو
والمناضلي
خلق حيوية جديدة لدى أعضاء المنظمةي
ي
ل
وف نفس الوقت تقييم التجارب الماضية القريبة والبعيدة وتقويم الخطاء وتثوير المفاهيم والساليب والممارسات والتقدم لف
ا ل
أول ل
تدريج ل
الطبف ي
بناء "تنظيمات المنظمة ي
ي
وبلتة خطها السياس النظري والعمل ر
السياس
والشوع لف بناء المنظمة وربط عملية البناء )
وبلتة تركيبها
ل
ل
ل
ل
للتخل عن جميع العناض الصلحية والتحريفية أو النتهازية )يمينا أو يسارا( أو المتدبدبة.
والتنظيم( بعملية الغربلة
ل
ل
وطت و واض ح لجمي ع العض اء ،لن الخ ط
اط ومس ئول لف إط ار م ؤتمر
ب -إن المنظم ة تفتق د حالي ا لخ ط
ل
ل
سياس مح دد لش كل ديمقر ل
لتغيتات متعددة عل مر السنوات الماضية ،كما كانت تفتقد المنظمة لقيادة وطنية تتوفر لديها ر
الشوط اللزمة
السياس للمنظمة تعرض
ي
ل
لتحمل المسئوليات القيادية .ومادامت المنظمة هكذا ،فإنها لن تستطيع نهائيا التقدم لف انجاز عملية إعادة بناء نفسها )سياسيا وتنظيميا(،
نعتت انعقاد الندوة الحالية خطوة جد
وطت
السياس يجد حله لف عقد مؤتمر
إن مشكل القيادة ومشكل الخط
اط  ،والذي ا
ل
ل
ل
تمثيل وديمقر ل
هامة نحو ي ر
ي
الت يمكن تكوينها( إل عقد ندوات مماثلة مع الخذ
توفت شوط عقده .وسيكون من الصوري أن تبادر الفروع الخرى )أو تكوين ل
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بعي العتب ار خصوص يات ك ل ف رع عل ح دة .وتج در الش ارة هن ا إل خط ورة النحراف ات السياس ية ال ي لت يمك ن أن تس قط فيه ا المنظم ة،
ي
الوطت الول لف صيف .1984
لتوفت رشوط انعقاد المؤتمر
وخصوصا لف ظل وضعها الراهن ،ما لم نعمل بجد
ي
ل
ج -العمل عل هيكلة تنظيمية بسيطة تستند عل السس التالية:
بعي العتب ار الوض عية الذاتي ة للمنظم ة  .وم ن هن ا نق يتح البني ة
 خدم ة مه ام المنظم ة  -ض مان الديمقراطي ة – ض مان الم ن – الخ ذ يالتنظيمية التالية
قيادة وطنية
لجان مختصة
لجنة فرع

لجنة فرع

خلية خلية خلية خلية

لجنة فرع

خلية خلية خلية خلية

خلية خلية خلية

الجماع والعمل الفردي المركزية والديمقراطية ،أي ضمان وحدانية المركز القيادي
المتناقضي :العمل
كما يجب أن تضمن التكامل ما يبيي
ل
وتوفت مراكز محلية
السياس المركزي بالنسبة لعموم المنظمة من جهة،
وبالتال ضمان وحدانية القيادة الوطنية و وحدانية التوجيه
الوطت،
ي
ل
ل
ل
السياس ولتوجيه القيادة المركزية عل
النست عند تطبيقها للخط
متعددة للمنظمة وضمان تمتيع هذه الفروع المحلية بنوع من الستقلل
ل
ال
المحل وذلك دائما باتفاق مع القيادة الوطنية.
المتمت للتنظيم
المحل
الواقع
ي
ل
ل
ي
عت بعث رفيق أو مناضل
والبلتة والمبادرة
الصمود والنوشار والكفاح والتجدرعت المكان يكون أساسا كل مرة ا
والتحصي ،انوشار المنظمة ا
ي
مرتب ط بالمنظم ة إل إقلي م أو مدين ة أو قرية أوإل معم ل أو ضيعة أو منجم أو مؤسسة....الخ ،ك ون المنظم ة ل تتواجد فيها ،فيتح ول ذلك
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ي
بباف
الرفيق )أو المناضل المرتبط ( إل إطار
يبت حوله علقات سياسية  /تنظيمية /وإطارات متعددة ومتنوعة ،وذلك لف ارتباط ل
تنظيم ل
ل
المنظمة وعل أساس مبادئها وتوجيهها.
بلتة المنظمة عت تجدر خطها السياس ف الطبقة العاملة وجماهت الفلحي  .ورغم صعوبة وبظ هذا العمل ف بدايته ،إل أنه ي
نريد ي
يفتض
ي
ا
ي
ل
ل ل
ؤهلي منه م
الكم
أن النم و
الول للمنظم ة يجب أن يتجس د لف تق ديم العلق ات م ع العم ال ال ذين لن ا معه م علق ات نض الية ،وترفي ق الم ي
ل
ل
فلحي  .ويجب أن تتوفر فيهم رشوط العضوية ومن
وغت
اعتبارا لولوية الممارسة النضالية ،مع الستمرار لف استقطاب
غت عمال ي
مناضلي ي
ي
ي
مرتبطي بالمنظمة وصامدين خلل
المناضلي الذين ظلوا
الفلحي  .وإن
وجماهت
بينها الكفاحية والستعداد للعمل وسط الطبقة العاملة
ي
ي
ي
ي
ؤهلي لش كل ع ام ل دخول المنظم ة .وفح ص ك ل حال ة عل ح دة س ايتز
الظ روف الرهابي ة والمأس اوية والمتأزم ة له ذه الس نوات
ي
الختة م ي
متعاطفي معها بالرغم من القمع ر
وتشد الحملم ومن الوشويهات المروجة
المتعاطفي مع المنظمة ،والذين ظلوا
المقبولي منهم ،كما أن
ي
ي
ي
ر
لك تقوم المنظمة علقتها
المنوشة لف الساحة ،هؤلء
حول المنظمة )أو حول الحملم( ،وبالرغم من الطروحات السياسية المنحرفة
ي
مؤهلي ل
توفت رشوط التحاقهم بالمنظمة.
بهم ،فتقرر من بينهم
مرشحي لعضوية المنظمة بهدف ي
ي
المتعاطفي
المرتبطي بالمنظمة أو
التميت لشكل واضح يبي الطارات والف راد والعضاء لف المنظمة من جهة ،والطارات والف راد
ه-يجب
ي
ي
ي
توفت مستوى محدد وملئم من التنظيم
معها من جهة أخرى ،لكل مستوى من الطاقات والستعدادات النضالية لدى أف راد
الجماهت يجب ي
ي
لتأطته سياسيا وتنظيميا ونضاليا.
ي
يجب بناء الطارات التنظيمية المكونة من المناضلي المرتبطي بالمنظمة والعتناء بها لتثويرها ي
وبلتتها.
ي
ي
ي
والت يجب أن تكون مرتبطة بالمنظمة ،أو مستقلة ذاتيا ،وقد
يجب العمل عل بناء تنظيمات قاعدية قطاعية أو منطقية متنوعة وملئمة ،ل
والفلحي أساسا ،ويمكن حسب الواقع أن تأخذ أسماء وأشكال متعددة ومتنوعة والعتناء بها لتثويرها
تكون دائمة ،وذلك لتنظيم العمال
ي
ي
وبلتتها.
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وف التنظيمات السالفة الذكر ،يتطلب منذ الن
م -إن تنظيم الشباب كشباب ،وتنظيم النساء كنساء ،زيادة عل ضورة تنظيمهم بالمنظمة ،ل
جماهتية خاصة بهم.
التفكت والعمل عل بناء تنظيمات
ي
ي
ي
) (3ف الدعاية
ي
توفتها دون السقوط لف الحركية والدعاية المثقفية،
لف دعايونا وسط
الت يمكن ي
ي
الجماهت يجب الستفادة من كافة المكانيات المتوفرة ،أو ل
واس تغلل كاف ة الس اليب س واء الدعاي ة المس موعة أو المكتوب ة أو الش فوية أو المرئي ة) .انظ ر التوص ية ح ول ر
النشة المركزي ة "إل الم ام"
والتوصية حول ر
النشة العمالية (
ي
ف مضمون الدعاية:
إن المنظمة ،وعموم الحركة الشيوعية ،ظلت تمارس دعايتها الجماهتية لشكل عفوي وعشواب ،فه لم تسطر ولم ي
تلتم خلل تجاربها
ي
ل
ل
الماضية بتخطيط دعايتها الجماهتية ،وبوضع برامج دعائية مرحلية ومتوالية تتلءم ف كل ي
ي
الطبف ومتطلباته.
اع
ص
ال
تطور
مستوى
مع
ة
فت
ي
ل
ل
فالدعاية نفسها يجب أن تكون ممنهجة ومتمجة بالشكل الذي يربط بي ي
ر
يعت منع
إستاتيجيونا وتكتيكنا وواقع
ي
ا
ي
الس ء الذي ل ل
الجماهت ،ل
تعتت خلل تجربتها بتكوين دعاة
التمجة نفسها .كما أن تلك المنظمات لم
السهامات المتناقضة والخلقة لف إطار تلك الممنهجة وتلك ا
ل
ومحرضي أكفاء ،ي
الدعاب عمل حرفيا.
المجال
ف
عملها
فبف
ي
ل
ل
ل
وله ذا ،ف إن القي ادة الوطني ة مطالب ة بتحدي د برام ج دعائي ة لك ل ف ي
المرحل
ال
النض
ج
نام
الت
ن
وم
ة،
التالي
ط
النق
ن
م
ا
انطلق
دة،
ح
عل
ة
ت
ا
ل
ل
الت ي
ي
اقتحتها الندوة.
المسطر لف نص التكتيك مع الخذ ي
بعي العتبار التعديلت ل
ي
والطبف  ،وتوعيتها بالمتناقضات الطبقية الموجودة لف المجتمع ،وبالمنهج
الشمول المادي والفكري
الجماهت الشعبية بواقعها
 - 1توعية
ي
ل
ل
والفلحي والشباب والنساء والجنود لتأكيد عل ضورة الثورة ،وعل ضورة
الثوري لحلها ،خوض الدعاية المكثفة والمتواصلة وسط العمال
ي
الجماهتي المنظم.
إنجازها بالعنف الثوري
ي
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المتيالية السياسية والقتصادية والثقافية لف البلد ،وفضح تواجد مصالحها )آو مصالح الصهيونية لف المغرب( ،فضح
 - 2فضح السيطرة ا
للمتيالية.
الكمتادورية
التجوازية
اض الكبار ا
ا
ارتباط وتبعية ا
وملك الر ل
ل
 -3تعرية وتحليل الطبيعة الطبقية والسياسية واليديولوجية للنظام القائم.
اض الكبار(.
الكمتادورية
التجوازية
الجماهت بأعدائها
 -4توعية
ا
الطبقيي ) ا
ي
ي
وملك الر ل
ل
اهت الش عبية الواس عة ،وخاص ة منه ا الطبقة العامل ة
 - 5زرع روح الج رأة عل
التفكت  ،والج رأة عل النض ال ،والج رأة عل النتصار ،لف الجم ي
ي
الفلحي والشباب والنساء والجنود.
وجماهت
ي
ي
عت النطلق من تاريخها و من نضالتها ومن تجارب الشعوب الخرى بإمكانية
الجماهت لف قدراتها الثورية ،وإقناع
 - 6تنمية ثقة
الجماهت ا
ي
ي
الطبقيي بواسطة العنف الثوري المنظم ،وبإمكانية القضاء عل الستغلل والضطهاد والقمع وبإمكانية تحقيق
إطاحتها لسيطرة أعدائها
ي
ي
الشتاكية.
الجماهتي ة
اهت لف أك رت م ا يمك ن وأق وى م ا يمك ن م ن الش كال التنظيمي ة
ي
 - 7تبي ان الحاج ة والهمي ة والص ورة المص يتية لتنظي م الجم ي
الجماهتية" وعل شعار "من ل تنظيم له ل قوة
المناضلة .الدفاع باستمرار عل شعار "تنظموا وتوحدوا" وعل شعار "تنظموا لف المنظمات
ي
له"
وجماهتيتها.
الجماهتية واستقلليتها وتقدميتها
 -8التأكيد والدفاع باستمرار عل ضورة فرض ديمقراطية المنظمات
ي
ي
 - 9الدفاع باستمرار عل أنه بإمكان الجماهت ي
انتاع حقوقها ،وبإمكانها أن تحسن أوضاعها المادية ،وذلك إذا وفرت ف نفسها ر
الوع
وط
ش
ي
ل
ل
الجماهتي الموحد.
والتنظيم والجرأة عل النضال
ي
ر
اهت هوالس لوب الفع ال والناج ح ،بينم ا النض الت المج زأة
 - 10الدعاي ة باس تمرار لك ون النض الت الموح دة لك ت م ا يمك ن م ن الجم ي
والمحدودة ي
تبف لف غالب الحيان عاجزة.
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 -11الدعاية لنضالت
الجماهت وتحليلها وإبراز النقائص الخرى فيها ،واستخلص الدروس منها لتطويرها.
ي
 - 12ر
تفكتنا وتحاليلنا ،وعن طريق تحويله إل ممارسة و
نش الفكر الثوري
والشيوع عن طريق التعريف به كنظرية ،وعن طريق اسويعابه لف ي
ل
إل قوة ثورية جبارة.
غتة بالمغرب ،تحليل طبيعتها الطبقي ة وطبيع ة ممارس اتها ،وإب راز
والتجوازي ة الص ي
التجوازي ة ا
 - 13فض ح من اورات وتخ اذل وقص ورالحزاب ا
حدود آفاق ممارساتها ،وتبيان طبيعة وحدود دورها لف الثورة.
ي
والت يمكن أن توجد( لف الساحة السياسية.
 -14النقد الممنهج والمعمق للطروحات والتجاهات السياسية المنحرفة الموجودة ) ل
 -15التعريف بالثورات الشعبية الجارية حاليا لف العالم ،والتعريف بدروسها.
مصته وحقه لف النفصال والستقلل،
مصتها بنفسها ،وضمنها حق الشعب الصحراوي لف تقرير
 - 16الدفاع عن حق الشعوب لف تقرير
ي
ي
ي
كت عل فضح تبعات الحرب وانعكاساتها
والمطالبة بإجراء استفتاء لف الصحراء الغربية بعد انسحاب الدارة والجيش
الملكيي منها ،مع الت ي
ي
الجماهت الشعبية المغربية.
القتصادية والجتماعية والسياسية عل أوضاع
ي
ي
ي
ي
كي.
 -17الدفاع عل الصورة الستاتيجية الثورية والقومية لتوحيد الشعوب العربية وذلك ا
عت الكفاح المشتك ضد أعدائها المشت ي
المتيالية والصهيونية والرجعية العربية ،والدفاع عل
 - 18إبراز الخطر الذي يهدد القومية العربية والثورة العربية والذي يتجسد لف الثالوث :ا
مصته وحقه لف إقامة دولته الديمقراطية المستقلة ،واعتبار منظمة التحرير
الفلسطيت لف تقرير
وه حق الشعب
ي
ل
المواقف المبدئية ،أل ل
ر
الفلسطيت ،وإبراز ضورة تجنيد كافة الشعوب العربية لهذا الهدف.
ع والوحيد للشعب
ل
الفلسطينية الممثل الش ل
عت
الموضوع يبي نضال الشعب
 - 19إب راز اللتقاء
المغرب ونضال الشعوب الخرى بنضال حركات التحرر والحركات الثورية والشيوعية ا
ال
ل
العالم.
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ي
) (4ف أشكال وأساليب النضال
ي
الجماهتية ،وخاصة منها النقابات .و
كت عل خوض النضال القاعدي الواسع والدؤوب من داخل مواقع النتاج ومن داخل المنظمات
ي
 الت يي
والت تفضح تواجدنا للعدو وتعرضنا لشكل مبكر لقمع تصفوي.
تلف ما أمكن العمال النضالية الفوقية الصاخبة والمعزولة عن
ي
ل
الجماهت ،ل
الجماهتي ة القانوني ة )المرخص ة مث ل الجمعي ات والندي ة والتعاض ديات )عل الخص وص
 الح رص عل العتن اء بالعم ل داخ ل المنظم اتي
ي
ه
بالجماهت ،وأن المنظمات
الثوريي
الت تمكن من ارتباط
النقابات( ،نظرا لكون هده المنظمات
ي
ي
ي
ي
الجماهتية من أهم الوسائل ل
الجماهتية ل
للشيوعيي مثل الماء بالنسبة للسمك.
بالنسبة
ي
سياس أو منظمة أو حركة نضالية عند خوضهم لممارسة نضالية ثورية.
 العمل بمبدأ :مساندة ومساعدة كل فرد أو تيارل
ي
والتوليتاريا.
 نقد وفضح كل اتجاهسياس مضاد للثورة ،أو مضاد للشتاكية ا
ل
ي
ي
 القبول بعقد اتفاقات محددة مؤقتة وملموسة بهدف خوض نضالتنضال ،وذلك كلما
سياس
اتجاه
مع
ك
المشت
العدو
ضد
كة
مشت
ل
ل
توفرت ر
الشوط الموضوعية والذاتية لذلك.
ي
ر
الطبف كمنظم ة  ،والعتن اء ر
بنش الدعاي ة الثوري ة وبن اء
المباش م ع الع دو
تلف الص دام
 لف مرحل ة ض عف التنظيم ات الثوري ة ،يج ب لل
النقاب مثل( والربط يبي
الجماهتية لف خضم المعارك ،وكدا ،النطلق من النضال القتصادي )
التنظيمات القاعدية النضالية والتنظيمات
ي
ال
النضال من اجل ي
تهت رشوط إس قاط النظام
انتاع إص لحات ملموسة من جهة ،ومن جهة أخرى النضال الثوري وسط
ي
الجماهت بهدف ي
السوبدادي القائم.
) ( 5كيفية استغلل إمكانية العمل النضـال المســموح بـه قانونيــا وكيفيـة الربـط ر يـ
بي العمـل النضـال الممنـوع والعمـل النضـال المســموح بـه
قانونيا
ملحظة:
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غت مس تعملة م ن ط رف العم وم – نعت ات أن عمل نض اليا وثوري ا
 قب ل اس تعمال بع ض العب ارات نط رح فيه ا التعريف ات التالي ة ،وإن ك انت ير
القانوب ،أو المسموح به قانونيا ،فنقصد به العمل الذي تسمح
النضال
مشوعا لنه عادل ولنه يطمح لخدمة مصالح الشعب – أما العمل
ل
ل
النقاب ،الضاب ،التجمع ،التظاهر .ونخصص صيغة الشي للعمل
به السلطة السائدة )عل القل نظريا( لف القانون القائم ،مثل التنظيم
ال
نعت به عكس العمل الشي.
المخف لسباب أمنية ،بينما العمل
العلت ل
ل
ل
تنف إمكانية الخوض بالنسبة
تبع وعميل
كمتادوري
ا
ملك ا
للمتيالية والصهيونية ،ل
رجع اسوبدادي ل
ل
إن طبيعة النظام القائم ببلدنا كنظام ل
ي
اط " يسمح بخوض
علت ومسموح به قانونيا ،إن الدعاءات ل
للمنظمات الثورية كمنظمات لي عمل ثوري ل
الت تزعم بوجود "هامش ديمقر ل
لتبت وتطبيق مناهج إصلحية متخاذلة ،ومن
علت ومسموح به قانونيا )مثلما تفعل جماعة أنوال( ،ليست سوى تغطية اتتيرية ل
نضال ثوري ل
جهة أخرى إن التفي لف تطوير الجهزة القمعية التصفوية العصية المتوفرة حاليا لدى النظام القائم والموجهة ضد القوى الثورية المغربية
لن يسمح بتواجدنا سواء كأفراد أو كتنظيمات.
وريي
واذا ك ان م ن ي
علت ومس موح ب ه قانوني ا ،ف إن المناض يلي الث ي
غت الممك ن حالي ا ب المغرب قي ام تنظيم ات ثوري ة كتنظيم ات بعم ل نض ل
ال ل
جماهتي – عل
كمناضلي أف راد أو كتيار
الجماهتية )كالسمك لف الماء( يمكنهم
المنخرطي والمتجدرين لف المنظمات
الشيوعيي
وكذلك
ي
ي
ي
ي
ي
جماهتية علنية هامة جدا )سواء كان مسموح به قانونيا أم ل( ،
الجماهتية ،أن يقوموا بتحركات نضالية
الخصوص – داخل تلك المنظمات
ي
ي
جماهتية واحتلل المؤسسات والخروج لف مظاهرات...الخ.
هكذا يمكنهم تنظيم إضابات وعقد تجمعات وبناء تنظيمات قاعدية
ي
الجماهت وتوعيتها ،وبهدف جعلها تعرف واقعها ،وتعرف أعداءها،
الجماهتية العلنية نعمل بهدف تنظيم
ومن خلل التواجد لف المنظمات
ي
ي
وتخ وض نض الت متواض عة ،ولكنه ا متص اعدة دفاع ا ع ن مص الحها ومطامحه ا .ونعم ل به دف تك وين أنص ار ج دد للث ورة الش ي
وف
اكية،
ت
ل
الت تسمح بذلك ف معرفة استغلل التنظيمات العلنية لتأطت الجماهت وقيادة نضالها من أجل ي
ر
ي
انتاع مطالبها اليومية وتحقيق
ي
ي
ل
الشوط ل
ر
للجماهت ،وف ر
العلت أو
الكت صعوبة يجب معرفة استغلل إمكانيات العمل
الشوط
وف نفس الوقت بناء التنظيمات الشية
ي
ل
طموحاتها ،ل
ل
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السياس
الجماهتي ة الرجعي ة ) لف مراح ل متقدم ة م ن نم و المنظم ة
العلت  ،كم ا يج ب معرف ة خ وض عم ل شي وس ط المنظم ات
الش به
ي
ل
ل
الجماهت وان يناضلوا هناك من اجل الثورة.
الشيوعيي أن يذهبوا حيثما وجدت
والنضال لنه يجب عل
والتنظيم
ي
ي
ل
ل
وبالتال فعل كل عضو ف المنظمة وكل مناضل متقدم مرتبط بها ،أن ينخرط ويعمل ف منظمة جماهتية علنية )واحدة أو ر
أكت( ،وخاصة لف
ي
ل
ل
ل
النقابات ،ويجب محاسبة ومساعدة كل من تهاون لف إنجاز هده المهمة.
النضال الثوري الشي الذي هو
النضال الشي هوأسلوب الربط يبي العمل
العلت والعمل
النضال
إن الربط )المعروض أعله( يبي العمل
ل
ل
ل
ل
العلت كعم ل ث انوي ض وري ومكم ل للول  .كم ا يج ب الح ذر م ن النس ياق لف بع ض
وم ،ويس تعمل النض ال
الج زء
ل
الساس م ن نض النا الي ل
ل
العلت إل حد الس قوط لف مجال بناء وتصليب التنظيم الشي ،لكن من جهة أخرى يجب أن نتذكر
العلت أو الشبه
النجاحات لف العمل
ل
ل
باستمرار العمل لف الشية ليس هدفا لف حد ذاته ،بل يهدف إل حماية التنظيم من الصبات القمعية التصفوية للعدو ،وليس للتقوقع عل
أنفسنا واختفائنا وراء الستار.
ي
) (6بصدد العمل ف النقابات
إن تجربونا لف النقابات ضعيفة جدا ،لكن هذا ل يمنعنا من أن نخطط لعملنا لف النقابات ،وأن نحدد المبادئ الموجهة لهذا العمل انطلقا من
غتنا وتحليلها.
اسويعابنا لواقع النقابات الراهن  ،ومن دراسة تجارب ي
ه التنظيم الذي يضم أدب
تختلف النقابة عن الحزب ،فإذا كان الحزب هو الداة الرئيسية للسويلء عل السلطة وانجاز الثورة ،فإن النقابة ل
ي
المشتكة .ف الحزب والنقابة يختلفان لف أدوارهما  ،وليس لف
تحسي الوضاع المادية
الوع بص ورة النضال المش يتك من أجل
مستويات
ي
ل
ي
بالجماهت الساسية يستحيل بدون
غتها .وتوثيق ارتباط المنظمة )أو الحزب(
ي
الت يمكن تناولها سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو ي
القضايا ل
الجماهتية عموما ،وليس العمل
انخراط وعمل جزء مهم من أعضاء تلك المنظمة )أو الحزب( لشكل حيوي وفعال لف النقابات والمنظمات
ي
لف النقاب ات مج رد تكتي ك م ؤقت أو ه روب م ن القم ع للختف اء لف النقاب ات ،ولكن ه ض ورة دائم ة وذات أهمي ة قص وى،واستقللية النقاب ة
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كتنظيم جماهتي ل تمنع المنظمة)أو الحزب( أن تساهم فيها عت مناضليها المنخرطي فيها ،وأن تستقطب إل صفوفها ر
أكت ما يمكنه من
ا
ي
ي
اط ذو أفق ثوري داخل
المنقبي ،وأن تستقطبهم للثورة أو للشيوعية .وهذه الستقللية ل تمنعها من خلق تيار
المناضلي
ي
ي
ي
جماهتي ديمقر ل
النقاب ة يخ دم المص الح الش يوعية للتوليتاري ا ،وم ن ض منها الس ويلء عل الس لطة ،يكف ف ذل ك أن ي
يبف تعام ل المنظم ة )أو الح زب( م ع
ا
ل ل
التوليتاري
وبتوقراطية ،والدور القيادي الذي يطرح أن يلعبه الحزب ا
النقابة تعامل ديمقراطيا ،وأن ل يتحول إل هيمنة أو سيطرة فوقية ي
الشيوع تجاه النقابات ليس بامتياز ،ول بحق ور ر
الشيوع من خلل تكونه
الحزب
يستحقه
أن
يجب
القيادي
الدور
هذا
ولكن
،
قانوب
أو
اب
ل
ل
ل
ل
ي
اهت ،وم ن خلل قي امه بممارس ة ثوري ة ش يوعية
للتوليتاري ا الثوري ة المنظم ة والواعي ة  ،وم ن خلل ال تامه بخدم ة مص الح الجم ي
كطليع ة ا
طليعية حقا  .ي
بالتال دوره القيادي.
فمت انحرف الحزب ،فقد
ل
كشيوعيي
جماهتية ،لن يستطيعوا القيام به كمنظمة )أو كحزب أو
إن جل ما يمكن أن يقوم به المناضلون الشيوعيون ضمن حركة نضالية
ي
ي
الجماهتي ة عموم ا( وأن ال ذي س يحدد أش كال
منخرطي لف النقاب ات )او المنظم ات
طليعيي
منظمي ( ولكنه م س يقومون ب ه كمناض يلي
ي
ي
ي
ي
النضال ،هو مدى تجدرنا داخل المصانع .وأن أي تفريط لف إعطاء أسبقية السبقيات
الجماهتية إبان ظهور المد
وأساليب مبادراتنا النضالية
ي
ل
لخوض العمل الثوري من داخل مواقع النتاج يؤدي حتما إل ر
جماهتية
تلس )أو فقدان( الصلة بالطبقة العاملة ،ويجعل أي حركة نضالية
ي
ل
المناضلي العمال هو التجدر لف مجمل الوحدات
عمل مهدد ،بالجهاز الشي ع من طرف القمع .إن السبيل لصد القمع وإفشال محاولة طرد
ي
ي
كت عل
النتاجية المعنية ،وأن الحاسم لف انجاز نضالت العمال هو النضال
الجماهتي من داخل المصانع ،وليس من خارجها .ويجب الت ي
ي
الغت عمالية( ،بل بالعكس ،يوفر
خوض النضال الثوري من داخل مواقع النتاج مع عدم إغفال مجمل
الجماهت الشعبية المدينية الخرى ) ي
ي
لنا إمكانية تحريكها أو تأطتها سياسيا وتنظيميا ونضاليا لشكل أصلب ر
اط ذو
النقاب
وأكت سدادة .فعندما ينضج النضال
ي
ي
ال
الجماهتي الديمقر ل
الغت عمالية( ولفها حول العمال
الفق الثوري ،وعندما يصبح عاما يصبح أنذاك من الممكن ومن السهل تجنيد جيوش
الجماهت الشعبية ) ي
ي
من أجل نضال واسع ي
مشتك وعارم.
وهذا أسلوب عمل لتوجيه عملنا يف النقابات يف ت
الفية الراهنة:
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النقاب ويعمل عل تطويره إذا كان موجودا.
 عل المناضل أن يهتم بالعملال
ر
 فتح نقاش رالنقاب  ،ومحاولة رشح تلك الظاهرة ،هذا مع الحتياط بعدم
النقاب والجمود
الكت تقدما حول العمل
أكت تقدما مع العناض
ال
ال
التي ان بق رارات ج اهزة ل ملئه ا عل العم ال .ويش ي
ال
النض
خ
التاري
ة
لمعرف
ة
اللزم
ات
بالتحقيق
ام
ق
د
ق
ل
المناض
ون
يك
أن
ل
العم
ذا
ه
ط
ت
ل
للمؤسسة وكدا تاريخها.
النقاب لف المؤسسة.
 العمل مع العناض المتحمسة عل تحريك الجوال
النقاب والعمل عل خلق جو المطالبة بالنقابة،
النقاب ،ثم الدعاية للعمل
تهت رشوط الدعاية للعمل
 لف حالة غياب نقابة :العمل من أجل يال
ال
ي
اب  ،فل ن يك ون م ن الس هل رد
وف ه ذا الب اب يج ب مراع اة خصوص يات ك ل مؤسس ة ،خصوص ا لف المؤسس ات ال لت يك ون فيه ا العم ل النق ا ل
ل
كبتا لدى العمال.
العتبار للعمل
البتوقراطية النقابية أو التقسيم قد تركوا اسوياء ي
النقاب ،فغالبا ما نجد ي
ال
السياس داخل النقابة وهو ما يتطلب:
الوع
 عل المناضل أن يعمل عل تنمية وتطويرل
ل
 تق ديم النق اش م ع الطلئ ع العمالي ة المتمرس ة بالنض ال داخ ل النقاب ة وم ع العناض الك رت تق دما ،وذل ك بالعم ل م ن أج ل رب ط الوض عي
تعاب منها الطبقة العاملة بالوضاع العامة لف البلد والسياسة العامة للحكم.
الت ل
والمشاكل ل

ي
ست المجتمع وتطوره.
النقابيي يلمسون من خلل ممارستهم النضالية طبيعة النظام القائم ،وكدا
 جعل العمال والعمالالت تحكم ي
ي
ي
القواني ل
وللتغيت الثوري )الثورة الوطنية الديمقراطية الشعبية( ،هذا
 مواجهة أطروحات القوى الصلحية ،والدعاية لهمية حزب الطبقة العاملةي
ر
المباش مع العناض المنتمية لقوى الصلح.
مع تجنب الصاع
 آن ذاك يمك ن خل ق علق ات ش به منظم ة م ع العناض الك رالسياس  ،والك رت اس تعدادا لستص اغة الماركس ية اللينيني ة
ل
للعم
تعدادا
اس
ت
ل
ر
وف إط ار ه ذه العلق ات يمك ن تعمي ق النق اش ح ول ح زب الطبق ة العامل ة وح ول الث ورة الوطني ة
،والك ت انس جاما م ع خ ط المنظم ة ،ل
الديمقراطية الشعبية ،و يمكن لف هذا المجال العتمادعل بعض المقالت الساسية لف خط المنظمة المنشورة.
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ه خطة عملنا المنبثقة عن ندوتنا تلك.
إن النقط الست ) (6السابقة والخلصات والتوصيات المبلورة لف الندوة ل
ر ي
الفلحي
توصية للعمل وسط
ي
ي
الطبف بالبادية ،ورغ م أهمي ة ه ذه
للوضع
بالساس
تتطرق
نظرية
نصوص
،ه
ع
الفر
دوة
لن
التهت
ر
إطا
ف
اش
للنق
ة
ح
المقت
إن النصوص
ي
ل
ل
ل
النصوص فإنها ل ي
ترف إل مستوى النفاذ إل عمق واقع البادية وخصوصياته بالمغرب وطرح الشكالت المرتبطة به ،كواقع البت الفوقية

وغتها من الشكالت المطروح ة ي
الفلحي بدون تلمسها،
والت ل يمكن التحدث عن التج در وسط
بالبادية:القبيلة ،المشكلة المازيغية ،ي
ي
ل
وط رح أس اليب وخط ط ول و عام ة لكيفي ة التعام ل معه ا .وه ذا م ا يط رح علين ا أن ن وجه بحوثن ا النظري ة للجاب ة عل مث ل ه ذه الش كاليات،
الفلحي المجي دة ،س واء لف مواجه ة
انطلق ا م ن دراس ة مادي ة تاريخي ة لمجتمعن ا بالبادي ة ،والس تفادة م ن دروس نض الت وانتفاض ات
ي
الستعمار القديم:حرب الريف مثل أوالستعمار الجديد.
ي
ال للمنظم ة ،وانطلق ا م ن الطبيع ة التأسيس ية للمرحل ة ،س واء لف جانبه ا
ه ذا م ن جه ة ،وم ن جه ة أخ رى ،انطلق ا م ن الواق ع ال ل
ذاب الح ل
ر
غت ممك ن ف ر
الش وط الحالي ة ،إل أن ه ذا ل يمنعن ا من العتم اد عل
المباشوس ط
التنظيم ،فإن ارس ال أط ر للعم ل
السياس أو
الفلحي ي
ي
ل
ل
ل
وغتهم للرتباط بالبادية وتمهيد ر
الشوط لرسال أطر للعمل لف المستقبل القريب
وتقنيي
العاطفي عل منظمتنا من رجال التعليم
فلحيي ي
ي
ي
ي
لشكل ر
،ف هذا الطار يمكن
مباش لف المناطق الساسية والحساسة بالبادية،ثم لف مرحلة متقدمة نقل قوانا الرئيسية للعمل وسط
ي
الفلحي ل
أسلوبي للعمل والتجدر.
التميت لف
التميت يفرض بالصورة
طابعي للمناطق لف المغرب ،وهذا
التميت يبي
ي
ي
ي
ي
ي
ت
ي
ي
ح لهذه
الت يملكها المعمرون الجدد) كمثال ل
الت تتواجد بها معامل السكر ل
(1المنــاطق الــن تســود فيهــا الضــيعات الكـ رـيى ،وكدا المناطق ل
ي
ي
والت يملكها ملكون) ملكون معمرون جدد غالبا
الت تسود فيها الضيعات ا
الكتى ل
وه المناطق ل
المناطق الغرب مثل ،سوس-ماسة وتادلة ل
مال وتعتم د لش كل ك يبت عل المكنن ة وتش غل ي د عامل ة ش به
م ا يقطن ون بالمدين ة( وه ذه الض يعات يس ود فيه ا أس لوب النت اج الرأس ل
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ي
الت سنتحدث عنها لف
دائمة)عمال زراعيون( اضافة إل يد عاملة موسمية .إن العمل بمثل هذه المناطق أسهل قياسا للطابع
ل
الثاب للمناطق ل
الفقرة .فف مثل عذه المناطق يمكن ارسال أطر للعمل ر
اعيي ويمكن لسهولة انتحال هوية مغايرة للهوية الصلية
مباشة وسط العمال الزر ي
ل
ي
فف هذه المناطق
تغيتا للهوية .وأساليب العمل هنا تختلف عن الطابع
الت يتطلب عملهل لف مثل هذه القطاعات ي
ل
بالنسبة للطر ل
الثاب .ل
ي
الت تتوفر عليها
اعيي لل دفاع ع ن حقوق جزئية وصول إل الحق
يمكن
اع ي
ي
تأطت العمال الزر ي
ال
وغتها من الحقوق ل
النقاب والض مان افجتم ل
موعي ع ات رأشطة مس جلة وم ن الفض ل ع ات اذاع ات
فويي أو المس
ي
الطبق ة العامل ة لف الم دن ويمك ن العتم اد عل الدعاي ة والتحريضالش ي
الجتان)هذا السلوب ر
أكت أمنا( أو المزج بينهما حيث يعتمد المناضل عل ما تذيعه الذاعة ليحلله ويربطه بالواقع المعاش لف المنطقة .أما
ي
الدعاية المكتوبة فل يمكن اللجوء إليها إل ف مراحل جد متقدمة وع العناض ر
المت للوثائق المكتوبة ونظ را
الكت تقدما من جهة نظرا للطابع
ل
ل
ر
لتفس المي ة لف البادي ة .أم ا أس اليب النض ال فحس ب الظ رف ومس توى التق دم :ابت داء م ن المطالب ة الش فوية إل المطالب ة المكتوب ة...إل
ل
ر
الكت قربا.
الضاب ،إل التظاهر لف المدينة
(2المناطق ت
الصغية
الن تسود فيها الملكية
ر
الكبتة والمعمرين الجدد بهذه المناطق ولكن يعت فقط أن الطابع السائد) نظ را ر
لشوط تاريخية موضوعية
يعت غياب الملكية
ي
ل
إن هذا ل ل
الصغتة .ف هذه المناطق ل توجد فيها تجمعات عمالية قارة يمكن ارسال أطر للعمل فيها لشكل ر
مباش ،ما
يجب البحث فيها( هوالملكية
ي
ل
ع دا التجمعات ف الموق ف حيث ي يأب فلح لخد ما يلزمه من العم ال ثم يعود ف اليوم التال ويأخد عمال آخري ن  .ف ه ذه المناطق ي
الت
ل
ل
ل
ل
ل
ل
تأطت هؤلء حول ما يعانون من
الصغتة الفلحية والبورجوازية الوطنية الفلحية)أو المتوسطة( يمكن
يتواجد فيها بالساس البورجوازية
ي
ي
ينتم
وف هذه المناطق يمكن العتماد أساسا عل القليمية .فإن أحد الف راد الذي
تسلط السلطة وغلء البذور والسمدة ،القرض
الفلح ،ل
ل
ل
ي
تعاب منها وطرح أساليب العمل لمواجهتها .أما أساليب الدعاية فتمة الدعاية الشفوية
إل المنطقة يمكنه لسهولة ا
الت ل
أكت الدعاية للمشاكل ل
إما لشكل ر
الجتان....
عت رأشطة مسجلة واذاعات ي
مباشأو ا
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ر
المباش بالسلطة إل عرائض أو التصالت المكتوبة إل التظاهر امام بنايات السلطة الخ ...ويمكن
أما أساليب النضال فتبتدئ من التصال
فلحيي لنجاز
وتقنيي
معلمي وأساتذة
العاطفي من
العتماد بالساس لف مثل هذه المناطق وبشكل أقل لف المناطق من الطابع الول عل
ي
ي
ي
ي
مهامنا.
وه:
هناك خصوصيات البادية بالمغرب ويجب معرفة كيفية التعامل معها بالمرونة اللزمة ل
وف ه ذه الحال ة يج ب مواجه ة مث ل ه ذه المواق ف
 ال ــدين :يج ب تجن ب الح ديث عن ه إل إذا اس تعمل ال دين لت اتير الس تغلل والقه ر لباستعمال الجوانب ر
المشقة لف الدين.
الشعت المشهور" النسان كيموت عل ولدو ول عل بلدو" ويقصد بها
كبتة لف البادية وهناك المثل
 المرأة:إن مسألة المرأة لها حساسية يال
الزوجة .من عادة البادية عدم الحديث عن الزوجة لف مجالس الرجال ويجب التعامل مع المسألة بالمرونة اللزمة حسب كل حالة وكل
وضع.
حي ارسال اطار للعمل لف
 القليمية :إن هذه الخصوصية يمكن استعمالها للتصال لشكل أسهلبعي العتبار ي
بالفلحي ،ويجب أخدها ي
ي
منطقة معينة دون تكريس سلبياتها.
م ن المحتم ل أن يك ون هن اك ط ابع ث الث تس ود في ه الملكي ة الش به اقطاعي ة خصوص ا لف المن اطق ذات النت اج الض ئيل والمن اطق النائي ة،
الول ،كالرؤى المطروحة لف الفقرة الول والفقرة الثانية وسط هذه المناطق.
ويجب البحث لف هذه النقطة وطرح رؤى ،ولو لف طابعها
ل
ندوة الفرع
توصية حول التعامل مع النصوص والخلصات
ي
ي
التال:
الت خرجت بها الندوة بالشكل
ل
الت نوقشت لف الندوة والخلصات ل
توض الندوة قيادة المنظمة بالتعامل مع النصوص ل
ل
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ي
ي
الت خرجت بها الندوة والمتعلقة بكل نص عل حدة وتعميمها داخل
الت نوقشت لف الندوة عل ضوء الخلصات ل
 اعادة صياغة النصوص لالوطت الول.
التهت للمؤتمر
المنظمة لف إطار ي
ل
عن الندوة
توصية بصدد "الشيوع"
اط وسط المنظمة .وعليه فإن الندوة ،وبالرغم من
الشيوع" لف مضمونه
تسجل الندوة أن"
ل
ل
الحال لم يلعب دوره لف تنظيم الصاع الديموقر ل
تعتتبأن الشيوع هوالداة الساسية ف تنظيم الصاع الديموقراط الداخل)سياسيا،تنظيميا وإيديولوجيا( .ي
الشيوع من
وحت يتمكن
ذلك ا
ل
ل
ل
ل
ل
انجاز مهامه عل أكمل وجه يجب:
ضمان دوريته)مرة كل شهرين(ر
الوطت الول.
للمؤتمر
التهت
ومتطلبات
يتماس
الداخل
ضورة وضع برنامج للنقاشي
ل
ل
ي
بالتنامج وأولوياته.
اذا كانت المساهمة لفالشيوع حقا و واجبا عل كل الرفاق ،فيجب اللتام ا
ل
كما يجب أن ل يتعدى عدد صفحاته حدود  30صفحة.ر ي
المناضلي
توصية حول وضعية اطارات
توض الندوة القيادة الوطنية بتجاوز ازدواجية وضعية المناضل كعضو داخل المنظمة وخارج المنظمة.
ل
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الحاليي فتحسم وضعيتهم حسب كل حالة.
المناضلي
وتوض بحذف هذا الطار والقتصار عل الخليا كإطار قاعدي داخل المنظمة .أما
ي
ي
ل
ي
ي
عاطف المنظمة .كما يجب اعتبارفتة التشيح للمنظمة محدودة زمنيا
وترى الندوة ضورة تدقيق الصفات المختلفة بالنسبة لعلقتنا مع
ل
للحسم لف وضعية الطار المرشح.
توصية حول أسلوب التجدر
توض الن دوة القي ادة الوطني ة ب أن تعم ل عل ت وجيه الرف اق للعم ل خدم ة لش عار تج در المنظم ة سياس يا وتنظيمي ا وس ط الطبق ة العامل ة
ل
ي
توفتها ،وحسب القدرات المتوفرة لدى الرفاق داخل المنظمة ،وانطلقا من
الت يجب أن تعمل عل ي
ي
والفلحي ،وذلك حسب المكانيات ل
روح أرضية "التجذر وسط الطبقة العاملة " ،وذلك حسب ي
التال:
تيب
الت
ل
-1العمل كعمال ر
مباشين لف وحدات النتاج الساسية.
التوليتارية.
-2العمل
كمستخدمي صغار وبالساس لف القلعات ا
ي
-3العمل لف الحياء الشعبية.
-4العمل لف النقابات.
-5بالضافة إل أساليب ثانوية أخرى يمكن أن تحددها تجربة المنظمة.
المهت ...للعمل وسط الطبقة
مناضلي من قطاعات أخرى كالتلميذ،الطلبة ،مدارس التكوين
-6البحث عن امكانية التجذر من خلل توجيه
ي
ل
العاملة.
-7توجيه العمل الديمقراط وسط الطبقة العاملة ف ي
شت مواقعها.
ل
ل
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تعظ ارشاداتها لف
مناضلي جدد لف صفوف المنظمة .وأن
توض الندوة بأن تجعل القيادة الوطنية من شعار التجذر مقياسا لستقطاب
كما
ي
ل
ل
الت ي
ر
ي
ي
المناضلي اثناء قيامهم بهده المهمة،
تعتض
ي
الت تخدم هده المهمة لشكل مباش .وأن ل تتأخر لف طرح الشكالت ل
جميع أساليب العمل ل
وعرضها عل الطارات المتخصصة والرفاق ذوي التجربة لف هذا المجال.
ي
التقن المركزي
توصية بصدد الجهاز
ي
رهي بمدى تطور ونمو وانوشار المنظمة جغرافيا.
سنتطرق هنا إل الجهاز
التقت المركزي فقط .ذلك أن انشاء اجهزة تقنية محلية يبف ي
ل
ي
التقن:
مهام الجهاز
-1الطبع بالنسبة ر
حي صدورها بالداخل أيضا .أما مهام الطبع
للنشة المركزية "إل المام" ،يجب ان تستمر لف الصدور لف الخارج ،وذلك إل ي
المطروح ة عل الجه از التقت بال داخل ،فيج ب أن تقتص عل اص دار "الش يوع" ،واص دار ر
نشة عمالي ة ،بالض افة إل كراس ات داخلي ة
ل
ل
الجماهتي ة ،يمك ن أن يتكل ف بطبعه ا بع ض رفاقن ا بالخ ارج .كم ا يمك ن اس تغلل
جماهتي ة )بالنس بة لبع ض الكراس ات
وجماهتي ة أو ش به
ي
ي
ي
النش العلت وتعظ الصلحية للقيادة فيما يمكن أن ر
امكانية ر
ينش منها باسم مستعار(
ل
-2المالية والتموين:
يجب ان يقوم بتموين التنظيم باللوازم الصورية لنجاز مهامنا ف نفس ر
الشوط.
ل
 -3الوسجيل عل راشطة الكاسيت.
 -4ي ر
أمت وفعال.
توفت شوط انشاء ارشيف مركزي بالداخل ل
توفت بطاقات التعريف وتزويرها عند الحاجة.
 -5ي
 -6اجراء تجارب لف فن الماكياج والحلقة.
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ي
ي
التقت  ،لذا يجب أن تتوفر المنظمة عل آلة الصور عل
ه المهمة الرئيسية لف عمل الجهاز
ل
ملحوظــة :تبف لف الفتة الراهنة مهمة الطبع ل
الورق العادي.
توصية حول قضية المرأة
 انطلقا من الدور الهام الذي يجب أن تلعبه المرأة المغربية المضطهدة لف مسلسل انجاز الثورة الوطنية الديمقراطية الشعبية،الحال للعنص النسوي لف نشاط المنظمة،
وانطلقا من التهميشل
 وانطلقا من الغموض الذي يلف برامج المنظمة بخصوص هده النقطة ،وغموض أساليب وتصورات العمل لف هذا الميدان  .فإن الندوةتوض قيادة المنظمة:
ل
فعل للمنظم ة داخ ل القطاع ات
 (1تش جيع النخ راط الفع ال للعنص النس وي داخ ل منظمتن ا ،لن ه دون ه ل يمك ن التكل م ع ن أي نش اط ل
النسوية.
أساس.
التنامج الذي يجب أن تساهم فيه رفيقاتنا لشكل
(2طرح برنامج واضح لنشاط المنظمة لف هذا الميدان ،هذا ا
ل
وف هذا الصدد تطرح ضورة انجاز تصور وبرنامج
 (3تشجيع كل المبادرات الحالية والمستقبلية الهادفة إل تقديم نضال الم رأة المغربية .ل
نضال للف كل المناضلت الديمقراطيات المستعدات للنخراط لف حركة ديمقراطية ثورية.
ل
توصية حول القضية الفلسطينية
المغرب والشعوب العربية وقواها الديمقراطية والثورية  ،باعتبارها قضيتنا
نظرا لما تكوسيه القضية الفلسطينية من اهمية بالنسبة للشعب
ال
داخل ،رغ م تس جيلنا
اهتي أو ال
القومي ة الول ،ونظ را للتقص يت الواض ح لمنظمتن ا اتج اه ه ذه القض ية س واء عل مس توى نش اطها الجم ي
ل
الصهيوب للبنان الشقيق،
النضال الذي قام به الرفاق لف الداخل ابان الغزو
ليجابية التحرك
ل
ل
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الدعاب
الجماهتي ،وخصوصا
توض قيادة المنظمة باعطاء القضية الفلسطينية الهمية اللزمة سواء عل مستوى عملنا
فإن ندوة الفرع
ي
ل
ل
التنظيم ودل ك برب ط علق ة مس ئولة م ع
داخل وذل ك بتعمي ق النق اش حوله ا ،وك دا عل مس توى عملن ا
من ه ،أو عل مس توى عملن ا ال
ل
ل
فلسطي.
التنظيمات الثورية الفلسطينية ،وخصوصا الجبهة الشعبية لتحرير
ي
البحث عن امكانية تنسيق العمل مع القوى الثورية المغربية فيما يخص هذه القضية.نداء إل القيادة الوطنية
إن ندوة الفرع ف الداخل تحت وتشيد بصمود كل رفاقنا المعتقلي وعل رأسهم القيادة الوطنية ،وتسجل ي
باعتاز دورهم الهام ف ر
الشاف
ي
ل
ل
يل
عل عملية اعادة بناء منظمتنا العتيدة سياسيا وتنظيميا.
والمرشحي من طرف هذه الندوة يلتكيتهم
وانها لتناشد القيادة الوطنية للستمرار لف تحمل مسؤولياتها بجانب أعضاء لجنة الفرع المنتخبة
ي
الوطت الول للمنظمة.
من طرف القيادة الوطنية كأعضاء لف القيادة الوطنية ،وذلك إل حدود انعقاد المؤتمر
ل
المغرب ،ونعاهدهم عل الستمرار لف درب الثورة.
المعتقلي لف خدمة الشعب
واننا لصامدون بجانب رفاقنا
ي
ال
توصية حول رف ــاقـ ـن ــا المعـ ر ي
ـتقلي

خطتة عل أمن المنظمة.
المعتقلي ،و ما لهذه الوضعية )أو ما يمكن أن يكون لها( من انعكاسات
نظرا لخصوصية وضعية رفاقناي
ي
انطلقا من احتمال اجهاز النظام عل بعض المكوسبات ي يي
معي من قلب السجن.
والت كانت تسمح لهم بنشاط ي
الت انتعوها لحد الن ل
ل
ي ر
السء الذي أدى إل تنام المثالية والذاتية ي
وشت أنواع النحراف والنحلل لف صفوفهم،
مندمجي بحركة نضال
غت
نظرا لكونهم يي
ل
الجماهت ل
بتي بالمنظم ة واه دافها الس امية والمس تعدين للنض ال فيه ا ل
نظ را له ذه الحيثي ات ي
وغته ا - :نعت ات ان اس هام ك ل الرف اق الص امدين والموش ي
يمك ن أن يك ون بالس اس إل إس هاما نظري ا .ل دا ،نهي ب بك ل الرف اق أن يتج اوزوا حزازاته م الشخص ية وأس اليب الصاع الخ اط ال ي لت طبع ت
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ي
الرئيس من جهة أخرى "ان طبيعة نشاطهم
والت كانت لها انعكاسات جد سلبية عل نشاطهم من جهة ونشاط الفرع
تعاملهم لحد الن ،ل
ل
السياس ( أن يؤسسوا علقات سياسية ديمقراطية
وخصوصية وضعيتهم تفرض عليهم )اد هم ارادوا فعل السهام لف بلورة خط المنظمة
ل
جماع )او فردي( لف
كمعتقلي ( وتنسجم مع ضورة اسهامهم لشكل
فيما بينهم  ،وأن يبدعوا اساليب وأشكال تتلءم مع وضعيتهم الحالية )
ي
ل
ي
ي
الت يش تمل عليه م برنامج البحوث والدراس ات
بلورة خط المنظم ة .وله ذا نق تح عل الرفاق انج از عدة دراسات نظري ة جادة لف المحاور ل
ي
ي
الت
الت برزت )او ل
النظرية ،كما يطرح عليهم –انجاز تحاليل سياسية اقتصادية معمقة – دحض الطروحات الصلحية التحريفية الفوضوية ل
يمكن ان اتتز( لف الساحة – ابداء وجهات النظر )الجماعية او الفردية( لف الشكالت الجوهرية للثورة المغربية.
الش وط الص ورية ر
كم ا يج ب عل التنظي م ان ي وفر ر
المعتقلي س واء عل أعم دة "إل الم ام" أو
لنش الجته ادات ال ي لت يق وم به ا الرف اق
ي
الشيوع" أو عل شكل كراس )وذلك حسب طبيعة كل اجتهاد وامكانية المنظمة(.
"
ل
توفت قنوات للتص ال أمنية وفعالة وقارة ،أما بالنس بة لعضاء المنظم ة ال ذين خرجوا من
اما فيما يخص ربط التص ال بالتنظيم ،فيجب ي
منسحبي ولو لم يعلنوا عن ذلك  .وهذا ل يمنع من ربط
السجن ورفضوا اللتحاق بالمنظم ة من أجل تعزيز الصفوف ،فيجب اعتبارهم
ي
التصال بهم مجددا قصد العمل مع كل واحد منهم حسب مؤهلته واستعداداته.
برنامج البحوث والدراسات النظرية:
الكفاح
الجماهتية :الطبقة العاملة المغربية )ظروف نشأتها وتطورها ،تاريخها
تعميق البحث لف الوشكيلة الجتماعية المغربية – لف الحركةي
ل
ي
الشتاكية(
وممتاتها ،خصائصها الهيكلية ،مواقعها لف الثودش والثورة
ودروسه ،واقعها الراهن ،أوضاعها ونضالتها
ي
والمعدمي ،التاري خ
الفلحي الصغار
 لف المسالة الفلحية :البت العقارية ،مشكل الرض والماء ،المكونات الطبقية للحركة الفلحية :أوضاعي
ي
ي
الشتاكية.
الفلحي لف الثودش ،لف الثورة
الكفاح للحركة الفلحية ودروسه ،لف الثورة الزراعية ،دور
ي
ل
ي
الشتاكية
النضال ،ودروسه ،دورها لف الثودش والثورة
الصغتة :مكوناتها ،تاريخها
التجوازية
ي
 لف ال
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الجماهتية ،دورها لف الثودش...
 لف الحزاب السياسية :طبيعتها الطبقية ،نقاش برامجها ،مواقعها وفعلها لف الحركةي
ي
ي
الشتاكية.
وف الثورة
المهت( طبيعته ،حدوده ،تفاعله مع العمل
الحقوف،
الثقاف،
 لف العمل الجمعوي) :السياس ،دوره لف الثودش ل
ل
ل
ل
ل
التبرية.
 لف تحرير المرأة – لف المسألة ااعادة ق راءة تاري خ المغرب ودروسه :تاري خ النتفاضات لف المغرب)الفلحية والمدينية( ،المقاومة وجيش التحرير ،حرب الريف التحررية،التجربة الديمقراطية بالمغرب ،تاري خ جرائم الدولة العلوية.
والمم :حول أزمة الحركة الشيوعية العالمية ،حول الوحدة العربية ،لف القضية الفلسطينية ،لف قضية الصحراء الغربية.
القوم
 لف النضالل
ل
ي
ي
المتيالية
العرب /
العالم ،عل الصعيد
المتيالية :عل الصعيد
الفريف عل صعيد المنطقة ،موقع المغرب لف السلسلة ا
 لف الستاتيجية اال
ل
ل
العالمية.
الشيل.
 لف تجارب الشعوب- :دروس الثورة البلشفية ،الثورة الصينية ،الثورة الفيونامية ،الكوبية ،السندينية ،اليرانية ،دروس تجربةل
 لف النظريات العسكرية -:نظرية النتفاضة المسلحة ،نظرية حرب التحرير الشعبية الطويلة المد ،لف تكتيك حرب العصابات.توصية بصدد العلقات الخارجية
-1بالنسبة لمكونات الحركة الثورية المغربية:
إن طرح بناء وحدة الحملم وبناء جبهة القوى الثورية مسألة سابقة لوانها ،نظ را للغموض الذي يكتنف واقع هده الحركة .إن المطروح حاليا
هو فقط مد الجسور نحوها من أجل ربط علقات ديمقراطية معها بعيدا عن أية حلقية أو ذيلية وذلك بهدف:
ي
ي
المشتك.
المشتك لف مواقع )منطقية /قطاعية( التواجد
النضال القاعدي
التنسيقل
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ر
الجماهتية فقط لتفادي السقوط مجددا لف الخطاء السابقة.
والنشة
الجماهتية
تبادل الدبياتي
ي
 تبادل وجهات النظر لف قضايا النضال الثوري.ي
عدم الوشع ف بناء اطارات او اصدار رغتها من الشكال ي
الت يمكن ان تعرض الكل لخطار التصفية
أو
كة
مشت
نشات )قطاعية أو عامة(
ي
ل
ل
الحال.
البوليسية لف ظل الواقع
ل
أما بالنسبة للقوى الثورية الجنبية:ي
والمم للثورة
وم
يجب العم ل عل ربط علق ات مسؤولة مع ك ل الق وى الثورية العربية
ي
الت لن ا معها التق اء لف المنظ ور الق ل
والغت عربية ل
ل
بهدف:
ي
المشتك.
(1الدعم المادي والمعنوي
ي
ي
كي.
(2النضال المشتك ضد العداء المشت ي
ي
المشتكة.
(3تحديد الساليب النضالية الملئمة لهدافنا
دئي الرئيس ييي الل ذين يج ب أن يحكم ا ه ذه العلق ة هم ا الس تقللية والديمقراطي ة .إن ه ذه المهم ة مطروح ة أساس ا عل رفاقن ا
إن المب ي
بالخارج.
عت التخصص من جهة أخرى  ،يجب ان ر
يشف رفيق قيادي واحد عل هذه
مراعاة كذلك للجانبالمت من جهة ،ومن ضورة الفعالية ا
ل
المهمة.
ندوة الفرع
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توصية حول الفرع بالخارج
ي
يعاب منها الفرع بالخارج ،وذلك عل أسس
الت
ل
توض ندوة الفرع بالداخل قيادة المنظمة بالعمل عل حل المشاكل السياسية والتنظيمية ل
ل
ي
الذاب للفرع بالخارج وذلك ب:
مبدئية مع استعمال المرونة اللزمة نظرا للواقع
ل
المسؤولي عل الفرع من أجل حل المشاكل التنظيمية الملحة بفرنسا وبلجيكا.
(1فتح نقاش مع الرفاق
ي
السياس
(2ح ث الرف اق ب الفرع لف الخ ارج عل تحدي د خط ة عم ل ملموس ة تت وج بن دوة ،مس اهمة م ن الرف اق بالخ ارج لف إع ادة البن اء
ل
جانبي:
الوطت الول  .ويجب أن يتتكز هذه الخطة عل
تهت المؤتمر
ي
والتنظيم ،وذلك كخطوة عل طريق ي
ل
ل
الجماهتي للفرع بالخارج:
الجانب الول :النشاطي
-1الستمرار لف اصدار "إل المام" وفق التوصية المتعلقة بها الصادرة عن ندوة الفرع بالداخل.
-2النشاط وسط الطبقة العاملة المهاجرة والجالية المغربية بصفة عامة.
التقدميي(
الطلب )العمل عل توجيه ورعاية تيار الطلبة
-3النشاط وسط القطاع
ي
ال
 -4رب ط وتوطي د العلق ة م ع التنظيم ات الثوري ة المغربي ة والعربي ة والدولي ة والق وى الديمقراطي ة الفرنس ية ،وتط وير العم ل وس ط جمعي ة
مناهضة القمع لف المغرب.
 - 5العم ل عل خل ق اللبن ات الول لتأس يس التنظي م لف القط ار ال ي لت تتواج د به ا جالي ة مغربي ة ،وال ي لت م ن الممك ن أن نت وفر فيه ا عل ه ذه
المكانية.
الجتان )وخصوصا اذاعة الجبهة الشعبية لتحرير الساقية
-6البحث عن امكانية استغلل الدعاية لشكل منظم باسم المنظمة من إذاعات ي
البولتاريو(....
الحمراء ووادي الذهب:
ي
206

أ
"إلى المام"  1980 :ـ  1994ـ الخط التحريفي ـ وثائق ونصوص
السياس وذل ك بونظي م نق اش ح ول القض ايا الرئيس ية لف خ ط
داخل للف رع بالخ ارج :المس اهمة لف بن اء الخ ط
اب :النش اط ال
الج انب الث لل
ل
ي
المقتحة للنقاش لف ندوتنا ،وكدا
المنظمة ،ويمكن أن يتم ذلك عل أساس مشاري ع يهيئها الرفاق بالخارج ،كما يمكن الستفادة من النصوص
حي يتم تهييئها.
الخلصات المتعلقة بها ،او النصوص المعدلة ي
ندوة الفرع
توصية حول ر
النشة المركزية "إل المام"
ر
بالنشة المركزية للمنظمة حيث يجب :
توض الندوة أعضاء القيادة بالهتمام
ل
ي
ي
والت تقف ضد إصدارها بانتظام مع ضمان ادخالها.
الت تعيشها ل
أن تعالج مع رفاق المنظمة بالخارج الصعوبات الذاتية والتنظيمية لتوفت رشوط اصدارها بالداخل بموازاة صدورها بالخارج
كماتوض الندوة عل ي
ل
للجماهت اسويعابها ،ي
التعبت المثقف ي
حت
حت يوست
أن تحث رفاق المنظمة عل الهتمام بالمساهمة لف موادها ،معتمدين البتعاد عني
ي
ل
تكون لف مستوى ربط منظمتنا بواقع ونضالت
الجماهت.
ي
كما توض الندوة القيادة الوطنية بإسقاط النعت "الماركسية اللينينية" او "الشيوعية" بالنسبة رالجماهتية ،وكذلك بالنسبة لجميع
للنشة
ي
ل
الجماهتية الخرى والقتصار عل التوقيع ب "منظمة إل المام".
المنشورات
ي
توصية بصدد اصدار ر
النشة العمالية
نشة عمالية بالداخل ،ويجب عل هده ر
توض الندوة بإصدار ر
النشة أن:
ل

تساهم ف بلورة تيار ديمقراط وسط العمال عل أساس برنامج ديمقراط يخدم ياستاتيجية المنظمة ويقدمها لف انجاز مهامها الرئيسية .
ل
ل
ل
ويجب العمل عل جعل العمال يساهمون لف تزويدها بمراسلتهم واسهاماتهم.
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والفلحي وكافة النضالت
الجماهتية وتحليلها واستخلص الدروس منها.
تعرف بالوضاع المادية والمعنوية للعمال بالدرجة الولي
ي
فعل للعمال وإل أداة فعالة لف خدمة التجدر وسط العمال وتجسيد شعار بناء منظمة
ويجب كذلك أن نناضل من أجل تحويلها إل صوت ل
والفلحي.
صلبة مناضلة متجذرة وسط العمال
ي
-وبالرغم من مبادرة المنظمة لف اصدارها ،ل يصح أن تصدر باسم المنظمة.

ر ي
المثقفي والتلميذ والنساء
توصية حول العمل الديمقراط وسط
الت ي
ي
ي
توض
الجماهت ،فإن ندوة الفرع
وحت نعمل عل اطلق مبادرات
المثقفي ،
يختلها التلميذ والنساء ومجموع
ي
ي
ل
نظ را للطاقات الهائلة ل
قيادة المنظمة بتوجيه امكانيات المنظمة من أجل خلق تيار ديمقراط واسع داخل هده القطاعات يرتبط ي
استاتيجيا بمهام المنظمة .وعل
ل
اط ذو الفق الثوري ،وأن تطرح عل الط ارات العاملة بهذه القطاعات وضع أرضيات عمل قصد
المنظمة أن تنجز تصورا للنضال الدمقر ل
ي
اعطاء السبقيات ي
كت عل الماكن ي
كت عليها داخلها.
والت
الت يجب الت ي
ي
ل
توصية حول المالية

متانية المنظمة وذلك بتحديد موارد المنظمة المالية ومداخيلها وتوزيعها عل الفروع
توض الندوة القيادة الوطنية بأن تحدد التعامل مع ي
ل
بالشكل الدي يسمح بأن يسهل عمل الطارات.
ي
الذاب من ناحية ي
اكتاء المقرات وتزويدها بملزماتها.
توض الندوة أن توفر الطارات مداخيل مالية تسمح بالكتفاء
كما
ل
ل
ي
الت يمكن أن يحتفظ بها كل اطار من مداخيله الخاصة ،بعد تسديد مصاريفه اللزمة.
توض الندوة القيادة بأن تحدد المقادير المالية ل
ل
بعي العتبار
وتوض كذلك القيادة الوطنية بأن تعيد النظر لف مسطرة واجبات الرفاق أعضاء المنظمة من الناحية المالية ،وخصوصا الخذ ي
ل
ه الخرى.
مسألة ي
تغيت القاعدة الطبقية للمنظمة بقاعدة عمالية يجب أن تشعر بمساهمتها ل
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المتفرغي للعمل الثوري ،أو الذين فرض عليهم الدخول لف الشية.
متانية خاصة بالرفاق
كما
أختا بأن تخصص ي
توض ي
ي
ل
عن ندوة الفرع
1983 / 01 / 30 29 28
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بيان بمناسبة الذكرى السادسة ر
عشة لتأسيس المنظمة

1

ي
ي
الت تتمثل لف الصبة التنظيمية الجديدة
تحت فيها هذه الذكرى ،ل
الت ي ل
فبعد أن أشارت المنظمة لف بيانها لهذه المناسبة ،إل الظروف القاسية ل
ي
ي
ي
والت استلزمت منها ،وفقا للتقاليد الشيوعية ،أن
الت أفقدتها العديد من الطر
ي
والمناضلي ،ل
الت تعرضت لها ،من ج راء حملة العتقالت ل
ل
تقف وقفة جديدة لتقييم تلك النكسة بالجرأة والصامة الثورية ،لتقديم خط النضال الثوري ببلدنا ،بعد ذلك تمر المنظمة لف بيانها إل
ي
يل:
الت سقطت فيها خلل تجربة إعادة بنائها منذ  ،79مركزة بالخصوص عل ما ل
تسجيل الخطاء والنحرافات ل
ر
المباش للعتقالت ،والذي
السياس الذي أقدمت عليه المنظمة ،بتوزيعها المنشور الموقع باسمها ،شكل لف رأينا السبب
 - 1إن الخطأ
ل
ي
تعاب منها المنظمة.
الت كانت ل
لم يكن سوى العامل ،الذي كشف عن العديد من الثغرات ل
السياس العام الذي تمر منه
 - 2أن القدام عل توزي ع المنشور ،كان من منطلق تقييم خاط ومغلوط لطبيعة قوانا الذاتية ،والظرف
ل
الطبقيي.
خطتا بقوى أعدائنا
البلد ،وكذا استخفافا
ي
ي
أ
أ
أ
أ
أ
 1ـ ـ صدر هذا البيان ) أاو على الصح الجزء ال كبر من النص( بمناسبة الذكرى  16لتاسيس منظمة "إلى المام" ،وقد قامت جريدة "إلى المام" بنشره ضمن سلسلتها الجديدة ،عدد  ،12 – 11يناير
أ
.1987لم تنشر الجريدة النص الكامل بل أاهم فقراته ،مصاحبة ببعض الجمل للربط بين الفقرات يستطيع القارئ التعرف عليها بسـهولة .إن الهـم هـو كـون البيـان قـد صـدر بعـد شـهور مـن اعتقـالت
أ
أ
خريف  1985التي انهت وجود المنظمة بالداخل ،وبذلك كان ملزما بإعطاء التوضيحات والتقييمات حول ما وقع  ،مذكرا بان العتقالت قد جــاءت نتيجــة توزيــع منشــور موقـع باسـمها ،وذلــك لول
مرة ،بعد  5سنوات من انخراط القيادة الجديدة التحريفية فيما سمي ب" مسلسل إعادة البناء" ،مما يعني أان هذا المشروع كان يجري في وعاء مغلق ،ما أان أاصابته الريح حتى سقط بنيانه متهاويا
وانتهت معه حكاية "إعادة البناء " ،وسيتبادل مسؤولو هذا المشروع التحريفي تحميل مسؤولية الضربة لبعضهم البعض ،وعندما كان المناضلون ينتظـرون منهـم توضــيح أاسـباب الكارثــة ،أاصـدروا
أ
أ
بيانا ل يغني ول يسمن من جوع ،معيدين تكرار على مسامعهم نفس السطوانة التي انطلقوا منها لنجاز مشروعهم السياسـي ل "إعـادة البنــاء" ،وكــانوا قـد أاســموها تقييمـا للتجربـة .إن السـباب الــتي
أ
ٌقدموها في بيانهم هذا لسقوط تجربتهم في "إعادة البناء" هي نفسها التي اختباوا وراءها لتبرير مشروعهم التحريفي الجديد .فبعد خمس سنوات من انطلق مشروعهم "لعادة البناء" اكـتشــفوا أان "
أ
نفس السباب تولـد نفــس النتائــج" ،وظهـر لهـم أانهـم كـانوا يـدورون فـي حلقــة مفرغـة ،لكــن لـم يـدركوا قولــة مـاركس الشـهيرة " مـن ل يعـرف التاريـخ يكـون محكومـا عليـه بعيشـه مجـددا")اليديولوجيــة
أ
أ
ال لمانية( .وممـا زاد المـر اسـتفحال ،كـون مشـروعهم تجاهـل تجربـة المنظمـة وتاريخهــا ،وكـونه جـرى بنـاءه فـي وعـاء مغلـق بعيـدا عـن الجمـاهير الحقيقيــة ،وكـونه تـم فـي عزلـة عمـا كـان يعتمـل داخـل
أ
خ
الحركة الشيوعية العالمية انذاك ،في وقت كانوا يحشدون أاسلحتهم لتصفية الرث الثوري للمنظمة الماركسية اللينينية المغربية "إلى المام" ،في كل جوانبه اليديولوجيــة والسياسـية والتنظيميـة.
أ
أ
وحتى ل نطيل على القارئ ،نذكر باننا قد سبق أان تطرقنا لهذه الوثيقة في نص " مسلسل تصفية المنظمة الماركسية اللينينية المغربية "إلى المام" "......الذي قام بنشره موقع  30غشت.
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ي
والت تحكمت لف انوشار الشعور
تفسته بدوره ،لف الخصائص المتخلفة البورجوازية
 - 3أن هذا النسياق يجد
ي
ي
الصغتة ،وقص نفسها ،ل
ي
ي
انتفاضت
الت صاحبت
ل
بنشوة النتصار لدى العديد من مناضليها ،بعد أن استطاعت المنظمة أن تفلت من موجات القمع المتتالية ،ل
وف
 81و  ،84وعدم تصرها من ج راء اعتقالت  ،85وكذا للدور المتواضع والهام لف نفس الوقت ،الذي لعبته خلل
ي
النتفاضتي ،ل
الوطت.
التلمانية عل المستوى
المساهمة لف تنظيم عملية المقاطعة للنتخابات ا
ل

ي
والفلحي ،
كت عل الطبقة العاملة
 - 4أما النحراف
الساس لف نظرنا ،فهو ما زال يكمن لف عدم تطبيق شعارنا المركزي ،المتمثل لف الت ي
ي
ل
ي
التوليتارية الساسية ،وذلك بالرغم من أن المنظمة حققت منج زات متقدمة لف هذا التجاه
كت لف المرحلة الراهنة عل القلعات ا
والت ي
ولكنها تظل لف نظرنا دون مستوى متطلبات تحويل الطبيعة الطبقية للمنظمة.
 - 5ف ظل ي
التكيبة الطبقية لمنظمتنا ،ي
الطبيع أن تطع
من
كان
الساسية،
المكونات
إحدى
المثقف
العنص
فيها
يشكل
ال
ز
ل
والت
ل
ل
ل
ل
غتة ،كالعتم اد عل أس اليب فوقي ة لف العم ل ،وممارس ة التحري ض بأش كاله
العدي د م ن الممارس ات والمس لكيات البورجوازي ة الص ي
الجماهتية.
الخاطئة لف العديد من المناسبات والطارات
ي

 - 6تخلف أساليب عملنا الشي ،وطغيان الساليب الحرفية ،وعدم التقدم لف إيجاد الحل السديد لشكالية الربط يبي العمل الشي
والعلت.
ل
 - 7عدم تحقيق ي
التاكمات اللزمة عل مستوى الستفادة من تجربة منظمتنا ،وتجربة الحركة الماركسية – اللينينية المغربية خاصة،
الطبقيي.
وحركات التحرر والحركات الشيوعية العالمية لف ميدان مواجهتها لعدائها
ي
 -8تخلف دعايونا وأشكالها ،بالمقارنة مع حجم المهام الملقاة عل عاتق الدعاية الثورية لف بلدنا.
ي
يل:
والت ركزتها كما ل
وقد تطرقت المنظمة لف بيانها لذلك ،دون أن تغفل إيراد بعض إيجابيات تجربتها ،ل
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 - 1أن الس تمرار الجريء للمنظم ة لرف ع راي ة الماركس ية – اللينيني ة والش يوعية ،والنض ال الث وري ف بلدن ا ،رغ م ر
الش وط السياس ية
ل
خت الح زاب
اليميت
تمتت بالم د
الخطت  ،ال ذي عرفت ه الس احة المغربي ة م ن هجم ة النظ ام وأحزاب ه الرجعي ة ،وتس ي
ي
الص عبة ،ال ي لت ي
ل
ي
الت
الصلحية لخدمة سياسته التوسعية ودعايته الشوفينية ،وما ايتز من ردة وتشكيك وسط الحركة الماركسية – اللينينية ،والزمة ل
الرجعيي والمرتدين بكل أنواعهم.
تمر منها الحركة الشيوعية العالمية ،يشكل لف حد ذاته انتصارا لفكر الطبقة العاملة ،أمام محاضة
ي
الرجع وجرائمه ،وللدفاع الشجاع عل المصالح الشعبية ،والوقوف إل جانب
 - 2أن استمرار المنظمة كصوت لفضح سياسة النظام
ل
نضالت شعبنا وطلئعه ،والمساهمة لف تقديمها ،رغم ما يتطلبه ذلك من تضحيات ،لطعنة وهزيمة لسياسة الجماع والديموقراطية
ي
الطبف وتأجيجه لف بلدنا.
الحسنية ،ومساهمة لف تقديم واقع الصاع
ل
اللينيت  ،ع ات التق دم النس ا لت لف إنج از مهمتن ا
كس –
ل
 - 3المس اهمة النس بية لف تحقي ق الن دماج ،وصهر الحركة العمالي ة ب الفكر المار ل
المركزية ،التجذر وسط الطبقة العاملة ،والسهر عل إصدار جريدة عمالية "الكادح" ،والعمل عل توزيعها لف صفوف الطلئع العمالية.
 - 4المساهمة ف تشجيع وتقديم مختلف أساليب العمل النضال الثوري ،إل جانب ي
وف
القطاعات،
مختلف
ف
المغاربة
الثوريي
باف
ي
ل
ل
ل
ل
ل
وتأطتها وتقديمها ،وكذا لف
للجماهت ،ومحاولة توجيهها
عت المشاركة العضوية لف النضالت الحتجاجية والمطلبية
ي
ي
الحياء الشعبية ،ا
الجماهتية ،كالنتفاضات والمظاهرات والتحركات التضامنية مع قضيتنا الفلسطينية.
المبادرات الثورية
ي
الكفاح داخل الطارات الديموقراطية.
الجماهتي
اط
ي
ل
 -5المساهمة لف تثبيت خط النضال الديموقر ل
اهتي ،والتعري ف بنض الت وواق ع القم ع
ارح ،بالدعاي ة لك ل حرك ات الحتج اج الجم ي
 - 6ف ك الحص ار عل مس توى العلم الخ ا ل
اط والق وى
والض طهاد ال ذي يع انيه ش عبنا ،وتخفي ف الخن اق ح ول
ي
المعتقلي السياس ييي وع ائلتهم ل دى ال رأي الع ام ال ديموقر ل
التقدمية.
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مصت الشعب الصحراوي ،ومناهضة الحرب
 - 7الستمرار الشجاع لف الوشبث بمواقفنا المبدئية ،وعل رأسها الدفاع عن حق تقرير
ي
والشوفيت".
القمع
العدوانية رغم الحصار
ل
ل
ي
ي
جماهتيا ،لثارة
والت طرحتها
ي
ل
الت توصلت إليها ،ل
وف معرض تقييمها هذا ،أشارت المنظمة إل أن ذلك يتعلق ببعض الدروس الولية ،ل
الثوريي المغاربة ،بهدف بلورة رؤية جماعية واضحة للنضال الثوري ببلدنا ،وبهذا الصدد أكدت قائلة
المناضلي
نقاش لف صفوف
ي
ي
أنه:
التفكت بصددها ،ولكن فقط من
ندع بتاتا كوننا قد جزمنا وأغلقنا
ي
"وإذ نحاول لف هذا البيان استخلص بعض الدروس الولية ،فإننا ل ل
الثوريي المغاربة ،ي
حت يوست لنا جميعا بلورة رؤية واضحة ،تجعلنا قادرين عل
المناضلي
أجل إثارة نقاش مفيد وجاد لف صفوف
ي
ي
المناضلي الذين ضحوا بكل ما لديهم
إحداث النقلة النوعية لف النضال الثوري ببلدنا لخدمة قضية شعبنا ،مقدرين لف هذه العملية،
ي
مهما كانت الخطاء وحجمها.
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ي
ت
الشياكية ف العالم الثالث
حول مسار الثورات
ي
*ð
تفكي انطلقا من مأساة يناير  1986ف جنوب اليمن -
ر
فماه هذه
الثوريي العرب ،وخاصة منهم المناضلون الثوريون الماركسيون اللينينيون ،مأساة يناير  1986لف عدن ،كصدمة.
لقد عاش كل
ي
ل
ي
ي
ي
العرب ،تنفجر لف تمزق دموي ،كادت خلله أن
العالم
ف
اكية
للشت
الحقيف
الت كانت تمثل ،بالنسبة لنا ،منذ  17سنة ،المنار الوحيد
ال
ل
الثورة ل
ل
خطت!
تقض عل نفسها ،وخرجت منه منهوكة لشكل
ي
ل
خلل تلك اليام ر
العشة المروعة من يناير ،تذكر العديد منا ،والحشة والقلق يمزق قلوبهم ،النهاية المأساوية للحكم الثوري لف غرينادا ،الذي
ي
التفكت
كاستو .وما كان من بد لف
المريك جثثه ،كما قال ذلك فيديل
يال
مات لسبب تمزقه
ي
الداخل النتحاري قبل أن يدفن العدوان ا
المت ل
ل
ل
ي
امي
التدمت
أيضا لف التمزقات الدموية للحكم الثوري لف أفغانستان سنة  ،1979حيث كادت سياسة
ي
الذاب المنتهجة من طرف حفيظ ا ي
ل
ه أصلية … يف النصا
„الهوامش المرقمة من  Iإل  XIIي

…
الشفات( … ،يف مجلة "إل المام" السلسلة الجديدة.
* ـ صدر هذا المقال باسم مستعار )ن.و( ) … يف الحقيقة يتعلق المر بأبراهام
ي
غي موقـ ــع باس ــم المنظمـ ــة ،م ــن حيـ ــث الطروح ــات التحريفيـ ــة الجدي ــدة ال ـ … يـت ق ــام بص ــياغتها ،وشـ ــكلت رنياس ــا للخـ ــط
ويعتـ ـ رـي المق ــال ذا أهميـ ــة قص ــوى ،وإن ك ــان رـ ـ
…
…
التحريف .وتشكل إل جانب وثيقة" تأملت نظرية" لنفس الكاتب ،نصا أساسيا يف مجال اليديولوجية التحريفية الجديدة ،وهذا المقــال بــانطلقه مــن
اليديولوج
ر ي
ي
ـديولوج الســابق للمنظمــة الماركســية ي اللي ي يــة المغربيــة "إل المــام" ،سـواء فيمــا
ـوت ،قــام بمجموعــة مــن المراجعــات مســت الخــط اليـ
أحــداث دمويــة بــاليمن
الجنـ ر ي
ر ي
…
…
…
…
العرت  ،إضـافة إل تشـويه مواقـف منظمــة
وف العـالم
يتعلـق بالتحـاد الس
ر يـ
ي
ـوفيات أو الص رـي الشــعبية أو الحـزاب الشــيوعية يـف أوروبـا وآســيا وإفريقيـا وأمريكـا الجنوبيـة ،يـ
ـديولوج للمنظمــة ،وهــو بهــذا القــدر مــن الطروحــات التحريفيــة ،أشــكل هــذا
"إل المــام" الماركســية ي اللي ي يــة ،فيمــا يخــص التحريفيــة العالميــة ،وعمومــا الخــط اليـ
ر ي
…
التحريف الجديــد ،إســوة بشــقيقه مقــال "تــأملت نظريــة" ،الــذي قــام بمهاجمــة النظريــة اللي ي ي ــة للحــزب
ـديولوج
المقــال أهميــة كـ رـيى لمــن أراد دراســة الخــط اليـ
ر ي
يـ
…
ر
لليوليتاريا .
يخ ر
الثوري ،وكذا المشوع التار ي
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ي
الدول .وكيف ل
دجنت  ،1979ذلك التدخل الذي نعرف ثمنه الباهظ عل المستوى
السوفياب لف
أن تؤدي إل نفس النهاية ،لول التدخل
ا
ل
ل
يمكن ان نفكر أيضا لف الجنون الدموي لنظام بولبوت لف كمبوديا!
هل محكوم عل الثورة أن تلتهم أبناءها ،كما وقع ف محاكمات موسكو ف الثلثينات؟ وتبدو المسألة ر
أكت سوءا بالنسبة للثورات لف العالم
ل
ل
ر
بكثت مما كانت عليه لف روسيا ،وحيث الحكم الثوري الناس أو الحديث العهد ،ل يستطيع بعد أن يسوند
التوليتاريا أضعف ي
الثالث ،حيث ا
ي
اك الم راد بناؤه ،من أج ل توطيد الطريق نحو الش يتاكية ،وتجاوز مثل ذلك الجن ون
إل هيمنة حقيقية للطبقة العاملة لف المجتمع الش ت ل
الشتاكية ف العالم الثالث ،إما ي
ي
وف النهاية الندماج
الدولة،
أسمالية
ر
نحو
التدريج
اجع
بالت
التدمتي .هل محكوم عل الثورات تحت راية
ا
ي
ل
ل
ل
العالم  ،أو الوصول إل تلك النهايات الدموية والنتحارية؟ هل محكوم مسبقا عل الحزب الثوري الذي نعمل عل بنائه
أسمال
لف النظام الر
ل
ل
العرب  ،وكما كتب
أكت بالنسبة للعالم
أمي  ،وبول بوط؟ وبدقة ا
عل ناض محمد ،برنارد كورد ،حفيظ ا ي
ال
أن يسقط لف قبضة أشخاص مثل ل
مغرب ،هل الثورة لف جنوب اليمن ،ومعها " اليسار الجديد" ،لم تكن سوى حلم ل مستقبل له؟
تقدم
ذلك مثقف
ال
ل
الت سنحاول الجابة عليها ف هذا المقال ،وسنتطرق لهذه القضايا ف ي
ي
التتيب المعاكس لطرحنا لها أعله.
ل
ل
ه السئلة الجوهرية ل
تلك ،ل
ي
وقائع الثورة ف جنوب اليمن
الشمال ،ذلك أنه ،وأريد هنا
التجوازية للرأسمالية التبعية لف اليمن
ل يمكن تقييم الثورة لف اليمن
الجنوب دون مقارنتها مع تشكل الدولة ا
ال
ل
ي
الشتاكية بمثل أعل مطلق ،بل يجب وضعها لف
والتوليتارية لهذا القرن السائرة نحو
التأكيد عل ذلك ،ل يجب مقارنة الثورات الشعبية ا
إطار ديناميتها التاريخية من جهة ،وبالمقارنة مع البدائل الملموسة الممكنة )وتلك مسألة ر
أكت وضوحا بالنسبة للعالم الثالث( .وإن التصف
لشكل مغاير هو تصف ل مسؤول إزاء الشعب.
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الجنوب ،تم تقريبا لف نفس الوقت ،انتهاء الحرب
الشمال والجمهورية الشعبية الديموقراطية لليمن
التجوازية ،لف اليمن
إن بناء الدولة ا
ال
ل
ي
الت أدت إل نشوء الدولة الشعبية لف الجنوب لف  22يونيو "،1969
الهلية لف الشمال لف  23مارس  ،1970انتصار الحركة التصحيحية ل
I
كبتا " ،لكن للقيام بذلك بموضوعية ،لبد من طرح المعطيات التالية
لذلك فإن مقارنتها تكوسب مغزى ي
الشمال
اليمن
ي
8,5مليون
 195000كلم مربــع
8%

الجنوت
اليمن
ري
 2مليون
 222000كلم مربــع
1%

السكان :تقدير سنة 84
مجموع المساحة
…
اض القابلة
ال سبة المئوية للر ي
للزراعة
ف الوقت الذي ر
الكمتادور الكبار ،نؤكد هنا
كتت فيه الشاعات حاليا ،حول الستعداد لتفويت ما ل يقل عن  20رشكة عمومية مربحة إل
ا
ل
بعي العتبار أنهما يطلن
الخت ،ولنحاول توضيح ذلك للقارئ
المغزى الملموس لرقام العمود
ي
المغرب ،من الناحية الفلحية ،وإذا لم نأخذ ي
ال
الشمال ،تقريبا لف
الجنوب ،يوجد لف أحسن الحوال ،بالنسبة لليمن
عل البحر الحمر لف الشمال ،والمحيط الهندي لف الجنوب ،فإن اليمن
ال
ل
الكبت.
وضعية ورزازات بالنسبة للودية الشمالية للطلس
ي
توفت مجال صحراوي
الجنوب عن الشمال لف بداية القرن
التيطانية اليمن
الخت ،بهدف واحد ،وهو ي
ي
المتيالية ا
زيادة عل ذلك ،فقد فصلت ا
ال
ي
اتيج ف عدن عل طريق الهند .وقد احتفظ باليمن الجنوب ف هذه الحالة ي
نونت  ،1967حيث ترك
حت استقلله لف  30ا
ال ل
لموقعها الست ا ل ل
ي
الت أصبحت معطلة لسبب إغلق قناة السويس -
المستعمر ا
الت ل
يطاب عند خروجه اقتصادا مفككا لسبب انتفاخ مدينة عدن ،هذه المدينة ل
 Iـ كـل المعلومـات حــول اليمنييـن إلــى حـدود نهايـة السـبعينات أاخـذت مـن كـتـاب جمـاعي تحــت إشـراف ج.شــلهود ) ( J. Chelhodبعنـوان جنـوب الجزيـرة العربيـة) ( L’Arabie du sudالجـزء ،11
القسم ) 3باريس .(1984
أ
أ
المعلومات المتعلقة بالثمانينات ماخوذة من تقرير "س .ترونبي" حول هذين البلدين نشر في ) ،(croissance des jeunes nationsابريل .1984
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ي
باف البلد! لكن تمت إقامة "جمهورية العيان" لف شمال اليمن -تحت وصاية الرجعية السعودية – حيث انضافت إل
لف مواجهة إقطاعيات ل
الوليغارش ية القبلي ة ال ي لت اس تمرت لف الب وادي برجوازي ة تجاري ة اغتن ت بفض ل تج ارة الس يتتاد والمض اربة  .وعل عك س ذل ك حط م الحك م
للمتيالية ر
عت تأميم ر
الكتى خاصة الجنبية ،لف جميع القطاعات
وشكائها
نونت  ،1969الهيمنة القتصادية
الشكات ا
المحليي ،ا
ا
الثوري ،منذ ا
ي
ي
وف خريف ،1970
الت كانت تجعل من عدن منطقة أجنبية محصورة )ما عدا معمل تكرير النفط الذي أمم لف فاتح ماي  .(1977ل
الساسية ،ل
ي
اليمت – نظم
اك
الشت
نظم الحكم الثوري ،بواسطة التنظيم الثوري المنبثق عن جبهة التحرير الوطنية – الذي شكل النواة الرئيسية للحزب
ل
ل
الت استمرت ي
ي
حت  ،1971وأدت إل التحطيم
القبليي" ،هذه النتفاضات
القطاعيي-
الملكي "
النتفاضات الفلحية ضد كبار
ي
ي
ي
ي
الجماهتية ل
التام للبنيات القطاعية – القبلية.
تروب )  ( Christian Troubéلف مقاله المشار إليه لف الهوامش يقدم  ،لف سنة
إن نتائج ذلك عل المستوى القتصادي واضحة .كريسويان ا ل
 ،1984نسبة  % 10كمعدل للنمو السنوي للناتج الوطت الخام خلل ر
الجنوب ،بينما ظلت ما يبي  1و %1,5
الختة لف اليمن
العش سنوات
ي
ال
ل
الخت ،بموازاة انخفاض أثمان النفط )والكل
لف شمال اليمن .يجب الملحظة هنا ،أن تلك النسبة كانت تميل نحو النخفاض لف هذا البلد
ي
بكثت )نسجل
غت أن الفرق يبي الشمال والجنوب لف الميدان
يعلم مدى مساعدة العربية السعودية لنظام اليمن
الجتماع أسطع ي
الشمال( ،ي
ل
ل
المتدب جدا لف ميدان التعليم والصحة(.
الدولتي انطلقتا لف السوينات من نفس المستوى
هنا أن
ي
ل
ي
ف ميدان التعليم:
الممدرسي  250000لف  1978وكان الهدف عل المدى القريب لف بداية  1984هو تمدرس  %90من
الجنوب :كان عدد الطفال
 لف اليمني
ال
رئيس )إن تطبيق
وتوفت المدرسة ل  400000تلميذ ،وذلك باستعمال رجال التعليم من جنوب اليمن لشكل
أطفال  7سنوات )أولد وبنات(
ي
ل
ستعظ  5مليون تلميذ!(.
نفس النسية عل المغرب،
ل
وعل ك ل ح ال ،ف إن جامع ة ع دن ،ال ي لت أسس ت س نة  ،1970وض مت  150طالب ا آن ذاك ) لف عل م الت دريس( ،اص بحت تحت وي عل 2500
طالب ،وخمس كليات سنة .1978
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ي
الت يمكن استخراجها من هذه الفروقات( ،فإنه " ليس هناك
ب -لف اليمن
الشمال :وكما لحظ ذلك ا ل
ل
تروب )الذي يحاول تحجيم الخلصات ل
ر
الممدرسي ،ونادرة ه المدارس ي
الت توفر السلك الكامل المتكون من ست سنوات دراسية" ،أما المعلمون فثلثة
الطفال
من
%
20
من
أكت
ي
ل
ل
أرباعهم مهاجرون أساسا من مص.
ي
 ف ميدان الصحة:الجنوب :كان يتوفر سنة 1984عل  29مسوشف ،و  18مرك زا صحيا ،و  42مسوشف للولدة 300 ،مرك زا للصحة القروية ترتكز لف
أ -اليمن
ال
كتقنيي لف ميدان
المتطوعي ،والذين اختارتهم هذه الجماعات وفرت لهم الدولة تكوينا أساسيا
الجماعات القروية عل "ح راس الصحة"
ي
ي
الصحة )إنهم ف أغلبيتهم معلمون( .أما الهداف فه التالية :تغطية صحية ل  % 85من مجموع السكان ف نهاية ر
العشية الحالية ،تلقيح
ل
ل
ل
 % 85من الطفال الذين يقل سنهم عن  5سنوات ،وضع نظام للصحة المدرسية ،محاربة سوء التغذية والمراض ،تطوير سياسة للصحة لف
مرحلة ما قبل الولدة.
الكبتة ،فإن مراكز الصحة النادرة،
الشمال :عل عكس ذلك ،وحسب نفس الكاتب" :باسوثناء بعض المسوشفيات لف المدن
ب -لف اليمن
ي
ل
كثت من الحيان )سودانيون ومصيون(" لذلك فإن التغطية الصحية للبلد لم تتجاوز سنة :1984
والمستخدمون
قليل العدد ،وأجانب لف ي
ل
 %10من السكان"!!
والساس منها هو
يعاب من مواطن ضعف عديدة وهامة،
الجنوب ،ما زال
إن هذه الرقام ل تحتاج إل تعليق ،ومع ذلك ،فإن اقتصاد اليمن
ل
ال
ل
خارح ثقيل .ومن أجل مواجهة هذه الصعوبات ،حاولت
المتان التجاري ودين
بكثت -عجز ي
 كما لف الشمال ،لكن مع عوائق طبيعية أخطر يا ل
جتانها لف الشمال ،ومن ضمنهم العربية السعودية ،مما أدى إل
عل ناض محمد لف السنوات
الختة ،القيام بتقارب اقتصادي مع ي
ي
حكومة ل
ي
الشتاك اليمت  .إن آخر عرض ر
نونت  ،1985طرح بالضبط مبادئ توجه آخر )انظر
الخلفات وسط الحزب
نش لعبد الفتاح اسماعيل ،لف ا
ل
ل
يبت وت المس اء ،الع دد  24 ،190م ارس . (1986،لك ن لنؤك د المكوس بات :ه ل تس تطيع" ث ورة قص" ،مهم ا ك انت ،أن تمح و تح ول عميق ا
ي
ي
اك لم
الشت
التوجه
وكون
البلد،
لهذا
اكية
الشت
الجنوب؟ إن الجواب عل هذا الوساؤل تقدمه متانة الهياكل
للمجتمع ،كما حصل لف اليمن
ال
ل
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ي
اليمت والحك م الث وري م ن تض ميد
اك
ل
يوض ع مح ط الوس اؤل لف أي لحظ ة خلل المواجه ة الدامي ة لف ين اير  ،1968وتمك ن الح زب الش ت ل
ي
ي
الشتاكية
الشتاكية ،وتوطيد العلقات الخوية مع القوى الثورية الماركسية -اللينينية العربية والبلدان
جراحهما ،والستمرار لف طريق بناء
لف العالم ،مؤكدين بذلك موقعها الهام لف إطار حركة التحرر العربية.
ي
العرب ليس مأزقا ول هدفا ف حد ذاته
"اليسار الجديد"
ر
ي
ي
الت تشكلت لف نهاية السوينات لف عدد من الدول العربية ،عل
إن "اليسار الجديد"
ال
الت تنوسب للماركسية اللينينية ل
ونعت القوى ل
العرب ) ل
وه  ،تجاوز العجز الذي كانت تعرفه آنذاك أغلبية
يسار الح زاب الشيوعية العربية الرثدوكسية( كان يستجيب لصورة ثورية ملموسة ،أل ل
ي
الطبف لف مختلف
الحزاب الشيوعية العربية تحت هيمنة اليديولوجيات التحريفية ،وخاصة حول الثورة الفلسطينية وتمفصلها مع الصاع
ل
البلدان العربية.
الجنوب نفسها لم تنجح ،ولم تستطع أن
العرب قد فشل لف مهمته؟ ل ،أبدا .إن الثورة لف اليمن
ال
هل يمكن القول أن هذا " اليسار الجديد " ا ل
وميي الع رب ،عرف وا نف س التط ور نح و
وطت اليمني ة الجنوبي ة ال ذين ك انوا
تتط ور ،إل لن مناض لل جبه ة التحري ر ال
مرتبطي بحرك ة الق ي
ي
ل
ي
التأثتات التحريفية ،وكذلك لن هؤلء
القوميي العرب ،واستطاعت الفلت من
الت أغنتها السهامات الثورية لحركة
ي
ي
الماركسية اللينينية ل
اللينيت للث ورة المس تمرة ع ات مراح ل .أم ا داخ ل الث ورة
المناض يلي طبق وا لش كل خلق لف الظ روف الملموس ة لجن وب اليم ن ،المفه وم
ل
الفلسطينية ،فهل لم تلعب القوى الثورية المنبثقة من نفس التيار التجديدي ،ومازالت ،دورا حاسما لف الوقوف سدا لف وجه التجاهات
ي
الت استطاعت ،لف نظري ،أن تستوعب أحسن
للتجوازية الفلسطينية؟ وهل ل تلعب الجبهة الديموقراطية لتحرير
السوسلمية ا
ي
فلسطي ،ل
غتها ،المبادئ والمفاهيم الساسية للماركسية  -اللينينية والحركة العمالية ،ف ر
الشوط الملموسة للثورة الفلسطينية والثورة العربية،
من ي
ل
وف نف س ال وقت لف تجمي ع ك ل الق وى
دورا أساس يا لف عملي ة إع ادة بن اء وح دة منظم ة التحري ر الفلس طينية عل أس س ثوري ة ومكافح ة ،ل
الماركسية اللينينية الفلسطينية؟ وف ر
مصتها كان وما زال
تنتم إل نفس التيار ،إن
العرب ،حيث تشكلت منظمات ماركسية لينينية
المشق
ي
ال
ل
ل
أساسيي:
بعاملي
أب
ي
ي
مرتبطا لف ر ل ل
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ي
التجوازية
اليديولوح
عت التجاوز
أ -قدرتها الذاتية عل التجذر ف
والتنظيم لصولها ا
الجماهي الكادحة ،وخاصة الطبقة العاملة ،وذلك ا
ر
ا ل
ل
سياس ثوري ،يستجيب للص ورات الملموسة للثورة الوطنية الديموقراطية
الصغرى ،ه ذه القدرة المرتبطة حاليا بقدرتها عل بلورة خط
ل
ي
الت تمارس داخلها.
الشعبية لف الوشكيلة الجتماعية ل
ب -العلقة الجدلية ر ي
بي هذا العمل وقدرة أو عجز الحزب الشيوع لهذه التشكيلة الجتماعية عل التجديد الثوري.

اللينيت  ،كان يستجيب ،ليس
كس -
ل
ملحظة :يجب ان أوضح هنا هذه النقطة الثانية .لقد ظن عدد منا ،أن تشكل هذا "اليسار الجديد" المار ل
العرب  ،ولصورة بلورة مستقلة لنظرية وممارسة ثورية بروليتارية تتلءم والواقع الملموس لبلداننا،
التحريف لف العالم
فقط لمواجهة التيار
ال
ل
ي
ي
السوفياب ،الخاضع
الشيوع
الت كانت آنذاك تحت هيمنة الحزب
ل
ل
ولكن أيضا لصورة البتعاد ،بل القطيعة مع الحركة الشيوعية العالمية ل
اب )رغ م أنن ا لف الواق ع ل م نص ل كمنظم ة إل مث ل ه ذه
ه و بنفس ه للتحريفي ة .يظه ر أن ه يمك ن ،ويج ب أن نص حح الي وم ،ه ذا التص ور الث ل
القطيعة(.
ي
ي
الت كانت
الشيوع للتحاد
سأبي ذلك ،لف دراسة مقبلة حول المؤتمر  27للحزب
وكما ي
ل
السوفياب ،فإن التجاهات التحريفية والتقنوقراطية ل
ل
مهيمنة ف قيادة الحزب ف السوينات والسبعينات قد تجووزت ف جانبها الساس ،بفضل حركة عميقة منبثقة من ر
الشائح الطليعية للطبقة
ل
ل
ل
ل
ي
العاملة السوفياتية المدعمة من طرف أحسن مثقفيها ،وقد وجدت هذه الحركة تجسيدها لف المؤتمر  . 27وبموازاة ذلك ،فإن عددا متايدا
ر
أثت الث ورة
أثت الث ورات الكوبي ة والفيونامي ة والنيكاراغوي ة ،وك ذلك لف
المشق ،لس بب ت ي
م ن الح زاب الش يوعية لف الع الم الث الث –وتح ت ت ي
تست لف طريق التجديد الثوري لف نفس الوقت الذي تدعم فيه علقاتها مع الحركات
اليمنية الجنوبية واليسار الجديد
الفلسطيت – بدأت ي
ل
ي
لينينيي مغاربة وعرب ،هو المساهمة لف هذا
كسيي
ه نفسها مرحلة التجديد .وأظن ،أن واجبنا
ي
كثوريي مار ي
ي
الشيوعية العالمية ل
الت تعيش ل
التجديد ،وليس البتعاد عنه ،وذلك ف ر
الشوط الملموسة لبلدنا ،وبالحفاظ عل الستقللية النفيسة ،السياسية ،والفكرية ،والتنظيمية،
ل
ي
الت أدينا لكوسابها ثمنا غاليا.
ل
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عرب ول ج طري ق التجدي د ،و ق د اس تطاع من ذ م ؤتمره لف  ،1968أن يتج اوز
يوع ا ل
يوع اللبن ل
اب ،وه و أول ح زب ش ل
وهك ذا ،ف إن الح زب الش ل
حي يظهر أن منظمة العمل
بعض معيقاته الرئيسية السابقة ،خاصة حول القضية الفلسطينية ،ودور الكفاح المسلح لف الثورة اللبنانية ،و لف ي
تأثت أصولها
الشيوع لف لبنان ،رغم إسهامها
اليديولوح ومساهمتها العملية لف الحركة الوطنية اللبنانية ،لم تتمكن أن تتجاوز لشكل جذري ي
ا ل
ل
ي
ي
الطبف ،
اف ،قد لعب ول شك ،بجانب التطورات الموضوعية للصاع
الجتماعية .أما لف العراق ،فإن النشقاق المؤقت للحزب
الشيوع العر ل
ل
ل
الوطت الكردي بالخصوص ،دورا لف التجديد العميق الذي عرفه هذا الحزب الذي يتجسد بالخصوص لف كفاحه الملموس،
وكفاح التحرر
ل
التوليتاريا للثورة الوطنية الديموقراطية ،وكذلك مواقفه من الحقوق الوطنية للشعب الكردي )انظر
ومواقفه الواضحة حول ضورة قيادة ا
ي
اف لف العدد  9من مجلة النهج(.
المي العام للحزب
استجواب محمد عزيز ،ي
الشيوع العر ل
ل
ي
اليبري؟
أو
العرب
المغرب
ف
العرب ر
ر
ر
لقد حان طرح هذا السؤال عل أنفسنا .إن الوضعية مختلفة جدا عن ر
المشق ،نظرا للتخلف الهام للقوى الثورية لف هذه المنطقة.
ي
الثاب من السوينات فشل تاما ،فإن ذلك يرجع لف نظري إل كون
الت نشأت لف النصف
ل
فف تونس :إذا فشل المنوسبون للماركسية اللينينية ل
ل
ر
العرب ،ومن ضمنه الحركة الماركسية-اللينينية المغربية،
مشوعها التجديدي بالنسبة للتحريفية المحلية ،وخلفا لمجموع "اليسار الجديد"
ال
عوض أن يرتبط بصعود الحركة الثورية العربية خلل تلك السنوات ،ظل مرسوما بأفكار الحركة الطلبية الفرنسية ،لكن هل يستطيع الحزب
التحريف الثقيل؟
التونس أن يتحرر من ماضيه
الشيوع
ل
ل
ل
ي
الماض
الشتاكية – الذي لم يتحرر بعد لشكل كاف من أخطاء
للتوليتاريا ،إما داخل حزب الطليعة
لف الجزائر :إن القوى الثورية المنوسبة ا
ل
وه ق وى ل م تس تطع بع د التخل ص م ن إي ديولوجيات يشاوية مختلف ة ،إن ه ذه الق وى م ا زال ينتظره ا طري ق طوي ل
ي
الخطتة -أو خ ارجه ،ل
ائريي  ،وذلك ف ر
الشوط المعقدة لنظام
للتوليتاريا وبجانبها
لك تتمكن من تنظيم الطاقات الثورية الهائلة والمجيدة ا
الفلحي الجز ي
ي
ل
وشاق ،ل
برجوازية الدولة لف هذا البلد الشقيق.
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أما لف المغرب :فمن المعلوم  -ولن نقدم هنا حصيلة  16سنة من نضالت الحركة الماركسية اللينينية المغربية – إن هذه الحركة ،إن كانت ما
ت زال تحم ل بص مات أص ولها الجتماعي ة فإنه ا م ع ذل ك ،ورغ م عواص ف القم ع وطغي ان الش وفينية ،تلع ب دورا ض وريا ول يس تهان ب ه لف
ي
للتوليتاري ا المغربي ة )م ن ش أنه ،بالخص وص ،أن يس توعب
يوع
حقيف ا
المخ اض العس يت للق وى الثوري ة المغربي ة لف عملي ة بن اء ح زب ش ل
ل
المصت الذي كانت ستعرفه راية الماركسية-
المغرب لسنوات  .(1956-1945وما هو يا ترى،
الشيوع
التوليتارية لكفاح الحزب
ي
السهامات ا
ال
ل
تفست ،من ضمن مسائل أخرى،
اللينينية لف بلدنا ،لول هذه الحركة؟ إن المسائل واضحة جدا لوستحق الجواب عل هذا السؤال ،ول يمكن
ي
ي
بعي العتبار.
اط الثوري ،إذا لم نأخذ ذلك ي
طاقة التطور نحو الشتاكية العلمية الكامنة عند اليسار الديموقر ل
إل أن هذا المكسب نفسه ،يؤكد ر
أكت ،مسؤولية الحركة الماركسية – اللينينية المغربية أمام التاري خ ،لف هذه المرحلة بالذات.
يعت هو بنفسه
لف هذا الظرف ،الذي تخضع فيه الساحة السياسية بأكملها للشوفينية و الصلحية
عل يعتة ،الذي ا
ي
المتملقي ) ومن ضمنهم ل
ي
،وف الوقت
عل بنية حزب التقدم والشتاكية الذي يخضع لهيمنة العناض التقنوقراطية المنبثقة من الفئة العليا من ا
التجوازية الصغرى( ل
ي
الت نجت من
الذي يزداد فيه اضطهاد الطبقات الكادحة ،فإن بروز بديل ثوري بروليتاري ،لن يصبح ممكنا ،إل إذا تجاوزت أنوية هذه الحركة ل
بصت وتصميم وبعمق وسط
التجوازية الصغرى ،لتعمل ا
نهاب وبشعة ،أصولها ا
القمع ومن أخطائها  -ومن بينها منظمة إل المام – لشكل ل
اهت العمالي ة لف ال داخل والهج رة ) إن العم ل وس ط الهج رة يرتب ط بأه داف العم ل
وف المرتب ة الول حالي ا وس ط الجم ي
الجم ي
اهت الكادح ة ،ل
التفكت والنق اش والبح ث
اهت الفلحي ة لف من اطق المه اجرين الص لية( ،ولتتفت ح لف نف س ال وقت عل ري اح
الث وري
ي
والتنظيم وس ط الجم ي
ل
ديولوح والنظري الملموسي  ،وذلك عل قاع دة مجهود مستمر ،ومكثف  ،لتعميق المادية التاريخية ،انطلقا من معرفة معمقة ر
أكت
الي
ي
ا ل
ف ر
اهت الش عبية المغربي ة ض د اض طهاد المخ زن والس تعمار ث م الس تعمار
أكت للواق ع الملم وس لبلدن ا ،
وللماض المجي د ،لنض الت الجم ي
ل
الجديد.
ي
ت
الشياكية ف العالم الثالث
حول الثورات
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ي
الشتاكية لف العالم الثالث أو أغلبها ،قد أدت ،وستؤدي إل
لنطرح أول هذا المشكل بدم بارد وبروح المسؤولية :هل يمكن القول أن الثورات
ي
كاستو تحت اسم " البولبوطية"؟ وإذا كان من الصوري تحليل الظلل ي
الت خيمت عل التجارب
ذلك النحلل الدموي الذي أدانه فيديل
ل
ي
التذكت بالجوانب ر
المشقة.
الشتاكية ،فلبد قبل ذلك من
ي
 (1الجوانب ر
المشقة
الولي  ،وقد توفرت فيها الثورة عل وقت طويل نسبيا ،فإن
البطول لنيكاراغوا اليوم؟ لف البلدين
هل يمكن أن ننس كوبا وفيونام والكفاح
ي
ل
ي
ر
وف نفس الوقت وبموازاة ذلك ،من
ي
الثورتي تمكنتا من مباشة عملية بناء الشتاكية ،وازدهار البلد والشعب ،تحت راية الماركسية-اللينينية ،ل
تط وير ح زب ش يوع يق ود الم ة كله ا ويل ي
تعت
"
دة
الوح
"
أن
ن
الظ
ا
هن
ب
يج
ول
.
ة
رفاقي
ة
داخلي
ات
وعلق
تمرة
ومس
ة
عميق
دة
بوح
م
ت
ل
ل
وف ك يثت م ن
"المونولوثي ة" ) ، (Monolithiqueكم ا ك ان ذل ك س ائدا داخ ل الحرك ة الش يوعية العالمي ة لف الثلثين ات ،عل مس توى الفك ر ،ل
وف الممارسة ،ويا للسف!!
الحيان ،ل
ي
السياس للحزب من ـل دوان
الت تكون المكتب
الفيونام ل
الشيوع
وهكذا ،فإن الكل يعلم ،والحزب
ل
يخف ذلك ،أن الشخصيات القوية ل
ل
ل
ل
ونكتف هن ا بالشخص يات الك رت ش هرة( ،إن ه ذه الشخص يات ل يمك ن
ول دوك طــو )
وفــام فــان دونــغ إل تريونــغ تشــينه وفنكــوين جيــاب ـ
ل
ي
ي
ر
الحتام المتبادل والديموقراطية
هوس منـه ،كيف يصهر روح
الفيونام ،وبفضل تربية
الشيوع
اختالها لف شخص واحد .لقد عرف الحزب
ل
ل
لست القيادة الجماعية ،مفتاح بلورة الخط السديد وتطويره ،وذلك بالمقاربات والتصحيحات المتتالية ،لكن دائما لف إطار
الداخلية الصورين ي
الوح دة والعلق ات الرفاقي ة له ذه القي ادة الجماعي ة ،ولمجم وع الح زب ،المرتك ز عل قاع دة المركزي ة الديموقراطي ة ،والمتج ذر لف الطبق ة
الجماهت الشعبية.
العاملة ومجموع
ي
ر
المتيالية لشكل واسع ،ويتعلق المر
الس ء الذي استغلته الدعاية ا
لقد خيمت لف نهاية السبعينات ،ظلل عل الثورة الفيونامية المجيدة ،ل
الصيت .حقا لقد كان ذلك يمس أقلية قومية ظلت ،بالخصوص لف الجنوب لف المراكز
الفيوناميي ذوي الصل
الجماع لهوا ،أي
هنا بالطرد
ي
ل
ل
التجارية المشهورة ب شــولون ،قرب مدينة ر
للتجوازية
هوس منه )سايغون سابقا( ،منغلقة عل ذاتها وخاضعة  -بفضل بنيات عشائرية -ا
ل
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الت ر
ي
الصيت ضد الحدود الشمالية
تنوش شبكاتها لف مجموع جنوب رشق آسيا .وبالتأكيد أيضا ،أن العدوان
التجارية
ي
ل
الكبتة الصينية الصل ل
الصي لهذه القلية القومية لمصلحتها .لكن ل مفر هنا من الق رار -
الفيوناميي يتخوفون من استغلل
لفيونام ،كان من شأنه أن يجعل القادة
ي
ي
وذلك مسألة تنطبق ر
للصي الشعبية – أن الثورة الفيونامية لم تستطع ،لف هذا الموضوع ،تجاوز النظرة الوطنية
أكت عل السياسة الخارجية
ي
اهت
التجوازي ة طبع ا ،وال ي لت ك ان مطروح ا انتق اد أسس ها لش كل أعم ق ،به دف دم ج ض ورة تح رر الجم ي
التجوازي ة الفيونامي ة ال ي لت ورثته ا ع ن ا
ا
ي
الطبف ،دمج ذلك لف برنامجها وممارستها العملية.
عت ضاعها
المضطهدة من القلية القومية ذات الصل
الصيت ا
ل
ل
ومع ذلك ،فإن هذه الظلل ،مهما كانت أهميتها ،ل تستطيع أن تحجب الملحمة العظيمة للثورة الفيونامية ،والموقع الذي ما زالت تمثله
الحتاس ر
ي
التجوازي،
أكت ما أمكن من مخلفات الفكر
بالنسبة للشعوب المضطهدة لف العالم الثالث .لكن يجب أن نتعلم من ذلك
الوطت ا
ل
ي
وف وقت مبكر.
وأن نعمل عل دمج الشكالية الثنوية ،بالصاع
فعل ،ل
الطبف التحرري ،وذلك لشكل ل
ل
الكوب،
شيوع متجذر لشكل عميق لف الطبقة العاملة ،ومجموع الشعب
عت طرق جديدة ،بناء حزب
أما الثورة الكوبية ،فقد استطاعت ا
ال
ل
ي
الشتاكية .ويكوسب المثال مغزى خاصا ،لن الحزب بت ف السنوات الول ي
عت اندماج
سته نحو
الت تلت الثورة الكوبية لف  ،1959ا
يقوده ي
ل ل
ل
ي
ي
الكوب ،الحزب
كاستو ،وكانت رائدة لف الكفاح التحرري المسلح للشعب
الت أسسها فيديل
ال
ثلث منظمات ثورية مختلفة :حركة  26يوليوز ل
ي
الكلسيك – الذي تشكل منذ  ،1925وكان متجذرا لشكل قوي لف الطبقة العاملة ،والقيادة
الشيوع من النمط
الشعت – أو الحزب
اك
ل
ال
الشت ل
ل
ي
كاستو،
الثوريي .وخلل عملية البناء هاته ،استطاع القادة الثوريون الكوبيون ،وعل رأسهم فيديل
الثورية ل  13مارس المكونة من الطلبة
ي
ي
الحلف ال ذي ح اول
الماض  .ويش كل التص حيح ،ال ذي واج ه لف م ارس  ،1962الت وجه
وب ،تج اوز حلقي ة ودغمائي ة
وك ذا ك ل الش عب الك ا ل
ل
ل
ت
ـكلنن ) ( Anibal Escalanteأن يطبع به عملية البناء هاته ،مثل بارزا عل
المسؤول عل الهيئة التنظيمية لهذا الحزب الجديد أنيبــال إسـ
ي
ي
الحلف
كاستو ،لف برنامج متلفز لف  26مارس  ،1962وبحضور مجموع القيادة الوطنية بتحليل معمق لهذا النح راف
ذلك .وقد قام فيديل
ل
وأضاف:
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كبت له جذور ،انطلقت من مختلف النقط لتتحد لف جذع ،إن للجذور أهميتها ،لكن ما ينمو هو جذع شجرة فارعة جدا أتت
" إن الثورة جذع ي
ي
وسيأب يوم ،أيها الرفاق ،وأطلب منكم أن تفكروا لف ذلك
جذورها ،والتحمت لف الجذع .إن الجذع ،هو كل ما قمنا به جميعا منذ أن توحدنا.
ل
بإمعان ،لن تلك مسألة أساسية ،يصبح فيه ما قمنا به من قبل ،كل واحد لحسابه الخاص ،أقل أهمية مما فعلناه معا .لنستوعب هذه الفكرة
عشين عاما ،سنتوفر عل تاري خ ي
عشة أو ر
جيدا .بعد ر
مشتك ،وهو ما سنكون قد أنجزناه ،ولن يتكلم أحد منا عما قام به لحسابه إما لف الحزب
الت ي
ي
الشعت ،أو حركة  26يوليوز ،أو القيادة الثورية ل  13مارس .ستصبح كالجذور ي
الماض  ،من بعيد .إن المهم هو أن ما
من
تأب
اك
الشت
ا
ل ل
ل
ل
ل
II
ننجزه الن ،كجذع يوحدنا جميعا "
ي
الشتاكية!!
وستها الحثيث نحو
انظروا الن ،وبعد مرور  24سنة عل هذا التحليل ،إنجازات الثورة الكوبية ي
 (2الظلل:
إن السفر عت ظلل الثورة ،من أصعب المسائل بالنسبة للمناضل الثوري .ل يمكن للمرء أن ي
ويضج لف سبيله بكل
يلتم بالنضال الثوري،
ا
ل
ر
المتيالي ة –
مال وملحق ه المتعفن ة ا
س ء إل إذا ك ان ه دف تحطي م نظ ام الض طهاد والس تغلل والظل م ،نظ ام الوح ل وال دم ،النظ ام الرأس ل
ل
إنساب عادل ،متحرر من كل اضطهاد واستغلل ،ومتخلص إل البد من الجرائم
الكمتادورية لف العالم الثالث ،ين درج ضمن بناء مجتمع
ا
ل
ي
تسيت الدولة" ،وكمرحلة
ليني " سوستطيع كل طباخة
ي
والجنون لمثل هاته الحكومات ،مجتمع يخطو نحو الشتاكية حيث كما كتب ذلك ي
الشيوع.
نحو اندثار أية دولة لف المجتمع
ل
لكن ،هاهم قادة أح زاب ثورية ،تنوسب إل مثل هذه المثل العليا ،يحلون خلفاتهم باللجوء إل الجريمة وإراقة الدماء!! ها هم ،كما وقع لف
كمبودي ا خلل أربع س نوات مروع ة ) ،(1979-1975وأفغانس تان خلل م ا يق رب م ن س نة ) ،(1979يزعم ون أنه م يري دون بن اء مث ل ه ذا
ي
العتاض عل مثل هذا الجنون.
المجتمع بممارسة العنف ضد الشعب ،والغتيال لكل ثوري يحاول
 IIـ ورد ل "جاك ارنولت" ) ( Jacques Arnaultفي كـتاب " كوبا والماركسية" ،باريس .1963
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ي
كاستو لف
الثوريي ،كما قال ذلك فيديل
كيف يمكن لح زاب ثورية أن تفرز مثل هذه الوحوش؟ كيف يمكن أن اتتز تلك الذئاب لف صفوف
ي
خطابه بعد أحداث كرينادا؟ وكيف يمكن ،وهذا هو الده أن يتحول ثوريون إل ذئاب؟
الشيوع الكمبودي .لكن
لفهم ذلك أحسن ،علينا أن نتفحص الثورة الفغانية ) ( 1979 - 1978وصعود بول بوط وجماعته إل قيادة الحزب
ل
يل  :إن أي ثوري اي حزب ثوري ليس لف مأمن من خطر بروز مثل هذا التعصب العم والدموي ،وخاصة لف
أريد منذ الن ،التأكيد عل ما ل
المتمتة بض عف التقالي د والثقاف ة العمالي ة داخ ل الحرك ة الثوري ة ال ي لت
بل دان الع الم الث الث )أي اغلبي ة دول آس يا وإفريقي ا وأمريك ا اللتيني ة(
ي
يطع عليها ،بالعكس ،الحقد ي
متر تماما ،لكنه يؤدي إل التعصب،
المتاكم عند الشعب خلل قرون ،بل آلف
السني من الضطهاد ،حقد ا
ي
إذا ما أطلق له العنان.
ي
الت ل تحض والملزمة لبنية الرأسمالية(.
الثوريي عن الثورة )إن
ليس هدفنا من طرح ما سبق ،هو تحريف
ي
يعت تأييد الجرائم ل
التخل عنها ،ل
ل
ي
ي
ستورة بناء الحزب
إن انح راف الثورة ليست مسألة ل مفر منها ،بل يمكن الحتاس منها .كما أنه من الصوري الحتاس من ذلك خلل ي
الث وري نفس ها ،ل ذلك ،يت وجب دراس ة الح الت الك رت مرض ية ،يت وجب مجابهته ا واس تخلص ال دروس بالنس بة لتجرب ة ك ل واح دة منه ا،
وبالنسبة لكل منظمة ثورية.
ي
III
أ( دروس تجربة أفغانستان ف :1979-1978
أ
 IIIـ إن المعلومات التي نتوفر عليها حول الثورة الفغانية فـي  ،1978ترتكـز أاساسـا علـى الدراسـة المعمقـة ل فريـد هاليـداي ) ، ( Fred Hallidayتحــت عنـوان "الثــورة فـي أافغانسـتان"-نونـبر-دجنـبر
 ،1978لندن ،مجلة اليسار الجديد ) ،( New Left Reviewص  3حتى  ،44العدد  . 112ظروف التدخل السوفياتي في هذا البلد في دجنبر 1979والمعطيات الدقيقة المتعلقة به ،تم تحليلها فــي
خ
كـتــاب لنفــس الكــاتب )  Soviet policy in the Arc of Crisisـ  Transnational Instituteس ـ  Amsterdamـ  .(1981انظــر أايضــا حــول الظــرف الــدولي فــي اســيا ،عــرض طــارق علــي فــي نــدوة
 Tashkentفي أابريل  1985المعنون " " Strategic Aspect of Asia in the global Systemالمنشور في  ، New Left Reviewعدد  ،152يوليوز-غشت  ،85ص .41-31
أ
حول منجزات الثورة الفغانية منذ  ،1979انظر تقرير كمال رشيد في "نضال الشعب" ،عـدد  ،433بتاريــخ  ،1986-5-12ومقــال الــدكـتور عبــد الحسـين شـعبان فــي "الهـدف" عــدد  ،816بتاريــخ -5-5
.1986
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المتيالية ،ودعاية الرجعية العربية ،مشكلة التدخل العسكري
إن مشكلة أفغانستان ،ليست لف المقام الول ،وكما تحاول تقديم ذلك الدعاية ا
ي
ي
وفياب ف ه ذا البل د .ورغ م الج وانب الس لبية له ذا الت دخل ،ف إنه لي س س وى نويج ة الدوام ة ال ي
وفياب لف
الس
اد
التح
ا
إليه
اق
انس
ت
الس
ل
ل ل
ل
ي
الت يتحمل الثوريون الفغان مسؤوليتها الول .لن هؤلء ،أو عل
السبعينات  -سبب الضعف
السياس للقيادة ا
التيجنيفية -هذه الدوامة ل
ل
الفغاب ،تلك
المتيالية والقطاع
القل ،قادتهم ،فتحوا لف  79-78الطريق ،مفاهيمهم الخاطئة للثورة ،وتمزقاتهم النتحارية ،أمام مؤامرات ا
ل
ي
ي
ه يا ترى هذه الثورة الفغانية؟
ما
لكن
.
السوفياب
الت حتمت التدخل
ل
المؤامرات ل
ل
ت
الفغاب
للشعب
اط
ر
الديموق
الحزب
شكلوا
–
اف
والكت سنا من ضمن القيادة ،نور محمد طر
المثقفي وأشهرهم –
لقد شكل مجموعة من
ا
ي
ل
ل
لف كابول لف يناير  ،1965لف بلد تخضع لشكل شبه تام لهياكل إقطاعية تحافظ عل  % 90من سكانها ) 17مليون( لف وضعية قروسطية.
وخلل الثلثة ر
عش سنة من نشاطه ،وإل حدود الثورة ،من القمة لف  27أبريل  ،1978عرف هذا الحزب العديد من الخلفات الداخلية،
أدت ،وتح ت غط اء وح دة ش به ش كلية ،إل انقس امه إل قط يبي عرف ا باس م جري دتهما ،خل ق )الش عب( وبارش ام )الراي ة( .وك انت قاع دته
والمثقفي  ،قد توسعت لشكل هام وسط ضباط الجيش ،وخاصة سلح الجو ،وبشكل أقل ،وسط الطبقة
الجتماعية المشكلة من الطلبة
ي
العاملة الفغانية الضعيفة جدا ) 150000عامل لف المجموع ،نصفهم لف البناء ،لف منتصف السبعينات ،من أصل  17مليون من السكان!(.
أساس عل كابول العاصمة  .إن ثورة
تنظيم عميق لف البوادي حيث ظل نشاطه مرك زا لشكل
لكن هذا الحزب ،لم يكن قد أقام بأي نشاط
ل
ل
المت داوود ،رئيس الحكومة آنذاك-
 27أبريل ،كانت لف الحقيقة انقلبا عسكريا مدعما بمظاهرات
جماهتية لف كابول ،كرد فعل عل محاولة ي
ي
المدفوع من طرف الشاه ر
الخت ،كان
الفغاب بالقوة ،رغم أن هذا
اط للشعب
وشطته المشهورة السافاك -محاولته
ي
ي
ل
تدمت الحزب الديموقر ل
الفغاب ،الذي أصبح يتحكم لف جهاز
اط للشعب
وف حكومته .إن ا
ل
قد ساهم لف صعوده إل السلطة ،ل
التنامج ،الذي كان الحزب الديموقر ل
اب عل طري ق الش يتاكية ،ولن يتاع الملكي ة م ن الطبق ات
الدول ة ،يه دف إل تحقي ق برنام ج ث وري فعل
ي
اط للمجتم ع الفغ ل
للتغيت ال ديموقر ل
ي
الت كانوا يهيمنون
يثتوا
السائدة والقطاع أساسا ،لكنها كانت "ثورة من فوق" .لذلك ،كان من السهل عل
ي
القطاعيي أن ي
ي
الجماهت الفلحية ل
حول الموقف الحالي للتحاد السوفياتي ،انظر تقرير ميخائيل غورباتشوف في المؤتمر ) 27النص الفرنسي المنشـور فـي مجلـة "الشـتراكية :نظريـة وممارسـة" ،موسـكو ،عـدد  4أابريـل  . 1986الفقـرة
أ
المتعلقة بافغانستان ،توجد في صفحات  91-90من هذه الطبعة(.
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الخت  ،ال ذي ك ان يطب ق لش كل كاريك اتوري ،سياس ة التح اد
ديولوح ،ض د ه ذا الحك م الجدي د ،وظ ن ه ذا
عليه ا ح يت عل المس توى الي
ي
ا ل
ي
السوفياب ف  1932-1929ي
جماع ،ظن أنه ،يمكن مجابهة هذه المعارضة بقوة جهاز الدولة
ملك
إل
اض
ر
ال
تحويل
بالقوة
فرضت
الت
ل ل
ل
ل
ل
كثتة العدد نسبيا وذو
الشيوع
وحدها .لكن خلفا للدولة ،والحزب
السوفياتيي ،اللذين كانا يرتك زان ،للقيام بهذه المهمة ،عل بروليتاريا ي
ي
ل
الفلحي الفق راء ،عل مكوس بات الث ورة الديموقراطي ة الفلحي ة العميق ة
وع والتنظي م ،وك ذا ،وذل ك خاص ة لف وس ط
ي
مس توى ع ال م ن ال ل
الفغاب ،كان عليه أن يبدأ
البلشف ،فإن الحكم الثوري
والحقيقية لسنوات  1917و  ،1918وذلك تحت قيادة سلطة السوفياتات والحزب
ل
ل
الجماهت الفلحية ،أو عل القل وسط جزء هام منها ،ومع
سياس متجذر لف
عمله لف البوادي الفغانية من الصفر دون أن يتوفر عل تنظيم
ي
ل
العلم أن الطبقة العاملة ما زالت جنينية !  IVإنها مهمة مستحيلة طبعا .وأمام هذا المأزق ،فإن القادة المتعصبي ر
أكت ،أولئك الذين قاموا
ي
السياس وس ط الض باط ،وق رروا النقلب المض اد لف  27أبري ل  ،1978انهمك وا أك رت لف الس تعمال العم للق وة ،وذل ك ح يت ض د
بالعم ل
ل
نف قادة جناح)برشام( ،وعل رأسهم بابراك كارمل من قبل ،أي لف الشهور الول من الحكم الثوري ،لكن تلك كانت
رفاقهم أنفسهم .لقد تم ل
الماض .وتلك مسألة ل علقة لها بالشيوعية .لكن وبعد ستة أشهر ،أرغم قادة آخرون عل
مرحلة سلمية استجابت لهدف تصفية حسابات
ل
القيام ب" ي
اعتافات رسمية من نوع محاكمات موسكو لسنوات .1938-1936
أ
 IVـ ومن هنا يجب الحتراس من الضرر الذي تلحقه التصورات المبسطة لثورة أاكـتوبر ،وإذا كان المرسوم المتعلق بــالرض ،وهــو أاول مرسـوم قـانون اتخــذته سـلطة السـوفياتات فــي أاكـتــوبر ،1917
أ
أ
أ
خ
مثل ذلك الثر ،فلن الفلحين الروس كانوا انذاك في حالة انتفاضـة عامـة ،وذلـك بالخصــوص تحـت تـاثير البرنامـج والعمـل الثـوري الـذي كـان يقـوم بـه الحـزب البلشــفي فـي مجمــوع البلد منـذ سـتة
أا شهر ،وكدا ،بفضل النحلل العام لسلطة الدولة القيصـرية والتمـرد العـام وسـط الجنــود )وليـس الضـباط!!( ضـد اسـتمرار الحــرب ،وذلـك كـثمـرة للعمـل الشــجاع و"ضـد التيـار" للبلشـفة منـذ غشـت
 . 1914وكـان ذلـك أايضــا اسـتمرار العشـرات السـنين مـن العمـل السياسـي والثـوري وسـط الفلحيــن مـن طـرف الشـعبويين سوقـد انضـم الجنـاح المتقـدم منهـم ،يسارالشـتراكيين الثــوريين ،إلـى الثـورة
البلشفية في أاكـتوبر -واستمرار الثلث أارباع قرن من النتفاضات الفلحية! لذلك لم يكن ممكنا أان يؤدي إعلن محمـد طراقـي علـى أامـواج راديــو كـابول فـي  9مــاي  1978عـن برنامــج الصـلح الزراعــي
أ
خ
للحكم الجديد ،وبشكل سحري ،إلى نفس الثر ،وسط الجماهير الفلحية التي كانت تفصلها قرون عما كان يحدث انذاك في كابول.
وإذا كان من الممكن تعويض قرون من التخلف اليديولوجي والجتماعي بسنوات قليلة نسبيا في مراحل التغييرات الكبيرة والسريعة وسط الجماهير نفسها ،فإن ثورة من الفوق ل يمكنها أان تقوم
أ
مقام ذلك ،ولعل من سخرية التاريخ المرة أان تؤدي وحشية عصابات الثورة المضادة منذ سبع سنين إلى صحوة الفلحين الفغان ،خاصة ،أوان الحكم الثوري الذي أاقيم منذ دجنبر  1979تجنب
بعناية جنون سلفه.
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وكنويجة منطقية لذلك ،تم اغتيال محمد طر ياف من طرف حفيظ ا أمي  ،وافتتحت بذلك ي
فتة من القمع المعمم الدموي والنتحاري،
ي
ل
الدول .من الممكن ،انطلقا من هذه المعطيات ،وإذا كان المرء يتوفر عل
دجنت  1979والنتائج المعروفة عل المستوى
أدت إل أحداث
ا
ل
الخت الذي تدرب عل
أمي  .فكيف يمكن لهذا
ي
تجربة ما – تجربة مرة لف بعض الحيان -للبناء الثوري ،فهم كيف برز "الذئب" حفيظ ا ي
الجماهت الكادحة ،كيف يمكنه
السياس وسط
أساليب التآمر وتقنية النقلب ،والذي لم يكن يتوفر سوى عل تجربة محدودة جدا للعمل
ي
ل
عت
الجماهت ،من أجل بلورة خط
الخت مع
وف علقة هذا
سياس سديد ا
ي
ي
اط داخل الحزب الثوري ،ل
ل
أن يؤمن بصورة النقاش ال ديموقر ل
أمي  ،لم يكن هو الخر سوى ثمرة المفاهيم الخاطئة ،المتناقضة كليا مع جوهر الماركسية،
قنوات المركزية الديموقراطية؟ لكن حفيظ ا ي
ي
كمثقفي  ،أن
برجوازيي صغار ل يرون لف الماركسية-اللينينية سوى تقنية للتنظيم وللسلطة ،ستمكنهم،
مثقفي
الت جعلت
ي
ي
ي
هذه المفاهيم ل
وحي يك ون الم رء ي ؤمن بمث ل ه ذه الحقيق ة الج اهزة ،المنبثق ة م ن دم اغه ،تص بح الب اب مفتوح ة أم ام
ي أتوا للجم ي
اهت بالحقيق ة الج اهزة .ي
أكت وبتواضع واهتمام بالواقع الملموس .Vومن
التعصب والحلقية واحتقار رفيق الكفاح الذي يحاول البحث عن الحقيقة الثورية بصامة ا
تم ،إل أن يلجأ المرء إل تصفية رفيق الكفاح ذاك ،باستعمال القوة عندما تتوفر السلطة ،أو ي
حت السلح من قبل ،وذلك باقتناع تام بأن
يعم ل "م ن أج ل ع زة الث ورة ومج دها" ،ل توج د س وى خط وة يس هل ج دا قطعه ا ،ويج ب الض افة هن ا ،أن ه ،إذا ك انت مس ؤولية الخط اء
اط
الجرامي ة للق ادة الفغ ان ،لف  ، 1979ترج ع إل العوام ل الداخلي ة له ذه الث ورة ،فل يمك ن م ع ذل ك تجاه ل أن مف اهيم الح زب ال ديموقر ل
ي
السوفياب خلل السوينات والسبعينات حول مسار
الفغاب حول "الثورة من فوق" تجد لها مسوندا لف المفاهيم المبلورة لف التحاد
للشعب
ل
ل

 Vـ إن انشغال الثوري الماركسي ساللينيني بالواقع الملموس ،ل يعني الخضوع لواقع الضطهاد اليومي للجماهير ،بل يعني القدرة علـى تحليـل الطاقـات الكامنـة والمنغرسـة فـي قلـوب الجمــاهير،
والتي سيمكن إطلقها بشكل منظم من إحداث التغييرات الثورية .لكن هذه الطاقات الكامنة ،وفي كل مرحلة من مراحـل السـيرورة الثوريـة لهـا حـدود موضـوعية تتناسـب ومسـتوى الـوعي الممكـن
للجماهير .إن هـذا التصــور ،هــو أايضـا أاسـاس المفهـوم اللينينــي ل" للثـورة المسـتمرة عـبر مراحـل" .وعنـد الوصـول إلـى مرحلـة مـا ،تنفتــح الطريـق أامـام مسـتوى أاعلـى مـن الـوعي الممكـن للجمـاهير الـتي
تخوض غمار التغيير الثوري .إن الرغبة في القفز على هاته العوامل يعد مغامرة يسارية ،أاما عـدم فهـم هـذه السـيرورة ،وعـدم فهـم إمكانيـة تغييـر الواقــع اليـومي بشـكل ثــوري ،وكـدا ،ديناميـة تسلسـل
مراحل الثورة المتتالية ،فإن ذلك من قبيل الصلحية اليمينية.
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ي
يوع للتح اد
الث ورة لف الع الم الث الث ،VIوذل ك تح ت ت ي
أثت التجاه ات التقنوقراطي ة ال لت انتصت خلل ه ذه المرحل ة لف قي ادة الح زب الش ل
ي
السوفياب ،هذه التجاهات ي
الداخل) VIIانظر التقرير المشار إليه لميخائيل
المستوى
عل
معمق
لشكل
الحزب
لهذا
27
المؤتمر
انتقدها
الت
ل
ل
ل
غورباتشوف(.
ب-دروس تجربة كمبوديا:
إن مسألة كمبوديا تحت نظام بــول بــوط أخطر من مأساة أفغانستان ف  ،1979أخطر ،لنها دامت ر
أكت من أربع سنوات قتل خللها مآت
ل
يوع" ،يمث ل لف
اللف م ن الش خاص ،وذل ك م ن أج ل إنج از الحل م الخ رق المتمث ل لف التحقي ق الف وري ،وب أي ثم ن ك ان ،المجتم ع "الش ل
الحقيقة يوطوبيا فوضوية لف أردأ ما للكلمة من معت  ،أخطر أيضا ،لن الحزب الذي وضع هذا الجنون الدموي موضع التطبيق ،كان ،قد
ي
الكامبوديي .كيف وقع
والفلحي
الت قادته إل السلطة لف  ،1975قاعدة فعلية لف البوادي
ي
ي
شكل خلل  15سنة ،من حرب التحرير الشعبية ل
ذلك؟ إن التحليل المعمق الذي أعطاه باحث تقدم من جامعة ي
أستالية عاش سنوات عديدة لف كمبوديا يساعد عل فهم ذلك.VIII
ل
يوع للهن د الص ينية ،بجانب
يوع الكمب ودي أسس ه لف  1951المناض لون الش يوعيون ال ذين ك انوا قد تكونوا لف الح زب الش ل
إن الح زب الش ل
الوطنيي
المثقفي
الفيوناميي ،وقد التحق بهذا الحزب ما يبي  ،1959-1953وبعد رجوعهم من الدراسة لف فرنسا ،عدد من الشباب
رفاقهم
ي
ي
ي
الجذريي الذين شكلوا فيما بعد ما أصبح يعرف بمجموعة بول بوت ،وقد استطاعت هذه المجموعة أن تحتل لشعة مواقع هامة لف هذا
ي
 VIـ وبشكل رئيسي نظرية "الطريق الل أراسمالي" في الستينات ،والتي تطورت في السبعينات حول مفهوم الدور الحاسم للبيروقراطيـة المدنيــة والعسـكرية وفئت النتلجانســيا ،كـقــوة تتحكــم فــي
جهاز الدولة .دورها في تغيير الهياكل الستعمارية أاو  /و"القديمة" وفي "عصرنة" البلد والمجتمع ،وذلك حتى بالنسبة للدول ذات "التوجه الشتراكي" ،ممـا يمكـن مــن تصـنيف دول مثـل البنيـن
ومدغشقر وبيرمانيا بجــانب اليمـن الجنــوبي ،ويبررنظريـا الـدعم اللمشــروط المقـدم للنظـام الثيـوبي )إن صـيغة لهـذه النظريـة ،قـد قـدمها فـي بدايـة  1984الـدكـتور ن.ســيمونيا ،رئيـس شـعبة فـي معهـد
أ
الدراسات الشرقية باكاديمية العلوم بالتحاد السوفياتي ،في مجلة "العلوم الجتماعية" العدد  ،1984 ،1تحت عنوان "توطيد الدولة والتمايز السياسي في دول الشرق"(.
 VIIـ هل سيذهب التفكير الجديد حول السياسة الخارجية للتحاد االسوفياتي الذي انطلق في هذا المؤتمر نفسه إلى حد التراجع على مفهوم الثورة من فوق "في العالم الثالث؟
 VIIIـ cambodia1975 -1979
m.Vickery george Allen and Unwin and south End Press-Angleterre/Australie-1984
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الحزب الجديد ،لتصل إل القيادة لف المؤتمر الثالث للحزب لف افتاير  ،1963حيث أصبح بول بوت أمينه العام .ومنذ  ،1963انهمكت الطر
الشيوعية الكمبودية تحت قيادة بــول بــوط ومجموعته لف تنظيم الكفاح المسلح لف غابات كمبوديا .وقد كان بول بوت قد تحالف خلل
الشيوع الكمبودي ،وأيضا من أجل هذا الهدف ،مع قادة مجموعات فلحية مسلحة كانت تمثل استمرارا
سنوات صعوده إل قيادة الحزب
ل
الفرنس والملكي ة " ،إيس ــاراك" ) ،(Issarakه ذه العص يانات ال ي لت ك انت
للعص يانات الفلحي ة لس نوات  1954-46الموجه ة ض د الحتلل
ل
الماض الماقبل
الفيوناميي ،وهو إرث
تتوفر عل كل السمات المعروفة للعصيانات الفلحية المدمرة )جاكري( .وتطبعها شوفينية عنيفة ضد
ي
ل
ي
الت أصبحت اندماجا من بعد ،عوض القيام بإعادة تربية هاته
استعماري ،IXغذاه وفاقمه الستعمار
الفرنس  .وعند تشكيل تلك التحالفات ل
ل
الشعت،
الصيت عند تكوين جيش التحرير
الشيوع
تس تونغ والحزب
اليديولوح
المجموعات عل الصعيد
ل
ا ل
ال
ل
ل
والثقاف ،كما فعل ذلك ماو ل
وف ب دايات ح رب التحري ر الش عبية لف الص يي لف  ،1928-1927تبت ب ول ب وط وأص دقاءه إيديولوجي ة وأه داف وأس اليب ق ادة ه ذه
ل
والتدمتالذي كانت تعيشه البادية الكمبودية بدون انقطاع منذ سنوات
المجموعات الفلحية المسلحة ،وقد وقع ذلك لف ظل ظروف العنف
ي
طويلة ،بل ر
السني.
عشات
ي
اب
وكم ا كت ب ذل ك فيك وري" :بالنس بة ل  80إل  % 90م ن الش عب الكمب ودي ال ذي يمثل ون س كان الب وادي ،أص بح التعس ف والقت ل الفج ل
غته ،أصبحت مسائل جاري بها العمل ،وذلك قبل الحرب والثورة
والضطهاد
السياس واستغلل الدين ورد الفعل ضده لشكله العنيف أو ي
ل
الجنيت " )المصدر السابق ،ص .(17
لف السبعينات .إن البلبوطية كانت موجودة هناك لف شكلها
ل
الشيوع الكمبودي ،لف تلك السنوات ،وكلما أتيحت لهم الفرصة لذلك ،بدأوا لف التصفية
وقد بدأ بول بوت ومجموعته لف قيادة الحزب
ل
بتي ب الخط الص لل له ذا الح زب ،وأص بحت ه ذه التص فيات ممنهج ة بع د
يوع الكمب ودي ال ذين ظل وا موش ي
الجس دية لط ر الح زب الش ل
ه الصول الجتماعية والتاريخية
السويلء عل السلطة من طرف بول بوت وجماعته لف سنوات  ،1978-1975هذه ،لشكل ملخص جدا ،ل
كس للثورة ،لقد كان لف الحقيقة عصيانا فلحيا مدمرا )
"للبولبوطية" ،ي
تبي أن نظام بولبوط  78-75لم تكن له أي علقة بالمفهوم المار ل
أ
 IXـ لقد وقعت في كـثير من ال حيان في تاريخ الهند الصينية ما قبل الستعمار ،صراعات بين المملكـتين الفيتنامية والكمبودية.
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كتي اؤهم وحبه م للس لطة ص وابهم ،وح اولوا
المثقفي ال ات
ج اكري( تق وده مجموع ة م ن
جوازيي الص غار ،وم ن ق ادة الح زب ال ذين أفق دهم ا
ي
ي
أمي –أي منهج المثقف
تجسيد هذه السلطة لف شكل يوتوبيا فوضوية متعصبة وعمياء .Xوإذا كنا هنا ،نجد بعض الشبه مع نهج حفيظ ا ي
ر
تغيت العالم حسب
المقتنع أنه يمتلك الحقيقة الثورية
والمنوس بغطرسة السلطة  -وقبل ذلك بالوصول إل قيادة الثورة -وبالتلهف عل ي
ل
الكتياء الذي يؤدي طبعا إل نفس التعصب الدموي ،لكن هذه المرة مضاعف ر
عش م رات
رغباته ،فإننا نجد هنا مثل مختلفا لتجسيد ذلك ا
التوليتارية تحت راية نظرة للتاري خ طوباوية متعصبة وشوفينية  .لقد ظنت جماعة بول بوط أنها
لسبب تعبئة
غت ا
الجماهت المضطهدة ي
ي
اهت الفلحي ة الكمبودي ة بإث ارة ك ل الحق د الم دمر الم يتاكم داخله ا لس بب ق رون م ن القه ر ،لك ن دون القي ام بمجه ود يلتبي ة
"س تحرر" الجم ي
ي
ي
ولحتام حياة وكرامة النسان –وذلك ي
حت بالنسبة للعدو -إن ذلك
وه الشكل العل للنسية
ي
الجماهت تربية اشتاكية وأممية بروليتارية ،ل
المتر ،لكن
الست ضد تيار التعصب الذي ينميه وسط
الثوريي
يفرض لف بعض الحالت ،وكما هو واجب
الجماهت ،ذلك الحقد ا
ي
الشيوعيي ،ي
ي
ي
اهت الفلحي ة بفض ل يوطوبي ا متخلف ة تتمث ل لف
ال ذي يج ب تح ويله إل طاق ة ثوري ة واعي ة .لق د ظن ت تل ك الجماع ة أنه ا "س تحرر" الجم ي
اهت عل ر
مش وع للمجتم ع يرب ط ازدهاره ا
دمت إس هام الحض ارة المديني ة كله ا ،ع وض تربي ة الجم ي
"ش يوعية" بدائي ة ترتك ز عل لف ظ ،ب ل ت ي
والفلحي الذي
عت تحالف العمال
باسوبطان البوادي لسهامات العلم والتقنية الصناعية ،وذلك لف إطار توازن صحيح يبي البادية والمدينة ،ا
ي
دريج والمنس جم ،ف إط ار الس ت نح و الش ي
وف علق ة ص ادقة وأخ وة م ع ك ل ش عوب الع الم ،وعل رأس هم
اكية،
ت
ي
س يؤدي إل ت داخلهم الت ا ل
ل
ل
ي
الشتاكية.
شعوب المجموعة

 Xـ يمكن للمرء أان يتسائل كيف يمكن أان تتلءم يوطوبيا فوضوية مع مثل هـاته الديكـتاتوريــة الممارسـة عـبر جهـاز الدولـة ،لكـن ذلـك هـو التنـاقض الملزم للفوضــوية السياسـية )خلفـا للفوضــوية
النقابية التي تؤدي بالعكس إلى الصلحية( .فهي ،أاي الفوضوية السياسية ،بحاجة إلى تنظيم من أاجل تدمير الدولة .ولكن وحين تحقق ذلك الهدف بفضل ثورة فلحية )وعمومــا ل يحــدث إل فــي
حالت استثنائية ،عندما تكون الدولة نفسها تتفكك تحت ضغط حركات أاخرى ،وخلل مراحل ،وفي أاماكن حيث ل تكون هذه الحركات قوية بشكل كافي لفرض بديل ثوري حقيقــي :فــي كطالونيــا
في سنة  ،1937والتمردات التي قادها ماخنو في أاوكرانيا سنة  ( 1919تنزع تلك الفوضوية ،نحو التحول إلى دولة تدمر نفسها بنفسها ،دولة بدون قوانين ول ضوابط .وتؤكد ذلك التجــارب الفوضــوية
السريعة الزوال والنادرة ) انظر حول التقارب بين البولبوطية وبعض هذه التجارب ،وكدا مع الشعبوية الفلحية ،كـتاب فيكوري المشار إليه أاعله(.
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للجماهت ،لكنه كان خطا
المزعومي يوشدقون به ،لم يكن أبدا خطا ذيليا
كسيي
إن "خط
ي
ي
ي
تس تونغ الذي كان هؤلء المار ي
الجماهت" لماو ل
بعي العتبار المستوى الذي يمكن الوصول إليه
كس -
يهدف رفع وعيها تدريجيا ،وذلك تحت قيادة ا
اللينيت  .وأخذا ي
ل
التوليتاريا وحزبها المار ل
ي
الستاتيجية أبدا بالنضال دائما ضد التجاهات والمناهج السلبية الضيقة الماضوية ،وخاصة ضد
لف كل مرحلة ،لكن دون إخفاء الهداف
الجماهت.
كل أشكال التعصب الذي غرسته قرون من الضطهاد لف نفوس
ي
(3إيجابيات وسلبيات التجربة الصينية
إذا ك انت ك ل مس ألة م ن المس ائل ال ي لت تطرقن ا له ا هن ا تس تحق دراس ة طويل ة ،ب ل مجل دات ،ف إن الث ورة الص ينية ،وتجرب ة بن اء الش يتاكية لف
عل  ،عل كل حال لف الوضع
ي
الصي ،منذ ما يقرب من  40عاما ،تستحقان لوحدهما عدة مجلدات .وإضافة لذلك من الصعب – يصعب ل
ي
ي
الت ما زالت جد مفتوحة ،لكن أريد إثارة
الت أتوفر عليها – اليوم
ي
ل
تسطت حصيلة دقيقة لهذه التجربة ،وتقييم ديناميتها ل
الحال للمعطيات ل
النوباه للنقط التالية:
أ -إن حركتنا الماركسية اللينينية ،وبالخصوص منظمتنا "إل المام" ،قد تأثرت بالثورة الثقافية الصينية ،وإذا لم نكن أبدا ما يسميه الفرنسيون
الصيت ،فإننا لم نقم مع
الشيوع
الصي وللمواقف النظرية والسياسية للحزب
ب "الماويون" ،بمعت التبعية العمياء لكل ما كان يفعل لف
ي
ل
ل
كس للكلمة ،أي بوبص وموضوعية لهذه الثورة ،تقييم يحدد إسهاماتها العظيمة لمفهوم وممارسة بناء
ذلك بتقييم نقدي ...بالمعت المار ل
ي
الشتاكية ،خاصة لف دول العالم الثالث ،وكذا أخطائها.
ب -وك ان المقاب ل له ذه النظ رة اللنقدي ة للث ورة الثقافي ة الص ينية ،ه و ،أن ظه رت لن ا إع ادة النظ ر فيه ا م ن ط رف القي ادة الجدي دة للح زب
وف هذا الطار ل يمكن التقليل من الثر الذي كان لمؤلفات بتلهــايم عل جيل
الشيوع
تس تونغ كخيانة تحريفية ،ل
ل
ل
الصيت بعد وفاة ماو ل
ي
والثاب من
تس تونـغ( والمجلدين الول
الخت حول
مناضل حركتنا ،وخاصة كتابه
كامل من
ي
ي
ل
ل
الصي ) تساؤلت حول الص رـي بعـد وفـاة مـاو ـ
ي
ت
ت
التأثت
كبتة تجعله عديم
ـوفياب" )،أما المجلد الثالث المكون من
الطبق ـف التحــاد السـ
"الصاع
ي
جزئي  ،فإنه يناهض الشيوعية بفضاضة ي
ي
ـ
ي
ذاب(.
عل المناضل الجدي(.ويظهر أنه حان الوقت للتطرق لهذه المسائل بدم بارد وموضوعية ) وأقوم هنا بنقد ل
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ي
الشتاكية
هل يصح مثل أن نقول ،كما يطرح ذلك بتلهايم ،أن كل مكوسبات الثورة الصينية منذ  ،1921وكل المجهود العظيم من أجل بناء
داخل لف
الصيت ق د شطبها انقلب
الغفتة من الشعب
والجماهت
يت
الصي من 1949إل  1976ال ذي ق ام به الحزب
لف
ي
ي
ي
ل
ل
الشيوع الص ل
ل
الصي منذ ر
ي
سني؟ هل تستطيع اتجاهاتها السلبية أن تنتص عل
الت تخوضها
القيادة الصينية لف أكتوبر 1976؟ ما هو
ي
عش ي
ي
مصت التجربة ل
ي
التميت لف هذه التجربة
الصيت؟ كيف يمكن
الشيوع
ومليي أطر الحزب
الصينيي
التوليتاريا والشعب
ي
كل المكوسبات المتاكمة لف قلب ا
ي
ي
ل
ل
يت به دف تط ويره نح و الش يتاكية انطلق ا م ن ه ذا
يبي التجاه ات الس لبية والمجه ودات الس ديدة للتكي ف أحس ن م ع واق ع المجتم ع الص ل
XI
تفكتا جديا ودراسة موضوعية وعلمية وليس اتخاذ المواقف المسبقة
الواقع الملموس نفسه؟ إن كل هذا يتطلب ي
طبعا عل صعيد السياسة الخارجية ل يمكن إل أن ننبذ – عل كل حال هذه وجهة نظري -نظريات مثل " نظرية العوالم الثلث" )ويجب
ي
يت ي يتاجع عنه ا لحس ن الح ظ ،رغ م أن ذل ك يت م ببطء
الت ي
يوع الص ل
ذكت هن ا أنه ا ب دأت توبل ور من ذ بداي ة الس بعينات( ال لت بدأ الح زب الش ل
أكت ر
وتدريجيا ،تدفعه لذلك عوامله الداخلية نفسها واتضاح السياسة السوفياتية والواقع الفج للمتيالية الذي يكشفه ر
فأكت ريغان ومن
ا
معه.
وريي لف هذه
علينا إذن ،أن نحافظ – كما فعلنا ذلك دائما ،مثل لف أبريل  1971حول موضوع بنغلديش-عل استقللية ال رأي والق رار الص ي
المي ادين وأن نح دد ول ن نك ف ع ن التأكي د عل ذل ك ،بك ل اس تقللية إزاء أي ك ان ،حزب ا وب الحرى حكوم ة ،مواقفن ا الخاص ة عل المس توى
والخارح .وإذا كان لنا رشف صيانة راية الماركسية-اللينينية لف المغرب ،فبسبب ذلك أيضا.
الداخل
ا ل
ل
فبع د ه ذا ،ودون انتظ ار القي ام بتحلي ل أوس ع ،أري د إث ارة النوب اه إل إح دى الطروح ات ال ي لت ك انت لف الواجه ة خلل ف يتة طويل ة م ن الث ورة
ي
هتة "الواح د
الثقافي ة الص ينية ،وال ي لت تش كل الس اس "النظ ري" للتعصب
الحلف ال ذي تهدف ك ل ه اته الدراس ة إدانت ه .إنه ا الطروح ة الش ي
ل
يبي ،أنها ،وخلفا ،لما كان يزعمه المدافعون عنها ،ل
اثني " .سأقدم لف مقال منفصل نقدا نظريا لهذه الطروحة ،نقد أتمت أن ي
ينقسم إل ي
 XIـ لنذكر كمثال لمثل هذا المجهود الكراس المعنون" من ماو إلى دينغ"
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ي
ي
الت ل تمثل هذه الطروحة سوى
علقة لها ،ل بتعاليق ي
الت تزعم النوساب إليها ،ول بالسس النظرية للجدلية المادية ل
ليني حول الجدلية ل
ي
ماوتس تونغ لف نصوص  ،1958حيث كان يؤكد بقوة عل هذه المشاكل
الت طورها
كاريكاتورا رديئا لها .لنذكر ،عل العكس ،بالفكرة المركزية ل
ل
السياس ( وس ط الح زب الث وري من أج ل بل ورة أو
السياس )وأفض ل هن ا كلم ة النق اش
لف إط ار حمل ة ما يس م ب "مائ ة زه رة" :إن الصاع
ل
ل
السياس يج ب ان يك ون ه دفه تقوي ة الوح دة السياس ية واليديولوجي ة وم ن ت م التنظيمي ة للح زب ،ويج ب خ وض الصاع
تط وير الخ ط
ل
ي
بكي كانوا من ضمن
الت أرسلها ماو لف فاتح غشت  ،1966إل تلميذ من ي
)النقاش( من أجل الوحدة ،وليس النقسام .لنذكر أيضا بالرسالة ل
المبدعي ل" داتــزي بــاو" المشهورة خلل الثورة الصينية ،بعد ان أكد لهم دعم رفاقه الحار لروحهم الثورية ،أضاف ماو" :بالضافة لذلك،
ي
ومع أننا نقدم لكم دعمنا ،فإننا نطلب منكم توجيه عنايتكم إل مشكل الوحدة مع جميع أولئك الذين يمكن التحاد معهم ،فيما يخص أولئك
كبتة ،يجب بعد توضيحها لهم ،إعطاؤهم فرصة للعمل ولتصحيح أخطائهم والنطلق من جديد لف الحياة.
الذين ارتكبوا اخطاء ي
التوليتاريا ل يجب أن تتحرر وحدها ،بل يجب أن تحرر النسانية جمعاء .وإذا كانت عاجزة عن تحرير النسانية جمعاء،
لقد قال ماركس أن ا
نهاب ،أرجوكم ،أيها الرفاق أن تعطوا عناية فائقة لهذه الحقيقة) .مجلة أنفاس ،الطبعة الفرنسية،
فإنها لن تستطيع ايضا تحرير نفسها لشكل ل
رقم  ،21-20ص  ،34الرباط.(1971 ،
الساس
للسف ،لم توجه الثورة الثقافية الصينية أية عناية لهذه الحقيقة .لكن هل ل يجب البحث عن أسباب ذلك ،إضافة إل الميدان
ل
تفكت ماو لف  ، 1966رغم أنه كان
الصيت لف تلك المرحلة من
للوقائع الجتماعية والثقافية للشعب
التعبتات العميقة و الشيعة ،لف كون ي
ي
ل
دل نح و المانوي ة) ، ( Manichéismeفه ذه
تتمت به ا ك ل أعم اله ،ك ان ه ذا
ي
مطبوع ا لش كل عمي ق بالنس ية ال ي لت ي
التفكت نس ميه ان زلق ل ج ل
الرسالة إل تلميذ بيكي  ،ر
الثوريي يمتلكون
أعظ للثورة الثقافية ،كانا يرتك زان عل تصور أن "المتمردين
واكت منها التوجه الملموس الذي
ي
ي
ل
التجوازية" ،بل ي
حت كما
فه خاطئة ،تماما ،بل
خطتة ،أنهم " ا
ي
الحقيقة كلها " ،حقيقة ا
التوليتاريا ،بينما مواقف أولئك الذين يجابهونهم ل
ر
ر
س ء ،تك رار
ق الت ذل ك تشــينغ تشــينه "العص ابة الس وداء" ) وه ل ل م يك ن
ماوتس تون غ –ال ذي ك ان عج وزا آن ذاك ،وك ان يخس ف وق ك ل ل
ل
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ي
الت يواجه بها
الصي بعد وفاته – يعتقد هو كذلك ،بعد
"الخروتشوفية" لف
ي
ي
ستالي ،وإن كان لشكل مختلف تماما ،أن المقاومة السلبية ل
ي
مجتمع ذو جذور فلحية عميقة الست لشعة ر
تعبت عن معارضة بعض أطر الحزب؟(.
ما
اكية،
الشت
نحو
اللزم
من
أكت
ه إل ي
ي
ل
ف  ،1958وخلل حملة "المائة زهرة" المشهورة ،كان ماو تس تونغ ر
أكت جدلية ،وهكذا كتب" :إن شيئا صحيحا بدون أدب خطأ هو ر
سء ل
ل
ل
ل
تس تونغ المنشورة لف " Édition du
ينف قانون التناقضات ،إنها وجهة نظر
ي
سابق له لف التاري خ .إن هذا الطرح ل
ميتافتيقية" )نصوص ماو ل
تس تونغ يتكلم إل الشعب" ،ص .(496-495
 ، " Cerfباريس ،تحت عنوان "ماو ل
دل ،وه ذه النس ية
يج ب عل الرف اق ال ذين يناقش ون م ن أج ل البح ث ع ن الحقيق ة الثوري ة أن يوش بعوا به ذا التواض ع ،وه ذا الح س الج ل
الماركسية.
الثوريي ،يكون أحد التيارات لشكل عام أقرب من هذه الحقيقة الثورية ،لكن ل
المناضلي
يبي التاري خ أن لف مثل هذه النقاشات يبي
ي
ي
طبعا ،ي
يمك ن الق يتاب منها أك رت -دون الوص ول إليه ا لش كل ت ام أب دا ،لن لي س هن اك حقيق ة إنس انية مطلق ة -إل إذا ت م أخ ذ ال رأي المخ الف ،رغ م
ي
الجدل
يعت هنا التوفيق ،بل التجاوز
بعي العتبار ،لن ذلك ال رأي يعكس جزءا من الواقع )وأخذه ي
انتقاده واحتامه دائما ،ي
ل
بعي العتبار ،ل ل
لنواقص الرأي القرب للواقع( .وهذا هو المعت الذي يجب إعطاؤه لمبدأ ي
الداخل لف  . 1974إن ذلك
نظامنا
ف
المسجل
القلية
أي
ر
ام
احت
ل
ل
ي
اط خطة العمل
ر
ديموق
لشكل
يفرز
الذي
والرفاف
الجماهتي الصوري
ضوري عل صعيد النقاشات الداخلية ،كما عل مستوى النقاش
ي
ل
ل
ي
ي
عت قنوات المركزية الديموقراطية .عل هذه السس فقط ،يمكن بناء قيادة
الت يجب أن يلتم بها كل الرفاق لف العمل ،بعد أن تقرر ا
الثوري ل
اللينيت.
جماعية ،وحزب ثوري من النمط
ل
هل من خلصات؟
ي
تفكت المناض يلي
الت يمكن أن تساهم لف
ي
هل يمكن استخراج بعض الخلصات؟ لق د وضعنا لف الص فحات الس ابقة بعض اللبن ات الول ل
الشيوع
مناضل الحركة الماركسية-اللينينية المغربية ،لف التصور الذي من شأنه أن يقدم لف مهمة بناء الحزب
الثوريي المغاربة ،وخصوصا
ي
ل
ل
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الفلح  .هذا الحزب الذي تقع عليه مسؤولية قيادة شعبنا لف طريق الثورة الوطنية
العمال
للتوليتاريا المغربية ،المنظمة والقائدة للتحالف
ا
ل
ل
ي
الشتاكية.
الشعبية ونحو
يتعي عل جميع الرفاق إغناءها لف خضم
وبالتال إفقار عناض
لن نحاول هنا تلخيص،
ي
التفكت المطروحة لف هذه الصفحات ،عل العكس ،ي
ل
وف المق ام الول الطبق ة العامل ة ،وذل ك لف إط ار س يتورة الن دماج م ع العناض
ال وس ط الجم ي
اهت الكادح ة ،ل
ال ،العم ل النض ل
العم ل النض ل
ي
الحقيقيي.
الشيوعيي
الت من شأنها وحدها ،أن تضمن انصهار
الطليعية لهذه الطبقة ،هذه ي
ي
ي
الستورة ل
وإذا كان هذا ر
ي
وتوفت
الت حللناها أعله ،فإنه مع ذلك ضوري ،من أجل التقليل من تلك المخاطر،
ي
الشط لوحده ،ي
غت كاف لتجنب المخاطر ل
ي
الثوريي الذين يكونون النواة
للمثقفي
الطبف
رئيس بالصل
إمكانيات تجاوزها .ذلك أن هذه المخاطر ،ولسباب موضوعية ،ترتبط لشكل
ي
ي
ل
ل
المؤسسة الول للمنظمات الماركسية-اللينينية لف العالم الثالث ،ومن ضمنه بلدنا .إل أن هذه النواة يجب أن تنفجر ،أن تتحول إل نواة
للتوليتاري ا ال ذين يحمل ون معه م ،وذل ك لس باب موض وعية أيض ا ،تص ورا آخ را
بروليتاري ة لف إط ار س يتورة الن دماج م ع العناض الطليعي ة ا
بروليتاريا للمعرفة والديموقراطية الجماعية الموجهة نحو العمل.
شونت  ،1970والذي ما زال راهنا ،لحد الن:
لنذكر لف النهاية ،بهذا المقتطف من دراسة كتبت لف
ا
الثوريي هم الذين يتوصلون إل الماركسية لف البداية ،لكنهم يتوصلون
المثقفي
تبي ،وحالة إفريقيا تؤكد ذلك ،أن
ي
ي
"إن التجربة التاريخية ي
للتوليتاريا لف نفس الحزب ،ونفس المنظمة،
التجوازية
إليها وهم
الصغتة ،إن اندماج هذه العناض والعناض الطليعية ا
ي
محملي بانحرافاتهم ا
ي
للجماهت الشعبية ،وأن
الوع العميق
التعبت عل
الجماع القادر عل
هو الذي يصهر فك را جماعيا سديدا يجعل من هذا الحزب المثقف
ي
ي
ل
ل
يصبح هيئة أركانها لف النضال.
ستورة الندماج هاته بالذات ،يجب أن ينتحر هؤلء المثقفون كطبقة ،يجب أن يعرفوا ويفهموا أو يجسدوا لف الواقع ،كون أن العناض
لف ي
اع ال ذين ت م ص هرهما ،هم ا لف جوهرهم ا
ا
اع والمثق ف الجم ل
التوليتاري ة يج ب أن تص بح أغلبي ة لف مواق ع القي ادة ،وك ون أن الفك ر الجم ل
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بروليتاريي .ويجب التدقيق أن المر ل يتعلق هنا بهذا الفرد أو ذاك ،بل بقيادة جماعية ،بنية جماعية.
ي
التجوازي ة الص غرى لش كل دائ م ،ه ذه الي ديولوجيا ال ي لت يحمله ا ه ؤلء المثقف ون
إن س يتورة الن دماج ه اته ،تس توجب انتق اد الي ديولوجيا ا
ي
بالصورة  ،ي
الختين
التوليتارية ،وحيث يجب أن يكون هؤلء
ي
الت تلحم العناض ا
والت ل يمكن تصحيحها وتصفيتها إل لف إطار الجماعة ل
ل
كس".XII
،وف نهاية المطاف ،عل فرض هيمنة الفكر ا
قادرين عل تحمل دورهم ل
التوليتاري ،الفكر المار ل
ي
الت كبدنا العدو ،ربما سنكون قادرين عل إنجاز خطوة حاسمة لف هاته الطريق.
إذا عرفنا استخلص دروس الصبات ل
ن .و

 XIIـ انظر مقال" الثورة في افريقيا وقيادة البروليتاريا" ،مجلة أانفاس بالفرنسية ،عدد .20/21
238

أ
"إلى المام"  1980 :ـ  1994ـ الخط التحريفي ـ وثائق ونصوص
ي
مضمون التحرر الجتماع ف الثورة الوطنية الديموقراطية الشعبية

1

مصت المنظمة وحول
بتأثت اعتقالت خريف  ،1985تساؤلت وطروحات حول
السنتي
برزت لف
ي
يتمت ي
الخت يتي ،داخل المنظمة ،لف ظرف ي
ي
ي
يعتت أن المرحلة الحالية للنضال لف
توجهاتها الساسية المتعلقة بدور الطبقة العاملة لف الثورة المغربية .من ضمن هذه الطروح ات رأي ا
المتيالية والستعمار الجديد ،مرحلة يجب أن ترتكز عل تطوير
المغرب ،مرحلة نضالية ذات طابع
وطت تخوضها جميع فئات الشعب ضد ا
ل
عت ر
نش وتوزي ع جريدة ثورية موجهة
الجمهوريي بهدف الطاحة بالنظام
للجماهت وتجميع
اط
الملك ،وذلك بالخصوص ا
ي
ي
ل
النضال الديموقر ل
ويعت ذلك السكوت عن برنامجنا وأيديولوجيونا الماركسية -اللينينية وكذا عن جريدتنا "إل المام"
للشعب ومرتكزة عل تقاليده والسلم.
ل
مغرب أول ثم عامل ثانيا".
المغرب هو
والتخل أيضا عن هدف التجذر وسط الطبقة العاملة لن "العامل
ال
ال
ل
وف الوقت الذي
وف الوقت الذي ي
تبي فيه أن منظمتنا استطاعت ان تصمد أمام الصبات القاسية جدا ،ل
بعد عام من اعتقالت خريف  ،85ل
الضمت لف هذا ال رأي قد تم تجاوزه .ونريد لف
تمكنت فيه من الحفاظ عل تماسكها تنظيميا وسياسيا وإيديولوجيا ،نتمت أن يكون الوشاؤم
ل
ي
وطت عن د الطبق ة العامل ة
ال
وع
وال
الطبف
وع
ل
ل
الص فحات التالي ة إعط اء وجه ة نظرن ا لف ه ذه المس ألة الجوهري ة ،المتمثل ة لف إش كالية ال ل
ل
المغربية.
ي
العتاف أن هناك أسباب موضوعية من شأنها أن تدفع ،خصوصا لف الخارج ،إل طرح مثل هذه الطروحات :أن أغلبية العمال المغاربة
يجب
المه اجرين لف أورب ا الغربي ة منح درون م ن البادي ة ،ول م يس اهموا ق ط لف النض الت الطبقي ة للطبق ة العامل ة لف المغ رب ،ويؤك دون ه ويتهم
أ
أ
 1ـ صــدرت هــذه الوثيقــة ســنة  ،1987دون أان تحمــل أاي توقيــع للمنظمــة ،بعــدما تــم التاكــد مــن ذلــك مــن خلل بعـض النســخ ،وهــي تحمــل بعـض الفكــار والتصــورات المخالفــة لنصــوص نـدوة 1983
بالــداخل ،الــتي تبنــت مــا ســمي ب "اســتراتيجية العنـف الثــوري الجمــاهيري المنظــم" كبــديل لســتراتيجية حـرب التحريـر الشـعبية ،الــتي كـانت تتبناهــا المنظمــة الماركسـية س اللينينيــة المغربيــة "إلــى
أ
المام" ،قبل ذلك .إن وجود وثائق من هذا القبيل ،تنتمي للمرحلة ما بعد  ،1985لتعكـس ،كمـا أاشـرنا إليـه فـي الســابق ،ذلـك التطــور المنعـرج ،غيـر المتسـاوي للخــط التحريفــي الجديـد ،الـذي لــم
خ
خ
يكــن يعــدم وجــود بعـض الراء والمواقـف الشخصــية ،مــن خلل بعـض النصــوص أاو المقــالت تخــرج عــن إطــار التجــاه العــام ،بحيــث لــم يفــرض التجــاه التحريفــي الجديــد هيمنتــه المطلقــة إل فــي اخــر
أ
المطاف ،مستفيدا من المواقف الوسطية والمتذبذبة ،والوهام التي يخلقها الوضع الذاتي في السجن.
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وف نف س ال وقت ،ف إن رش وط الهج رة والس تغلل
الطبقي ة لف أورب ا الغربي ة أساس ا لف النض الت الطبقي ة للطبق ة العامل ة للبل د المض يف .ل
ر
ر
والكت
الكت تجريدية
المكثف الذي يتعرضون له والعنصية المحيطة به ،كل ذلك يجعلهم يوشبثون بهويتهم الوطنية ،أحيانا لف أشكالها
ر
مباشة لف نفس الن كالدين مثل.
التجوازية السائدة لف الحركة التقدمية ،فيما يخص
والحال أن منظمتنا كان لها الفضل
تمتت منذ نشأتها عن التصورات ا
التاريج لف أنها ي
ل
المغرب.
أساسيتي :طبيعة السلطة الثورية ومفهوم الوطن
مسألتي
ي
ي
ال
ر
التجوازي
التوليتاري للديموقراطية
المباشة للمجالس الشعبية لف مواجهة المفهوم ا
فيما يتعلق بطبيعة السلطة الثورية ،طرحنا المفهوم ا
التلماني ة ،ووض حنا ذل ك باس تمرار لف ع دة نص وص )انظ ر مثل ن ص "ديموقراطيون ا وديم وقراطيتهم"( ،أم ا بالنس بة لمفه وم
للديموقراطي ة ا
المغرب لف إطار
الوطت
المغرب فقد واجهنا دائما بحزم ،كل شوفينية لف القضية الصحراوية ،وبينا بكل انسجام موقع الكفاح التحرري
الوطن
ال
ال
ل
المغرب وتشكله ،كما أننا لم نحلل بالدقة اللزمة أسس موقفنا
العرب .لكننا لم نعمق ولم نطور بما فيه الكفاية تصورنا للوطن
كفاح التحرر
ال
ال
ال
ح ول القض ية الص حراوية )مم ا أدى إل بع ض التأرجح ات الطفيف ة لف ه ذه القض ية( .كم ا أنن ا ل م ننتق د بالوض وح اللزم التص ور المث ل
مبت عل المادية التاريخية ،هذا التحليل
التجوازي
ي
ا
الصغت للمة العربية السائدة ،لف حركة التحرر العربية ،ولم نواجهه بتحليل ملموس ل
ازيع ،والم ة العربي ة ،وذل ك لف إط ار دينامي ة ه ذه
المغرب  ،المغ رب
ال ذي م ن ش أنه أن يح دد المس تويات الثلث ،ال وطن
ال
ال
العرب -الم ل
المستويات الثلث.
المناضلي الطلبة لف الخارج لف استطاعتهم أن يلعبوا دورا هاما لف دراسة هذا المفهوم والشكالت المرتبطة به ،وذلك
ول شك ان عددا من
ي
بالستفادة من بعض الجتهادات الموجودة لف نصوص المنظمة.
الكبت لف هذا الميدان ،أن نقدم أجوبة أولية عل أطروحات ال رأي المشار إليه أعله ،بالرتكاز عل بعض
لكن يمكننا منذ الن ،ورغم النقص
ي
المغرب.
المعطيات الساسية حول الوضعية الملموسة للمجتمع
ال
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ت
ي
الوطن:
الطبق والكفاح
(1الصاع
ي
الساس لف
الطبف لف المغ رب من ذ الس تقلل" لمج دي مجي د( أن التن اقض
ي يبي التحلي ل الملم وس للطبق ات وضاعها )انظ ر " الصاع
ل
ل
اهت الكادحة والمض طهدة من جهة ،والطبقات السائدة
مجتمعنا" ،أن القوة المحركة للقوات المحرك ة" ه و التناقض ما يبي مجم وع الجم ي
التجوازية الوطنية" ،فإنها تندمج ،من
الكمتادورية
التجوازية
اض الكبار من جهة أخرى .أما ما اصطلح عل تسميته " ا
ا
المشكلة من ا
ومالك الر ل
ل
عت أحزابها ،لف المؤسس ات
التجوازية الصغرى العصي حاليا ،ا
موقع ثانوي ،لف بني ة الرأسمالية التبعية الس ائدة لف المغرب ،بينم ا تشارك ا
ي
الجماهت الكادحة ،هذه المطامح
الستاتيجية الثورية الوحيدة الممكنة يجب أن ترتكز عل مطامح
السياسية للطبقات السائدة .لذلك فإن
ي
ي
ي
وطبف لف نفس الن.
وطت
الت لها طابع
ل
ل
ل
يلت مثل هذه المطامح؟
ه المطامح الوطنية
ي
ه طبيعة "الوطن" الذي من شأنه أن ا ل
للجماهت الكادحة؟ ما ل
لكن ما ل
التجوازية
مبت عل الشوفينية والتوسعية والديموقراطية ا
هل هو وطن كما تتصوره الطبقات المتوسطة الممثلة لف الحزاب السياسية ،وطن ل
ي
الت أبانت كل تجارب العالم الثالث عبثيتها؟
المزعومة ل
صغت للمة العربية أو المة السلمية؟ لقد
مثال برجوازي
ي
هل هو وطن كما تتصوره الفئات الدنيا من ا
التجوازية الصغرى ،ويرتكز عل تصور ل
أبان هذان التصوران عن فشلهما.
ينبت عل التحرر من الضطهاد لف شكليه الستعماري والستعماري الجديد ،وأيضا
إن الوطن الذي تطمح إليه
ي
الجماهت الكادحة ،هو وطن ل
الجماهت الفلحية كجماعات قروية عربية أمازيغية تشكل
وف المقام الول
من الضطهاد الذي عانت منه
ي
ي
الجماهت الكادحة خلل قرون – ل
التجوازي ة
القاع دة الساس ية لل وطن
التجوازي ة المخزني ة والقط اع ويمارس ه عليه م حالي ا ورثته م :ا
المغرب  -ه ذا الض طهاد ال ذي مارس ته ا
ال
اض الكبار.
ا
الكمتادورية وملك الر ل
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ي
الت تظه ر هشاش تها الذاتي ة أك رت
اهت ،ل يمكن أن يكون جمهوري ة ش عبوية عل غ رار
ي
إن ال وطن ال ذي يل ا لت مطام ح الجم ي
الجماهتي ة الليبي ة ل
ر
الجماهت العمالية والفلحية
تتغت هياكل اضطهاد
ي
فأكت .كما ل يمكن أن تكون جمهورية إسلمية عل شاكلة الجمهورية اليرانية ،حيث لم ي
التار عل مصالحها.
وحيث حافظت برجوازية ا
الوطت
وعل عكس من ذلك ،إن الوطن المتحرر من الضطهاد يتمثل لف جمهورية المجالس الشعبية المنبثقة من الكفاح الثوري للتحرر
ل
للجماهت الكادحة العمالية والفلحية.
والجتماع
ي
ل
إن ه ذا الكف اح الث وري يوش كل م ن ح رب التحري ر الش عبية لف المن اطق ذات الط ابع الق روي الغ الب .وم ن الش كال الملئم ة للعن ف الث وري
ال للض طهاد ال ذي يمثل ه النظ ام
المنظ م لف الم دن الك يبتة والمراك ز المنجمي ة الرئيس ية ،ويه دف لي س إل تحطي م الش كل
السياس الح ل
ل
فحسب ،بل أي شكل جديد من أشكال الضطهاد ،الذي يمكن أن يحل محله )بما لف ذلك الشكل الجمهوري :فهل مص والع راق مثل ليسا
حي
وف مرحلت ه العلي ا ي
جمهوري يتي ي ا ت رى؟(  ،كم ا يه دف ه ذا الكف اح الث وي إل بن اء س لطة المج الس الش عبية لف س ياق الس يتورة الثوري ة .ل
التجوازية المتوسطة ،مما سيؤدي
التجوازية الصغرى العصية ،وقد يتمكن من تحييد ا
متان القوى ،فإن الكفاح الثوري سيجر إليه ا
سيتغت ي
ي
إل عزل الطبقات السائدة وتحطيم سلطتها وجهاز دولتها ،وف المقام الول جيشها ر
وشطتها )كما وقع لف نيكارغوا وكوبا مثل(
ل
 (2الصاع الط ت
بق وإشكالية الهوية بالنسبة للطبقة العاملة المغربية:
نونت
والتاريج لعمال مناجم خريبكة ،ومن
أ :وليتذكر القارئ كفاحات الطبقة العاملة منذ  20سنة ،ابتداء من الضاب الطويل
شونت إل ا
ا
ل
فت َ
اير  ،1986ومرورا بكل النضالت البطولية للطبقة العاملة لف بلدنا خلل
 ،1968وصول إل الضاب لعمال مناجم اليوسفية لف يناير -ا
هذه المرحلة وإل الن لف المواب كما لف المناجم والسكك.
ي
الطبف )أي المعرفة الحسية( للطبقة العاملة المغربية كطبقة ،مرتفع نسبيا لشكل خاص بالنسبة
إن كل هذه الضابات اتتهن عل أن الحس
ل
الوع الثوري ،ل يمكن أن يكون عفويا.
لينينيي ,نعرف أن الرتقاء من المعرفة الحسية إل المعرفة العقلية،
كسيي
للعالم
ي
العرب .لكننا كمار ي
ال
ل
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الت ر
ي
ي
الت تهيمن عل الطبقة العاملة ،كما يظهر ذلك
تنشها القوى الصلحية ا
ه ل
نعرف أن إيديولوجية الطبقات السائدة ل
التجوازية الصغرى ،ل
مثل لف قصة عقا غازي ،وتساعد نواقصنا لف العمل من أجل التجذر لف الطبقة العاملة عل استمرار هذه الهيمنة.
ي
الثوريي والطبقة العاملة نفسها.
للمناضلي
الت ل تعوض بالنسبة
ي
ي
لف هذا المجال بالضبط تمثل الماركسية كديالكتيك مادي للتاري خ ،الداة ل
الجتماع للطبقة
الموضوع نفسه ،ومن الواقع
ذلك أنها تسمح بفهم لماذا وكيف يمكن القضاء عل هذه اليديولوجية انطلقا من الواقع
ل
ل
التجوازية.
العاملة ،ومن الطبيعة التناحرية لتناقضها مع ا
للجماهت الكادحة
ويسمح أيضا بفهم كيف تستطيع الطبقة العاملة أن تحرر نفسها من هذه الهيمنة ،لتوشكل كقوة قيادية للحركة الثورية
ي
وعت ارتقائها إل السويعاب النظري للمجتمع
عت امتلكها للديالكتيك المادي للتاري خ لف سياق نضالها الملموس ،ا
ومجموع الشعب ،وذلك ا
التوليتاري والمتجذرين لف الطبقة العاملة وداخل المعامل .لذلك
الطليعيي
وحركته التاريخية ،بفضل نشاط العمال
المنظمي لف الحزب ا
ي
ي
وف
وف منظماتها النقابية ل
فإنه من الصوري بالنسبة إلينا أن نعمل وسط الطبقة العاملة من أجل كسب ثقتها ،بالعمل الصبور لف المعامل ل
وف نفس الوقت أن نوضح للعمال ،انطلقا من مشاكلهم الملموسة ،موقع هذه المشاكل
الحياء العمالية ،وأن نتفاب لف الدفاع عن مصالحها ل
ي
ه الطريق الوحيدة لتحررهم فعل من الستغلل والظلم.
لف حركة الصاع
الطبف ،وأن الثورة ا
التوليتارية ل
ل
ي
الطبف يش كل الس اس لي عم ل ج دي داخ ل الطبق ة العامل ة ،ف إن رش وط الس تغلل المكث ف للطبق ة
ب :ورغ م أن الرتك از عل الصاع
ل
ي
العاملة ف بلد الرأسمالية التبعية كالمغرب ،بما ف ذلك العمال المهاجرين ،أن هذه ر
الطبف للطبقة
الشوط تجعل أنه ل يمكن فصل الصاع
ل
ل
ل
الوطت .لكنها تخوض هذا بمضمون يستجيب للمطامح الجتماعية
الجتماع عن كفاحها من أجل التحرر
العاملة ،كفاحها من أجل التحرر
ل
ل
ي
الوطت،
الجتماع ،والكفاح من أجل التحرر
الطبف ككفاح ثوري من أجل التحرر
للجماهت الكادحة وكقوتها المحركة .لذلك فإن الصاع
ي
ل
ل
ل
ي
الت
يتداخلن ول ينفصلن ،ويندمجان لف ي
ستورة الثورة المغربية ،إن ذلك يمكن من تجنب السقوط لف التعة العمالوية والفوضوية النقابية ل
ي
ي
الت
تدافع عنها يبتوقراطية التحاد
المغرب للشغل ،والوطنية ا
ال
الت تدافع عنها الحزاب الصلحية والتعة المثالية ما فوق الوطنية ل
التجوازية ل
وطت بالنس بة
وف ظ ل الرأس مالية التبعي ة لف الموحل ة الراهن ة ،ف إن إش كالية التح رر ال
ت دافع عنه ا التي ارات الش عبوية ا
التجوازي ة الص غرى .ل
ل
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بعي العتب ار م ن ط رف
للجم ي
اهت الكادح ة ،ترتب ط بإش كالية الهوي ة لف الوش كيلت الجتماعي ة المهيم ن عليه ا .وع دم أخ ذ ه ذه الش كالية ي
ي
الت تجيب،
كسيي لف الكفاحات الثورية لف العالم الثالث يشكل عام ،وخاصة لف العالم
العرب ،يسمح للقوى الثورية ا
المار ي
ال
التجوازية الصغرى ل
اهت الكادح ة وأن تق وده )مثل لف إي ران ومص
ال عل ه ذه الش كالية ،أن تظه ر مؤقت ا كأنه ا تجي ب عل المطام ح الثوري ة للجم ي
ول و لش كل مث ل
وبعض الطوائف لف لبنان.
إن إشكالية الهوية ترتكز أساسا عل قاعدة مادية منصهرة تاريخيا من خلل الندماج يبي الجماعات الفلحية وأرضها .إن الطار المتماسك
غت المادي ة له ذه الهوي ة وخاص ة اللغ ة
ال ذي يس مح بفه م مس ألة الهوي ة ه و الط ار ال ذي يدم ج لف ك ل واح د ،القاع دة المادي ة والمكون ات ي
للجماهت الكادحة إل العدل والخوة يبي
يعت لف السلم عن الطموحات العميقة
ونعتت أن المكون
والدين.
ي
الديت للهوية لف بلدنا هو ما ا
ا
ل
ر
البش .إن مضمون الرسالة النبوية لف السنوات الول للكفاح الثوري لف مكة ،قبل الهجرة والدعوة إل النضال من أجل فرض العدالة والخوة
الجماهت.
لف الدنيا هما اللذان يستجيبان لهذ الطموحات عند
ي
وبي القاعدة المادية ،يؤدي إل وضع هذه المكونات لف إطارها الصحيح ،أي لف إطار
غت المادية
ي
إن الربط يبي المكونات ي
للجماهت الكادحة ي
ي
ي
الطبف ،
غت المادية للهوية وحدها ،وبمعزل عن قاعدتها المادية وعن الصاع
الصاع
الطبف  ،وعل عكس ذلك ،فإن الرتكاز عل المكونات ي
ل
ل
ي
والمتمتة والمتخلفة.
يؤدي إل التعة الشوفينية المتعصبة
اريج الخلق والمب دع
بعي العتب ار ،يج ب أن نوش بث بح زم المنه ج الم ادي الت
وف إط ار أخ ذ ه ذه الش كالية المعق دة ي
ل
ج :ل ذلك أيض ا ،ل
كس ول الهوية الماركسية-اللينينية لمنظمتنا.
والمتخلص من كل دوغمائية ،وأل
ل
نخف منهجنا المار ل
وف هذه ر
التقدم للتصورات المختلفة
المسلمي سيمكنهم من بلورة البديل
والثوريي
التقدميي
المناضلي
الشوط ،فإن الحوار الخوي مع
ي
ي
ي
ي
ل
ل
ي
العرب ،بما لف ذلك بلدنا ،ويجب أن نستلهم لف هذا المجال ،التجربة الرائعة لف أمريكا
الت تسود حاليا لف أغلب الحركات السلمية لف العالم
ال
ل
ي
المسيحيي من جهة
والمناضلي
المشتك يبي الح زاب الشيوعية والمنظمات الماركسية-اللينينية من جهة
اللتينية للحوار الخوي والكفاح
ي
ي
ر
اللينينيي لم يخفوا أبدا هويتهم اليديولوجية )انظر مثل
كسيي-
السء الذي سمح ببلورة لهوت التحرر .إن هؤلء
ي
الشيوعيي والمار ي
ي
أخرى ،ل
244

أ
"إلى المام"  1980 :ـ  1994ـ الخط التحريفي ـ وثائق ونصوص
كاستو وفراي بيطو( ويجب أن ي
حوار فيديل ي
الجماهت الكادحة عقائدها وتقاليدها.
وف حياتنا اليومية وسط
نحتم وخاصة لف عملنا
ي
النضال ،ل
ل
وأل نمت أنفس نا بطفولية مناهض ة لل دين ،ويجب أن ي
نحتم الجوانب ر
المشقة لف الثقافة الشعبية ،بما لف ذلك الحتفالت الدينية .يجب
ي
ي
اتيج
كسيي ،وعل قاعدة المادية التاريخية ،أن ليس هناك تناقض
القيام بذلك بدون أي نفاق ومع
تفست لماذا ا
ي
نعتت ،كمار ي
تكتيك ول است ا ل
ل
وبي برنامجنا الثوري ،بل أن هذه الطموحات وبرنامجنا متناحرة مع
يبي الطموحات العميقة
للجماهت الكادحة ،بما لف ذلك ي
ي
تعبتاتها الدينية ،ي
ي
الت تروجها الحركات السلمية حاليا.
التأويلت الرجعية للدين ،ومخالفة للتأويلت المختلفة للدين ل
ي
الطبف يرتك ز عل القاع دة
غت المادي ة له ذه الهوي ة )اللغ ة وال دين مثل( ،ف إن الصاع
د :لك ن رغ م الهتم ام ال ذي يج ب إعط اؤه للمكون ات ي
ل
المادية المنصهرة تاريخيا والمهددة بالندثار حاليا.
ي
للجماهت الكادحة )الفلحية والعمالية وخاصة
الطبف والقاعدة المادية هو الذي يشكل الساس للمعرفة الحسية
إن هذا التداخل يبي الصاع
ي
ل
وع
العمال المهاجرين المنحدرين من البادية( .وانطلقا من هذا الساس يجب العمل عل تطوير المعرفة الحسية إل معرفة عقلية ،إل ل
ي
المغرب ودينامكيته
الت بدونها ل يمكن فهم الواقع
ثوري ،لف هذا الطار لبد من أخذ الواقع الملموس للخصوصيات القليمية ي
ال
بعي العتبار ،ل
الكامنة .ذلك أنه إذا ك ان العم ال المه اجرون يوش بثون بالوطن ،وإذا كان أبناؤهم الذين ولدوا وتربوا لف أوربا يتعلقون غل حد ما ب المغرب،
متعلقي بأرضهم الصلية ،وإن ذاكرتهم الثقافية الجماعية ما زالت حية .هذه الذاكرة المنصهرة تاريخيا لف ذلك النسجام المديد
فذلك لنهم
ي
انتعتهم منها الرأسمالية التبعية .لذلك سيتعبئون ر
الت ي
ي
الوطت ،بقدر ما يكون هذا التحرر مرك زا عل هدف
التحرر
اجل
من
أكت
ل
مع أرضهم ،ل
ي
الت انبثقوا منها.
تحرر وازدهار هذه الرض ،أرض الجماعة الفلحية الملموسة ل
مثل إن العامل المقتلع من منطقته الصلية سوس ،سيستوعب لشكل أوضح الفق الثوري ،إذا بينت له القوى الثورية الفق الثوري المتمثل
لف سوس متحرر من سيطرة المعمرين الجدد لف الدار البيضاء والرباط ،وسماشة اليد العاملة لف أكادير .إن هذا الفق الثوري يتمثل لف استلم
عت تحطيم سلطة المعمرين الجدد )قوادهم ،جيشهم ودركهم( واسوبدالها بالحكم
الجماهت الفلحية السيادة عل أرضها ومنطقتها ،وذلك ا
ي
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ي
الجماهت الكادحة
الذاب للمجالس الشعبية لف المنطقة ،لنجاز ازدهارها الشامل لف إطار الثورة الوطنية الديموقراطية الشعبية بينما تعيش
ي
ل
ر
حياة البؤس أو المنف بدون آفاق لسبب ي
وللساس من طاقتها المائية.
المنطقة
من
غت
الكت
للجزء
الجدد
المعمرين
اع
انت
ل
ه ل الب ديل الث وري المق يتح له ؤلء العم ال وأبن ائهم س يظهر له م بجلء ،إذا م ا اكتفين ا بالعمومي ات المج ردة ح ول الجمهوري ة وال وطن دون
ي
التنامج الثوري الملم وس ،علق ات تضامنهم مع إخوانهم المضطهدين لف
تحديد مضمونها
الطبف  ،أم ه ل يجب توضيح ،لف إطار نفس ا
ل
وف المدن الخرى؟ أما إذا
الت
وف زمور وزيان ...وكذا مع إخوانهم ا
ي
وف معامل البيضاء ل
وف جرادة ل
وليتاريي لف مناجم الفوسفاط ل
الريف وجبالة ل
ر
ه طريق
هذه
هل
لكن
.
وتخلفا
وتعصبا
ظلمية
الكت
وحي سيتمكن منهم اليأس ،قد يسوسلمون للقوى
استمررنا لف تجاهلهم كطبقة ،ي
ل
كثوريي إذا ما تخلينا عنهم؟
الفعل؟ هل سنكون قد قمنا بدورنا
تحررهم
ي
ل
تتمت فيه ا التناقض ات الطبقي ة
بعي العتب ار ،لب د م ن الهتم ام لش كل خ اص ،بالمن اطق ال ي لت ي
وعن د أخ ذنا ه ذه الخصوص يات القليمي ة ي
أكت.
والتناقضات المرتبطة بالهوية المتداخلة بينها بحدة ا
إن تحدي د ه ذه المن اطق يرتك ز ،م ن جه ة ،عل الدراس ة العلمي ة للمعطي ات التاريخي ة والجتماعي ة والقتص ادية والثقافي ة ،وعل إطاره ا
ي
الطبف لف هذه المناطق.
الحال للصاع
اف ،ومن جهة أخرى الواقع
ل
الجغر ل
ل
لهذا الغرض طرحنا المشاكل الخاصة بالشمال المغرب ،الشمال ف مجموعه )الريف -جبالة( ف إطار بلورة ي
استاتيجية ثورية ملموسة.
ال
ل
ل
الماض يستمر لف الحاض ويحمل لف أحشائه بذور المستقبل ،وخصوصا بالنسبة
وف هذا السياق ،لبد من التأكيد عل الفكرة الهامة ،أن
ل
ل
والطبقيي.
الستعماريي
الجماهت الكادحة ،والمتمثل لف كفاحاتها وانتفاضاتها ضد المضطهدين
للماض الذي عاشته
ي
ي
ي
ل
مارب" و"أغستو سندينو" و "فرابندو ي
ونشت هنا إل الدور الذي يلعبه ف ثورات أمريكا الوسظ ،ذكرى أبطالها الثوريي ك »خوس ي
مارب".
ي
ي
ل
ل
ل
ل
هل الفق الثوري سيظهر بوضوح للجماهت الكادحة ،إذا لم نربطه بكفاح أبطال وشهداء شعبنا ،وخاصة البارزين منهم ر
أكت لف هذا القرن ،من
ي
بنتكة؟
الهيبة إل محمد بن عبد الكريم
الخطاب والمهدي ا
ال
246

أ
"إلى المام"  1980 :ـ  1994ـ الخط التحريفي ـ وثائق ونصوص
ي
اب يرم ز لي س إل النتص ار الرائ ع لف أن وال
عبي الص حراوي
فالهيب ة يجس د الكف اح المش تك للش ي
والمغرب  ،ومحم د ب ن عب د الكري م الخط ا ل
ال
والمتيالية .
وريي ض د الرجعية
ا
فحسب ،لكن أيضا إل النجاز الجب ار لجمهورية القبائل المتح دة للريف ،ا
وبنتكة رمز الكفاح والصامة الث ي
الجماهت الفلحية المضطهدة والمقاومة والمنظمة لف إطاراتها الجماعية خلل القرون المتعاقبة ،وكذا
فهؤلء البطال يجسدون رمز كفاح
ي
وفلحي.
للجماهت الكادحة المضطهدة من عمال
الكفاح المعاض
ي
ي
الجماهت الكادحة.
تأثت سطح الظواهر الجتماعية –السياسية ،للغوص لف حياة مشاكل
ي
ويجب عل المناضل أن ينجز القطيعة مع ي
فإذا ما نظرنا مثل إل مشاكل الشمال الجتماعية والديموغرافية ،نجدها تنطرح لشكل مختلف إذا ما اكتفينا لسطح الظواهر الجتماعية –
السياسية أو تفحصنا عمقها.
يبي لف كتابه أن الفوارق ما يبي مناطق المحيط والمركز لف المغرب )اي يبي المناطق الغنية والمناطق الهامشية
هكذا ،فإن أحمد الطراشن ي
للجماهت
الكبتة( ،بينما تتعمق بالنسبة
والتجوازية
الفقتة مثل الريف( تتقلص فيما يخص " نخبة القطاع العصي" )أي
ي
ي
التقنوبتوقراطية ا
ي
ي
الكادحة.
ي
التقنوبتوقراطية ،والهجرة القروية نحو مدن الشمال
باف مناطق البلد فمنعدمة ،ما عدا بعض العناض
ي
أما الهجرة نحو منطقة الشمال من ل
ي
تأب من البوادي المجاورة فقط.
ل
تعظ معطيات هامة حول منطقة الشمال ،فإنه لبد من المزيد من دراسة الوثائق العلمية المتوفرة والقيام
وإذا كانت الملحظات السابقة
ل
الجماهت الكادحة المعنية وسط النضال.
بالتحقيقات الملموسة والحوار مع
ي
ي
ي
الت تهدف إل محو الخصوصيات،
وحت يتمكن المرء من مقاربة مشاكل الخصوصيات القليمية ،لبد أيضا من التخلص من النظرة المركزية ل
ي
التجوازية منذ .1930
الت فرضتها ا
هذه النظرة ل
ي
 (3الشكالية الثورية ف الدار البيضاء:
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ي
الكبية:
أ :الدار البيضاء ف قلب إشكالية المدن المغربية
ر
ي
الت تتعلق بالشكالية الثورية لف "المناطق ذات الطابع القروي الغالب" .سنتطرق الن
لقد تطرقنا لف الصفحات السابقة لبعض المسائل ل
الثوريتي.
الشكاليتي
هاتي
لشكالية الثورة لف المدن
الكبتة .إن ي
ي
ي
ي
الستورة الثورية الشاملة ل يمكن تصورها الن إل كاندماج ما يبي ي
الكبتة ،لماذا؟
الساس لشكالية الثورة لف المدن
نعتتها المحور
ي
يل الشكالية الثورية لف البيضاء ،لننا ا
ل
سندرس فيما ل
وجماهتها الكادحة لف
نعتت أن مدن هذه المناطق،
 حينما تكلمنا عن" المناطق ذات الطابع القروي الغالب" مثل الشمالي
المغرب  ،فإننا ا
ال
المق ام الول ،تن درج لف الش كالية الثوري ة له ذه المن اطق ،وذل ك ،لس بب العوام ل الموض وعية الجتماعي ة والثقافي ة ال ي لت رأشنا إليه ا ،وال ي لت
المغرب  ،وكدا ،تلك
الختة هذه العوامل :نضالت يناير  1973بالنسبة للشمال
تنطبق عل مدن هذه المناطق .وتؤكد نضالت السنوات
ي
ال
الت لم تتوقف ف الشمال ر
ي
الش ي لف منذ .1981
ل
ل
ي
بعي العتب ار ،ه ذه
وله ذا الس بب ،ينض اف س بب آخ ر ل يق ل أهمي ة ،ويتمث ل لف أخ ذ الس تاتيجية الممكن ة بالنس بة له ذه المن اطق ي
الس يتاتيجية ال يت تت داخل فيه ا الم دن والب وادي بجباله ا وس هولها .بالنس بة لبع ض المن اطق ذال الط ابع الق روي الغ الب ،كالش مال ر
الش ي لف،
ل
ي
الغرب ،مثل .لبد من التدقيق أن هذه الستاتيجية تدمج السهول المسقية لف هذه المناطق ،ويجب
والكبت
الصغت
وتادلة ،وجبال الطلس
ي
ي
ال
ي
اتيج للسبعينات حول
اض الكبار .لكن خلفا للتصور
الجماهت الفلحية
بعي العتبار التناقضات الحادة ما يبي
الست لا
ي
أن نأخذ ي
وملك الر ل
ل
ي
نعتت مسبقا أن ه ذه الس هول ستكون نقطة
الت يكونون جزءا منها ،ول ا
مناطق الصدام ،ل نعزل ه ذه السهول عن ه ذه المنطقة الوسع ل
ي
ثورب نيكاراغوا والسالفادور.
انطلق الكفاح المسلح لف هذه المناطق ،كما ايتز ذلك من دروس هذه النضالت ،وكذا دروس
ل
ي
الكتى لف تطوان ،الصيادون لف الحسيمة ،وعمال
وتتعزز هذه الستاتيجية بفضل وجود أنوية بروليتارية لف هذه المناطق )مثل المعامل ا
الحديد ف الناضور بالنسبة للشمال ،وعمال جرادة ومراكز السكك والمكتب الوطت للكهرباء بالنسبة للشمال ر
الش ي لف(.
ل
ل
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وهك ذا ،يظه ر جلي ا أن ح رب التحري ر الش عبية ال ذي طرحن ا كاس يتاتيجية ثوري ة بالنس بة له ذه "المن اطق ذات الط ابع الق روي الغ الب" لي س
الجماهتي
الدينام لمختلف أشكال الكفاح المسلح والنضال الثوري
الصيت لتطويق المدن من طرف البوادي ،بل هو التداخل
المفهوم
ي
ل
ل
لجماهت المدن والبوادي لف هذه المناطق.
ي
اض الكبار من
الجماهت الكادحة من جهة ،والطبقات السائدة من
مابي
حي نحدد التناقض
ا
ي
الساس لف مجتمعنا ي
 يكومتادور وملك الر ل
ل
ي
الت يمكن أن يندمج فيها ،ول
جهة أخرى ،وإذا كان التناقض ل
يقض من ي
الستورة الثورية لف مرحلتها العليا الجزء من الطبقات المتوسطة ل
ل
يدفع بالجزء الذي يمكن تحييده إل معسكر العداء ،فإنه لبد ،لف المرحلة الحالية الولية للثورة المغربية أن نمحور مجهوداتنا عل المدن
ي
أكت.
يتمت فيها هذا التناقض
الساس بحدة ا
الت ي
ي
ل
الكبتة أو أجزائها ل
 ما هو إذن ،وف إطار إشكالية المدن الكبتة المغربية ف يالرئيس الممكن لمثل هذه المجهودات؟
الفتة الراهنة ،المحور
ي
ل
ل
ل
التوليتارية :المحمدية ،وذلك ،دون فصلها عن المراكز المنجمية
من
البديه أن المر يتعلق أول وأساسا بالدار البيضاء ،بما فيها المدينة ا
ل
التوليتارية المتواجدة فيها وبسبب قربها من الدار البيضاء.
الفوسفاطية والمواب والصناعات المرتبطة بها لسبب أهمية النواة ا
نشت أنه يجب تعميق هذه
إذن ،ستسم الخطوط العريضة للشكالية الثورية لف الدار البيضاء كعاصمة للرأسمالية التبعية لف المغرب ،لكنه ي
وحي نسطر هنا آفاق العمل الثوري لف الدار البيضاء ،ل يجب أن ننس أن المر يتعلق بعمل
الشكالية ،خاصة من طرف الرفاق
المعنيي  .ي
ي
الجماهت الكادحة لف هذه المدينة.
يوم صبور وسط
ي
ل
ي
ب-الخطوط العريضة للشكالية الثورية ف الدار البيضاء
إن الفروقات الجتماعية لف البيضاء تتجسد عل الرض وتتخذ شكل حادا .لذلك يمكن الكلم عن تراتبية اجتماعية مكانية.
لتحديد هذه ي
التاتبية لبد من تحديد ر
الشائح الجتماعية المعنية.

249

أ
"إلى المام"  1980 :ـ  1994ـ الخط التحريفي ـ وثائق ونصوص
ي
والت ترتكز عل المقاربة الماركسية الكلسيكية لتحديد الطبقات
سننطلق من دراسة أحمد المبارك )"المسار" عددي 75و  76أكتوبر  ( 87ل
ي
بعي العتبار الثقافة ونمط
الت تأخذ ي
بموقعها لف علقات النتاج .وه ذه المقاربة تظل مركزية لف الش كالية ،وتدمج بها المقاربة المكمل ة ل
المرتبطي بالحياة اليومية لهذه ر
الشائح الجتماعية لف أحيائها الخاصة بها ،مما يجعلنا نخلص إل ثلثة أقطاب
الجتماع
الحياة والوسط
ي
ل
تمت البنية الجتماعية المكانية لف البيضاء.
ي
القطب الجتماع الول :برجوازية البيضاء )أو القطب السائد(
إن هذا القطب يتكون أساسا من الفئات الجتماعية الثلثة التالية:
ي
الت تكون النواة المهيمنة داخل الطبقات السائدة.
ادوريي
الكمت
أسماليي
 نواة الرا
ي
ي
ي
الحتكاريي ل
للتجوازية
المقاولي
الستتاد والتصدير وكبار
الصناعيي ،كبار تجار
أسماليي
 مجموع الروالمضاربي ،بما فيهم من كانوا ينتمون من قبل ا
ي
ي
ي
ي
ي
الوطني ة ،وال ذين ان دمجوا ف نظ ام الرأس مالية التبعي ة ،وذل ك ف ال دار البيض اء أك رت م ن ب ي
اف البلد ،رغ م ان ذل ك الن دماج يت م م ن مواق ع
ل
ل
ل
أضعف ،مما يحمل تناقضات ثانوية وسط برجوازية البيضاء.
ر
ي
الت حللها أحمد مبارك.
 االتجوازية التقنوبروقراطية المشكلة أساسا من الفئات العليا من الشائح التقنوبروقراطية ل
اهت
التجوازي ة لف الحي اء" الراقي ة" لف غ رب المدين ة ،ومرك ز العم ال واض ح ،كم ا ك ان واض حا ك ل الوض وح بالنس بة للجم ي
إن تواج د ه ذه ا
ي
الت تمزج بعجرفة
المنتفضة لف  20يونيو  ،1981وكما كانت واضحة بالنس بة لهذه
الجماهت طبيعة هذه ا
ي
التجوازية اللوطنية والمتغربة ل
ر
المتيالية الغربية.
للتجوازية
الكبتة ا
ي
وقحة ما يبي الممارسات القطاعية القروسطية والسلوكات الكت تفسخا وانحطاطا ا
إن الرأسمالية ف المغرب ل يمكن أن تكون إل رأسمالية مصاض دماء الكادحي ،رأسمالية متوحشة .وهذه الحقيقة ر
أكت بروزا لف البيضاء من
ي
ل
ل
ي
الكبتة الخرى ،عل
باف مناطق البلد .لذلك ،نتكلم عن" برجوازية الدار البيضاء " لن الرأسمالية المتوسطة يمكن أن تتوفر لف مدن المغرب
ي
ل
ممتات " برجوازية وطنية" ،رغم أن هذه التجوازية الوطنية ف تراجع ي
متايد.
ا
ي
ل
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الفعل  ،لف أي منطق ة أخ رى م ن البلد كم ا ه و لف ال دار
التوليتاري ة بنف س المس توى م ن التماس ك ،النس ا لت طبع ا ،لك ن
اهت ا
ول تتمت ع الجم ي
ل
الكبتة لف خريبكة واليوسفية وجرادة.
البيضاء ،ما عدا المراكز المنجمية
ي
ي
الطبف كحل زون
التوليتاري ة إل تأكي د هويته ا الطبقي ة وكرامته ا لف الكف اح ،بق در م ا ينم و التن احر
اهت ا
والحقيق ة ،أن ه بق در م ا تنح و الجم ي
ل
كتجوازية متوحشة وفاشسوية.
التجوازية ا
ديالكتيك متصاعد يبلور ا
ل
ي
اليجوازية الصغرى العصية )أي القطب الوسيط(
القطب الجتماع الثاب :ر
والشكات ر
يوش كل لش كل رئيس م ن رج ال التعلي م ،وخاص ة ف الث انوي ،والط ر التقني ة والداري ة المتوس طة للدارات ر
والشائح الجتماعي ة
ل
ل
ي
الجتماع ،الملكون
وحت لف أحياء السكن ،وبالنسبة لنمط الحياة والمستوى
الجتماع أيضا،
الخرى المشابهة .ويلتحق بنفس القطب
ل
ل
التجوازية المتوسطة.
والتجار المتوسطون وأرباب الوراش
الصغتة ،وبشكل عام ما يمثل الفئة الدنيا من ا
ي
وف عمارات جنوب المدينة...
وتقطن هذه ا
التجوازية الصغرى والمتوسطة لف أحياء مثل المعاريف والعمارات القديمة وسط المدينة ل
الجماهي الكادحة )القطب الحاسم(
القطب الجتماع الثالث:
ر
والحرفيي
الموظفي الصغار
الغت مقي" لف الصناعة والتجارة ومن
العاملي لف
الجماهت الكادحة من مجموع
تتكون
القطاعي " العصي" و" ي
ي
ي
ي
ي
ي
والتجار الصغار وكل الذين يحاولون العيش بأي عمل كان.
ي
والت تتواجد
الجماهت
الجماهت الكادحة الغلبية الساحقة من الناحية الكمية من
وتمثل هذه
الغفتة المضطهدة لف الدار البيضاء ا
ي
ي
ي
الكتى ،ل
بالشق والشمال -ر
لشكل رئيس ر
الش ي لف لهذه المدينة.
ل
ي
السياس لف المجتمع
الت ستمكن التناقض
ل
إن الشكالية الثورية ،تتمثل هنا ،لف تحديد الرضية السياسية والجتماعية والبنيات التنظيمية ل
ي
وطت ذات الطبيع ة
الطبف أو ارض ية للنض ال ال
المغرب م ن التط ور لف التج اه الث وري لف ه ذه المدين ة .ه ل يتعل ق الم ر بأرض ية للصاع
ال
ل
ل
التجوازية الصغرى ،كما فشنا أعله؟
التجوازية أو ا
ا
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عت إضابها
عتت
الجماهت الكادحة ا
ي
إن الواقع الملموس للتناقضات الطبقية لف الدار البيضاء يجيب بدون التباس عل هذا السؤال ،وقد ا
الحس عليه.
وانتفاضتها لف  18و  20يونيو  1981عن جوابها
ل
الجماهي إشكالية الهوية؟
لكن لماذا وكيف تنطرح بالنسبة لهذه
ر
النساب ،بما لف ذلك بالنسبة للطبقة العاملة
ينف جوهرها
إن هذه الشكالية تنبثق بالنسبة لهذه
ي
ل
الجماهت الحصية من الضطهاد الذي ل
العاملي لف
الغفت للمضطهدين
"العصية" المستغلة لشكل مكثف ،والمحرومة من حقوقها البسيطة وكرامتها ،وينطبق ذلك عل الجمهور
ي
ي
الغت مقي والشباب العاطل لف الحياء الشعبية.
القطاع ي
تعظ النطباع بتجاوز الشكالية
الكبتة من العالم الثالث ،ول
والحقيقة ،أن هذه الشكالية ل تأخذ طابعا حادا ،لشكل خاص لف العواصم
ي
ل
الجماهت الكادحة المدينية من التبلور كقوة ثورية
حي ل تتمكن الوحدة الثورية لمجموع
ي
الطبقية للسقوط لف المثالية الدينية أو الثنية ،إل ي
الجماهت الكادحة.
مرتكزتي عل الماركسية الحية والمبدعة والمتجذرين وسط هذه
بروليتارية كافية ،وإيديولوجية ثورية،
ي
ي
التوليتاري ا لش كل نق دي بالنس بة للدغمائي ة الس ائدة راهن ا ،وبش كل خلق بالنس بة للواق ع الملم وس للبيض اء،
ولب د هن ا ،م ن تحلي ل مفه وم ا
وتمشيا مع الروح الماركسية الحية.
تأثت الفلسفة
التوليتاريا لف "الطبقة العاملة العصية" ،وذلك تحت ي
منذ ما يقرب من  50سنة ،والحركة الشيوعية العالمية تميل إل اختصار ا
ي
قصت.
الت بدأت هذه الحركة لف التحرر من سيطرتها منذ وقت ي
الوضعية والتعة القتصادية ل
الجماهت الكادحة
وبي أغلبية
ي
كس المعاض قد طابق ما يبي ا
التوليتاريا الرثة "  " Lumpen-prolétariatي
وقد نتج عن ذلك ،ان الفكر المار ل
الفرنسيي للمجتمعات
المحللي
الكبتة لف العالم الثالث ،وهذا ما دفع بأحد أحسن
غت المندمجة لف " الطبقة العاملة العصية" لف المدن
ي
ي
ي
ي
ي
الطبف قد تجووز )كدا!(.
المغاربية ،القريب من الماركسية ،إل الوصول إل أن خصوصية الطبقة العاملة قد انمحت ،وأن الصاع
ل
الجت الذي ينتج الرأسمال ويسوثمره( )الكتاب الول من " الرأسمال"(.
التوليتاري هو
ي
وإذا ما رجعنا إل ماركس ،فإنه يكتب )إن ا
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والجت هو الشخص الذي ليس له ما يبيع ي
أسمال ،عل دخل
ليبف عل قيد الحياة سوى قوة عمله ،ويحصل ،كثمن لبيع قوة عمله هاته للر
ي
ل
يساوي لف أحسن الحوال قيمة قوة عمله .وهذا الدخل هو الجر ،ويمكنه أن يكون أجرا حسب مدة العمل ،أو حسب النتاج )العطاشة(.
هذا الشكل الخت من الجر ،يمكن الرأسمالية من تكثيف الستغلل ومراقبة العمل ر
أكت ي
حي يتم القيام به لف المتل.
ي
حت ي
أسمال ونظام الجارة ،هذ القطاع الذي شهد انتفاخا صاروخيا لف العالم
غت المقي الضخم ،يشكل جزءا من الستغلل الر
إذن ،فالقطاع ي
ل
وف بلدنا منذ  15سنة.
الثالث ،ل
التوليتاريا ل يمكن فهمه بإرجاعه إل أساسه القتصادي فقط ،وأنه يتضمن معت يرتبط بقدرة العمال عل المقاومة ضد
حقا ،إن مفهوم ا
التوليتاريا
الستغلل الر
وبي ا
يمت ماركس وانجلز ما يبي ا
أسمال ،ويصيغة أعم ضد ضغط البورجوازية .لف" اليديولوجية اللمانية" ي
التوليتاريا ي
ل
ي
ي
التوليتاري ،عاجزا عن
الت يتل إليها ا
ه فئة ا
وه الدرجة الدنيا ل
الرثة ل
التوليتاريا المفلسة ،ل
الت سمياها » .«paupérismeإن "بوبريزم " ل
–بوبت ( pauper)-ل عندما يفقد كل طاقة )بمعت طاقة للعيش الكريم( .لكن هذا الكادح أو
والتوليتاري ل يصبح
ي
التجوازية ،ا
مقاومة ضغط ا
ي
حي تفرض عليهم الرأسمالية أجورا
غت المقي الذين يناضلون يوميا من أجل الحياة والكرامة لهم ولعائلتهم،
الكادحة لف القطاع ي
وحت ي
التجوازية"؟  -هل فقدوا كل طاقة؟
بخسة ،هل أصبحوا بذلك " عاجزين عن مقاومة ضغط ا
التهان عل مقاومتهم بدمائهم خلل انتفاضات 20
إن الجواب هو :ل .فإضافة إل صمودهم
اليوم لف مواجهة شظف العيش ،فإنهم قدموا ا
ل
يونيو .1981
ر
ي
الكت وزنا
التعبت
التوليتاري الملموس .لقد كانت كومونة باريس
لذلك ،كان ماركس يرتكز عل المعطيات الملموسة للصاع
ي
الطبف لتحديد ا
ل
ي
ه
عن الصاع
الطبف خلل حياة ماركس وانجلز .وقد حياها ماركس وانجلز والممية الول كأول تجربة تاريخية لدكتاتورية ا
التوليتاريا .فما ل
ل
يا ترى طبيعة بروليتاريا كومونة باريس؟
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غتة للص ناعة
ك ان  500000عام ل يش تغلون آن ذاك عن د  40000رب معم ل ،وعل العك س م ن ذل ك ،ك ان هن اك العدي د م ن الوراش الص ي
التوليتارية ،ول ماركس ،ول انجلز ،لم يفكرا بتاتا لف تقسيم هذه
والبناء وعمال يعملون لف منازلهم .لم يفكر المناضلون الباريسيون لف الممية ا
الكتى وبروليتاريا دنيا " سوبروليتاريا " أو بروليتاريا رثة بالنسبة للخرين.
التوليتارية إل بروليتاريا بالنسبة لعمال المعامل ا
الجماهت ا
ي
ر
تسعي عضوا ،أن هؤلء العمال كانوا "
المنتخبي إل مجلس كومونة باريس ،المكون من
والعشون
ومن الهام ،الملحظة أن العمال الخمسة
ي
ي
وصغتة".
حرفيي أو عمال لف معامل متوسطة
إما
ي
ي
التوليتاري الملموس ،هو الذي كان العامل الحاسم لف كومونة باريس المجيدة.
هذا ا
للجماهت
ليني الساسية ،ما هو التحليل الملموس
ي
ما هو إذن اليوم ،وعل ضوء ما سبق ،بروليتاري الدار البيضاء؟ وإذا رجعنا إل توصية ي
الكادحة لف الدار البيضاء؟
ر
يمت ما
كبت من العمال والوراش
لس ء يمكن أن ي
ي
لف الدار البيضاء ،يوجد نصف " الطبقة العاملة العصية"مشوت عل عدد ي
الصغتة .بل إن ل
أسماليي ،الذين
غت المقي  ،بما لف ذلك العمل الذي ينجز لف المنازل لفائدة الر
الصغتة
يبي عمال هذه المعامل والوراش
وكادح القطاع ي
ي
ي
ل
التوليتاري ة لل دار البيض اء .هن اك أيض ا ع دد مح دد م ن
اهت ا
املي يش كلون الجم ي
ي وفرون الم واد الولي ة وحاجي ات النت اج .إن ك ل ه ؤلء الع ي
التوليتارية الذي يرجع إل مرحلة
المعامل
كثت من الحيان ،تاري خ طويل من النضال والتقاليد ا
الكبتة والمتوسطة ،وأهم هذه المعامل لها ،لف ي
ي
الكبتة ،المركز الح راري للكهرباء ،الوراش المركزية للسكك
الكبتة ومعامل السمنت والصناعات الغذائية
الحماية )معامل التعدين والكيمياء
ي
ي
ي
الكبتة موضوعيا ما يمكن تسميته ب "
الت حددناها من قبل ،يشكل عمال هذه المعامل
الحديدية مثل( .بالنسبة
ي
للجماهت ا
ي
التوليتارية ل
التوليتارية.
التوليتارية" ،بينما تمثل هذه المعامل القلعات ا
النوية ا
حي تكون إمكانية الختيار طبعا( .إن
ويجب هنا ،القيام بتدقيق له أهمية لف تحديد الولويات التكتيكية للعمل لف هذه القلعات ا
التوليتارية ) ي
ابي
المكوس بات والتقالي د النض الية تختل ف حس ب المعام ل لس باب تاريخي ة ملموس ة .وهك ذا هن اك اختلف ك يبت لف التقالي د النض الية م ي
254

أ
"إلى المام"  1980 :ـ  1994ـ الخط التحريفي ـ وثائق ونصوص
ر
البتوقراطية النقابية .لذلك ،فإن بعض
وبي المكتب
الوطت للكهرباء حيث هذه التقاليد محدودة وخاضعة أكت لسيطرة ي
السكك الحديدية ي
ل
ديه ،أن النوي ة الثاني ة يج ب أن تحت ل الولوي ة م ن الناحي ة
النوي ة ا
التوليتاري ة ،أنوي ة كامن ة ،بينم ا هن اك أنوي ة فعلي ة من ذ الن .وم ن الب ل
ي
التوليتارية.
اتيج يجب أن يتمثل لف تنظيم مجموع النوية ا
التكتيكية .لكن الهدف الست ا ل
التوليتارية للدار البيضاء يشكلون لف وحدتهم الدينامية بروليتاريا الدار البيضاء.
نعتت أن مجموع النوية ا
ا
ي
ر
الطبف بالفن العسكري ،ل يجب أن ننحبس لف حرب مواقع ،بل يجب
امس الذي يقارن الصاع
ل
وهذا ،إذا ما استعملنا الصور المجازية لغر ل
ي
والت أكدها واقع النضالت الجتماعية لف بلدنا والمتمثلة لف ضورة غزو هذه القلعات
الوصول إل حرب متحركة ،الصحيحة والساسية ،ل
التوليتارية بالدار
التوليتارية ،والقيام بمجهود خاص ،حيثما أمكن ذلك ،لنجاز هذا الهدف .لكن يجب أيضا ،وبموازاة ذلك ،غزو
الجماهت ا
ي
ا
اه إذن الرض ية الثوري ة الس يتاتيجية
البيض اء .وذل ك لي س ممكن ا ،إل م ن خلل عم ل المناض يلي لف الحي اء الش عبية ووس ط نض التها .م ل
ي
الت
التوليتارية
للنضال والعمل التوليتاريا الدار البيضاء ،الذي حددناه كالمجموع
والجماهت ا
ي
الدينام لهذه النوية ا
ه الرضية ل
ل
التوليتارية؟ ما ل
الجماهت الكادحة بهذه المدينة؟
تعت مجموع
ي
يمكن أن ا
وه أرضية كومونة باريس:
عل أساس التحليل الملموس للطبقات الذي رسمنا خططه العريضة هنا ،فإن هذه الرضية واضحة ل
اهت الكادح ة المنتفض ة ،تحطي م جه از دولته ا ،وإقام ة س لطة المج الس الش عبية
التجوازي ة بواس طة العن ف الث وري للجم ي
الطاح ة لس لطة ا
التوليتاريا.
تحت قيادة ا
لكن لتلف المأزق المأساوي لكومونة باريس المتمثل ف عزلتها عن ي
باف البلد وسحقها ،فإن هذا ر
الثوريي ،يجب أن يندمجا
المشوع والكفاح
ي
ل
ل
ل
ف ر
ي
الت سوشمل ،بموازاة تطور هذا
المش وع الثوري الشامل للثورة الوطنية الديموقراطية الشعبية .يجب أن يندمجا لف
ي
ل
الستورة الشاملة ل
التوليت اري إل الم دن
الكف اح ،عل تط ور ح رب التحري ر الش عبية لف أه م" المن اطق ذات الط ابع الق روي الغ الب" ،وامت داد الكف اح الث وري ا
وبالتال يجب علينا ،لف
الستورة لربح الحرب الثورية،
الكبتة الخرى وأهم المراكز المنجمية .إن تطور مجمل هذه الكفاحات سيشكل آنذاك ي
ي
ل
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ي
ي
الطبف
اتيج هو الوصول إل بنية دينامية للصاع
التوليتارية ،وأن ننظم
الجماهت ا
ي
نفس الوقت ،أن نغزو القلعات ا
التوليتارية .والهدف الست ا ل
ل
اهت
الج النش يط والمح رك كأنوي ة بروليتاري ة دينامي ة وس ط جم ي
التوليتاري ا ال دار البيض اء ،بني ة س يلعب فيه ا عم ال ه ذه القلع ات ال دور ل
ه نفسها لف حركة.
بروليتارية ل
ه نفسها أنوية بروليتارية
الدينام ما يبي أنوية برولتارية منظمة
يجب الضافة ،أن مثل هذا التداخل
ي
ل
وجماهت بروليتارية لف حركة ) لف وسطها ل
ي
الجماهت الكادحة للبيضاء ،وذلك دائما لف ظل تنسيق وثيق مع قيادة
الت سونجز بفضلها القيادة الثورية لمجموع
ي
منظمة( سيشكل البنية ل
الوطت .وهذه النضالت يمكنها لف مرحلتها العليا أن تجر إليها جزءا من الطبقات المتوسطة.
الكفاح الثوري عل الصعيد
ل
التوليتارية؟
التوليتارية والمعامل المتوسطة ،وبعد ذلك ،وانطلقا منها ،العمل لف
الجماهت ا
ي
هل يجب أول ،غزو القلعات ا
لقد كانت هذه الفكرة موجودة ضمنيا لف التوجيه المرسوم لف  ،1979لكن النضالت الجتماعية لف 1981و  84فرضت علينا عدم البقاء
ي
وف
الت ستؤدي إل تحطيم جهاز الدولة
حبيس هذه الفكرة ،لكن دون
ا
الكمتادوري لف مجموع البلد ،ل
التخل عن الفكرة الثورية الشاملة ل
ل
ل
المقام الول الجيش والبوليس ،ولقامة سلطة المجالس الشعبية.
إن ه ذا ر
وريي  ،نظ را لكونهم ا يجيب ان عل متطلب ات الث ورة الوطني ة الش عبية وين دمجان فيه ا ،س يجران إليهم ا
المش وع ،وه ذه الس يتورة الث ي
التجوازية كما حددناها أعله ،ويتمكنان من تقسيمها لف
التجوازية المتوسطة ،وبذلك سيعزلن ا
التجوازية الصغرى العصية والفئة الدنيا من ا
ا
الكمتادوري بكل مؤسساته السياسية
الختة المؤدية إل النتصار الثوري ،وذلك بهدف تحطيم نواتها المركزية :الرأسمال الحتكاري
المرحلة
ا
ي
والقتصادية والقمعية.
الكبتة الخرى بالمغرب .هذه
الجماهت الكادحة بالدار البيضاء ،وكامتداد لذلك لف المدن
لتجع الن إل مشكلتنا الول حول إشكالية هوية
ي
ي
والمهملي من طرف النقابات
الشكالية تطرح بالنسبة لغلبية السكان ،الشباب بالخصوص ،الذين ل يستطيعون العمل لف القطاع العصي،
ي
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غت المقي  ،ي
وحت
غت القارة لف القطاع ي
العمالية والح زاب الصلحية والمؤسسات الجتماعية ،والمفروض عليهم العيش بواسطة الشغال ي
بالنسبة لبعضهم الذين يتعاطون العهارة أو تجار المخدرات...
ي
يي
اليوليتاريـة للـدار البيضـاء ،ويمكنهـم بالتـال ،أن يؤكــدوا هــويتهم
غي
ـاهي ر
المقي ،جزء مــن الجمـ ر
لقد بينا أن الشباب الذي يعمل ف القطاع ر
ر
كبش وكرامتهم يف إطار النضال الثوري رليوليتاريا الدار البيضاء.
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ت
مقيح برنامج لطار النضال الثوري الجبهوي
)محاور رئيسية(

1

ي
الكمتادورية
التجوازية
إن الهدف
ا
الت يجب أن ينظمها إطار النضال الثوري الجبهوي هو تحرير شعبنا من سيطرة ا
الساس للثورة الشعبية ل
ل
المتيالية ،والقضاء عل النظام العميل وجهاز دولته من أجل فتح آفاق ازدهار شعبنا كشعب سيد لحياته وعل
اض الكبار ووكلء ا
وملك الر ل
ل
الخلقي  .آن ذاك س يتمكن ش عبنا م ن المس اهمة لش كل فع ال لف بن اء مغ رب الش عوب كج زء ل يتج زأ م ن الم ة
أرض ه ،س يد لعمل ه وفك ره
ي
وف نهضة منطقة البحر البيض المتوسط كمجموعة أخوية لشعوب حرة تتحمل مسؤوليتها بالكامل لف بناء الحضارة العالمية لف
العربية ،ل
ر
والعشون ،ومن أجل الوصول إل هذا الهدف يمكن وضع اللبنات التالية:
القرن الواحد
 (1عل المستوى السياس:
الملك العميل وتحطيم جهاز دولته المضطهد وبالخصوص حل جهاز البوليس والدرك والجيش )ماعدا البحرية
القضاء عل النظام
ل
ي
الت سيتم تحويلها إل "حراس الشواط"( ،وجهاز القضاء وكل جهاز السلطة لوزارة الداخلية عل كافة المستويات.
ل
اط  ،والممكن حلها بنفس الطريقة،
إقامة جمهورية شعبية ديمقراطية ترتكز عل سلطة المجالس الشعبية المنتخبة لشكل ديمقر ل
الوطت" الهيئة العليا للسلطة الشعبية ،والذي
الشعت
وذلك عل كل المستويات ،المحلية والبلدية والقليمية والوطنية ،ويشكل "المجلس
ل
ال
ستكون له ،وبعلقة وطيدة مع المجالس الشعبية المحلية والقليمية ،صلحية وضع دستور جديد يرتكز أساسا عل مبدأ فصل السلط
الثلث :ر
الوشيعية والتنفيذية والقضائية مع "فصل الجهاز التنفيذي عن الهيئات السياسية المنبثق عنها".
 1ـ هذا النص ل يحمل توقيعا ،ول تاريخا ،وينتمي لحقبة ما بعد  ،1985ولعله صيغ من داخل السجن ضمن نقاشات معينة .إن التمعن في مضمونه يظهر ل منطقيته بالمقارنة مـع مسـار تطــور فكـر
التحريفيين الجدد لما بعد  ،1985أاو أانه يعكس تناقضات داخل من تبنوا خط "إعادة البناء" ،ذلك أان وثائق أاخـرى تعكـس نفــس الوضــعية ،مــن حيــث رفضـها تبنـي أاطروحــات جديـدة للتحريفييــن
أ
الجدد ،من قبيل مثل وثيقة "الهداف التكـتيكية والبرنامج الثوري" ،رفض أارضية تدعو إلى النتقال إلى العمل الشرعي والقانوني ،ونفس الشيء ينطبق على وثيقة "مضــمون التحــرر الجتمــاعي فــي
الثورة الوطنية الديموقراطية الشعبية" ،التي حاولت الجتهاد في بعض قضايا الستراتيجية الثورية ،ومثل هذه الوثائق ،إما أانها غير موقعة ،أاو تحمل توقيعات شخصية.
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العفو الشامل والفوري بالنسبة لكل الحكام ذات الطابع السياس  ،وعفو واسع ر
لمعتقل الحق العام ،ضحايا
أكت ما يمكن بالنسبة
ل
ل
قروسظ .إلغاء عقوبة العدام ،وإقامة دولة القانون علمانية مضمونة بالخصوص ،بفضل الستقلل التام للسلطة القضائية
قضاب
جهاز
ل
ل
العالم لحقوق النسان.
قواني عصية وتقدمية تطبق بالخصوص وبدقة العلن
إزاء السلطة التنفيذية ،ومرتكزة عل
ي
ل
ر
الجماهتي ة
المباشة للمج الس الش عبية ،وك ذا المنظم ات
أوس ع ممارس ة للديمقراطي ة بفض ل ممارس ة أقض ح د م ن الديمقراطي ة
ي
التعبت والعقيدة الدينية أو الفلسفية.
الواسعة والمستقلة عن وصاية الدولة والحزاب ،وكذا بفضل حرية تشكيل الحزاب وضمان حرية
ي
العتاف بحكم ي
ي
ذاب واسع عل المستويات السياسية والقتصادية والثقافية للمناطق ي
متمتة من تاريخها مثل
الت تستمد شخصية ي
ل
ل
ي
الختة
والعتاف باللغة المازيغية كلغة وطنية مثل العربية ،بينما تظل هذه
الصغت،
مجموعة الريف -جبالة ،زمور-زيان ،سوس -الطلس
ي
ي
اللغة المستعملة لف العلقات والوثائق الدبلوماسية.
(2عل المستوى القتصادي:
مصادرة كل الملك المنقولة والثابتة للعائلة الملكية ،ولكل الذين تقلدوا مناصب وزارية حكومية من مستوى عال )وزير أول ،وزير
الثاب ،وذلك دون تعويض.
الداخلية( لف عهد الحسن ل
تأميم البنوك وأهم المجموعات المالية " " groupes financiersوتقدير التعويض عل أساس ال رأس المال الذي تم السهام فعل به
لف المؤسسة.
ي
قواني الخوصصة إل الملكية العمومية.
الت تم تفويتها لف إطار
ي
إرجاع كل الصناعات والمناجم ل
اع جدري يرتكز إل:
إصلح زر ل
بوسيتها.
اعيي لهذه الستغلليات
ي
* نزع ملكية ما فوق  10هكتار لف المناطق المسقية ،وتكليف مجمعات العمال الزر ي
اض م ن ط رف المج الس الش عبية المحلي ة لش كل موس اوي ،بم ا لف ذل ك
* ن زع ملكي ة م ا ف وق 30هكت ل
ارف من اطق الب ور ،وتوزي ع ه ذه الر ل
الملكي الق دام ال ذين ل يزرع ون بالتوكي ل  ،"anciens" propriétaires non absentéistesه ذه المج الس الش عبية
توزيعه ا عل
ي
وف حالة الصورة إعادة إنشاءها.
اض
ستضمن كذلك
ي
الرع الجماعية ل
ل
تسيت أر ل
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الفلحي الفق راء ،خاصة،
الفلح تحث رإشاف المجالس الشعبية المحلية والقليمية لتكون لف خدمة
* إعادة تنظيم مؤسسات القرض
ي
ل
وتجهت آبار المياه.
الصغت
وتنمية البنيات التحتية الصورية ،لسيما الري
ي
ي
تحسي رشوط الحياة والعمران لف البادية.
ي
املي"  collectifs des travailleursلف ك ل المؤسس ات العام ة أو الخاص ة الص ناعية ،التجاري ة والمالي ة ،ال ي لت
إقام ة مجمع ات الع ي
الوسيت والنتاج.
يفوق عدد عمالها ومستخدميها  20شخصا .هاته المجمعات يجب أن تتوفر عل كل الصلحيات من أجل مراقبة
ي
الوطت ،وخاضع لسلطته وتوجيهاته وسلطة ق راره لف نهاية المطاف .
الشعت
وطت للتخطيط منبثق عن المجلس
تأسيس مجلس
ل
ال
ل
ي
الوطت الذي سيتطور لف إطارها النشاط الحر والمسؤول
للقتصاد
اتيجية
الست
الوطت للتخطيط ببلورة التوجهات
ويتكلف هذا المجلس
ل
ل
ي
والت ستلعب دور الموجه بالنسبة لسوثمارات الدولة والجهات .وسوتضمن تلك التوجهات ،بالخصوص مجهودا
للمؤسسات القتصادية ،ل
ي
الت خربها النظامان الستعماري والستعمار الجديد.
ذا أولوية ،من أجل إعادة البناء المتوازن للقتصاديات الجهوية للمناطق المهمشة ل
إن التخطيط القتصادي يجب أن يرتكز عل المبادئ التالية:
* أن ترتكز التنمية عل مبدأ العتماد عل القوى الذاتية.
للجماهت الشعبية.
* أن تكون التنمية القتصادية متمركزة حول تلبية الحاجيات الغذائية ،كما وكيفا .وبأثمنة مناسبة بالنسبة
ي
توفت المواد الصناعية الصورية للستهلك العادي.
* ي
ي
صغتة( وتنمية صناعية متمفصلة
الت تتضمن صناعة قروية
ي
* توازن وتكامل الفلحة والصناعة ،بتحقيق توافق يبي تنمية قروية مدمجة ) ل
خاصة حول الزراعة ،تهيأ لشكل متواز مع تطور التعليم وانتقال بلدنا إل التكنولوجيا والحياة العصية .إضافة ال أن هذه التنمية يمكن أن
الكبت.
تتمفصل مع تنمية شاملة للمغرب
ي
الملك ال "دور الشعب".
تحويل قصور النظام
ل
كبتة ) %50تقريبا( بالنسبة لكل الوزارات ماعدا التعليم والصحة والشبيبة والرياضة والسكن.
متانية
تسيت الدولة بنسبة ي
ي
تقليص ي
للتجهت  .وأما الموظفون الذين
متانيتهما
وتصل نسبة التقليص هاته ال  %80لف وزارة الداخلية بما لف ذلك المن
ي
الوطت والدفاع ،وكذا ي
ل
مسؤول هذه الجهزة الذين قد يحاكمون لسبب
سيتم الستغناء عنهم بفضل هذه السياسة وكذا بفضل حل أجهزة السلطة )ما عدا بعض
ل
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جرائمه م( فيج ب تح ويلهم إل أنش طة إنتاجي ة ،أم ا ال وزارات الجتماعي ة الربع المش ار إليه ا فيج ب إع ادة تنظيمه ا لتخليص ها م ن الهياك ل
البتوقراطي ة ،وم ن أج ل ض مان أحس ن ر
املي به ا )رج ال التعلي م والص حة ،والمس اعدة للش باب والس كن( م ع
ي
الش وط لنش اط ودينامي ة الع ي
متانية الدولة.
ضمان الولوية المطلقة لهذه المصالح عل مستوى ي
ي
وتعت كلمة "البذخ"
الت تصلح لنتاج أو تركيب مثل هذه المواد
ل
حذف كل واردات مواد البذخ والمواد نصف المصنعة او قطع الغيار ،ل
هنا كل المنتوجات الموجهة نحو الستهلك المادي ،ي
الجماهت الشعبية الكادحة اقتناءها .وهذا الج راء يهم مثل
والت ليست لف مستطاع
ي
ل
العموم فعالة ،ملئمة اقتصاديا.
لتجهت البلد لشبكة للنقل
السيارات ،بينما سيتم تخصيص مجهود هام
ي
ل
ر
المباش عل المداخيل الضعيفة ،ويزيد فيها لشكل محسوس بالنسبة
جباب جدري يحذف أو يخفف لشكل ملموس الصائب
إصلح
ل
ر
المباشة عل النت اج
غت
للم داخيل المرتفع ة .ويف رض ضائب ك يبتة عل نفق ات الب ذخ ،ويقل ص لش كل ك يبت أو يح ذف الصائب والرس وم ي
ي
الجماهت الكادحة بصفة أساسية.
الت تمس
ي
ل
الثقاف أو ل
المنتخبي ،إذا
أما لف الوظيفة العمومية ،فإن الرواتب العليا بما لف ذلك التعويضات ليجب أن تتجاوز  6أو  7م رات الرواتب الدنيا .أما أجور
ي
كان المر يتطلب أجرا ،فإنها يجب أن تكون من مستوى متوسط الرواتب لف الوظيفة العمومية ،دون السماح بمراكمتها مع مداخيل أخرى.
الملك
الخارح الذي استجلبه النظام
الكت من الدين
 إج راء مفاوضات مع كل الدول والبنوك الجنبية المعنية ،من أجل حذف الجزءا
ا ل
ل
العميل ،أو الذي استجلب ف كنفه ،وتحويل ي
الباف إل سندات ذات أمد طويل جدا أو بنسبة فائدة ضئيلة جدا ،لف الحد القض ول يجب أن
ل
ل
الخارح سنويا  10%من صادرات البضائع.
تتعدى قيمة أداء الدين
ا ل
ي
 (3عل المستوى الجتماع والثقاف:
يجب إعطاء السبقية التامة للتعليم والصحة والسكن والثقافة ،ولذلك:
أ -التعليم:
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البالغي سن السادسة من
سنتي بالنسبة لكل الطفال
البتداب من خمس سنوات يجب أن يكون إلزاميا ،ويصبح فعليا بعد
إن التعليم
ي
ي
ل
تدريج إنشاء مدارس الطفال" " MATERNELLESلف كل أنحاء البلد للطفال ما
وف السنوات التالية ،سيتم لشكل
ا ل
السنة الول للدراسة .ل
يبي  3و  6سنوات.
إن التعليم الثانوي من خمس سنوات يجب أن ينظم ويعمم لف أقص الجال ،بهدف إعطاء تكوين عام وأسس لكل الذكور والناث .كما
الوطت.
توفت مناصب شغل ملئمة لف إطار التخطيط
يجب ي
ل
المهت  ،أو الستمرار لف التعليم العام الثانوي من أجل
بعد ذلك ،يمكن لهؤلء الشباب ،وحسب رغباتهم وطاقاتهم ،إما إتمام تعليمهم
ل
كبت ،عل البحث وتنمية الطاقات الخلقة ،والذي يجب أن يكون مفتوحا أمام أقض
النتقال ال التعليم
العال الذي سيكون مرتكزا ،لشكل ي
ل
العال حسب المكانيات وحسب
عدد ممكن من الشباب بما يتلءم وإمكانية البلد ويجب أن تقام جسور سوسمح للكبار باللتحاق بالتعليم
ل
قدراتهم الخاصة.
الت لزالت ر
ي
المواطني ،رجال
كبت لف البلد ،لف ظرف خمس سنوات ،كحد أقض ،بالنسبة لكل
منوشة لشكل ي
ي
يجب القضاء عل المية ل
ونساء ،الذين ل يتجاوز سنهم  20سنة وذلك باللجوء إل وسائل التعبئة الشعبية .ويمكن أيضا ضم الشخاص الذين يتعدى سنهم  20سنة
اغبي لف الستفادة من هذا المجهود.
والر ي
وف الحالة الثانية ،يجب تكميل هذا التعليم ،بتعليم اللغة
ستكون لغة التعليم لف
ل
ه اللغة الصلية ،عربية كانت أم أمازيغية .ل
البتداب ل
العربية ،لشكل ملئم ي
كغتهم من الطفال.
حت يتمكن الطفال المازيغيون من ولوج التعليم الثانوي ،وهم يمتلكون هذه اللغة ي
والعال .ويتم دمج الثقافة المازيغية كالثقافة العربية لف التعليم الثانوي العام .ويجب تنظيم
ه لغة التعليم الثانوي
ل
اللغة العربية ل
المازيغيتي لف الجامعة ،والذي يجب أن
عال لتطوير اللغة والثقافة
ي
دروس لف المازيغية لكل الذين يرغبون لف ذلك .كما سيتم إنشاء معهد ل
يتوفر عل ملحقات لف كل المناطق المستقلة ذاتيا لمن يرغب لف ذلك.
ب :الصحة:
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لتوفت مصلحة للوقاية الصحية لف كل مناطق
إن الصحة تشكل رصيدا ثمينا بالنسبة لمجموع السكان .لذلك يجب القيام بكل المجهودات
ي
ينبع أن تعمل أول عل تخفيض نسبة وفيات الطفال قبل بلوغهم خمس أو ست سنوات ""mortalité infantile et juvénile
البلد،
ل
إل مستوى الدول المصنعة وذلك لف أقرب الجال لهذا لبد من:
التطهت وإع داد البني ات التحتي ة للم اء ر
الش وب والمج اري والقض اء عل المس ونقعات للح د م ن
سياس ية مس تعجلة تت ول حملت
ي
المراض المعدية ،مع الرتباط مع منظمة الصحة العالمية لنجاز برامج لف الوقاية.
قواني تضمن ر
الشوط الصحية للوقاية من أمراض وحوادث الشغل.
ي
ي
المواطني الجسمية والنفسية.
الت تهدد صحة
ي
مواجهة النتائج الضارة بالبيئة الطبيعية والعمرانية ل
العتماد عل العنص ر
التكنولوح المكلف ،والعتماد عل المراكز الصحية الولية.
البشي بدل النهج
ا ل
توفت برامج لمكافحة سوء التغذية.
ي
القواني المتبعة لف هذا المجال.
إلغاء وصاية وزارة الداخلية عل المسوشفيات العقلية ومراجعة
ي
إنشاء صيدلية وطنية بمشاركة الدول المغاربية.
إن الهدف العام الذي يجب تحقيقه ،ف مرحلة متقدمة ر
أكت ،هو ضمان الزدهار التام لشبيبتنا وحياة صحية ،وكريمة للكبار بما لف ذلك
ل
ي
الت تضمن المساواة التامة يبي الم رأة والرجل لف جميع الميادين وكذا حماية وظيفة المومة،
وف نفس الوقت ،فإن
ي
الشيخوخة .ل
القواني ل
بتوفت ر
الشوط المادية من أجل تنظيم أحسن للولدة " " natalitéوستوضع كل الوسائل
عندما ترغب المرأة لف ممارستها ،سوسمح تدريجيا
ي
المعني والمعنيات.
العصية والمضمونة صحيا تحت تصف
ي
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ر ي
ر ي
السياسيي
المعتقلي
بيان 1منظمة إل المام بمناسبة إطلق ساح بعض
الملك بإطلق شاح  50معتقل سياسيا ،وباتخاذ قرار إعادة  178من المطرودين إل وظائفهم.
لف يوم  7من الشهر الجاري ،قام النظام
ل
والمختطفي المغاربة
وعسكريي
مدنيي
السياسيي
المعتقلي
جزب  ،بالنظر إل ما تعج به سجون النظام من مئات
ورغم أن هذا الحدث
ي
ي
ي
ي
ي
ل
ر
اويي ،وبالنظر إل ر
حامل الشواهد العليا،
والمشدين بما فيهم
العاطلي
عشات اللف المطرودين من العمل ،ومئات اللف من
ي
والصحر ي
ل
اط
السياسيي وعائلتهم
للمعتقلي
نضال
يعتت لف حد ذاته مكسبا هاما ،جاء نويجة مسلسل
فإنه ا
ي
ي
ي
ل
مدعومي بضغط ال رأي العام الديموقر ل
والخارح.
الداخل
ا ل
ل
ي
وتأب عملية إطلق الشاح هاته ،بعد أن ذهبت أدراج الرياح دعاية النظام الصاخبة ،ي
الت صاحبت إطلق شاح  8معتقل سياسيا ،لف بداية َ
ل
ل
ي
والت عكس ما كان يتوخاه النظام منها ،أثارت اسونكارا واسعا لدى ال رأي العام .ول يفوتنا
 ،1987الذين اسوسلموا لضغوطاته بطلبهم للعفو ،ل
هنا ،أن نؤكد مرة أخرى ،خلفا لدعاءات بعض وكالت النباء والصحف الغربية ،أن أولئك الشخاص ،لم تكن تربطهم بنا أية صلة بمنظمتنا
منذ أواخر .1979

 1ـ صدر البيان بمناسبة إطلق سراح مجموعة من المعتقلين السياسيين بالسجن المركزي بالقنيطرة ،واتخاذ النظام لقرار إعادة  178مطرودا إلى وظائـفهم .وفــي هــذا البيــان أايضــا ،كبـاقي البيانـات،
أ
هناك استعمال لمصطلحات جديدة ،تنـم عـن تحــول واضـح فـي خـط المنظمـة ،مـن قبيـل اسـتعمال مصـطلحي "الحكـم المخزنـي" و "الدولــة العلويـة" ،كمـا أان الرضـية السياسـية تنهـل مــن خطـاب
أ
ديموقراطي إصلحي ،أاصبح سائدا داخـل منظمـة إلـى المـام تحــت قيـادة تحريفيـة جديــدة ،علمـا أان المنظمـة لـم يعـد لهـا وجــود بالـداخل منـذ خريـف  . 1985أامـا حــديث البيـان عـن ملبسـات إطلق
مجموعة من المعتقلين بعد طلبهم العفــو ،ونعنـي بـه مجموعـة الثمانيــة ،فيلفـه ضـباب ،خاصــة فيمـا يتعلـق بسـلوك أاصـحاب البيـان ،عنـدما توجهــوا إلــى أراس الدولـة الفرنسـية سـنة  ،1984مطـالبين
أ
التدخل من أاجل إطلق سراحهم )سبق لنا الحديث في هذا الموضوع على موقع " 30غشت ،انظر "مسلسل تصفية المنظمة الماركسية اللينينية المغربية "إلى المام" .("...
أ
منذ  ،1983أداب قادة ما سمي ب "إعادة البناء" الفاشل على توقيع بياناتهم ب"منظمة إلى المام المغربية" ،وفي ذلك أاكـثر من معنى ودللة.
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ي
سياسيي آخرين للصطفاف معه لف
معتقلي
وتأب هذه العملية من ناحية أخرى ،بعد الفشل الذري ع لحكم المخزن لف محاولته لستدراج
ي
ي
ل
خيانة مطامح شعبنا الوطنية والديموقراطية والقومية والممية.
ول يمك ن للك ذب ال ذي لج أ إلي ه النظ ام ،ووس ائله العلمي ة ،لتق ديم عملي ة إطلق الشاح ه اته ،كأنه ا اس تجابة لطل ب العف و ت وجه ب ه
اط ،ويزيد من
المعتقلون السياسيون المشحون للملك ،ل يمكنه أن
يخف ذلك الفشل ،بل ل يمكنه إل أن ي
يثت احتقار ال رأي العام الديموقر ل
ل
الكشف عن اسوبداد الدولة العلوية.
وإذ يقدم النظام عل عملية إطلق الشاح  ،وإعادة المطرودين هاته ،بمناسبة عيد الفطر ،فذلك لستغلل تقاليد شعبنا ومشاعره الدينية
الت عرضها هو نفسه ي
ي
وع شعبنا ،بفعل النهب
ف
عميق
از
لهت
المؤمني
أمت
وأخلقه النبيلة من أجل إنقاد خرافة " ي
ي
ل
ل
وحام الملة والدين" ل
ل
أكت المساجد لف العالم.
كادح
الممنهج الذي سلطه نظام الحسن عل جيوب
وجماهت شعبنا لتحقيق عظمته المجنونة ببناء مسجد من ا
ي
ل
ي
الت ما فتئت توسع قاعدتها الشعبية ببلدنا،
وتتم هذه العملية لف ظرف يضيق فيه الخناق عل النظام عل مستوى قضية حقوق النسان ل
السياسيي ،وتقدم فيه بعض أنظمة المنطقة
المعتقلي
والخارح تصاعدا لطلق شاح
الداخل
اط
ي
ي
ا ل
ل
ويزداد فيه ضغط الرأي العام الديموقر ل
اط بطل
الملك يظهر أمام ال رأي العام
)تونس ،الجزائر( عل تنازلت سياسية بفعل الضغوطات الشعبية ،مما جعل النظام
العالم الديموقر ل
ل
ل
وف هدر الحريات الديموقراطية بالذات .وتتم أيضا لف وقت يقوم فيه النظام بونازلت عل مستوى قضية الصحراء،
لف السوبداد
السياس ل
ل
ر
ي
مصت الشعب الصحراوي.
الت بدأها مع جبهة
البولتاريو من أجل استفتاء تقرير ي
ي
تمثلت لف مسلسل المفاوضات المباشة ل
غت أن النظام الملك بإقدامه عل هذا التنازل ،وف هذا الظرف بالذات ،سيحاول الستفادة منه عل ر
أكت من صعيد .فهو ،علوة عل مراميه
ي
ل
ل
اط
المعتقلي
لفراغ مطلب إطلق شاح
ي
ي
اط ا ل
شعت شامل ،يهدف منه تهدئة ال رأي العام الديموقر ل
السياسيي من مضامينه كمطلب ديموقر ل
السياس  ،وإجهاض نهوض قوى حقوق النسان ببلدنا ،وشل
الخارح ،وتوقيف مسلسل احتجاجاته وإداناته لقضية العتقال
الداخل و
ا ل
ل
ل
نضالت
السياسيي وعائلتهم ،وتطويق المزايدات المحوشمة المحتملة للح زاب الصلحية الشوفينية حول تنازلته لف قضية
المعتقلي
ي
ي
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ي
الت ل تعدو أن تكون دفعة لف ف راغ " الديموقراطية الحسنية"
اط" المزعوم ل
الصحراء وإيهامها بإعطاء دفعة جديدة " للمسلسل الديموقر ل
ي
غت قابلة " للتعميق" ول "للتوسيع".
،وه
بالتال ي
ل
ل
الت ما انفك النظام يؤكد عل كونه استكمل بناء مؤسساتها وأوصلها إل مداها ل
تنطل عليها مناورات النظام ،ذلك،
إن القوى الديموقراطية السياسية والنقابية والحقوقية ،الغيورة عل قضايا شعبنا وحقوقه النسانية ،لن
ل
المعتقلي السياس ييي قض وا م ا يبي  4وأك رت م ن  14س نة لف زن ازنه ،واتخ اذ ق رار إع ادة دم ج مطرودي ن لف
أن إطلق شاح مجموع ة م ن
ي
ي
النقاب،
مابي  7و  10سنوات لسبب ممارستهم لحقهم لف الضاب ،أو لف النتماء
وظائفهم ،بعد أن رشدوا ومعهم عائلتهم لمدة تتاوح ي
ال
تعتت قمة احتقار واستهتار حكم المخزن الجاثم عل صدر شعبنا بمطالب شعبنا ،وبقضية حقوق النسان بوجه عام.
ا
اهت الكادح ة م ن أج ل الجمهوري ة
إن منظمتن ا "إل الم ام" ،ال ي لت م ا انفك ت رغ م حملت التص فية ال ي لت اس تهدفتها ،تناض ل لتنظي م الجم ي
للمناضلي الذين
تعتت هذا الحدث لف حد ذاته مكسبا نضاليا ،وتتقدم بأحر تهانئها
الديموقراطية الشعبية المرتكزة إل المجالس الشعبية ،إذ ا
ي
مناضل
أطلق شاحهم ،وللذين استعادوا وظائفهم ،ولعائلتهم ،ولجميع الغيورين عل حقوق النسان بالداخل والخارج  ،وبأحر تحياتها لكل
ل
شعبنا الصامدين لسجون النظام ،الشية منها والعلنية ،وتؤكد أن القمع والرهاب والعتقال ومنع الحريات الديموقراطية ،ثوابت مرتبطة
الملك الدكتاتورية.
بطبيعة النظام
ل
إن منظمتنا ،إذ تؤكد عل ذلك ،فإنها تدعو القوى الجذرية للرتباط بنضالت
الجماهت الكادحة ،وتجاوز تمزقاتها وشتاتها ،وتنسيق مواقفها
ي
ي
الرجع  ،بهدف فرض مطالب ومطامح شعبنا الملحة لف
الشعت ،وتوحيده ،وتثبيته ضد القطب
المشتك من أجل لف القطب
لف النضال
ال
ل
الحري ات الديموقراطي ة و العي ش .وم ن جه ة أخرى ،تت وجه بن داء ح ار لكافة الق وى والفعالي ات الديموقراطي ة المناضلة ،وك ل الغيورين عل
العالم من أجل:
اط
ل
حقوق النسان ببلدنا ،والرأي العام الديموقر ل
ي
ي
الت يتعرضون لها من طرف
بمناضل شعبنا
 فضح حملت الرهاب ،والعتقال  ،و التنكيلي
المعتقلي  ،ومخططات البتاز والضغط ل
ل
النظام وأجهزته القمعية المخزنية الفاشية.
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المنفيي إل أرض الوطن.
والنقابيي وفرض حق عودة
وعسكريي
مدنيي
السياسيي
المعتقلي
 فرض إطلق شاح جميعي
ي
ي
ي
ي
ي
المختطفي وإطلق شاحهم.
مصت
 الكشف عني
ي
البظ ء ال ذي يتع رض ل ه المعتقل ون السياس يون المصبون ع ن الطع ام ) مجموع ة مراك ش ( من ذ س نوات،
 توقي ف مسلس ل التقتي لل
وإطلق شاحهم.
منظمة إل المام المغربية
11-5-1989
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والينامج الثوري :يصورة تمفصلهما الجدل
الهداف التكتيكية ر
ر
ع قادر عل تجاوز المأزق ،الذي وصل إليه الذين قدموا جميع التنازلت من أجل
يطرح البعض حاليا ضورة بناء إطار
سياس جديد ش ل
ل
الت فرضت عليهم الدخول ف ر
ر
ي
الشعية،
ل
الحصول عل الشعية ،وقد يستمرون لف تقديم التنازلت دون أن يحققوا أي هدف من الهداف ل
وكذا ،مازال الذين رفضوا ر
يعتت نفسه بديل )البديل السديد( لكل القوى السياسية المغربية العلنية
الشعية تجنبا للقمع ،أي أن هذا الطرح ،ا
منها والشية.
نعتته سديدا
سنحاول لف هذا النص بعد تقديم شي ع لهذا الطرح مناقشة أسسه وأبعاده السياسية والفكرية ،وسنقدم تصورنا للجواب الذي ا
ي
الطبف لف بلدنا.
العال للصاع
عل المستوى
ل
ل
 .Iتقديم مركز لطرح بناء إطار سياس رسع جديد:
ينبت ه ذا الط رح عل تحلي ل الظ رف السياس الراه ن ،وعل تقيي م الق وى السياس ية ر
الش عية والشية ،نس تخلص منه ا أن الديمقراطي ة
ل
ل
ه الجوهر ،وضورة بناء منظمة سياسية رشعية جديدة.
السياسية ل
السياس:
ويكتف الطرح بالنقط التالية حول الوضع
ل
ل
الظرف الدول:
* تحولت ف بلدان أوربا ر
الشقية وبعض بلدان إفريقيا.
ل
التذكت بتقرير وزارة الخارجية المريكية(.
* ضغوطات الدول الغربية عل بعض البلدان التابعة ،لدفعها للقيام بنوع من التفتح )
ي
1

 1ـ كـتبت الوثيقة سنة  ،1990وتعكس إلى حد ما بعـض الخلفـات الـتي كـانت تظهـر بيـن أانصــار خـط "إعـادة البنـاء" ،وقـد ظـل الخلف بينهـم حــول العمـل "الشــرعي" قائمـا منـذ  1984فـي إرهاصــاته
أ
أ
الولى ،ثم تطور بعد ذلك ،فحسم لصالح العمل في الشرعية بعد حل المنظمة وتاسيس تنظيم سياسي علني تحت اسم "النهج الديموقراطي".
وعموما ،فإن وجود وثائق من هذا القبيل ،تنتمي للمرحلة ما بعد  ،1985لتعكس ،كما أاشرنا إليه في السابق ،ذلك التطور المنعرج ،غيـر المتسـاوي للخــط التحريفــي الجديـد ،الـذي لــم يكـن يعـدم
خ
خ
وجــود بعــض الراء والمواقــف الشخصــية ،مــن خلل بعــض النصــوص أاو المقــالت تخــرج عــن إطــار التجــاه العــام ،بحيــث لــم يفــرض التجــاه التحريفــي الجديــد هيمنتــه المطلقــة إل فــي اخــر المطــاف،
أ
مستفيدا من المواقف الوسطية والمتذبذبة ،والوهام التي يخلقها الوضع الذاتي في السجن.
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الظرف الداخل:
الوع بحقوق النسان.
تنام
*
ل
ل
* إدراك النظام أن المغرب مهدد بتحولت لن تكون لصالح النظام ،من تم إقدامه عل بعض الخطوات:
الحكوم حول إلغاء الضاب العام لف أبريل .1990
البيان
ل
تشكيل مجلس اسوشاري لحقوق النسان.
ي
بتغيت الدستور.
مقتح النظام للحزاب السياسية
ي
شعور القوى السياسية بأن الظرف لم يعد كما كان.
السلميون احتلوا مواقع هامة لف الدول المغاربية.
الوطت انسحبوا
خارجي عن الجماع
المناضلي الذين ظلوا
ي
ي
ل
السياس  ،ول م يق دموا ب ديل سياس يا مطروح ا للعم وم ،إذن ،وبش كل مرك ز ينطل ق ه ذا الط رح م ن أن النظ ام مقب ل عل تفت ح
م ن المي دان
ل
سياس  ،وعيا منه بمصالحه ،وبسبب ضغط عوامل خارجية )التطورات ف أوربا ر
الشقية وبعض البلدان الفريقية ،وضغط البلدان الغربية
ل
ل
ر
ع
الوطت ،أن يستفيدوا من ه ذا الظرف ،لبناء إطار
خارجي عن الجماع
المناضلي ال ذين ظلوا
عل ال دول التابعة( ،وأن عل
ي
ي
سياس ش ل
ل
ل
المأزقي الذين أتينا عل ذكرهما لف التقديم.
بتلف
يسمح لهم ،حسب هذا الطرح
ي
ل
 .IIمناقشة هذا الطرح:
سنناقش هذا الطرح عل ثلث مستويات:
المتيالي ة وتض خيم لبع ض
أول :إن ه إس قاط تعس لف
للتغيتات ال ي لت وقع ت لف بع ض ال دول ،وس كوت ع ن طبيع ة التفت ح ،ال ذي ت دفع إلي ه ا
ي
خطوات النظام.
ثانيا :تغييب لي تحليل للتناقضات الطبقية ولطبيعة النظام والمنظمات السياسية ببلدنا.
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ثالثا :فهم خاط مغلوط ومغالط لتجربة القوى السياسية ر
الشعية والشية.
ي
الميياليــة وتضــخيم لبعــض
للتغييات الـ تـن وقعــت ـف بعــض الــدول والســكوت عــن طبيعــة التفتــح الــذي تــدفع إليــه
أول :إســقاط تعسـ يـق
ر
رـ
خطوات النظام.
الشقية عل المغرب ،فف تلك الدول كانت الس لطة ف يد ر
الت وقعت ف دول أوربا ر
ي
قشة يبتوقراطية،
ل
ل
إن من الخاط إس قاط التحولت ،ل
ل
ر
وه لف الحقيقة أصبحت معزولة عنه ،وتمارس عليه
تهيمن عل الحزب وأجهزة الدولة ،وتستمد مشوعيتها من ادعائها تمثيل الشعب ،ل
ي
حي فق دت ه ذا ال دعم لف ظ ل سياس ية غورباتش وف ،ظه رت ه ذه
الديكتاتوري ة ،بفض ل ال دعم العس كري للتح اد الس
وفياب ،ل ذلك ي
ل
البتوقراطية عل حقيقتها ،واستطاعت مختلف الطبقات أن تطيح بها لشعة بفضل مظاهرات ضخمة.
ي
الملك  ،الممثل للطبقات السائدة والمتحكم لف أجهزة قمعية ضخمة ،تندمج أطرها العليا لف الطبقات
أما لف المغرب ،فالسلطة لف يد النظام
ل
الس ائدة ،وال ي لت ل ن تت واب ع ن قم ع أي مظ اهرات ش عبية بك ل قس وة ودموي ة ،كم ا ع اتت ع ن ذل ك خلل تاريخه ا الطوي ل  .ث م إن الطبق ات
ر
السء الذي يجعلها توسع من هيمنتها السياسية
السائدة قد استطاعت جر بعض فئات الطبقات المتوسطة إليها ،وجر الحزاب الصلحية ،ل
الجماهت الشعبية.
وايديولوجية عل
ي
جماهتية قوية لف بعض البلدان الفريقية خلل هذه السنة )ساحل العاج ،الغابون ،(...لكنها لم تؤد إل القضاء النظمة
لقد وقعت حركات
ي
القائم ة ،وذل ك م ن جه ة ،لن الوض اع ف إفريقي ا تختل ف ع ن الوض اع ف أورب ا ر
المتيالي ة وإن ك انت تري د تفتح ا م ا لف ه ذه
الشقية ،ولن ا
ل
ل
البلدان الفريقية ،فإنها ر
تخس انتصار ثورات شعبية.
إن البل د الوحي د ،ال ذي ع رف ويع رف تط ورات هام ة وعميق ة لف إفريقي ا ه و الجزائ ر .لفه م أس س ه ذا الواق ع ،لب د م ن محاول ة الحاط ة
ي
عت تحكمها لف
تعت عن هيمنة البورجوازية الصغرى عل
بالتناقضات الطبقية هناك لجبهة التحرير
الجماهت الشعبية ،ا
ي
الت كانت ا
الوطت ،ل
ل
جه از الدول ة أص بحت أك رت ف ر
ي
الطبف ال ذي عرفت ه البورجوازي ة الص غرى من ذ
ايز
التم
بب
لس
ة،
طبقي
ة
وتمثيلي
مون
مض
أي
ن
م
ة
مفرغ
أكت
ل
الس تقلل ،حي ث تح ولت فئ ات منه ا إل بورجوازي ة ك يبتة ،مس تفيدة م ن مواقعه ا لف أجه زة الدول ة ،بينم ا التحق ت فئ ات أخ رى بص فوف
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خطت للجبهة ،ولجهاز الدولة المركزي ة ،الذي تتحك م في ه .لف نف س الوقت ،لزال ت الطبق ات
ادحي .إن ه ذه الوضعية أدت إل ضعف
ي
الك ي
ي
ي
الطبف لف المرحلة الول لبناء إطاراتها السياسية ،بعد إقرار التعددية الحزبية لف البلد مؤخرا.
الت أفرزها التمايز
الجديدة ،ل
ل
غت
املي  -إض افة إل تف اقم الزم ة القتص ادية والمجتمعي ة ال ي لت أدت إليه ا عصنة شيعة وفوض وية  -أديا إل ن وع من الت وازن ي
إن ه ذين الع ي
السياس لمختلف الطبقات والفئات
المستقر لف البلد ،يبي مختلف الطبقات ،سمح بإجراء انتخابات نزيهة ،ولزال يسمح بتطور النشاط
ل
انتقال.
غت أن هذا الوضع هو وضع
الجتماعية ،لف جو من الحرية والديمقراطية فريد من نوعه ،لف العالم الثالث ،ي
ل
إن بلدنا لم تشهد مثل هذه التطورات ،حيث ظلت الطبقات السائدة ونظامها ،تتحكم لف السلطة وتتطور لف اتجاه استمرار وتوثق علقات
ي
المتيالية ،عملت عل بناء
الستقلل
للمتيالية .إن هذه الطبقات ذات التاري خ
التبعية
والت تطورت لوستجيب لتطورات ا
ا
ل
والقمع الطويل ،ل
ل
تعبتاتها السياسية والفكرية ،وتحاول عقلنة سلطتها ،وإعطاءها ر
المشوعية فيما يسم بالمؤسسات "الديمقراطية" ،لذلك من الوهم الظن،
ي
ي
الت تعرفها الجزائر.
أن بلدنا يمكن أن تعرف أوضاعا مثل تلك ل
سياس  ،لكن ل يجب السقوط لف تضخيم هذه
المتيالية ،ليقوم بتفتح
أما عل صعيد آخر ،صحيح أن هناك ضغط عل النظام من طرف ا
ل
ي
الت تمليها عليه ،ويقدم لها الخدمات
الضغوطات ،وذلك لن ا
المتيالية تحتاج أيضا إل النظام ،الذي يطبق بحماس السياسات القتصادية ،ل
السياسية ،بل ي
ايت مثل( ،وكما هو الحال الن لف الخليج.
حت العسكرية إن اقتض الحال ،كما كان المر لف إفريقيا ) لف الز ي
السياس  ،ال ذي ق د
الساس بالنس بة ،فل يج ب أن نغ الط أنفس نا ،ونغ الط المناض يلي ح ول طبيع ة التفت ح
أم ا م ن جه ة أخ رى ،وذل ك ه و
ل
ل
السياسيي ،أو
المعتقلي
المتيالية .فهذا التفتح ،وإن كان من شأنه أن يحقق بعض المكوسبات السياسية البسيطة ،كإطلق شاح
تشجعه ا
ي
ي
توس يع مش اركة الح زاب المعارض ة )أو بعض ها( لف المؤسس ات التمثيلي ة للنظ ام ،ل يمكن ه س وى أن يك رس التبعي ة القتص ادية والسياس ية
وبالتال فإن هذا التفتح ل يمكنه إل أن يكون
للجماهت الشعبية،
للمتيالية ،وما تولده من فقرو جهل ،واستغلل مكثف وتهميش
والثقافية
ي
ا
ل
وستسخ بالصورة الديكتاتورية عل الغلبية الساحقة من الشعب
محدودا لف أحسن الحوال ،عل بعض الفئات من الطبقات المتوسطة ،ي
المغرب.
ال
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صحيح أنه يجب أن يستفيد المناضلون من أي تفتح مهما كان ،لكن السؤال المطروح ،هو لف أي اتجاه يجب أن تكون هذه الستفادة:
الجماهت الشعبية ،وإعطائها ر
عت التهافت عل اللتحاق به ،وإدراج كل النشاط
هل لف اتجاه زرع الوهام حول هذا التفتح داخل
المشوعية ا
ي
اهت الش عبية ،وتوض يح طبيع ة ه ذا التفت ح ،وإب راز الب ديل
لف إط اره ،ع ات تش كيل تنظي م
سياس جدي د ،أم بالس تفادة م ن اللتح ام بالجم ي
ل
الس ديد ،الق ادر عل تحريره ا م ن الس تغلل المكث ف والتهمي ش والض طهاد والس وبداد؟ ه ل ه ذا التفت ح م ن ش أنه ،لف ظ ل نظ رة تطوري ة
والمتيالية،
الجماهت ،أم أنه محكوم ،لسبب طبيعة النظام والطبقات السائدة
خاطئة ،أن يؤدي إل إقامة ديمقراطية حقيقية ،تستفيد منها
ا
ي
أن يكون لباسا جديدا لنفس الديكتاتورية الممارسة حاليا ضد شعبنا؟
تبي الحداث نفسها خطأها.
وعل الصعيد
الداخل فإن السس السياسية لهذه المبادرة الهشة ي
ل
الماض للغاء الضاب العام ،فقيادة ك  .د .ش ما دامت خاضعة
الحكوم ،الذي صدر لف أبريل
فمن المضحك حقا إعطاء الهمية للبيان
ل
ل
ي
ي
سني ،والمتمثلة لف
للتجاه
الت تمثلها منذ ي
اك ،لن تستطيع أرادت ذلك أم أبته  :إل تمثيل نفس المشحية ل
اليميت السائد لف التحاد الشت ل
ل
ر
ر
س ء ،أو إل وعود
سء من المماطلة ،ثم
يفض الحوار إل ل ل
المطالبة بالحوار مع الحكومة ،والضغط عليها لجل ذلك ،والحكومة تقبله مع ل
ل
اليميت لف التح اد
ل تنف ذ ،ول يس تطيع التلوي ح بالض اب الع ام ،أن يخ رج ع ن ه ذا الس يناريو ،م ا دام ت ك .د .ش تح ت هيمن ة التج اه
ل
ي
اك.
الشت
ل
فعل لممارسة السلطة لف بلدنا ،إنه مجرد مناورة فرضتها
الحكوم للغاء الضاب العام ،كتنازل جدي ول
إذن ل يمكن اعتبار البيان
ي
كتعبت ل
ل
الظروف عل النظام.
ر
يعت أنه ليس هناك
يعت بتاتا أننا ل نقدر نضال وتضحيات العديد من
ي
المناضلي الشفاء لف هذه المركزية المناضلة ،كما ل ل
إن ما سبق ل ل
ي
اك.
تناقضات يبي قيادة ك.د.ش والتجاه
اليميت المهيمن لف التحاد الشت ل
ل

272

أ
"إلى المام"  1980 :ـ  1994ـ الخط التحريفي ـ وثائق ونصوص
ر
ر
ي
الت
سء ي
تغت لف هذا المضمار ،فهذا المجلس انضاف إل المجالس الخرى ،ل
لقد كت الكلم عن المجلس السوشاري لحقوق النسان ،لكن ل ل
يحركها النظام كلما احتاج إليها ،ويتعلق المر هنا بالساس ،باحتواء النضال من أجل حقوق النسان ،الذي عرف بعض النتعاش لف البلد،
العالم والمنظمات النسانية والحقوقية الدولية.
وإيجاد جهاز للرد عل الرأي العام
ل
تغيت الدستور ،فعلوة عل أنه مجرد أقوال ،لم يكلف النظام نفسه عناء العلن عنه رسميا ،فإنه ي
حت وإن تم ،فلن يعمل
أما كل ما يقال عن ي
سوى عل المزيد من تكريس السلطة المطلقة للحسن ،ربما هذه المرة باللجوء إل ر
توفت بعض المصالح الجديدة للح زاب
الشيعة ،وكذا إل ي
ي
الت تمثلها.
ولبعض الفئات الطبقية ل
ي
ثانيا :تغييب لي تحليل للتناقضات الطبقية ولطبيعة النظام والطبقات السائدة ف بلدنا:
ر
ي
ع ،والتقليل من واقع القمع والرهاب ،الذي ل زال يجثم عل
الت نناقشها تسقط لف نظرنا لف تضخيم إمكانيات النضال الش ل
إن وجهة النظر ل
شعبنا ويحد من نضاليته.
طج للوض اع
إن ه ذا الخط أ ينت ج ع ن تغيي ب أي تحلي ل للتناقض ات الطبقي ة ،ولطبيع ة النظ ام والطبق ات الس ائدة ،ي ؤدي إل تحلي ل س ل
ر
الفعل  .لذلك سنذكر لف هذا الجزء بالثوابت حول النظام والطبقات
يتحاس تحديد مضمونها
السياسية لف البلد ،وكلم عن الديموقراطية
ل
وف الديموقراطية ،لذلك سيتكون هذا الجزء من:
وسنعظ رأينا لف الوضع
السائدة،
السياس ل
ل
ل
الملك
 (1طبيعة الطبقات السائدة والنظام
ل
السياس الراهن
الممتات الساسية للظرف
(2
ي
ل
ر
المباشة للمجالس الشعبية؟
 3هل "الديموقراطية السياسية" المجردة ،أم الديموقراطية
 (1طبيعة الطبقات السائدة والنظام الملك:
كبتة ،ليس هنا المجال لتفصيلها ،ونحيل القارئ عل كتاب
إن المغرب قد عرف منذ زمن طويل ،تشكل طبقات سائدة شهدت تطورات ي
ي
الطبف لف المغرب منذ  " 1956لمجدي مجيد ( ،لكن يمكن إجمالها لف أن هذه الطبقات القديمة العهد ،قد أعيد تشكيلها لف إطار
"الصاع
ل
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وكومتادور ،ومعروف أن
اض كبار
ستورة طويلة من التطور ،تتكون بالساس من
التبعية
ا
للمتيالية وخدمة لها ،وأصبحت بعد ي
ا
ملك أر ل
ل
الكومتادوري ة ل م تع د بالس اس تل ك الفئ ة الهش ة والطفيلي ة الوس يطة ،يبي الس وق الداخلي ة والس وق الرأس مالية العالمي ة ،ب ل
البورجوازي ة
ا
بالمتيالية وتخضع لها خضوعا تاما.
أصبحت بورجوازية صناعية وتجارية ومالية ،بل أيضا زراعية تندمج أوثق اندماج
ا
اهت
تفقت للجم ي
إذن هن اك لف مغربن ا بني ة طبقي ة س ائدة ،تؤس س س يادتها عل قاع دة إنت اج التبعي ة وإع ادة إنت اج التبعي ة ،وم ا يرافقه ا م ن ي
الشعبية ،ومن استغلل مكثف للكادحي ،وتهميش ي
لباف الفئات الشعبية ،وإذا كانت هذه السيطرة ل تتم بواسطة القمع فقط ،بل تلجأ أيضا
ي
ل
إل الساليب السياسية واليديولوجية ،فإن ممارسة الدكتاتورية ي
الجماهت
تبف ضورة ل مناص منها ،للحفاظ عل هذه السيطرة ،وترهيب
ي
ي
الت تعيش لف ظلها ،لذلك من المستحيل أن تفرز هذه البنية الطبقية السائدة ،ديموقراطية قد تسمح
ومنعها من النعتاق من العبودية ،ل
شكل ومحدود،
سياس "
الفعل عن مصالحها .إن كل ما يمكن أن ينجز لف ظل هذه السيادة الطبقية ،هو "تفتح
بالتعبت والدفاع
للجماهت
ي
ي
ل
ل
ل
قد يستطيع لف أحسن الحوال اسويعاب بعض فئات الطبقات المتوسطة ،وهو أيضا تفتح تحت مراقبة شديدة من طرف النظمة القائمة،
وخاصة من طرف الجيش والبوليس ،الذي غالبا ما يتدخل إذا تجاوز الحدود المرسومة له .وتجارب العالم الثالث ،وخاصة أمريكا اللتينية
الكومتادورية ،ولحص
غنية عن كل تعليق .إن "الديموقراطية" لف ظل أنظمة تبعية ل يمكن أن تكون سوى محاولت لعقلنة حكم النظمة
ا
ي
الطبقيي  ،وذل ك عل
الطبف لف لعب ة سياس ية مغشوش ة ،تون افس لف إطاره ا النخ ب الممثل ة لمص الح الطبق ات الس ائدة وأعوانه ا
الصاع
ي
ل
الجماهت الشعبية المضطهدة والمستغلة لشكل مكثف.
حساب
ي
ي
الت ل تسمح سوى بديموقراطية شكلية ومحدودة وتحت مراقبة شديدة ،فإن الطبيعة
ل
وف المغرب ،فعلوة عل طبيعة الطبقات السائدة ،ل
المخزنية المتخلفة للنظام الملك  ،المبنية عل الزبونية والمحسوبية والرشوة ،وعل الساليب القروسطية ف الحكم ،وعل البطش ،ي
والت
ل
ل
ل
أدت إل بناء جهاز دولة منتفخ وطفيل ومصاص لدماء شعبنا ،ل يمكن إل أن تعظ للديموقراطية المزعومة ف بلدنا شكل ر
أكت تخلفا وتعفنا
ل
ل
ل
واسوبدادا.
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لذلك من الخاط الظن ،أنه يمكن أن يسمح النظام والطبقات السائدة لقوى مناضلة فعل ،أن تتواجد وتمارس قناعاتها لف واضح النهار،
اهت أن تنع م فعل بحق وق المواطن ة كامل ة .إذن ،ل يج ب عل الق وى المناض لة فعل أن تس قط ف "بلدة ر
الشعية" كم ا يط رح ذل ك
وللجم ي
ل
التغيت الجذري ،العمل لف الشية.
أساس ،أل وهو طبيعة عدوها ،الذي يفرض عليها بالصورة ،إن كانت تهدف إل
ليني ،وتنس ما هو
ي
ي
ل
ر
ع ،والحقيق ة أن ه ،ح يت لف ظ ل النظم ة الك رت دكتاتوري ة واس وبدادا ،يمك ن
إن الت ي
يعت أن ه ل يمك ن القي ام بعم ل ش ل
ذكت به ذه الث وابت ،ل ل
ر
ويجب القيام بالعمل ر
الشع ،لكن ف ظل التبعية ،ي
الكت تقدمية ،ل مفر لقوى مناضلة وثورية فعل ،من
السياس
وحت لف مراحل تفتحها
ل
ل
ل
العمل والتنظيم الشيي ،لذلك ،فالعمل السياس الثوري ف ظل هذه النظمة ،ي
يفتض دائما عمل ذا طبيعة مزدوجة ،رشعية ول رشعية ،أما
ي
ل
ل
السياس.
الهمية النسبية لهذا العمل أو ذاك ،مرتبطة بالتحليل الدقيق للظرف
ل
ري
المميات الساسية للظرف السياس الراهن:
(2
مكتفي بطرح رؤوس أقلم:
لن نفصل هنا لف هذا الموضوع،
ي
الجماهتي ة تمث ل لف خ وض العدي د م ن النض الت لف المعام ل والحي اء الش عبية والب وادي والجامع ات  ...ورغ م أن
 بداي ة نه وض الحرك ةي
اهت ب دأت تنف ض عنه ا ك ابوس م ن
النض الت ل زال ت توس م بالوش وت والدفاعي ة ،فإنه ا أب انت ع ن طاق ات كامن ة هائل ة ،وأظه رت أن الجم ي
الكبت مع الدعوة للضاب العام ،الذي
القاس إثر انتفاضة  ،1984كما تجل ذلك بالخصوص لف التجاوب
الخوف والرهاب ،الذي تل القمع
ي
ل
وف الحضور المكثف لف المظاهرة المساندة للنتفاضة الفلسطينية لف الرباط لف .1990 – 6 – 5
نادت به ك.د.ش لف  19أبريل  ،1990ل
كبت من انعكاسات الزمة القتصادية.
تعاب لشكل ي
 التحاق فئات من الطبقات المتوسطة بالنضال ،بعد أن أصبحت لغت الحتكارية ،المرتبطة بالسوق الداخلية ،هذه
 بروز بعض التناقضات وسط الطبقات السائدة يبي الفئات الحتكارية المهيمنة ،والفئات يالتناقض ات ال ي لت ع اتت ع ن نفس ها لف النتق ادات ال ي لت ق دمتها تل ك الفئ ات للعدي د م ن سياس ات النظ ام القتص ادية ،وك ذا بع ض المواق ف
التلمانية ،قد راهنت عل هذه التناقضات عند طرحها لملتمس الرقابة.
المتمتة لحزب الحرار .ول شك أن أحزاب المعارضة ا
ي
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وتتم هذه التطورات ف ظل وضع ينت بقرب انفضاض الجماع حول الصحراء ،ي
وبتايد الفلس القتصادي ،وتفاقم الكوارث الجتماعية،
ا
ل
ر
دفاع ،ويجعله جد متخوف من أية تطورات
الس ء الذي يضع النظام لف موقع
ل
وتصاعد النضال من أجل الديموقراطية وحقوق النسان ،ل
ي
تحسي
لستجاع مصداقيتها داخل الشعب ،وللضغط من أجل
قد ،تط رأ عل الوضع ،بينما تحاول القوى السياسية الستفادة من الوضع
ي
مواقعها لف اللعبة السياسية.
غت أن ضعف
بالتال بتطوير نضال
الملك  ،وتسمح
من الواضح إذن ،أن هذه الوضاع تضعف الطبقات السائدة والنظام
الجماهت الشعبية ،ي
ي
ل
ل
ي
الفلحي مثل،
اهت ،ب ل غي ابه بالنس بة لقطاع ات هام ة ك
ذاب للجم ي
ي
الق وى الثوري ة والمناض لة ،وانتع اش الق وى الظلمي ة وض عف التنظي م ال ل
حي تؤدي تبعية
الجماهتي
الجماهت لها ،كلها عوامل تعيق تطور النضال
التلمانية من تجاوز حركة
ي
ي
وتخوف قوى المعارضة ا
الشعت ،لف ي
ال
غت الحتكارية واندماجها تحت
الفئات
التقنوبتوقراطية من الطبقات المتوسطة لجهاز الدولة والحتكارات ،والضعف القتصادي للفئات ي
ي
الكتى ،إل تذبذب مواقف هذه الفئات الطبقية .
هيمنة المجمعات المالية ا
الختة ،وفئات من الطبقات المتوسطة تتطور وتتعمق،
وبي هذه
ي
مما سبق ،يظهر إذن أنه إذا كانت التناقضات وسط الطبقات السائدة ،ي
اهت
وإذا ك انت الس س ال ي لت بت عليه ا النظ ام
الملك الجم اع ح وله ،ق د ب دأت تتق وض ،وأن ذل ك يخل ق ظروف ا إيجابي ة لتط ور نض ال الجم ي
ل
الش عبية ،ف إنه ل يص ح المراهن ة عل ه ذه التناقض ات لح داث رش وخ عميق ة ق د ت ؤدي إل القض اء عل النظ ام أو ف رض إقام ة ديموقراطي ة
اهت الش عبية بق وة أك ات وعزيم ة أعظ م مي دان النض ال،
فعلي ة علي ه .فه ذه التناقض ات ل ن تع رف المزي د م ن التعم ق إل بمق دار م ا تل ج الجم ي
ر
ع لن يعمل – أحب ذلك أم كره ومهما كانت النيات حسنة –
لذلك ،فليس من الصحيح الستفادة من هذه التناقضات لبناء إطار
سياس ش ل
ل
ه لف أشد الحاجة إليه ،بعد أن انفضحت
سوى اللتحاق بالمؤسسات "الديموقراطية" المزعومة للنظام ،وقد يعطيها
ل
بالتال بريقا جديدا ،ل
بالجماهت ،ومساعدتها عل بناء تنظيماتها الذاتية،
المناضلي لللتحام
وأصبحت محط سخرية شعبنا بأكمله .وعل عكس ذلك فإن توجه
ي
ي
وعل تص عيد النض ال ،س يؤدي ل محال ة إل المزي د م ن احت داد ه ذه التناقض ات ،وإل المزي د م ن إض عاف البني ة الطبقي ة الس ائدة والنظ ام
الملك.
ل
276

أ
"إلى المام"  1980 :ـ  1994ـ الخط التحريفي ـ وثائق ونصوص
ي
الجماهت الشعبية ،ويسمح أيضا بوشكيل أشكال متنوعة
ه أن الظرف الراهن يسمح فعل بتطوير نضال
ي
إن النويجة ل
الت نتوصل إليها إذن ،ل
نست لهذه
من التنظيمات الذاتية المرنة
ي
للجماهت ،عل الصعدة القاعدية ) ل
الج  ،المعمل ،القرية أو الدوار  (...أي أن الظرف يسمح بنمو ا ل
للجماهت ،لكن ،كما أوضحنا أعله ،ل مفر من الستمرار لف بناء التنظيمات السياسية المناضلة الثورية لف
التنظيمات العلنية وشبه العلنية
ي
الحال قائما ،وما دامت الطبقات السائدة تفرض هيمنتها عل البلد.
الشية ،ما دام النظام
ل
ر
المباسة للمجالس الشعبية؟
 (3هل "الديموقراطية السياسية" المجردة أم الديموقراطية
إن تغيي ب أي تحلي ل للتناقض ات الطبقي ة ،وتف ادي أي إش ارة إل طبيع ة النظ ام والطبق ات الس ائدة ،أدي ا إل ط رح مض مون مج رد
يل :إن القتصار عل الدفاع عن "الديموقراطية" لشكل عام ومجرد ،دون إعطائها مضمونا
للديموقراطية .لف هذا الطار ،لبد من توضيح ما ل
واضحا وملموسا يؤدي إل المغالطات التالية:
المناضلي
التميت يبي الحريات الديموقراطية من جهة ،و"المؤسسات الديموقراطية" المزعومة من جهة أخرى .فإذا كان من واجب
 عدمي
ي
ي
واحتامها وتوسيعها ،وذلك ضدا عل النظام ،وعل
الدفاع بكل قوة وبجميع الوسائل عل الحريات الديموقراطية ،والنضال من أجل إقرارها
البديه أن المؤسسات الديموقراطية المزعومة للنظام ،ل علقة لها بأية ديموقراطية حقيقية،
مؤسساته الديموقراطية المزعومة ،فإنه من
ل
وبالتال فل مجال للدفاع عن هذه
بل إنه باسمها وتحت يافطتها ،يتم يوميا خرق ودوس الحريات الديموقراطية وحقوق النسان لف بلدنا،
ل
المؤسسات ،بل يجب النضال ضدها ،وفضح طبيعتها وأهدافها الرجعية.
اهت الش عبية بتوس يع وتعمي ق نض الها ،بينم ا ته دف "المؤسس ات الديموقراطي ة"
إن توس يع وتعمي ق الحري ات الديموقراطي ة ،تس مح للجم ي
شكل ل فائدة فيه بالنسبة لها.
الجماهت وتكريس استعبادها وحص نضالها لف إطار
وع
ي
ل
المزعومة إل تحريف ل
وه المؤسس ات ال ي لت تك رس دكتاتوري ة النظ ام والطبق ات الس ائدة ،يمكنه ا أن تتح ول
 زرع ال وهم ،أن مؤسس ات النظ ام "الديموقراطي ة" ،لالمغرب.
اط إل مؤسسات تمثل مصالح الشعب
ال
بفضل النضال الديموقر ل
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وخلف ا ل ذلك ،نعت ات أن الديموقراطي ة ،ال ي لت تع ات ع ن مص الح ش عبنا ،ل يمك ن بناؤه ا إل عل أنق اض ه ذه المؤسس ات "الديموقراطي ة"
الملك والطبق ات الس ائدة وجه از دولته ا ،وتوش كل ه ذه الديموقراطي ة الش عبية خلل س يتورة
المزعوم ة ،وعل قاع دة القض اء عل النظ ام
ل
الجماهت لها
الجماهت ،بكل حرية والمسؤولة أمامها ،وأن
النضال الثوري ،وترتكز بالساس عل قاعدة المجالس الشعبية المنتخبة من طرف
ي
ي
الحق ف إعفاء ممثليها ف هذه المجالس ف كل لحظة ،إذا لم يفوا ي
بالتاماتهم.
ل
ل
ل
لقد انتقد ماركس ،لف إطار تحليله لكومونة باريس ،لف كتابه "الحرب الهلية لف فرنسا" الديموقراطية لكونها ترتكز إل تفويض السلطة إل
ي
وبي
في )
مرتبطي لش كل ع ام بالطبق ات الس ائدة( ل تس تطيع الجم ي
اهت مراقبته م ول إعف اءهم إن ه م نقض وا تعه داتهم ،ي
ي
سياس ييي مح ت ي
ماركس ضورة إقامة ديموقراطية ر
ي
الت تهم
مباشة ،عل شاكلة كومونة باريس لتحرر
ي
الجماهت الشعبية ،ومشاركتها الفعلية لف كل القضايا ل
مصتها.
ي
الكتى للدولة ،هياك ل التنظي م
التلمانية ،ع ادة ما ت واجه ،لف مراح ل الزمات ا
وتبي التجارب الثورية للعدي د م ن الش عوب ،أن المؤسس ات ا
ي
ال ي
اهت ،وتعم ل عل تقويض ها ،ل ذلك ح يت لف حال ة تواج د ازدواجي ة لف الس لطة )أي مج الس ش عبية
ذاب )أي المج الس الش عبية( للجم ي
ل
ي
المخلصي للشعب ،من أن يعملوا عل تقوية وتوسيع المجالس الشعبية ،حت تكون المسيطرة عل
للمناضلي
ومؤسسات برلمانية( لبد
ي
ي
التلمانية وليس العكس.
المؤسسات ا
التلمانية ،لشكل مطلق لف ظل سلطة البورجوازية ،ذلك أنه قد اتتز ظروف سياسية محددة ،قد تستفيد خللها
إننا ل نرفض الديموقراطية ا
التلماني ة نفس ها ،لك ن ،كم ا أوض حنا أعله ،ل ب د أن تس ود لف ظ ل الس لطة
اهت الش عبية وحركته ا النض الية مرحلي ا م ن الديموقراطي ة ا
الجم ي
ر
المباشة.
الثورية الديموقراطية
ثالثا :فهم خاط ومغلوط ومغالط لتجربة القوى السياسية ر
الشعية منها والشية:
هل هناك قوى سياسية لم تقدم التنازلت وحصلت عل ر
الشعية؟ الجواب هو ل.
هل هناك قوى سياسية حققت أهدافا لمصلحة شعبنا بفضل دخولها ر
للشعية؟ الجواب هو أيضا ل.
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تغت الوضع السياس  ،إل الحد الذي يمكن ف ظله لقوى سياسية ما ،أن تحصل عل ر
الشعية دون تقديم تنازلت ،وإذا حصلت عل
هل ي
ل
ل
ي
باللتام بقواعد اللعبة ر
ر
السياس السابق.
الشعية؟ الجواب هو ل ،انطلقا من التحليل
للجماهت،
الشعية ،هل بإمكانها أن تحقق مكوسبات
ي
ل
ي
الشتاك للقوات الشعبية ،ل يزال ييتدد ف تقديم التنازلت للحصول عل ر
خت مثال عل ما نطرح.
ولعل يسار التحاد
الشعية ،ي
ل
ل
إن القبول ر
ي
الت تؤدي إل القبول بتقديم التنازلت ،وإل عدم تحقيق أية
بالشعية لف ظل النظام
الملك  ،له منطقه وقوانينه الموضوعية ،ل
ل
يعت النض ال الص بور بجانبه ا،
اهت الش عبية ،وعل عك س ذل ك ،ف إن تحقي ق مكوس بات جدي ة للجم ي
مكوس بات جدي ة للجم ي
اهت الش عبية ل
حت ولو كان ذلك النضال يتم ف إطار رشع ،ومن طرف قوى تعمل ف ر
وتحمل التضحيات والتعرض للقمع ،وذلك ي
الشعية.
ل
ل
ل
ر
ع تجنبا للقمع".
التفكت والنشاط
كما يتوجه الطرح بالنقد إل أولئك الذين "طالبوا دوما بحرية
ي
السياس ومارسوا ذلك مع رفض للعمل الش ل
ل
هذا الرأي يشتمل عل المغالطات التالية:
التفكت والنشاط السياس ف بلدنا ف ظل ر
الشعية؟ الجواب ل ،لننا نعيش لف ظل دكتاتورية ،ل تسمح بممارسة
هل يمكن ممارسة حرية
ي
ل
ل ل
ي
الت تحددها ،لذلك فإن اللجوء إل الشية ،لم يكن وليد رغبة ذاتية ،أو لسبب رفض
التفكت والنشاط
ي
السياس إل لف الحدود الضيقة جدا ،ل
ل
مسبق ر
تعبت عن متطلبات موضوعية لف بلدنا ،حيث ل يمكن بتاتا لقوة مناضلة فعليا ،فأحرى ثورية ،أن تمارس نشاطها لف
للشعية ،إنه ي
ر
الوطت لطلبة
الجماهتية والجمعيات :التحاد
ع ،بل إنها مارسته و تمارسه لف المنظمات
ي
ل
العلنية .إن هذه القوى لم تكن ترفض العمل الش ل
المغ رب ،والمركزي يتي ،ا.م.ش وك.د.ش  .إن م ا رفض ته ،ه و اللتح اق بمؤسس ات النظ ام ،والديموقراطي ة المزعوم ة ،وأن تتح ول إل ق وة
سياسية رشعية .
ر
ر
وف تحديد العلقة
ع ،وسقطت لف أخطاء لف الربط ،ل
ع واللش ل
من الكيد أن هذه القوى أخطأت لف بعض الحيان لف ممارسة العمل الش ل
ليني "رومانسية ر
اللشعية" ،وخاصة لف السنوات الول
السديدة بينهما ،بل قد تكون عل غرار أية قوة ثورية فتية ،قد انجرت إل ما يسميه ي
التوليتاري الشي ،كما ل
،ف اعتبارها ضورة بناء التنظيم الثوري ا
لتجربتها ،لكن ذلك ل يمكن أن يطمس كونها أصابت ول زالت عل صواب ل
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ر
ع ،تحولوا إل نفس القوى
يمكن أن يحجب ،أن كل أولئك الذين انتقدوا ،بل نصبوا العداء للنضال الشي ،وسقطوا لف تقديس العمل الش ل
ي
الت انتقدها أصحاب الطرح لف الجزء الول من هذه الفقرة .
ل
ول نشك ولو للحظة واحدة ،أن أصحاب هذا الطرح ،إن كان همهم ر
مصتهم ،مهما كانت النيات
الشعية ومواجهة القوى الثورية ،لن يكون
ي
حسنة ،أحسن من سابقيهم.
 lllالبديل:
ي
ه المهام الن ،لبد من الرجوع إل تجربة الحركة الماركسية – اللينينية ،وخاصة منظمة "إل المام".
حت نتلمس ما ل
ي
الستاتيجية
الجدل والملموس ،يبي
لقد طبع ،ول زال يطبع إل حد ل بأس به ،ممارسة الحركة الماركسية – اللينينية عدم القدرة عل الربط
ل
الجماهت الشعبية ،وما يتطلبه من برنامج يجيب عل المشاكل الملحة ،ومن أساليب
اليوم وسط
وبي العمل
والتنامج والنشاط
ي
ا
الثوريي ،ي
ي
ل
العمل ،وأشكال التنظيم الملئمة والمرنة.
ي
غت مسم،
فقد ظلت هذه الحركة ومنظمتنا،
فه تطرح استاتيجية وبرامج ثورية ،تبدو وكأنها مؤجلة إل أمد ي
تعاب من ازدواجية غريبة :ل
ل
اهت الش عبية ،عل
ال تب دو وكأنه ا مج رد طم وح ل تربط ه ب الواقع
الفعل رواب ط وخي وط واض حة ،وم ن جه ة ثاني ة تناض ل وس ط الجم ي
وبالت ل
ل
التلمانية ،بما فيها حزب الستقلل )ما عدا الموقف من الصحراء
أساس برنامج
مرحل  ،ل يختلف عما تطرحه القوى السياسية للمعارضة ا
ل
الغربية( ،وإن كانت تناضل عليه لشكل ر
أكت جدية وحزما ودون إخضاعه لحسابات سياسية ضيقة .إن هذه الزدواجية قد انعكست أيضا
التنظيم حيث أدت إل:
عل المستوى
ل
ر
عت
كس –
الثوريي ،ومعزول نسبيا عن
 بناء تنظيم شي متقلص مناللينيت  ،وتطويره ا
ي
ي
ل
الجماهت الشعبية ،يسع إل نش الفكر الثوري المار ل
والفلحي  ،واس تقطاب المناض يلي
وف مق دمتها العم ال
العم ل عل ربط ه ب الواقع الملم وس لبلدن ا ،وإل التج ذر وس ط الجم ي
ي
اهت الش عبية ،ل
المنبثقي منها.
الطليعيي
ي
ي
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اللينيت ،
كس –
المنبثقي لف الغلب من الفئات المثقفة(
المناضلي )
 بناء حركة واسعة إل حد ل بأس به ،مني
ي
ي
ل
المتعاطفي مع الفكر المار ل
الجماهتي ذي الطابع
وخاصة مع "إل المام" ،والذين ل تربطهم لف أغلب الحيان أية علقة تنظيمية بها ،والذين يقتصون عل النضال
ي
اط ،دون ان يندرج ذلك النضال لف أفق ثوري واضح.
الديموقر ل
كثتة ،إما
والحقيقة ،أن هذه الزدواجية ،طبعت ممارسة العديد من التنظيمات الثورية لف العالم ،وأدت حينما تذهب بعيدا إل فشالت ي
لسبب القتص ار عل الكفاح المس لح ،المرتكز إل تصور اس ي
الجماهت )العديد من
سياس طويل و واسع وس ط
بنضال
ه
ربط
دون
،
اتيج
ت
ا
ي
ل
ل
اط
تجارب حرب العصابات لف أمريكا اللتينية ،وخاصة لف إطار ما يعرف بنظرية "الفوكو"( أو لسبب الغرق لف العمل
ل
السياس الديموقر ل
ي
اتيج ،مما يؤدي عادة إل انحرافه نحو الصلحية )تجربة الغلبية الساحقة من الح زاب الشيوعية لف العالم
اليوم ،دون ربطه بالفق
الست لا
ل
الثالث .
اط ،مسألة معقدة وشائكة.
إن تجاوز هذه الزدواجية ،وبلورة تمفصل واضح وسديد ،يبي العمل الثوري والعمل
ي
الجماهتي الديموقر ل
ول شك أن توفر العوامل التالية قد تساهم لف حل هذه الشكالية الحاسمة ،لف تطور الثورة المغربية:
ي
وغتها ،مثل التناقضات لف المناطق ذات
اتيج،
ويعت ذلك تحديد دقيق وسديد للتناقضات الساسية )الطبقية ي
أول :توضيح الفق الست ا ل
ل
والتنامج الثوري
غتها والدوات الثورية ،القادرة عل حل هذه التناقضات ا
الخصوصيات الثنو ثقافية( يسمح بتحديد التحالفات الطبقية أو ي
الكفيل بلف هذه القوى ،وبتوضيح طبيعة المجتمع البديل الذي تريد الثورة إقامته.
ي
كت عل
وقد قدمت من منظمة "إل المام" اجتهادات لف هذا الميدان ،حيث طرحت ،إثر تقييم التجربة لف نهاية السبعينات ،ضورة الت ي
الكادحي لف المدن ،وخاصة ال دار البيضاء ،ومن دروس
والفلحي  ،ثم طرحت ،انطلقا من محاولة اسويعاب واقع
التج ذر وسط العمال
ي
ي
النتفاض ات الش عبية لف يوني و  1981وين اير  ،1984أهمي ة العم ل وس ط الحي اء الش عبية ،وض ورة إيلء الهمي ة لواق ع المن اطق ذات
الجتماع للثورة الوطنية الديموقراطية الشعبية"(.
ستورة الثورة المغربية )انظر مقال "المضمون
الخصوصيات القليمية ،ودورها لف ي
ل
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ي
إن برنامج جبهة التحرير الشعبية ،الذي طرح مؤخرا للنقاش ر
اتيج طابعا ملموسا،
يمس لف نفس التجاه ،حيث يحاول إعطاء الفق الست ا ل
ل
ويس ع إى تج اوز المف اهيم التقنوقراطي ة والدولتي ة )"إتاتيس ت"( ،ال ي لت طبع ت برنام ج الث ورة الوطني ة الديموقراطي ة الش عبية ،ال ذي ك انت
ي
تقض عل سيطرة الطبقات السائدة ونظامها ،وعل
الت لها مصلحة لف ثورة
المنظمة قد طرحته من قبل ،وإل لف كل الطبقات والفئات ل
ل
المتيالية.
الهيمنة ا
لذلك ،فإن هذا التنامج يساهم ف تقليص الهوة بي ي
استاتيجية وتكتيك منظمتنا.
ا
ي
ل
السياس  ،يسمح بتحديد مستوى تطور التناقضات الطبقية ،وفعل القوى السياسية
وموضوع للظرف
ثانيا :ضورة القيام بتحليل دقيق
ل
ل
للجماهت واستعداداتها النضالية.
والمطالب النية
ي
ي
اتيج ،يتم تحديد برامج وخطط نضالية ،تسع إل الستجابة
ثالثا :انطلقا مما ورد لف النقطة أعله ،وكذا عل ضوء ا
التنامج الثوري الست ا ل
الجماهت
اع استعداداتها النضالية من جهة ،وتعمل عل شق طريق تجاوز الوضع القائم وتطوير نضالية
للمطالب الملحة
ي
ي
للجماهت ،وتر ل
الشعبية من جهة ثانية.
أكت ر
إن الجماهت تع  ،وستع ر
فأكت مع تطور نضالها ،أن اقتصار نضالها عل الدفاع عل بعض المكوسبات ،والمطالبة ببعض التحسينات
ل
ي ل
ي
ي
اط ،مطالب
كاف ،ومهدد دائما بالتاجع إل الوراء ،لذلك لبد أن يتضمن ا
اط ،ي
غت ل
الجزئية ،ل
التنامج الديموقر ل
الت يسمح بها النضال الديموقر ل
تتج اوز المط الب الني ة ،وتط رح ،بالش كل الملئ م طبع ا لطبيع ة العلني ة ر
الش عية ،لبن ات عل طري ق التح رر م ن الس تغلل والض طهاد
والسوبداد والستلب.
ر
ينت ويلهم
التنامج الثوري ،ي
التنامج الثوري ،طابعا أكت ملموسية ووضوحا وواقعية أهميته القصوى ،ذلك أن ا
لف هذا السياق يكوسب إعطاء ا
حي ل يضع نفسه لف سياق الفق
اليوم
الخت حبيس النضال
اط ،وإل ظل هذا
الصلح ،أي أن ا
ي
ا
اط ،ي
ل
ل
التنامج الديموقر ل
التنامج الديموقر ل
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ي
الجماهت ،أي ترسيخ فكرة أن ل خلص من الواقع القائم ،وأن كل ما يمكن فعله،
اتيج الثوري ،فإنه يلعب دوره لف ترسيخ اسويلب
ي
الست ا ل
هو إدخال بعض الصلحات عليه فقط.
ي ي
اليوم من الستغلل المكثف والضطهاد والسوبداد والستلب ،تطمح إل النعتاق والتحرر ،لكن النظام
تعاب لف واقعها
الت
إن
ل
ل
الجماهت ل
يتغت،
والطبقات السائدة والقوى السياسية الرسمية تحاول تكريس ،أن جوهر الوضع القائم )أي النظام والبنية الطبقية السائدة( ل يمكن أن ي
ستيف( من
وإن أقض ما يمكن تحقيقه ،هو بعض الصلحات .إن ذلك يؤدي
يف )نسبة إل ي
بالجماهت إل نوع من النفصام :نضال ي
ي
ست ل
للتغيت والث ورة  .إن ط رح برنام ج ث وري من جه ة،
أج ل ال دفاع ع ن مص الحها ومكوس باتها البس يطة ،وطم وح غ امض ،ب ل ربم ا تص ور س حري
ي
عت فعلها
يعظ المكانية
صيت ،يساهم لف تكريس هذا النفصام ،ول
اط من جهة ثانية ،يفصل بينهما جدار
للجماهت ،ا
ي
ل
ل
وبرنامج ديموقر ل
اهت ،وآف اق تج اوز
وم ،أن تتلم س ش يئا فش يئا آف اق المس تقبل ،آف اق الث ورة .ل ذلك ف إن ط رح برنام ج يرب ط يبي المط الب الملح ة للجم ي
الي ل
تغيته.
وع
الجماهت ،وضب الستلب ،المتمثل لف أن الوضع القائم ل يمكن ي
ي
الوضع القائم ،مسألة مهمة لتقليص هذا النفصام ،وتطوير ل
والذك ،يبي المطالب اليومية ومطلب دحر الحتلل وإقامة السلطة الوطنية.
عت ربطها المحكم
وقد علمتنا النتفاضة الفلسطينية
الكثت ،ا
ي
ل
اطفي م ع الحرك ة الماركس ية – اللينيني ة ،وال ذين يقتصون عل النض ال
لق د بين ا أعله ،أن هن اك حرك ة واس عة م ن المناض يلي المتع
ي
اط ،وهناك تنظيمات شية متقلصة جدا .وإذا كان من الواضح أن التنظيم الشي ،لسبب القمع الشديد ،الذي يواجه به من طرف
الديموقر ل
أطتا سياس يا وفكري ا .ولع ل بل ورة برنام ج للنض ال
أطتا تنظيمي ا واس عا له ذه الحرك ة ،ف إنه يج ب أن ي وفر له ا ت ي
النظ ام ،ل يمك ن أن ي وفر ت ي
ر
الس ء الذي من
السياس المنشود لنضال هؤلء
توفت ذلك التنظيم
اط ،ذو الفق الثوري ،قد يساهم لف
ي
ي
ي
ل
الجماهتي الديموقر ل
المناضلي ،ل
المناضلي ،وسيساهم لف تقليص الهوة
وتنظيم ،بالنسبة للعديد من هؤلء
سياس
شأنه أن يحول التعاطف مع الماركسية والثورة إل ارتباط
ي
ل
ل
اهتي
يبي التنظي م الشي والحرك ة الواس عة م ن المناض يلي  ،أم ا إذا بقي ت ه ذه الحرك ة الواس عة م ن المناض يلي غارق ة لف النض ال الجم ي
اط دون أن تط رح له ا أي ة آف اق سياس ية ،فإنه ا س تعرف الوش وت ،حي ث سينس حب بع ض المناض يلي م ن س احة النض ال ،لس بب
ال ديموقر ل
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ر
ع
اليأس وغموض الفاق ،بينما قد يسقط البعض لف الفوضوية والمغامرة ،انطلقا من طموحه الثوري ،وسيجد دعاة العمل
السياس الش ل
ل
المناضلي .
وكف )من قوى سياسية قديمة أو أصحاب الطرح الذي ناقشناه( الفرصة سانحة لجر الجزء الثالث من هؤلء
ي
ر
التنامج الثوري،
السياس الملموس ،ومن
اط ذو الفق الثوري ،ينطلق من الظرف
اسوشاف آفاق المستقبل ،باستلهام ا
إن ا
ل
التنامج الديموقر ل
ي
نعتت أن طرح
لذلك فإنه يتطور بالصورة مع تطور الظرف
أكت ،لهذا السبب ا
اتيج ملموسة ا
السياس من جهة ،ومع اكوساب الفق الست ا ل
ل
اط ،خطوتان إيجابيتان ،يجب تطويرهما وإغناؤهما.
برنامج جبهة التحرير الشعبية ،وتطوير ا
التنامج الديموقر ل
ي
غت واقعية تتجاهل واقع القمع  .لذلك لبد هنا من التوضيح ان
اتيج مسألة ي
قد يقال أن محاولة ربط ا
اط بالفق الست ا ل
التنامج الديموقر ل
ر
وه مسألة السلطة ،لذا فهو برنامج ملتبس :
ا
اط ذو الفق الثوري ،نظرا لطبيعته الشعية ،ل يمكنه طرح مسألة أساسية ،ل
التنامج الديموقر ل
ي
يلت مطامحها العميقة ،لكنه بالصورة ل يمكنه طرح
الت تساعد
ي
الجماهت عل تلمس المجتمع البديل ،الذي ا ل
فهو يطرح العديد من القضايا ،ل
ي
للتنامج الثوري،
الت يمكن
للجماهت أن تناضل من أجلها منذ الن ،وذلك ما يجعله إجرائيا ،خلفا ا
ي
التصور البديل كامل ،إنه يطرح المسائل ل
ر
التنامج الثوري ،يساهم ،وإن لشكل أخف ،لف استمرار ذلك
الس ء الذي يجعله ،إذا طرح ،معزول عن ا
لكنه ل يطرح الفق الثوري ضاحة ،ل
السلم .إذن ل
اط
ل
النفصام ،الذي ذكرناه أعله ،أو قد يغذي الوهم بأنه ممكن التحقيق لف ظل النظام القائم ،بواسطة النضال الديموقر ل
اط ذي الفق الثوري ،وهذا ما يجعل ،من ضمن أشياء أخرى ،من النضال
التنامج الثوري ،بموازاة مع طرح ا
مفر من طرح ا
التنامج الديموقر ل
الشي الثوري ضورة ل مندوحة عنها.
جنيت وبس يط لف
اهت ،وبش كل
اهت للس ويلب والنفص ام ،الل ذين أوض حناهما أعله ،ل ن تتحق ق إل إذا ب دأت الجم ي
إن إمكاني ة نف ض الجم ي
ل
ي
ي
ه أن
ذاب القاع دي ،لف ل
الج والمعم ل والقري ة  ...إن أهمي ة بن اء أش كال التنظي م ال ل
البداي ة ،لف إب داع أش كال م ن التنظي م ال ل
ذاب القاع دي ،ل
المستة
مصتها بيدها ،وتتمرس عل ضب التكالية والخضوع للسلطة ،وتبدأ تلك
الجماهت تتعلم ،ولو لف حدود متواضعة لف البداية ،أخذ
ي
ي
ي
المناضلي أن يساهموا لف هذه العملية ويشجعوها ،ويسهروا عل نجاحها.
الطويلة والشاقة لبناء سلطتها البديلة ،لذلك عل
ي
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كبت – غنية
إن تجربة النتفاضة الفلسطينية الباسلة وصمودها
البطول – وإن كانت الظروف والمللسات ،ومستوى الصاع مختلفة ،لشكل ي
ل
ي
الجماهت ،ودون أن تنتظر دحر
تبي ،كيف أن
المناضلي اسويعابها واستحضارها لف عملهم بجانب
الت يجب عل
ي
ي
الجماهت .إنها ي
ي
بالدروس ،ل
تبت سلطتها البديلة ،طبعا من الواضح أن هذه السلطة البديلة ،لن تصبح سلطة مركزية بديلة إل بدحر الحتلل وبناء
الحتلل
ل
الصهيوب ،ل
ي
وتحم النتفاضة ،تلعب دورا أساسيا
المواطني،
الت أصبحت تتكلف بكل جوانب حياة
ي
الدولة الفلسطينية المستقلة ،لكن مختلف اللجان ،ل
ل
لف استمرار زخم النتفاضة.
تسيت
ولك تتعلم
الكبت عن الوضع لف
إن واقع المغرب ،مع اختلفه
ي
ي
فلسطي ،ي
ي
لك تنتظ م ،ل
يبي أن هناك طاقات هامة يجب مساعدتها ل
اط
الكومتادور
شؤونها بنفسها ،وتبلور ديموقراطيتها الفعلية ،المناقضة لديموقراطية
ا
وملك الر ل
ل
اض الكبار ،وتناضل لف إطار برنامج ديموقر ل
ذو أفق ثوري.
الطلب ل تص لح
تغيت المناض يلي لس اليب عمله م ونم ط حياتهم ،فأساليب العم ل ونمط الحي اة لف القطاع
إن إنجاز ه ذه المه ام يتطلب ي
ال
ي
اهت
ال
إل
يئا
فش
يئا
ش
ا
وعيه
ويرتف
اهت تنطل ق م ن مواقعه ا ومش اكلها،
وع الث وري ،بينم ا الجم ي
اهت الش عبية ،لن الجم ي
للعم ل وس ط الجم ي
ل
ل
والسياس.
كبت للصاع الفكري
الطلبية حساسة لشكل ي
ل
إن الجماهت ستلفظ أي مناضل قد ي
السياس المجرد ،ولن تقبله وتسمح له إل إذا ناضل بجانبها طويل وتعلم منها.
بخطابه
إليها
يأب
ي
ل
ل
إن الطبقات السائدة والنظام ،لن يتتك الجماهت تبت تنظيماتها الذاتية القاعدية لسلم ،لذلك فإن هذه العملية ستخضع ي
لفتات من المد
ي
ل
والجزر ،بارتباط بمد وجزر النضالت الجماهتية ،وهذا ما يبي من جديد ض ورة التنظيم الثوري الشي ،الذي يعمل ف ي
فتات المد عل
ي
ي
ل
ي
وف ف يتة الج زر عل تنظي م ال يتاجع ،والح رص عل أن يت م بأق ل الخس ائر الممكن ة،
ذاب الجم ي
تط وير وتعمي ق النض ال والتنظي م ال ل
اهتي ،ل
واستخلص الدروس ،قصد مراكمتها ،لف اتجاه إحداث القفزة النوعية.
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الختة
اهت ،ح يت تكوس ب ه ذه
ي
ذاتيي للجم ي
إن تجرب ة العدي د م ن الث ورات ،ت يبي الص ورة القص وى لتط وير ،من ذ الن ،النش اط والتنظي م ال ي
ر
أكت الحظوظ الممكنة للستمرار والتطور ،وقد
الس ء الذي سيوفر للثورة ا
التقاليد الديموقراطية ،وكذا ان تتعود عل الستقللية والمبادرة ،ل
الجماهت.
وض عل
ي
يساعد عل وقايتها ،خاصة بعد انتصارها ،من خطر النحراف ي
اط ،وتحول القوى الثورية إل ل
البتوقر ل
والمتيالي ة لف بلدن ا ،ل يمك ن أن يت م ع ات تط وير
الملك  ،وعل س يطرة الطبق ات الس ائدة
إن حس م مس ألة الس لطة ،والقض اء عل النظ ام
ا
ل
السلم  ،فهذا النضال ،إذا تجاوز بعض الحدود سيواجه بالقمع ،لذلك لبد من أن تعمل القوى الثورية ،وبموازاة مع تطور
الجماهتي
النضال
ي
ل
اهتي ،الق ادر عل
لم ،عل بن اء الدوات المس لحة ،ال ي لت س تعمل عل إطلق وتنظي م وتط وير العن ف الث وري الجم ي
النض ال الجم ي
اهتي الس ل
الرجع والقضاء عليه لف مرحلة عليا.
مواجهة العنف
ل
خلصة:
لقد حاولنا لف هذا النص ،تبيان أن هناك طريقان للتعامل مع الوضاع الحالية:
 إما بناء تنظيم سياس رشع يه الخرى موقعها لف مؤسسات
تحتل
أن
إل
تطمح
(
النخبة
أي
)
"
السياسية
الطبقة
"
من
جزء
إل
يرتكز
،
فوف
ل
ل
ل
ل
ي
النظ ام "الديموقراطي ة" المزعومة ،وذلك مهم ا كانت نيات البعض حسنة ،أو تست البعض الخر وراء تقييم ات خاطئة ومغشوش ة لتجربة
الداخل ،وإسقاطات تعسفية لتحولت لف بلدان أخرى.
تغيتات ،انطلقا من تقديم مضخم للوضع
القوى الثورية ،وراهن عل ي
ل
اط ذي
المناضلي،
الجماهتية ،للعمل من أجل تجميع كل
 إما الستفادة من بداية انتعاش الحركةي
ي
ي
المخلصي لشعبنا حول برنامج ديموقر ل
اهت ،لف نف س ال وقت ال ذي يفت ح أمامه ا آف اق المس تقبل ،ودفعه م لللتح ام به ا،
اف ق ث وري ،برنام ج يس تجيب للمط الب الملح ة للجم ي
ومساعدتها لف بناء تنظيماتها الذاتية القاعدية لف كل مواقع تواجدها.
ر
غته من الح زاب والمنظمات ر
الشعية ،وقد يستغله النظام لمحاولة تلميع ديموقراطيته
 إما بناء إطارع جديد لن يختلف عن ي
سياس ش ل
ل
الزائفة.
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اط ،ذي أفق ثوري ،ويساهم لف بناء التنظيمات الذاتية القاعدية
 إما بناء تيار مناضل ،يكافح لشكل شبه لعلت عل قاعدة برنامج ديموقر ل
للجماهت الشعبية ،ويساهم لف تطوير وعيها.
ي
الجماهت تعرف ما تمثله رشعية
تبي بكل وضوح أين هو الطريق السديد لنعتاق شعبنا .إن
إن طبيعة النظام
ي
الملك والطبقات السائدة ،ي
ل
المناضلي ،لن تغريهم هذه الدعوات الجديدة لصب رصيد هام من الكفاح الثوري ،وللسوسلم ر
لشعية النظام
النظام ومؤسساته ،وإن
ي
تجنبا للقمع.
م.و.م.
1990 - 11 – 10
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بيان من منظمة إل المام المغربية
1
بمناسبة مرور سنة عل ي
دجني 1990
إصاب وانتفاضات
ر
المخزب للدولة وبناء دولة الحق والقانون ،لكن لبد من التخلص من نظام الحسن
تغيت الدستور والقضاء عل الطابع
نعم للنضال من أجل ي
ل
الثاب المسوبد.
ل
دجنت من السنة الماضية ،قامت الدكتاتورية البوليسية الحسنية بقتل ر
عشات الشباب ،واعتقال وتعذيب ومحاكمة الضعاف
يوم 15-14
ا
ل
منهم ،كجواب عل انتفاضات شبيبية لف أحياء شعبية بكل من مدينة فاس وطنجة والقنيطرة ،الذين خرجوا للشوارع للتصدي لمحاولت
النقابتي
كزيتي
تكست الضاب العام الذي خاضه
الجهزة المخزنية
ي
ي
شغيل العديد من القطاعات القتصادية والجتماعية بدعوة من المر ي
ل
تحسي أوضاعهم المعاشية.
للشغالي بالمغرب من أجل
الكنفدرالية الديموقراطية للشغل والتحاد العام
ي
ي

أ
 1ـ صدر هذا البيان سنة بعد الضراب العام الذي عرفه المغرب فـي دجنـبر  ،1990وواكبتـه مجموعـة مـن النتفاضـات فـي بعـض المـدن المغربيـة .ومـا يهمنـا هنــا ،ليـس الحـداث ول تقييمهـا ،بقــدر مـا
يهمنــا أا ن البيــان مثــل ســابقيه ،والبيانــات الــتي صــدرت مــن بعــده ،يعــج بتعــابير ومصــطلحات تنهــل مــن قــاموس إصــلحي بنــاه التحريفييــن الجــدد تــدريجيا ،للتعــبير عــن التحــول الــذي طــال الخــط
السياسي واليديولوجي للمنظمة ،هكذا نق أرا أان "بناء دولة الحق والقانون"سيتم عبر "القضـاء علـى الطـابع المخزنـي للدولـة" ،وكـذلك عـبر "التخلـص مـن نظـام الحســن الثـاني المسـتبد" ،ويسـتعمل
تعـابير مـن قبيـل "الطغمــة المخزنيـة الحاكمـة" ،والــتي مــن أاجــل التخلـص منهـا يجــب " ...إنضــاج الشــروط للتخلــص مــن نظـام الحسـن وطغمتـه المخزنيـة واسـتبداله ب نظـام سياسـي عصـري متحضـر
أ
خ
ومتخلــص مــن كــل الفــات المخزنيــة والقــوانين الســتبدادية القروســطية ،تتحقــق فــي ظلــه دولــة الحــق والقــانون " ،ولطمانــة المناضــلين ،فقــد جــاء فــي البيــان أان "هــذا النضــال يفتــح الطريــق لقامــة
الجمهورية الديموقراطية المرتكزة على سلطة المجالس الشعبية ،تزدهر في ظلها جميع مكونات شعبنا" .ويستعمل البيان كذلك مصطلحات تنتمي إلى الخطاب اليديولوجي الحقوقي البورجــوازي،
أ
مثل تعبير "حقوق النسان والمواطن"  ،ويعتمد نظرة إصلحية للقـوى الديموقراطيـة السياسـية والنقابيـة ،والبيـان صـادر فـي الخــارج لعـدم وجـود المنظمـة بالـداخل ،وموقـع ب "منظمـة إلـى المـام
المغربية" ،السم الجديد للمنظمة بعد انتصار الخط التحريفي الجديد داخلها.
288

أ
"إلى المام"  1980 :ـ  1994ـ الخط التحريفي ـ وثائق ونصوص
ي
الت ارتكبتها العصابة الحسنية المخزنية ،لم تعرف أحوال الشغيلة
بعد مرور سنة عل تلك الحركة النضالية
ي
الجماهتية ،وعل تلك الجرائم ل
ومختلف الفئات والطبقات الشعبية المغربية أي تحسن يذكر ،بل زادت استفحال وتدهورا .فالقدرة ر
كبتا من ج راء
الشائية ،عرفت انخفاضا ي
سياسة تجميد الجور والرتفاع المستمر لسعار مواد الستهلك الصورية ،وتعرف الخدمات الجتماعية من صحة وتعليم ونقل...
إفلسا مطردا ،بحكم تمادي النظام واجتهاده ف تطبيق مخططات ر
العالم .أما البطالة ،فإن
الدول والبنك
وشوط أسياده لف صندوق النقد
ل
ل
ل
أعدادها تكاثرت لشكل مأساوي ،وزاد من حدتها الطرد من العمل المصاحب لسياسة الخوصصة ،وإفلس المقاولت
الصغتة والمتوسطة
ي
ر
بفعل احتكار كمشة من ر
وتفس الم راض الجتماعية ،كالجريمة
الكتى لهم دواليب اقتصاد البلد .إن هذا الوضع ،زاد من انوشار
الشكات ا
ل
كبتة من الشباب العاطل إل الف رار
والبغاء
والتعاط للمخدرات والرشوة والزبونية والبحث عن الحلول الفردية والوصولية ،كما دفع بأعداد ي
ل
كثتة إل المغامرة بأرواحهم للوصول إل المهجر.
وف أحيان ي
من وطنهم ،بل ل
وعل صعيد حقوق النسان والمواطن ،فإن انتهاكات المخزن لها ل زالت مستمرة .فعل الرغم ،من اضطرار نظام الحسن إطلق شاح 41
ي
معتقل تازمام ارت الرهي ب ،ف إن أجهزت ه
ض
بع
ن
ع
اج
ر
والف
،
الشفاب
الخت  ،م ن بينه م رفيقن ا الص امد أبراه ام
معتقل سياس يا لف الص يف
ي
ل
ل
المواطني لف
الدهالت الشية ،وما زالت تقتل
المناضلي واختطافهم وتعذيبهم ومحاكمتهم أو الحتفاظ بهم لف
القمعية متمادية لف اعتقال
ي
ي
ي
لمعتقل
المعتقلي السياس ييي داخل الس جون بك ل الش كال والطرق ،كم ا يح دث حالي ا
مخافره ا البوليس ية أو الدركية ،ومازالت تنتق م م ن
ي
ل
مجموعة  26الذين نقلوا إل سجن عكاشة حيث جردوا من كل مكاسبهم البسيطة ،وحيث يخوضون إضابا ل محدودا عن الطعام منذ ما
يقرب  52يوما ،ويوجد بعضهم لف حالت
النقابيي ،فإن لم يتعرضوا للعتقال والمحاكمات ،فهم يطردون من عملهم،
المناضلي
خطتة .أما
ي
ي
ي
التعسف.
أو يتعرضون للتنقيل
ل
اط ،أدت بأجهزتها البوليسية إل
إن المعاداة المبطنة للطغمة المخزنية الحاكمة لي فكر
ل
تقدم ،وعملها الدؤوب لجتثاث أي نضال ديموقر ل
ي
ي
إرهاب عل الحركة الطلبية ،إذ لم تكتف قوات البوليس
الت نظمت هجوما
موستة وراء الدين
التواطؤ مع قوى ظلمية فاشسوية
ال
السلم ل
ل
الوطت لطلبة المغرب من طرف تلك العصابات ،بل غضت الطرف لف أغلب الحالت
ومناضل التحاد
بالتفرج عل تقتيل وتعذيب الطلبة
ل
ل
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عل تل ك الهجوم ات ،كم ا وق ع بالخص وص لف ك ل م ن ف اس ووج دة .وه ذا م ا يط رح عل ك ل مكون ات الحرك ة الطلبي ة إدان ة ه ذه الجرائ م
الفاش ية ،وع زل العص ابات ال ي لت ارتكبته ا ،ب دل مغازلته ا كم ا يق وم ب ذلك البع ض ،والنض ال الموح د لك ل الفص ائل التقدمي ة لوط م لتعبئ ة
اهت الطلبية للدفاع عن الهوية التقدمية لمنظمتها النقابية ،والتصدي لمحاولت اجتثاثها ،والعمل عل اس تكمال هيكل ة أوطم بأفق
الجم ي
اط موحد.
عقد مؤتمر
ل
اسوثناب ديموقر ل
اهت
فه م ا ت زال تم ارس الض غوطات عل الجم ي
إن الطغم ة المخزني ة ،إض افة إل نهجه ا للقم ع والوس ويف لف مواجه ة المط الب الش عبية ،ل
وقواها المناضلة لتفرض عليها ي
اليوم لوسع
القوت
حساب
عل
باهظة
أموال
فيه
تصف
الذي
الوقت
ف
"
الجتماع
السلم
"
ب
ام
اللت
ل ل
ل
المم.
الطبقات الشعبية لف الصحراء ،حيث تماطل لف تطبيق المخطط
ل
هكذا ،إن نظام الحسن ،بعد اضطراره لقبول الستفتاء كحل لقضية الصحراء الغربية ،ونظ را لدخول هذه القضية مرحلتها الحاسمة ،ووعيا
مصته ،يح اول ربح ال وقت ويعم ل عل وض ع العراقي ل أمام تنفي ذ وتط بيق
من ه لم ا تش كله نتائ ج اج راء استفتاء ح ر ونزي ه من خط ورة عل
ي
المصوتي ،ضدا
تعجتية فيما يتعلق بلوائح
ويعتته تأكيديا ،ويناور ويضع رشوطا
المم .فتاه مثل ،يحدد مسبقا نتائج الستفتاء
المخطط
ي
ا
ي
ل
عل اعتماد إحصاء  1974كأساس لتلك اللوائح ،كما يلجأ إل إرشاء ر
وشاء الضمائر الميتة والضعيفة ،وتجنيد اللف من المغاربة وتعليمهم
ي
الت يستعمرها .إن منظمتنا إذ تدين مناورات
اض الصحراوية ل
اللغة الحسانية ،وتدريبهم لتقمص الشخصية الصحراوية ،ثم تنقيلهم إل الر ل
مصته بحرية،
تمكي الشعب الصحراوي من حقه لتقرير
المبدب المتمثل لف
المم  ،وتؤكد عل موقفها
الحسن وعرقلته لتطبيق المخطط
ي
ي
ل
ل
وف الخارج ،الضغط عل نظام الحسن من أجل إجراء استفتاء حر ونزيه وعادل بعيدا عن
ا
تعتت أنه من واجب كل الديموقر ي
اطيي لف المغرب ،ل
المغرب.
أي إكراه أو ضغط إداري أو عسكري للنظام
ال
ر
المم وترفض إج راء الستفتاء لف الصحراء ،بدعوى أن ذلك يمس ب
ه الخرى ،تطعن لف المخطط
ل
وإذا كانت أحزاب المعارضة الشعية ،ل
"الس يادة المغربي ة" ،فإنه ا ،وعل عك س م ا ك انت علي ه لف الس نوات الماض ية ،أص بحت الي وم ،وبفع ل ض غط قواع دها المناض لة ،وقواع د
ي
اع" ،وتس اند وت ؤطر النض الت
الجماهتي ة كم ا ح دث م ؤخرا لف
ي
النقاب ات ال لت تس يطر عليه ا ،ترف ض التم ادي لف سياس ة "الس لم الجتم ل
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تغيت الدستور كأساس لي إصلح
قطاعات الصحة والتعليم والنقل الحصي .كما أنها أخذت تبادر وتطرح مشاريعها السياسية المرتكزة عل ي
ي
ي
ي
اك للقوات الشعبية.
الشت
والتحاد
الستقلل
حزب
بي
ك
المشت
والت كان آخرها ،البيان
ي
ل
سياس ،ل
ل
إن منظمتنا إل المام ،إذ تسجل إيجابية هذا التحول النوع ف مواقف المعارضة ر
وتعت عن استعدادها التام للنضال إل
الشعية ببلدنا،
ا
ل ل
الحال الذي فرضه الحسن وطغمته عل بلدنا،
الرجع
تغيت الدستور
جانب كل القوى والفعاليات السياسية والنقابية المناضلة ،من أجل ي
ل
ل
غت ممكن التحقق
والقضاء عل الطابع
تع جيدا أن هذا الهدف ي
المخزب للدولة .إن منظمتنا إذ ا
ل
تعت عن استعدادها للنضال من أجل ذلك ،ل
تعتت ،أنه من واجب كل القوى الديموقراطية العمل عل إنضاج ر
الشوط للتخلص من نظام الحسن وطغمته
لف ظل نظام الحسن .لذلك ،ا
والقواني السوبدادية القروسطية ،تتحقق لف
سياس جديد عصي ،متحص ،ومتخلص من كل الفات المخزنية
المخزنية واسوبداله بنظام
ي
ل
ظل ه دول ة الح ق والق انون ،ويفت ح آف اق واس عة للنض ال التح رري لش عبنا عل طري ق إقام ة الجمهوري ة الديموقراطي ة المرتك زة عل س لطة
المجالس الشعبية الكفيلة بإرساء ديموقراطية ر
مباشة وفعلية ،تزدهر لف ظلها جميع مكونات شعبنا.
منظمة إل المام المغربية
دجني 1991
20
ر
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بيان من منظمة إل المام المغربية

1

الختة،
لف يوم  3مارس الجاري ،انطلق الحسن لف خطة يتوح منها ترميم وضع حكمه الذي أضعفه تصاعد النضالت الشعبية لف السنوات
ي
الت أصبحت الن معروفة لدى ر
ي
البشية جمعاء.
وتنميق وجهه الملطخ بالجرائم ضد حقوق النسان ل
يدع أنه يحقنه الديموقراطية جرعة جرعة ،أعلن الحسن
فف خطابه الذي يعد نموذجيا لف المخزنية والمدنس بالحتقار للشعب ،حيث
ل
ل
ر
السلطتي ،الوشيعية والتنفيذية.
عن عزمه مراجعة الدستور لف اتجاه إقامة توازن ،فيما يبي
ي
الحي  ،عن عزمه إج راء استفتاء ليصادق الشعب عل ذلك التعديل ،ويعلم كل واحد بالمغرب ،أن هذا الستفتاء سيكون
وأعلن ،منذ ذلك ي
ي
حي لخر ،ي
ي
يدع أن هناك إجماعا وطنيا حوله ،الذي
حت يتمكن من أن
ي
الت ينظمها الحسن من ي
ل
كغته بمثابة تكرار لعمليات التكية لعرشه ل
البوليس.
ليس لف الحقيقة إل إجماعا مفروضا بالرهاب والتطويق
ل
ي
الرهاب ،وتقسيم القوى الديموقراطية
الت ل هدف منها سوى تدعيم نظام الحسن
ال
إن منظمتنا المغربية "إل المام " ،تدين هذه العملية ل
ي
الت عززت وحدتها النضالية من أجل الديموقراطية الحقيقية ودولة الحق والقانون.
ل

أ
 1ـ ينتمي البيان إلى سلسلة البيانات التي أاصدرتها "منظمة إلى المام المغربية" بعدما تمت تصفيتها بالداخل ،وهي عموما كانت تصدر بالخارج ،الذي عرف هو نفسه عزلة وضعفا نتيجـة انشـقاقات
أ
أ
وانسحابات متواصلة ،وهذا البيان على شاكلة البيانات الخرى ،يكـتفي بمتابعة خارجيـة لحـداث سياسـية داخليـة بـالمغرب ،وتكمـن أاهميتـه فـي نــوع الخطـاب السياسـي الـذي يحملـه ،فهــو ،عنـدما
يتكلم عن النظام ،يكـتفي باستعمال كلمة "الحسن" أاو "نظام الحسن" ،ويخاطب القــوى الصــلحية باعتبارهـا "قــوى ديموقراطيـة" ،ويلقــي عليهــا مهامـا مــن أاجــل انـتزاع "الديموقراطيــة الحقيقيــة"،
التي تتحقق عبر "عزل الحسن الطاغية وطنيا وعالميا"" ،لنتزاع ديموقراطية حقيقية" ،وقبل ذلك بسط البيان تصوره للديموقراطية ،التي ل تعدو كونها ديموقراطية بورجوازيــة .ويمثــل هــذا البيــان
حلقة أاخرى من حلقات التراجع عن الفكر الماركسي س اللينيني ،والقتراب من أاهداف فكريـة وسياسـية ،سـيعلن عنهـا فيمــا بعـد ،لمــا قــرر زعيــم التحريفييــن الجــدد ،تقــديم البيعـة للنظـام ،والعــودة
إلى المغرب ،للتمتع بشمسه وسماءه الصافية الزرقاء ،والدعوة إلى الصطفاف وراء قيادة النظام ،من أاجل ما أاسماه ب "بناء المجتمع الديموقراطي الحداثي" ،وبطبيعة الحـال يحمـل البيـان توقيـع
أ
"منظمة إلى المام المغربية".
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إن الديموقراطية تعت أن الشعب هو مصدر كل السلطة ،فف مفهومها الغرب تمارس ،إما ر
عت النتخاب الحر التلمان يتمتع بكامل
مباشة ،ا
ال
ل
ل
السيادة عل السلطة ر
وعت النتخاب الحر أيضا لرئيس السلطة التنفيذية ،وإما كما هو الشأن لف النظمة الملكية الديموقراطية
الوشيعية ،ا
التلمان ،المنتخب هو نفسه من طرف الشعب ،لحكومة مسؤولة أمامه ،وأمامه فقط.
عت اختيار ا
بأوربا ،ا
للوشي ع ،ويك ون المل ك – ال ذي يزع م أن ه يس تمد ر
إن فص ل مزعوم ا للس لط ،ال ذي ف إط اره يك ون الش عب مص درا ر
مش وعيته م ن الح ق
ل
المخزب الق ائم عل الره اب
الس ماوي -مص درا للتنفي ذ ،لي س إل كاريك اتورا للديموقراطي ة ،وخاص ة ،أن ه ل ن يت م المس اس بمص الح الجه از
ل
ي
التلمان.
والبتاز والنهب ،مما يسمح لهذه " السلطة التنفيذية" أي للمخزن ،أن تفرض إرادتها عل ا
واليوم ،حيث أصبحت المطالبة الشعبية بالديموقراطية الحقيقية ض ورة ملحة ،وحيث انفضح نظام الحسن الس وبدادي والدموي عل
العالم ،يتوجب عل القوى الديموقراطية أل تنخدع بهذه المناورة الجديدة وترفضها ،وتنادي لمقاطعـة السـتفتاء الدسـتوري الـذي
الصعيد
ل
أعلن عنه الحسن.
إن المفروض ،هو المزيد من عزل الحسن الطاغية وطنيا وعالميا ،فذلك هو الوسيلة الوحيدة ي
لنتاع ديموقراطية حقيقية ،ووضع حد لنظامه

وف صالح الديموقراطية ،رشيطة أل تنجذب القوى الديموقراطية لهذه المناورة ،وتظل ثابتة عل
الرهاب .إن ي
ال
متان القوى لف صالح الشعب ل
اط الوحيد :كل السلطة للشعب.
المطلب الديموقر ل
لتتوحد القوى الديموقراطية من أجل:
ي
المخزب.
 مقاطعة الستفتاء الدستوري تيانياع سلطة الشعب.
منظمة إل المام المغربية
 13مارس 1992
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ر
والعشين لمنظمة إل المام المغربية
بيان بمناسبة الذكرى الثانية

1

ي
ي
المتيالية
الشتاكية المبقرطة لف التحاد
الختة لشهر غشت  ،1991مع انهيار ما كان متبقيا من
تمتت اليام
السوفياب سابقا ،بانتصار ا
ي
ي
ل
الدول الجديد" الذي أقره بوش أثناء حرب الخليج المدمرة للعراق.
وإقامة "النظام
ل
الدول الجديد".
إن الشعوب ،سنة من بعد ،تؤدي مقدما ثمن النتائج المرة لهذا "النظام
ل
أ
أ
 1ـ صدر هذا البيان بمناسبة الذكرى  22لتاسيس منظمة "إلى المام" ،أاي بعد سبع سنوات من الضربة القاسية التي تعرضت لها في خريـف  ،1985تحملــت فيـه قيادتهـا الجديـدة الـتي تشـكلت منـذ
بدايـة ثمانينـات القـرن الماضـي ،مســؤولية الضـربة نتيجـة خــط إيــديولوجي وسياســي واسـتراتيجي ســقط تـدريجيا فـي تحريفيـة جديـدة ،كـانت وراء تصـفية الخــط الثـوري للمنظمـة  .ويكـتسـي هـذا البيـان
أ
أاهمية خاصة لكونه صدر بالخارج )الداخل لم يعد له وجود منذ ضربة  ،1985ونعني بـذلك ،وجــودا منظمـا ،وليـس بعـض الفـراد ممـن افلتـوا مــن العتقــال( سـنة بعـد سـقوط الشـتراكية المبرياليـة
السوفياتية  ،وسنتين قبـل قـرار الحـل العملـي للمنظمـة فـي  ،1994وتضـمن مجموعـة مـن التصـورات الجديـدة الغريبـة عـن تاريـخ المنظمـة الثـوري وعـن خطهـا اليــديولوجي والسياسـي والسـتراتيجي.
أ
هكذا وفي معرض حديثه عن سقوط التحاد السوفياتي يتحدث البيان عن " الشتراكية المبقرطة" التي انهزمت أامام المبريالية بما يعنــي تبنــي واضـح للطروحــة التروتسـكية حــول طبيعــة الدولـة فـي
التحاد السوفياتي وفي أاوروبا الشرقية ،أاي دول اشتراكية بانحراف بيروقراطي .إن ما سقط حسب هذا التصور التحريفي الجديد هو انظمة اشتراكية .أاما الضطراب اليديولوجي الذي تسبب فيه هذا
السقوط ،فيعود حسب البيان إلى الثقة أاكـثر من اللزم بالنموذج السوفياتي ،أاي أان أالمـر يعــود إلـى مجـرد تبعيـة ونقـل اتجـاه هـذا النمـوذج الـذي ب أـدا البعـض يخـرج منهـا )كوبـا وفيتنـام( ،بينمـا يـرى
البيان أان صين )1992صين دينغ كسياوبينغ( كانت"...لتزال مستمرة في تشييد طريقها الخاص نحو الشتراكية" .وفي أاوروبا الغربية خاصة ،كانت حركة قوى اليسار )هكذا فــي النـص( ضــد أاوروبـا
أ
أارباب البناك تتطور ضمن مخاض صعب لمجتمع بديل عن ال أراسمالية ،عصري وقابل للتحقيق والستمرار.
هكــذا ،نجـد أان مـا ســقط فـي التحــاد السـوفياتي أواور وبــا الشـرقية هــو نمــوذج اشـتراكي ،ومـا يتـم تصــحيحه فـي الفيتنــام وكوبـا هــو اشــتراكية ،بينمــا الصــين مسـتمرة فــي تشـييد طريقهــا نحــو الشـتراكية،
وحركة اليسار في أاوروبا الغربية ،تعيش مخاضا صعبا لمجتمع بديل عن ال أراسمالية ،عصري وقابل للتحقيق والستمرار .ل يجد المرء أادنى صعوبة للحكم على مثل هكذا أاطروحات بكونهــا تحريفيــة
فاضــحة .وينطبــق نفــس الحكــم علــى تحليــل البيــان لنعكاســات ســقوط التحــاد الســوفياتي علــى العــالم العربــي ،عنــدما يتحــدث عــن أاســباب الضــطراب اليــديولوجي ،ويردهــا إلــى كــون مــا يســميه ب
"اليــديولوجيات الثوريــة العربيــة كــانت مطبوعــة بــالنموذج الســوفياتي أاو بالقوميــة العربيــة البورجوازيــة الصــغيرة ،وهمــا مدرســتين انهارتــا فــي  . "1991بالضــافة ،إلــى أان هــذا التقييــم يفتقــد الدقــة
أ
التاريخية فيما يخص تقييم التيار القومي العربي ،فهو يتنكر لطبيعة الحزاب الشيوعية العربية التي كان جلها تحريفيا.
أ
أ
ويقدم البيان تحليل سطحيا للنظامين الجزائري والتونسي ،بينما يكـتفي بوصف ما يجـري فـي المغـرب "بفرصـة ضـائعة لنـتزاع الديموقراطيـة" ،لن مـا يسـميه بـالحزاب الديموقراطيـة لـم تعـرف كيـف
تحقق اختراقا ديموقراطيا ،بينما القوى الديموقراطية الجذرية أ
بدات تستخلص الدروس من انسداد الطرق لسنوات الستينات والسبعينات ،فتعلمت دمــج النضـال السياسـي مـن أاجـل هـدف مرحلـي
أ
فــي اســتراتيجيتها ،ولمــن يشــكك فــي ثوريــة المنظمــة ،يــرد البيــان بــان هــذا النضــال الــديموقراطي ليــس مرحلــة نهائيــة أاو منشــفية ،فحســب البيــان" المنظمــة تبقــى مخلصــة لــدروس لينيــن والماركســية
أ
أ
الحية ،معتبرة أان الثـورة المغربيـة سـيرورة متواصـلة عـبر مراحـل مندمجـة بعضـها بعـض" .ولتاكيـد تميـز المنظمـة )ل وجــود لهـا بالـداخل( وبـت المزيـد مـن الوهـام جـاء فـي البيـان " أان منظمتنـا "إلـى
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أكت ر
فف بلدان المركز الرأسمال ،فإن نمو القوى المنتجة ل زال ييتجم ر
فأكت بالبطالة ،وتتعرض المكاسب الجتماعية لشعوب أوربا ر
الشقية
ل
ل
ر
وف
وروس يا للتفت ت والض ياع م ن ج راء الق انون
مال ،وبفع ل تحطي م قطاع ات بأكمله ا م ن ص ناعات ه ذه لش عوب ،ل
الوحس للس وق الرأس ل
ل
ي
ي
الت كانت تكونها ،استقر قانون الغاب ،وخط را من نفس النوع يهدد
الت كانت مبنية عل أساس الخوة يبي الشعوب ل
يوغوسلفيا سابقا ،ل
ي
وف أفغانس تان ،عوض ت تمزق ات الس
وفياب ،ول ت زال ش عوب
المتطرفي النظ ام ال ذي ك ان ق د فرض ه التح اد الس
لميي
ي
ي
ل
ش عوب القوق از ،ل
العالم.
أسمال
عت طبقاتها السائدة للنظام الر
"العالم الثالث" تؤدي ثمنا باهضا عن خضوع بلدانها ا
ل
ل
ي
اليديولوح الذي استول عل اللذين كانوا يثقون ر
السوفياب ،تنتظم لف العالم أنوية
النموذج
ف
اللزم
من
أكت
ومع ذلك ،ورغم الضطراب
ل
ل
ا ل
ر
ي
الت يطرحها انهيار هذا النموذج.
المقاومة خاصة من طرف أولئك الذين يستخرجون الدروس من الوساؤلت المشوعة ل
ي
ي
ي
السوفياب،
الشتاكية انطلقا من ثورات شعبية ،واتبعت النموذج
الت كانت قد رشعت لف بناء
ل
إن بلدانا من العالم الثالث ،كفيونام وكوبا ،ل
فه ل ت زال مستمرة لف تشييد طريقها
يال ،أما
تبذل جهدا لتصحيح النتائج السلبية ،وهذا ،بالنسبة لكوبا ،بالرغم من التطويق ا
ي
الصي ،ل
المت ل
ي
الشتاكية ،ول زال الثوريون لف أمريكا الوسظ يواصلون ،لف ظروفهم الخاصة ،كفاحا صعبا ،وتواصل شعوب افريقيا ،خاصة لف
الخاص نحو
للمتيالية.
مدغشقر ،نضالها من أجل الديموقراطية وضد دكتاتورية أنظمة عميلة
ا
التاريج لفكار التقدم والحرية والحركة العمالية ،تساهم حركة قوى اليسار ضد أوربا أرباب البناك ،ومن أجل أوربا
لف أوربا الغربية ،المهد
ل
الشعوب ،لف المخاض الصعب لمجتمع بديل عن الرأسمالية ،عصي وقابل للتحقيق والستمرار ،وذي تصور آخر للعلقات مع الجنوب ،زد
ي
الت تتصاعد الن بدون رحمة يبي أقطاب الرأسمالية العالمية الثلث ،اليابان وأمريكا الشمالية و أوروبا
عل ذلك أنه ،أمام الحرب القتصادية ل
أ
أ
المام" بالخصوص ،تركز مجهودها لكي تنظم الجماهير نفسها في الحياء والمعامل والكليات ،وفي البوادي في مرحلة متقدمـة" .إنهـا أاكـاذيب مضـللة فل وجــود لسـتراتيجية ثوريــة )هنـاك مـا يسـمى
أ
بالختراق الديموقراطي كبديل لها( ،ول إخلص لدروس لينين الذي تم التخلص منه ،ولوجــود للمنظمـة بالـداخل حــتى تعمـل فـي المعامـل او الحيـاء أاوفـي البــوادي ،إنهـا مجـرد أاكـاذيب ليـس إل،
أ
كان هدفها ايهام البعض بان المنظمة ل زالت مستمرة.
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ه أرادت أن تضع حدا لنوشار البطالة
الغربية ،ليس هناك مخ رج آخر أمام ش عوب ه ذه البلدان الوربي ة إل التخلص من الرأس مالية ،إن ل
ولمجتمع حابل بأخطر النفجارات ،نويجة تفاحش غت البعض وفقر الخرين كما وقع مؤخرا لف لوس انجلوس.
العرب صعبة بوجه خاص ،وهذا يرجع من جهة إل أن المصالح المتصارع حولها لف هذه المنطقة
لف هذا الطار العام ،إن وضعية العالم
ال
المتيالية عل العالم ،وقد شهدنا ذلك أثناء حرب الخليج ،ولكن يرجع ،ذلك أيضا ،إل أن اليديولوجيات الثورية
أساسية بالنسبة للهيمنة ا
ي
ي
الت توافقت لف بعض
الصغتة ،وكلتا هذين
التجوازية
العربية كانت مطبوعة ،إما بالنموذج
ي
السوفياب ،وإما بالقومية العربية ا
ي
ل
المدرستي – ل
المدرستي ،فمعظمهم ل
وف إطار التلف الناتج عن ذلك النهيار بالنسبة لمعظم المتأثرين بتلك
ي
الحيان -انهارت لف نفس سنة  1991هذه .ل
السلم ،والخرون لف النهزام أمام الرأسمالية العالمية والكتفاء بإيجاد تسويات.
يرى المخرج إل لف التطرف
ل
ر
المتيالية والتجاهات
وهكذا ،أصبحت وضعية الشعب
الفلسطيت ،رغم انتفاضته البطولية ،صعبة أكت من السابق .لف هذا السياق تقوم ا
ل
ر
ابي بوضع كامب ديفيد جديد ف ر
الشق الوسط .إن اتفاق "السلم" هذا ،لن يمنح للسكان
الصهيونية الكت حذقا والممثلة اليوم من طرف ر ي
ل
الفلسطينيي بالضفة الغربية وبقطاع غزة إل حكما ذاتيا شكليا ،وذلك دون أن يكون هناك ي
لمصته
الفلسطيت
الشعب
تقرير
بحق
اف
اعت
ي
ي
ل
وحقه لف العودة إل أرضه ،ودون أية ضمانة من أجل إقامة الدولة الفلسطينية ،هذا بالضافة إل أن هذا التفاق يمكنه أن يدمج نظام حافظ
الخت بالسيطرة عل لبنان كمكافأة مسبقة لجره لهذا التفاق.
السد لف تسوية عامة تكرس بقاء الدولة الصهيونية ،وقد سمح لهذا
ي
النظامي لف الجزائر
المتيالية ،فإن
وعل الصعيد
المغارب ،فإذا كانت ليبيا مستمرة لف مقاومة الحصار القتصادي الجوي الذي أقرته ضدها ا
ي
ال
وتونس ،نظرا لعجز الول وانعدام الرادة لدى الثاب ،ل يستطيعان الجواب عل انسداد الطرق الذي أدى إليه إخضاع بلديهما ر
لشوط النظام
ل
ر
اط.
السلم ،إل بالقوة والقمع
العالم .ومن هنا ،ل يمكن لهما مواجهة تصاعد التطرف
أسمال
الر
ل
ل
الوحس وخنق أي تطور ديموقر ل
ل
ل
مصت الشعب الصحراوي ،حر ونزيه،
وف هذا الطار ،يتأكد التحاد
المغارب كهيكل فارغ ،خصوصا وأن عرقلة نظام الحسن لستفتاء تقرير ي
ال
ل
المغرب والصحراوي.
الشعبي
تمنع مسبقا أي بناء لمغرب الشعوب ،أخوي وموحد ،كما تثقل عواقب هذه العرقلة كاهل
ي
ال
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عش ش هرا المنصمة ،م ن تل ك الف رص الض ائعة لن يتاع الديموقراطي ة .فقب ل الثن ا ر
وف المغ رب ،يمك ن اعتب ار الثن ا ر
عش ش هرا ،ك ان نظ ام
ل
دجنت  1991تضامنا مع الشعب
العالم ،وأبانت القوى الديموقراطية عن قوتها اثناء الضاب العام لف 14
الحسن معزول عل الصعيد
ا
ل
العر ي
المغرب إل العربي ة الس عودية ،تل ك المظ اهرات ال ي لت أظه رت فق دان نظ ام
ش
الجي
ن
م
دة
لتجري
ن
الحس
ال
إرس
ة
ولمناهض
قيق
الش
اف
ال
ل
الحسن المخزب ر
لشعيته.
ل
وقد اضطر الحسن ف هذه الظروف أن يطلق عددا من المعتقلي السياسيي المعروفي  ،بي غشت  1992ويناير  ،1992وخاصة ما ي
تبف
ي
ي
ي
ي
ل
القروسظ ،ويطلق ،لف الشهور
معتقل مجموعة محاكمة الدار البيضاء لسنة  ،1977واضطر فوق ذلك أن يضع حدا لمعسكر تازمامارت
من
ل
ل
غاب عاشور وأحمد الرايس ،نقل إل السجن المركزي بالقنيطرة.
الموالية ،شاح الذين بقوا عل قيد الحياة بذلك المعسكر ،باسوثناء ل
ي
والجتماع زخمها.
اط
ل
ل
وف خريف  ،1991استجعت حركة النضال الديموقر ل
ي
غالي ب المغرب ،ع دة إضابات
اع ،نظم ت الكنفدرالي ة الديموقراطي ة للش غل ،بالش تاك م ع التح اد الع ام للش ي
فعل ص عيد النض ال الجتم ل
الوطت ،كهدف أعلن عنه
لتهت إضاب عام جديد عل الصعيد
يبي النضج
ي
قطاعية وبشكل دوري ،مما ي
الكبت لهذه المركزية الديموقراطية ي
ل
وتأطت الكنفدرالية الديموقراطية للشغل لف المناجم ،وتم تثبيتهما لف السكك الحديدية ،كما أن
تأثت
ي
الحي  .وتوطد ي
بكل وضوح منذ ذلك ي
عت الضابات القطاعية للصناعة بالدار
نقابات منضوية لف التحاد
ه الخرى استعداد الطبقة العاملة للنضال خاصة ا
ال
المغرب للشغل أبانت ل
البيضاء والمحمدية.
اط ،طيلة هذه السنة ،بتحرك المنظمات المغربية لحقوق النسان مدعومة لف ذلك من طرف منظمات عالمية ،ومن
ي
وتمت النضال الديموقر ل
ي
دجنت
النضال ل 14
الت عرفت نهوضا جديدا ،وتجسد هذا بالخصوص لف اليوم
ا
ل
اط للهجرة المغربية بأوروبا ل
طرف حركة النضال الديموقر ل
المنفيي  .واستمر المعتقلون
والمختطفي وعودة
السياسيي
المعتقلي
 1991الذي نظمته اللجنة الوطنية للتنسيق من أجل إطلق شاح
ي
ي
ي
ي
تبي بالخصوص لف الضاب عن
السياسيون لف نضالهم
اط للشعب .وهذا ما ي
ل
البطول للدفاع عن حقوقهم والمساهمة لف النضال الديموقر ل
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الطع ام الطوي ل النف س ،لرفاقن ا لف مجموع ة  26بال دار البيض اء ،ال ذي انته بانتص ارهم باس يتجاع مكاس بهم وتثبيته ا بع د نقله م إل س جن
عكاشة.
دع الس لم ،تح ت حماي ة الب وليس ض د الطلب ة
وعرف ت الحرك ة الطلبي ة ،خلل خري ف ، 1991هجوم ا وحش يا ق امت ب ه مليش يات ت ل
خطتة بفاس ،وتعرض طلبة جامعة فاس ،خلل هذه السنة،
بجامعات فاس ووجدة والقنيطرة ،نتج عنها ثلث قتل بوجدة وعدة إصابات
ي
لتمتهم بنضالهم التقدم والديموقراط ،حيث حكم عل ر
ر
الجامع ،إل
عشات منهم بأحكام قاسية ،كما تم إغلق الحرم
لقمع
وحس نظ را ي
ل
ل
ل
ل
لتوفت ر
الوطت لطلبة المغرب كمنظمة تقدمية لكل
الشوط الوحدوية لستعادة التحاد
أن الحركة الطلبية قاومت ،وبدأت تظهر استعدادات
ي
ل
الطلب ة المغارب ة ،كم ا ظه ر ذل ك خلل تض امن الش بيبة التحادي ة م ع طلب ة ف اس .ول يفوتن ا أن نس جل اس تمرار عوام ل س لبية تعرق ل ه ذا
المسار .وقطعت الحركة الطلبية المغربية لف أوربا ،وبعد سنوات طوال من الوشوت ،خطوات أولية لف اتجاه إعادة تشكيلها ووضع أسس
اط وموحد.
مؤتمر فدر ل
ال مقبل ديموقر ل
ي
ي
الت عرفتها هذه السنة ،صحيح أنه ل يمكن
الت بدأت تأخذها الحركات العميقة داخل المجتمع
ا
ل
المدب ،من أهم التطورات ل
وتعتت ،النطلقة ل
أن نتجاهل دور الحركات السلمية لف هذه التطورات ،فاستغلل منهم لضطراب عدة رشائح اجتماعية من الشعب ،نويجة الطالة المرضية
ي
الت يتوفرون عليها ،يقومون بونظيم الشباب لف الحياء الشعبية
لنظام لحسن
ل
المخزب المطلق ،واستعمال منهم للمكانيات المادية الهامة ل
ر
ر
أثت م ن العربي ة
وف الثانوي ات ،وأك ت ف أكت لف الجامع ات .ولنه م لف ذل ك تحركه م اليديولوجي ة الظلمي ة والرجعي ة بت ي
للم دن المغربي ة ل
الس عودية ،فه م يش كلون ق وة ق د ت ي
أب بمفاجآت م رة لولئ ك الذين يعتقدون – بالمغرب كم ا بفرنس ا – أن بإمك انهم الحتم اء بحك م الحس ن
ل
المطلق.
فه تحبل بتطورات تقدمية جذرية ،وبدأت تثبت نفسها بقوة
بالرغم من ذلك ،هناك حركات أخرى ،ولو أنها ل ت زال لف مرحلة أقل تقدما ،ل
ر
أكت من السابق ،ويتعلق المر بحركة الثقافة المازيغية من جهة ،وبحركة النساء من جهة أخرى.
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ر
سء ،هو أن القضية المازيغية أصبحت اليوم مرتبطة بالقضية الجتماعية لف البوادي .إن ال"ميثاق حول
فيما يخص الحركة الول ،إن أهم ل
المازيغيتي" ) ر
نشته جريدة "المواطنة" لف عددها الول بتاري خ  15يوليوز  (1992الذي صادقت عليه لف صيف  ،1991ست
اللغة والثقافة
ي
وع ال ذي ،انطلق ا من ه ،يمك ن للقض ية
جمعي ات ثقافي ة ممثل ة للمن اطق الرئيس ية الناطق ة باللغ ة المازيغي ة ب المغرب ،لمع ات ع ن ه ذا ال ل
ي
الت تنوسب إليها موضوعيا ،كما ابرزتها وثائق منظمتنا ،ويؤكده الصدى الهام لمواقفنا حول
المازيغية أن تندمج لف ي
ستورة الثورة المغربية ل
،وف بعض أوساط الجالية المغربية المهاجرة بأوربا الغربية.
هذه القضية لف بعض المناطق الناطقة باللغة المازيغية ل
ي
الت قطعتها حركة النساء ،ليست أقل أهمية بالنسبة للمستقبل .فالمنظمات المناضلة المكونة
أما بخصوص القضية الثانية ،فإن الخطوة ل
تغيت مدون ة الح وال الشخص ية الرجعي ة المكرس ة للمس اواة يبي الم رأة والرج ل وس يطرته
له ذه الحرك ة ش كلت مجلس ا للتنس يق م ن أج ل ي
عليها .إن هذا التطور جعل الحسن يرد بحدة لف خطابه يوم  20غشت الجاري ،زاعما أنه الوحيد الذي له الحق المطلق لحسم هذا المشكل
ام" لل دين ،إل أن تط ورات الع الم المعاض ،ل يمك ن أن تق ف عن د أب واب المغ رب ،ب ل تجع ل منه ا المناض لت
لف إط ار ص لحيته ك"ح ل
المخزب الف ردي المطل ق ال ذي يخن ق البلد ،م ع حف اظهن عل الس تقلل
المغربي ات ح افزا آخ ر للمش اركة لف نض ال الش عب ض د الحك م
ل
الصوري لنضالهن كحركة من أجل تحرير المرأة المغربية.
ي
التلمانية عمليا ،منذ أواخر
وف ظل هذه الظروف ،ل يمكن القبول بتاجع النضالت العمالية الذي فرضته قيادات أح زاب المعارضة ا
لهذا ،ل
للشغالي بالمغرب.
أبريل  ،1992عل الكنفدرالية الديموقراطية للشغل والتحاد العام
ي
إن قيادات هذه الح زاب ،رغم التجاهات المناضلة المتواجدة لف صفوف البعض منها ،لم تستطع بعد أن تتخلص من الخضوع لسياسة
تغتت فيه ر
ي
لغت صالحه.
الشوط الداخلية والخارجية ي
الت يحسن الحسن استعمالها منذ  31سنة ،هذا لف الوقت الذي ي
الجزرة والعصا ل
إن الندفاعة النضالية داخل هذه القيادات ،كانعكاس للطموحات الشعبية ،بما فيها طموحات جزء هام من الطبقات المتوسطة من أجل
وبت الم وي الك اتب الع ام للكنفدرالي ة
وض ع ح د للنظ ام
المخزب الف ردي المطل ق ،ع اتت ع ن نفس ها لش كل ص ارخ ع ات تصيحات ن ي
ل
ي
الشتاك للقوات الشعبية ف استجواباته مع جريدة "حرية المواطن") ي
الت تم منعها
السياس للتحاد
الديموقراطية للشغل وعضو المكتب
ل
ل
ل
ل
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الحي( يوم  22افتاير  1992ومع صحيفة "البايس" السبانية لف شهر أبريل لنفس السنة .ورد النظام لف الحال بالقمع ،وحكم عل
منذ ذلك ي
غالي
الن ي
ذتي  ،وبالتهدي د باس تعمال الق وة إذا تش بثت الكنفدرالي ة الديموقراطي ة للش غل والتح اد الع ام للش ي
نتي ناف ي
وبت الم وي ب الحبس س ي
ي
التلمانية
وف هذه الثناء تتاجع أح زاب المعارضة ا
بالمغرب بالستعراض لف الطريق الذي اختارته لتنظيم ي
مستة فاتح مايو بالدار البيضاء ،ل
ي
مستة فاتح مايو
هاتي
النتخاب ،وقامت ،لف نفس الوقت،
الملك بخصوص القانون
وتنحط إل المطالبة بالتحكيم
المنظمتي بإلغاء ي
ي
قيادب ي
ل
ال
ل
بالدار البيضاء.
غت أن الضغط النضال ف صفوف هذه الح زاب حد من هذا ي
النتخاب ،وإن كانت
التاجع ،حيث لم تقبل رسميا ،وإل يومنا هذا ،بالقانون
ي
لا
ل ل
الوطت للقوات الشعبية لعبد ا
للتعاط معه عمليا ،كما ساهم لف أن توشكل "الكتلة الديموقراطية" فيما يبي هذه الح زاب والتحاد
تميل
ل
ل
إبراهيم ،عل أساس ميثاق يطرح بوضوح ضورة "إصلح دستوري عميق" ،إل أن هذه الكتلة بقيت وفاقا عل مستوى القمة ،شكليا وهشا.
ي
التهت للضاب
النقابيتي ،الكنفدرالية الديموقراطية للشغل والتحاد العام
كزيتي
إل ان
للشغالي ،توقفتا منذ ذلك ي
ي
ي
قيادب المر ي
الحي عن ي
ل
الع ام ،وإن اس تمرتا لف التصي ح بوش بثهما ب ه كه دف ،مم ا أدى إل تراج ع واض ح لف النض الت العمالي ة  ،وإل تس هيل الم ور أم ام من اورات
الحسن بحيث أن هذا الخت صعد من غطرسته تجاه أح زاب المعارضة التلمانية ومن ي
الخت بالحفاظ
ابتازه لها ،فبتصيحه يوم  7يوليوز
ي
ا
ي
ر
التلمان المقبل ،ولكنه لف ذات الن يلوح بإمكانية
ينف مسبقا إمكانية حصول المعارضة الحالية عل الغلبية لف ا
عل مبدأ الثلث ي
غت المباش ،ل
اطت هذه الحزاب.
مشاركتها لف حكومة مقبلة ،مما يشكل بالنسبة لها انتحارا سياسيا ،الذي يغري مع ذلك تقنوقر ي ل
ي
الت انطلقت مع ذلك ،لكنها لم
العالم من أجل إطلق شاح
إن تذبذب هذه الحزاب ،لم يساعد عل تطور حملة التضامن
ي
النوبت الموي ،ل
ل
النقاب ،بل عل العكس من ذلك ،شجع هذا التذبذب ،دعم الحسن من طرف
تتمكن من اكوساب القوة الصورية أمام صمت هذا الزعيم
ال
رشائح الرأسمال الفرنس الموشبثة بدوام العلقات الس تعمارية الجديدة ،ي
اب ممثلها المخلص،
والت ا
يعتت الوزير الول الجديد كريم العمر ل
ل
ل
ي
الت أبانت عن نفسها ،لف كل مكان ،ومنذ بداية هذه السنة ،كمدافع متحمس عل نظام الحسن.
ومن طرف الحكومة الفرنسية ل
ه الوضعية السياسية المغربية ،إل حد نهاية شهر غشت .1992
هذه ،ل
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ي
ي
الت
الت يمكن أن تعرفها هذه الوضعية لف السابيع القادمة ،يمكننا من الن ،استخراج الخلصة ل
فبدون إصدار أحكام مسبقة حول التطورات ل
المخزب المطلق ،ولفتح الطريق أمام
أبرزناها لف بداية هذا التحليل ،والمتعلقة بتضييع القوى الديموقراطية المغربية لفرصة هزم النظام
ل
تقدم هام للنضال من أجل ديموقراطية حقيقية بالمغرب.
ي
الخت تج اوز أوض اع ص عبة ،وترج ع ه ذه
حي اس تطاع ه ذا
ي
م ع ذل ك ،هن اك فروق ات نوعي ة ،بالمقارن ة م ع ف تات س ابقة لس يادة الحس ن ،ي
الفروقات أساسا إل النمو الذي تعرفه قوى ديموقراطية جذرية.
السياس
إن القوى الثورية أو الجذرية ،استخلصا منها للدروس من انسداد الطرق لسنوات السوينات والسبعينات ،تعلمت أن تدمج النضال
ل
من أجل هدف مرحل ف ي
للمناضلي الذين وضعوا منذ نهاية السبعينات وطيلة الثمانينات ،أسس حزب
استاتيجيتها ،وهذا صحيح بالنسبة
ي
ل ل
ي
ي
اك" ،وه ذا ص حيح أيض ا بالنس بة لمنظمتن ا إل الم ام ،ال لت اس تطاعت من ذ الثمانين ات ،رغ م ظ روف القم ع
اط الش ت ل
"الطليع ة ال ديموقر ل
ي
ي
اط
القاسية ،أن تتجاوز تصورات السبعينات ل
الت كانت ترتكز عل نظرة مثالية للستاتيجية الثورية المغربية ،لتتعلم دمج النضال الديموقر ل
لف مسلسل إنضاج رشوط الثورة.
غت مطروح بالنسبة لمنظمتنا
وبهذا الصدد ،وللجواب عل سوء فهم ظهر لف هذه السنة لف الوساط المناضلة المغربية ،يجب أن نوضح أنه ي
التجوازي ة لف روس يا
اط كمرحل ة نهائي ة ،عل ش كل م ا ك ان يطرح ه المناش فة كأه داف الث ورة الديموقراطي ة ا
أن تنظ ر له ذا النض ال ال ديموقر ل
ي
عت مراحل مندمجة بعضها
ستورة متواصلة ا
معتتة أن الثورة المغربية ي
ليني والماركسية الحية ،ا
القيصية ،إن منظمتنا تبف مخلصة لدروس ي
ببعض.
إن النض ال ال ديموقراط مهم ة رئيس ية ف الف ي
اط نفس ه ،ال ذي يه دف إل ان يتاع اخ يتاق
ر
ديموق
ال
ال
النض
ذا
ه
ار
إط
ف
ن
لك
ة،
اهن
ر
ال
ة
ت
ل
ل
ل
ل
ي
ي
ي
ر
اتيج بالنسبة لمنظمتنا ،نظ را لنه الحل السديد والمناسب بالنسبة
اط ،علينا أن ي
نهت شوط الفتة اللحقة ،ويبف الهدف الست ا ل
ديموقر ل
للجماهت الكادحة ،هو تحطيم الدولة الملكية المغربية ،وإقامة بواسطة العنف الثوري المنظم للشعب ،الجمهورية الديموقراطية والشعبية
ي
المرتكزة عل سلطة المجالس الشعبية.
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إن هذين التجاهي ،يتعززان باتجاه ثالث ،الذي يؤسس أهدافه من أجل ي
انتاع الديموقراطية بناء عل نموذج الثورة الفرنسية لسنة ،1789
ي
الت ر
ي
ينشونها،
مخلصي
مناضلي
ويوشكل هذا التجاه من
ي
ي
ي
وجريئي ،ظلوا يواصلون كفاحهم منذ ربيع  1991رغم المنع المتواصل للصحف ل
ي
والت تركز وعن حق ،عل مفهوم "المواطنة".
ل
يك للح زب الث وري لف الش يتاكية العلمي ة ،عمل ي ؤدي ب الطبع إل النض ال لف
وإذا ك ان التج اه الول ،يط ور عمل ه حس ب المفه وم الكلس ل
ي
الت ل ت زال لف طور المخاض لف
التجاهي الخرين يعملن انطلقا من تصورات متفتحة للنضال
الجماهتية ،فإن
المنظمات
ي
ي
ي
الجماهتي ل
الممارسة الملموسة لوساط مناضلة مغربية.
وف البوادي لف مرحلة متقدمة.
لك تنظم
ي
الجماهت نفسها لف الحياء والمعامل والكليات ،ل
إن منظمتنا إل المام بالخصوص ،تركز مجهودها ل
إن هذه التجاهات الجذرية تركز اليوم جهودها عل فضح أي إصلح دستوري ممنوح ،الذي ل يمكنه إل أن يكون كاريكاتوريا للديموقراطية،
شونت،
تأسيس منتخب ومنبثق من الشعب ،ويدعون إل مقاطعة الستفتاء الدستوري ليوم 4
وتص عل أن الدستور يجب أن يعده مجلس
ا
ل
ويناهضون كاريكاتور النتخابات المعلن عن إجرائها لف الخريف المقبل.
اطيي المخلص يي ،ينح درون م ن قطاع ات مختلف ة للمجتم ع
ويش ارك لف النض ال م ن أج ل ه ذه اله داف ،ع دد م ن المناض يلي ال ديموقر ي
ي
للجماهت.
الذاب
المغرب ،ول ينتمون بالصورة لهذا أو ذاك من التجاهات الثلث ،ولكنهم يساهمون لف التنظيم
ي
ل
ال
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تأملت نظرية

1

ي
تبت هذه الديولوجية بهذه الوسمية
تأسست منظمة "إل المام" قبل  23سنة كمنظمة ماركسية لينينية مغربية .لف سياق تلك الفتة ،كان ل
ي
الت كانت لف أغلبيتها غارقة لف الصلحية ) وكان
يعت
المحددة ،وبالخص لف العالم
ي
ال
التمت عن إديولوجية الحزاب الشيوعية العربية ل
العرب ،ل
ي
عل يعتة،
وف الذيلية للتحاد
وف للشعوب العربية عل حد ي
ل
السوفياب ،الذي يتم تقديمه كحليف موثوق و ل
لنا لف المغرب مثال صارخ( ل
تعبت ل
الذي كان دعمه ر
لمشوع روجرز الهادف إل تصفية المقاومة الفلسطينية ،يؤكد ذلك.

…
ه أصلية … يف النصا
الهوامش ي
الت تحمل علمة )*  (*** ،** ،ي

أ
أ
أ
أ
 1ـ ـ صدر هذا المقال "تاملت نظرية" ،لول مرة باللغة الفرنسـية فـي مجلـة "إلــى المـام" بالفرنسـية ،عـدد رقـم  ،7بـاريس ،شـتنبر  . 1993وقـد قـامت جريـدة "الفــق" بإعـادة نشـره مترجمـا إلـى اللغـة
العربية ،وذلك في العدد  ،47السنة الثالثة ،من  29يناير إلى  15فبراير .1994
أ
يكـتسي المقال أاهمية أا ساسية في تاريخ الحركة التحريفيـة الجديـدة بـالمغرب ،فمـن خللهـا هـاجم منظـر التحريفيـة الجديـدة الرئيسـي ابراهـام الســرفاتي ،المفهـوم اللينينـي للحـزب الثــوري ،محمل إيـاه
سبب فشل تجارب بناء الشتراكية في القرن العشرين ،بل ذهب بعيدا فـي هجـومه حـد اعتبـار الحـزب اللينينـي مولــدا للتوتاليتاريــة ،ويقــول فـي هـذا الصـدد " :بـل أافظـع مـن ذلــك ،بحيـث اتضـح أان
هذه الثورة )يعني الثورة البلشفية( تحولت خلل العشرينات إلى نقيضها ،مولدة وجها من الوجوه البشعة للتوتاليتارية التي أادمت قرننا الحالي ،في هذه الشروط يلزم علينــا أان نراجــع مـا كـان يظهـر
أ
كادوات ل "نجاح" هذه الثورة ،أواساسا ،مفهوم "الحزب الثوري" .
هكــذا ،وبعـد تحميـل اللينينيـة مســؤولية الســقوط"المـدوي" للشـتراكية ،وتجريــم المرحلـة السـتالينية ،هــاجم منظــر التحريفيــة الجديــدة المشـروع التــاريخي للطبقــة العاملـة ،مـن خلل مــا أاسـماه ب
" أاسطورة المهمة التاريخية للبروليتاريا" ،ويقول في هذا الصدد :
أ
"إن تاريخ هذا القرن يبين أانه ل يمكن لي تنظيم أان يدعي قدرته على التعبير عن كل هذا ،ليس بمقدور أاي تنظيم لوحـده أان يقـوم بتنسـيق جميـع هـذه النضـالت )والمقصــود هنـا تعدديـة نضـالت
أ
المجتمع المدني( .إن موضوع ،أاو بالحرى أاسطورة "المهمة التاريخية للبروليتاريا" ،تتضمن هذا الدعاء ،وهو ما أادى إلى الكارثة التي حصلت في التحاد السوفياتي في السابق" .
أ
ويكـتسي هذا النص أاهمية ،لكونه من أاوائل نصوص أابرهام السرفاتي ،التي يتحدث فيها عن بديله للحزب اللينيني ،المسمى "النوية الثورية" .
أ
إن مفهوم النوية الثورية ،كما يعترف بذلك أابراهام السرفاتي نفسه ،هو مفهـوم تروتســكي قـام بصـياغته التروتسـكي بييـر هــاردوان ،فـي مقالــة لـه تحـت عنـوان "مـا العمـل بالماركسـية" ،وقـد صـدر فـي
مجلة "نقد شيوعي" ،صيف  . 1993ودون الدخول في تعرية جدور أواسس هذه المواقف السرفاتية ،ندعو القارئ إلى الرجوع إلى الدراسة الصادرة بموقع " 30غشت" تحت عنوان "مسلسـل تصــفية
أ
المنظمة الماركسية س اللينينية المغربية "إلى المام" . "...
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تعت الماركسية اللينينية بالنسبة لنا ،نحن المناضلون المغاربة استعادة الجوهر الثوري للماركسية ،هذا الجوهر نفسه الذي تمكن
لقد كانت ل
ليني من إنعاشه ،لف سياق بداية هذا القرن بأوربا ،لف مواجهة الوشويهات الصلحية والشوفينية  -كما برز ذلك لف غشت  -1914السائدة لف
ي
الممية الثانية.
طي ،وأيض ا الحرك ة الثوري ة
ه ذا ه و م ا فعلت ه قبلن ا لف الع الم
طي والجبه ة الديموقراطي ة لتحري ر فلس ي
العرب  ،الجبه ة الش عبية لتحري ر فلس ي
ال
ي
ي
اليمت.
اك
ل
الت أخذت السلطة بهذا البلد سنة  ،1969لتصبح فيما بعد  ،الحزب الشت ل
بجنوب اليمن ،ل
تعظ
 23سنة بعد ذلك ،أعتقد بأننا كنا عل صواب تام لف فعلنا هذا .فقد عرفت منظمة "إل المام" طوال السبعينات و الثمانينات أن
ل
المخزب وللشع أش كال القم ع ،كما الشأن أمام
مغرب  ،عل الصمود دون أدب مساومة مع الحكم
سياس
المث ال ،وغالبا لوح دها كتنظي م
ل
ال
ل
تأج ج الش وفينية وأح ط التواط ؤات م ع ه ذا الحك م ال ي لت طبع ت ج زءا م ن تل ك الس نوات .إن "إل الم ام" تظ ل الي وم وفي ة له ذا المكس ب
النضال.
ل
كالتال:
مديني به لهذا الجوهر الثوري للماركسية ،هذا الجوهر الذي لخصه ماركس
وليمكن لنا أن ننس ،بغض النظر عن أخطائنا ،ما نحن
ي
ل
اليجاب
العقائديي ،لكونها لف تصورها
العقلب تشكل ) الديالكتيك( فضيحة وفظاعة بالنسبة للطبقات السائدة ومنظريها
فف مظهرها
ي
ال
ل
" ل
للشياء القائمة ،تتضمن بذات الوقت إدراك نقيضها المحتوم  ،أي زوالها الصوري ،ذلك لكونها )أي الديالكتيك( بتمكنها من الحركة نفسها،
ي
لشت يمكن أن يفرض عليها لكونها )الديالكتيك( لف الجوهر نقدية وثورية ) ملحق
الت ليمثل أي شكل قد تتخذه سوى مظه را انتقاليا،
ي
ل
الطبعة الثانية اللمانية للرأسمال(.
مسألة الحزب الثوري
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ي
لحياب النضالية ،ف السن الثامنة ر
عشة ،تكونت عل أساس مفهوم الحزب ،و إذا كنت لف الس وينيات قد أعدت النظر
منذ الشهور الول
ل
ل
ي
السوفياب( المرتبط به،
الوض " )الحزب
أنتم إليه  ،كما بالنسبة للحزب "
تدريحيا لف هذا المفهوم بالنسبة للحزب الملموس الذي كنت
ل
ل
ل
فإنت لم أعد النظر إل جزئيا لف مبدإ حزب قائد للثورة.
ل
ر
ه ث ورة أكت وبر ،ل م يت م بع د القي ام بتقيي م حص يلة ه ذه الث ورة  ،لك ن الص ورة الس ائدة ل دى أجي ال م ن
إن م ا يطب ع ه ذا الق رن العشين ،ل
ه ص ورة أول ث ورة اش يتاكية عمالي ة ناجح ة ،وه ذا بفض ل قي ادة الح زب الث وري
المناض يلي لف الع الم ظل ت ،و إل ح دود النهي ار النه ل
اب ،ل
وه الماركسية -اللينينية .بعد ثلثة أرباع قرن ،جاء
المركزي المنظم عل المنهج المسم " ل
لينيت" ،والمسلح بعقيدة معروفة بكونها علمية ،ل
ي
ليني  ،وانقسمت إل قوميات بنفس عدد تلك الشعوب،
الت تصورها ي
النهيار شامل ،حيث تشوت كونفدرالية الشعوب الحرة والموساوية و ل
البتوقراطي ات الس ابقة  ،وتبع رتت المكوس بات الجتماعي ة والثقافي ة ،
وأص بحت ال دول ال ي لت تول دت عنه ا فريس ة م ا في ات منبثق ة م ن ي
وانفتحت هوة سحيقة وسط سدس العالم  ،هذا الذي مثل طويل أمل مضطهدي العالم أجمع  .بل أفظع من ذلك ،بحيث ،اتضح أن هذه
الت أدمت قرننا الحال  .ف هذه ر
ر
ي
الشوط ،يلزم
ل ل
الثورة  ،تحولت خلل العشينيات إل نقيضها مولدة وجها من الوجوه البشعة للتوليتاليتارية ل
علينا أن نراجع ما كان يظهر كأدوات لنجاح هذه الثورة ،وأساسا مفهوم"الحزب الثوري".
سأعود لتناول مسألة "العقيدة" ،كما تم تكليسها لف ثنائية"الماركسية-اللينينية"  ،رغم أن منظمة "إل المام" ،عرفت جزئيا كيف تنجو من
ذلك  ،وتتمسك ر
الج للماركسية.
أكت لف ممارستها
ي
وتفكتها بالجوهر ل
غت أنت  ،أود أن أط رح من ذ الن تص وري ،ف ر
الش وط الملموس ة للث ورة المغربي ة لف مرحلته ا ) (étapeالراهن ة لمس ألة التنظي م الث وري ) أو
ي
ل
ل
يتمت
يمت الطور) ( phaseالراهن للصاع بالمغرب ) يشكل طور جزءا من مرحلة ،إن المرور إل طور أعل ي
بالحرى التنظيمات الثورية( .إنما ي
دب المح دد أساس ا )
بانعط اف  inflexionدون قطيع ة ،بينم ا ي
تتمت المرحل ة بالقطيع ة( ه و ازده ار تنظيم ات متع ددة داخ ل المجتم ع الم ل
 (surdéterminéبالصاع من أجل ديموقراطية حقيقية وزوال نظام السلطة المخزنية.
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اللينيت " ال ذي س يقود ه ذا النض ال  ،ع ات الهيمن ة عل ه ذه التنظيم ات المختلف ة  ،ه و لف
يك ل"الح زب
ل
م ن الواض ح  ،أن التص ور الكلس ل
الكلسيك ،لكن ،
تعارض مع حيوية اجتماعي ة من ه ذا القبيل .أكيد أن النموذج الذي يس توحيه حزب الطليعة يندرج ضمن هذا التصور
ل
الخت لف النضال ،فإن هذا التصور يتطور بالضبط لكونه متعدد ،وأعتقد أيضا بأن أحد السباب الهيكلية
ودون التقليل من مساهمة هذا
ي
ر
وبي ممارسة ترتكز عل
لتعت منظمة "إل المام" تنظيميا ،هو كونها لم تستطع تجاوز التناقض الحاصل يبي تبنيها لعقيدة رسميا "لينينية" ،ي
ي
للجماهت.
الذاب
التنظيم
ي
ل
ولشك ،أن السؤال الذي يمكن طرحه لف هذا السياق ،هو لماذا تنظيم ثوري؟ أجيب شخصيا بأن الحاجة  ،لف ظل دينامية اجتماعية مثل
يعت أول مص طلح "ث وري" ولم اذا "أنوي ة" ؟ إن ص ياغة ه ذا الط ور الراه ن
ه اته  ،ليس ت إل تنظي م ث وري ،وإنم ا إل أنوي ة ثوري ة .لك ن م اذا ل
للنضال تسمح ،ولعدم دقتها المفاهيمية بالضبط ،بالجواب عل هذا السؤال.
نقول ،ويقول كل المناضلي الديموقراطيي و التقدميي المغاربة"ديموقراطية حقيقية" ،ف الحقيقة تتحدد هذه الديموقراطية ر
أكت بالسلب
ي
ي
ي
ل
تبت شعار
ه "الديموقراطية الحقيقية"؟ بإمكان جميع
أي نهاية نظام السلطة
ي
ل
المناضلي ل
المخزب  ،لكن بماذا يتعلق المر بعد ذلك؟ ما ل
ي
وحت اصطلح "فصل السلط" عندما يستعمل كشعار مركزي يفسح المجال أمام مساومة
سيادة الشعب ،لكن كيف تمارس بالملموس؟
مفتعلة مع الحكم المخزب  :احتفظوا بالسلطة التنفيذية لكن اتركوا لنا ر
حت الشارة إل السلطة القضائية  ،بل ي
الوشيعية  ،هذا دون ي
حت
ل
ر
غت خال من الغموضات والحتواءات الكامنة .ليس فقط ،حول
شعار المجلس
بكثت جذرية وانسجاما من سابقه ،ي
التأسيس ،الذي هو أكت ي
ل
التأسيس ( ،يظل
سيستدع وسينظم انتخاب مثل هذا المجلس ،إذا ظل المخزن قائما؟ ولكن ،أيضا لكون هذا الشعار )المجلس
مسألة من
ل
ل
الت بدت ر
ي
ي
أكت خطورة لف العالم الثالث
حبيس حدود الديموقراطية التمثيلية ) ا
وه الحدود ل
التلمانية( ل
الت حللها ماركس منذ أول كتاباته ،ل
ي
التأسيس ،
المدب ،كما شأن أوربا الغربية ،مهد هذه الديموقراطية .لذلك فإن مفهوم مؤتمر الشعب
الت ل تتوفر عل تشكل طويل للمجتمع
ل
ل
ل
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المباشة* ،هو ر
ر
أكت انفتاحا عل دينامية اجتماعية ثورية ،تشق الطريق لمسلسل إزاحة سلطة المخزن من طرف
المرتكز عل الديموقراطية
التأسيس ( ،لك ن هن ا ت اتز م ن جدي د ك ل المعض لة يبي
الش عب  ،لك ن إل أي ن؟ ليمك ن أن يح دد ذل ك س وى ه ذا الم ؤتمر )م ؤتمر الش عب
ل
بأب سأحلها لف بضعة سطور  ،يجب علينا أن نرفض نهائيا كل حتمية تاريخية قابلة للتحديد "علميا"،
أدع هنا ل
الفوضوية والماركسية  ،ول ل
شت ،أية حقائق تلك؟
الجماهت" دون
لكن هل بإمكاننا التأكيد مع ذلك بأن الحقيقة تنبع مجردة من أعماق "
ي
ي
التميت فيما بينها؟ وقبل كل ي
ي
الت ليست أقل اضطهادا ؟ حقائق الثنيات المكبوتة" ؟ حقائق الشباب التواق
أه حقائق الطبقات الجتماعية المضطهدة ؟ حقائق النساء ل
ل
إل الحياة؟ أم حقائق الفراد الذين يطمحون بكل لساطة للحرية؟
ي
كل هذا ف آن واحد
التعبت عن كل هذا .ليس بمقدور أي تنظيم لوحده أن يقوم بتنسيق
يدع قدرته عل
يبي أنه ليمكن لي تنظي م أن
ي
إن تاري خ هذا القرن ي
ل
للتوليتاري ا تتض من ه ذا الدع اء ،وه و م ا أدى إل الكارث ة ال ي لت
جمي ع ه ذه النض الت .إن موض وع ،أو ب الحرى أس طورة "المهم ة التاريخي ة" ا
ي
التعبت عن نفسها ،وتنظيم ذاتها ،لف تنوعها وتعددها ،بل
السوفياب لف السابق .لبد لكل هذه التطلعات ،أن تتمكن من
حصلت لف التحاد
ي
ل
ر
تدع لوحدها تمثيل طبقة من الطبقات،
تعت عن ذاتها لشكل أحادي  ،ول يمكن لي مجموعة أن
أكت من هذا آ ل يمكن لي واحدة منها أن ا
ل
أو رشيحة من ر
المدب وحده القادر عل الجواب عل هذه التعددية والتنوع ،والتقائها لف مرحلة
البش .إن ازدهار تنظيمات عدة لف المجتمع
ل
التأسيس .لكن لف نفس الوقت ،لف قلب هذه الدينامية الجتماعية ،لف قلب هذا الزدهار ،المطلوب
عليا ،يمكن أن توبلور لف مؤتمر الشعب
ل
م ن المناض يلي الك رت نش اطا وخ اتة وتجرب ة ،أن يؤسس وا "أنوي ة ثوري ة"  ،عن دما ي درجون النض ال م ن أج ل تحقي ق ه ذه الطموح ات ض من
البحث عن ر
سياس قابل للحياة ،وذي مصداقية ،ويثور رأسا عل عقب الوضع القائم.
مجتمع
مشوع
ل
ل
* ـ فش ــل التج ــارب الش ــتراكية ل"الديموقراطي ــة المباش ــرة"  ،يق ــود المفكري ــن ال ــواعين بح ــدود الديموقراطي ــة التمثيلي ــة ،ليعمق ــوا فيم ــا يتعل ــق بال ــديموقراطيات العص ــرية  ،مف ــاهيم الديموقراطي ــة
أ
"المس ــتمرة" ") د .روس ــو( و التش ــاركية ) ) ( participativeت .أان ــدرياني( أاو التداولي ــة )ج .هبرم ــاس ( .ف ــي الحال ــة المطروح ــة ،ق ــد يتعل ــق الم ــر بتوس ــيع نم ــوذج الديموقراطي ــة التداولي ــة إل ــى بن ــاء
الديموقراطية في بلد من العالم الثالث.
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ي
ي
الثوريي عن
ممتا بذلك
الت تسمح بتعميق أزمة النظام ي
ي
إن هذا البحث - ،حيث الديالكتيك المادية جد نافعة  -هو الذي يؤسس القتاحات ل
المشوع ،بل ر
**
تهت مثل هذا ر
أكت من ذلك ،ل
ي
الصلحيي الذين يرمون لف نهاية المطاف إل تثبيثه  .ليس بإمكان أية نواة من هاته النوية أن ي
ر
اط المفت وح والواس ع ،وف وق ه ذا الح وار ،م ن خلل الب داع
يمك ن لمش وع م ن م ن ه ذا الن وع أن يوش كل إل لف خض م الح وار ال ديموقر ل
الجتماع لهاته الجماهت نفسها .لكن هاته النوية ،وهاته الجماهت ي
ستتبط لف المستقبل*** بعلقة دياليكتيكية لف خض م اغتناء متعدد
ي
ي
ل
تغتت منها وتغنيها.
الجماهت
الجوانب لتلك النوية ،لف علقة بعضها البعض ،وجميعها مغمورة بعلقاتها مع هذه
ي
ل

** ـ انظر المقال الهام لبيير هاردوان الصادر في المجلة الجيدة ) )(critique communisteصيف  ،(1993المعنونة "ما العمل بالماركسية".
خ
*** ـ إن هذا المستقبل ،هو مستقبل حاضر ،توجد بذوره الكامنة منذ الن في الممارسة الحالية للنضالت في المغرب.
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ر
والعشين لتأسيس منظمة إل المام
بيان الذكرى الرابعة

1

ر
والعشين ،مع اتة س نة بع د أخ رى ،ع ن ص مودها واس تمراريتها رغ م المص اعب الذاتي ة
بحل ول غش ت  ،1994تخل د منظمتن ا ذكراه ا الرابع ة
المض قدما لف السهام لف الكفاح من أجل انعتاق شعبنا بجانب كل القوى والفعاليات التقدمية وكل
والموضوعية ومؤكدة عل عزمها لف
ل
ر
ي
الت تخضعها باستمرار للنقد والتطوير تبعا لتطور الواقع
الشفاء لف وطننا ،وفاءا لمصلحة
ي
الكادحي ولمبادئها وأهدافها وتجربتها النضالية ل
ي
والذاب.
الموضوع
ل
ل
يل:
يتمت لشكل
تحل هذه الذكرى لف ظرف ي
رئيس بما ل
ل
 عل الصعيد الدول:ر
المتيالية ر
والبشية ،تارة ،تحت
الشسة بقيادة الوليات المتحدة المريكية بهدف إخضاع الشعوب ونهب ثرواتها المادية
 استمرار الهجمة االمتر الكاذب المتمثل لف الحفاظ عل المن والستقرار لف العالم )حرب الخليج مثل( ،وتارة أخرى ،تحت قناع المساعدة النسانية )مثال
ا
أ
أ
خ
خ
 1ـ إن قيمة هذا البيان تتمثل في كونه اخر بيان أاصدرته منظمة "إلى المام" ،وعلى الصح ما تبقى منهـا بالخــارج ،بعـدما أاتـت اعتقـالت خريـف  1985علـى اخـر مـا تبقــى منهـا بالـداخل .ومـن اللفـت
للنتباه أان البيان جاء صدوره بعد القرار العملي لحل المنظمة سنة  ،1994وهكـذا تمـت صـياغة هـذا البيـان ،كمـا لـو أان المنظمـة ل زالـت قائمـة ،وهـذا لعمـري قمـة التضـليل .وعمومــا ،أداب قـادة مـا
أ
أ
سمي ب "إعادة البناء" منذ ضربة خريف  1985على إصدار البيانات بمناسبة ذكرى تاسيس المنظمة ،ويعتبر هذا البيان إلى جانب بيان الذكرى  16والذكرى  22هما الهم من كل البيانات التي تم
إصـدارها إلــى حــدود  ،1994بمـا تكشــفه مــن قضــايا أوافكـار تبناهــا دعــاة خــط "إعــادة البنـاء" تحــت شـعار مــا يسـمى ب "تجديــد خــط المنظمــة" ،وبطبيعــة الحــال ،كمـا هــو الحـال بالنسـبة لكـل بيانــات
أ
أ
المرحلة ،تم توقيع البيان ب "منظمة إلى المام")كانت المنظمة في مرحلة خطها الثوري توقع بياناتها ب :المنظمة الماركسية س اللينينية المغربية "إلى المام"( وفي ذلك دللة كــبرى علــى التحــول
الذي عرفته المنظمة على يد قادة "إعادة البناء" الفاشل.
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إفريقيا(  ،موظفة لذلك كل أدواتها القمعية والسياسية واليديولوجية وآلتها العلمية الخطبوطية ومستغلة منظمة المم المتحدة لضفاء
ر
الشعية عل تدخلتها العدوانية.
العرب:
 عل الصعيدر
التقدم
الوطت والفكر
المتيالية والصهيونية والرجعية أمام تراجع حركة التحرر
 يشهد الوضعمتان القوى لصالح ا
العرب اختلل صارخا لف ي
ال
ل
ل
ي
ر
والليت والوسويات
اف
يال الظالم ضد
والنضال
جل  ،استمرار الحصار ا
الس ء الذي ا
ي
ي
الشعبي العر ل
المت ل
ال
يعت عنه ،لشكل ل
الجماهتي العام ،ل
ي
والت ل تخدم الطموحات العميقة للشعوب
الجارية حاليا يبي الكيان
ل
الصهيوب ومنظمة التحرير الفلسطينية ومجموعة من النظمة العربية ل
المتدي ف توفت ي
العربية ،وف مق دمتها الش عب الفلس طيت .وساهم ه ذا الواق ع ي
التبة الخص بة التوز وانوش ار ع دة نزع ات وظواهر سلبية
ي
ل
ل
ل
الجتماع(
وغتها ،من أشكال التفكك
الديت المسلح ،انوشار الفكر
)التعصب
الظلم ،الطائفية ،النعرات العرقية والقليمية الضيقة ،ي
ل
ل
ل
ي
الوطن:
 عل الصعيد إن نضالت الجماهت الشعبية وقواها الحية – رغم أنها شهدت بعض الفتور خلل هذه السنة – قد استطاعت أن يتنتع من النظام بعض
ي
اط والمنظم ات الحقوقي ة لف الخ ارج
المكوس بات المهم ة لف مج ال الحري ات العام ة وحق وق النس ان بفض ل مس اندة ال رأي الع ام ال ديموقر ل
المعتقلي
الست الذكر ،الف راج عن عدد مهم من
)تعديلت مدونة الحوال الشخصية رغم محدوديتها ،إلغاء ي
ي
ظهت " كل ما من شأنه  "...ي
داب واس تعمالها لف التلف زة  .(...إن ه ذه المكوس بات اليجابي ة ل
السياس ييي
ومعتقل أح داث  81و  ،...84ت دريس اللغ ات المازيغي ة بالبت ل
ل
ي
يعت عن ذلك رفضه تلبية مطالب الشغيلة ) جمود الجور،
تخف الطبيعة الطبقية للنظام
يمكنها أن
تتغت ،بل تتعمق ،كما ا
الت لم ي
ل
المخزب ل
ل
بينم ا تس تمر الس عار لف الرتفاع ،إل اس تمرار مسلس ل طرد ،(...و إمع انه لف الجه از عل المراف ق الجتماعي ة ) التعلي م  ،الص حة  ،الس كن،
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المتيالي ة ) مث ل استض افته لم ؤتمر الغ ات ،و انص ياعه بحم اس لك ل مقررات ه  ،توس ع
النق ل  ،الوش غيل  ،(...و تعم ق تبعيت ه للمراك ز المالي ة ا
الت تطال مؤسسات عمومية ذات طابع ي
ي
اتيج ،المزيد من تقليص النفقات الجتماعية (...
است لا
الخوصصة ل
ي
إست" ،والتطور
الت فرضها نضال شعبنا وقواه التقدمية ،واستغلل الهجوم المسلح عل فندق "أطلس
ل
ويحاول النظام توظيف التنازلت ل
التلمانية ،بعدما مرر انتخابات محلية ر
وتشيعية مزورة،
الذي تعرفه قضية الصحراء الغربية ،لبناء إجماع
سياس حوله يضم قوى المعارضة ا
ل
وتتة الحرب
اجتماع"
وأرس مؤسسات شكلية ومزيفة عل أساس دستور ممنوح ومفروض .كل ذلك بهدف فرض "سلم
يغظ تصعيد ي
ل
ل
الطبقية الصوس ضد الوضاع المعيشية للجماهت الشعبية وما ي
تبف من مكوسباتها.
ي
يمته بالساس الوشوت والتخبط وتعمق
إن هذا الوضع ،ل يمكن فصله عن واقع القوى التقدمية المناضلة وضمنها اليسار الجديد ،والذي ي
ر
مناضل
وف مقدمتهم
المناضلي
الس ء الذي يطرح عل
بالجماهت الكادحة
التناقضات والخلفات وضعف الرتباط
ي
ي
ي
ي
التقدميي ،ل
ل
وتأطتها ،ل
منظمتنا ،المساهمة لف:
وف ظل سيادة علقات ديموقراطية ،من خلل بلورة
 توحيد اليسار الجديد عل أسس نضالية ،وبارتباط مع توسيع جذورهي
الجماهتية ،ل
التغيت الجذري لف بلدنا.
أداة سياسية تنصهر فيها كل الطاقات المناضلة عل قاعدة برنامج حد أدب يساهم لف فتح آفاق
ي
ي
المشتك ونبذ الحلقية والتعصب
 إرساء علقات وحدوية ديموقراطية يبي جميع الفعاليات التقدمية من خلل الحوار الخوي والنضالالسياس.
ل
عت الطارات الموجودة ،وإبداع أشكال جديدة للتواصل مع أوسع الفئات الشعبية لف مختلف مواقع
 اللتحامبالجماهت الكادحة ونضالتها ا
ي
تواجدها.
 تكتيل كل القوى المناضلة لمواجهة محاولت النظام فرض "سلم اجتماع" مشؤوم ،ولوقف يالتدي المروع الذي تعرفه الوضاع المعيشية
ل
لشعبنا ،ي
الجتماع لشكل خاص.
المستوى
عل
مكاسب
اع
وانت
ل
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 إطلق مب ادرات نض الية وحدوي ة ،وتنمي ة روح المب ادرة والجته اد عل المس تويات النظري ة والعملي ة ،السياس ية واليديولوجي ة ،وذل كالحال.
للمساهمة لف البلورة الجماعية للجوبة الملئمة عل تحديات ومعضلت الوضع
ل
العرب.
وف العالم
 تطوير النضال ضد مخططات وسياسات اال
المتيالية والصهيونية والرجعية لف بلدنا ،ل
دعم نضالت الشعوب وحركاتها المكافحة ضد الستغلل والضطهاد ،ومن أجل الديموقراطية والتحرر.
منظمة إل المام
 30غشت 1994
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ر
مشوع التصور السياس للنهج الديموقراط

1

ملحق 1

تقديم
علت تبل ورت لف خض م النقاش ات ال ي لت تفج رت لف ص فوف المناض يلي
سياس
اط ،كتي ار
ل
ل
إذا ك انت فك رة تأس يس تي ار النه ج ال ديموقر ل
مناضل اليسار الجديد ،لف علقة مع التحولت العالمية ومستجدات الساحة السياسية والقتصادية والجتماعية بالبلد،
اطيي،
الديموقر ي
ل
ر
عت تجميعهم لف إطار
السياس
اسوشاف مستقبل الفعل
من أجل
لمناضل اليسار الجديد ،وتحويلهم إل قوة سياسية وازنة لف الساحة ،ا
ل
ل
ه بدون
السياس
سياس ينظم فعلهم ويطوره بما يوناسب وتطور الصاع
ل
ل
ل
اط ل
والجتماع بالبلد ،فإن عملية تأسيس تيار النهج الديموقر ل
ي
وطت ،وم ن جه ة أخ رى ،كمب ادرة سياس ية تت وح تس هيل عملي ة
دول وال
ش ك خط وة سياس ية ،ت ل
أب م ن جه ة ،لف س ياق تط ورات الوض ع ال ل
ل
ي
ذريي ،وال ي
اع،
الجم
م
فعله
اس
أس
تكون
س
ت
الج
اطيي
ر
ديموق
ال
لي
المناض
وم
عم
بي
،
التلف
التجمي ع وتأس يس الختلف  ،وتبي ان نق ط
ي
ي
ي
ي
ل
ل
ل
والجماهتي الموحد.
السياس
وأدائهم
ي
ل
اط ينطلق من المبادئ الساسية التالية:
السياس
إن التصور
والديولوح ا
والت ا ل
ا ل
ل
نامج لتيار النهج الديموقر ل
 - 1تجس يد الس تمرارية السياس ية والفكري ة لتجرب ة الحرك ة الماركس ية  -اللينيني ة المغربي ة ،واليس ار الجدي د لش كل ع ام ،مب دأها تج اوز
ر
والمشقة لف التجربة.
السلبيات ،والعمل عل تطوير الجوانب اليجابية
 - 2تحديد مرجعية تاريخية واضحة مرتكزة عل ر
المغرب  ،وهويته الثقافية  ،وتاريخه العريق بكل أبعاده الحضارية
للشعب
الكفاح
ات
الت
ال
ل
والنسانية.
أ
 1ـ ينتمي هذا النص إلى لئحة وثائق شكلت مشاريع وثائق تاسيسية لتنظيم "النهج الديموقراطي"  .وقد اعتمدنا نص مسودة المشروع لنشر الوثيقة  .ونقوم بنشـره لكــي يطلـع القـارئ علــى المسـتوى
أ
الفكري والسياسي الذي وصل إليه أاصحاب خط "إعادة البناء" قبيل تاسيسهم لتنظيم "النهج الديموقراطي" .
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الج للماركسية ،ويكون منطلقا لف تحليل طبيعة الصاع
تبت الفكر
العلم كهوية فكرية ترتكز عل العقلنية ،والعلمية ،وعل الجوهر ل
 -3ل
ل
ي
والستاتيجية.
وف تحديد المهام المرحلية
السياس
والجتماع بالبلد ،ل
ل
ل
ي
ي
المشتك يبي
الجماهتي وسيلته الساسية ،ودعامته هو النضال
الشتاكية ،يكون النضال
التغيت الجذري للوضاع القائمة بالبلد لف أفق
-4
ي
ي
اط.
والمناضلي
كل القوى الديموقراطية
ي
ي
ه الهوية السياسية للنهج الديموقر ل
المخلصي  ،ل
 -5ي
الجماهتية  ،وتوسيع
الجماهتي ،ووضع تصور له ،بهدف الدفاع عن مبادئ المنظمات
اللتام بالمساهمة الفعالة لف تطوير النضال
ي
ي
مدب قوي ومزدهر.
مجالت فعلها وصول إل بناء مجتمع ل
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الهوية الفكرية والسياسية لتيار "النهج الديموقراط"

½1

ملحق 2

اط استمرارا سياسيا وفكريا لتجربة الحركة الماركسية -اللينينية المغربية  ،أملت بروزه ظروف موضوعية محليا ودوليا،
يشكل النهج الديموقر ل
وسياس استمر وتطور خلل ما يزيد عن ربع
لذلك فإنه ينهل عل مستوى مرجعيته التاريخية وهويته الفكرية والسياسية ،من رصيد فكري
ل
قرن من الزمن ،رغم كل محاولت الجتثات والتلغيم والحتواء والتمييع.
المرجعية التاريخية
اط تس تمد ج ذورها الراس خة م ن الهوي ة العميق ة لش عبنا* .ه ذه الهوي ة لف أبعاده ا الروحي ة
إن الهوي ة السياس ية والفكري ة للنه ج ال ديموقر ل
ر
ي
ي
الت تعرض لها عل مر العصور ،لسبب
الت وفرت شوط مقاومة شعبنا للجتثات من ج راء الهجومات ل
ه ل
والنسانية والوطنية والقومية ،ل
ي
أمازيع مسلم ،تربطه أواض الخوة مع الشعوب
–
عرب
كشعب
وقرون
قرون
خلل
شعبنا
هوية
انصهرت
هكذا
.
الهام
اتيج
الست
موقعه
ا
ل
ال
ل
العرب ،ومنفتح عل شعوب العالم أجمع.
المغاربية ،وشعوب العالم
ال
إن هوية شعبنا العربية – المازيغية تشكلت خلل  14قرنا ،وأصبحت وحدة ل تنفصم ،رغم كل محاولت زرع التفرقة والصدام .مما يفرض
المازيع الذي
الرسم حول التعريب  ،وعن مكونها
العرب الذي يخضع للتهميش ،رغم كل الخطاب
الدفاع عن هذه الهوية ،عن مكونها
ال
ل
ل
يعاب من تهميش مزدوج.
ل
أ
الهامشين * و ** هما اصليين في النص.

أ
 1ـ ينتمي هذا النص إلى لئحة من الوثــائق الـتي شـكلت مشـاريع وثــائق تاسيسـية لتنظيـم "النهـج الــديموقراطي" ،وقـد اعتمـدنا فـي هـذا النـص مسـودة المشـروع  .ونقــوم بنشـره لكــي يطلـع القـارئ علـى
أ
المستوى الفكري والسياسي الذي وصل إليه أاصحاب خط "إعادة البناء" قبيل تاسيسهم لتنظيم "النهج الديموقراطي" .
* ـ أاضف وتراثه الكـفاحي العريق.
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عت ،المرتك ز عل الس تقامة والع دل والمس اواة والوس امح ،والمن اهض للظل م والطغي ان والتعص ب.
وهوي ة ش عبنا تس وند إل الس لم الش ا ل
عت لب د أن يخض ع للجته اد والتط ور ،بم ا يخ دم مص لحة النس ان ،وخاص ة النس اء ،لف التح رر والديموقراطي ة والعدال ة
والس لم الش ا ل
الجتماعية.
ي
تكوس طابع ا تق دميا  ،لنه ا تع يبت ع ن دف اع
فه
ه الوطني ة ال لت انص هرت لف الكف اح ض د الس تعمار .ل ذلك ،ل
إن إح دى مقوم ات ش عبنا ل
ل
المتيالية .إن الوطنية المغربية تنبذ القطرية الضيقة ،وتؤمن
الشعوب المضطهدة عن أرضها وكرامتها وحريتها وهويتها لف مواجهة الهيمنة ا
العرب.
بصورة وحدة الشعوب المغاربية لف أفق وحدة شعوب العالم
ال
الهوية الفكرية
الج
اط" الفك ر
العلم  ،ال ذي يرتك ز إل العقلني ة ،والتص ورات العلمي ة للطبيع ة والمجتم ع ،وبالخص وص الج وهر ل
ل
يوبت "النه ج ال ديموقر ل
ي
نعتتها عقيدة ،بل منهجا لتحليل الواقع ،ومبادئ عامة موجهة
نعتتها أعطت نماذج أو
قواني جاهزة للتطبيق ،كما ل ا
الت ل ا
ي
للماركسية  ،ل
للممارسة.
عت إغنائها لف الممارسة النضالية.
ه نفسها خاضعة للتطور ،ا
هذا المنهج ،وتلك المبادئ ،ل
ي
كثت من الحيان ،غطاءات إديولوجية متنوعة ومختلفة  -يبي الطبقات المستغلة
تعتت أن الصاع
الطبف – الذي قد يتخذ لف ي
إن الماركسية ،ا
ل
الج  ،فك ر نق دي لواق ع الس تغلل والض طهاد ،وينطل ق م ن موق ع خدم ة مص الح
كس ل
والمس تغلة ه و مح رك التاري خ ،كم ا أن الفك ر المار ل
ر
ومطامح الطبقات المستغلة )بفتح الغي( ،وتحديد الطبقات ي ي
الكت قدرة عل
ه الفكر
ي
ل
الت تنتع منها الرأسمالية فائض القيمة .والماركسية ل
وفت أدوات نق دها فك را وممارس ة .وتس وند الماركس ية إل أدوات معرفي ة تختل ف ت دريجيا ع ن الدوات
واني الرأس مالية ،وت ي
تحلي ل آلي ات وق ي
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ي
ي
واعتتت أن الفكار السديدة ل توجد جاهزة لف
يف،
التأمل
الت أفرزتها النظريات الخرى ،حيث أحدثت القطيعة مع الفكر
ا
ي
ل
المعرفية ل
الميتافت ل
الكتب  ،بل ي
تأب من الممارسة العملية ،وتوظيف المعرفة العلمية ي
المتاكمة لشكل خلق ،بارتباط بهذه الممارسة وإشكالتها.
ل
إن التناقض الرئيس الذي ظل  -ول زال -يحكم تطور الرأسمالية ،أصبح ر
أسمال لجل مناطق
ر
ال
النظام
اكوساح
مع
قبل،
ذي
من
حدة
أكت
ل
ل
المبدعي لف وسائل النتاج وبناء حضارة
المنتجي
والكوب لقوى النتاج الذي نعيشه حاليا ،عوض أن يؤدي إل تحكم
العالم .فالنمو الهائل
ي
ي
ل
إنس انية ت وفر ح دا أدب م ن الحي اة الكريم ة ر
فعل لف وس ائل النت اج،
للبشية جمع اء ،يرتك ز إل إقص اء
المنتجي المب ي
ي
دعي م ن أي تحك م ل
واسويلبهم ،واستغللهم ،وإل تهميش رشائح ي
والتفقت ،بل التجوي ع ،لعداد
أسمال  ،بينما يطال التهميش
ر
ال
كز
المر
دول
سكان
من
ايدة
مت
ي
ل
الجتماع تصبح فيه
الكوب ،لف اتجاه إقامة نمط من التنظيم
الجدل ،لهذا التناقض
أسمال .إن التجاوز
هائلة من ساكنة دول المحيط الر
ل
ل
ل
ل
ي
وف خدم ة النس انية ،ه و م ا نس ميه
كي
للمنتجي والمب ي
ي
ق وى النت اج المتط ورة باس تمرار تح ت المراقب ة والتحك م المش ت ي
دعي الح رار ،ل
ي
الصتورة.
والشتاكية تدخل كمرحلة دنيا انتقالية لف هذه
بالشيوعية.
ي
**
الم لف مي دان حق وق االنس ان لف ش موليتها وكونيته ا ،وخاص ة حق وق
الع
دم
التق
ر
الفك
ات
ز
ا
إنج
اط منفت ح عل ك ل
ل
ل
إن النه ج ال ديموقر ل
العالميي ضد ما يتهدد ر
البشية من دمار لسبب إنتاج السلحة
وف ميدان الحفاظ عل البيئة وتحسينها ،والدفاع عن السلم والمن
ي
النساء ،ل
المدب لف كل بلد،
عت توسيع وتعميق العلقات يبي تنظيمات المجتمع
الفتاكة  ،والعمل عل تطوير التضامن والتآزر يبي الشعوب ،خاصة ا
ل
ي
الت تهم مصائرهم.
وأختا ،لف ميدان بلورة تصورات وممارسات لديموقراطية حقيقية تسمح بالمشاركة الفعالة
ي
ي
للمواطني لف صنع القرارات ل

الهوية السياسية
الجماهت الكادحة والشعبية لشكل عام ،وذلك
تغيت جذري للوضاع القائمة ،يخدم مصالح ومطامح
ي
اط" إل تحقيق ي
يسع "النهج الديموقر ل
ينتف فيه استغلل النسان لخيه
التغيت ،إل بناء مجتمع بديل
بذل الكتفاء بالندماج لف اللعبة السياسية .ويناضل ،من أجل أن يؤدي هذا
ي
ل
دعي الح رار لف وس ائل النت اج ،وإش اعة ثقاف ة
اع
للمنتجي المب ي
ي
ينبت خلل ص يتورة طويل ة بفض ل التحك م الجم ل
النس ان ،مجتم ع س ل
** ـ أاضف تجارب الشعوب ونضالتها من أاجل النعتاق من الستبداد واستغلل النسان للنسان وكذا.
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سياس يجس د إرادة الش عب،
وتغيته م ،وإرس اء نظ ام
ؤولي ومراقبته م باس تمرار
تعت ح ق الم
ي
واطني لف الختي ار الح ر للمس ي
ي
ل
ديموقراطي ة ،ل
ي
مدب قوي
مجتمع
بناء
كذلك
وتعت
،
العامة
والحريات
شموليتها
ف
النسان
حقوق
م
ويحت
باعتباره صاحب السيادة ومصدر كل السلطات،
ل
ل
ل
ي
ي
ي
ي
الشت
الذاب المستقل
ومزدهر يرتكز عل إقامة أدوات التنظيم
ي
اط" أن يلتم باحتام استقلليتها ) ي
ل
للجماهت ،ل
الت يجب عل "النهج الديموقر ل
ي
ي
اط الذي ساد خلل
اك المطروح ،يوناقض مع البناء
التأثتوالتأثر
ينف
الفوف ي
ي
ي
ل
المتبادلي(  .من الواضح إذن ،أن البناء الشت ل
البتوقر ل
الذي ل ل
عقود من الزمن ،وعرف النهيار مؤخرا.
ي
الت ستحرر
الجماهتي كوسيلة أساسية لتحقيق الهداف المطروحة ،إنه يؤمن  ،أن
اط" ،يؤمن بالنضال
ي
ي
ه ل
الجماهت ل
إن "النهج الديموقر ل
عت وضع طاقاتهم لف خدمة ه ذا الهدف ،ب دل الس قوط لف توظيف
نفس ها بنفسها ،وأن دور
المناضلي هو المس اهمة لف هذه الص يتورة ،ا
ي
نضالت الجماهت ،أو تحريكها لتحقيق مآرب حزبية أو فئوية ضيقة .غت أن ي
يعت السقوط لف العفوية
احتام الحركة المستقلة
ي
ي
ي
للجماهت ،ل ل
أو الفوضوية  ،بل بذل كل الجهود من أجل تطوير وتنظيم حركة الجماهت الشعبية يلت ي
تف نحو أشكال متقدمة من النضال.
ي
ل
اط لف أبعاده السياسية والقتصادية والجتماعية والثقافية والجهوية ،عل طريق التحرر
اط"  ،ا
يعتت إرساء نظام ديموقر ل
إن "النهج الديموقر ل
ي
المخلصي .لذلك ،فإنه لن ييتدد لف النضال
المناضلي
الشتاكية ،يتطلب تضافر جهود كل القوى الديموقراطية وكل
من الستغلل ،وإقامة
ي
ي
مرحل مح دد ،أو ح يت إنجاز مهمة ،أو مهم ات معين ة .كم ا أن ه  ،س يعمل عل إقن اع القوى الديموقراطي ة
المش يتك من أج ل تحقي ق برنام ج
ل
ي
الرف  ،وذلك لف خضم النضال  ،ومستحصا لف ذلك،
لك تتطور تلك الشكال نحو
المناضلة بإقامة أشكال من التنسيق والتحالف ،وسيسع ل
م دى ق درة تل ك الش كال ،عل إذك اء ج ذوة النض ال ،وحارص ا عل أن ل تظ ل اش كال فوقي ة ،ب ل أن تتوس ع لوش مل أوس ع القواع د لف ك ل
المناطق.
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