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كلمة تقديمية

 
ل�� ل  30يق��دم موق��ع 

ل أص��درها الخ��ط التحريف 
، مجموع��ة م��ن الوث��ائق والنص��وص ال��تي ة" إل الم��ام"غش��ت لك��ل المناض��لت والمناض��ليي  م��ن ف��تي

1994، إل حيي ������ الح�����ل العملل������ للمنظم������ة س�����نة 1980س������نة ل" إع������ادة البن������اء"النفج�����ار السياسل������ والتنظيمل����� للمنظم������ة وانطلق م�����ا س������مل ب 

ادوري ل��� ض���من إط���ار ق���وانيي  ودس���تور النظ���ام الكم���تا ل��� ه���ذا الكت���اب، ق���ام. والتأس���يس لعم���ل سياسل��� حزبا
وللش���ارة، ف���إن الوث���ائق المقدم���ة هن���ا ف 

ف��ة للخ��ط الث��وري للمنظم��ة، الرفي��ق ف��ؤاد)انظ��ر ه��وامش الوث��ائق(بتجميعه��ا وتحقيقه��ا وض��بطها ووض��ع ه��وامش له��ا  ، أح��د الط��ر الثوري��ة المحتي

. الهيللل

غشت 30موقع 
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1  المهام العاجلة لمنظمتنا

ل نص سابق 
لما أسميناه بأزم�ة المنظم�ة ولمهم�ة المنظم�ة الرئيس��ية 2"وضعية المنظمة والمتطلبات العاجلة لعادة البناء"سبق لنا أن تطرقنا في

ل 
ل تكمن ف 

ي�ا" إعادة البناء إل المام"التي ، كم�ا س�بق لن�ا أن ح�ددنا برنام��ج العم�ل ال�داخلل ال�ذي"كمنظمة ماركسية لينينية صلبة وراسخة جماهتي
ل��� إنج���ازه إع���ادة بن���اء الخ���ط السياسل��� للمنظم���ة وتهتي ��� الم���ؤتمر الول

ة المركزي���ة. يس���تهدف ف  ورة إص���دار النشر��� ل��� ه���ذا الن���ص إل ض ���
كم���ا تطرقن���ا ف 

ي���ة  ة المركزي���ة الداخلي���ة " إل الم���ام"الجماهتي ك���أداة أساس���ية لتنظي���م الصاع ال���ديمقراطل" الش���يوعل"كداعي���ة ومح���رض ومنظ���م جم���اعل والنشر���
".وسط المنظمة

ي��ة، ه مكمل للن��ص الس��ابق، ه��و فت��ح نق��اش معم��ق وس��ط المنظم��ة م��ن أج��ل تحدي��د مه��ام المنظم��ة الجماهتي واله��دف م��ن ه��ذا الن��ص ال��ذي نعت��تا
، وفيم�����ا يخ�����ص الث�����ورييي  وال�����ديمقراطييي  المغارب�����ة لمجابه�����ة الع�����دو)الحمل�����م(وتحدي�����د مهامه�����ا فيم�����ا يخ�����ص مه�����ام الحرك�����ة الماركس�����ية اللينيني�����ة 

ك، وفيما يخص المسالة الصحراوية .المشتي

ية للمنظمة المهام الجماهير

ي ية المهام المتعلقة بالعمل الجماهتي ل بمهامنا الجماهتي
ل والسياسل-نعت  .وبالعمل التنظيمل وسط مختلف الطبقات والفئات الشعبية- النقابا

ل� المنظم��ة هل� 
ي�ا.إع�ادة بن�اء منظمتن�ا كمنظم��ة م"قلنا سابقا ،أن مهمتنا الرئيسية كأعضاء ف  ، ولق�د أص�بح م�ن الب�ديهل"ل ص�لبة وراس�خة جماهتي

، وأن�ه ل يمك�ن بن�اء منظم�ة بعد عشر سنوات من الممارسة بإيجابياتها وسلبياتها أنه يستحيل إنجاز هذه المهمة ب�دون التج�در وس�ط الجم�اهتي

وائـل الوثــائق الـتي صـاغتها  1
أ
وقـد سـبق لنـا التطـرق لهـا فـي وثــائق سابقة،ولـــن نكررنفــس.1979ابتـداء مــن دجنـبر " مسلسـل إعـادة البنـاء"صـاحبة مـا سـمي ب " القيــادة الجديـدة"ــ تعتبر الوثيقة من ا

ساسية حولها، ونكـتفي هنا ببعض الهوامش لتسهيل القراءة والفهم
أ
.الملحظات ال

نهـــا جـــاءت بعـــد صـــدور قـــرارات  2
أ
ي، ا

أ
ي دجنـــبر (1979نونـــبر 12ــ تعـــود هـــذه الوثيقـــة لنفـــس فـــترة ســـابقتها، ا

أ
الـــتي قطعـــت نهائيـــا مـــع التجـــاه الصـــلحي الجديـــد والتجـــاه الفوضـــوي داخـــل)1979ا

شرتا رسميا على بداية الصراع بين التيار الثوري والتيـار التحريفــي الجديـد داخـل المنظمـة.المنظمة
أ
صـدرها موقـع .(وكل الوثيقتين ا

أ
"غشـت تحــت عنـوان30للمزيـد مـن المعطيـات انظـر الدراسـة الـتي ا

مام"مسلسل تصفية المنظمة الماركسية اللينينية المغربية 
أ
".........).إلى ال
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ل للث��ورييي  الماركس��ييي  اللينينييي �� .م
ل�� الث��ورة وال��درع ال��وافي

.ل ص��لبة ب��دون التج��در وس��ط الطبق��ة العامل��ة والجم��اهتي ذات المص��لحة الساس��ية ف 
ل�� المرحل��ة الول لنش��اط المنظم��ة والموس��مة لس��يادة"- اللتح��ام بالجم��اهتي"وق��د تبن��ت المنظم��ة من��ذ نش��أتها ش��عار 

وق��د ظ��ل ه��ذا المفه��وم – ف 
، وج�����اءت الن����دوة الوطني�����ة ل�����

ورة  3العفوي����ة – عائم�����ا م����ن حي����ث مض����مونه الطبفي التج�����در وس�����ط الطبق�����ة"لت����دقق ه����ذا الش����عار، ولتؤك�����د عل ض �����
ل�� تح��ويله إل واق��ع ملم��وس؟ لم��اذا ك��انت المنظم��ة ترف��ع"العامل��ة

، والس��ؤال المط��روح هن��ا ه��و لم��اذا فش��لت المنظم��ة رغ��م تبنيه��ا ه��ذا الش��عار ف 
ش��عار التج��در وس��ط الش��بيبة المثقف��ة؟ إن تقييم��ا نق��ديا ضيحا لتجرب��ة منظمتن��ا ه��و ال��ذي س��يمكننا م��ن الج��واب عل ه��ذا الس��ؤال، وه��و ال��ذي

ل
ة ال��تي جوازي��ة الص��غتي لق��ات والممارس��ات التا ل�� الوه��ام والمت  

ل�� نف��س ال��وقت م��ن اس��تخلص دروس ثمين��ة تجنب��ا م��ن الس��قوط مج��ددا ف 
يمكنن��ا ف 

جوازي الص��غتي للحمل��م والس��تقللية النس��بية(إن ه��ذا التقيي��م كفي��ل بف��رز الس��باب الموض��وعية . س��قطت فيه��ا منظمتن��ا ل�� ال��تا
كيب الطبفي وال��تي

وط ل� الواق�ع الموض�وعل شر�
ية س�واء منه�ا العمالي�ة أو الفلحي��ة حي�ث انع�دمت ف  لحركة الشبيبة المثقفة من المكونات الخرى للحركة الجماهتي

ل�� ح��دود الش��بيبة(والس��باب الذاتي��ة ...) التح��ام عف��وي لحرك��ة الش��بيبة المثقف��ة بالحرك��ة العمالي��ة و 
انغلق نش��اط الحرك��ة الماركس��ية اللينيني��ة ف 

ت المنظم��ة. وأطروح��ة التلمي��ذ" الش��بيبة المدرس��ية تش��كل الطليع��ة التكتيكي��ة للجم��اهتي"المثقف��ة والتنظتي�� له��ذا النغلق بأطروح��ة  لق��د اعت��تا
ة تشكل الطليعة التكتيكية، والحملم بصفة عامة أن التجدر وسط الجماهتي الساسية يمر عتا التجدر وسط الشبيبة المثقفة، لن هذه الختي
ل القم��ع لتحطي��م م��ا بنين��اه، ث��م نعي��د البن��اء دون الس��تفادة م��ن تجرب��ة

ل�� التنظي��م وس��ط الش��بيبة المثقف��ة وي��أبي
ل�� دوام��ة مفرغ��ة نبت 

وهك��ذا دخلن��ا ف 
ل القمع ليحطم ما أعدنا بناءه

ل ليأبي
.الماض 

ل عرفته�ا بلدن�ا
ي�ة ال�تي ل� الحرك�ة الجماهتي

ل ،هو أن القمع وما وصلت إليه الحركة من أزمة، ه�و ال�دور الب�ارز للطبق�ة العامل�ة ف  لكن الجانب اليجابا
ل سنة 

ل� ذات ال�وقت أطروح��ة 79و 78ف 
، وحط�م وه�م"الش�بيبة المدرس�ية طليع�ة تكتيكي�ة"، وال�دور الث�انوي للش��بيبة المدرس�ية، فيم�ا حط�م ف 
ة جوازي�ة الص�غتي "الش�بيبة المدرس�ية كطليع�ة تكتيكي�ة"وهك�ذا وبع�د أن ت�بيي  فش��ل أطروح�ة . 4التجدر وس�ط الجم�اهتي م��رورا بالتج�در وس�ط التا

ا الطروح��ة الجدي��دة ل��دى البع��ض داخ��ل الحمل��م ل تق��ل خط��ورة ع��ن الول ول تختل��ف عنه��ا م��ن حي��ث مض��مونها المنح��رف، وهل�� ب��رزت أختي��

مام انعقدت خلل يومي  3
أ
ولى لمنظمة إلى ال

أ
حد المنازل قرب مقر الصندوق الوطني للضمان الجتمـاعي1972يناير1و1971دجنبر 31ــ الندوة الوطنية ال

أ
جـل تقييمـات.، وذلك بمدينة الرباط في ا

صحابها بتجربة المنظمة فيما بعد هذه الندوة
أ
....الوثيقة تقف عند هذه الندوة، وذلك لجهل ا
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، وذل���ك لخ����راج الحرك���ة الماركس����ية اكل
ل ت����دعو إل تش����كيل جبه���ة للق����وى الثوري����ة والديمقراطي���ة، وبص���فة أدق م���ع التح���اد الش����تي

الطروح����ة ال����تي
ة بص��فة عام��ة ه���و مفت��اح جوازي��ة الص��غتي اكل والتا

، وك���أن التح��الف م��ع التح��اد الش���تي اللينيني���ة م��ن عزلته��ا وتمكينه��ا م��ن التج��در وس���ط الجم��اهتي
ل به��ا التقيي��م الولل��� لتجرب��ة منظمتن���ا، ه��و أن��ه ل يوج���د طري��ق آخ���ر للتج��در. التج��در وس��ط الطبق��ة العامل��ة

ل ي��أبي
إن الخلص��ة الثمين���ة الول ال��تي

ل مواقع النتاج بالخصوص
ل تتواجد فيها ف 

ل المواقع التي
ل��-فطريق الماركسييي - وسط الجماهتي خارج اللتحام بها ف 

اللينينييي  الرئيسل�� للتج��در ف 
ل��� معام���ل كعم���ال أو مس���تخدميي 

ل��� الحي���اء- الطبق���ة العامل���ة ه���و عمله���م المباشر��� ف 
ل��� مق���ر النقاب���ات، أو ف 

هن���اك ط���رق أخ���رى مث���ل العم���ل معه���م ف 
ك���ان ه���ذا الس���لوب يس���مح بالتواج���د المباشر��� م���ع الطبق���ة العامل���ة، ويمك���ن م���ن معرف���ة. الش���عبية، لك���ن الطري���ق الرئيسل��� يظ���ل ه���و الطري���ق الول
ة فيي  الث����ورييي  داخ����ل المنظم����ة وبعلقته����م. معاناته����ا وهمومه����ا وقض����اياها الملموس����ة بص����فة مباشر���� ونش����تي هن����ا إل مس����ألة هام����ة تتعل����ق ب����المحتي

، لق��د اتخ��ذت ممارس��ة المنظم��ة ط��ابع الش��بكية والنع��زال ع��ن الجم��اهتي ولي��س اللتح��ام به��ا ويط��رح علين��ا تج��اوز ه��ذا الفه��م الش��بكل. بالجم��اهتي
ل الماء

ف الثوري الذي يجب أن يكون مرتبطا بالجماهتي ويتحرك وسطها كسمكة ف  .للمحتي

ز ، وأن التقيي��م النق��دي للتجرب��ة ه��و ال��ذي ي��تا ل�� العم��ل وس��ط الطبق��ة العامل��ة وح��تي م��ع الفلحيي ��
لق��د ك��ان لمنظمتن��ا والحمل��م تجرب��ة متواض��عة ف 

ل�� ه��ذا المج��ال
ل��. فش��لنا ف 

ل مارس��ناها ف 
جوازي الص��غتي ال��تي ل�� أس��اليب العم��ل ال��تا

ة الرئيس��ية له��ذا الفش��ل يكم��ن ف  ل�� رأين��ا أن أح��د الس��باب المباشر��
وف 

ل��� العم����ل
عملن����ا وس����ط الطبق����ة العامل����ة والجم����اهتي المنتج����ة بص���فة عام���ة، وبالض���افة ل���ذلك، وبالرتب����اط ب���الخط السياسل���� الخ���اط  للمنظم����ة ف 

ي والتنظيمل  كتي  عل الشبيبة المدرسية كطليعة تكتيكية(الجماهتي كان يحول دون استخلص ال��دروس م�ن فش�لنا إذ ك��ان الفش�ل ل ي�ؤدي) التي
ل� العم��ل وس��ط الطبق�ة العامل�ة، وم�ن المزي�د م�ن التقوق�ع

ض�نا ف  ل تعتي
إل تحلي�ل يكش�ف ع�ن أس�بابه العميق�ة، وإنم�ا إل اله�روب م�ن المش��اكل ال�تي

ل منه�����ا وع�����دم القف�����ز ع�����ن مش�����اكلها. وس�����ط الش�����بيبة المثقف�����ة
ل تع�����اب 

إن العم�����ل وس�����ط الجم�����اهتي يتطل�����ب النطلق م�����ن المش�����اكل الملموس�����ة ال�����تي
ل 
ل�� النقاب���ات العمالي��ة(الملموس���ة، كم���ا يتطل���ب تجن��ب العم���ل الف���وفي

وقراطي���ة النقابي��ة والقي��ادات الص���لحية ف  ، ف���إذا ك���ان م��ن)كالصاخ ض��د البتي
، وتهتي ��� تح���رك فلحل��� يتطل���ب س���نوات

اب عم���الل يتطل���ب س���نة أو أك���تر
، ف���إن تهتي ��� إض ��� ل��� ظ���رف أس���بوعيي 

ل��� ف  اب طلبا
ث���م إن..الممك���ن تهتي ��� إض ���

ن الطبقة العاملة لم تناضل إل خلل فترة 4
أ
ول من طرحها، وقد استعادها تحريفيو ما سمي بإعادة البناء بدون تمحيص ول نقد، كما لو ا

أ
طروحة كان الصلحيون الجدد والفوضويون هم ا

أ
ــ هذه ال

78-79.
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ل� خدم��ة مص��الحها
ل� علقت��ه بالجم��اهتي أو ف 

ل� حي��اته الخاص��ة أو ف 
ل سواء ف  المناضل الذي يعمل وسط الجماهتي مطالب بالتحلل لسلوك نموذحا

ل تقديم المصلحة الجماعية عل المصلحة الخاصة
ورية لكسب ثقة العمال والفلحيي  الشخص��ية والسياس��ية .. وف  وط ض  ه��ل. وهذه كلها شر

ل��� التعام���ل معه���ا؟ أم أنه���م ك���انوا يس���لكون وس���ط الطبق���ة العامل���ة
ك���ان مناض���لو المنظم���ة والحمل���م الع���امليي  وس���ط الجم���اهتي يوبع���ون ه���ذا النه���ج ف 
والجماهتي المنتجة بصفة عامة نفس النهج المتداول وسط الشبيبة المثقفة؟

ل ترتبط بكل طبقة أو فئة من الجماهتي الشعبية؟. 
ي أو التنظيمل والتي ل يطرحها العمل الجماهتي

ى الن الشكاليات التي ست 

التجدر وسط الطبقة العاملة  - 1

ي والتنظيمل��� للعم���ل وس���ط الطبق���ة العامل���ة، وطرحن���ا ل��� العم���ل الجم���اهتي
ورة إعط���اء الولوي���ة ف  ل��� ع���دة مناس���بات ض ���

لق���د س���بق لن���ا أن طرحن���ا ف 
ورة إخضاع التوجه السياسل العام للمنظمة لخدمة هذا الهدف

كتي  عل الطبقة العاملة، وض  لماذا؟ . باختصار التي

:هناك ثلثة أسباب تفش هذا الختيار

.الخصائص الهيكلية للطبقة العاملة كطبقة ثورية طليعية- 

ل النضالت الشعبية- 
طليعية الطبقة العاملة ف 

ل-  وليتاري المغربا ل بناء الحزب التا
.هدفنا الرامل إل المساهمة ف 

الخصائص الهيكلية للطبقة العاملة كطبقة ثورية  )   أ

ل بلدنا بكونها
وليتاريا ف  :تتمتي  التا
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 ــ وثائق ونصوصالخط التحريفي ــ 1994 ــ 1980"إلى ال

ة، وه���ذا م���ل يجعله���ا أك���تر الطبق���ات-  ل م���ن الس���تغلل بص���فة مباشر���
تفتق���د لجمي���ع وس���ائل النت���اج، ول تمل���ك س���وى ق���وة عمله���ا ،ولكونه���ا تع���اب 

ء تفق���ده خلل مسلس���ل الث���ورة س���وى أغلله���ا ل���
ء سياس���يا اقتص���اديا. طموح���ا إل الث���ورة، فلي���س له���ا م���ن سر ل���

ل��� حيي ��� أن الث���ورة ستكس���بها ك���ل سر
ف 

.وثقافيا
ل�� وح���دات النت��اج الرأس��مالية العصية وترتب���ط بأح��دث وس��ائل النت��اج ذات الط���ابع الجتم��اعل وبأس��اليب النت��اج الك���تر

وليتاري��ا تتمرك���ز ف  إن التا
ة التقني��ة واكوس��اب المعرف��ة العلمي��ة وتؤهله��ا لخ��وض النش��اط تق��دما ،كم��ا أنه��ا تعم��ل بص��فة جماعي��ة، وه��ذه الخص��ائص تؤهله��ا لكوس��اب الخ��تا

.الجماعل الخلق

ل�� مي��دان النت��اج - 
وليتاري��ا ف  ل تعيش��ها التا

، إن الظ��روف ال��تي ل�� النت��اج ودق��ة العم��ل وم��ا(عل الص��عيد التنظيمل��
العم��ل الجم��اعل المنظ��م، التع��اون ف 

إن الخاص��يتيي  الولي��تيي  تنطبق��ان لش��كل. تؤهلها لبتكار أرفي الشكال التنظيمي��ة المبني��ة عل أس��اس المركزي��ة الديمقراطي��ة) يرافقه من انضباط
ة، وه�����ذا يش�����كل القاع�����دة الموض�����وعية لمفه�����وم ى والمق�����اولت الص�����ناعية، المن������اجم الك�����بتي وليتاري�����ا المتواج�����دة بالمعام�����ل الك�����تا خ�����اص عل التا

وليتارية" ".القلعات التا

ل��� 
ل��� الماض 

ل عرفه���ا المجتم���ع ف 
وليتاري���ا خلف���ا للطبق���ات الثوري���ة الخ���رى ال���تي جوازي���ة(إن التا ، العبي���د، طبق���ة القن���ان، التا ل يعرفه���ا) الفلحيي ���

أو ال���تي
ة(مجتمعن���ا حالي���ا  جوازي���ة الص���غتي ، التا تتمتي ��� بكونه���ا طبق���ة إيجابي���ة ،ل تعم���ل فق���ط عل تحطي���م المجتمع���ات الس���تغللية، ولكنه��ا...) الفلحيي ���

وع مجتمع جديد ينعدم فيه استغلل النسان للنسان .تحمل معها مشر

ل تربطه���ا بالطبق���ات الوطني���ة الش���عبية الخ���رى لل���ف مجم���وع ه���ذه الطبق���ات حوله���ا م���ن أج���ل
وليتاري���ا مؤهل���ة نظ���را للعلق���ات المادي���ة ال���تي إن التا

وليتاري��ا ل�� خن��دق واح��د م��ع أش��باه التا
، فبص��فتها طبق��ة تفتق��د لوس��ائل النت��اج فهل�� توج��د ف  ادور والملكيي �� العق��ارييي  يالي��ة والكم��تا مجابه��ة المتا

ل���� الم����دن والب����وادي، وبص����فتها طبق����ة مرتبط����ة بالنت����اج الجم����اعل وبأح����دث وس����ائل النت����اج، ف����إن ه����ذا الرتب����اط يؤهله����ا
دة ف  وليتاري����ا الموشر���� والتا

ل�� م��ع المثقفيي �� خصوص��ا إذا ك��انوا يعيش��ون م��ن عمله��م الخ��اص
ة التقني��ة ولمعرف��ة ق��وانيي  الطبيع��ة والمجتم��ع، وهل�� ب��ذلك تلتفي .لكوس��اب الخ��تا

ل المدن والبوادي [
وليتاريا بصفتها طبقة متحدة ف  ، فلحيي  متوسطيي (كما أن التا فإن معاناة الطبقة العاملة مع الفك��ر الخ��ر بص��فة...) حرفييي 
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ة ع�ن طري��ق الس��يطرة السياس��ية والثقافي�ة، ف�إن ه��ذه ادوري��ة أو بص�فة غتي� مباشر� يالي�ة والكمتا ل الوحدات القتصادية المتا
ل الخارج أو ف 

ة ف  مباشر
يالي�ة جوازي��ة الوطني��ة المعادي��ة للمتا وليتاري��ا م��ن اللتق��اء عل أرض��ية م��ع التا وليتاري��ا المغربي��ة نظ��را لرتباطه�ا. المعان��ات تمك��ن التا ا ف��إن التا وأختي��

وليتاري��ا العالمي��ة، ونظ��را لزي��د م��ن  أل��ف 300بنم��ط النت��اج الرأس��مالل الس��ائد عل الص��عيد الع��المل وال��ذي يرب��ط مادي��ا بيي �� مختل��ف فص��ائل التا
ل�� ال��دول الرأس��مالية

ل�� ف  ل�� أوروب��ا الغربي��ة - عام��ل مغربا
ة م��ن تق��ديم ال��دعم- ف  وليتاري��ا العالمي��ة، م��ع م��ا يمك��ن له��ذه الختي�� ترتب��ط به��ذه الوس��يلة بالتا

وليتارية الصيلة ل المواقف الممية التا
.5]للثورة المغربية، وهل مؤهلة بذلك لتبت 

  النضالت الشعبية  )   ب
طليعية الطبقة العاملة في

، ولكنه�ا ة الممت��دة بيي �� الحربيي � الع�الميتيي  ل المعادن والخ�دمات العمومي�ة لش�كل رئيسل� خلل الف�تي
ل الوشكل ف 

بدأت الطبقة العاملة المغربية ف 
ة  1945بدأت تع�رف نم�وا شيعا، موض�وعيا وذاتي�ا ابت�داء م�ن  ل� ف��تي

ل للطبق�ة العامل�ة نم�وا شيعا. 45-48لش�كل خ�اص، وف  ع�رف التنظي��م النق�ابا
ل أغلبيتهم من الجانب يا، تحت تأثتي مناضليي  من الحزب الشيوعل المغربا ل� . وجماهتي

ابات 47-48وتمخ�ض ع��ن ه�ذا النم��و ف  موج�ة م�ن الض ��
ة والض��اربة ل عرف��ت النض��الت الك��تر ح��دة – ج��رادة وخريبك��ة. الك��بتي

لقم��ع دم��وي، وت��م ح��ل فيدرالي��ة 48تعرض��ت س��نة - إل أن المؤسس��ات ال��تي
ل ك�انت تعرق�ل ه�ذا النض��ال ك�انت داخلي�ة وتتعل�ق بالطبيع�ة التحريفي�ة والص��لحية . عم�ال المن�اجم

ح��ول(وم�ع ذل�ك ف�إن العوام�ل الساس��ية ال�تي
ل��) المس��ألة الوطني��ة بالخص��وص وهك��ذا ف��إن العناض المنتمي��ة للجن��اح اليس��اري لح��زب الس��تقلل،. للخ��ط السياسل�� للح��زب الش��يوعل المغربا

جوازي�ة الص�غرى، تمكن�ت لس�هولة ابت��داء م�ن  غتي� أن. م�ن القي�ادة السياس�ية والنقابي�ة لوس�ع جم�اهتي الطبق�ة العامل�ة المغربي�ة 49والممثل للتا
ل تع�رض

ل� ذل�ك بع�ض العملي��ات ال�تي
جوازي�ة الوطني�ة، بم��ا ف  ة فرض�ت نض�اليتها، ح�تي ض�د الش��عارات النتظاري��ة للقي��ادة السياس��ية للتا ه�ذه الختي�

ل��� دجن���تا
ية رأس رم���ح المقاوم���ة السياس���ية1952له���ا العم���ال ف  ة الحص ��� جوازي���ة الص���غتي بال���دار البيض���اء، وش���كلت الطبق���ة العامل���ة م���ع عناض التا

ية ومنجمية أخرى  ل مراكز حص 
ل الدار البيضاء وف 

.1956إل  53من ) 55انتفاضة خريبكة وواد زم سنة (والمسلحة ف 

.ــ هذه الفقرة بكاملها تعاني من ارتباك وغياب اتساق منطقي، وقد نقلناها كماهي 5
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ل ل��� إط���ار التنظي���م النق���ابا
ي ف  ، منظم���ة لش���كل جم���اهتي ، أدى بالطبق���ة العامل���ة إل أن تج���د نفس���ها عن���د الس���تقلل الش���كلل إن ه���ذا ال���دور الطليعل���

ل سوس����تقل عن����ه لشعة لوش����كل م����ا يس����م
ل���� للش����غل المش����كل م����ن ط����رف أط����ر نقابي����ة كونه����ا ح����زب الس����تقلل، ه����ذه الط����ر ال����تي التح����اد المغربا

وقراطية النقابية" .البتي

ل�� الحكوم��ة،
جوازي��ة الص��غرى ف  يالل والرجعية المحلية ومساهمة التا ل قوي وتراجع مؤقت للرأسمال المتا وط تنظيم نقابا

وط، شر ل هذه الشر
وف 

ة الممتدة من  ل� الج�ور، ترس�يم دور المن�دوبيي "تحقي�ق مكاس�ب هام�ة  60ح��تي  59استطاعت الطبقة العاملة وخلل الفتي
الزي��ادات الواس�عة ف 

ل
النق���ابييي  بح���واجز لعرقل���ة سياس���ة الط���رد، ق���انون الش���غل، التفاقي���ات الجماعي���ة، الق���انون الساسل��� للعم���ال المنجمييي ��� بالنس���بة للمن���اجم ال���تي

ل للس����كك الحديدي����ة300يتج����اوز ع����دد عماله����ا 
ل س����تحمل فيم����ا بع����د اس����م المكت����ب ال����وطت 

، مغرب����ة الس����كك الحديدي����ة والطاق����ة الكهربائي����ة ال����تي
ل للكهرباء ،مع حصول العمال المغاربة عل حق التمتع بالقوانيي  الساسية لهذين المكتبيي 

.والمكتب الوطت 

جوازي��ة الص��غرى ابت��داء م�ن  للمحج��وب" سياس��ة الخ��تا "، تح�ت غط��اء 1961غتي أن القيادة النقابية أخذت تبتعد عن الجناح المناض��ل م�ن التا
.بن الصديق وعبد الرزاق محمد

وقراطي����ة النقابي����ة م����ن الهيمن����ة عل الطبق����ة العامل����ة، وم����ن ش����ل ل تمكن����ت خلله����ا البتي
ة الذهبي����ة ال����تي لق����د ك����انت الس����وينات لش����كل أساسل���� الف����تي

ل���� النتفاض����ة. نض����التها ،مس����تعملة الوس����ائل العنيف����ة ومتواطئ����ة م����ع أرب����اب العم����ل لقم����ع المناض����ليي  الطليعييي ����
إن مس����اهمة الطبق����ة العامل����ة ف 

وليتاريا ل�  1961، قد بقي�ت مح�دودة، وأن أول نض�ال عم�الل ك�بتي من�ذ 6البطولية للشبيبة وشبه التا
بخريبك�ة، وق�د نظ�م خ�ارج الجه�از 68وق�ع ف 

ل  اب (النق��ابا ل�� خريبك��ة 7000يوم��ا ل  50إض ��
وط أخ��ذت المكوس��بات المحقق��ة بيي �� ). عام��ل منجمل�� ف  ل�� ه��ذه الشر��

تف��رغ ت��دريجيا م��ن 60-50وف 
ل تمك�����ن م�����ن ت�����وفتي التض�����امن النض�����الل للطبق�����ة العامل�����ة

وقراطي�����ة النقابي�����ة بح�����ل أح�����د الهياك�����ل التنظيمي�����ة الساس�����ية ال�����تي مض�����مونها وق�����امت البتي
جوازية اس��تطاعت كس�ب بع�ض المواق�ع داخ�ل الطبق�ة"الفيدراليات الوطنية للصناعة" ، مما فش كون التحاد العام للشغاليي  رغم تبعيتها للتا

.العاملة، أبرزها جرادة

مر غير دقيق 1965مارس 23للتعبير عن الهوية الجتماعية للجماهير المشاركة في النتفاضة الشعبية التي هزت مدينة الدارالبيضاء في يوم " شبه البروليتاريا"ــ استعمال مفهوم 6
أ
.ا
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ل��� 
وط الموض���وعية والض���عف السياسل��� للنظ���ام بع���د محاول���ة النقلب ف 

وط من���اخ ع���ام جدي���د لنض���الت الطبق���ة71إن نض���ج الشر��� ، ق���د وف���ر شر���
ل��� بع���ض الح���الت 

ء ال���ذي دف���ع به���ا ف  ل���
وقراطي���ة النقابي���ة ق���ادرة عل التحك���م في���ه لس���هولة، السر اب الك���بتي(العامل���ة متن���ام ل���م تع���د البتي مث���ل الض ���

ل خريف 
اب ) يوما 75والذي استغرق  71والمظفر لعمال خريبكة ف  المن��اورة إل(إل الخيانة المكش��وفة ،أو إل المن�اورة م�ن أج��ل توقي�ف الض �

ل�� ين��اير 
اب ف  ل للس��كك الحديدي��ة لتوقي��ف الض ��

ة نم��وا). 73ج��انب الدارة للمكت��ب ال��وطت  وق��د عرف��ت نض��الت الطبق��ة العامل��ة من��ذ ه��ذه الف��تي
ل�� 
س��ل، ج��اءت حملت القم��ع ف  ل��"، ث��م حمل��ة الص��حراء وم��ا رافقه��ا م��ن إجم��اع 73مستي

، لتجع��ل ل��ه ح��دا، وإن ك��ان م��ن"س��لم اجتم��اعل"و" وطت 
وري تسجيل خوض الطبقة العاملة لنضالت بطولية خلل سنوات  ...).جرادة، خريبكة، النسيج (77-73الص 

ل 
المن�اجم، الص�ناعة، النق�ل، العم��ال(خاض�ت الطبق�ة العامل�ة نض�الت عارم�ة، طويل�ة النف��س وتش�مل مختل�ف القطاع��ات  79-78وخلل س�نتي
ل�� مجتمعن��ا ...)الزراعييي 

اتيجيا وتكتيكي��ا(، أظهرت بما ل يدع مجال للشك وبالملموس بأن الطبقة العاملة هل حقا الطبقة الطليعي��ة ف  هل��) اس��تي
يالي���ة والرجعي���ة ل��� كفاحه���ا ض���د المتا

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 ف 
إجه��اض لس��بب القم��ع وبس��بب المن��اورات الرجعي��ة ،وك��ذلك لس��بب تخ��اذل الص��لحية فإنم��ا ه��و بره��ان آخ��ر عل أن الطبق��ة العامل��ة ل��ن تتمك��ن

ل��� ل��� المغربا
ل��� بنج���اح إل إذا تمكن���ت م���ن بن���اء أداته���ا الثوري���ة الح���زب الش���يوعل الماركسل��� اللينيت 

ل م��ا ت���زال. م��ن مواجه���ة الع���دو الطبفي
ه���ذه الداة ال���تي

.تفتقدها لحد الن

وليتاريا المغربر  يمر عير التجدر وسط الطبقة العاملة  )   ج بناء حزب الير

ل بنائه كمنظمة وكماركسييي  لينينييي  بصفة عام��ة، ه��و الطليع��ة المناض��لة الواعي��ة م
وليتاري الذي نناضل من أجل المساهمة ف  ل.إن الحزب التا

ولهذا ل يمكن الحديث عن حزب بروليتاري وعن منظمة بروليتارية بدون التحام هذه المنظم��ة ب��الطلئع المتقدم��ة. والمنظمة للطبقة العاملة
وليتاري��ة مهيمن��ة سياس��يا ، ول يمكن الحديث عن منظمة بروليتارية إذا لم تكن الطلئ��ع التا سواء من حيث النضال أو من حيث الوعل السياسل

كيب الجتماعل لقيادتها بالخصوص، وهنا سنتعرض لمفهوميي  ماركسييي  لينينييي  هاميي 
ل التي
:وإيديولوجيا داخل المنظمة وف 

وليتارية   )   أ   للطليعة الير
المفهوم اللينيني
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ة ى تش����كل الركتي ���� ل تفش ك����ون عم����ال المن����اجم والمؤسس����ات الص����ناعية الك����تا
وط ال����تي وط الموض�������وعية،هذه الشر���� ل���� الشر����

ة ف  وتتك����ون ه����ذه الختي����
وليتاري��ة ترف��ع مس�توى المعرف��ة الحس��ية لعم�ال ه�ذه النضالية للطبقة العاملة المغربية، وبالضافة لذلك، فإن مكاسب نضال ه�ذه القلع�ات التا

وليت�اري وز وتن�امل ال�وعل التا وليتاري�ا وال�ذين تص�لبوا. " المؤسسات، وتشكل قاعدة مادي�ة ل�تا إن انص�هار المثقفيي � الث�ورييي  المتبنيي �� لمواق�ف التا
ل إطار نضال منظماتهم م

وليتاري.ف  ".ل مع هؤلء العمال الطليعييي  هو الذي يشكل أرضية بناء الحزب التا

النظرية الماركسية للمعرفة   )   ب

ل
ل��� له���ؤلء المثقفيي ��� الث���ورييي  بالمقاوم���ة ال���تي

ورة متناقض���ة، طويل���ة وص���عبة يص���طدم خلله���ا مسلس���ل النتح���ار الطبفي ورة النص���هار ص���تي إن ص���تي
وط لجع��ل ك�ل ه�ؤلء الط�ر ذلك، فحيي  ابتداء تكون أطر نضالية للمنظم��ة يج�ب ت�وفتي ك��ل الشر� جوازي الصغتي ل التا

يفرضها واقع تكونهم الطبفي
وليت���اري ال���ذي جوازي ب���المفهوم التا يض���طلعون بمس���ؤوليات محلي���ة ث���م عل مس���توى الف���روع، ث���م وطني���ا ، م���واجهيي  لش���كل خ���اص المفه���وم ال���تا

.يسوند عل أولوية الممارسة الثورية، وعل أن المعرفة العقلية ترتكز عل المعرفة وعل الممارسة، رغم محاولة ادعاء العكس

ل��� النق���ط ا
ل عل الطلئ���ع المناض���لة- ب- إنن���ا نس���ونتج مم���ا ورد ف  ي والسياسل��� والنق���ابا ل��� عملن���ا الجم���اهتي

، وف  ل��� عملن���ا التنظيمل���
كتي  ف  ورة ال���تي ج ض ���

ع��ة ل�� ذل��ك أص��حاب الت  
ل�� ان ح��زب الطبق��ة العامل��ة ه��و ح��زب مفت��وح فق��ط للعم��ال كم��ا يس��قط ف 

والواعي��ة م��ن الطبق��ة العامل��ة، ولك��ن ه��ذا ل يعت 
وليتاري�ا بص�فة عام�ة وك�ذلك المثقفيي � الث�ورييي . العمالية ل� نف�س ال�وقت للفلحيي �� الفق��راء وأش��باه التا

.فحزب الطبقة العاملة هو ح�زب مفت�وح ف 
، والذين يناضلون بجانبها وتحت رايته�ا، لي�س فق�ط م�ن أج��ل الث�ورة الوطني�ة اتيجييي  فجميع هذه الفئات يشكلون حلفاء الطبقة العاملة الستي

اكية)ش.د.و.ث(الديمقراطية الشعبية  .، ولكن من أجل الثورة الشتي

كيف يمكن التجدر وسط الطبقة العاملة  )   د

ل� عملن�ا التنظيمل� ،عل الطبق��ة العامل�ة ،يبفي�� علين��ا
ل وف  ي، السياسل والنقابا ل عملنا الجماهتي

ل المرحلة الراهنة ف 
كتي  ف  بعد أن بينا لماذا يجب التي

ز كيف يمكن أن يتم التجدر وسط الطبقة العاملة .أن نتا
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إن القاع���دة الجتماعي���ة لمنظمتن���ا وللمنظم���ات الماركس���ية اللينيني���ة الخ���رى تتك���ون لح���د الن وبش���كل أساسل��� م���ن الش���بيبة المثقف���ة، والمش���كل
كيف يمكن التخلص من رحم الشبيبة المثقفة لتصبح القاعدة الجتماعية للمنظمة مشكلة من العمال والفلحيي  بالساس؟"المطروح هو 

ل��� المعام���ل والمن���اجم والض���يعات-أ
ارس���ال أعض���اء م���ن المنظم���ة طلب���ة وتلمي���ذ ومثقفيي ��� بص���فة عام���ة للعم���ل المباشر��� وكعم���ال وكمس���تخدميي  ف 

ل"الفلحية 
ول ب�د م�ن التأكي�د هن�ا ،أن. ، كم��ا أن ه�ذه الطريق�ة تش��كل أس��لوبنا الرئيسل� للس�تي نح�و التج�در وس�ط الطبق�ة العامل�ة"النتحار الطبفي

ل� خطوطه�ا العام�ة
اتيجية س�ديدة، ول�و ف  هذا الطريق شاق وصعب ذلك أنه يتطلب إل جانب توفر المناضل عل رؤية سياس��ية تكتيكي��ة وإس��تي

.تتأكد الجماهتي العمالية من صحتها بتجربتها الملموسة

تغيتي�� ظ��روف العي��ش الس��ابقة، ويتطل��ب تغيتي�� أس��اليب العم��ل وبعب��ارة مرك��زة يتطل��ب انتح��ارا طبقي��ا للمناض��ل المؤه��ل للعم��ل وس��ط الطبق��ة- 
، والك��تر انس��جاما م��ع مب��ادئهم الماركس��ية اللينيني��ة، ه��م ال��ذين يتحمس��ون. العامل��ة وله��ذا ف��إن أعض��اء المنظم��ة الك��تر إخلص��ا لقض��ية الجم��اهتي

ل�� رأين��ا يج��ب أن يك��ون أح��د مق��اييس الس��تقطاب داخ��ل المنظم���ة وإعط��اء المس��ؤوليات ه��و الس��تعداد الفعلل�� للعم��ل
له��ذا الت��وجه الجدي��د، وف 

كم����ا يج����ب عل المنظم����ة أن تهت����م بالعم����ل.وس����ط الجم����اهتي العمالي����ة والفلحي����ة ولتكري����س الج����زء الرئيسل���� م����ن النش�����اط النض����الل له����ذا العم����ل
ل تك��ون التقنييي �� الص��غار 

معاه��د التك��وين(والعم��ال المه��رة ) م��دارس المس��اعدين التقنييي ��(التنظيمل�� والسياسل�� وس��ط المؤسس��ات التعليمي��ة ال��تي

ل����
ل���� مث����ل ه����ذه) المهت 

ة بالعم����ال بع����د إنه����اء تك����وينهم، والتلمي����ذ الثوري����ون مثل يج����ب أن يوجه����وا للدراس����ة ف  ،وذل����ك نظ����را لرتب����اط ه����ؤلء مباشر����
ة بعد تخرجهم ل المعامل مباشر

ل تضمن لهم الشغل ف 
.المؤسسات التي

ل الداخل- ب
ل الخارج وإرسالهم للعمل وسط الطبقة العاملة والفلحيي  ف 

.تكوين مناضليي  عمال ف 

ل�� مسلس��ل التج��در، ولي��س س��وى الخط��وة الول- ج
ان التح��اق المناض��ل الط��الب أو التلمي��ذ بالعم��ل وس��ط العم��ال لي��س س��وى الخط��وة الول ف 

ل� مؤسس�ة ص�ناعية فه�و يص�بح ع�امل، لكن�ه يس�تمر
جوازي الص��غتي بالعم�ل ف  ، فعن�دما يلتح�ق المناض�ل ال�تا ل��

عل طري�ق مسلس��ل النتح�ار الطبفي
ل�� نه��ج الس��اليب الس��ابقة

ة ويس��تمر ف  جوازي��ة الص��غتي ل�� حم��ل تص��وراته التا
ل�� مؤسس��ة ص��ناعية أن يب��ذل. ف 

ل�� العم��ل ف 
ع ف  وعل المناض��ل ال��ذي يشر��

ل العلقات م��ع العم��ال
ل المؤسسة، وذلك فيما يخص تصفه اليومل وف 

وليتارية المتقدمة ف  كل مجهوداته ليعيد تربيته بالتعليم من العناض التا
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ل�� النض��الت العمالي��ة ،وان يتعل��م كي��ف يتف��ادى. الخري��ن
ل�� النض��ال، وذل��ك بمس��اهمته ف 

ام وتق��دير رف��اقه ف  عل ه��ذا المناض��ل أن يس��ع إل اح��تي
ل�� ه��ذه النض��الت

ل أو عل الص��عيد السياسل�� إذا ل��م يغتي��. النع��زال ع��ن الجم��اهتي ف 
وأن ه��ذا المناض��ل س��يبفي مهمش��ا س��واء عل الص��عيد النس��اب 

ة بص�����فة عام����ة جوازي�����ة الص�����غتي إن ه����ذا المناض�����ل ل����ن يكس����ب ثق����ة العم�����ال الشخص�����ية والسياس�����ية إذا ل����م يظه�����ر. أس����اليب عمل����ه المثقفي�����ة والتا
ل�� ح��ل مش��اكلهم، وإذا ل��م يتح��ل ب��أخلق وس��لوك ث��ورييي  – كم��ا أن عل المناض��ل أن يتجن��ب أس��لوب

ب��الملموس ق��درته العملي��ة عل المس��اهمة ف 
وقراطي��ة والص��لحية وم�ع ممثلل� الق�وى الص��لحية بص�فة عام�ة، مرك�زا عمل�ه عل القواع�د العمالي��ة م�ن خلل ل مع القي�ادات البتي

الصاع الفوفي
.الرتكاز عل تجربتها الملموسة

ام رفاقه العمال، يمكن للمناضل أن يعمل عل ربط علقات سياسية م��ع ورية لكسب ثقة واحتي ة قد تكون طويلة، لكن ض  وتدريجيا، وبعد فتي
ة جوازي��ة الص��غتي ل�� نف��س ال��وقت عل القض��ايا السياس��ية ومهم��ا ك��ان ت��أثرهم بإيديولوجي��ة التا

ل�� النض��الت، والك��تر تفتح��ا ف 
.العم��ال الك��تر تق��دما ف 

جوازي����ة اكية والمف����اهيم التا وليت����اري للث����ورة الش����تي وش����يئا فش����يئا، وم����ع المجه����ود المب����ذول م����ن أج����ل توض����يح الف����رق الج����وهري بيي ���� المفه����وم التا
، 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 ة أو التحريفي����ة للتغيتي��� الص����غتي

ل��� حلق���ات المتع���اطفيي  م���ع المنظم���ة
ل��� العم���ل م���ع الطبق���ة العامل���ة س���يمكننا م���ن. "للنخ���راط ف 

ان التقيي���م النق���دي لتجرب���ة منظمتن���ا والحمل���م ف 
ل عملهم المباشر معها

".استخراج دروس ثمينة سوساعد المناضليي  ف 

إن الت���وجه الع���ام الجدي���د للمنظم���ة يج���ب أن يخ���دم مهم���ة التج���در وس���ط الطبق���ة العامل���ة، ذل���ك أن مجهوداتن���ا النظري���ة ودعايون���ا وتحقيقاتن���ا- د
ل��� اتج����اه خدم����ة ه���ذا اله���دف ، وبالنس����بة لعض����اء المنظم����ة أو الع����اطفيي  عليه����ا وال����ذين

واهتماماتن����ا الرئيس����ية كمنظم����ة وك����أفراد يج����ب ان تس����تي ف 
ل والسياسل� والنض��الل لمهم�ة اللتح��ام بجم��اهتي ل عمله�م داخ�ل الش��بيبة المثقف�ة يج�ب أن يخصص��وا ج�زءا م�ن نش�اطهم الي�ديولوحا

يستمرون ف 
ل� الحي��اء الش��عبية والق�رى، كلم��ا س�محت

ل نشاطهم النض�الل ف 
ل نشاطهم السياسل داخل إطارات المنظمة ،أو ف 

العمال والفلحيي  وذلك سواء ف 
الظ����روف ب����ذلك، وعل س����بيل المث����ال س����يكون م����ن المفي����د ج����دا تكلي����ف مناض����ليي  داخ����ل الطلب����ة والتلمي����ذ بالقي����ام بتحقيق����ات متعلق����ة ببع����ض
المعام��ل إم��ا لقرب��ه��ا م��ن مق��ر دراس��تهم أو م��ن مق��ر س��كناهم أو لوج��ود أص��دقاء أو أق��ارب يعمل��ون به��ا – ويج��ب طبع��ا أن تك��ون ه��ذه التحقيق��ات
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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����ؤوليي  عل ه����ؤلء المناض����ليي 
ة وس��طها وب��دفع الش��بيبة المثقف��ة م��ن جهته��ا لمس��اندة ونض��التها بنض��الت الجم��اهتي العمالي��ة والفلحي��ة وذل��ك للتعري��ف بنض��الت ه��ذه الختي��

.النضالت الشعبية لشتي الشكال

ل تعمل فيها المنظمة عل نقل أجود عناضها للعمل- ه
ل هذه المرحلة التأسيسية، هذه المرحلة التي

وبارتباط مع كيفية التجدر، يطرح علينا ف 
ل�� رأين��ا أن عملن��ا السياسل�� يج��ب أن يرك��ز عل العناض الك��تر تق�دما

وس�ط الطبق�ة العامل��ة، أن نعال��ج مش��كل العلق��ة بيي � الدعاي��ة والتحري��ض ،وف 

ل مكث�ف يه�دف إل مس�اعدتها عل بل�ورة وعل� ش�يوعل
كم��ا يج�ب إعط��اء الهمي��ة الثانوي��ة. من حي�ث الكفاحي�ة أو ال�وعل للقي�ام معه�ا بعم��ل دع��اب 

ل��� 
ل��� ه���ذه المرحل���ة للس���لوب التحريض 

ل(ف 
ل الف���وفي ل��� طبع���ا إهم���ال النض���الت العمالي���ة) س���واء ع���تا المناش���تي أو ع���تا الس���لوب الخط���ابا

وه���ذا ل يعت 
ل أن الهتمام بالنضالت يجب أن يتم بالساس عتا تطوير مناضلينا والع�اطفيي  عل منظمتن��ا داخ��ل

ل بل يعت  ل الكتتا لفائدة التكوين اليديولوحا
.المؤسسة واللجنة النقابية الموحدة عندما يتمكن العمال من إنشائها

ي عليها  -   م كير   يجب اليت
القطاعات النت

ورة اللتح��ام ب��الطلئع العمالي��ة م��ن جه��ة) قل��ة المناض��ليي  المس��تعدين للعم��ل وس��ط الطبق��ة العامل��ة(إن ض��آلة إمكانياتن��ا الذاتي��ة  م��ن جه��ة، ض ��
وط اللزم��ة للعم��ل ورة خل��ق الشر�� ل م��ن جه��ة ثالث��ة، وض ��

اتيجية بالنس��بة للقتص��اد ال��وطت  ل�� القطاع��ات الص��ناعية الس��تي
ورة التمرك��ز ف  ثاني��ة، ض ��

ة الراهن��ة تركتي � قوان�ا المخصص�ة للطبق�ة العامل�ة بالس�اس عل القلع�ات ل� الف�تي
وط تف�رض علين�ا ف  وسط الفلحيي  م�ن جه�ة رابع�ة، إن ه��ذه الشر�

ل الدار البيضاء والمحمدية، عل قطاع السكك الحديدية، عل قطاع المناجم 
وليتارية ف  ل المناطق) خريبكة، جرادة(التا

عل العمال الزراعييي  ف 
ل 
ة باحتداد الصاع الطبفي ل� ملل، الملوي��ة الس�فل (المتمتي 

ل� إهم��ال المن�اطق والقطاع��ات الخ�رى إذ...). س�وس ماس�ة، الغ��رب، بت 
إن ه�ذا ل يعت 

.يجب الهتمام بها كذلك خصوصا إذا ما توفرت إمكانيات سهلة للعمل بها
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ل والسياسل وعمله��م التنظيمل�� عل العم��ال المه��اجرين وذل�ك م�ن أج��ل ف��رز ي النقابا  عملهم الجماهتي
ويطرح عل أعضاء المنظمة بالخارج تركتي 

ل� س�واء بعمله�م وس��ط الطبق�ة العامل�ة وليت�اري المغربا ل� بن�اء الح�زب التا
العمال الثورييي  الماركسييي  اللينينييي  الق�ادرين عل المس��اهمة الج�ادة ف 

.بالداخل أو بعملهم وسط الفلحيي  الذين تربطهم وإياهم صلت وطيدة بحكم انحدار أغلبية العمال المهاجرين من البادية

ي ومشكل النقابات  )   و العمل الجماهير

ل���) 1
ل��� الس���قوط ف 

ل والسياسل��� داخ���ل المؤسس���ة الص���ناعية، وه���ذا ل يعت  ي النق���ابا إن أعض���اء المنظم���ة يج���ب أن يكون���وا طليع���ة العم���ل الجم���اهتي
ل�� العم��ل القاع��دي ال��دؤوب م��ن أج��ل ط��رح خط��ط نض��الية وبرام��ج وتس��طتي أه��داف تنطل��ق م��ن الواق��ع و

، وإنم��ا يعت  ل
الزعامتي��ة والتحري��ض الف��وفي

تأخ��ذ بعيي �� العتب��ار الق��وى الذاتي��ة ومس��توى ال��وعل ل��دى الجم��اهتي العمالي��ة، وم��ن أج��ل إقن��اع العم��ال الطليعييي �� به��ا ليتحمل��وا مس��ؤولياتهم إل
ل قيادة الجماهتي العمالية داخل المؤسسة

.جانب مناضلينا ف 

ي وس�ط العم��ال يوش��كل م�ن النقاب�ات العمالي�ة المتواج�دة عل ص�عيد المؤسس��ات الص��ناعية) 2 .أن الطار التنظيمل�� الساسل� للعم��ل الجم�اهتي
ل 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�����وطت 
النقاب��ات؟ إذا ك��ان موقفن��ا م��ن النقاب��ات الرجعي��ة التابع��ة للحك��م ولمختل��ف الح��زاب المرتبط��ة به��ا واض��حا، أي مناهض��ة ه��ذه النقاب��ات باعتباره��ا

الت�ابع لح�زب الس��تقلل 7م.ش.ع.ش وك�ذا م�ن ا.م.دخيلة عل الطبقة العاملة وذيول للرجعية وسطها، فإن الموقف من النقابتيي  المناض�لتيي  ا
.يتطلب وقفة جدية قبل اتخاذ موقف منها

ش بص�����فتها النقاب�����ة الك�����تر تمثيلي�����ة للعم�����ال والم�����وظفيي .م.لق�����د ك�����ان موق�����ف المنظم�����ة وموق�����ف الحمل�����م من�����ذ نش�����أتها ه�����و العم�����ل داخ�����ل ا) 3
ل��� إطاره���ا، إذا اس���وثنينا

، وبص���فتها النقاب���ة المناض���لة الوحي���دة حي���ث الغلبي���ة الس���احقة للنض���الت ك���انت تخ���اض تح���ت رايته���ا وف  والمس���تخدميي 

سسـت فـي مـارس " التحاد المغربي للشـغل"ــ ام ش تعني  7
أ
ول نقابـة عماليـة مغربيـة تا

أ
مـا اع ش م فهـي نقابـة انشـقت عـن ا م ش سـنة  1955وهـي ا

أ
وذلـك بعـدما انقسـم حـزب السـتقلل إلـى 1960،ا

سس على إثر ذلك حزب التحاد الوطني للقوات الشعبية الذي انقسم بدوره إلى حزبين بعد يوليوز 
أ
حدهما يسمى التحاد الشتراكي للقوات الشعبية منــذ 1972حزبين ، تا

أ
صبح ا

أ
، وحــافظ1975، وا

خر على السم القديم
خ
.ال
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ل�� إط��ار ا
ل ك��انت تخ��اض ف 

جوازي��ة.ش.ع.بع��ض التحرك��ات الثانوي��ة والهامش��ية ال��تي وقراطي��ة التا م، ول��م يك��ن خ��اف عل الحمل��م طبيع��ة القي��ادة البتي
ل النضال داخل ا. ش.م.المتعفنة الموسلطة عل ا

ل خلق نقابات موازي��ة،.م.لكن هذا لم يمنعها أبدا من الستمرار ف 
ش، كما أنها لم تفكر قطعا ف 

وقراطي��ة ل يم��ر ع��تا النش��قاق أو ورة الحفاظ عل وحدة الحركة العمالية النقابية، ووعيا منه�ا ب��أن القض��اء عل هيمن��ة البتي وذلك وعيا منها بص 

ل
ل�� ه��ذا المج��ال(الصاع الف��وفي

ل ارتكب��ت ف 
ل�� ص��فوف) رغ��م الخط��اء ال��تي

جوازي��ة المتغلغل��ة ف  وقراطي��ة، وإنم��ا ع��تا القض��اء عل الفك��ار التا ض��د البتي
ل من خلل الرتكاز عل ممارستها العملية وعل تجارب��ها النضالية .الطبقة العاملة، وعتا رفع مستوى وعيها السياسل والنقابا

ة،.م.لقد ظلت الحملم تعمل داخل ا) 4 ل�� الس��نوات الختي��
اكل ف 

ل أسسها التح��اد الش��تي
ل وحيد، إل أن برزت النقابات الوطنية التي ش كإطار نقابا

ل���� نوفم����تا 
ل���� الكنفدرالي����ة الديمقراطي����ة للش����غل ف 

ل تجمع����ت بع����د ذل����ك ف 
ورة تن����اوله78وال����تي ، وهك����ذا ب����رز مش����كل جدي����د يط����رح عل المنظم����ة ض ����

ل�� أرض��ية. بالتحليل واتخاذ موقف منه وتحديد خطة للتعامل معه
ل جوهره عن الموقف المعتا عنه ف 

وإن الموقف الذي نوبناه هنا ل يختلف ف 
اكل بإقدامه عل إنشاء النقابات الوطنية ثم ك 78

فكل. ش، قد قام بعمل تقسيمل للحرك��ة النقابي��ة العمالي��ة.د.ذلك أننا نعتتا أن التحاد الشتي
ل��� المهيم���ن داخ���ل ا

جوازي���ة(ش .م���ن التي���ار اليميت  ة وبع���ض الفئ���ات م���ن التا جوازي���ة الص���غتي يحة العلي���ا م���ن التا ه���ذا التي���ار ال���ذي يمث���ل مص���الح الشر���
ل� النش�قاق لك�ن م�ن منطلق�ات مختلف�ة) الوطني�ة

ل�� م�ن. والتي��ارات المناض�لة داخ�ل نف�س الح�زب، ق�د س�اهموا جميعه�م ف 
فه�دف التج��اه اليميت 

ل�� ذل��ك ح��ذو ح��زب
النش��قاق ه��و كس��ب موق��ع داخ��ل الطبق��ة العامل��ة ليع��زز قاع��دته الش��عبية ،وبالت��الل ق��وته عل التف��اوض م��ع الحك��م محت��ذيا ف 

أم����ا ه����دف التجاه����ات المنض����لة داخ���ل التح���اد. بإنش����اء التح����اد الع����ام للش����غاليي  المغارب����ة1960الس����تقلل ال����ذي لج���أ إل عملي����ة مماثل����ة س���نة 
وقراطي��ة النقابي�ة، وذل�ك اكل وخصوصا اتجاه الراديكالييي  ، فهو فصل بع�ض قطاع��ات العم�ال والمس��تخدميي  والم�وظفيي  ع�ن هيمن�ة البتي

الشتي
ل�� إط��ار خططه��ا النض��الية ،وإن

وقراطي��ة النقابي��ة، وم��ن أج��ل تحري��ك ه��ذه القطاع��ات وتوظيفه��ا ف  ل تتمتي �� به��ا البتي
م��ن أج��ل تج��اوز النتظاري��ة ال��تي
ة، ب��ل، ه��و راج��ع إل .م.عل فص��ل بع��ض القطاع��ات النقابي��ة م��ن ا. ش.م.عم��ل التج��اه الراديك��الل داخ��ل ا 1965ش لي��س ولي��د الس��نوات الختي��

ي�د مس�تقلة ع�ن ا إن إنش��اء نقاب�ة. ش، ث�م النقاب�ة الوطني�ة للتعلي�م.م.حي�ث ق�امت جماع�ة م�ن الراديك�الييي  بقي�ادة عم�ر بنجل�ون بإنش��اء نقاب�ة للتا
اكل.م.مستقلة عن ا

ل للقوات الشعبية ثم داخل التحاد الشتي
.ش هو دعم للتجاه الراديكالل داخل التحاد الوطت 
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وقراطل عل ا ون أن الوسلط البتي وقراطية النقابية لمص��الح العم��ال، هم��ا.م.إن هذا النشقاق عملية سلبية رغم أن مدبريه يعتتا ش وخيانة البتي
ل�� النش��قاق

وقراطي��ة النقابي��ة فإنن��ا نعت��تا النش��قاق ج��واب خ��اط  عل المش��اكل الفعلي��ة،. الس��بب ف  واذا كن��ا نتف��ق م��ع النتق��ادات الموجه��ة للبتي

وقراطل لي���س ه���و التقس���يم، ولك���ن النض���ال حتم���ا م���ع القواع���د العمالي���ة وم���ن أج���ل رف���ع مس���تواها النض���الل والج���واب الص���حيح عل الوس���لط ال���بتي
وقراطي����ة وعزله����ا ث����م التخل����ص منه����ا ل والسياسل���� مم����ا ي����ؤدي حتم����ا إل فض����ح البتي ل لن����ه يزي����د م����ن ح����دة. ووعيه����ا النق����ابا إن ه����ذا النش����قاق س����لتا

ل صفوف الحركة العمالية، ولنه يمكن الحك�م م�ن اللع�ب عل ه��ذه التناقض�ات، والمس��تفيد الوحي��د يبفي�� طبع�ا ه�م أع�داء
التناقضات الثانوية ف 

ل ك��انت تجث��م.د.الطبقة العاملة، إضافة لذلك فإذا كان العمال والمستخدميي  والموظفيي  داخل ك
وقراطي��ة النقابي��ة ال��تي ش قد تخلصوا من البتي

.ش نفسها.د.ش فإنهم اسوبدلوها بقيادة إصلحية مهيمنة عل ك.م.عل صدورهم داخل ا

ش أص���بحت أم���را واقع���ا، وان الحرك���ة.د.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
ل����� قيادتهم�����ا(العمالي�����ة أص�����بحت تت�����وفر عل نق�����ابتيي  مناض�����لتيي  

ل����� إطارهم�����ا النض�����الت الساس�����ية للعم�����ال) رغ�����م م�����ا يمك�����ن ان يق�����ال ف 
تخ�����اض ف 

ة الم���أجورة، وإن الموق���ف الس���ديد ال���ذي يج���ب أن ينهج���ه الثوري���ون م جوازي���ة الص���غتي ل��� كلت���ا المركزي���تيي  النق���ابيتيي .والتا
ل المغارب���ة ه���وا لعم���ل ف 

ل داخ���ل العم���ال ه���و ا  تمثيلي���ة للعم���ال، وإذا ك���ان الط���ار الساسل��� لعملن���ا النق���ابا
ل��� النقاب���ات الك���تر

ش نظ���را لنفوذه���ا الق���وي وس���ط.م.وخصوص���ا ف 
العم��ال، فل يج��ب إغف��ال أن بع��ض القطاع��ات الهام��ة ق��د التحق��ت بالنقاب��ات الوطني��ة، فالنقاب��ة الوطني��ة للفس��فاط تحظ �� حس��ب النتخاب��ات

ة بثقة الغلبية الساحقة للعمال ل  48والنقابة الوطنية للسكك الحديدية تحظ  بثقة . المهنية الختي
ل حيي  100ف 

من العمال والمستخدميي  ف 
ل  52ش ب .م.ا

ل� بع�ض المعام��ل الخ�رى.د.وك. منهم 100ف 
ل� المحمدي�ة وف 

ل� لس�متي ف 
ل بعض معامل الس�كر وف 

ه�ذا. ش تحظ  بثقة العمال ف 
يد، مستخدمو الفلحة ة المأجورة –النقابة الوطنية للتعليم والصحة والتا جوازية الصغتي ل صفوف التا

.بالضافة إل أنها تتوفر عل نفوذ كبتي ف 

ة الم���أجورة، ف���إنه م���ن جوازي���ة الص���غتي ل�� النقاب���ات الك���تر تمثيلي���ة للعم���ال وللتا
ل��� كلت���ا المركزي���تيي  النق���ابيتيي  وداخله���ا ف 

وإذا ك���ان موقفن��ا ه���و العم���ل ف 
ل  اتيجا

ل تعميق المر الح�الل ب�ل علين�ا أن نض��ع نص�ب أعينن�ا كه�دف اس��تي
مهم�ة إع�ادة بن�اء وح��دة الحرك�ة العمالي�ة النقابي�ة م�نواجبنا أل نستمر ف 

ل إطار مركزية نقابية واحدة مناضلة ، مستقلة وديمقراطية
.  القاعدة إل القمة ف 
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ل
ل نضالنا الملموس أن نحارب الممارسات الحلقية الهادفة إل تغليب التناقضات الثانوية عل الوحدة النضالية للطبقة العاملة، علينا ف 

علينا ف 
ل� نف�س المؤسس��ة أن نب�ادر إل خل�ق لجن�ة نقابي�ة موح��دة، ه�ده اللجن�ة النقابي�ة الموح��دة يمك�ن أن تأخ�ذ أس��ماء مختلف�ة

حالة تواجد النقابتيي  ف 
، لجنة المطالب، لجنة التضامن إل غتي ذلك من السماء لنفس المضمون: حسب المؤسسة ل .المجلس النقابا

ي العمل وسط الفلحير

ي  -1 أهمية العمل وسط الفلحير

إدا ك�انت الطبق�ة العامل�ة هل� الطبق��ة الوحي��دة الق��ادرة عل القي��ادة المظف�رة لكاف�ة الطبق��ات والفئ��ات الوطني��ة والش�عبية م�ن أج��ل تحقي�ق الث��ورة
اكية، ف��إن الفلحيي ��� وخاص���ة الفلحيي ��� الفق��راء يش��كلون الق��وة الرئيس���ية للث��ورة و ش،.د.الوطني��ة الديمقراطي��ة الش��عبية عل طري��ق الث��ورة الش���تي

وذل�ك م��ن جه��ة نظ��را لم��ا يع��انونه إل ج��انب العم��ال الزراعييي �� م��ن اس��تغلل وقه��ر م��ن ط�رف الملكيي �� العق�ارييي  بمختل�ف فئ��اتهم ونظ��را لق�وتهم
ل��� حيي ��� أن م���ا يق���رب م���ن  100ف  60(العددي���ة 

ل��� المن���اطق القروي���ة ،ف 
م���ن الس���كان ه���م الفلحيي ��� أو 100ف  50م���ن س���كان المغ���رب يقطن���ون ف 

ل�� ال��ث) العم��ال الزراعييي ��
اتيجية للث��ورة المغربي��ة تغف��ل الفلحيي �� أو تهم��ش أو ل ت��ولل الهمي��ة القص��وى ل��دور الفلحيي �� ف 

ش ل.د.و.وإن أي إس��تي

اكل
ل� إط�ار الجبه�ة الوطني�ة الديمقراطي�ة الش�عبية، ول تح�الف. تؤدي إل انتصارها وإل فتح الطريق للبناء الشتي

ل ف  فل ثورة ب�دون تح�الف ش�عتا
ل بدون التحالف العمالل الفلحل الدي يشكل العمود الفقري، ول تحالف عمالل فلحل بدون تجدر حزب الطبق�ة العامل�ة وس�ط الفلحيي �� شعتا

ه لكف��اح الفلحيي �� م��ن أج��ل الث��ودش بص��فة عام��ة والث��ورة الزراعي��ة بص��فة خاص��ة وإذا ك��ان الفلح��ون يش��كلون حليف��ا موض��وعيا ومخلص��ا. وت��أطتي

اكل
ل كفاحها من أجل البناء الشتي

اتيجيا للطبقة العاملة ف  ل الكفاح من اجل الثورة، فإن الفلحيي  الفقراء يشكلون حليفا استي
.للطبقة العاملة ف 

ي  - 2 ي والفلحير ي وسط العمال الزراعيير :   العمل الجماهير

، وله�ذا أولين�ا فيم�ا ورد ورة القص�وى للعم�ل وس�ط الفلحيي �� ة عل الطبق�ة العامل�ة فإنن�ا ل نغف�ل الص � ل� ه�ده الف��تي
ل عملنا القطاعل نرك�ز ف 

إذا كنا ف 
ة للعم��ل م�ع جم��اهتي الفلحيي �� ل تفت��ح إمكاني��ات مباشر�

ة للقطاع��ات ال�تي ل إطار تركتي  مجهوداتنا عل الطبق�ة العامل�ة أهمي��ة ك�بتي
العم��ال: أعله، وف 
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ة الراهن��ة عل التج��در وس��ط العم��ال الزراعييي ��. الزراعي��ون، المن��اجم، العم��ال المه��اجرون ل�� الف��تي
ل�� البادي��ة يج��ب أن ينص��ب ف 

إن عملن��ا الساسل�� ف 
ل�� 
ة باحت��داد الصاع الطبفي ل�� المن��اطق المتمتي ��

ى ف  ل�� الض��يعات الك��تا
ل�� من��اطق س��وس ماس��ة – الغ��رب) من��اطق الص��دام(ال��ذين يعمل��ون ف 

-وأساس��ا ف 
ل�� ص��فوف جم��اهتي الفلحيي ��- تادل��ة

ل�� أق��رب الج��ال بعم��ل. الملوي��ة الس��فل، وأن ه��ذا التج��در س��يفتح لن��ا الطري��ق للعم��ل المباشر�� ف 
لك��ن علين��ا وف 

.مباشر وسط الفلحيي  وذلك لخلق تجارب نموذجية يقع الرتكاز عليها فيما بعد عندما يتم نقل قوانا الرئيسية وسط الفلحيي 

، ويط��رح عل أعض��اء منظمتن���ا الع��امليي  بالبادي��ة أن يقوم��وا ل تكز بالس��اس عل العم��ل النق��ابا ي وس��ط العم��ال الزراعييي ��� س��تي إن العم��ل الجم��اهتي
ى، وذلك من أجل الدفاع عن حقوق العمال المادية والمعنوية :بإنشاء نقابات للعمال الزراعييي  بالضيعات الكتا

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* 

ل*  الحق النقابا

ام كرامة العمال والعاملت*  احتي

كم��ا عليه��م ان ي��دفعوا لن تنس��ق ه��ده النقاب��ات للعم��ل فيم��ا بينه��ا س��واء عل ص��عيد المنطق��ة، أو عل ص��عيد ض��يعات الملك العق��اري الواح��د
ة). ضيعات بع�ض الملكيي �� الكب�ار، ض�يعات الص�مديا، ص��وجيطا، كوم�اكري وض�يعات الدول�ة بص�فة عام�ة(الذي يستخدمهم  إن ص�عوبات ك�بتي

ل�� ه��ذا القط��اع ال��ذي ظ��ل مهمل م��ن ط��رف
، وذل��ك م��ن جه��ة لن التقالي��د النقابي��ة ض��عيفة ف  ض المناض��ليي  الع��امليي  م��ع العم��ال الزراعييي �� س��تعتي
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ل� البادي�ة،
 تح�رك نض�الل ف 

القوى السياسية الصلحية، ومن جهة أخرى لكون البادية مراقبة ج�دا م�ن ط�رف الحك�م ال�ذي يك�ون بالمرص�اد لدب ��

ل����
ل���� عمله����م ،وق����د يض����طرون إل خل����ق أنوي����ة نقابي����ة شية أو ش����به شية ف 

ل���� ه����ذا القط����اع أل يوشعوا ف 
وله����ذا يت����وجب عل المناض����ليي  الع����امليي  ف 

ل��
ل�� المكش��وف ،وح���تي ل تحط���م مح��اولتهم ف 

ل العلت  ل�� النض��ال النق���ابا
عون ف  المرحل���ة البدائي��ة ح��تي يلع��ب عام��ل المفاج���أة لص��الحهم عن��دما يشر��

ل���� إط����ار إح�����دى المركزي�����تيي 
ل ف  المه����د م����ن ط����رف الملكيي ����� والس�����لطات المحلي�����ة الس�����اهرة عل حماي�����ة مص����الحهم، وطبع�����ا أن يت�����م العم�����ل النق����ابا

.ش.م.ش أو ا.د.النقابيتيي  ك

، وتج���در الش���ارة هن���ا إل التقيي���م ة للفلحيي ��� ه عل ال���دفاع ع���ن المص���الح المباشر��� ي وس���ط الفلحيي ��� فيج���ب تركتي ��� أم���ا بالنس���بة للعم���ل الجم���اهتي
ل ل�م تك�ن تتص�ور س�وى ش��كل واح�د لنض�ال الفلحيي �� أي الكف�اح المس��لح م�ن أج��ل الرض

("الخاط  ال�ذي س�اد لم�دة طويل�ة داخ��ل المنظم��ة ال��تي
وإذا ك����ان مش����كل الرض ه����و المش����كل الج����وهري بالنس����بة للفلحيي ���� الفق����راء منه����م بالخص����وص، وأن ه����ذا") كف����اح الفلح ل يك����ون إل بالس����لح

ل منه���ا
ة يع���اب  ل��� وج���ود مش���اكل مباشر���

المش���كل ل���ن يح���ل فعل إل ع���ن طري���ق العن���ف الث���وري للفلحيي ��� وح���رب التحري���ر الش���عبية، ف���إن ه���ذا ل ينف 
، مراك���ز الس���وثمار(ف���الفلحون يع���انون م���ن تس���لط الجه���زة القتص���ادية للدول���ة : الفلح���ون وتس���توجب النض���ال م���ن أج���ل حله���ا الق���رض الفلحل���

، تف�رض...) الفلحل ومراكز الشغال الفلحية ل تفرض عليه�م تفلي��ح أراض�يهم بالش��كل ال�ذي يخ�دم مص�لحة الدول�ة ولي��س مص�لحة الفلحيي ��
التي

ل تح���ددها وبع���د اقتط���اع ال���ديون
ل تح���ددها، كم���ا تأخ���ذ محاص���يلهم بالثم���ان ال���تي

ل��� إط���ار عملي���ة تجمي���ع. عليه���م الب���ذور والس���مدة بالثمن���ة ال���تي
وف 

ل الرديئة للفلحيي  كتعويض ع��ن أراض��يهم الجي��دة
، ثم الراض  ل من الفلحيي  لوسليمها للملكيي  العقارييي 

، فغالبا ما تأخذ أجود الراض  ل
.الراض 

ل��� إط���ار عملي���ة قط���ف الغل���ة 
ل��� الوق���ات الغتي��� المناس���بة مم���ا ي���ؤدي إل) الش���مندر مثل(وف 

ف���إن الفلحيي ��� يكون���ون الض���حية إذ أن غلته���م تقط���ف ف 
ة بالنس���بة إليه���م ل���. خس���ارات ك���بتي

، وخصوص���ا ف  م ويس���تفيد منه���ا الملك���ون قب���ل الفلحيي ��� وبالنس���بة للمن���اطق الس���قوية ،ف���إن دورة الم���اء ل تح���تي
ل� بع�ض المراعل� التقليدي�ة . أوقات الجفاف

ل بعض المناطق فإن الفلحيي  يحرم�ون م�ن تغذي�ة مواش�يهم ف 
)الغاب��ات والن�واحل المج��اورة مثل(وف 

ل�� ح��الت ع��دة إل تحوي��ل الفلح إل ش��به عام��ل ف��وق أرض��ه إذ ل. س��واء م��ن ط��رف الدول��ة أو م��ن ط��رف كب��ار الملكيي ��
إن ه��ذه العوام��ل ت��ؤدي ف 

ل� مسلس��ل النت�اج والوس��ويق
ل م�ا ت��زال. يع�ود يتحك�م ف 

ل� س�نوات الس�تعمار الجدي�د ،وال�تي
ل تم�ت ف 

ل�� ال�تي
وإذا أض�فنا إل ك�ل ه�ذا عملي��ة زرع الراض 
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مس��تمرة، إض��افة إل م��ا يع��انيه الفلح��ون م��ن قه��ر عل ي��د الس��لطات المحلي��ة، أدركن��ا م��ا يع��انيه الفلح��ون م��ن مش��اكل يومي��ة، الرض��ية الخص��بة
ي ، بم�ا في�ه النض��ال. للعمل الجماهتي ة الراهنة تش��كيل التح�ادات الفلحي��ة ت�ؤطر النض�ال الش��مولل للفلحيي ��

ل الفتي
وإذا كان من السابق لوانه ف 

اع مكاس�ب مح��ددة، مم�ا يش�جعهم ل عمليات ملموسة تهدف إل ان�تي 
ي محدود ف  الثوري من أجل الرض، فإنه من الممكن القيام بعمل جماهتي

ورة تحطيمه����ا ل يص����لون ت����دريجيا إل ض ����
أم����ا الش����كال. عل المقاوم����ة والرف����ع م����ن مس����تواها النض����الل ومس����توى وعيه����م بالعلق����ات الس����ائدة ال����تي

ل����� إل المعارض�����ة الجماعي�����ة ،إل التجمه�����ر أم�����ام مق�����رات و أجه�����زة الدول�����ة
ل يمك�����ن القي�����ام به�����ا، فهل����� ت�����ذهب م�����ن الحتج�����اج اللفظ 

النض�����الية ال�����تي
القتص�ادية والسياس��ية، إل بع�ث وف�ود إل العاص�مة القليمي��ة أو العاص��مة الوطني��ة، إل العص��يان ومن�ع الدول�ة م�ن القي��ام ببع��ض الش��غال، إل

ل يشكل الكفاح المسلح أرفي أشكالها
.المقاومة العنيفة، إل غتي ذلك من الشكال النضالية التي

العمل وسط الحركة الطلبية

:  تجربة المنظمة والحملم قبل رفع الحظر عن اوطم  - 1

اير ل أرضية فتا
15وق�د تض�منت تقييم��ا نق�ديا للم�ؤتمر . حول الخط بتقييم أولل لتجربتها وسط الحركة الطلبي��ة 79سبق للمنظمة أن قامت ف 

لوط��م ال��ذي ك��ان التع��بتي المرك��ز ع��ن تج��در ال��وعل السياسل�� للحرك��ة الطلبي��ة وتجاوزه��ا للح��دود المرس��ومة له��ا م��ن ط��رف الص��لحية إل ح��دود
لق��ات . الس��بعينات التعام��ل م��ع الح��زاب، التعام��ل م��ع قض��ية الص��حراء الغربي��ة، ط��رح مس��الة العن��ف الث��وري،(لك��ن ه��ذا الم��ؤتمر تض��من ع��دة مت  

وليت����اري ل���� الخل����ط بيي ���� العم����ل السياسل���� الث����وري ال����ذي ه����و اختص����اص...) ط����رح مس����الة الس����لطة، ط����رح بن����اء الح����زب التا
ه����ا إجم����ال ف  يمك����ن تركتي 

ي�ة ديمقراطي�ة تقدمي�ة مس�تقلة، وق�د أدى ه�ذا الخل�ط م�ن جه��ة إل ل إط�ار اوط�م كمنظم��ة جماهتي
ل ف  التنظيمات الثورية السياسية والعمل النقابا

ل البلد، مم�ا س��هل قمع��ه 
ل القوى الديمقراطية ف 

ية والديمقراطية داخل اوطم، ومن جهة أخرى إل عزلها عن بافي ب مبدأ الجماهتي ل�(ض 
المن��ع ف 

ل� الرض��ية الم�ذكورة.عندما أص��بح الظ�رف م�وات بالنس��بة للحك��م) ، اعتقال جل أعضاء قيادته والعديد من مناضليه73يناير 
إن التقيي�م ال�وارد ف 

لي�س اله�دف هن�ا ه�و القي�ام. كان ناقصا حيث أنه ل�م يتع�رض لمس�ألة اس��ويلء الحمل�م بواس��طة الجبه�ة الموح��دة للطلب��ة التق�دمييي  عل الجه�از
ك�ان خط�أ) خلف��ا لم�ا يروج��ه خص��وم الحمل�م(بتقيي�م ش�امل له�ذه المس��ألة ،وإنم�ا لف�ت النوب��اه إل ه�ذا الس��ويلء ال�ذي ت�م بأس�اليب ديمقراطي�ة 
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ل أص���بحت له���ا مس���ؤوليات إزاء الحرك���ة الطلبي���ة حرفته���ا ع���ن مهمته���ا 
ل��� الحمل���م(فادح���ا بالنس���بة للحمل���م ال���تي

الساس���ية وهل��� التج���در وس���ط) يعت 
ل تطوير ه��ذه الحرك��ة انطلق��ا م��ن العم��ل

الجماهتي العمالية والفلحية بالساس، وحرفتها عن مهمتها الساسية داخل الحركة الطلبية الكامنة ف 
وه��ذا النح��راف اس��تمر ح��تي بع��د من��ع أوط��م، إذ ظل��ت الحمل��م تكاف��ح م��ن أج��ل بن��اء أوط��م شية ، مم��ا ك��ان ي��ؤدي إل تجمي��د طاق��ات. القاع��دي

، خصوص��ا وأن الحرك��ة الطلبي��ة ل�� التج��در وس��ط العم��ال، الفلحيي ��
وري توظيفه��ا ف  نض��الية هائل��ة وس��ط الحرك��ة الطلبي��ة، طاق��ات ك��ان م��ن الص ��

ل�� حيي �� أن الحرك��ة العمالي��ة ل��م تع��رف نف��س الج��زر وبقي��ت ص��امدة نس��بيا رغ��م الره��اب والقم��ع، كم��ا نري��د أن نس��جل
ك��انت تع��رف ج��زرا واض��حا ف 

ل�� أزم��ة ل��ن
هن��ا الس��ويلء عل الجه��از ك��ان ه��و نفس��ه نويج��ة للت��وجه ال��ذي س��ارت علي��ه الحمل��م عن��د نش��أتها حي��ث ك��انت الحمل��م ت��رى أن الحك��م ف 
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�����الل ال�����دفع بنض�����الت الش�����بيبة المدرس�����ية 

ل� ص�فوف الحك��م إن ل�م) والتلميذ
ي�ة الخ�رى لتص�عيد نض�الها، فتفج�ر التناقض�ات ف  إل مداها القض م�ن أج��ل الت�أثتي عل القطاع��ات الجماهتي

ي����ة" الطليع����ة التكتيكي����ة"وهك����ذا أعط����ت الحمل����م للش����بيبة المدرس����ية دور . تعص����ف ب����ه نهائي����ا وان ه����ذا الفه����م ل����دور. لمجم����وع الحرك����ة الجماهتي
ل����� الحقيق�����ة إل تحري�����ف الحمل�����م ع�����ن مهمته�����ا

ل����� ق�����د أدى ف 
ل����� الصاع الطبفي

جوازي ف  الش�����بيبة المدرس�����ية الغري�����ب ع�����ن الماركس�����ية اللينيني�����ة وال�����تا
، وق���د اس����تمر ه���ذا الفه���م ل���دور: الساس���ية ل���� وليتاري���ا المغربا العم����ل عل انص����هار الماركس����ية اللينيني����ة بالحرك���ة العمالي����ة م����ن أج����ل بن����اء ح����زب التا

ل� تركتي � مجهوداته�ا 73ح�تي بع�د م�ا عرفت�ه حرك�ة الطلب��ة والتلمي�ذ م�ن ج��زر بع�د " الطليع�ة التكتيكي�ة"الشبيبة المدرسية 
،إذ اس��تمرت الحمل�م ف 

ل�� الشية وبن��اء النقاب��ة الوطني��ة لتلمي��ذ(عل ه�دا القط��اع 
ل� حلق��ة مفرغ��ة م��ن البن��اء التنظيمل�� داخ��ل الش��بيبة المدرس��ية)بن��اء اوط�م ف 

، ودخل��ت ف 
ل القم��ع لتحطي��م البن��اء، ث��م يت��م البن��اء م��ن جدي��د والقم��ع م��ن جدي��د إل أن وص��لت الحمل��م إل م��ا آل��ت إلي��ه حالي��ا م��ن أزم��ة، يمك��ن أن تك��ون

في��أبي
ل��� توجه���ا

أزم���ة نض���ج ونم���و إذا عرف���ت منظمتن���ا والحمل���م كي���ف تس���تفيد م���ن دروس التجرب�����ة،ومن الخفاق���ات عل الخص���وص، وإذا عرفن���ا أن نبت 
ل اتجاه تركتي  عملنا عل التجدر وسط الجماهتي عامة والطبقة العاملة بصفة خاصة

.جديدا عل المستوى التنظيمل والسياسل يستي ف 

:16  تجربة الحركة الطلبية مند رفع الحظر عن أوطم إل المؤتمر   - 2
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عته بفض���ل نض��التها المري���رة خلل  ت ه���ذا الج���راء مكس���با للحرك���ة الطلبي���ة ان���تي  س���نوات م��ن المن���ع 6س��بق للمنظم���ة بع��د رف���ع الحظ���ر أن اعت���تا
ل�� نف��س ال��وقت الس��لبيات

ل�� ال��داخل والخ��ارج لنض��الها الع��ادل، وق��د س��جلت المنظم��ة ف 
ل وبفض��ل مس��اندة الق��وى الثوري��ة والديمقراطي��ة ف 

التعس��ف 
ل� مس�ؤولل اوط�م ومناض�ليه(المرافقة لهذا المكسب 

ل اعتق��ال ونف 
وعية لوط�م،) استمرار الحكم ف  وس�جلت المللس�ات المحيط�ة بإع�ادة المشر�

ل اتخ�ذت ش��كل ص�فقة بيي � الحك�م
اكل للق��وات الش�عبية، وال��تي

ل قدمها الحكم كهيبة من�ه لممثلل� الق�وى الص��لحية وعل رأس�ها التح�اد الش��تي
التي

لقد كان الحكم يدرك أنه سيضطر آجل أم عاجل إل التنازل عن منع أوطم ولهذا فضل الشاع بهذا التن�ازل ح�تي يمك�ن أن. والقوى الصلحية
ل كان من المفروض أن تستحوذ عل زمام المور داخل اوط�م بمس��اعدة الحك�م إن اقتض �

وطه عل الصلحية التي يستفيد منه وذلك بإملء شر
ل ...الحال

ط المطروح هو إدخال اوطم ف  ل تمتيي  " الوحدة الوطنية"والشر
وقد عرفت الحرك��ة الطلبي��ة خلل". الجبهة الداخلية"ومساهمتها ف 

ل بقي��ادة ا: السنة المنصمة ضاعا ح��ادا بيي �� تي�ارين رئيس��ييي 
10"23"و يميي ��  9ش.ت.وال�ذي يض��م ك�ذلك ح 8ش.ق.ش.التي��ار الص��لحل الش��وفيت 

والممث���ل بالس���اس م��ن ط��رف(ش.ق.ش.أم��ا التي��ار اليس��اري داخ���ل ا) أو م��ا س��مل بع��د ذل��ك بوي���ار الطلب���ة القاع��دييي (وتي��ار الطلب���ة ال���ديمقراطييي  
ل� الس��نة الدراس��ية 11الختي��ار الث�وري

واض�حة، إذ ك��ان يتأرج��ح بيي �� التح��الف م�ع الطلب��ة ال�ديمقراطييي  والتح��الف م�ع 79-78، فل�م تك�ن م�واقفه ف 
، وإذا ك���ان الصاع ق���د تمح���ور ح���ول المش���كل التنظيمل���  ل

ل��� اللج���ان والمج���الس الطلبي���ة أم(اليميي ��� الص���لحل الش���وفيت 
البن���اء القاع���دي مجس���دا ف 

ل��� ص���يف  16مف���روض عل الطلب���ة؟ م���ؤتمر " مجل���س للتنس���يق "التعاض���ديات الفوقي���ة؟ مجل���س للتنس���يق تم���ثيلل فعل للطلب���ة أم 
ف���إن) ؟89ف 

ل"هل ستحشر اوطم ضمن : جوهر الصاع كان سياسيا
مع ما يحمله ذلك من مخاطر عل تقدميتها وديمقراطيتها المستقلة؟" الجماع الوطت 

ل 
ل�� ت�دعيم التي�ار الص��لحل الش��وفيت 

52بي�ان (وهذا ما لم يفهمه العديد من مناضلل الحملم أنفس�هم إذ س�قطوا ب�دعوى الحف��اظ عل الوح��دة ف 

.ــ ا ش ق ش تعني التحاد الشتراكي للقوات الشعبية 8
سس سنة 9

أ
.1943ــ ح ت ش تعني حزب التحرر والشتراكية، وهو الحزب الشيوعي التحريفي المغربي تا

سســت فـي "مارس 23" تعني يمين منظمة23ــ يمين  10
أ
قـام بالسـتيلء علـى) الخــارج(ظهـر تيـار يمينـي داخلهـا  1974،وبعـد اعتقـالت نونــبر1970مـارس 23، وهي منظمة ماركسية لينينية مغربية تا

. ، وقد تصدى لهذا التجاه الصلحي الشوفيني اليميني تيار ثوري بالداخل قاده الشهيد جبيهة رحال1975قيادتها في خريف 
حداث " الختيار الثوري"ــ  11

أ
،وكان يقوده محمد البصري المعروف بالفقيه البصري،وقـد كـان التياركـذلك يصــدر مجلــة مــن1973مارس 3هو تيار ظهر داخل التحاد الشتراكي للقوات الشعبية بعد ا

".رفاق الشهداء"الختيار الثوري، وعرف التيار الطلبي التابع له باسم"الخارج تحت اسم
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ل���� 12)معتقل سياس����يا
وإذا ك����ان هن����اك م����ن. عل حس����اب التي����ار ال����ديمقراطل الوح����دوي فعل لك����ن ال���ذي ل يفص����ل الوح����دة ع����ن مض����مونها الحقيفي

فأوله��ا أنه��م رك��زوا) الطلب��ة ال��ديمقراطيون بالنس��بة إلين��ا ه��م م��ا يس��م بالطلب��ة القاع��دييي (انتق��ادات يمك��ن توجيهه��ا لحرك��ة الطلب��ة ال��ديمقراطييي  
الخلفات المتعلقة بالتوجه الذي يجب أن يأخذه اوطم حول المشكل التنظيمل عوض طرح برنامج نضالل مس��تعجل يج��ب النض��ال م�ن أجل��ه

نامج هو الهيكلة القاعدية وليست التعاضديات الفوقية  شكل تنظيمل لتحقيق التا
إن هذا الخط�أ. فورا، وإبراز خلل الممارسة النضالية أن أرفي

، كم��ا أن��ه ق��د أدى إل اعتق��اد البع��ض ب��أن ه��ذا الصاع ه��و ل
ل�� الص���لحل الش��وفيت 

ق��د أدى إل طم��س الط��ابع السياسل�� للصاع ض��د التج��اه اليميت 
إن الصاع ح��ول المش��كل التنظيمل� ق�د ح�رف الحرك�ة الطلبي��ة نس��بيا. السويلء عل الجهاز، وليس ضاع سياسل من أج��ل ت��وجه مح�دد لوط�م

ل عرفته��ا
ي��ة العارم�ة ال�تي ل� الحرك�ة الجماهتي

عن مهامها النضالية ليس فقط م�ن أج�ل معالج�ة مش�اكل الطلب��ة المتع�ددة، ولك�ن ك�ذلك للمس��اهمة ف 
ل 
.79بلدنا ف 

ل� ظ�رف يتمتي � بنه�وض ع�ام للحرك�ة
لقد خاض�ت الحرك�ة الطلبي�ة ع�دة نض�الت هام�ة لكنه�ا ظل�ت دون مس�توى ديناميته�ا المعه�ودة خصوص�ا ف 

ة جوازي����ة الص����غتي ي����ة العمالي����ة والتا رغ���م(كم����ا يج���ب تس����جيل أن حرك����ة ال����ديمقراطييي  رغ����م حيويته����ا ورغ����م تع����اطف ج����ل الطلب����ة معه���ا . الجماهتي
ل م��رت فيه��ا النتخاب��ات للم��ؤتمر، ورغ��م التجني��د الهائ��ل للق��وى الص��لحية، فق��د حص��ل الطلب��ة ال��ديمقراطييي  عل م��ا يق��رب ثل��ث

الظ��روف ال��تي
ل المؤتمر

نامج )المقاعد ف  ل�� العدي��د م��ن ج��وانبه( ، فقد ظلت مفككة بدون تنسيق سواء عل مستوى الهداف والتا
أو عل) الذي ظل غامضا ف 

ه���ا م���ن ل���دن الق���وى السياس���ية الطليعي���ة دخله���ا. المس���توى التنظيمل��� كم���ا يج���ب تس���جيل أن حرك���ة الطلب���ة. وه���ذا يرج���ع طبع���ا إل ض���عف تأطتي
ش، ورغ�م ه�ذه الس��لبيات،.ق.ش.ش رغ�م تناقض�ات ه�دا التي�ار م�ع قي��ادة ا.ق.ش.الديمقراطييي  لم تتمكن م�ن اس��ويعاب التي�ار اليس�اري داخ�ل ا

.فنحن نعتتا ان تيار الطلبة الديمقراطييي  يشكل مكسبا للحركة الطلبية ويجب الحفاظ عليه وتطويره

المؤتمر السادس عشر ونتائجه - 3

صدره 52ــ المقصود ببيان  12
أ
مام"من مناضلي منظمة  52، ذلك البيان الذي ا

أ
بالســجن المركـزي بـالقنيطرة معلنيـن فيـه عـن تجميـد عضـويتهم داخـل المنظمـة، وقـد سـبق الحـديث عنـه فـي" إلى ال

.وثائق سابقة
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ل ال����ذي ك����ان يعم����ل ككتل����ة منس����جمة – رغ����م بع����ض 16لق����د ج����اء الم����ؤتمر 
ليحس����م الصاع ح����ول الت����وجه لفائ����دة التح����الف الص����لحل الش����وفيت 

وال��ذي اس��تطاع أن يس��تولل عل قي��ادة اوط��م، وأن يف��رض ملتمس��ات ل تختل��ف م��ن حي��ث مض��مونها السياسل�� ع��ن الخ��ط- التناقض��ات الثانوي��ة
ومم��ا س��اعد عل ه��ذا النتص��ار ع��دم انس��جام. ش، وتتمتي �� لش��وفينية ل تختل��ف ع��ن ش��وفينية ح��زب الس��تقلل.ق.ش.الص��لحل الس��ائد داخ��ل ا

، وكذلك التواجد المكثف لجهاز القم��ع اكل
الطلبة الديمقراطييي  وعدم تمكنهم من إبرام تحالف مع التيار المتقدم الدي طرد من التحاد الشتي

ل�� اتج��اه أخ��د ق��رارات 
ل�� ك��واليس الم��ؤتمر م��ن أج��ل الض��غط ف 

م��ة عن��د رف��ع الحظ��ر ع��ن اوط��م" معقول��ة"ف  .ق��رارات تنس��جم م��ع روح الص��فقة المتا
، بالض��افة إل م��ا يتمتي �� ب��ه الم��ؤتمر م��ن ش��وفينية  تأكي��د الم��ؤتمر عل فت��ح معس��كرات للت��دريب للجم��اهتي وم��ن ض��منها(فعل الص��عيد السياسل��

المطالب����ة بتقوي����ة طاقاتن����ا الدفاعي����ة وتم����تيي  الجبه����ة.... الطلب����ة ح����تي يكون����وا مس����تعدين إل واجه����ة الكف����اح المس����لح ض����د المرتزق����ة ومس����خري��هم
ل����") الداخلي����ة

ل���� الحقيق����ة س����وى الطلء المص����احب لعملي����ة القم����ع الوحسر
فق����د س����اند ض����منيا المسلس����ل ال����ديمقراطل المزع����وم ال����ذي ل����م يك����ن ف 

تكوين جبهة واسعة قصد النضال ضد"وقد اكتف  المؤتمر بالنداء إل . المسلط عل شعبنا وعملية الستغلل والنهب الذي يتعرض له شعبنا
ل تطب��ع ممارس��ات الدول��ة ببلدن��ا

ورة" مظ��اهر الوس��لط والس��لوك اللديمقراطل�� للحك��م المطل��ق ال��تي كم��ا أن البي��ان الع��ام أغف��ل الح��ديث ع��ن ض ��
، ع�ن م�وقفه المخ�زي لزي�ارة الس�ادات للق�دس، ع�ن زي�ارة الش�اه لبلدن�ا، وع�ن الكف�اح التح�رري ل� الزايتي��

تحرير سبتة ومليلية، ع�ن ت�دخل الحك��م ف 
ل ت�م تس�جيلها

ل منه�ا الطلب�ة وال�تي
ل يع�اب 

، فرغ�م المش��اكل المزمن�ة ال�تي ل ه والس�تقلل، وعل الص�عيد النق�ابا ي م�ن اج�ل تقري�ر مص�تي للشعب الريتتي
ورة تم��تيي  جبهتن��ا الداخلي��ة"ف��إن  ام بالس��لم" تق��ديم المللس��ات الظرفي��ة"و" ض �� ورة بقي��ادة اوط��م الجدي��دة إل ال��دفع نح��و الل��تي  س��يؤدي بالص ��

ل فإن التجاه الس�ائد اس�تطاع أن يقي  � التعاض�ديات الفوقي�ة وان يهم�ش ويش��وه مض�مون الديمقراطي��ة القاعدي�ة. الجتماعل
عل الصعيد الوطت 

ل ك��انت إح��دى المط�الب الساس�ية للطلب��ة ال�ديمقراطييي 
ل� اللج��ان ومج�الس الطلب��ة وال��تي

ل� نف�س ال�وقت فق�د ق��رر الم��ؤتمر . كم��ا تبل��ور ف 
أن 16وف 

تك���ون دوري���ة الم���ؤتمرات المقبل���ة س���نتيي  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
ورة ت�دل عل أن الم��ؤتمر . سنتيي  عوض سنة واحدة ك��ان م�ؤتمر ال�ردة لي�س فق�ط بالنس��بة للم��ؤتمر   16  إن هده النظ��رة الخاطئ�ة والقاضة بالص �

.14      و   13      و   12  ، ولكن بالنسبة للمؤتمرات 15
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كيفية التعامل مع نتائج المؤتمر السادس عشر  - 4

ل منه����ا الطلب����ة  16إن نتائ����ج الم����ؤتمر 
ل يع����اب 

ل���� مس����توى المش����اكل ال����تي
الط����رد، النس����ب المرتفع����ة للرس����وب، المن����ح، الس����كن، المط����اعم(ل����م تك����ن ف 

ام��ج، الص��لحات الجامعي��ة المزعوم��ة ورة إل ت��دمر ج��زء ك��بتي م��ن الطلب��ة، وأن الخط��ر ال��ذي يه��دد) ال��خ...الجامعي��ة، التا وه��ذا م��ا س��يؤدي بالص ��
ل���� س����يادة اللمب����الة داخ����ل الطلب����ة

ل���� البتع����اد المحتم����ل لج����زء م����ن الطلب����ة ع����ن اوط����م وف 
له����ذا يج����ب عل المناض����ليي . الحرك����ة الطلبي����ة يكم����ن ف 

ل ميدان التوعية لتتوصل جماهتي الطلب إل التميتي � الواض�ح بيي � الم��ؤتمر 
كم��ؤتمر لل�ردة والقي�ادة المنبثق��ة 16الطليعييي  أن يقوموا بواجبهم ف 

وق���د يط���رح. عن���ه قي���ادة يميني���ة إص���لحية ش���وفينية، وبيي ��� اوط���م كنقاب���ة مناض���لة ك���انت ويج���ب أن تبفي��� الط���ار الوحي���د لكف���اح الحرك���ة الطلبي���ة
عية الم��ؤتمر  عية أو ع��دم شر�� ل عرفته��ا انتخاب��ات الم��ؤتمرين 16مش��كل شر��

ل�� رأين��ا رغ��م جمي��ع الخروق��ات ال��تي
مش��كل فيدرالي��ة أوروب��ا الغربي��ة(، وف 

ل عرفه���ا الم���ؤتمر ) مثل
لق���ات نح���و النش���قاق 16وال���تي عية الم���ؤتمر ح���تي ل نش���جع المت   ل��� شر���

وبالمقاب���ل ف���إن واج���ب. نفس���ه، فل يط���رح الطع���ن ف 
ل انتقاد نتائج المؤتمر 

ل انتقاد جميع الممارسات المتخاذلة للقيادة الجديدة وف 
، هذه القيادة ستعمل انسجاما16الطلبة الديمقراطييي  يكمن ف 

وعة .مع التوجه الجديد عل عرقلة نضالت الحركة الطلبية من أجل تحقيق مطالبها المشر

ل�� الهياك��ل المنبثق��ة ع��ن الم��ؤتمر 
ورة مس��اهمة الطلب��ة ال��ديمقراطييي  ف  ، فإنن��ا ن��رى ض �� رغ��م مح��دوديتها، وذل��ك لنه��ا 16فعل الص��عيد التنظيمل��

ل�� ح��دود ض��يقة 
ل� الممارس��ة حس��ب م��وازين الق��وى(ت��وفر ول��و ف 

ل يمك��ن توس��يعها ف 
أم��ا فيم��ا يخ��ص. مس��توى وعيه��م ونض��اليتهم) ه��ذه الح��دود ال��تي

يطة أن يبفي�� أعض�اء المنظم��ة بص�فة عام�ة بعي�دين ع�ن ل التعاضديات فإن رأينا الولل هو المشاركة فيها كطلبة ديمقراطييي �� لك�ن شر��
المشاركة ف 

ش����ح وم����ا يمك����ن أن ينت����ج عن����ه م����ن(تحم����ل مث����ل ه����ده المس����ئوليات، وذل����ك م����ن جه����ة لس����باب أمني����ة بديهي����ة  ط للتي مش����كل تق����ديم اللوائ����ح كشر����
.ومن جهة ثانية لتمكينهم من التفرغ للعمل وسط الجماهتي الساسية) مضايقات بوليسية

:  حركة الطلبة الديمقراطيون  - 5

ة ،وذل���ك م���ن أج���ل قيادته���ا سياس���يا إن ه���ذه الحرك���ة فرض���ت نفس���ها من���ذ العلن ع���ن رف���ع الحظ���ر ع���ن اوط���م ويج���ب علين���ا أن نوليه���ا عناي���ة ك���بتي
ها تنظيميا .وتأطتي
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نام��ج- إن أول م�ا يج��ب القي��ام ب��ه ه��و العم�ل م�ن أج��ل أن توبت �� ه��ده الحرك��ة برنامج��ا ديمقراطي�ا موح��دا، وأنن��ا ن��رى أن المح�اور الساس�ية له��ذا التا

:هل

ل والسياسل�� والعس�كري ببلدن�ا، ويط�رح هن�ا للطلب�ة)1
ي�الل القتص�ادي والثق�اف  النض�ال م�ن أج��ل تحري�ر س�بتة ومليلي�ة والقض�اء عل النف�وذ المتا

.الديمقراطييي  بالداخل طمس قضية الصحراء كلية

اع الحريات الديمقراطية وعل رأس�ها إطلق شاح المعتقليي � السياس��ييي  والنق�ابييي  وع��ودة المنفييي � والنض��ال م�ن أج�ل) 2 النضال من أجل انتي 
بيي  منه����م إل ج����انب ه����ذا يط����رح التندي����د بالمسلس����ل ال����ديمقراطل. إطلق الشاح الف����وري لمس����ئولل ومناض����لل اوط����م المعتقليي ���� وع����ودة المغ����تي

.المزعوم

هم من القطاعات المناضلة، وب��هذا الصدد عل الطلبة الديمقراطييي ) 3 ية للتلميذ ورجال التعليم والعمال وغتي التضامن مع الحركة الجماهتي
.ش، كما يجب عليهم أن يتعامل مع كلتا المركزيتيي .د.ش وك.م.تجنب الخلف القائم حول ا

ي علمل وثقافة وطنية ديمقراطية شعبية) 4 ل جماهتي
.النضال من أجل تحقيق المطالب الملحة للحركة الطلبية ومن أجل تعليم وطت 

.النضال من أجل الحفاظ عل المبادئ الربعة لوطم وعدم تشوي��هها وخاصة من أجل سيادة الديمقراطية داخل أوطم) 5

ل أو م���ن حي���ث هي���اكله التنظيمي���ة  17النض���ال م���ن أج���ل تهتي ��� الم���ؤتمر ) 6 الهيكل���ة(تق���دمل ديمقراطل��� س���واء م���ن حي���ث ت���وجهه السياسل��� والنق���ابا
).القاعدية

، وأن ه���ذا-  ل
نام���ج يمك���ن بن���اء حرك���ة علني���ة للطلب���ة ال���ديمقراطييي  يمك���ن ويج���ب أن تنس���ق فيم���ا بينه���ا عل الص���عيد ال���وطت  وعل أس���اس ه���دا التا

نام��ج يفت��ح المج��ال لت��أطتي جمي��ع الطلب��ة المناض��ليي  المت��ذمرين م��ن م��ؤتمر ال��ردة الختي�� وم��ن نت��ائجه ويس��مح بالخص��وص بالتح��الف م��ا بيي �� التا
وح��تي م�ع بع�ض الق�وى المتقدم�ة داخ��ل الح��زاب وه�ذا التح�الف يت�م) الختي��ارييي (القوى الماركسية اللينينية وبيي � الق�وى الديمقراطي��ة الثوري�ة 

ل مسلسل بناء حركة الطلبة الديمقراطييي ...) الكلية(ابتداء من المستويات الدنيا 
.وف 
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ل الذي تمكن م�ن الس��ويلء عل قي��ادة
ل الصلحل الشوفيت 

نامجها هذا تشكل فعل البديل العملل للتيار اليميت  إن حركة الطلبة الديمقراطييي  بتا
ل يس��ود به��ا تي��ار. اوط��م

ى ال��تي ا للدعاي��ة وذل��ك مثل بواس��طة مجل��ة تص��درها إح��دى الكلي��ات الك��تا وس��يكون م��ن المفي��د أن يك��ون له��ذا التي��ار من��تا
.الطلبة الديمقراطييي  عل مستوى التعاضدية والمجلس

، وقد انصب اهتمامنا عل المضمون السياسل لنشاط هذا التيار الذي يج��ب لقد أطلقنا حركة الطلبة الديمقراطييي  عل تيار الطلبة القاعدييي 
.أما فيما يخص المصطلحات فيمكن لهدا التيار أن يحمل أسماء مختلفة حسب الكليات. أن يكون موحدا من حيث توجهه العام

ل��- 
ي، وف  ل نفس الوقت التخلل عن تيار الطلب��ة التق�دمييي  كتي��ار ش�به جم��اهتي

ل ف 
إن بروز تيار واسع للطلبة الديمقراطييي  وهيكلة هدا التيار يعت 

ل��ذا. الحقيق��ة إن ه��ذا التي��ار يوش��كل بالس��اس م��ن الطلب��ة المتع��اطفيي  م��ع المنظم��ة وخطه��ا السياسل�� وه��و م��ؤطر م��ن ط��رف المنظم��ة بالس��اس
. وجب دمج الطلبة التقدمييي  المرتبطيي  بالمنظمة بإطارات العاطفيي  عل المنظمة كلما أمكن ذلك

:  الحركة الطلبية بالخارج  -6
ل تعرفها الحركة الطلبية بالخارج وبأوروبا الغربية سيجعلنا نقتصعل نقطتيي  أساسيتيي 

:إن جهلنا للتطورات التي

ل��) أ
ورة إع��ادة بن��اء الوح��دة للحرك��ة الطلبي��ة بأوروب��ا الغربي��ة ،فإنن��ا نعت��تا أن الق��رار الص��ادر ع��ن اجتم��اع كت��اب الف��روع المنعق��د ف  انطلق��ا م��ن ض ��

ل بحل الفيدرالي�ة التابع�ة للطلب�ة التق�دمييي  واللتح�اق بالط�ار الخ�ر، نعت�تا ه�ذا الق�رار س�ديدا ويخ�دم الوح��دة 21و20
أكتوبر المنصم والقاض 
ل��� البي���ان الص���ادر ع���ن اجتم���اع كت���اب الف���روع يع���تا ع���ن روح المس���ؤولية والنض���ج السياسل���. النض���الية للحرك���ة الطلبي���ة

ل الص���ادر ف 
وأن النق���د ال���ذابي

.لكتاب الفروع

نام��ج المح�دد أعله لحرك�ة الطلب��ة) ب ورة خلق تيار واسع للطلبة الديمقراطييي  عل أساس برنام�ج تك��ون بن��وده الرئيس��ية مطابق��ة لبن�ود التا ض 
ل� ه�ده الحرك�ة النق�ط الض�افية

ل سوش�ارك ف 
الديمقراطييي  بالداخل، يمكن أن يتضمن برنام�ج الطلب�ة ال�ديمقراطييي  بالخ�ارج وحس��ب الق�وى ال�تي

، العمل مع العمال المهاجرين: التالية ل الصحراء والسلم الفوري، إطلق شاح المعتقليي  السياسييي  مدنييي  وعسكرييي 
.مناهضة الحرب ف 
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ل�� حرك��ة الطلب��ة ال��ديمقراطييي  بالخ��ارج فم��ن الفض��ل التخلل�� عنه��ا كلي��ا آو
وإذا ك��انت ه��ده الض��افات كله��ا أو إح��داها س��تقلص م��ن المس��اهميي  ف 

+الختي���ار الث���وري+ مختل���ف ق���وى الحمل���م(ويج���ب العم���ل م���ن أج���ل أن تض���م حرك���ة الطلب���ة بالخ���ارج جمي���ع الق���وى الديمقراطي���ة الثوري���ة . جزئي���ا
)الطلبة الديمقراطييي  الغتي المنتميي 

:  العمل وسط التلميد

:   أهمية العمل وسط التلميذ  )   أ

ي��ة ،أي عل العم��وم تلمي�ذ ل�� الحرك��ة الجماهتي
ل حركة التلمي��ذ، وف 

إن التلميذ، والذي يهمنا هنا هم التلميذ الذين يمكنهم المساهمة الفعلية ف 
ل الذين يتجاوز عمرهم 

وليتاري��ا ،أم��ا) تقريب��ا 200000سنة ويصل عددهم  16السلك الثاب  ة والتا جوازي��ة الص��غتي ينح��درون طبقي�ا أساس�ا م�ن التا
ل�� حي��ث أنه�م ت�ابعون لع�ائلتهم ويقوس��مون طريق�ة حياته��ا

ل��. عل مستوى معيشتهم فيكون مطابقا لصلهم الطبفي
هم الطبفي وفيم�ا يخ�ص مص�تي
وليتاري��ا، وك��ذلك بص�فوف الع��اطليي  وليتاري��ا المحلي��ة والمه��اجرة وأش��باه التا ة أو ص�فوف التا جوازي��ة الص��غتي .فهم مؤهلون لللتحاق بصفوف التا

ل�� الم�زدوج
وليتاري�ا، له�ذه الس��باب م�ن جه�ة: لهذا يمكننا انطلقا من خصائص هذه الفئ�ة اعتب�ار أن موقعه�ا الطبفي ة وش�به التا جوازي�ة الص��غتي التا

ل��� الحي���اء الش����عبية، وم���ا ينت����ج ع���ن ذل���ك م���ن ت����أثتي بم����ا تعيش����ه الجم����اهتي م���ن
ولس����باب أخ���رى كوج����ودهم المس����تمر وس���ط الجم����اهتي الكادح����ة ف 

ل والسياسل�� كم��ا أنه��ا أك��تر ق��درة عل اللتح��ام ه��ا النق��ابا  جذري��ة م��ن حرك��ة الطلب��ة رغ��م ض��عف تأطتي
اس��تغلل واض��طهاد، ف��إن حرك��ة التلمي��ذ أك��تر

ل�� عه��د الس��تعمار الجدي��د
، وه��ذا م��ا تجل ع��تا التاري����خ النض��الل لش��عبنا س��واء إب��ان المرحل��ة الس��تعمارية أو ف  ل 64و  60نض��الت : بالجم��اهتي

ال��تي
ه��ا ، نض��الت التلمي�ذ ل�� تفجتي

ل لع��ب فيه��ا التلمي��ذ دورا ب��ارزا إل ج��انب دوره��م ف 
أدت ب��الحكم إل قم��ع الودادي��ات، انتفاض��ة م��ارس المجي��دة ال��تي

ل عرف���ت فت���ورا ملحوظ���ا لس���بب م���ا عرف���ه مناض���لو ه���ده الحرك���ة م���ن قم���ع خلل س���نوات  72إل  68المتص���اعدة م���ن 
، ث���م نض���الت77-73وال���تي

دي��ة، ض��د السياس��ة التعليمي��ة النخبوي��ة، 79-78الس��نة الدراس��ية ض��د مختل��ف الص��لحات الجدي��دة للمتحان��ات، ض��د الظ��روف الدراس��ية المتي
ل) ين�اير 24(ضد زي�ارة الش��اه المخل��وع للمغ�رب، تخلي�دا ل�ذكرى اسوش��هاد س�عيدة، تض�امنا م�ع الحرك�ة الطلبي��ة 

وتض�امنا م�ع الش�عب الفلس��طيت 
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ل��� الس���نة الدراس���ية المنصمة ل���م يس���بق ل��ه مثي���ل من���د انتفاض���ة) م���ارس 30ي���وم الرض (
وإن العن���ف الرجعل��� ال���ذي ووجه���ت ب���ه حرك���ة التلمي���ذ ف 

ى والمتوسطة65مارس  ل جل المدن الكتا
ل الذي عم مختلف الثانويات ف 

.، فقد اسوشهد العديد من التلميذ ضحية لهدا القمع الوحسر

:  تجربة المنظمة والحملم وسط التلميذ  )   ب

ل
، وقد اس�تطاعت الحمل�م خلل س�نتي ل

ل الصاع الطبفي
إن المنظمة والحملم أدركت مند نشأتها أهمية العمل وسط الحركة التلميذية ودورها ف 

ل��� اللديمقراطل��� 71/72
ل��� اللوطت 

ل وض���د كاف���ة مظ���اهر التعلي���م الطبفي أن تق���ود بالفع���ل حرك���ة التلمي���ذ وتق���ود نض���التها م���ن أج���ل الح���ق النق���ابا

ل ل��� رف���ع ال���وعل ل���دى جم���اهتي. واللش���عتا
ل��� إفش���ال الت���وجه الص���لحل وف 

ل��� إض���عاف الع���دو، ف 
ل س���اهم ف  إن ه���ذا العم���ل ه���و بح���د ذات���ه عم���ل ايج���ابا

ويج�ب إش�عال الفتي�ل" الث�ورة عل الب�واب("إل أن الحمل�م انطلق��ا م�ن تص�وراتها للظ�رف السياسل� . الشباب بموازاة مع رف�ع مس�توى نض�اليتها
ت الش��بيبة المدرس��ية) لتندلع الثورة الشعبية ل ب��ل اعت��تا ل حركة التلميذ والشبيبة المثقفة بصفة عامة رافدا م�ن رواف�د النض��ال الش��عتا

لم ترى ف 
ورة إل طمس طليعة الطبقة الثوري��ة ح��تي النهاي��ة أي الطبق��ة العامل��ة، ومم��ا أدى إل حص ية، مما أدى بالص  كطليعة تكتيكية للحركة الجماهتي
ي والتنظيمل�� وس�ط الطبق�ة العامل�ة، ومم�ا أدى إل الرف�ع بنض�التها ل الشبيبة المدرسية وتهميش عملن�ا الجم�اهتي

ي والتنظيمل ف  عملنا الجماهتي

ل أن تشكل هده النضالت مفجرا للتناقض بيي  الجماهتي الشعبية والحكم الرجعل
.حتي النهاية أمل ف 

ة، وم�ن أهمه��ا إنش�اء النقاب�ة الوطني�ة للتلمي�ذ  لقات خطتي ل عمقها، قد أدت إل مت  
جوازية ف  إن إح�دى. كنقاب�ة شية) ن�وت(إن هده الخلفية التا

ل 
ل� س�نتي

ل ناضل من اجله�ا التلمي�ذ خصوص�ا ف 
ل م�ن الس��نة 72-71المطالب التي

ل� الفص�ل الث��اب 
، وق�د ع�رف ه�ذا النض��ال أوج��ه ف  ل ه��و الح�ق النق�ابا

ل��72/73الدراس��ية 
، وق��د اض��طر الحك��م للقي��ام بون��ازل ه��ام ج��دا م��ن أج��ل حرك��ة التلمي��ذ وه��و العلن ع��ن الس��ماح للتلمي��ذ بوش��كيل ودادي��ات ف 

ل يسع الحكم للقيام بها من أجل توقيف النضالت الشعبية فإنها تنازلت جزئية ل تستجيب بص��فة. مختلف الثانويات
وكجميع التنازلت التي

شاملة لمطامح الجماهتي الشعبية، إل أن الموقف من تنازلت الحكم الجزئي�ة هل� مس�ألة رهين�ة م�ن جه��ة بحج�م ه�ده التن�ازلت ونوعيته�ا وم�ن
هل التن��ازل(جهة ثانية القوى الذاتية للجماهتي المكافحة من أجل تحقيق مطالبها، ومن جهة ثالثة بمدى تأثتي الحكم عل الجماهتي المناضلة 

ل�� النض���ال؟
ل���) يقس���م ص��فوفها أم أن���ه يزي���دها رغب��ة ف 

وبص��فة ملموس���ة نعت���تا أن منظمتن���ا والغلبي���ة الس��احقة داخ���ل الحمل���م معه��ا ق��د س���قطت ف 
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النتهازية اليسارية بتجاهلها لتن�ازل الحك��م وذل�ك م�ن جه�ة لن ه�ذا التن��ازل حق�ق له�ا مكس�با ج�ديا رغ�م س��لبياته وم�ن جه��ة ثاني��ة لن رفض�ه ك�ان
اب ومعارض��يه  ل�� الض ��

، مم��ا)خصوص��ا وان المتحان��ات ك��انت عل الب��واب(س��يؤدي حتم��ا إل تقس��يم ص��فوف التلمي��ذ بيي �� مؤي��دي الس��تمرار ف 
كان عل الحركة إذن أن تسجل تنازل الحكم كانتصار لحركة التلمي��ذ، وتس��جل. يشكل عامل موضوعيا لضعاف القوى الذاتية لحركة التلميذ

ابات  ل تضعف يقظتها النضالية، وكان عل الحملم أن توظف نفوذه��ا السياسل�� ورص��يدها النض��الل لتوقي�ف الض ��
محدودية هدا النتصار حتي

ل��� اليس���ارية معلن���ة رفض���ها للودادي���ات وإعلنه���ا بص���فة فوقي���ة لتأس���يس نقاب���ة شية. لش���كل منظ���م
ع���وض ه���دا النه���ج الث���وري س���قطت الحمل���م ف 

ل�� إط��ار المزي��د م��ن اله��روب إل الم��ام أعلن��ت "ن��وت"
ه��ذا الش��عار ال��ذي ل��م يج��د ل��ه ص��دى ي��ذكر عن��د. مقاطع��ة امتحان��ات الباكلوري��ا" ن��وت"، وف 

ل� قط�اع
التلميذ، وهكذا تحول انتصار مؤكد لحركة التلميذ إل هزيمة مؤكدة له�ا بالض�افة إل جمي��ع التبع�ات الناجم�ة ع�ن إنش��اء نقاب�ة شية ف 

وليتاري���ا ل��� ظ���رف يتمتي ��� بانع���دام ح���زب التا
وليت���اري وح���تي. التلمي���ذ وف  ل��� حال���ة وج���ود الح���زب التا

ة للغاي���ة ف  إن إنش���اء نقاب���ة شية هل��� عملي���ة عس���تي
ي���ة الموج���ودة مهم���ا. عن��دما يتعل���ق الم���ر بنقاب���ة شية للعم���ال ل��� المنظم���ات الجماهتي

وله��ذا ف��إن الح���زاب الش���يوعية تفض���ل عل العم���وم العم���ل ف 
ل� إطاره��ا

يطة أن تك��ون الجم��اهتي تنش��ط ف  ل� وجه��ة. ك��انت رجعيته��ا شر��
وليتاري�ا، فه�و ف  ل�� ظ��روف غي�اب ح��زب التا

أم�ا إنش��اء نقاب�ة شية للتلمي�ذ وف 
ل��� دوام���ة م���ن البن���اء واله���دم . نظرن���ا مج���رد حل���م برج���وازي ص���غتي

ل��� إط���ارات"وق���د أدت الحمل���م غالي���ا ثم���ن ه���دا الحل���م إ ذأنه���ا دخل���ت ف 
الحرك���ة تبت 

بالض�افة إل. والحكم يهدمها بالقمع حتي آلت الوضعية إل ما تعرفه الحملم راهن��ا م�ن أزم�ة نم��و إذا عرف�ت كي�ف تس�تفيد م�ن أخطائه��ا" نوت"
م س�وى مب�دأ التقدمي�ة" نوت"ذلك فإن  ية، ديمقراطية ومستقلة لم تح��تي ض فيها أن تكون تقدمية، جماهتي ل كان يفتي

ي��ة. التي ف�أين هل� الجماهتي
ل عدد قليل م�ن ثانوي�ات المغ��رب، وح��تي عن�د تواج�دها بإح�دى الثانوي��ات ف��إن ع�دد أعض�ائها يع�دون عل رؤوس الص�ابع" نوت"و

ل توجد إل ف 
ل وس�����ط حرك�����ة التلمي����ذ نظ�����را لنه����ا ك����انت تس����تقطب أج����ود المناض����ليي  ل���� نف����س ال����وقت الت����أثتي النس�����تا

ل���� ف 
وأي����ن هل����. الي����د الواح�����دة؟ ه����ذا ل ينف 

ل�� إنش��اء ن
ت، فق��د ك��ان.و.الديمقراطي��ة والس��تقللية والق��رارات تؤخ��د بمع��زل ع��ن جم��اهتي التلمي��ذ؟ وبغ��ض النظ��ر ع��ن الخط��أ الص��لل الك��امن ف 

عية لعمله���م الشي.و.عل الحرك���ة ومناض���لل ن ت.و.والخلص���ة أن ن. ت أن يعمل���وا داخ���ل الودادي���ات ،وذل���ك عل الق���ل م���ن أج���ل تغطي���ة شر���

كانت أقرب إل تنظيم للشبيبة الشيوعية ت�ابع للحمل�م من�ه إل نقاب�ة فعلي�ة س��واء م�ن حي�ث برنامجه�ا السياسل�� أو م�ن حي��ث ارتباطه�ا التنظيمل�
.بالحملم
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ت ،وأملنا أن يكون هدا التقييم الولل والشي����ع جدا منطلقا للنقاش.و.انه ما يزال مطروحا عل الحملم أن تقوم بتقييم معمق لتجربة ن
13.

ي داخل التلميذ) ج :العمل الجماهير

، إنن��ا نجه��ل الوض��عية حالي��ا داخ��ل الثانوي��ات كم��ا نجه��ل مختل��ف تج��ارب الودادي��ات من��د  ل ل. 72ويتعل��ق الم��ر هن��ا أساس��ا بالعم��ل النق��ابا
وس��نكتف 

ي داخل التلميذ بالتأكيد عل النقط التالية : هنا فيما يخص العمل الجماهتي

ل ل توج���د به���ا ودادي���ات-
ل��� الثانوي���ات ال���تي

ل��� ص���فوف الودادي���ات الموج���ودة والعم���ل عل إنش���ائها ف 
ل��� ه���ذه المهم���ة م���ع. العم���ل ف 

ويج���ب التع���اون ف 
.مختلف القوى الديمقراطية

رف��ع ش�عار الودادي��ات الديمقراطي��ة بحي�ث يج�ب النض��ال م��ن أج��ل ديمقراطي�ة الودادي��ات ورف��ع وص��اية الدارة عليه��ا وض��مان تحركه��ا م�ن اج��ل- 
.الدفاع عن المطالب النقابية للتلميذ

ل -  وه�ذه). ال�دفاع ع�ن المص��الح المادي�ة والمعنوي�ة للتلمي�ذ(إنشاء لجان للتلميذ داخل الثانوية تضم جميع التلميذ المستعدين للعمل النق�ابا
ل داخ��ل الثانوي�ة إن ه�ذه اللج�ان. اللج�ان يمكنه�ا أن تك��ون علني�ة أو ش�به علني�ة حس�ب الظ�روف أو م�وازين الق�وى، وه�دفها تنش��يط العم��ل النق�ابا

.تعمل عل إنشاء الوداديات عند غيابها كما أنها تؤطر نضال التلميذ من أجل وداديات ديمقراطية

كة، وض��ع ملف��ات نقابي��ة-  التنس��يق بيي �� مختل�ف الودادي��ات عل ص�عيد المدين��ة الواح��دة وذل��ك م�ن أج��ل تب��ادل التج��ارب، القي��ام بأنش��طة مش��تي
كة، هذا التنسيق يشكل خطوة هامة عل طريق إنشاء نقابة وطني�ة للتلمي�ذ عن�دما تت�وفر إمكاني��ة التنس��يق بيي � جماعية والقيام بنضالت مشتي

ل ظ�رف س�نة أو. مختلف المدن وعندما تنضج الظروف لذلك
لكن يجب الخذ بعيي  العتبار بأن هده العملية هل عملية طويلة المد لن تتم ف 

..14سنتيي 

:  الدعاية والتحريض  ) 5

ي نقاش فعلي في هذا المجال، وظلت كليشيهات الوثيقة يرددها دعاة ما سمي ب  13
أ
تباعهم" مسلسل إعادة البناء"ــ لم تعرف المنظمة ا

أ
.وا
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ل�� ه���ذا الج��زء ه��و عملي���ا. س���يكون عرض���نا ح���ول المه���ام المطروح���ة عل المنظم���ة ناقص��ا إذا ل��م يتط���رق لمس���ألة الدعاي��ة والتحري���ض
د ف  إن م��ا س��تي

ل��� التط���رق لك���ل قط���اع
ة م���ن إع���ادة البن���اء السياسل��� والتنظيمل���. تلخي���ص لم���ا س���بق أن ط���رح أعله ف 

ل��� ه���ذه الف���تي
إنن���ا ن���رى ان���ه يج���ب تركتي ��� عملن���ا ف 

ل س���وتم أساس���ا بواس���طة 
ة الداخلي���ة " إل الم���ام"للمنظم���ة عل الدعاي���ة ال���تي وه���ذا ل) انظ���ر برنام���ج العم���ل ال���داخلل" (الش���يوعل"وبواس���طة النشر���

، وذل�ك ل�� س��واء بواس��طة الخط��ب أو المناش��تي
ل�� فق��ط تجن��ب العم��ل التحريض 

ل�� مرحل��ة م��ن التقوق��ع والعم��ل ال��داخلل ب�ل ه�ذا يعت 
ل� ال��دخول ف 

يعت 
ب��هم،إن العم��ل النض�الل ال�ذي يج�ب أن تق�وم ب�ه المنظم��ة 

ل� ض ��
ل اعتقال المناضليي  وح��تي ل تس�هل حمل��ة جه�از القم��ع ف 

ل يمك�ن أن يك��ون(لتلف 
ل خضم النضال

ية) هنالك بناء صلب إل ف  ، يج��ب.(يجب أن يتم عتا مختلف الهياكل القاعدية للمنظمات الجماهتي ل��
ل عملنا التحريض 

كما انه ف 
ل توفره���ا الذاع���ات الص���ديقة، وذل���ك بالعم���ل عل إرس���ال بيان���ات

الس���تفادة ق���در المك���ان – وه���ذا م���ا قصنا في���ه لح���د الن – م���ن المكاني���ات ال���تي
).المنظمة بانتظام لتذاع من هناك

1979دجنير

نـذاك" الوداديات"ــ كل المقترحات المقدمة حول  14
خ
ي النقابـة الوطنيـة للتلميـذ فهـو ببسـاطة فـي تنـاقض مـع.كانت تنم عن جهل كبير بواقـع الحركـة التلميذيـة ا

أ
مـا تقــديم مقـترح إعـادة بنـاء نــوت ا

أ
ا

.في الوثيقة" تحليل"ماجاء من 
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1" تفكير أول  حول أسلوب حسم السلطة: "حول أرضية 

 

ل هذه الرضية  ) 1
" .حول مسألة السلطة 2...يطرح بإلحاح فتح نقاش : "جاء ف 

ل�� برنام��ج النق��اش السياسل�� ال��داخلل
ل نق��اش ه��ذه المس��ألة ، والحس��ن ه��و إدماجه��ا ف  ، وإعطاؤه��ا" طرحه��ا بإلح��اح"لك��ن م��ن الخط��أ . م��ن اليج��ابا

ة المنظمة (السبقية عل حساب القضايا الخرى  ...) .مثل التقييم والبناء التنظيمل وبلتي

2 ( ل��� الرض���ية  
ل��� ط���رح من���ذ . ه���ذا خط���أ..." . بن���اء إل الم���ام كمنظم���ة : المنظم���ة ح���ددت لنفس���ها من���ذ س���نتيي  : "ج���اء ف 

أو 1972الش���عار المعت 
ات1973 .3، ولو أن شكل التعبتي عنه عرف بعض التدقيقات أو التغيتي

ير أهمية المدن بالمقارنة مع الب�وادي هل�  ) 3 ل اعتمدت عليها الرضية لتتا
ل� الم�دن %40أن : "الحجة التي

ه�ذه الحج�ة بعي�دة" . م�ن الس�كان ف 
ل� الطبيع��ة الطبقي�ة لولئ�ك الس��كان 

فه��ل س��كان الم�دن كله�م عم��ال ؟ طبع�ا ف�إن الطبق�ة العامل�ة،. عن أن تكون مقنعة أو كافية، لنها ل تبح�ث ف 
ورة إعط�اء دور رئيسل��  ض بالص � يالية، وبالت�الل ف�إن الس�وناد عل حج��ة ع�دد أو نس�بة الس��كان، يف�تي ل إطار التبعية للمتا

ال أقلية ف  أو(كانت وستي 

، وهـي إحـدى الوثــائق"القضــايا السـتراتيجية فـي الثــورة المغربيـة"ـ ننشر هذه الوثيقة ضمن مجموعة من الوثائق تناقش جوانب مختلفة من قضايا السـتراتيجية والتكـتيـك، علـى إثـر صـدور وثيقــة  1
ساسية لخط ماسمي ب 

أ
صحابها المساهمون في هذا المسلسـل المسـمى "إعادة البناء"ال

أ
حيانــا بعـض جوانبهـا الخاطئــة، لكــن دون التوصــل"إعــادة البنـاء"، ويناقش ا

أ
، تلـك الوثيقــة الــذين حدسـوا ا

ثـاره مسـتمرة إلـى مـا بعـد انهيـار تجربـة مـا سـمي ب 
خ
ثير الـذي جنــى علـى جيـل كامـل مـن المناضــلين، وبقيــت ا

أ
ثيرها السلبي، هذا التا

أ
وسـنرى . 1985، فـي خريـف "إعـادة البنـاء"إلى مواجهتها وإنهاء تا

طلق عليها 
أ
براهام السرفاتي إلى صياغة استراتيجية جديدة ا

أ
ن يتوصل التحريفيون الجدد بقيادة ا

أ
ثير بعد ذلك بسنوات، قبل ا

أ
" .استراتيجية الختراق الديموقراطي"استمرارية ذلك التا

صلية 2
أ
صلي في الوثيقة ال

أ
.ـ نقط الحذف تعبر عن وجود فراغ ا

جل بناء منظمة طليعية صلبة وراسخة جماهيريا"ـ الشعار المتحدث عنه هنا هو  3
أ
ول مرة في في وثيقة "من ا

أ
شهر من كـفاح التنظيم، نقد ونقد ذاتــي"، وقد صدر ل

أ
20تقريــر "المعروفــة ب " عشرة ا

.1972نونبر  20وهي صادرة في " نونبر
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وليتاري��ا ) ه��ام ج��دا ة وش��به التا جوازي��ة الص���غتي ء ال��ذي يختل��ف م��ع كونن��ا....لطبق��ات غتي�� الطبق��ة العامل��ة وغتي�� جم���اهتي الفلحيي ��� مث��ل التا ل��
السر
ل الثورة الوطنية الديموقراطية الشعبية، الطبقة العاملة وجماهتي الفلحيي 

.4نعتقد ونريد أن تقوم بالدور الرئيسل ف 

4 ( ل تطرحه���ا الرض���ية هل���  
ل : "الخلص���ة ال���تي

ل��� ش���كلها الص���يت 
ول... هك���ذا ف���إن حس���م الس���لطة لي���س بح���رب التحري���ر الش���عبية الطويل���ة الم���د ف 

ل���� ش����كلها الروسل���� 
ه����ذه الخلص����ة غتي����" . إن����ه مسلس����ل العن����ف الث����وري المنظ����م لجم����اهتي العم����ال والفلحيي ����... بالنتفاض����ة المس����لحة بالم����دن ف 

ل��� ش����كلها
ل��� المغ����رب، ولك����ن لي���س ف 

ص���حيحة ، فهن���اك ف���رق ج���وهري بيي ���� أن نق���ول أن ح���رب التحري����ر الش���عبية الطويل���ة الم���د يج���ب أن تك����ون ف 
، هذا من جهة، ومن جه�ة أخ�رى، أن نق�ول أن ح�رب التحري��ر الش��عبية غتي� ص�حيحة وغتي� ملئم�ة بالنس��بة للمغ��رب ل

كم�ا أن هن�اك ف�رق. 5الصيت 
، وبيي �� أن نق��ول أن النتف��اض ل�� ش��كله الروسل��

ج��وهري بيي �� أن نق��ول النتف��اض المس��لح بالم��دن ص��حيح وملئ��م بالنس��بة للمغ��رب، ولك��ن لي��س ف 
ل لح��رب التحري��ر غتي�� مط��روح. المس��لح بالم��دن غتي�� ص��حيح وغتي�� ملئ��م تمام��ا بالنس��بة للمغ��رب 

فك��أن الرض��ية تظ��ن أن��ه إذا ك��ان الش��كل الص��يت 
اتيجية ح��رب التحري��ر الش��عبية غتي�� مط��روح ك��ذلك ب��المغرب  ء بالنس���بة للنتف��اض.ب��المغرب، ف��إن أي ش��كل آخ��ر لس��تي ل��

وكأنه��ا تظ���ن نف��س السر
أما البديل الذي تظن الرضية أنها كشفته، فإنه يغفل أنه سواء حرب التحرير الشعبية أو النتف�اض المس��لح لجم��اهتي العم��ال. المسلح بالمدن 

، أو لهما معا هما كذلك مسلسل عنف ثوري منظم .6أو لجماهتي الفلحيي 

ل��� الطبق���ة العامل���ة
ف بض���عف المنظم���ة وص���عوباتها، وأنه���ا تش���جع عل تقيي���م عملن���ا ف  ل��� الرض���ية ، ه���و أنه���ا تع���تي

ل عل الخص���وص ف  م���ا ه���و إيج���ابا
ة  ل اتجاه البلتي

وع فعليا فيه منذ الن. لتقويمه ف  ء للعمل المسلح، فإنه ل يسمح بالشر ل .وأن ضعف المنظمة الحالل إن كان ل يمنع التهتي

14/8/1981: رفيق 

، السلسلة الجديدة، العدد رقم  مكرر 5الشيوع 

.ـ النقد الموجه من طرف صاحب الوثيقة لمنهجية الوثيقة المنتقدة ، هو نقد في الصميم وإن لم يعمل على تطويره 4
ساس 5

أ
.ـ الملحظة صحيحة من حيث ال

عله فالملحظة صحيحة 6
أ
.ـ كما هو الحال بالنسبة للهامش ا
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  الثورة المغربية
اتيجية في 1القضايا السيت

ل� الث�ورة ببلدن�ا،
ل� الث�ورة المغربي��ة، ونقص�د ب�ذلك القض�ايا الساس�ية ف 

اتيجية ف  كتي  إل القض�ايا الس��تي إن الهدف من هذه الدراسة هو التعرض ب�تي
ة طويلة من هذه المرحلة ل تظل تابثة نسبيا خلل مرحلة تاريخية بكاملها أو فتي

إننا نأمل أن تكون ه�ذه الدراس�ة منطلق�ا لنق�اش ج�اد ح��ول. والتي
ل للثورة المغربية اتيجا

. هذه القضايا، حتي تتمكن القوى الماركسية اللينينية المغربية من التقدم عل طريق تحديد وتوحيد منظورها الستي

هـم وثـائق المرحلـة الثانيـة مــن تاريـخ منظمـة " القضايا الستراتيجية في الثورة المغربية"ـ تعتبر وثيقة  1
أ
مـام"من ا

أ
ول مــن هـذه المرحلــة، الممتـدة مـن"إلــى ال

أ
، وتنتمـي الوثيقــة إلــى الطــور ال

ولـى للتخلـي عـن الخـط الثـوري للمنظمـة، لصـالح خـط تحريفــي جديـد تـم زرع بـذوره خلل هـذا"مسلسـل إعـادة البنـاء"، ذلك الطور الذي عرف ما سمي ب 1985إلى  1980
أ
، الـذي شـكل المقدمـة ال

. 1985الطور، لينمو ويترعرع بعد خريف 
مين(الوثيقة من توقيع عيسى الوجدي 

أ
حد قادة ) عبد الحميد ا

أ
بريل " إعادة البناء"ا

أ
ساسيين، وتحمل تاريخ ا

أ
ي اسـتراتيجية . 1982ال

أ
ول وثيقة في تاريخ المنظمة تنظر للتخلي عـن ا

أ
وهي ا

طلــق عليــه منــذ لحظــة ظهورهــا ب
أ
و مــا نطلــق عليــه ب "اســتراتيجية العنــف الثــوري الجمــاهيري المنظــم"ثوريــة، تحــت غطــاء تبنــي مــا ا

أ
و "غيــاب الســتراتيجية كاســتراتيجية"، ا

أ
نظريــة الغمــوض"، ا

خرى لنفس الكاتب "الستراتيجي
أ
.، كما سنرى لحقا في وثيقة ا

ن الوثيقة، وفي تجاهل، بل وفي تناقض تـام مـع المفـاهيم السـتراتيجية الـتي بلورهــا القــادة الشـيوعيون الكبــار، مـاركس وانجلـز ولينيـن وسـتالين ومـاو، قـدمت
أ
عموما وبإيجاز يمكن القول ا

مميــة والقوميــة ومــا تســتدعيه مــن تحليــل للتناقضــات علــى الصــعيد العــالمي، فتصــبح التشــكيلة" اســتراتيجية"محاولــة لطــرح 
أ
بعــاد ال

أ
للثــورة المغربيــة، فــي وعــاء فــارغ منكـفــئ علــى نفســه بعيــدا عــن ال

ســمالي المبريــالي العــالمي، الــذي بــدونه يسـتحيل الحــديث عــن الثــورة الوطنيـة
أ
نها بدون روابط مع محيطها القريب والبعيد وبدون انخراط ضمن النظام الرا

أ
الجتماعية والقتصادية المغربية كما لو ا

و اسـتراتيجي عــن الحركـة الشــيوعية و الثوريــة العــالميتين، لتلفــي"إعادة البناء"الديموقراطية الشعبية وعن الشتراكية، وكالعديد من وثائق 
أ
و إيــديولوجي ا

أ
ي نقاش نظـري ا

أ
صحابها لبعاد ا

أ
، خطط ا

صـبحت العديـد مـن مواقفهـا تجـد لهـا صـدى داخـل الحركـة الماركسـية
أ
اللينينيـة- النقاش في قضايا تلك الحركة الناجمة عن سقوط مجموعة من التجارب الشتراكية وانتصار الخطــوط التحريفيـة الـتي ا

مام"المغربية وداخل منظمة 
أ
".إلى ال

ية اسـتراتيجية، تتخلـى الوثيقــة عـن المواقـف السـتراتيجية للمنظمـة مـن قضـية الصـحراء والثــورة فـي
أ
وبالضافة إلى محاولة التغطية عن التخلي عن الستراتيجية الثورية للمنظمة، بل وعن ا

و قراءة نقدية قد تبرر هذا التخلي
أ
ية مراجعة، ا

أ
ن يقال عن الكـتلة الطبقية السائدة في المغرب، وعن التركيب الطبقي للمجتمع المغربــي، حيــث تــم. الغرب العربي دون تقديم ا

أ
ونفس الشيء يمكن ا

صــبحت
أ
ساســي والتنــاقض الرئيســي، بحيــث ا

أ
خطــاء فادحــة حينمــا تــم الخلــط بيــن التنــاقض ال

أ
بســط تحليــل ملمــوس للواقــع، بــل تــم ارتكــاب ا

أ
الكـتفــاء بتقــديم مجموعــة مــن التصــورات الجــاهزة دون ا

مـر الـذي لـم يتـم إدراكـه، وتـرك الغمـوض سـائدا فيمـا يخـص
أ
ساسـي يجـد حلـه فـي الثـورة الوطنيـة الديموقراطيـة الشـعبية، وهـو ال

أ
البورجوازية الوطنية غيـر ذات معنـى اسـتراتيجيا، مـا دام التنـاقض ال

إلـى"مسلسـل تصــفية المنظمـة الماركسـية س اللينينيـة المغربيـة : "للمزيد مـن الطلع الرجــوع إلــى دراسـة .(الفصل الستراتيجي بين مرحلتي الثورة الوطنية الديموقراطية الشعبية والثورة الشتراكية 
مام

أ
) .الجزء الثالث- الحلقة الثانية " ..." ال
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ل� المرحل��ة التاريخي��ة الراهن��ة – الث��ورة الوطني��ة الديموقراطي��ة
، إل طبيعة الثورة ف  ل ل المجتمع المغربا

ل هذه الدراسة إل التناقضات ف 
سنتعرض ف 

اكية ، كم��ا س��نتعرض إل القض��ايا المتعلق��ة بالقي��ادة الطبقي��ة للث��ورة، الش��عبية –، إل علق��ة الث��ورة الوطني��ة الديموقراطي��ة الش��عبية ب��الثورة الش��تي
ا إل أسلوب حسم السلطة وليتاري، بالتحالفات بيي  الطبقات الشعبية وأختي . بالحزب التا

التناقضات الطبقية- 1

، تح��ول النظ��ام الس��تعماري ال��ذي أخض��عت ل��ه بلدن��ا من��ذ بداي��ة الق��رن إل نظ��ام الس��تعمار1956م��ع إح��راز بلدن��ا عل اس��تقللها الش��كلل ع��ام 
ل���� جمي����ع المج����الت العس����كرية. الجدي����د

ة عل بلدن����ا وش����عبنا، وف  يالي����ة خلل عه����د الس����تعمار الق����ديم تس����يطر مباشر���� بينم����ا ك����انت الق����وى المتا
ل اتخ���ذت أش���كال جدي�����دة،بانتقال

يالي���ة ال���تي والسياس���ية والقتص���ادية والثقافي���ة، ف���إن نظ���ام الس���تعمار الجدي���د ق���د تمتي ��� باس���تمرار الس���يطرة المتا
يالي��ة ة كلي��ا أو جزئي��ا إل العملء والحلف��اء المحلييي �� للمتا وق��د ش��كل نظ��ام الرأس��مالية التبعي��ة ال��ذي أص��بح النظ��ام القتص��ادي. الس��يطرة المباشر��
ل مجتمعنا القاعدة القتصادية الرئيسية للهياكل الطبقية ببلدنا

. السائد ف 

يالية-  :السيطرة المتا

ل
.إن التواج�د الس�تعماري لش��كله الق�ديم ق�د أص�بح يقتص عل س�بتة ومليلي�ة والج��زر المغربي�ة الش�مالية المحتل�ة م�ن ط�رف الس��تعمار الس�باب 
ل�� ت��وجيه السياس��ة الداخلي��ة

ا ف  ات بلدن��ا وتلع��ب دورا ك��بتي ل�� ش��كلها الس��تعماري الجدي��د تواص��ل اس��تغللها لش��عبنا ونهبه��ا لختي��
يالي��ة ف  لك��ن المتا

ل وطننا
يالية إحدى المكونات الرئيسية للثقافة الرجعية السائدة ف  .والخارجية للبلد، بينما تشكل الثقافة المتا

يالي���ة الفرنس���ية  ي���الل(والمريكي���ة ) المس����تعمر الق���ديم(إن مجم����ل ال���دول المتا ياليت���ان الساس����يتيي  م���ن حي���ث) زعيم���ة المعس����كر المتا هم���ا المتا
ل���� المغ����رب

اتيجية ف  ي����اليتيي . المص����الح القتص����ادية والسياس����ية والس����تي ل لش����عبنا س����يظل موجه����ا بالس����اس ض����د المتا
له����ذا ف����إن النض����ال ال����وطت 

ل
ل الذي يحتل جزءا من ترابنا الوطت 

.الفرنسية والمريكية وضد الستعمار السباب 
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ل�� الكب��ار– 
ادوري���ة وملكل�� الراض  جوازي��ة الكمتا يالي��ة مجم���ل: إن التا ل�� مجتمعن��ا، وه��م يش��كلون م��ع المتا

ه��م الق��وى الطبقي��ة الرجعي��ة الس���ائدة ف 
ل تندم����ج مص����الحها. الع����داء الطبقييي ���� للجم����اهتي الش����عبية المغربي����ة

جوازي����ة الرأس����مالية ال����تي ادوري����ة توش����كل م����ن الفئ����ات التا جوازي����ة الكمتا إن التا

ل�
يالي�ة ف  ل ل يمكنه�ا خدم�ة مص�الحها الخاص�ة إل بخدم�ة مص��الح المتا

يالي�ة، وال�تي القتصادية بصفة وطي�دة وبمختل�ف الش��كال بالمص�الح المتا
ل�� الكب��ار فه��م ال��ذين يملك��ون مس��احات واس��عة م��ن الرض ل يش��تغلون فيه��ا ويعيش��ون م��ن اس��تغللهم للفلحيي ��

نف��س ال��وقت، أم��ا ملكل�� الراض 
، المعمري���ن الج���دد،. وللعم���ال الزراعييي ��� ) الفق���راء بالخص���وص( ل��� الكب���ار الرأس���مالييي 

ل��� الكب���ار بيي ��� ملكل��� الراض 
 داخ���ل ملكل��� الراض 

يق���ع التميتي ���
ل إطار العلقات شبه القطاعية

ل الكبار شبه القطاعييي  الذين ما يزالون يستغلون أراضيهم كليا أو جزئيا ف 
.وملكل الراض 

يالي��ة ل�� الكب��ار له��م ارتباط��ات متع��ددة ومتفاوت��ة الهمي��ة بالمتا
إن المعمري��ن الج��دد ال��ذين ينتج��ون م��ن أج��ل التص��دير يش��كلون.إن ملكل�� الراض 

ادورية يالية وهل بالتالل فئة كمتا  ارتباطا واندماجا بالمتا
. الفئة الكتر

يالي��ة، يش��كلون القاع��دة الجتماعي��ة المحلي��ة ل�� الكب��ار نظ��را لن��دماج وارتب��اط مص��الحهم بمص��الح المتا
ادوري��ة وملكل�� الراض  جوازي��ة الكمتا إن التا

ل يسيطرون عليها 
ل تخدم مصالحها بواسطتهم، وبواسطة الدولة التي

يالية، التي ادورييي  وملكل�. للمتا ل تجس�د دكتاتوري�ة الكم��تا
وه�ذه الدول�ة ال�تي
ي��الييي  ل�� الكب��ار عل الجم��اهتي الش��عبية هل�� الخ��ادم الميي �� لمص��الحهم ولمص��الح أس��يادهم المتا

أم��ا النظ��ام الملكل�� الس��وبدادي فه��و لي��س. الراض 
ل الكبار

ادور وملكل الراض  سوى الشكل الحالل لدولة الكمتا
2.

:إن الطبقات الوطنية والشعبية- 

نـذاك داخــل منظمـة ) البورجوازيــة الكومبرادوريــة والملكـون العقـاريون كطبقتـان منفصـلتان عـن بعضـهما البعـض(ـ يخالف هـذا الطـرح لبنيـة الطبقـات السـائدة  2
خ
مـام"الطـرح السـائد ا

أ
والـتي" إلـى ال

سـماليين، والبورجوازيــة البيروقراطيـة العليـا 
أ
ساســا ماديــا. كانت تتحدث عن كـتلة طبقية كومبرادورية سائدة تضم البورجوازية الكومبرادورية والملكين العقاريين الرا

أ
ي الوثيقــة ل يقــدم ا

أ
وإذا كـان را

كيــده علـى وجــود
أ
ســاس المـادي الـذي يجمـع بيـن الفئت المختلفــة والكـتلــة الطبقيـة السـائدة بتا

أ
تقوم عليه العلقات داخل بنية الطبقات السائدة، فإن موقف وجود الكـتلة الطبقية السـائدة يحـدد ال

ســاس المــادي والقاعــدة الجتماعيــة الــتي
أ
ســمال المبريــالي ضــمن علقــات التبعيــة للمراكــز المبرياليــة، وهــذه الفئت تشــكل ال

أ
بنــاك والماليــة مندمجــة بالرا

أ
ســمالية احتكاريــة فــي الصــناعة وال

أ
فئت را

ساسية 
أ
خر، هناك فئت سائدة داخل الكـتلة الطبقية السائدة، وتتشكل من البورجوازية الحتكارية الكومبرادورية التي تمثل العائلة الملكية نواتها ال

خ
.تبنين الكـتلة الطبقية السائدة، وبمعنى ا

خر
خ
 فادح ا

أ
.إن التحليل الذي جاء في الوثيقة يغيب عنه البعد التبعي للتشكيلة الجتماعية والقتصادية المغربية، وانعكاس ذلك على البنية الطبقية والقتصادية السائدة، وهو خطا
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وليتارية والفلحيي  ة والطبقة العاملة والجماهتي شبه التا جوازية الصغتي جوازية الوطنية والتا .توشكل من التا

جوازية الوطنية-  :إن التا

ل ت���رى تط���ور مص���الحها القتص���ادية
يالي���ة، وال���تي ل ل ترتب���ط مص���الحها لش���كل مباشر��� بمص���الح المتا

جوازي���ة المس���تغلة ال���تي توش���كل م���ن الفئ���ات التا
يالية والسيادة القتصادية والسياسية لحلفائها المحلييي  . محجوزا وطموحاتها السياسية معرقلة، لسبب السيطرة المتا

جوازي���ة المتوس���طة جوازي���ة الوطني���ة توش���كل أساس���ا م���ن التا فم���ن جه���ة أول أن مص���الحها القتص���ادية: إنه���ا طبق���ة ذات طبيع���ة مزدوج���ة. إن التا
يالي���ة، وهل��� 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 المتا

، وه�ذا م�ا يقرب��ه��ا م�ن الجم��اهتي الش��عبية يالي�ة وحلفائه��ا المحلييي �� وم�ن جه��ة ثاني��ة فإنه�ا ترتب��ط جزئي��ا. الس��تحواذ عل المواق��ع القتص�ادية للمتا
يالي��ة وبحلفائه��ا المحلييي �� إن ه��ذه الطبيع��ة المزدوج��ة. كم��ا أنه��ا هل�� ك��ذلك طبق��ة مس��تغلة، ك��ل ه��ذا يقرب��ه��ا م��ن الق��وى الطبقي��ة الرجعي��ة. بالمتا

جوازي�ة الوطني�ة م�ن ل� انتق��ال التا
، أو ف  ، أح�دهما مح�افظ، والخ��ر تق�دمل ل� التناقض�ات بيي � جن�احيي 

جوازية الوطنية غالب�ا م�ا تع�تا ع�ن نفس�ها ف  للتا
ل مع مصالح الجماهتي الشعبية إل التعامل مع أعداء الشعب

.سياسة تلتفي

ة -  جوازية الصغتي :تتكون التا

ل أو مهارة تقني��ة، تمكنه�م عل العم��وم م��ن كس��ب
من جميع الذين يملكون قطعة من الرض و وسائل فردية للنتاج أو رصيد مالل أو رصيد ثقاف 

. معيشتهم بعملهم الخاص، من دون أن يستغلوا الخرين، ومن دون أن يستغلهم أحد اللهم إذا تم ذلك الستغلل لشكل ثانوي
إن جل الحرفييي  والتج�ار الص�غار والم�وظفيي  المتوس��طيي  والص�غار والمس�تخدميي  وأص�حاب المه�ن الح�رة والطلب��ة وك��ذا الفلحيي �� المتوس��طيي 

ة جوازية الصغتي . ينتمون إل طبقة التا
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ائح ة ثلث��ة شر�� جوازي��ة الص��غتي جوازي��ة الوطني��ة : تض��م طبق��ة التا ل�� بع��ض مص��الحها م��ع التا
ل�� ف 
يحة ميس��ورة، تلتفي يحة العلي��ا هل�� شر��

يحة.الشر�� الشر��
ل���� العدي����د م����ن

د وهم����ا تلتقي����ان ف  ل غالب����ا م����ا تعيش����ان وض����عية الب����ؤس والقه����ر، وتظلن معرض����تان للتبل����تي والوشر����
يحة ال����دنيا ال����تي المتوس����طة والشر����
. مصالحهما مع الطبقة العاملة

ة النف��س ة ثوري��ة لكنه��ا غتي�� منس��جمة، ومتذبذب��ة وقص��تي جوازي��ة الص��غتي ى للتا له��ذا ف��إن م��ن مص��لحة الطبق��ة العامل��ة أن تعم��ل. إن الغلبي��ة الك��تا
ل مع الحرص عل أن تكون الطبقة العاملة هل الطبقة القائدة لهذا التحالف .عل كسبهما للتحالف الشعتا

،: الطبقة العاملة-  ل� إط�ار النت�اج الرأس��مالل
تتكون من جميع الكادحيي  الذين ل يملكون وسائل النتاج، والذين يض��طرون إل بي�ع ق�وة عمله�م ف 

. مقابل الجر الذي يشكل مدخولهم الساسل أو الوحيد

ل���� 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����اعل ف 
ى للنق��ل، الض��يعات الفلحي��ة العصية ل�� مجتمعن��ا، نم��ط النت��اج الرأس��مالل...) الك��تا

ل تنت��ج. وترتب��ط بنم��ط النت��اج الك��تر تق��دما ف 
إنه��ا الطبق��ة ال��تي

ل� اس�تحواذ الرأس��مالييي  عل
ل منه والذي يتجسد ف 

ات بالبلد من دون أن تستفيد من نتائج كدحها، وذلك نظرا للستغلل الذي تعاب  جل الختي
. جزء كبتي من قيمة إنتاجها والمسم بفائض القيمة
ل بلدنا من فئتيي  أساسيتيي 

وتج�در الش��ارة إل أن ج�زءا هام�ا م�ن العم�ال المغارب�ة. عمال الص��ناعة والعم�ال الزراعييي �� : توشكل الطبقة العاملة ف 
ل��� البل���دان الرأس���مالية الوربي���ة

ل���. يعمل���ون ف 
ل��� بن���اء التح���الف العم���الل الفلحل��� ببلدن���ا وف 

إن العم���ال الزراعييي ��� س���يلعبون ب���دون ش���ك دورا حاس���ما ف 
ل��. الث��ورة الش��عبية

وليتاري��ا، وقواه��ا الثوري��ة ف  ل�� الرب��ط بيي �� الث��ورة المغربي��ة والتا
كم��ا أن العم��ال المغارب��ة المه��اجرين س��يلعبون دورا ب��الغ الهمي��ة ف 

ل مناطقهم الصلية بالمغرب
. البلدان الرأسمالية الوربية، ويمكنهم أن يقوموا كذلك بدور ثوري هام ف 

ل يس���ود فيه���ا نم���ط النت���اج الرأس���مالل تش���كل الطبق���ة الثوري���ة ح���تي النهاي���ة، الطبق���ة
ل��� جمي���ع المجتمع���ات ال���تي

ل��� بلدن���ا كم���ا ف 
إن الطبق���ة العامل���ة ف 

اكية والقضاء عل الستغلل والضطهاد ل لها مؤهلت قيادة كفاح الجماهتي الشعبية من أجل الشتي
.الوحيدة التي
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وليتارية-  :الجماهتي شبه التا

، لك�ن لش��كل ل� إط�ار نم��ط النت�اج الرأس��مالل
تضم مجم�وع الك�ادحيي  ال�ذين ل يملك�ون وس�ائل النت�اج أو يملكونه�ا لش�كل هزي�ل، وال�ذين يعمل�ون ف 

ل والص����ناعات الموس����مية والعم����ال الزراعييي ���� المؤق����تيي (متقط����ع 
ل���� الش����غال العمومي����ة والنع����اش ال����وطت 

أو خ����ارج النت����اج...) العم����ال المؤق����تيي  ف 
المش��تغلون م�ع أص��حاب الص��ناعة" المتعلم��ون"الفلحون الفقراء، الباعة المتجولون،خادمات البيوت، أصحاب الحرف الهامشية، (الرأسمالل 

إن ما يمتي  هؤلء جميعهم، هو الضعف الكبتي لمداخلهم وبؤسهم الشديد وكذا القهر والستغلل المكث��ف ال��ذي..) التقليدية، الجنود البسطاء
. يعانون منه

ل��� الث���ورة
وليتاري���ة، ف���إن ه���ذه الجم���اهتي مؤهل���ة لتلع���ب دورا حاس���ما ف  نظ���را له���ذه الخص���ائص، ونظ���را للحج���م الع���ددي الك���بتي للجم���اهتي ش���به التا

اكية ل� مرحلته�ا الش��تي
ل مرحلة الث�ورة الوطني�ة الديموقراطي��ة الش�عبية، أو ف 

ل. الشعبية، سواء ف 
لك�ن ع�دم انس�جامها وعلق��ات النت�اج والعم�ل ال�تي
وليتاري��ة ترتب��ط به��ا، يش���كلون مص��درا للن��دفاع والعفوي��ة وقص النف��س، مم��ا يحت��م عل الطبق��ة العامل��ة أن تعم���ل عل قي��ادة الجم��اهتي ش��به التا

ة من توظيف طاقاتها الثورية الهائلة لصالح الثورة . لتتمكن هذه الختي

دة تتك��ون م��ن الع��اطليي  ال��دائميي  ال��ذين يعيش��ون عال��ة عل ع��ائلتهم، أو يتع��اطون لنش��طة هامش��ية مهني��ة لكس��ب لقم��ة وليتاري��ا الموشر�� إن التا
ل��� الث���ورة، إذا تمكن���ت الطبق���ة العامل���ة والق���وى...الشقة، الشعوذة،الوس������ول، العه���ارة: العي���ش

دة أن تلع���ب دورا مهم���ا ف  وليتاري���ا الموشر��� يمك���ن للتا
ل���� العدي����د م����ن الحي����ان م����ن إرش����ائها واس����تعمالها لغراض����ها

ل���� مسلس����ل الث����ورة، لك����ن الق����وى الرجعي����ة تتمك����ن هل���� الخ����رى ف 
ل���� إدماجه����ا ف 

الثوري����ة ف 
.السياسية

:إن الفلحيي - 

ل�� الرض ويش��كل عمله��م ب��الرض 
ل�� البادي��ة ويعمل��ون ف 

المص��در الرئيسل�� لق��وتهم، إن الجم��اهتي الفلحي��ة ل تش��كل) أو تربي��ة الماش��ية(يعيش��ون ف 
.طبقة اجتماعية أو فئة طبقية، إنما مجموعة من الفئات تنتمل كل واحدة منها لطبقة مختلفة
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بمق����دار يف����وق..) حيوان����ات الج�������������ر،ماشية،بذور،رصيد م����الل(وس����ائل إنت����اج أخ����رى ) أو، و(إن الفلحيي ���� الغني����اء يملك����ون مس����احة م���ن الرض * 
، محاصص���ة(وه���م بالت���الل يلج���ؤون إل اس���تغلل الخري���ن . إمكاني���اتهم وإمكاني���ات ع���ائلتهم عل اس���تخدامها ، رب���اعيي  ، إن الج���زء)عم���ال زراعييي ���

ل م�����ن عمله�����م، ولك�����ن م�����ن اس�����تغلل الغتي�����
جوازي�����ة. الرئيسل����� م�����ن م�����داخيلهم ل ي�����أبي إنه�����م يش�����كلون إذن فئ�����ة مس�����تغلة يمك�����ن تص�����نيفها ض�����من التا

ل���� الكب����ار، ه����و امتلكه����م لمس����احات م����ن الرض تق����ل بك����ثتي ع����ن مس����احة ممتلك����ات ه����ؤلء، وك����ذا
ه����م ع����ن ملكل���� الراض 

المتوس����طة، وإن م����ا يمتي 

ل العمل الفلحل
.مشاركتهم الفعلية ف 

ة، فه���م يملك���ون قطع���ة م���ن الرض *  جوازي���ة الص���غتي وس���ائل النت���اج الخ���رى) أو، و(أم���ا الفلح���ون المتوس���طون وال���ذين يش���كلون ج���زءا م���ن التا
. ويعيشون بفضل استخدامها هم وعائلتهم، ول يلجأون إل استغلل قوة عمل الخرين أو بيع قوة عملهم للغتي إل بصفة ثانوية

ائح داخل الفلحيي  المتوسطيي  يحة ال�دنيا: يمكن تحديد ثلث شر يحة الوس�ظ، الشر�� يحة العليا أو الفلحيي  المتوس��طيي  الميس��ورين، الشر� الشر
.أو الفلحيي  المتوسطيي  الفقراء

وليتاري���ا الفلحي���ة، ه���م ال���ذين يملك���ون قطع���ة م���ن الرض * وس���ائل النت���اج الخ���رى بكمي���ة ض���عيفة، تق���ل) أو، و(إن الفلحيي ��� الفق���راء أو ش���به التا
ء س��وى ق��وة عمله��م، إن ه��ؤلء جميع��ا يلج��ؤون بص��فة دائم��ة إل ع��رض ق��وة عمله��م ل��

لش��كل ك��بتي ع��ن ق��درتهم ع��ن العم��ل، أو ل يملك��ون أدب �� سر
إنه�م يلج��ؤون إل بي�ع ق�وة عمله�م لن م�واردهم م�ن اس��تخدام م�ا.للستغلل لشكل أو بآخر، من أج�ل ت�وفتي الح�د الدب � للبق�اء عل قي�د الحي�اة 

يمك���ن التميتي ��� داخ���ل الفلحيي ��� الفق���راء بيي ��� الفلحيي ��� الفق���راء الم���الكيي  لقطع���ة أرض���ية. يملك���ونه م���ن وس���ائل النت���اج تظ���ل دائم���ا دون حاجي���اتهم
ة، وبيي  الفلحيي  المعدميي  الذين ل يملكون أدب  مساحة من الرض إن الفلحيي  الفقراء يشكلون نظرا لما يعيشونه من اس��تغلل وقه��ر،. صغتي

ل الثورة) حوالل نصف سكان البلد هم من الفلحيي  الفقراء والعمال الزراعييي (ونظرا لوزنهم العددي 
. 3القوة الرئيسية ف 

نذاك، وقد لحظ العديد مــن الــذين سـاروا علــى خــط ) عيسى الوجدي(ـ اعتمدت الوثيقة في تصنيفها للطبقات على وثيقة معروفة لصاحبها  3
خ
ن تحليـل" إعــادة البنـاء"كانت متداولة داخل السجن ا

أ
ا

خرا بالنسـبة لمـا كـانت قـد توصــلت إليـه المنظمـة مـن تحاليـل 
أ
فالتحليـل عبــارة عـن مجموعـة مـن القــوالب تـم توزيعهـا مسـبقا. الوثيقة للطبقات ل علقة له بالواقع الملموس، بل هناك من اعتـبره متـا

خرى 
أ
خرى في بلدان ا

أ
.على مجموعة من الطبقات والفئت، مما جعل التحليل ل يتميز بشيء عن تحاليل ا
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طبيعة الثورة- 2

ل��) 1 ل�� للمجتم��ع المغربا
ل�� بلدن��ا4إن قيامن��ا ب��العرض الس��ابق الج��د مرك��ز للتحلي��ل الطبفي

، يه��دف إل�� التعري�ف بالطبق��ات الجتماعي��ة المتص��ارعة ف 
اته��ا السياس��ية، وه�ذا م�ا يج�ب أن يق�وم وبعض خصائص�ها الهيكلي�ة الساس�ية، إنن��ا ل�م نتع�رض ل للتط��ورات التاريخي�ة له�ذه الطبق�ات، ول لتعبتي

ل�� أش��مل
ل�� البلد، ولمص��الحها القتص��ادية5ب��ه تحلي��ل طبفي

، لك��ن م��ا يتجل�� لش��كل س��اطع م��ن خلل عرض��نا ال��وجتي  للق��وى الطبقي��ة المتص��ارعة ف 
،. والسياسية، هو وجود معسكرين لهما مصالح متناقضة ومتناحرة ل مجتمعنا هو التناقض القائم بيي �� المعس��كر الرجعل��

إن التناقض الساسل ف 
ل تض���م الطبق���ة العامل���ة والجم���اهتي الفلحي���ة

ل��� الكب���ار، والجم���اهتي الش���عبية ال���تي
ادوري���ة وملكل��� الراض  جوازي���ة الكمتا يالي���ة والتا المش���كل م���ن المتا

ة جوازي���ة الص���غتي وليتاري��ة والتا وط. وجم���اهتي ش���به التا ، فه���و معق��د ويتغتي�� حس���ب الشر��� ل�� ه��ذا التن��اقض الساسل��
جوازي���ة الوطني���ة ف  أم���ا موق���ع التا

جوازي���ة الوطني���ة، يمك���ن أن يلتح���ق رغ���م تذب���ذباته بمص���اف ل��� التا
ل���ة يمك���ن الق���ول أن الجن���اح التق���دمل ف 

، وبص���فة مختي  ل���
الملموس���ة للصاع الطبفي

م الحياد أو يتم اجتذابه من طرف المعسكر الرجعل
.الجماهتي الشعبية ، بينما الجناح المحافظ يمكن أن يلتي 

إن التناقض الساسل ل يتجل فق�ط م�ن خلل المص��الح الموض�وعية للطبق�ات الجتماعي�ة، ولك�ن ك�ذلك م�ن خلل ضاعات طبقي��ة ملموس�ة،
جوازي�ة يالي�ة والتا ل جس��دت عل العم�وم التن�اقض بيي � الجم�اهتي الش�عبية م�ن جه�ة، والمتا

ل عه�د الس�تعمار الجدي�د، وال�تي
ل شهدتها بلدنا ف 

والتي
ل الكبار من جهة أخرى

ادورية وملكل الراض  الكمتا
6.

ل مجتمعنا) 2
ل لحسم التناقض الساسل ف 

نظرا للطبيعة التناحرية للتن��اقض بيي �. إن الثورة الوطنية الديموقراطية الشعبية تشكل الحل التاريج 
ل ع��تا التع��ايش الس��لمل أو الحل��ول الص��لحية، ب��ل إن حل��ه

، ف��إن ه��ذا التن��اقض ل يمك��ن حل��ه لش��كل نه��اب  الجم��اهتي الش��عبية والمعس��كر الرجعل��

ي تحليل يتحدث الكاتب ؟  4
أ
ـ نتساءل هنا عن ا

تي ل يقــوم علـى تحليـل شـامل 5
أ
ن مـا ســيا

أ
ن هنــاك تنـبيه معنــاه ا

أ
كــبر مــن الزلــة، وخلصـة القــول ا

أ
وهــذا مربــط الفـرس وبيــت القصــيد، فهـل تبنــى السـتراتيجية علــى معرفـة ضــئيلة لواقـع. ـ لعـل العـذر ا

!؟...الطبقات الجتماعية 
قـل بعـض فئتهـا، إلــى الطـرف الثـاني فـي التنـاقض 6

أ
حـدهما ؟ فهـل تنتمــي البورجوازيــة الوطنيـة، علــى ال

أ
م بتنـاقض رئيســي، ومـا موقـع البورجوازيــة الوطنيـة مـن ا

أ
ساســي ا

أ
مـر بتنـاقض ا

أ
ـ هل يتعلق ال

ساسي 
أ
و النيومنشفية"انظر في هذا المجال وثيقة (ال

أ
ساسي الصادرة في موقع " المرحلوية ا

أ
") .غشت 30"وملحقاتها حول التناقض الرئيسي والتناقض ال
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ل��
ل إلحاق الهزيمة بمعسكر أعداء الشعب، والقضاء عل سلطتهم السياسية ومصالحهم القتصادية وهيمنته��م الديولوجي��ة، وف 

ل يكمن ف 
النهاب 

ادوري�ة. نهاية المر القضاء عليه�م كطبق�ات رجعي�ة جوازي��ة الكمتا يالي�ة ببلدن�ا، وعل التا إن الث�ورة وح��دها ق�ادرة عل القض�اء عل الس��يطرة المتا
ى لحق�ا ث��ورة ش��عبية مس�لحة ل�� الكب�ار، واس��وبدال س��يطرتهم لس��يطرة الق��وى الش��عبية، وه�ذه الث��ورة كم��ا س�ت 

ب�الثورة فق��ط يمك��ن. وملكل�� الراض 
، لكن ما هل طبيعة هذه الثورة . إنها ثورة وطنية ديموقراطية شعبية. حل التناقض الساسل

ل��� بلدن���ا- 
يالي���ة ف  ل��� عل الس���تعمار الجدي���د وعل كاف���ة الس���يطرة المتا

الحتلل الس���تعماري لج���زء م���ن: إن الث���ورة س���تكون وطني���ة لنه���ا ستقض 
يالي���ة والقتص���ادية والثقافي���ة والسياس���ية عل بلدن���ا ، التواج���د العس���كري والس���يطرة المتا ل

اب ال���وطت  ل��� الث���ورة ك���ذلك عل الحلف���اء. ال���تي
وستقض 

يالي��ة يالية، ذلك أنه ل يمكن القضاء عل عملئها وحلفائها ول يمكن القض��اء عل ه��ؤلء ب��دون القض��اء عل الس��يطرة المتا كم��ا. المحلييي  للمتا
يالية والصهيونية إل بناء اقتصاد وثقافة وطنية . أن الثورة ستكون وطنية لنها تسع إل إقامة سلطة وطنية مناهضة للمتا

ادوري�ة يمك�ن(إن الث�ورة س�تكون ديموقراطي�ة لنه�ا تس�ع القض�اء عل النظ��ام الملكل�� الس�وبدادي  جوازي�ة والكمتا وعل أي ش��كل آخ��ر لس�لطة التا
ط، إل القض����اء عل العلق����ات ش����به). أن يح����ل محل����ه إل ض����مان تمت����ع الجم����اهتي الش����عبية بالحري����ات الديموقراطي����ة الساس����ية دون قي����د أو شر����

ل ل�� المجتم��ع س��واء عل المس��توى السياسل�� القتص��ادي، الجتم��اعل والديول��وحا
إن الث��ورة س��تكون ديموقراطي��ة ك��ذلك،. القطاعي��ة المتواج��دة ف 

ا. لن الثورة الزراعي��ة وهل�� الح�ل الج�ذري للمس�ألة الفلحي��ة تش��كل إح�دى مهماته�ا الساس�ية إن الث�ورة س�تكون ش�عبية، لنه�ا س�تكون أول وأختي��
كم��ا أن الط��ابع. م�ن ص�نع الجم��اهتي الش��عبية ولي��س م�ن ص��نع نخب�ة عس��كرية، أو نخب��ة حزبي��ة تق�وم ب��الثورة نياب��ة ع��ن الجم��اهتي أو بتف�ويض منه��ا

ل بلدنا، ليست هل
ل المرحلة التاريخية الحالية للمطامح العميقة للجماهتي الشعبية ف 

ل تستجيب ف 
ل للثورة يرمز إل أن الديموقراطية التي الشعتا

ل� الديموقرطي��ة الش�عبية، ديموقراطي�ة س�لطة المج��الس الش�عبية، مج�الس
جوازي��ة وإنم�ا هل� ديموقراطي�ة جدي�دة، يعت  الية التا الديموقراطية اللتا

.العمال والفلحيي  وسكان الحياء الشعبية

، م����ن توض����يح الطبيع�����ة الوطني����ة  نام����ج الث�����ورة الوطني�����ة الديموقراطي����ة الش�����عبية، س����يمكن لش�����كل ملم�����وس أك�����تر إن ط����رح المح����اور الرئيس�����ية لتا
ل مرحلتها الراهنة

:هذه المحاور هل. الديموقراطية الشعبية للثورة ف 
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ادوري���ة وبن���اء الدول���ة+  ل��� الكب���ار والنظ���ام الملكل��� الس���وبدادي، وتحطي���م جه���از الدول���ة الكمتا
ادوري���ة وملكل��� الراض  جوازي���ة الكمتا القض���اء عل التا

ل تض������من للجم������اهتي ح������ق التمت������ع بجمي������ع الحري������ات) س������لطة المج������الس الش������عبية(الديموقراطي������ة الش������عبية المجس������دة للس������لطة الش������عبية 
وال������تي

. 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+ 
يالية ببلدنا .السياسل والعسكري للمتا

ل�� الكب��ار بالس��اس، لتعطيه���ا للفلحيي ��� – الفق���راء بالخص��وص+ 
ع الرض م��ن ملكل�� الراض 

ل تن��تي 
وللعم���ال الزراعييي ���- إنج���از الث��ورة الزراعي���ة وال��تي

ل� إنج�از ه�ذه العملي�ة،". الرض لمن يحرثه�ا: "طبقا لشعار
ي��ة للفلحيي �� وللعم�ال الزراعييي �� حاس�ما، ف  وس�يكون دور التنظيم��ات الثوري�ة الجماهتي

ل
ل�� النظ���ام التع���اوب 

ل�� اقتن���اع الفلحيي ��� لحق��ا ب���النخراط ف 
ل��� الكب���ار كطبق���ة، وك���ذا عل. وف 

إن الث���ورة الزراعي���ة ته��دف إل القض���اء عل ملكل��� الراض 
ل البادية

.علقات النتاج شبه القطاعية ف 

ادوري��ة عل اقتص��اد بلدن��ا، بت��أميم كاف��ة مص��الحهم، بتكس��تي جمي��ع علق��ات التبعي��ة القتص��ادية إزاء+  يالي��ة والكمتا القض��اء عل الس��يطرة المتا
، والقادر عل الستجابة للحاجيات الساسية لشعبنا م�ن م�واد غذائي�ة وملل�س يالل ل مستقل عن القتصاد المتا

يالية، وبناء اقتصاد وطت  المتا
...).التعليم، الصحة، النقل(و أدوية وسكت  وخدمات اجتماعية 

ض���مان الش���غل للجمي���ع وض���مان الح���د الدب ��� للج���ور ي���وفر حي���اة إنس���انية كريم���ة لكاف���ة الم���أجورين، وتحس���يي  الوض���اع المعاش���ية القتص���ادية+ 
وط العم��ل وتعييي �� أوق��ات العم��ل، تقنيي ��. والجتماعي��ة لكاف��ة الجم��اهتي الش��عبية ، تحس��يي  شر�� وض��ع ق��انون للش��غل يه��دف إل حماي��ة الك��ادحيي 

.أوقات العمل

ل� تعبئ�ة الجم��اهتي
ية للطبقة العاملة ولكافة الكادحيي  دورا حاسما ف  ورة أن تلعب التنظيمات الجماهتي إن ترسيخ هذه المكوسبات يتطلب بالص 

.وبلورة إرادتها الجماعية
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.بناء ثقافة وطنية ديموقراطية شعبية وعلمية، مع ضمان الحقوق الثقافية لجميع مكونات شعبنا+ 

ل��� جمي���ع+ 
ل تفرض���ها عليه���ا العلق���ات الجتماعي���ة العتيق���ة، وتحقي���ق مس���اواتها ف 

تحري���ر الم���رأة المغربي���ة م���ن العبودي���ة والض���طهاد والقي���ود ال���تي
.المجالت مع الرجل، مع ضمان حقوقها كأم

ل�+  ل� تقري�ر المص��تي والس��تقلل، والنض�ال م�ن أج��ل وح�دة بل�دان المغ��رب العربا
، وح��دة ديموقراطي��ة نابع�ة7مساندة كفاح الش�عب الص�حراوي ف 

ها الشعبية .من إرادة جماهتي

ل+ 
ل وإقام�ة دولت�ه الديموقراطي��ة ف�وق كام�ل ترابه�ا ال�وطت 

ل م�ن أج�ل تحري�ر فلس��طيي  م�ن الحتلل الص�هيوب 
دع�م. دعم كفاح الشعب الفلسطيت 

اكية ، والديموقراطي��ة والش��تي ل
يالي��ة والص��هيونية والرجعي��ة العربي��ة م��ن أج��ل التح��رر ال��وطت  ك. كف��اح الش��عوب العربي��ة ض��د المتا الكف��اح المش��تي

.مع كافة الشعوب العربية من أجل وحدة المة العربية من المحيط إل الخليج

اكية عتا العالم+  ل وقوى التقدم والشتي
.8الدعم والتضامن مع جميع حركات التحرر الوطت 

نامج الثورة الوطنية الديموقراطية الشعبية، وهو م�ا يمك�ن أن يش��كل برنام��ج الح�د الدب � للتنظيم��ات الماركس��ية – هذه هل المحاور الرئيسية لتا

اللينينية المغربية، والحزب الشيوعل
ل بنائه9

.، الذي نناضل من أجل المساهمة ف 

ممية والعربية، فهل هذا مجرد نسيان  7
أ
بعادها ال

أ
م ـ هناك حديث عن ثورة وطنية ديموقراطية شعبية معزولة عن ا

أ
بعــاد، والوثيقــة تؤشـرا

أ
مر منـاورة تهـدف إلــى التهـرب مــن مناقشــة تلـك ال

أ
ن في ال

أ
ا

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
ن هناك تغيير استراتيجي غير معلن 

أ
كيد على وحدة المغرب العربي، بمعنى ا

أ
.الثورة في الغرب العربي وتا

صـبحت حسـب الوثيقــة ل تنخـرط فــي خـط الثـورة العالميـة"قوى التقدم والشتراكية"ـ بالضافة إلى غموض عبارة  8
أ
فق الثورة الوطنية الديموقراطية الشعبية، التي ا

أ
كـثر بالنسبة ل

أ
مر ا

أ
، يتضح هنا ال

نهـا عـرض نظـري عــام،
أ
سيس خط تحريفي جديد، وقـد سـاعد علـى ذلـك الحـديث عـن الثـورة الوطنيـة الديموقراطيـة الشـعبية وكا

أ
المناهضة للتحريفية، وهذا تحول إيديولوجي واستراتيجي ساهم في تا

طروحات نظرية 
أ
مر يتعلق بعرض تكويني موجه للمبتدئين لقناعهم با

أ
ن ال

أ
مر تميزت به الوثيقة على طول الخط فيما يخص مجموعة من القضايا النظرية، كما لو ا

أ
.وهو ا

حيان صيغة الحزب الشــيوعي، بينمـا يقــل اسـتعمال صـيغة الحـزب الماركسـي س اللينينــي، قـد يظهـر 9
أ
غلب ال

أ
ـ يلحظ القارئ تعاقب استعمال صيغ مختلفة للتعبير عن حزب الطبقة العاملة، ففي ا

ساسية في خط ما يسمى ب 
أ
حد العناصر ال

أ
مر بريء، لكن كاتب الوثيقة هو ا

أ
ن ال

أ
مر ا

أ
ن تخلــى إيــديولوجيا عـن خــط مـاو تسـي تونــغ، الـذي كـان مكونـا هامـا"إعادة البناء"في بادئ ال

أ
، وقد سـبق لـه ا
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ل الثورة الوطنية الديموقراطية الشعبية ؟) 4
ماهل الطبقة المؤهلة لقيادة الثورة الوطنية الديموقراطية الشعبية ف 

ورية لنجاحه��ا ل�� . إن المس��اهمة الفعال��ة لكاف��ة الطبق��ات والفئ��ات الش��عبية مس��ألة ض ��
الرجعي��ة المحلي��ة وحلفائه��ا الرجعييي ��(إن ه��زم الع��دو الطبفي

يالييي  المتوفر عل ق�درات عس�كرية وسياس�ية واقتص�ادية وإديولوجي��ة ض�خمة، يتطل�ب تعبئ�ة جمي�ع ق�درات الطبق�ات) العرب وأسيادهم المتا
وهذا ما يتطلب وض��ع برنام��ج للث��ورة يس��تجيب للمطام��ح الحيوي��ة. والفئات الشعبية وتنظيماتها الوطنية الديموقراطية وتوجيهها لشكل محكم

ل واسع يتطلب قيادة سياسية صلبة ومقتدرة ل إطار تحالف شعتا
ة ف  .لكافة الطبقات والفئات الشعبية، مما يتطلب تنظيم هذه الختي

ل�� تحقي��ق
إن الطبق��ة العامل��ة هل�� الطبق��ة الوحي��دة الق��ادرة لي��س فق��ط عل قي��ادة الث��ورة الوطني��ة الديمقراطي��ة الش��عبية ح��تي النص، المتجس��د ف 

اكية .  كافة مهام هذه الثورة، ولكن كذلك عل قيادة الكادحيي  لمواصلة مسلسل الثورة، كإنجاز مهام الثورة الشتي

ل�� بلدن��ا،
ه��ذه الطروح��ة تس��تمد ص��حتها م��ن جه��ة أول، م��ن الخص��ائص الهيكلي��ة للطبق��ة العامل��ة، م��ن جه��ة ثاني��ة م��ن دوره��ا النض��الل الطليعل�� ف 

ا من تجارب الشعوب الخرى إن الطبقة العامل�ة هل�� أك��تر الطبق��ات الش��عبية طموح��ا للث��ورة، لنه�ا تفتق�د لوس��ائل النت�اج، ل تمل�ك س�وى. وأختي
ة ل من الستغلل بصفة مباشر

ء سياس��يا. قوة عملها وتعاب  ل�
ليس لها ما تفقده خلل مسلسل الثورة سوى أغللها، بينم��ا ستكس��بها الث��ورة ك��ل سر

ل�� وح��دات النت��اج الرأس��مالية العصية، بارتباطه��ا بأح��دث وس��ائل النت��اج ذات. واقتص��اديا وثقافي��ا
م��ن جه��ة أخ��رى أن الطبق��ة العامل��ة بتمركزه��ا ف 

ل��
ل�� النت���اج ودق��ة وانض���باط ف 

 تق��دما، بخوض��ها للعم���ل الجم���اعل المنظ���م، و م��ا يص���احبه م���ن تع���اون ف 
ات ومع�ارف متقدم�ة، لخ�وض النش��اط الجم�اعل الخلق، ولبتك�ار أرفي�الط���ابع الجتم���اعل وبأس��اليب النت���اج الك���تر العمل، إن الطبقة العاملة بفضل هذه الخصائص مؤهلة لكوساب خ��تا

الشكال التنظيمية المبنية عل أساس المركزي�ة الديموقراطي��ة، إض�افة إل ذل�ك، أن الطبق�ة العامل�ة خلف�ا للطبق��ات والفئ�ات الش�عبية الخ�رى،
وع مجتم���ع جدي��د ينع���دم في���ه اس���تغلل ل تس���ع للطاح���ة بمجتم���ع اس���تغللل م��ن أج���ل اس���وبداله بمجتم���ع اس���تغللل آخ���ر، فهل��� تحم���ل مشر���

ال���تي

نه قبيل ندوة نهاية يناير بداية فبراير 
أ
 عن تغيير اســم المنظمــة بحـذف مصــطلح الماركسـية س اللينينيـة وتسـميتها بالمنظمـة الشــيوعية، 1983للخط اليديولوجي للمنظمة، علما ا

أ
كان الحديث قد بدا

دبيات اللحقة استعمال تسمية منظمة 
أ
مام"بل ستعرف ال

أ
خـر، ضـمن خـط تراجعــي 1985فقط ، كما عرفت الفـترة اللحقـة علـى سـنة "إلى ال

خ
تخليـا نهائيـا عـن مصــطلح الماركسـية س اللينينيـة هــو ال

.تحريفي جديد 
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يالي���ة. النس���ان للنس���ان ا 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 المتا وأختي���
ة، مم�ا س�يمكن م�ن س�ند وليتاريا العربية والعالمية بهذه الختي ل الكبار، ومؤهلة للرتباط كفصيل من التا

ادورية وملكل الراض  جوازية الكمتا والتا
ل هائل للثورة المغربية . خارحا

ل�� بلدن��ا، إن مث��ل ه��ذا الع��رض يوض��ح أن الطبق��ة العامل��ة لعب��ت دورا طليعي��ا،نض��الللي��س المج��ال هن��ا للتع��رض إل تاري����خ ال– 
 للطبق��ة العامل��ة ف 

ل عهد الستعمار الجديد
ل شهدتها بلدنا ف 

ل المعارك الضارية التي
ل خاضها شعبنا من أجل وضع حد لعهد الحماية، أو ف 

ل المعارك التي
.سواء ف 

ل تمكنت من: إن التجارب الثورية للشعوب منذ ثورة أكتوبر العظيمة تؤكد حقيقة ل مفر منها- 
أن الثورات الوطنية الديموقراطية الوحيدة التي

اكية، هل��� تل���ك الل��� قادته���ا الطبق���ة العامل���ة من���ذ بداي���ة المسلس���ل الث���وري، أو تمكن���ت م��ن قيادته���ا أثن���اء
إنج���از مهامه���ا بكامله���ا، وفت���ح طري���ق الش���تي

ة الثوري����ة ة أو. المس����تي جوازي����ة الص����غتي ل ظل����ت قيادته����ا بي����د التا
إن ه����ذه التج����ارب تؤك����د ك����ذلك ب����أن جمي����ع الث����ورات الوطني����ة الديموقراطي����ة، ال����تي

ات ص���عودها ل��� ف���تي
جوازي���ة الوطني���ة، ق���د انته���ت بالفش���ل والتقهق���ر إل ال���وراء، رغ���م إنجازاته���ا التقدمي���ة ف  إنن���ا نس���تخلص مم���ا س���بق أن الث���ورة. التا

ل� إنج�از بع�ض مهامه�ا ب�دون قي�ادة الطبق�ة العامل�ة، لك�ن التق�دم الشي����ع وإنج�از كاف��ة
الوطنية الديموقراطية الش�عبية، يمك�ن أن تن�دلع و تتق�دم ف 

ل��
اكية، يتطل��ب لش��كل حتمل�� قي��ادة الطبق��ة العامل��ة لكاف��ة الطبق��ات والفئ��ات الش��عبية ذات المص��لحة ف 

مهامه��ا وفت��ح الطري��ق أم��ام الث��ورة الش��تي
. الثورة

وري لتمكنه�ا فعل ط ض � إن هذا يحتم عل كافة الشيوعييي  المغاربة أن يناضلوا بدون كلل من أجل بناء الحزب المستقل للطبق�ة العامل�ة، كشر��
ة الثورة الشعبية اكية. - من قيادة الجماهتي الشعبية خلل مستي الثورة الوطنية الديموقراطية الشعبية والثورة الشتي

اكية ته�دف اكية، ف�الثورة الش��تي إن الثورة الوطنية الديموقراطية الشعبية كما يتضح ذلك م�ن خلل طبيعته�ا وأه�دافها، ليس�ت هل� الث��ورة الش��تي

، المجتمع الشيوعل ل
وليتاريا، والقضاء التام عل كافة أشكال الستغلل، لفتح الطريق أمام المجتمع اللطبفي أما. إل إقامة سلطة دكتاتورية التا

إن. الثورة الوطنية الديموقراطية الشعبية فهل تسع إل إقام�ة نظ��ام الديموقراطي��ة الش�عبية، ال�ذي تجس��ده الجمهوري�ة الديموقراطي��ة الش��عبية
ل� ه�ذا النظ��ام. المض��مون الج�وهري لنظ�ام الديكتاتوري�ة الديموقراطي��ة الش�عبية ه�و الديكتاتوري�ة ض�د أع�داء الش�عب والديموقراطي��ة للش�عب

فف 
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جوازي�����ة الوطني�����ة التقدمي�����ة(إن الطبق�����ات والفئ�����ات الش�����عبية  ة، التا جوازي�����ة الص�����غتي ولتاري�����ا، التا ، أش�����باه التا وقواه�����ا) الطبق�����ة العامل�����ة، والفلحيي �����
يالي��ة والعناض المعادي��ة للث��ورة كة عل أذن��اب المتا ل�� الس��لطة وتف��رض ديكتاتوريته��ا المش��تي

إن نظ��ام. الوطني��ة الديموقراطي��ة المنظم��ة تس��اهم ف 
بينم��ا ك�انت ك��ل ال�ديكتاتروريات. الديكتاتورية الديموقراطية الشعبية يجسد ديكتاتوري�ة للغلبي�ة الس�احقة ض�د القلي�ة المعادي�ة لتح��رر الش�عب

إن الث�ورة. السابقة، حتي عندما تتخذ أشكال ديموقراطية، تفرض من طرف القلية المس��تغلة والمض��طهدة عل الغلبي��ة الس�احقة م�ن الش��عب
اكية، لك�����ن تح�����ول الث�����ورة الوطني�����ة جوازي�����ة، وتفت�����ح الطري�����ق للث�����ورة الش�����تي الوطني�����ة الديموقراطي�����ة الش�����عبية تنج�����ز المه�����ام التاريخي�����ة للث�����ورة التا
اكية 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، الديموقراطي���ة الش���عبية إل الث���ورة الش���تي

جوازي����ة الوطني����ة ة أو التا جوازي����ة الص����غتي اكية يتطل����ب. وبقي����ت قيادته����ا بي����د التا إن تح����ول الث����ورة الوطني����ة الديموقراطي����ة الش����عبية إل ث����ورة اش����تي
، وهيمنته����ا وس����ط ، التح����الف العم����الل الفلحل���� ورة قي����ادة الطبق����ة العامل����ة وحزب��ه����ا الث����وري، وبنائه���ا لتح����الف م����تيي  بيي ���� العم����ال والفلحيي ����

بالص ����
ل خندق واحد كافة الطبقات والفئ�ات الش��عبية، وقواه�ا الوطني�ة الديموقراطي��ة

ل الذي يجمع ف  ل تس�مح. التحالف الشعتا
تل�ك هل� الض��مانات ال�تي

ل م��ن ديكتاتوري��ة ديموقراطي��ة ش��عبية إل ديكتاتوري��ة بإنج��از الث��ورة الوطني��ة الديموقراطي��ة الش��عبية لمهامه��ا كامل��ة، وبالنتق��ال الس��لمل والت��دريجا
ل����� ظ�����روف. بروليتاري�����ة

اكية ق�����د تط�����ول أو تقص، ف  تج�����در الش�����ارة إل أن الث�����ورة الوطني�����ة الديموقراطي�����ة الش�����عبية كمرحل�����ة انتقالي�����ة نح�����و الش�����تي
ولتاري��ا عل ت��وفتي الس��س السياس��ية والديولوجي��ة والقتص��ادية والجتماعي��ة له��ذا النتق��ال، وبالخص��وص موض��وعية مح��ددة، حس��ب ق��درة التا

. حسب قدرتها عل إحكام تحالفها وقيادتها لكافة الكادحيي 

ل���� ح����د ذاته����ا، لن ه����دفنا الس����م كمناض����ليي  يقف����ون عل أرض����ية
إنن����ا كش����يوعييي  ل نناض����ل م����ن أج����ل الث����ورة الوطني����ة الديموقراطي����ة الش����عبية ف 

اكل والمجتم���ع الش���يوعل ال���ذي يس���مح ب���التحرر الش���امل
المص���الح الني���ة واله���داف البعي���دة للطبق���ة العامل���ة، نناض���ل م���ن أج���ل المجتم���ع الش���تي

ل� المس��تقبل يج�ب أن يتض��من. للطبق��ة العامل�ة والنس��انية جمع��اء
، كتنظيم��ات ماركس��ية لينيني��ة وكح��زب ش�يوعل ف  له�ذا إن برنامجن�ا كش��يوعييي 

اكية نامج القض أي برنامج الثورة الشتي ، أي برنامج الثورة الوطنية الديموقراطية الشعبية، التا .إل جانب برنامج الحد الدب 
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ل���� وس����ائل النت����اج
وليتاري����ا، وم����ن جه����ة أخ����رى الملكي����ة والتحك����م الجم����اعل للك����ادحيي  ف  اكل ه����و م����ن جه����ة ديكتاتوري����ة التا

إن ج����وهر النظ����ام الش����تي
وليتاريا. الساسية اكية فعلية بدون دكتاتورية التا ل  .   ل اشتي

وليتاريا تعت  :  إن دكتاتورية التا

كم���ا أن الطبق��ات المس���تغلة أينم��ا وج��دت ل تس���مح أب��دا للطبق��ة. أول دكتاتوري��ة الطبق��ة العامل��ة وحلفائه��ا ض��د الرأس��مالييي  وكاف���ة المس���تغليي - 
وليتاريا يحق له��م العاملة بالوصول إل السلطة كطبقة سائدة، وتستعمل لهذه الغاية كافة الوسائل السلمية والعنيفة، فإن الكادحيي  بقيادة التا
جوازي����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 التا

. الرأسمالل

اكية-  وليتاري��ة أو الش��تي وليتاري��ا ب��دون ه��ذه الديموقراطي��ة التا ، فل دكتاتوري��ة للتا ثاني��ا الديموقراطي��ة الواس��عة للطبق��ة العامل��ة ولكاف��ة الك��ادحيي 
اكية ه���و الفلس ، ف���إن مص���تي الش���تي وليتاري���ة لكاف���ة الك���ادحيي  وقراطي���ة والس���لطوية والبوي���ة. ب���دون ض���مان الديموقراطي���ة التا لن العلق���ات البتي

، ممهدة الطريق للتقهقر نحو هذا الشكل أو ذاك من علقات الستغلل والضطهاد اكل
. سونخر تدريجيا النظام الشتي

الي�����ة، ل تش�����مل فق�����ط المي�����دان جوازي�����ة الليتا اكية الحقيقي�����ة هل����� ديموقراطي�����ة ش�����املة، إذ أنه�����ا خلف�����ا للديموقراطي�����ة التا
إن الديموقراطي�����ة الش�����تي

اكية. السياسل��� ولك���ن ك���ذلك المي���ادين القتص���ادية والجتماعي���ة والثقافي���ة وقراطل للديموقراطي���ة الش���تي ل��� ال���بتي
، ف���إن10وخلف���ا للمنظ���ور التحريف 

ل ذلك الحري��ات الديموقراطي��ة
، بما ف  ل تضمن أوسع الحريات الديموقراطية للطبقة العاملة والكادحيي 

ل المنظور الماركسل اللينيت 
ة ف  هذه الختي

ل ظل المجتمع الرأسمالل نفسه
ل تم تحقيقها ف 

. التي

يقي��ة والتحريفي��ة، ل يش��هد نهاي��ة الطبق��ات الجتماعي��ة وليتاري��ا، خلف��ا لبع��ض التص��ورات الميتافتي  ، مجتم��ع دكتاتوري��ة التا اكل
إن المجتم��ع الش��تي

ل��
ل��. والصاع الطبفي

جوازي��ة يس��تمر بأش��كال جدي��دة وبأس��اليب جدي��دة، ف  ل�� بيي �� كاف��ة الطبق��ات وخصوص��ا بيي �� الطبق��ة العامل��ة والتا
فالصاع الطبفي

سمته ب  10
أ
ول مرة تتحدث الوثيقة عن التحريفية ضمن ما ا

أ
سيسية لخط المنظمة حول التحريفية العالمية"المنظور البيروقراطي للديموقراطية الشتراكية"ـ ل

أ
طروحة التا

أ
.، مما يعني تخلي عن ال
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ل�� ي��د الطبق��ة العامل��ة وحلفائه��ا
وق��د يتخ��ذ ه��ذا الصاع أش��كال عنيف��ة كم��ا أن��ه يمك��ن أن ي��ؤدي إل انتص��ار. ظ��روف تك��ون فيه��ا الس��لطة السياس��ية ف 

جوازية، والرجوع إل مجتمع الستغلل والضطهاد . 11التا

وط تجاوز هذه الدكتاتورية نفسها، والقضاء عل الطبق��ات الجتماعي��ة وانق��راض الدول��ة وليتاريا هو خلق شر إن الهدف الساسل لدكتاتورية التا
، وبزوغ المجتمع الشيوعل الذي يظل هدفنا السم كشيوعييي  ل

.والمجتمع الطبفي

وليتاري��ا): (ملحظ���ة- ( وليتاري��ا ومفه��وم هيمن��ة التا وليتاري��ا وحلفائه���ا م��ن. يج��ب التميتي �� بيي �� مفه��وم دكتاتوري��ة التا إن الدكتاتوري��ة هل�� علق��ة التا
وليتاري���ا والجم���اهتي الكادح���ة الخ���رى. جه���ة، والع���داء الطبقييي ��� م���ن جه���ة أخ���رى وليتاري���ا فهل��� علق���ة داخ���ل الك���ادحيي  بيي ��� التا إن. أم���ا هيمن���ة التا

اف كاف����ة الك����ادحيي  بق����درة وبأهلي����ة الطبق����ة العامل����ة لممارس����ة ه����ذه القي����ادة ه����و م����ا يس����م وليتاري����ا لتح����الف الجم����اهتي الكادح����ة واع����تي قي����ادة التا
ورية لس���تمرار الدكتاتوري���ة وتعزيزه���ا. بالهيمن���ة اكل مس���ألة ض ���

ل��� المجتم���ع الش���تي
وليتاري���ا وس���ط الك���ادحيي  ف  بارتب���اط م���ع. إن اس���تمرار هيمن���ة التا

، أول التناقض���ات اكل
ل��� المجتم���ع الش���تي

مس���ألة الهيمن���ة والدكتاتوري���ة، تج���در الش���ارة إل أن���ه ل يح���ق بتات���ا الخل���ط بيي ��� ن���وعيي  م���ن التناقض����ات ف 
وليتاري�ا ل�دكتاتوريتها عل أع�دائها، ل� إط�ار ممارس�ة التا

ل تح�ل ف 
جوازي�ة م�ن جه�ة أخ�رى، وهل� ال�تي وليتاريا وحلفائه��ا م�ن جه�ة، والتا العدائية بيي  التا

وليتاريا ل إطار هيمنة التا
ل صفوف الشعب تحل بالساليب الديموقراطية ف 

ل صفوف الكادحيي  وهل تناقضات ف 
). ثانيا التناقضات ف 

اكية، وأن��ه ل يج��وز ك��ذلك الخل��ط بيي �� ل�� الخلص��ة نس��جل أن مرحل��ة الث��ورة الوطني��ة الديموقراطي��ة الش��عبية تختل��ف ع��ن مرحل��ة الث��ورة الش��تي
ف 

ء. المه���ام المركزي���ة لك��ل مرحل���ة عل ح��دى، لكن��ه ل يص���ح اعتبارهم���ا كمرحل���تيي  منفص��لتيي  تمام��ا إن الث��ورة الوطني��ة الديموقراطي���ة الش���عبية تهل��
وريا للث����ورة الوطني����ة الديموقراطي����ة اكية تش����كل تط�����ويرا ض ���� ل���� حيي ���� أن الث����ورة الش����تي

ورية له����ا، ف  اكية، وتش����كل مقدم����ة ض ���� مرحل����ة الث����ورة الش�����تي

ن الثورة الثقافية البروليتارية الصينية لم تكن، وفي هذا تجاهل للدروس الجديدة التي قـدمتها تلـك الثــورة لمواجهـة خطــوط التحريفيــة وبنـاء الشــتراكية، ولكــن ل يعـدو 11
أ
ـ يتم الحديث هنا كما لو ا

صحاب 
أ
مر غريبا عن ا

أ
الذين دشنوا بداية عملهم بالتخلي عـن خـط مـاو تسـي تونــغ، ثـم بهـذه الوثيقــة تخلــوا عـن اسـتراتيجية حـرب التحريـر الشـعبية، باعتبارهـا طريقـة لحسـم السـلطة" إعادة البناء"ال

.مستنسخة من التجربة الصينية
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ل�� نف��س ال��وقت. الش��عبية
إن بع��ض مه��ام المرحل��ة الثاني��ة يت��م. إن الثورت��ان مرحلت��ان م��ن مسلس��ل ث��وري واح��د، مرحلت��ان متتاليت��ان ومت��داخلتان ف 

ل المرحلة الثانية
ل إنجازها خلل المرحلة الول، وبعض مهام المرحلة الول ل يتم استكمالها سوى ف 

وع ف  .الشر

بناء الحزب الشيوع  - 3

ورية م���ن أج���ل إنج���از كاف���ة مهامه���ا، وم���ن أج���ل فت���حرأ � 1 ين���ا س���ابقا أن قي���ادة الطبق���ة العامل���ة للث���ورة الوطني���ة الديموقراطي���ة الش���عبية مس���ألة ض ���
اكية، لكنه يستحيل عل الطبقة العاملة أن تق�وم بمهامه�ا التاريخي�ة ب�دون تنظي�م نفس�ها سياس�يا، وبن�اء حزب��ه��ا الث�وري الطريق أمام الثورة الشتي

ل���� ل���� ذل����ك. المس����تقل، الح����زب الش����يوعل المغربا
إن الس����تقللية السياس����ية والتنظيمي����ة والديولوجي����ة للطبق����ة العامل����ة ع����ن كاف����ة الطبق����ات بم����ا ف 

ورية، لتتمكن الطبقة العاملة من تعبئة طاقاته��ا الثوري��ة الهائل��ة وتفجره�ا لش��كل منظ��م ل مجتمعنا مسألة ض 
الطبقات والفئات الثورية الخرى ف 
. لصالح تحررها وتحرر المجتمع

وليتاري - 2 ل� بن�ائه(إن الحزب الثوري التا
ه�و الطليع��ة المكافح��ة، المجمع��ة والواعي�ة للطبق�ة العامل�ة، وح��تي) الذي نكافح من أج�ل المس��اهمة ف 

وليتاري لبد أن تتوفر فيه الخصائص السياسية التالية :يكوسب هذا الحزب طابعه التا

ل النضال والكتر وعيا من الناحي��ة السياس��ية- 
ل صفوفه الفصائل والعناض العمالية الطليعية ف 

وليتاري�ة. أن يضم ف  ويج�ب أن توب��وأ العناض التا
اتيجية داخل الحزب .المواقع القيادية والستي

ل�� العم��ل، وأن يتمك��ن ه��ذا الح��زب- 
أن يعتم��د عل إيديولوجي��ة الطبق��ة العامل��ة، الماركس��ية اللينيني��ة، كمنظ��ور للع��الم، ك��أداة للتحلي��ل وكمرش��د ف 

.12من التطبيق الخلق للماركسية اللينينية عل واقع بلدنا وأمتنا العربية

نه  12
أ
ن يتمكن هــذا"ـ بالنسبة لبناء الحزب الشيوعي وهويته، تقول الوثيقة ا

أ
داة للتحليل وكمرشد في العمل، وا

أ
يعتمد على إيديولوجية الطبقة العاملة، الماركسية س اللينينية، كمنظور للعالم، كا

متنا العربية
أ
".الحزب من التطبيق الخلق للماركسية س اللينينية، على واقع بلدنا وا

ن هنااك
أ
مة عربية"لعل صاحب الوثيقة تذكر على حين غرة ا

أ
ن لزما قيام الحزب بالتطبيق الخلق للماركسية س اللينينية عليها " ا

خ
صبح ال

أ
!!...غابت عنه في منظوره الستراتيجي وا

54



مام" : 
أ
 ــ وثائق ونصوصالخط التحريفي ــ 1994 ــ 1980"إلى ال

، المركزية الديموقراطي�ة، وأن يعم��ل عل تط��بيق ه�ذا المب�دأ لش��كل خلق ليض�من-   كمبدإ تنظيمل أساسل
وليتاري يجب أن يوبت  إن الحزب التا

ل� الممارس��ة النض�الية
ل تحديد خطه وتوجه��اته، وليض��من الوح��دة والفعالي��ة والشعة ف 

كم��ا يج�ب أن يش��كل النق�د. مشاركة كافة أعضاء الحزب ف 
ل السلوب الساسل لمعالجة التناقضات الداخلية للحزب وضمان تطوره

.والنقد الذابي

يجب أن يكون للح��زب علق��ات وطي�دة وعض��وية م�ع الطبق�ة العامل�ة، وأن يك�ون دائ�م النص�ات لمش�اكلها ولمطامحه�ا ح��تي ل يس�قط الح�زب- 
ل��� العزل���ة ع���ن الطبق���ة العامل���ة وع���ن الجم���اهتي الكادح���ة، وبعب���ارة أخ���رى، م���ن أج���ل تحدي���د خط���ه وتوجه���اته، يج���ب أن يعتم���د الح���زب عل خ���ط

ف 
.الجماهتي وأن يظل الذهاب والياب مستمرا بيي  الطبقة العاملة والطليعة، وكافة الجماهتي وبيي  النظرية والممارسة

وليت��اري أن يك��ون ل��ه برنام��ج واض��ح يس��تجيب للمطام��ح القريب��ة والبعي��دة للطبق��ة العامل��ة، وللمطام��ح التحرري��ة لكاف��ة-  ا لب��د للح��زب التا وأختي��
ل�� م��ع برنام��ج الث��ورة الوطني�ة الديموقراطي��ة الش��عبية، وبرنامج�ا أقض. الكادحيي 

، وه�و يلتفي نام��ج يتض��من برنامج�ا أدب � وقد رأينا سابقا أن ه��ذا التا

اكية والنتقال نحو المجتمع الشيوعل
. هو برنامج الثورة الشتي

وليتاري�ا يج�ب أن يك�ون حزب�ا عمالي�ا فق�ط ، وأن ل يض�م- 3 ون أن ح��زب التا ع�ة العمالي�ة يعت�تا ما هل الوشكيلة الجتماعية للح��زب؟ إن ذوي الت  
ل��� ص���فوفه س���وى العم���ال

ونح���ن نعت���تا ه���ذا منظ���ورا خاطئ���ا، لن���ه يتجاه���ل أن هن���اك فئ���ات اجتماعي���ة ثوري���ة داخ���ل المجتم���ع، مس���تعدة للعم���ل. ف 
وليتاريا، ولنه ل يدرك بأن الطبقة العاملة من أجل تبلور وعيه��ا الث��وري لب��د أن ترتب��ط كفاحي��ا و وض��عيا الثوري عل أرضية مصالح ومطامح التا

وليتاري���ة. بواس���طة طليعته���ا بمجم���وع الجم���اهتي الش���عبية ل��� ص���فوفه إل ج���انب الفص���ائل التا
وليت���اري يج���ب أن يض���م ف  له���ذا نعت���تا أن الح���زب التا

اتيجية داخ��ل الح��زب، الفص��ائل والعناض الطليعي��ة م��ن الطبق��ات والفئ��ات الك��تر ثوري��ة ل يج��ب أن تحت��ل المواق��ع القيادي��ة والس��تي
الطليعي��ة ال��تي
ل���� المجتم����ع

وليتاري����ا والمثقفيي ���� الث����ورييي . ف  وه���ذا م����ا سيس����مح للح����زب. هك����ذا ف����إن الح����زب سيوش����كل م����ن العم����ال والفلحيي ���� الفق����راء وأش����باه التا
بالرتب��اط لي��س فق��ط بالطبق��ة العامل��ة ولك��ن ك��ذلك بكاف��ة الجم��اهتي الش��عبية، وه��ذا م��ا يجع��ل من��ه الطليع��ة المكافح��ة المنظم��ة والواعي��ة، لي��س

ممـي ضـمن خـط الثـورة العالميـة،
أ
خرى فالحديث عن الماركسية س اللينينية هنا، بعد التخلــي عـن الخــط النظـري للمنظمـة فيمـا يخـص التحريفيـة العالميـة وخــط مـاو تسـي تونـغ وموقعنـا ال

أ
من جهة ا

ن يكون محاولة تغطية الشمس بالغربال عن خط تحريفي جديد سيهيء مرحليا للتخلي نهائيا عن الماركسية س اللينينية
أ
بعاد المختلفة للستراتيجية الثورية فل يعدو ا

أ
.وبعد التخلي عن ال
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وليتاري�ة لكاف��ة الجم�اهتي. فقط بالنسبة للطبق�ة العامل�ة ولك�ن بالنس��بة لكاف��ة الجم��اهتي الش�عبية المناض�لة وه�ذا م�ا يض�من القي�ادة السياس�ية التا
.الشعبية

وليتاري المسطرة أعله، أن هذا الحزب غتي موجود ببلدنا رغم ادعاء بعض القوى السياسية - 4 حزب(يتضح من خلل خصائص الحزب التا
ل للق����وات الش����عبية

اكل للق����وات الش����عبية والتح����اد ال����وطت 
اكية وأحيان����ا التح����اد الش����تي بأنه����ا تمث����ل الطبق����ة العامل����ة أو تع����تا ع����ن) التق����دم والش����تي

.مصالحها

ل ارتبطت باسم 
وليتاريا والتي ل"إن المحاولة الول لبناء حزب التا قد ب��اءت بالفش��ل، نظ��را 1943الذي تم إنشاؤه عام " الحزب الشيوعل المغربا

ة معين�����ة خلل العه����د ل���� ف����تي
ل����� له����ذا الح����زب، وال����ذي تجس����د لش�����كل س����اطع م����واقفه المتخاذل����ة م����ن المس����ألة الوطني����ة ف 

ل���� اليميت 
للخ����ط التحريف 

ل���� عه����د الس����تعمار الجدي����د
ل���� م����واقفه الص�����لحية م����ن الحك����م الرجعل���� وم����ن قض����ايا الجم�����اهتي الش����عبية ف 

أم����ا ح�����زب التق����دم. الس����تعماري، ث����م ف 
اكية ال����ذي ينص����ب نفس����ه ك����وارث  ل����"والش����تي ، ل علق����ة ل����ه", للح����زب الش����يوعل المغربا ل

، إص����لحل ش����وفيت  ف����إنه مج����رد ح����زب برج����وازي ص����غتي
.بالمطامح العميقة للطبقة العاملة

ل ارتبط���ت باس���م - 5
، وال���تي ل��� ل��� المغربا

ل" الحرك���ة الماركس���ية اللينيني���ة المغربي���ة"إن المحاول���ة الثاني���ة لبن���اء الح���زب الش���يوعل الماركسل��� اللينيت 
ال���تي

، ول زال مطروح��ا عل الحرك��ة الماركس��ية اللينيني��ة كحرك��ة 1970ب��رزت كفص��ائل منظم��ة من��ذ  ل�� تحقي��ق ه��دفها الرئيسل��
ق��د فش��لت لح��د الن ف 

وليت�اري، أن تس�تخلص ال��دروس والع�تا م�ن تجربته�ا الغني�ة، للثورييي  الذي يوبنون الماركسية اللينينية، والذين يعملون من أجل بن�اء الح��زب التا
وليتارية وانصهار الماركسية اللينينية بالحركة العمالية .وأن تواصل كفاحها من أجل الندماج بالطلئع التا

، تكم��ن أول ها أساس�ية بالنس��بة للحرك��ة الماركس��ية اللينيني��ة المغربي�ة، م�ن أج��ل التق�دم عل طري��ق بن�اء الح�زب الش�يوعل ل نعتتا
إن الخطوات التي

ل���� النض����ال م����ن أج����ل الوح����دة
، ثاني����ا ف  ل���� نض����ال كاف����ة الفص����ائل والمجموع����ات الماركس����ية اللينيني����ة م����ن أج����ل التج����ذر وس����ط العم����ال والفلحيي ����

ف 
جوازي الص�غتي وس�ط الطبق�ة العامل�ة، جوازي وال�تا ل والسياسل�� ض�د النف�وذ ال�تا ل الصاع الديول��وحا

التدريجية للحركة الماركسية اللينينية، ثالثا ف 
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وليتاري��ة المناض��لة  اكية وداخ��ل(وذل��ك م��ن أج��ل اجت��ذاب العناض التا ل يتواج��د ع��دد ك��بتي منه��ا داخ��ل الح��زاب الص��لحية الموش��ذقة بالش��تي
ال��تي

ل بناء الحزب المستقل للطبقة العاملة) النقابات المناضلة 
ل المساهمة ف 

ل ودفعها لتقوم هل الخرى بواجبها ف 
.للوعل الماركسل اللينيت 

وليتاري��ا وتوطي��ده وتص��ليبه، مسلس��ل طوي��ل وش��اق ق��د يس��تغرق طيل��ة مرحل��ة الث��ورة- 6 ل�� الختي�� نس��جل أن مهم��ة بن��اء الح��زب الش��يوعل للتا
وف 

اكية نفس����ها وري اس����تكمال الحلق����ات الساس����ية م����ن ه����ذا. الوطني����ة الديموقراطي����ة الش����عبية، يس����تمر خلل مرحل����ة الث����ورة الش����تي لكن����ه م����ن الص ����
ل الثورة الوطنية الديموقراطية الشعبية

وليتاريا من لعب دورها القيادي ف  ل أقرب وقت لتمكيي  التا
.المسلسل ف 

مسألة التحالفات- 4

ورية لنتصار الثورة الوطنية الديموقراطية الشعبية- 1 ل الثورة مسألة ض 
له�ذا يط�رح. إن مشاركة كافة الطبقات والفئات الجتماعية الشعبية ف 

ات ه����ذه ة م����ن ف����تي ل���� ك����ل ف����تي
ل���� ك����ل مرحل����ة وف 

عل الش����يوعييي  المغارب����ة لي����س فق����ط تحدي����د الع���دو بدق����ة، ولك����ن ك����ذلك لتحدي���د الق����وى الثوري����ة ف 
ل يجب الكتفاء بتحييدها

، ومن هل القوى التي اتيجييي  للطبقة العاملة، ومن هم حلفاؤها المؤقتيي 
. المرحلة، وتحديد من هم الحلفاء الستي

ل إطار م�ا يمك�ن نعت�ه حالي�ا بالجبه�ة الوطني�ة الديموقراطي��ة
ل ف  ، بل يجب بناء وهيكلة التحالف الشعتا ل

إن تحديد العدو وتحديد الحلفاء ل يكف 
ل��� المس���تقبل(الش���عبية 

ة ع���ن مص���الح الطبق���ات) م���ن دون أن نع���رف م��ا ه���و الس��م ال��ذي س���تحمله ه���ذه الجبه���ة ف  ل تض���م كاف���ة الق���وى المع���تا
وال���تي

جوازية الوطنية: والفئات الشعبية ة، الجناح التقدمل من التا جوازية الصغتي ولتاريا، التا ، أشباه التا .الطبقة العاملة، الفلحيي 

، إح�دى الدوات الثلث الرئيس��ية لنتص�ار- 2 ل وليتاري والجي��ش الش��عتا إن الجبهة الوطنية الديموقراطية الشعبية تشكل إل جانب الحزب التا
اكية ة. الثورة الوطنية الديموقراطية الشعبية واستكمال مهامها وفتح الطريق أمام الثورة الشتي فبدون هذه الجبه�ة س��تظل الق�وى الثوري��ة مبع��تر

ل
.ويصعب عليها النتصار عل العدو الطبفي

ورية لض�����مان النتص�����ار الش�����امل للث�����ورة- 3 إن قي�����ادة الطبق�����ة العامل�����ة وحزب��ه�����ا الش�����يوعل للجبه�����ة الوطني�����ة الديموقراطي�����ة الش�����عبية مس�����ألة ض �����
كية لكن���ه م���ن الخ���اط  ره���ن قي���ام ه���ذه الجبه���ة والمش���اركة فيه���ا. الديموقراطي���ة الش���عبية، وإنج���از كاف���ة مهامه���ا وفت���ح الطري���ق أم���ام الث���ورة الش���تي
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طيي  الساس����ييي  لمش����اركة الح����زب الش����يوعل . بالق����درة الفعلي����ة للطبق����ة عل قيادته����ا
أو الق����وى الماركس����ية اللينيني����ة قب����ل إنش����اء الح����زب(إن الشر����

ل����� 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 ) الش�����يوعل
 الديولوجي�����ةاس�����تقلليتهف 

ل� الجبه�ة
إن الس��تقللية تس��مح للح�زب الش�يوعل م�ن مواص�لة كف�احه الخ�اص عل. والسياسية والتنظيمي��ة بالنس��بة للق�وى الخ�رى المش��اركة ف 

ل��� النض���ال الوح���دوي داخ���ل الجبه���ة الوطني���ة الديموقراطي���ة الش���عبية، وه���ذا م���ا ي���وفر
ل وإخلص ف 

أس���اس برن���امجه، إل ج���انب المس���اهمة بتف���اب 
وط قيادتها للجبهة . تدريجيا للطبقة العاملة وحزب��ها الشيوعل شر

إن التحالف الفلحل العمالل بقيادة الطبقة العاملة وحزب��ها هو العمود الفقري لتحالف الطبقات والفئات الشعبية، ذلك أن الطبقة العاملة- 4
نقص����د بالجم����اهتي الفلحي�����ة الفلح�����ون الفق����راء(هل���� الطبق����ة الثوري����ة ح����تي النهاي����ة والطبق����ة المؤهل����ة لقي�����ادة الث�����ورة، بينم�����ا الجم����اهتي الفلحي����ة 

)أكتر من نصف سكان البلد فلح��ون(وخاصة منها جماهتي الفلحيي  الفقراء، تشكل القوة الرئيسية للثورة، نظرا لوزنها العددي ) والمتوسطون
ل�� الث��ورة ف��إن الث��ورة الوطني��ة

ل�� الث��ورة الناجم��ة عم��ا تعيش��ه م��ن اس��تغلل واض��طهاد وقه��ر، ب��دون مش��اركة الجم��اهتي الفلحي��ة ف 
ونظ��را لمص��لحتها ف 

ل بيي �� الطبق��ة العامل��ة والجم��اهتي. الديموقراطي��ة الش��عبية ل��ن تع��رف طريقه��ا نح��و النتص��ار اتيجا
، ه��و تح��الف اس��تي إن التح��الف العم��الل الفلحل��

ة، س���يظل قائم���ا طيل���ة مرحل���ة الث���ورة. الفلحي���ة جوازي���ة الص���غتي جوازي���ة الوطني���ة أو ح���تي م���ع فئ���ات التا إن ه���ذا التح���الف خلف���ا للتح���الف م���ع التا
اكية نفسها .الوطنية الديموقراطية الشعبية، وخلل مرحلة الثورة الشتي

ل التجاهات التالية
وليت��اري م��ع: إن بناء التحالف العمالل الفلحل يتم بالعمل ف  أول اندماج بعض الطلئع الفلحية المناض��لة داخ��ل الح��زب التا

ي����ة ي����ة أو الش����به جماهتي وليتاري����ا للث����ورة، ثاني����ا، انض����مام الفلحيي ���� المناض����ليي  للمنظم����ات الجماهتي نام����ج الح����زب المتكام����ل ولتص����ور التا تبنيه����ا لتا
ل تناض��ل بارتب��اط م��ع الح��زب عل قاع��دة برنام��ج الث��ورة الوطني��ة الديموقراطي��ة الش��عبية المط��روح م��ن طرف��ه،

، وال��تي المرتبط��ة ب��الحزب الش��يوعل
ثالث����ا، يمك����ن للتح����الف العم����الل الفلحل���� أن يتخ����ذ ك����ذلك ش����كل تح����الف بيي ���� الح����زب الش����يوعل. وخاص����ة برن����امجه فيم����ا يخ����ص الث����ورة الزراعي����ة

.ومنظمات سياسية ذات طابع فلحل
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وليتاري���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- 5 كم���ا أن بن���اء الح���زب الش���يوعل للتا

ابطت����ان. إنجازه����ا بيي ���� عش����ية وض����حاها، ب����ل ه����و مسلس����ل طوي����ل وي����واكب مسلس����ل بن����اء الح����زب الش����يوعل فبق���در م���ا يتق����دم. إنهم����ا عمليت����ان متي
ل بناء الحزب، بقدر ما يتوفرون عل الداة الفعالة والحازمة لبناء الجبهة

وبقدر ما يتقدم الثوريون بما فيهم الشيوعيون. الشيوعيون المغاربة ف 
ل��� بن���اء الح���زب

وط للتق��دم ف  ل��� بن���اء الجبه���ة، بق���در م���ا يتق���دم كف���اح أوس���ع الجم���اهتي ض��د الع���دو الواح���د، وتت���وفر الشر���
ل���. ف 

لك���ن القط���ب الرئيسل��� ف 
وليتاري .عملية بناء الحزب وبناء الجبهة يظل هو بناء الحزب، ولهذا يبفي اهتمام الشيوعييي  الرئيسل هو بناء الحزب التا

:إن مسلسل بناء الجبهة الوطنية الديموقراطية الشعبية يتضمن جانبيي - 6

ل الثورة ، وهذا ما يتطلب تجذر المنظم��ات الماركس��ية
ل للطبقات والفئات ذات المصالح الساسية ف 

الجانب الول يتعلق ببناء التحالف الطبفي
.داخل هذه الطبقات والفئات وتنظيمها وما يتطلب بصفة خاصة بناء التحالف العمالل الفلحل) والحزب الشيوعل لحقا(اللينينية 

ل�� إط��ار
ل م��ن مسلس���ل بن��اء الجبه��ة ه���و التح��الف السياسل�� عل أس��اس برنام���ج الجبه��ة، برنام���ج جبه��وي واض��ح مح��دد جماعي���ا، وف 

الج��انب الث��اب 
ية ومع حفاظ هذه القوى عل استقلليتها السياسية والتنظيمية .تنظيم جبهوي واحد لكافة القوى الثورية والجماهتي

ورة الصاع بيي �� مكون��ات ه��ذا التح��الف، ل�� إط��ار الجبه��ة الوطني��ة الديموقراطي��ة الش��عبية ي��واكبه بالص ��
تج��در الش��ارة إل أن التح��الف الجبه��وي ف 

ل الوحدة وينتهل بتعزيز" وحدة – ضاع – وحدة"لكن هذا الصاع يكون ديموقراطيا ويتم عل أساس مقولة 
أي أن الصاع ينطلق من الرغبة ف 

.الوحدة

ل�� نف��س ال��وقت تح��الف م��ن
ل يج��ب أن يناض��ل الثوري��ون م��ن أج��ل بنائه��ا هل�� ف 

يتض��ح مم��ا س��بق أن الجبه��ة الوطني��ة الديموقراطي��ة الش��عبية، ال��تي
.فوق، بيي  قيادات المنظمات المتحالفة وكذلك تحالف منظم عل مستوى القواعد

ة الحالي���ة م���ن جه���ة، تج���در المنظم���ات الماركس���ية- 7 ل��� الف���تي
إن بن���اء الجبه���ة، وه���و كم���ا رأين���ا س���ابقا مسلس���ل طوي���ل ومعق���د، يتطل���ب كمهم���ات ف 

ل
ب الحلقي��ة المقيت��ة ال��تي ، ومن جهة ثانية النضال المستمر من أجل تكريس التقاليد النضالية الوحدوية، وض  اللينينية داخل العمال والفلحيي 
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ل منه����ا الحرك����ة التقدمي����ة المغربي����ة والحرك����ة الثوري����ة بص����فة خاص����ة
ل���� النض����ال م����ن أج����ل الوح����دة النض����الية لكاف����ة. تع����اب 

له����ذا يج����ب الس����تمرار ف 
يالي��ة والرجعي�ة، ول�دعم ، ومن أج��ل بن��اء تنس��يق ث�وري بيي �� التنظيم��ات الثوري��ة لمواجه��ة المتا المناضليي  التقدمييي  المخلصيي  لقضية الجماهتي

.كفاح الجماهتي الشعبية من أجل الحريات الديموقراطية، وتحسيي  أوضاعها المعاشية والجتماعية

ل� - 8 ورة بناء تحالفات قوية بيي  الحزب الشيوعل المغربا
أو المنظم��ات الماركس�ية(وننهل هذه الفقرة حول مسألة التحالفات، بالتأكيد عل ض 

ل والعالمل)اللينينية حاليا ، والقوى الشيوعية عل الصعيد العربا
يالي�ة والص��هيونية والرجعي��ة13 ، وكذا مع كاف��ة الق�وى التقدمي��ة المناهض��ة للمتا

ل وعتا العالم ل الوطن العربا
.ف 

ل يج��ب أن تعتم��د عل طاقاته��ا الثوري��ة أساس��ا
ل�� المغ��رب س��تكون م��ن ص��نع الجم��اهتي الش��عبية، ال��تي

يالي��ة والرجعي��ة. إن الث��ورة ف  لك��ن هب��وب المتا
ل���� الكب����ار ببلدن����ا وبجمي����ع الوس����ائل، س����يجعل م����ن دع����م الق����وى الثوري����ة العربي����ة

ادوري����ة وملكل���� الراض  جوازي����ة الكمتا العربي����ة لمس����اندة ودع���م التا

ل��� ة، مم���ا يتطل���ب م���ن الش���يوعييي  المغارب���ة الهتم���ام بمس���ألة التحالف���ات عل الص���عيد العربا والعالمي���ة للث���ورة المغربي���ة، مس���ألة ذات أهمي���ة ك���بتي

.والعالمل

أسلوب حسم السلطة- 5

ل�� الث��ورة الش���عبية ه���و مش���كل الس���لطة- 1
يالي��ة. إن المش���كل الساسل�� ف  ، المتا ل�� عل أع��دائها الطبقييي ��

كي���ف يمك���ن للجم���اهتي الش���عبية أن تقض 
ل�� الكب�ار، وعل س�لطتهم الرجعي��ة وتس�وبدلها بالس��لطة الش��عبية؟ ه��ل يمك��ن أن يت�م ذل�ك ع�تا المس��اومة

ادوري�ة وملكل� الراض  جوازي�ة الكمتا والتا

لة التحالفــات مــا يلــي  13
أ
كيــد علــى ضــرورة بنــاء تحالفــات قويــة بيــن الحــزب الشــيوعي المغربــي والقــوى الشــيوعية علــى الصــعيد العــالمي: "ـ جــاء فــي مســا

أ
لة التحالفــات بالتا

أ
وننهــي هــذه الفقــرة حــول مســا

" .والعربي
حزابا شيوعية عربية وقوى شيوعية على الصعيد العالمي وجب التحالف معها

أ
ن هناك ا

أ
. وكما قلنا سابقا، سيتذكر صاحب الوثيقة ا

ساسية حول التحريفية العالمية وحول 
أ
كـثر" الشتراكية المبريالية"في غياب مفاهيم ثورية ماركسية س لينينية ا

أ
وحول النضمام الواضح لخط الثــورة العالميــة، فهــاته المفــاهيم المسـتعملة ل تعنــي ا

.من التحالف مع التحريفية عربيا وعالميا
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ل���� 
لم����ان أو ح����تي ف  ل���� التا

؟ ع����تا العم����ل م����ن أج����ل الحص����ول عل الغلبي����ة ف  ل����
ي����ة"المجل����س التأسيسل����"م����ع الع����دو الطبفي ؟ ع����تا النض����الت الجماهتي

.السلمية؟ قطعا،ل

ل��
ل تح��رم الجم��اهتي. فجمي��ع الس��اليب الص��لحية مهم��ا تن��وعت ل��ن تس��مح أب��دا للجم��اهتي الش��عبية م��ن ه��زم الع��دو الطبفي

إن الق��وى الرجعي��ة ال��تي
وقواها المناضلة من ألسط الحريات الديموقراطية، وت�واجه تحركاته�ا النض�الية ب��القمع والره�اب ل يمكنه�ا أن تتخل ع�ن المص��الح القتص�ادية

س���ة لطموح���ات الجم���اهتي 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 شر
ل��� بن���اء

وع ف  ادور والمعمري���ن الج���دد، واس���وبدالها بالس���لطة الش���عبية والشر��� ، والقض���اء عل س���لطة الكم���تا الس����بيل الوحي���د لمواجه���ة الع���زم الرجعل���
.المجتمع الجديد

ورة ، وع��ن مختل��ف أص��ناف النته��ازييي  ه��و الموق��ف م��ن العن��ف الث��وري كص �� ل تمتي �� الث��ورييي  ع��ن الص��لحييي 
إن إح��دى المق��اييس الساس��ية ال��تي

ل واسوبدالها لس��لطة الش�عب
ورة ل يج�ب أن ي�ؤدي إل احتق�ار النض��ال الس�لمل. 14للقضاء عل سلطة العدو الطبفي

إل أن التأكي�د عل ه�ذه الص �
ل� خوض�ه ح��تي بع�د ان�دلع الكف�اح. للجماهتي

ي العني��ف، كم��ا أن الجم��اهتي تس��تمر ف  ء الكفاح الجم�اهتي ل ل تهتي
فهذا النضال يلعب دورا هاما جدا ف 

.الثوري المسلح وبالموازاة مع هذا الكفاح

و تحريفية مسلحة  14
أ
مريكا اللتينية عن ظهور حركات إصلحية ا

أ
بانت التجربة خاصة في ا

أ
التوبامـاروس فــي(ـ ليس حمل السلح في حد ذاته كافيا لتحديد الفرق بين الثوريين والصلحيين، فقد ا

روغواي، الفارك في كولومبيا، الجبهة الساندينية في نيكاراغوا، الحركة الزباطية في المكسيك 
أ
...).ال
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ي- 2 إنن��ا كش��يوعييي  ن�ؤمن ب�أن الث��ورة الش��عبية س��تكون م�ن ص��نع الجم��اهتي. 15إن أس��لوب العن�ف الث��وري الص��حيح ه��و العن��ف الث�وري الجم��اهتي
، وهل�� وح��دها ص��انعة التاري����خ ل هل��

ل ل تش��ارك. ال��تي
له��ذا فإنن��ا ل نتف��ق م��ع جمي��ع الش��كال النخبوي��ة أو الفوقي��ة للعن��ف الث��وري، تل��ك الش��كال ال��تي

ل تق���وم به���ا
ل��� بع���ض الحي���ان للنخب���ة الثوري���ة ال���تي

م���ن ه���ذا المنطل���ق يت���م تفس���تي معارض���ة الش���يوعييي  للنقلب���ات. فيه���ا الجم���اهتي رغ���م تص���فيقها ف 
ل تصارع فيها النخب الثورية أجهزة الدولة القمعية بمعزل عن الجماهتي

. العسكرية للبلنكية، للغيفارية ولجميع أشكال العنف الثوري التي

ي�ة ث�م- 3 ل ت�ؤدي إل إه�دار الطاق�ات الثوري��ة الجماهتي
ل� العفوي�ة، ال�تي

ي يجب أن يكون منظما ح�تي ل يت�م الس�قوط ف  إن العنف الثوري الجماهتي
.إل الفشل واليأس

ل�� ه��ذا المي��دان يت��م عل واجه��تيي 
ل��: إن تنظي��م العن��ف الث��وري للجم��اهتي ف 

فم��ن جه��ة أول يت��م بالعم��ل عل تفجتي�� الطاق��ات الخلق��ة للجم��اهتي ف 
ي العني��ف، وت��أطتي مبادراته��ا الثوري��ة العنيف��ة، وذل��ك لتتمك��ن م��ن ال��دفاع ع��ن نفس��ها أثن��اء ه��ذا المي��دان، وت��دريبها عل أس��اليب النض��ال الجم��اهتي

ل�� ص��فوف أع��دائها
ل�� ظ��رف معيي �� م��ن تق��دم مسلس��ل الث��ورة، تق��وم. هجوم��ات الجه��زة القمعي��ة بأق��ل م��ا يمك��ن م��ن الخس��ائر ف 

وم��ن جه��ة ثاني��ة وف 

سلوب العنف الثوري الصحيح هو العنف الثوري الجماهيري: "ـ فيما يخص شكل العنف، تقول الوثيقة  15
أ
ن يتبنـوا" إن ا

أ
، إن هـذه الجملـة الـتي سـيرددها التحريفيـون الجـدد لسـنوات طويلـة قبـل ا

ي نقـاش حــول اسـتراتيجية ثوريــة حقيقيــة، بـل يواجهـون بهـا خصــومهم باعتبارهـا السـتراتيجية الحقيقيــة، بـل إن صــاحب) حرزا(خط النضال السياسي السلمي بوضوح، ستصبح تميمة 
أ
يتقـون بهـا ا

حد الوثائق " الغموض"الوثيقة نفسه سيدافع عن وثيقته باسم واقعية 
أ
.في تحديد الخط الستراتيجي كما جاء في ا

ي
أ
ولـى لحـزب شــعبي، يغيـب عنـه ا

أ
نويــة ا

أ
سـيس ا

أ
ن الحـديث عـن تمرحـل العنـف الجمـاهيري المنظـم مــن الطـابع الـدفاعي إلـى حـدود تا

أ
ن الوثيقـة فــي فصـلها حـول حسـم السـلطة، ا

أ
وسيلحظ القـارئ ا

ســيس جيــش شــعبي لمواجهــة
أ
ن يقــع تراكــم عفــوي يقــود إلــى تا

أ
ي طــرح اســتراتيجي، إلــى ا

أ
خــرى، بــل هنــاك عنــف دفــاعي يعمــل خــارج ا

أ
تصــور اســتراتيجي لــذلك العنــف يقــود اســتعماله مــن مرحلــة إلــى ا

جهزة القمعية للعـدو الطبقــي 
أ
و الرابعـة فـي هـذا الفصـل نسـتطيع تـبين مـن هـو هـذا العـدو الطبقــي ول مــن هــو بـديله السياســي الطبقــي، ول شـكل السـلطة السياسـية الثوريــة. ال

أ
فل فـي النقطـة الثالثـة ا

هداف كذلك غير واضحة، فالعنف حتى في ظل 
أ
جهـزة القمعيـة" نظرية تراكم القــوى"البديلة، كل ما هنالك فالعدو هلمي غير مرئي وال

أ
التحريفيـة يظـل بـدون هـدف اســتراتيجي اللهـم إل مواجهــة ال

بان منذ ستينيات القرن 
أ
ن المنظور الدفاعي المحض للستراتيجيات العسكرية الثورية قد ا

أ
مريكـا" مليشـيات الــدفاع الـذاتي الثـوري"عن فشله، كما تبين ذلـك تجـارب  20للعدو الطبقي ، علما ا

أ
فـي ا

.اللتينية 
خطاء عندما تحاول القيام بمقارنة بين مختلف نماذج العنف الثوري، لتبرير تخليها عن استراتيجية حرب التحرير الشـعبية، ويقـوم هـذا الخلـط بالنسـبة لثلث تجـارب

أ
تقع الوثيقة في مجموعة من ال

ن ذلــك سـيدخلنا فـي حقــل تصـنيف السـتراتيجيات الثوريــة وليـس هـذا مجـال للخــوض فـي هـذا
أ
وهي التجربة الصينية، التجربة الفيتناميـة والتجربـة السـاندينية، ول نريـد هنـا الطالـة فـي الموضــوع ل

.الموضوع 
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، ال�����ذرع المس�����لح للجم�����اهتي الش�����عبية وأداته�����ا ل الق�����وى الثوري�����ة وعل رأس�����ها الح�����زب الش�����يوعل بإنش�����اء أجه�����زة ثوري�����ة كأنوي�����ة أول للجي�����ش الش�����عتا

ل
ل مواجهة الجهزة القمعية للعدو الطبفي

.الساسية ف 

ة معين��ة ض��عيفة بالنس��بة- 4 ل�� توحي��د نفس��ها وبن��اء قواه��ا س��وبفي خلل ف��تي
، ف  ل�� التج��در وس��ط الجم��اهتي

إن الق��وى الثوري��ة ح��تي عن��دما تتق��دم ف 
ة ج��دا، بالنس��بة لمكاني��ات الق��وى الثوري��ة اتيجية الكفاحي��ة. للع��دو، ال��ذي يت��وفر عل إمكاني��ات ذاتي��ة وسياس��ية واقتص��ادية ك��بتي له��ذا ف��إن الس��تي

ل سوتبناها القوى الثورية، يجب أن تسمح لها بتعزيز قواها باستمرار وإضعاف قوى أعدائها
لذا فإنه من المحتمل أل يقتص العنف الث��وري. التي

، وإن م�ن المحتم��ل ج�دا ه�و أن يش�كل ه�ذا العن�ف الث�وري ل��
ل حالة بلدنا عل بعض المواجهات الحاس��مة م�ع الع�دو الطبفي

ي المنظم ف  الجماهتي
ي مسلسل طويل قد يتطور ويتعمق مع الزمن  .الجماهتي

ل المدن والبوادي- 5
. إن الثورة الشعبية ببلدنا ستكون من صنع الجماهتي الثورية ف 

ل�� الم��دن، بروليتاري��ا قليل��ة %10(خلف��ا للص��يي  أو الفيون��ام خلل النص��ف الول م��ن ه��ذا الق��رن، والل��ذين كان��ا بل��دين فلحييي �� 
م��ن الس��كان فق��ط ف 

ل�� الم��دن، %40ف���إن بلدن��ا تت���وفر عل طبق���ة عامل���ة قوي���ة بالمقارن���ة م��ع البل��دين الم���ذكورين آن���ذاك وتتمتي �� بك���ون ) ع��دديا
م��ن س���كانه يوج���دون ف 

ل� الث�ورة، بينم��ا ظ�ل دور الم�دن
ل الصيي  والفيون��ام لعب�ت البادي��ة والفلح��ون ال�دور الرئيسل�� والحاس�م ف 

وهذه النسبة ترتفع باستمرار وبشعة، فف 
ل المغرب فإن المدن ستلعب بدون شك، نظرا لهميتها القتصادية والسياسية والجتماعية ولطاقاته��ا. رغم أهميته ثانويا بالنسبة للبادية

أما ف 
ل الثورة من بدايتها 

ية دورا هاما جدا ف  ل تفج�رت(البشر
ه�ذا تؤك��ده التجرب��ة التاريخي�ة للمقاوم�ة ض�د الس��تعمار بالم�دن وك��ذا الطاق��ات الثوري�ة ال�تي

ل��� الم���دن خلل س���نوات الس���تعمار الجدي���د
إل نهايته���ا، كم���ا أن البادي���ة س���تلعب هل��� الخ���رى دورا ل يق���ل أهمي���ة ع���ن دور الم���دن، وذل���ك نظ���را) ف 

ية والقتصادية، وللدور السياسل والنضالل لجماهتي العمال الزراعييي  والفلحيي 
.لطاقاتها البشر

ل�� الث��ورة 
ل�� الث��ورة الش��عبية، كم��ا أن جمي��ع الفئ��ات الش��عبية ذات المص��لحة الساس��ية ف 

الطبق��ة(إن الم��دن والب��وادي سوش��ارك إذن لش��كل فع��ال ف 
وليتاري�ا، المثقفيي � الث�ورييي  ل� مسلس�ل العن�ف الث�وري، ال�ذي ت�واجه ب�ه الجم��اهتي) العاملة، الفلحيي  الفق���راء،أشباه التا

س�تلعب دوره�ا الساسل� ف 
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ي ع��امل أساس��يا يس��مح بت��وفتي التنظي��م المحك��م،. أع��داءها وس��تكون قي��ادة الطبق��ة العامل��ة وحزب��ه��ا الش��يوعل لمسلس��ل العن��ف الث��وري الجم��اهتي

ل
.الفاق الواضحة، طول النفس والنتصار الشامل عل العدو الطبفي

ي المنظ��م متع��ددة- 6 ي��ة المس��لحة، كم��ا حص��ل خلل ث��ورة أكت��وبر . إن أش��كال العن��ف الث��وري الجم��اهتي 1917فهن��اك مثل النتفاض��ة الجماهتي
ل أدت إل انتص��ار الث���ورة الص���ينية والفيونامي��ة، هن��اك الش���كل ال��ذي اتخ��ذه العن��ف

المجي���دة، هن���اك ح���رب التحري��ر الش��عبية الطويل��ة الم��د، وال��تي
... الثوري مع الثورة الساندينية بالنيكاراغوا، والذي يدمج بيي  الشكليي  السابقيي  مع الختلف عنهما معا 

ي المنظم يصلح إذن لبلدنا؟ أي شكل من العنف الثوري الجماهير

ل
ل يحتم��ل أن يتخ��ذها العن��ف الث��وري ببلدن��ا، لك��ن التحدي��د ال��دقيق للش��كل أو الش��كال ال��تي

ل�� النق��ط الس��ابقة بع��ض الخص��ائص ال��تي
لق��د أعطين��ا ف 

ل� التج�در
ل� المس��تقبل م�ع أول، تق�دم الش��يوعييي  المغارب��ة وتنظيم��اتهم ف 

ي المنظ��م، س��يمكن القي��ام ب�ه ف  س�يتخذها ه�ذا العن�ف الث�وري الجم�اهتي
، ثانيا مع تعميق دراسونا لواقع بلدنا ولتجارب العنف الثوري للشعوب الخرى .وسط العمال والفلحيي 

ي المنظ��م ك��اف للقي��ام بجمي��ع مهامن��ا الثوري��ة، السياس��ية والتنظيمي��ة والنض��الية ل�� ص��يغة العن��ف الث��وري الجم��اهتي
ة الحالي��ة ف��إن تبت  ل�� الف��تي

أم��ا ف 
.المستعجلة، وعل رأسها منظمتنا كمنظمة شيوعية، مكافحة، صلبة متجدرة وسط العمال والفلحيي 

عيس الوجدي

  أبريل 
ها مجلة  1982صدرت الوثيقة بالداخل في 1982غشت  4بالخارج، عدد " إل المام"وأعادت نشر
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  الثورة المغربية: "ملحظات حول نص 
اتيجية في 1"القضايا السيت

 

اتيجية ) 1 لق��د س��بق للمنظم��ة أن طرح��ت: أول م��ا يلح��ظ عل الن��ص ه��و ع��دم قي��امه بتقيي��م لطروح��ات المنظم��ة فيم��ا يخ��ص القض��ايا الس��تي
اتيجية خلل تجربته��ا  اتيجية: ع��دة تص��ورات اس��تي ل�� العدي��د م��ن القض��ايا الس��تي

النتفاض��ة ث��م ح��رب التحري��ر الش��عبية الطويل��ة الم��د وفص��لت ف 
ل...) مناطق الصدام، قواعد حمراء ( ثم طرحت تصورا جديدا بعد بروز قضية الصحراء يركز عل دور الجنوب المغربا

2.

وري الهتمام بها  ل لم يتطرق لها النص، وكان من الص 
:هكذا تطرح العديد من القضايا التي

اتيجية للمنظم��ة وارتباطه��ا بالتكتي��ك أ أ  ل�� واد آخ��ر ح��تي أص��بحت. م��ا هل�� التص��ورات الس��تي
اتيجيتها ف  ل�� واد واس��تي

لم��اذا ظ��ل نش��اط المنظم��ة ف 
اتيجية مج��رد مق��ولت جام��دة ل علق��ة له��ا بالممارس��ة اتيجية. الطروح��ات الس��تي م��ا ه��و ال��دور ال��ذي لعب��ه إس��قاط ع��دد م��ن الطروح��ات الس��تي

ل��� للبلد) ح���رب التحري���ر الش���عبية الطويل���ة الم���د(أو الث���ورة الص���ينية ) النتفاض���ة(العام���ة الم���أخوذة م���ن الث���ورة البلش���فية 
ل��� حج���ب الواق���ع العيت 

ف 
ل����� مواجه�����ة حرك�����ة الجم�����اهتي وقواه�����ا

يالي�����ة ف  اتيجية مرتبط�����ة أك�����تر بواق�����ع بلدن�����ا وتط�����ور أس�����اليب النظ�����ام والمتا ل����� اس�����تي
وت�����أختي التفكتي����� الج�����دي ف 

.3المناضلة

اكم السلمل للقوى أو ما سمل بالخط الداخللب أ 
.لقد سبق للمنظمة أن انتقدت النظرة البلنكية ونظرية الفوكو وانتقدت أيضا ظاهرة التي

ساسية لخط ما سمي ب "القضايا الستراتيجية في الثورة المغربية"تعتبر وثيقة  ـ  1
أ
ن قام بنشرها" غشت 30"وقد سبق لموقع  . 1982 – 5 – 22، وقد صدرت في "إعادة البناء"، من الوثائق ال

أ
.ا

مـام"الفقرة المعنيـة هنـا غيـر دقيقـة مـن حيـث عرضـها لتطــور الفكـر السـتراتيجي لـدى المنظمـة الماركسـية ـــ اللينينيـة المغربيـة ـ  2
أ
، ولـن نعــود لهـذا الموضــوع فقـد تـم التفصــيل فيـه فــي وثـائق"إلـى ال

 الكاتب بصــدد حـديثه عـن اسـتراتيجية الثـورة فـي الغـرب العربــي، فهـذه السـتراتيجية تتحـدث عـن الجنــوب الغربــي، ويضــم منطقـة سـوس وجـزءا مـن المنــاطق
أ
سابقة، وما يهمنا هنا هو تصحيح خطا

مــام"الــذي تضــمنته الوثــائق الســتراتيجية لمنظمــة " منــاطق الصــدام"المحيطــة بهــا المتاخمــة للصــحراء الغربيــة، ويعتــبر هــذا الطــرح فــي ذلــك الــوقت تطــويرا لمفهــوم 
أ
...و 1972مــا بيــن يونيــو " إلــى ال

1974. 
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 التجربـةـ  3

أ
يظهـر ا

حيانا نتيجة جهل بعضهم بها
أ
ن قادته الجدد كانوا قد تعمدوا تشويه تجربة المنظمة من خلل تبسيطها وتسطيحها، وا

أ
و هناك، خاصة وا

أ
.وتلقف بعض العبارات حولها من هنا ا
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ل شبكات شية تمارس نوعا م�ن 
"البلنكي�ة"السياس��ية وم�ن "ح��رب العص�ابات"لكن عل مستوى الممارسة العملية لم يمنع ذلك من التقوقع ف 

ل�� ش��كل خ��اص 
ل�� توزي����ع المناش��تي مثل(المعزول��ة ع��ن الجم��اهتي ف 

، القي��ام بعملي��ات المتخصص��يي  ف  ...)4إس��قاط مواق��ف م��ن ف��وق عل الجم��اهتي
ل� التجرب�ة

ل� النقاش�ات السفس��طائية ف 
كذلك مارست المنظمة وتمارس الن ومنذ أن ب�دأ الكلم ع��ن إع�ادة البن�اء خط�ا داخلي�ا يرتك��ز عل الغ�رق ف 

ل�� الواق��ع الجل�� ) 1975وك��أن حرك��ة الواق��ع ق��د ت��وقفت م��ن (
ي ول ع��ن(م��ع نس��يان الفع��ل ف  ء ع��ن عم��ل المنظم��ة الجم��اهتي ل��

هك��ذا ل يس��مع أي سر
ها .5رغم الكلم عن الرتباط بالطبقة العاملة والفلحيي ) دعايتها أو تأثتي

ل�� خ���ط مس��تقيم  )2
ل�� ف 
منظم���ة تنطل���ق م��ن المثقفيي �� ث��م تنتق���ل بع��د ذل��ك إل: ه��ل ل��م يك��ن هن���اك وم��ا زال تص��ور لتط��ور المنظم���ة كتط��ور يمسر

ل نظ��ري أن ه��ذا التص��ور ه��و. الطبقة العاملة ثم بفضل نواة بروليتارية تنتقل إل الفلحيي  وحينذاك يتم بناء الحزب وانطلق الكفاح المسلح 
ف 

.6الذي طع  وما يزال إل حد الن داخل المنظمة

ل�� خ��ط مس��تقيم
يالي��ة والنظم��ة الس��اهرة عل مص��الحها، ل��ن يس��محوا أب��دا به��ذا التط��ور ف  إن تج��ارب الش��عوب وتجربون��ا ت��بيي  أن الرجعي��ة والمتا

ل وسعهم لعاقته
.وسيعملون كل ما ف 

ل� العم��ق لنف�س التص�ور
، ف�إنه ظ�ل س�جينا ف  إن تقييمنا للتجربة رغم أنه كش�ف ع�ن انحرافن��ا ع�ن مهم�ة التج�در وس��ط الطبق�ة العامل�ة والفلحيي ��

. 7السالف الذكر

اتيجية ل ذلك هو أن تقييم التجربة لم يتطرق للقضايا الستي
.ولعل ما ساهم ف 

عله في الهامش الرابع ـ  4
أ
. ينطبق على هذه الفقرة ما قلناها عن الفقرة ا

سماه الكاتب بالنقاشات السفسطائية، فكل محاور ما سـمي ب ـ  5
أ
رضية معمقة عن ذلك، هو ما ساهم في السقوط في ما ا

أ
كــانت" إعـادة البنــاء"إن غياب التقييم الشامل لتجربة المنظمة، بإعطاء ا

دى هـذا إلــى فشـل التجربـة
أ
جـزاء، ومـع غيـاب الخيـوط العامـة الموجهــة، ظـل الحـديث عـن تلـك التجربـة عشـوائيا، جزئيـا، تجريبيـا وانتقائيـا، وقـد ا

أ
تستدعي تقييما جزئيـا دون رابـط بيـن كـل تلـك ال

نصار 
أ
ن ل زال ا

خ
.لم يستوعبوا ذلك الدرس القاسي" إعادة البناء"وسقوطها المدوي، ولحد ال

فكار مشروع ـ  6
أ
خرى قام بإسقاط ا

أ
ن الكاتب تشابه عليه البقر، ومرة ا

أ
 .1974إلى نونبر  1972على مرحلة سابقة على هذا المشروع، ونقصد خاصة الفترة الممتدة من نونبر " إعادة البناء"يظهر ا

ي تقييم يتحدث الكاتب؟ اللهم إذا كان يعني بذلك بعض النتف هنا وهناك والمعزولة عن سياقها التاريخيـ  7
أ
.عن ا
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ل نظري، أن نقد ممارسة العنف الثوري المعزول عن الجماهتي من طرف نخبة قد برر عدم الهتمام الجدي والنجاز الملموس لش��كال ول��و
وف 

ر عملي�ا أن مس�ألة العن�ف مس�ألة طويل�ة الم�د، إذن" ح��رب التحري�ر الش�عبية الطويل�ة الم�د"كما أن مقولة . لسيطة من العنف الثوري ك��انت ت��تا
ل اتجاه تأجيل مسألة العنف إل ما ل نهاية

وطها، أي أن ذلك كان يدفع ف  ل المستوى القريب، وبالتالل يجب انتظار توفر شر
.8ل تهمنا ول ف 

إننا لم ننتبه أن ممارسة عملنا السياسل خلل تجربونا كلها كان من فعل نخبة معزولة عن الجماهتي
وإذا كان ذلك قد سهل فعل عملية قمعن��ا. 9

ل�ذلك أعت��تا أن��ه م�ن الخ��اط . م�ن ط�رف النظ��ام ف��إنه أيض�ا أكس��بنا رص�يدا نض��اليا وسياس��يا داخ��ل ج�زء م�ن الجم��اهتي وعلمن�ا العدي�د م�ن ال�دروس
أعت�تا خلف�ا ل�ذلك أن إطلق أعم��ال العن�ف الث�وري. اعتبار أن أي عن�ف مم�ارس م�ن ط�رف نخب�ة ول�و ك�انت معزول�ة خ�اط  مس�بقا لش�كل مطل�ق

ل�� أن
ا يمك��ن أن تلع��ب دورا ف  ي��ا ك��بتي ل�� ظ��روف معين��ة وملئم��ة ح��تي ول��و قمع��ت ه��ذه العم��ال ت��وفر له��ذه النخب��ة تعاطف��ا جماهتي

م��ن ط��رف نخب��ة ف 
ف��إذا ت��م اختي��ار الط��رف الملئ��م مثل حيي ��. تقتن��ع الجم��اهتي ب��أن ه��ذه النخب��ة تكاف��ح فعل ولي��س فق��ط ب��الكلم م��ن أج��ل تح��رر الجم��اهتي الش��عبية

ي، ب��ل وإعط��اء ل�� مرحل��ة م��د نض��الل تخ��وض في��ه نض��الت عفوي��ة وتم��ارس عنفه��ا الث��وري، ف��إن اللتح��ام به��ذا العن��ف الجم��اهتي
تك��ون الجم��اهتي ف 

ل�� نظ��ري، ورغ��م احتم��ال فش��لها وقمعه��ا يمك��ن أن تش��كل
، إن ه��ذه العم��ال ف  ل�� الكف��اح والقي��ام بأعم��ال عنيف��ة تس��اند الجم��اهتي

ل�� الج��رأة ف 
المث��ل ف 

ا، زي����ادة عل أنه����ا تس����لح المناض����ليي  بتجرب����ة غني����ة  ل���� مي����دان الكف����اح والمي����دان العس����كري ومعرف����ة البلد والع����دو(كس����با سياس����يا ك����بتي
وتق����وي) ف 

. 10صلبتهم وعزيمتهم

ك��أن المس��ألة مج��رد لزم��ة نطرحه��ا م��ن- العن��ف الث��وري -إن التص��ور لع��ادة البن��اء ق��د أس��قط تمام��ا م��ن حس��اباته واهتمام��اته مس��ألة الكف��اح ) 3
ل أية مهام ملموسة ولو كانت لسيطة 

اتيجية نرددها كما نردد مقولت فلسفية، لكنها ل تتجسد ف  .وقت لخر، ضمن أطروحات استي

شكال العنـف الثــوري، بـل يجهـل مفهــوم العنـف الـدفاعي الجمـاهيري، الـذي بلــورته منظمـة ـ  8
أ
ن الكاتب يجهل مختلف ا

أ
مـام"يظهر ا

أ
نحــو تهيــيء شـروط قيـادة"انظـر فــي هـذا المجـال وثيقـة " (إلــى ال

" ).النضال الدفاعي للجماهير
.إن القول بهذا، نوع من التعسف على التاريخ ولوي لعنق الحقيقةـ  9

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 يكـونـ  10
جل خط ماركسي ـــ لينيني لحزب البروليتاريا المغربي"انظر في هذا الصدد وثيقة " (العمليات ذات الصدى"الذي كان يقترح ما يسميه ب" لنخدم الشعب"قريبا من موقف فصيل 

أ
").من ا
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ل��  ل�� الخ��ارج والس��جن ع��ن أهمي��ة الجن��وب الغربا
اجع تح��ت ض��غط اليميي �� داخ��ل المنظم��ة ف  ه��ذا اليميي �� ال��ذي اس��تفاد م��ن أخط��اء نظري��ة(إن ال��تي

أدى إل أن تص���بح مس���ألة العن���ف أو الكف���اح مس���ألة ملغ���اة تمام���ا م���ن ج���دول تفكتي��� المنظم���ة وب���الحرى م���ن ج���دول) نقط���ة 13تض���منتها أرض���ية 
كتي  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���التي

ل�� تق��ديم المنظم��ة، وق��د ح��ان
ل�� مس��الة التحض��تي للكف��اح أو العن��ف الث��وري ق��د اخط��أ لش��كل ف��ادح ف 

العامل��ة والفلحيي �� دون ط��رح مه��ام ملموس��ة ف 
ي. الوان لتص���حيح ه��ذا الواق���ع المنح��رف وط ب��روز الكف��اح أو العن��ف الجم��اهتي وم��ا يجع��ل م��ن ه��ذا الخط��أ أك���تر فداح��ة ه��و م��ن جه��ة تط��ور شر��

وط عل مستوى المنطقة تسمح بنمو قوى عسكرية .11العفوي وتوفر شر

ل��) 4
ء ال��ذي يون��اف  م��ع الواق��ع العيت  ل��

ل�� المغ��رب، السر
ل�� الكلم ع��ن النتفاض��ات الفلحي��ة ف 

وإذا عرف��ت منطق��ة الري��ف. لق��د ك��انت تحاليلن��ا تب��الغ ف 
ل 
ل بعض النتفاضات مثل أولد خليف��ة. ، فإنه من الخاط  تعميم ذلك عل البلد كلها1958انتفاضة ف 

ا ف  ، ولع��ل ذل�ك يج�د12لقد كنا ننفخ كثتي
ل علي�ه

ل الص��يت  اتيجا
ل رغبة المنظمة وقيادتها تبيان أن المغرب يشبه الصيي  حتي يوست  تطبيق المنظ��ور الس��تي

ه ف  والواق�ع ال�ذي يج�ب. 13تفستي
ا منذ نهاية الخمسينات إل يومن�ا ه�ذا وم�ا يج�ب أن نفع�ل ه�و دراس�ة ه�ذا الواق�ع نفس��ه. إقراره، رغما عن إرادتنا هو أن البادية عرفت هدوءا كبتي

ه ه والعمل عل تغيتي ض أن نزي����ح عن أعيننا نظارات الفكار المسبقة. لتفستي قد حاول توضيح أسس الستقرار" ريمل لوفو"إن . لكن ذلك يفتي
ل�� البادي��ة

ل�� النع��اش، ه��ذا. ولع��ل أس��باب ذل��ك توج��د فيم��ا وفرت��ه خلل مرحل��ة طويل��ة الهج��رة للخ��ارج والمدين��ة . ف 
ل�� اس���تغلل الي��د العامل��ة ف 

وف 

لة العنف بعيدا كل البعد عن جدلية الكـفاح السياسي والعمل المسلحـ  11
أ
.هنا كذلك يستمر الكاتب في طرحه البلنكي لمسا

حـد كبـارـ  12
أ
حـداث انتفاضـة ولد خليفـة، الـتي تــواجهت فيهـا قبيلـة ولد خليفـة بنسـائها ورجالهــا مـع قـوات النظـام القمعيـة المتمثلـة فـي الجيـش، الـتي جـاءت للــدفاع عـن ا

أ
ن الكــاتب يجهـل ا

أ
يظهـر ا

حـداثها موشـومة فــي ذاكـرة المنطقــة، حيــث تغنــت النسـاء بتلـك المعركـة
أ
خ الملك عبد ا، وقد كانت المعركة بطولية ل زالت ا

أ
الملكين العقاريين، المدعو النجاعي، والذي كان يختفي من ورائه ا

.عزيز خمليش)" النتفاضات في المغرب"انظر في هذا المجال كـتاب (
طـرـ  13

أ
ن مجموعـة مـن ا

أ
ن الكــاتب غيـر ملــم بتاريـخ المغـرب قـديمه وحـديثه، حيـث عـرف البلـد مئت النتفاضــات، كمـا وقـف علــى ذلــك اليــوم، مجموعــة مــن البـاحثين، كمـا يجهــل الكــاتب ا

أ
يظهـر ا

ويجهـل الكــاتب. مفقــودة " تاريــخ الوطنيـة بـالمغرب"المنظمـة كـانوا مطلعيـن بشـكل جيـد علـى تاريــخ المغـرب، ومـن بيـن هـؤلء الشـهيد عبـد اللطيـف زروال، الـذي ل زالــت دراسـته التاريخيـة حــول 
مثاله تلك النقاشات التي سبقت صدور وثيقة 

أ
حداث 1972، واستمرت في صيف "مسودة حول الستراتيجية الثورية"كذلك وا

أ
.1973مارس  3، وتعمقت بمناسبة ا
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ل� تقل�ص الهج�رة
ل� الكلم ع�ن التح�ولت، إل أن المعطي��ات الجدي�دة المتمثل��ة ف 

بالضافة طبعا إل القمع الش�ديد، أض�ف إل ذل�ك أنن�ا كن�ا نب�الغ ف 
.14إل الخارج وتأثتي الجفاف وسياسة الحد من الهجرة إل المدينة لبد وأن تغتي واقع البادية المغربية

ة م�ن الن��ازحيي  م�ن الب�وادي، وتف�اقم أوض�اع الجم�اهتي فيه�ا، فإنه�ا ت�وفر إمكاني�ة العم�ل السياسل�� أما المدن فإنها زيادة عل استقبالها لفواج غفتي��
ي ، وبالتالل تسمح أكتر لنفجار أشكال الحتجاج والعنف الجماهتي ل .واليديولوحا

: انطلقا من هذه الملحظات التمهيدية أتطرق للنص 

ل�� التاري����خ – 1
ل حدود ممارسونا العملية وليس فق��ط بلغون��ا المثقف 

ل يمكن ربطها ولو ف 
إن النص بدل أن يناقش المشاكل الفعلية والملموسة التي

وليت�اري  إن ك��ل ه�ذه النق�ط نوقش�ت ع�دة م��رات م�ن قب�ل،... يكرر الطروحات العامة حول الث��ورة الوطني�ة الديموقراطي�ة الش�عبية والح�زب التا
ل لن أناقشها 

.وما أريد نقاشه هو الجزء الختي من النص. لذلك فإنت 

ل نرددها دون أن نعرف م�ا يمك��ن أن نفع��ل ب�الملموس – 2
، وخلفا لبعض الرفاق، أنه من السديد تماما وضع كل المسلمات التي وإذا كنت أعتتا

ل�� ه��ذا" ح��رب التحري��ر الش��عبية طويل��ة الم��د"وض��ع ه��ذه المس��لمات م��ن ن��وع 
ل�� مح��ك النق��اش والواق��ع، وإذا كن��ت أعت��تا أن م��ا أبي�� ب��ه الن��ص ف 

ف 
ل أعت��تا أن ه��ذا

ل�� المسلس��ل الث��وري، ف��إنت 
ل م��ن منطل��ق إطلق التفكتي�� والصاع عل الق��ل وأن المدين��ة س��تلعب فعل دورا هام��ا ف  المض��مار إيج��ابا

ل هذا الميدان، ولو فعل ذلك لستطاع ربما أن ينتقل من مستوى الطروحات النظري��ة العام��ة
التفكتي ظل ناقصا لنه لم يهتم بتقييم التجربة ف 

ل للمنظم��ة وواق�ع م�ا تنتظ��ره" صحيحة"ولو 
إل مستوى المحاولة ولو ك��انت أولي�ة وبس��يطة لرب�ط نظرتن�ا الثوري�ة ب�أرض الواق��ع ، أي الواق�ع ال�ذابي

شياء في وضعها الستاتيكي، وتجهل طبيعة العلقات الجتماعية الطبقيــة فــي الباديــة، الــتيـ  14
أ
يعتمد الكاتب على تحاليل ريمي لوفو ذات المنهجية السوسيولوجية البورجوازية، التي تنظر إلى ال

 وضــد القمــع والســتغلل
أ
رض والمــاء والكل

أ
ســماليين دفاعــا عــن ال

أ
ســماليين والملكيــن العقــاريين الرا

أ
حيانــا ضــد القطــاع والرا

أ
كــانت تفــرض علــى الفلحيــن الــدخول فــي مواجهــات عنيفــة ومســلحة ا

ن بـوادي السـتينات والسـبعينات كـانت تتميـز عـن المـدن مـن حيـث درجـة السـتبداد والسـتغلل والقمـع المسـلط علـى الفلحيـن والعمـال الزراعييــن، لدرجـة
أ
والضطهاد، إن ما يجهله الكاتب هو ا

بســط الحقــوق السياســية والنقابيــة، وهــي ظــروف كــانت تســتدعي اســتعدادا سياســيا وتنظيميــا مــن درجــة عليــا لــدى المناضــلين الثــوريين، الــذين رغــم طمــوحهم إلــى اللتحــام بالعمــال
أ
النفــي التــام ل

مـر مــوروث عـن الحركـة الوطنيـة فـي شـقها السياسـي، كمـا هـو" الفيليزميـة"الزراعيين والفلحين، ظلوا حبيسي النظرة 
أ
الـتي تجعـل محــور العمـل السياســي يـتركز فـي المـدن بعيـدا عـن البـوادي، وهـو ا

ن مفهوم ما يسمى ب 
خ
ثر له على الحركة الجماهيرية"الساحة السياسية"موروث عنها لحد ال

أ
.، الذي جعل فعل القوى الثورية سطحيا ل ا
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اتيجية كمس���ألة. الجم���اهتي م���ن منظم���ة ثوري���ة تس���تحق ه���ذا الس���م إن النتق���اد الرئيسل��� ه���و أن ه���ذا الن���ص يحم���ل نف���س التص���ور الس���ابق للس���تي
.15ليست مطروحة للتطبيق، لكن فقط للنقاش وكقضية ل يربطها بمهامنا الحالية رابط

ل من هذا المنطلق ل أتفق مع النص حول أن  – 3
ل تمتي  الثورييي  عن الصلحييي  هو الموق��ف م��ن العن��ف: "إنت 

إحدى المقاييس الساسية التي
ل���� واس����وبدالها لس����لطة الش����عب

ورة للقض����اء عل س����لطة الع����دو الطبفي لن المش����كل لي����س ه����و الموق����ف النظ����ري ولك����ن ه����و م����دى" الث����وري كص ����
الستعداد الجدي والفعلل لممارسة هذا العنف الثوري، فما عدا الكلم ع�ن العن�ف الث�وري

إنن�ا بك�ل. ، م�اذا فعلن�ا، ول�و عل� الق��ل للتحض�تي ل�ه16
ل هذا الميدان عن القوى الصلحية

.17ضاحة ل نختلف ف 

ي: "يط��رح الن��ص  – 4 إنن��ا كش��يوعييي  ن��ؤمن ب��أن الث��ورة الش��عبية س��تكون م��ن ص��نع. إن أس��لوب العن��ف الث��وري الص��حيح ه��و العن��ف الجم��اهتي
" .الجماهتي

ل� ك��ل زم�ان ومك�ان، ب�ل
ل� أن العن�ف الث�وري ال�ذي تمارس��ه نخب�ة أو مجموع��ة خ��اط  ف 

إن كوننا نؤمن بأن الثورة ستكون م�ن ص�نع الجم�اهتي ل يعت 
ل��� ح���الت معين��ة أن يك��ون س��ديدا

ل�� أن العن��ف الث��وري ال��ذي. يمك���ن ف 
ي ه���و ال���ذي س��يؤدي إل النص ف��إن ذل��ك ل يعت  وإذا ك���ان العن���ف الجم���اهتي

.تعاني الفقرة من نفس الضعف من حيث اللمام بالتجربةـ  15
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 فــيـ  16

و ) حركـة الزبــاطيين فـي المكسـيك" ( الصـلحية المسـلحة"التفاصيل، فقـد حملـت العديـد مـن الحركـات الصـلحية والتحريفيـة السـلح، وهــو مـا يطلــق عليـه مثل ب
أ
تجربـة"(التحريفيـة المسـلحة"ا

مريكا اللتينية 
أ
وروغواي، الحركة السندينية في نيكاراغوا، حركة " توباماروس"حركة التحرير الوطني (المنظمات السياسية العسكرية با

أ
...).في كولومبيا " الفارك"في ال

ن انصار ما سمي ب ـ  17
أ
ن يعتبر تقييما، فخارج سياقات تطور الخــط"إعادة البناء"إن مثل هذا الدعاء، يتطلب التيان بالحجج اللزمة للبرهنة عليه، والواقع ا

أ
ي تقييم يستحق ا

أ
، لم يقدموا على ا

حداث السياسية، الصراعات الداخليـة داخــل المنظمـة وداخـل الحملــم، ومـع التيـارات الوطنيـة الجدريـة داخـل التحـاد الــوطني للقــوات الشـعبية (الستراتيجي للمنظمة 
أ
، ومـن داخــل مـا كـان...)ال

هميــة ادعــاء)نايف حواتمة(يهيء له في سرية تامة، بعدما تبنت المنظمة فكرة بناء المدرسة العسكرية، ومما راج من علقات خاصة مع الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين 
أ
، كل هذا يقلل مــن ا

.صاحب المقالة
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ل� نض�التها أو إفش��ال
ل� تأجي��ج حم��اس الجم�اهتي أو دعمه�ا ف 

، وبشكل م�ؤقت أن يلع�ب دورا ف  ل ظرف معيي 
يقوم به مناضلون معزولون ل يمكن ف 

.إن ممارسة هذا الشكل من الكفاح يجب أن يكون السوثناء، لكن من غتي السديد اعتباره خاطئا بالمطلق. 18مناورات أعدائها

، : "يط��رح الن��ص  ي يت��م عل واجه��تيي  ل��فم��ن جه��ة أولإن تنظي��م العن��ف الث��وري الجم��اهتي
 يت��م العم��ل عل تفجتي�� الطاق��ات الخلق��ة للجم��اهتي ف 
ي وت��أطتي مبادراته��ا الثوري��ة العنيف��ة، وذل�ك لتتمك��ن م��ن ال��دفاع ع��ن نفس��ها أثن��اء هجوم��ات ه��ذا المي��دان وت�دريبها عل أس��اليب النض��ال الجم��اهتي

ل��� ص���فوف أع���دائها، 
ل��� ص���فوفها وب���أكتر م���ن الخس���ائر ف 

ل��� ظ���رف معيي ��� م���ن تق���دموم���ن جه���ة ثاني���ةأجه���زة القم���ع بأق���ل م���ا يمك���ن م���ن الخس���ائر ف 
، وف 

، ال����ذرع ل المسلس����ل الث����وري تق����وم الق����وى الثوري����ة وعل رأس����ها الح����زب الش����يوعل بإنش����اء أجهزته����ا العس����كرية الثوري����ة كأنوي����ة أول للجي����ش الش����عتا

ل
ل مواجهة الجهزة القمعية للعدو الطبفي

" .المسلح للجماهتي الشعبية وأداتها ف 

ل
، هذه النظرة لم تستطع أن تتخلص من النموذج الص�يت  ل أتفق بتاتا عل إنشاء الجهزة العسكرية الثورية لن تتم إل بعد بناء الحزب الشيوعل

ل�� خ���ط مس���تقيم
ل��� ف 
ورة تمسر وهل��� ترتب���ط ب���النظرة للث���ورة كس���تي

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. 19
ل ميدان العنف الثوري وتدريبها عل ذلك وتأطتي مبادراتها

كيف" . الحزب، أما قبل ذلك فيجب الكتفاء بتفجتي الطاقات الخلقة للجماهتي ف 
ل� مي�دان العن�ف إذا ل�م نق�م، و نهت�م بمس��ألة أس�اليب العن�ف ونت�درب عل القض�ايا العس�كرية من�ذ

يمكننا أن نفجر الطاق��ات الخلق�ة للجم��اهتي ف 
. الن

إذا اس����تمررنا كم����ا فعلن����ا خلل تجربون����ا، فل����ن نس����تطيع البت����ة ل تفجتي���� طاق����ات الجم����اهتي ول ت����دريبها، ب����ل إنه����ا س����تكون أك����تر تق����دما من����ا عل ه����ذا
ي  ).مثل الحركات السلمية(المستوى وستوجد قوى أخرى تستطيع هل أن تلعب دور تفجتي وتأطتي العنف الجماهتي

خـر، هنـاك ســقوط فـيـ  18
خ
ية اسـتراتيجية يكـون هـذا النـوع مـن العنـف جـزءا منهــا، بمعنـى ا

أ
نه هنا ل يتحدث عن ا

أ
ي شيء لتبرير موقفه الخاطئ من العنف الثوري، خاصة وا

أ
يبحث الكاتب هنا عن ا

.العفوية في هذا المجال
ن الكاتب كان يجهل سياقات بناء الحزب الشيوعي الصيني وتطوره، بارتباط مع مسار الثورة الصينية، خاصة في بدايتها، تلك السياقات التي تفند بالكامـل ادعـاءات الكــاتب، وقصـارىـ  19

أ
يظهر ا

ي لحظة من تطورها خطا مستقيما
أ
.القول فإن التجربة الصينية لم تعرف في ا
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ي، عل التحض��تي لممارس��ة العن��ف  م��ن البن��اء التنظيمل�� والتواج��د الجم��اهتي
أرى أن المنظم���ة يج��ب أن تعم��ل، حيي �� تس��تطيع أن ت��وفر ح��دا أدب ��

الية المتفشية وتصفية الوضاع المنية المهزوزة ب اللتا ل ض 
.وبناء أنوية عسكرية، لكن ذلك يعت 

ي المنظ��م للقي��ام بجمي��ع مهامن��ا الثوري��ة، السياس��ية والتظيمي��ة: "يط��رح الن��ص  ل�� ص��يغة العن��ف الث��وري الجم��اهتي
ة الحالي��ة، ف��إن تبت  ل�� الف��تي

أم��ا ف 
" .والنضالية المستعجلة، وعل رأسها إعادة بناء منظمتنا كمنظمة شيوعية مكافحة، صلبة، متجدرة وسط العمال والفلحيي 

، والحقيقة أن مثل هذا التعام�ل ي�ؤدي بن��ا إل تأجي��ل نق�اش مش��كلة العن�ف الث�وري إل م�ا ل نهاي�ة، أو بالض��بط ل
ل هذه الصيغة كاف 

ل أتفق أن تبت 
ل نظري، أن المنظمة لن تبت  كمنظمة شيوعية مكافح��ة ص��لبة ومتج��درة وس��ط العم��ال والفلحيي ��..." إل أن يتم إعادة بناء منظمة شيوعية 

وف 
وط انفجاره أردنا ذلك أم أبيناه ي الذي توجد وتتكاثف شر إن هل لم تأخذ عل عاتقها الندماج بالعنف الجماهتي

20.

ل صيغة عامة 
ي الثوري المنظم"إن تبت  ل مهامنا الملموس��ة لن واق�ع البلد ي�بيي  أن انفج��ارات م�ن ش�اكلة " العنف الجماهتي

20لن تفيدنا البتة ف 
إن الجم��اهتي س��تحكم. 21ممكن��ة الوق��وع، ورغ��م ذل��ك نط��رح ص��يغة عام��ة لنتخل��ص م��ن ه��ذا المش��كل ون��ؤجله إل أج��ل غتي�� مس��م 1981يوني��و 

طلـق عليـه الممارسـة السياسـية البلنكيـة،ـ  20
أ
شكال مختلفة داخــل النـص، فقـد عارضـه سياسـيا حينمـا ا

أ
ن عارضه با

أ
كـثر وضوحا في التعبير عن تبنيه لموقف بلنكي سبق ا

أ
صبح الكاتب هنا ا

أ
لقد ا

ن كبلنكية مسلحة 
خ
!!؟؟..ويتبناه ال

صــدر التيــار الثــوري داخــل المنظمــة مقالــة تحــت عنــوان ـ  21
أ
شــهر مــن صــدور هــذه الوثيقــة، ا

أ
"الهــدف"، وقــد قــامت مجلــة "بــالمغرب" النحــراف الــديموقراطي"المعتقلــون السياســيون و"قبــل ثلثــة ا

ثار هذا المقال فــي حينـه ضــجة ونقاشــا وسـط المعتقليــن السياسـيين بالســجن المركـزي. 1982، فبراير 6بنشر المقالة في العدد ) المجلة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين(الفلسطينية 
أ
وقد ا

صـبح يتبنــى نهجـا 
أ
نـذاك قـد ا

خ
غلبهـم ا

أ
مـام"بـديل عـن الخـط الثـوري للحملـم ولمنظمـة " ديموقراطيـا"بالقنيطرة، الذين كـان ا

أ
نصـار "إلـى ال

أ
ن" إعـادة البنـاء"، ولـم يكــن ا

أ
بعيـدين عـن هـذا الخـط ، رغـم ا

خير، بحسن نية منه اتجاه متهميه، مجلة 
أ
عله، فراسل هذا ال

أ
براهام السرفاتي بكونه صاحب المقالة المذكورة ا

أ
لسـان الجنــاح البصـري" الختيار الثوري"العديد من المعتقلين السياسيين قد اتهم ا

، متبرءا من ذلك المقال المنسوب إليه من طرف بعض المعتقلين السياسيين في السجن المركزي، وقد نشرت المجلة هذا التكذيب الــذي1982 – 3 – 9داخل التحاد الشتراكي، وذلك بتاريخ 
دانــت انتفاضـة 

أ
غلبهـا قـد ا

أ
صـحاب المقالــة بالنتسـاب إلـى نظريـة الفوكــو الشـهيرة، واتهمهـم كـذلك بالحلقيــة تجـاه القـوى الصـلحية، تلـك القـوى الـتي كـانت فـي ا

أ
براهام السـرفاتي ا

أ
يونيــو 20اتهم فيه ا
بنــاء الشــعب المغربــي برصــاص النظــام الكمــبرادوري(المجيــدة 

أ
هميــة العــداد للعنــف المســلح فــي). النتفاضــة الــتي ســقط فيهــا المئت مــن ا

أ
كيــد الخــط الثــوري فــي تلــك المقالــة الشــهيرة علــى ا

أ
مــام تا

أ
وا

سطوانة ما يسمى ب
أ
براهام السرفاتي ا

أ
ي اللستراتيجية كاستراتيجية"العنف الثوري الجماهيري المنظم"مواجهة العنف الرجعي ضمن استراتيجية ثورية واضحة، ردد ا

أ
.، ا

براهام السرفاتي تلك،يتوفر موقع 
أ
.على نسخة منها" غشت 30"رسالة ا
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ي المنظ��م أو لنن�ا نناض��ل بجانبه�ا ، ليس فقط لننا نقول بحرب التحرير الشعبية الطويل��ة الم�د أو ب�العنف الجم��اهتي علينا وعل خطنا السياسل
ل��� الش���وارع

ة ف  ل��� معاركه���ا الطبقي���ة الك���بتي
ة وف  ل��� محنه���ا الك���بتي

ل ض���يق، ولك���ن أيض���ا وأساس���ا لنن���ا س���نقف بجانبه���ا ف  ل��� إط���ار نق���ابا
ل��� بع���ض المعام���ل ف 

ف 
.والبوادي 

ل���� أع����رف م����دى هشاش����ة أوض����اعها وأع����رف هامش�����يتها بالنس�����بة
ل���� ل أدع����و أن تم�����ارس منظمتن�����ا من����ذ الن العن����ف الث����وري لنت 

وليك����ن واض����حا أنت 
ل��� ه���ذا المي���دان

ل��� أل���ح بك���ل ش���دة أن تأجي���ل. 22للجم���اهتي وض���عف معرفته���ا ب���الواقع وبأس���اليب ممارس���ة العن���ف الث���وري والتقالي���د الش���عبية ف 
لكنت 

ل إنجاز مهمتنا الرئيسية، أي التجدر وسط الطبقة العاملة والفلحيي 
ل هذه القضايا وبشكل ملموس سيؤدي إل التأخر حتي ف 

23التفكتي ف 

ح النق����ط التالي����ة للتفكتي���� 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����تي
.والنقاش

.لماذا لم نستفد من تجربة الحركة – 1

ل هذا الميدان  – 2
ل وجيش التحرير والمقاومة وحركة : دراسة التجارب المغربية ف  .24مارس 3تجربة عبد الكريم الخطابا

ل غيفارا، نيكاراكوا، إيران : دراسة تجارب شعوب لخرى  – 3
... .توباماروس، تسر

دراس��ة واق��ع الجي��ش والتح��ولت داخل��ه، دراس��ة نق��ط ترك��زه وأهمي��ة من��اطق تواج��ده،(معرف��ة واق��ع البلد : الهتم��ام بالمس��ائل العس��كرية  – 4
)Etat major () و دراسة الجغرافيا .قراءة خرائط

وضاع المنظمة حسب الكاتب، فما الفائدة من كل هذا الهراء حول العنف الذي ل يقبل النتظار ؟؟ـ  22
أ
!!بعد هذا الوصف ل

.هناك تناقض صارخ لدى الكاتب، عندما يتحدث عن منظمة هشة تنجز التجدر بالضافة إلى استعمال العنف الثوريـ  23
نجـز حــول (ليس المهم دراسة هذه التجارب التي كانت في جلها فاشلة ـ  24

أ
همها الكـتاب الضخم الـذي ا

أ
، وهــو تجميـع"الثــورة الريفيــة"لقد عرفت المرحلة صدور دراسات هامة حول هذه التجارب وا

نتربولوجيين والجغرافيين والسياســيين والمثقفيــن 
أ
وقــد... للمداخلت والوثائق التي قدمت إلى المناظرة الدولية حول هذه الثورة، وقد شارك فيها العديد من كبار المؤرخين والسوسيولوجيين وال

صدرت دار النشر الفرنسية 
أ
هم هو إدماج خلصات ودروس هذه التجارب ضمن محاور استراتيجية ثورية) 1973هذا الكـتاب سنة " ماسبيرو"ا

أ
ن ال

أ
.بقدر ما ا
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ل إسقاطها تماما من اهتماماتنا
.إن هذه المهام تظل ثانوية بالنسبة للمهمة الرئيسية، لكن ذلك ل يعت 

1982 – 5 – 22: رفيق  

، السلسلة الجديدة، العدد  مكرر 5الشيوع 
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  خط المنظمة   ــ 3
اتيجية والتكتيك في 1تقييمات مختلفة للقضايا السيت

ل الثورة المغربية) 1
اتيجية ف  مناقشات تقييمية لوثيقة القضايا الستي

:الرأي الول

:ملحظات عامة

ل�) 1
ل عليها خ�ط المنظم��ة تنطل��ق لش�كل ع�ام م�ن مس�ائل نظري�ة ج��اهزة ول يمك��ن معرف�ة م�دى ص�حتها ف 

ل كان ول يزال ينبت 
اتيجية التي إن الستي

ل لهذا المجتم��ع
ل ظل غياب الحصائيات والوشخيص، ودراسة التصور التاريج 

ل� ال��وقت... واقع مجتمعنا ف 
فلي��س المه�م تق�ديم ط�رح متناس��ق ف 

اتيجية غتي� اتيجية المنظمة وتكتيكه�ا وأس�باب ه�ذه الس��تي الذي يغيب فيه الرتكاز عل الواقع الملموس، فلحد الن لزال هناك فصم بيي  استي
اتيجية مرتبط��ة أك��تر بمعطي��ات الواق��ع. مبني��ة عل معطي��ات الواق��ع ل�� اس��تي

ل�� أن تتج��اوز ه��ذا المنه��ج وأن تبت 
إن ه��ذه مس��ؤولية المنظم��ة بكامله��ا ف 

ل وتطبيقه الخلق عل واقعنا
ل ذلك بالفكر الماركسل اللينيت 

ه مسلحيي  ف  .الذي نطمح إل تغيتي

، إن الث��ورة الديمقراطي��ة الش��عبية ل يمك��ن إنجازه��ا) 2 ل الح��الل للمنظم��ة تغي��ب مس��ألة التحالف��ات عل المس��توى الع��المل اتيجا
ل�� الط��رح الس��تي

ف 
ات الخارجي��ة ولح�د الن ف�إن ل� منطق�ة معزول�ة ع�ن الت��أثتي

بدون تحديد سديد لخطه��ا وسياس�تها عل المس��توى الممل� أيض�ا، ف�الثورة ل�ن تق�وم ف 

بريـل ــ  1
أ
ن صـدورها قـد تـم بعـد ا

أ
عـداد1982كل المعطيات الواردة فـي الوثيقـة تؤكـد ا

أ
حـد ا

أ
و 3إمـا العـدد " الشـيوعي"، ونرجــح صـدورها فــي ا

أ
عضـاء. 4ا

أ
والوثيقــة عبـارة عـن نقـاش داخلـي لمجموعـة مــن ا

للمنظمــة دفعتهــم وســطيتهم إلــى دعــم الخــط الجديــد" الخــط الثــوري"التحريفــي وكــان جــزء منهــم ينتمــون فــي الســابق إلــى "خــط إعــادة البنــاء"المنظمــة بــداخل الســجن المركــزي كــانوا قــد انســاقوا مــع 
. واللتحاق به مساهمين بذلك في اضعاف الخط الثوري والحاق الهزيمة به

ساســيتين مــن وثــائق مــا ســمي ب 
أ
ن عبرنــا عنهــا فــي الوثــائق السابقة،والوثيقــــة عمومــا تنقــل نقاشــا جماعيــا حــول وثيقــتين ا

أ
 هنــا تكــرار الملحظــات الــتي ســبق ا

أ
القضــايا"وهمــا " إعــادة البنــاء"لــم نشــا

".القضايا التكـتيكية في خط المنظمة"و" الستراتيجية في الثورة المغربية
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ل� مج�رى
ل� وق�ت تع�رف في�ه ه�ذه الحرك�ة تح�ولت عدي�دة ف 

واقع الحرك�ة الش�يوعية العالمي�ة ل�م يس�بق ل�ه أن ك�ان مح�ط نق�اش داخ�ل المنظم��ة ف 
ورتها من الواجب تناولها بالتحليل .صتي

ل���� خل����ق جبه����ة الق����وى والنظم����ة المناهض����ة) 3
اح يطرح����ه أح����د الرف����اق بتحف����ظ نظ����را لن الفك����رة غتي���� واض����حة ج����دا، وه����والتفكتي ف  هن����اك اق����تي

ل عرفته��ا 
ل�� الس��ابق ك��انت الممي��ة الثالث��ة قب��ل التط��ورات ال��تي

يالي��ة، لم��اذا؟ لن��ه ف  ل�� توحي��د) انحرافه��ا ث��م حله��ا بع��د ذل��ك(للمتا
تلع��ب دورا مهم��ا ف 

الع�الم وحالي�ا هن�اك غي�اب له�دا ال��دور،بل وهن��اك اختلف��ات ع�دة تزي�د م�ن تمزي�ق ه�ذه الحرك�ة ل� م�دى. الحركة الشيوعة عتا
م�ن المه�م التفكتي� ف 

.صحة خلق هذه الجبهة

:نقاش مضمون النص

ل  ل المجتمع المغربا
:التناقضات الطبقية ف 

ل هل�� أساس��ا نف��س الملحظ��ة العام��ة رق��م 
إن ه��ذا الج��زء يأخ��ذ بالتحلي��ل. وت��دقيق أك��تر له��ا 1فيم��ا يخ��ص ه��ذا الج��زء هن��اك ع��دة ملحظ��ات وال��تي

ل���� لي���س المه���م أن نق���ر ب���أن هن���اك. 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. الوش����كيلة الطبقي���ة للمجتم����ع المغربا
ائح وهناك الفلحيي  الغنياء والمتوسطون والفقراء ل تتكون من ثلث شر

ة والتي . برجوازية وطنية وبرجوازية صغتي

ل تعيش������ها
ل������ القتص������ادي والسياسل������ لك������ل فئ������ة والتح������ولت ال������تي

ل������ إذا ل������م نتمك������ن م������ن تحدي������د ال������وزن الحقيفي
وري ولكن������ه ل يكف  إن. إن ه������ذا ض ������

اتيجيونا س���تكون غتي��� 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���تي
ل� مس�ار

ه��ا الفعلل� ف  السياسل والقتصادي يختلف من مجتمع لخر، وتحديد التحالفات سيكون دون جدوى إذا لم نكن عل اطلع بمدى تأثتي
ة مثل. الث��ورة يحة العلي�ا م�ن البورجوازي�ة الص��غتي فليك�ن واض�حا لن�ا م�ن هل�� وعم�ن نتكل�م فه�ل المهندس�ون والطب�اء. ك�ذلك حيي �� نتكل��م ع�ن الشر�

، أي م�ن المن��اطق فيه��ا تمرك��ز مكث�ف ء حيي �� نتط��رق إل الفلحيي �� ل�
ينتم��ون له�ا أم نس��بة منه�م فق�ط، م�ا وزن ك��ل فئ��ة م�ن ه��ده الفئ��ات، نف��س السر

لفئة دون أخرى؟ مثل، كذلك بالنسبة للطبقة العاملة، النص يطرح إنها تشكل الطبقة الثورية حتي النهاية، هذا صحيح ج�دا ، ولك�ن ه��ل واق��ع
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وري معرف��ة وزنه�ا ل�� النيب��ال المت��أخرة كلي��ا؟ إذن فم��ن الص �
ا المتقدم��ة ص��ناعيا؟ أو ف  الطبق��ة العامل��ة ببلدن��ا ه��و نفس��ه واق��ع الطبق��ة العامل��ة ب��انكلتي

ل ل المجتمع المغربا
ل�� إل ج��انب. بدقة ف 

ل والخراف 
ل� مجتم��ع يس��يطر علي��ه الفك��ر ال��ديت 

إن العمال ليسوا ماركسييي  لينييي  بالولدة، فهم يعيش��ون ف 
جوازي��ة ل�� ع��دة أخط��اء، وك��م م��ن حرك��ات ثوري��ة. نف��وذ اليديولوجي��ة التا

إن ع��دم اس��ويعابنا لك��ل ه��ذا س��يبقينا مهمش��يي  ع��ن الجم��اهتي وس��يوقعنا ف 
ل�� أخط��اء فادح��ة

ل�� عملي��ة التج��در وس��ط العم��ال والفلحيي ��. لجهله��ا لواق��ع ش��عبها س��قطت ف 
ل ض��من تق��دم المنظم��ة ف 

إن إنج��از ه��ده المهم��ة ي��أبي
ل� أحش��ائه،

ل واقع نجهله فإنه من المستحيل أيضا معرفة هذا الواق��ع ب�دون التغلغ�ل ف 
وكافة الجماهتي الشعبية، فإذا كان من المستحيل الفعل ف 

وري طرحه��ا حالي��ا بإلح��اح، يج��ب معرف��ة ل إنجازها بالمرة لهذا فم��ن الص ��
وإذا كانت المنظمة قد طرحت هذه المهمة منذ زمان فإنها لم تتقدم ف 

ل 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���داخلل الحالي���ة ال���تي

احات للنقاش نقدمها هنا. أساسا وليس داخلها :هناك أيضا مجمل اقتي

وري أن تس��تفيد المنظم��ة م��ن ع��دة بح��وث جامعي��ة و غتي�� جامعي��ة ح��ول واق��ع الطبق��ة العامل��ة، البادي��ة المغربي��ة، واق��ع الم��رأة، تاري����خ-  م��ن الص ��
ل استخلص عدة خلصات مهمة. الخ....المقاومة

.إن تجميع هذه الدراسات واستغللها لشكل علمل له دوره ف 

ل��� ه���ذا التج���اه - 
وري أيض���ا ال���دفع بجي���وش المناض���ليي  المثقفيي ��� داخ���ل الجامع���ة للقي���ام بعم���ل ممنه���ج ف  فهن���اك...) بح���وث، دراس���ات(م���ن الص ���

ه ل تغيتي
ل تعرية هذا الواقع من قناعة أنها بذلك سوساهم ف 

ة ومن الواجب توجيهها لكل تلعب دورها ف 
ة ولكنها مبعتر .طاقات كبتي

ل لديهم إمكانيات الندماج فيها، مثل- 
ل القطاعات والمناطق التي

:الدفع بمجموعات من المناضليي  للقيام بدراسات وأبحاث ف 

.مجموعة من المناضلت يقمن بأبحاث ودراسات لواقع المرأة العاملة والمرأة لشكل عام- 

ل���� منطق����ة فلحي����ة واح����دة يلق����ون عل ع����اتقهم القي����ام بدراس����ة لمنطقته����م- 
وري بع����ث. مجموع����ة م����ن المناض����ليي  ف  ل���� مرحل����ة أول م����ن الص ����

وف 
.مناضليي  من المنظمة للبادية للحتكاك بواقعها وتلمسه
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.داخل الحياء الشعبية....) معرفة الواقع( توجيه نشاط عدة جمعيات ثقافية لنفس المهمة - 

إن عمل مث��ل ه��ذا ل��ن ينطل��ق بمح��ض إرادت��ه فم��ن ال��واجب أن ينخ��رط في��ه أعض��اء م��ن المنظم��ة وأن تت��ابع المنظم��ة تق��دم ه��ذا العم��ل باس��تمرار،
وري أيضا أن يقتنع بأهميته القائمون به ل�� تش��جيع ه��ذا العم��ل، ه��ذا م��ن. ومن الص 

ي لها دورها ف  و من هنا فإن أهمية النشر مثل لشكل جماهتي
ل 100جهة ومن جهة أخرى يجب أل ننتظر أن يكون هذا العمل ناجحا 

ل(نظرا لعدة صعوبات  100ف 
صعوبة التصال والندماج، العراقي��ل ال��تي

....) تضعها السلطة

:نقاش الشياء الباقية من النص

ل� المح�اور الخ�رى باس��وثناء النقط�ة ) 2نقط�ة (هناك اتفاق مع الرضية حول طبيعة الثورة كث�ورة وطني�ة ديمقراطي�ة ش�عبية 
4كم�ا أن هن�اك تبت 

ل استفاض فيها النقاش دون التوصل إل خلصة موحدة وقد كانت الراء المعتا عنها هل كالتالل) من هل الطبقة المؤهلة لقيادة ثودش(
:والتي

ل هذه المسألة: رأي أول- 
ل هذه النقطة وسيطرح وجهة نظره متكاملة ف 

.ل يتفق مع ما جاء ف 

ل- 
ل هذه النقطة و مما تطرح وجهة النظر الول وسيصيغ تحفظه: رأي ثاب 

.يتحفظ مما جاء ف 

ورة معرفة الواق�ع الح�الل للطبق�ة العامل�ة لتحدي�د أش��كال: رأي ثالث- 
ل نفس الوقت وهل ض 

يتفق مع هذه النقطة مع ملحظة جزئية وهامة ف 
.الفعل فيه لشكل سديد

ل� غي��اب: كخلص�ة
اتيجيونا س�ديدة ف  ل� غي��اب معرف�ة س�ديدة للواق��ع، ول يمك�ن أن تك�ون إس��تي

ل� للمنظم��ة س�يكون غتي� س�ديد ف 
إن التحلي��ل الطبفي

ل خطوطها العريضة تطرح المسائل الواضحة وتجاوز المسائل المنسوخة والغتي مبنية عل حد أدب  م��ن. ذلك
اتيجية ف  ل استي

من هنا يجب تبت 
.الواقعية
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اتيجيا الطبق���ة الثوري���ة ح���تي النهاي���ة: "رفي���ق ل يتف���ق عل الص���يغة ويط���رح) 1( ورفي���ق آخ���ر يتحف���ظ م���ن الص���يغة". أن الطبق���ة العمالي���ة هل��� اس���تي
.وسيصيغ تحفظه

.أعضاء من المنظمة ومختلف المناضليي  الديمقراطييي  المتواجدين بالساحة: المقصود بالمناضليي ) 2(

ل
:الرأي الثاب 

:عل مستوى الشكل-1

ل) أ ل كون الرضية تنطلق من نظري��ة عام�ة، ولي��س م�ن واق�ع الصاع: الجانب المنهجا
، ويتجسد ذلك ف  ل الرضية منهج مثالل

إن المنهج المتبع ف 

ل
ل تطوره التاريج 

ل بلدنا ف 
ل ف 
:وإليكم بعض المثلة عل ذلك. الطبفي

ل" فيما يخص،- 
نلحظ أن الرضية عبارة عن تراكمات لتعريفات لمختلف الطبقات لشكل نظ�ري مج�رد ع�ن الواق�ع، ذل�ك أن��ه" التحليل الطبفي

ز الخص�ائص النوعي�ة لك�ل م�ن ه��اته الطبق�ات ل� الوش��كيلة الجتماعي��ة المغربي�ة، كم��ا ل�م ت��تا
ل� علق�ات النت�اج الس��ائدة ف 

ز موقع ك�ل طبق�ة ف  .ل يتا
ل الواقع الملموس

ز طبيعة ومستوى ضاع هذه الطبقات كما هو ف  .ومن جهة أخرى، وهذا هو المهم، ل تتا

وذل��ك دون النوب��اه لواق��ع الحمل��م ومختل��ف فص��ائلها،). الحمل��م(تره��ن الرض��ية بن��اء الح��زب بوح��دة الحرك��ة الماركس��ية – اللينيني��ة المغربي��ة - 
ل حد ذاتها، وعدم استخلص الدروس من سلبية التجربة السابقة

ل عرفتها هذه الوحدة ف 
.ومع القفز عل التطورات التي

ل الثورة الوطنية الديمقراطية الوطنية - 
-، دون السوناد عل معرف��ة، ظ��روف نش�أتها)ش.د.و.ث(تتحدث الرضية عن طليعة الطبقة العاملة ف 

وط عيشها وعملها ل- شر
ل والسياسل والطبفي .....السمات الرئيسية لتاريخها الكفاحل- واقعها التنظيمل- وعيها النقابا
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اتيجية ثورية-  المواق�ف المحتمل�ة إيجاب�ا وس�لبا- علقة الث�ورة المغربي�ة ب�الثورة العربي�ة والعالمي��ة : وقع إغفال عدة محددات أساسية لكل استي
يالي��ة العالمي��ة ببلدن��ا وم��ن احتم��ال ت��دخلها المباشر��- للبل��دان المج��اورة وموق��ف الحرك��ة الثوري��ة العالمي��ة م��ن ثورتن��ا اتيجية للمتا المص��الح الس��تي

.من اجل إجهاض العملية الثورية

ل/ الجانب السياسل) ب
:القانوب 

وع موق���ع م���ن ط���رف القي���ادة الوطني���ة ونعت���تا ه���ذا خرق���ا لمب���دأ المركزي���ة  ل يح���ق له���ا كقي���ادة أن ت���دخل) و.ق(ذل���ك أن . الديمقراطي���ة- إن المشر���
ل أقرته���ا ن���دوة نون���تا 

اتيجية ال���تي ذا ك���ان الم���ر يتعل���ق بالوش���طيب عل الس���تي
ا
، اي72تع���ديلت عل خ���ط المنظم���ة مهم���ا ك���ان حجمه���ا ، خصوص���ا إ

اتيجية  اتيجية"واسوبدالها " حرب التحرير الشعبية الطويلة المد"استي و هل�� الس��هر عل تط��بيق الخ�ط ال�ذي أقرت��ه ن�دوة.إن مهمة ق". بل استي
72.

ل أعضاء المنظمة أن يتقدموا بمشاري����ع لشكل فردي أو جماعل لكن باسمهم الخاص وليس باسم القيادة.لكن من حق أعضاء ق
.و وكبافي

:عل مستوى المضمون- 2

اتيجية ثوري����ة أي ل���� أي اس����تي
كز هن����ا عل م����ا ه����و مرك����زي ف  ، لم����دة تزي����د ع����ن . مس����ألة حس����م الس����لطة: س����ت  س����نوات، ع����ن 10بع����د التخلل���� العملل����

اتيجية  ل تطبيقها بل ل�م تعم��ل ح��تي عل الع�داد له�ا" (حرب التحرير الشعبية الطويلة المد"استي
ع ف  ، ت��دعو الرض��ية)ذلك أن المنظمة لم تشر

اتيجية خاطئ����ة، واس����وبدالها : بصي����ح العب����ارة إل التخلل���� عنه����ا، لنه����ا حس����ب منط����ق الرض����ية اتيجية"اس����تي ي" "باس����تي العن����ف الث����وري الجم����اهتي
ل نفس الوقت" المنظم

ء ف  ل
ل كل سر

ل تعت 
.التي
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ي المنظ���م"إن مفه���وم  اتيجية مح���ددة" العن���ف الث���وري الجم���اهتي اتيجيات. مفه���وم غ���امض ول يع���تا ع���ن اس���تي إن���ه مج���رد وص���ف لمجم���وع الس���تي
ي والكف�اح المس���لح،سواء ل تعتمد الربط الج�دلل بيي � النض��ال السياسل�� الجم�اهتي

ل مارستها وتمارسها الشعوب وطلئعها الثورية، والتي
الثورية التي
".انتفاضة شعبية مسلحة"أو" حرب تحرير شعبية"كانت 

ل� نيك��اراغوا(ومن جهة أخرى أن دراسة أولية لبعض هده التجارب 
ت��بيي ) الثورة البلشفية، الثورة الص�ينية، الث�ورة الفيونامي�ة والث�ورة الس�ندينية ف 

اتيجية، ف���الثورة البلش���فية ليس���ت هل���
ل تبن���ت نف���س الس���تي

بوض���وح أن هن���اك اختلف���ات نوعي���ة بيي ��� مختل���ف ه���ذه التج���ارب وح���تي بيي ��� تل���ك ال���تي
اتيجية النتفاض���ة والث���ورة الفيونامي���ة ليس���ت تك���رارا للث��ورة الص���ينية ب��الرغم م��ن. الث���ورة الس���ندينية ب���الرغم م��ن أن الث���ورتيي  تحققت��ا بن��اء عل اس���تي

ل الثورات. كونهما أنجزتا اسونادا عل حرب التحرير الشعبية الطويلة المد
ها عن بافي ل تمتي 

.إن لكل ثورة قوانينها الخاصة، والتي

ل فهمها للتجري�ة الس�ندينية
ت. فما هل القوانيي  الخاصة للثورة المغربية أيها الرفاق؟ ومن جهة ثالثة، فإن الرضية قد أخطأت ف  ذل�ك أنه�ا اعت�تا
اتيجية الجبهة السندينية ليس��ت ح��رب التحري�ر الش�عبية ول النتفاض�ة لكنه�ا تجم��ع بينه��ا وه�ذا غتي� ص��حيح إن الجبه�ة الس��ندينية من�د. أن استي

ل�� الم��دن : ق��د راكم���ت ع��دة تج��ارب) 1961(نش��أتها 
ل�� الب��وادي+ ح��رب العص���ابات ف 

ح���رب التحري��ر الش��عبية الطويل��ة الم��د+ ح���رب العص��ابات ف 
ل استمر فيها اتجاه حتي (

).1977والتي

GPP  –عل العم���ل السياسل��� 
كتي  وليت���اري.(التنظيمل��� وس���ط الطبق���ة العامل���ة/ ال���تي ع���دة 61- 1970وعرف���ت ه���ذه التج���ارب بيي ��� ). التج���اه التا

تيجيته) خصوص��ا منه��ا التج��ارب العس��كرية( نكس��ات  ل عرفته��ا الجبه��ة من��د بداي��ة الس��بعينات، راح ك��ل فص��يل يم��ارس اس��تي
وبع��د الصاعات ال��تي

اتيجية الملئم��ة لواق��ع النيك��ارغوا وهل�� 1975الخاص��ة إل ح��دود 
، حي��ث ت��بيي  للجمي��ع م��ن خلل تط��ور الصاع ض��د النظ��ام الس��موزي أن الس��تي

ل ينادي بها ويمارسها اتجاه   النتفاضة الشعبية
les terroristesالمسلحة، والتي

 :الخلصة

اتيجية الثورية الصالحة لبلدنا .ان المنظمة ما زالت ل تعرف، لحد الن ما هل الستي
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ل سديد-  اتيجا
ل غياب خط استي

اتيجية ثورية تكتيكاته�ا الملئم��ة. ل يمكن إطلقا تحديد خطط تكتيكية ف  ل�� بل��ورة. ذلك أن لكل استي
وال��دخول ف 

ل إعادة انتاج انحرافات قديمة أو إنتاج أخرى جديدة 
ل السقوط مجددا ف 

وطنا الراهنة يعت  ل شر
).الخ...مثل الحركية والعفوية(خطة تكتيكية ف 

ل�- 
ل ال�ذي علي�ه ان يحس�م ف 

ورة الكتف�اء حالي�ا ببل�ورة خط�ة عم��ل ت��وجه نش�اطنا الث�وري وال��ديمقراطل الي�ومل إل حيي � انعق�اد الم��ؤتمر ال�وطت 
ض 

اتيجية ، ويحدد التكتيكات الملئمة لتحقيق اهدافها الستي ل اتيجا
.قضية الخط الستي

تدقيقات وتحفظات أحد الرفاق- 

ل النقطة -1
ها تهم جوهر ومضمون الرضية و ليست فقط ملحظات شكلية) 1(اتفق عل الملحظات الواردة ف  ل اعتتا

ومن جهة أخرى،. لكت 
اتيجية الثوري�ة، وعل رأس�ها ل� الس��تي

علق��ة الث�ورة المغربي�ة ب�الثورة: أرى من اللزم تسطتي الملحظ��ة المتعلق�ة بأعم��ال ع��دة مح�ددات أساس�ية ف 
ل الحال الثانية يطرح احتماليي . العالمية وتفاعلهما

:هل نحن بالفعل بصدد إغفال بريء؟ أم لهذا الغفال خلفية سياسية معينة؟ وف 

ل طبع��ت خ��ط المنظم��ة: الحتم��ال الول-
من��ذ نش��أتها إل- أو م��ا يمك��ن تس��ميته ب��الخط- أن القي��ادة ل��م تنفص��ل بع��د ع��ن المف��اهيم التحريفي��ة ال��تي

ات المرحل��ة التاريخي��ة عالمي��ا ومتطلب��ات ل تقييم يشاوي خاط  لطبيع��ة وممتي ��
ل تجلت بالخصوص ف 

ل عملية إعادة البناء، والتي
حدود الدخول ف 

يالية ل الموصوف بالمتا
، والعداء السياسل المكشوف للتحاد السوفيابي ل العالمل

اكية- الصاع الطبفي .الشتي

ل- 
أن القي��ادة ل��م تص��ل بع��د إل ترتي��ب أوض��اعها الفكري��ة واليديولوجي��ة مم��ا يح��ول دون التط��رق إل طبيع��ة المرحل��ة التاريخي��ة: الحتم��ال الث��اب 

اتيجية ل تحديد الستي
ل الممارسة الثورية. عالميا كنقطة أساسية ف 

ل كل الحتماليي  أسجل أن أسلوب البهام والتغليط ل مكان له ف 
وف 

ل�� طري��ق تص��حيح: فعل ه��ذا التحدي��د هن��اك س��ؤال مرك��زي يط��رح نفس��ه
ل عرفته��ا المنظم��ة، وه��ل نح��ن ف 

إل أي ح��د اس��تفدنا م��ن النكس��ات ال��تي
ل طريق اعادة انت�اج انحراف��ات م�ن ط�راز جدي�د؟ فم�ادام الم�ر يتعل�ق بإع�ادة بن�اء المنظم��ة فل مف�ر م�ن تقيي�م المف�اهيم اليديولوجي��ة

الخط أم ف 
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، تعه����دت عل حم�����ل الفك�����ر الث�����وري للحرك�����ة النض�����الية ل ش�����كلت أرض�����ية انطلق وتش�����كل المنظم�����ة كمنظم�����ة للمثقفيي ����� الث�����ورييي 
والسياس�����ية ال�����تي
ية .الجماهتي

)ب(اتفق عل النقطة -2

ل النقطة - 3
ل مسألة حسم السلطة) 2(اتفق عل ما ورد ف 

اتيجية ف  ل الستي ل اعتتا أن الرفيق الذي صاغها يختي 
.لكت 

:الرأي الثالث

اتيجية، لق��د س��بق للمنظم���ة أن طرح��ت) 1 أول م��ا يلح��ظ عل الن��ص ه��و ع��دم قي��امه بتقيي��م لطروح���ات المنظم���ة فيم��ا يخ��ص القض��ايا الس��تي
اتيجية ل��� ع���دد م���ن القض���ايا الس���تي

اتيجية خلل تجربته���ا، النتفاض���ة ث���م ح���رب التحري���ر الش���عبية الطويل���ة الم���د وفص���لت ف  ع���دة تص���ورات اس���تي
ل...) مناطق الصدام، قواعد حمراء( .ثم طرحت تصورا جديدا بعد بروز قضية الصحراء يركز عل دور الجنوب المغربا

وري الهتمام بها ل لم يتطرق لها التصور لكن من الص 
:هكذا تطرح العديد من القضايا التي

اتيجية للمنظم����ة وارتباطه���ا بالتكتي���ك- ا ل��� واد آخ����ر ح���تي أص���بحت. م���ا هل��� التص����ورات الس����تي
اتجيتها ف  ل��� واد واس���تي

لم���اذا ظ���ل نش���اط المنظم����ة ف 
اتيجية مج��رد مق��ولت جام��دة ل علق��ة له��ا بالممارس��ة اتيجية. الطروح��ات الس��تي م��ا ه��و ال��دور ال��ذي لعب��ه إس��قاط ع��دد م��ن الطروح��ات الس��تي

ل��� للبلد) ح���رب التحري���ر الش���عبية الطويل���ة الم���د(او الث���ورة الص���ينية ) النتفاض���ة(العام���ة الم���أخودة م���ن الث���ورة البلش���فية 
ل��� حج���ب الواق���ع العيت 

ف 
ل مواجهة حركة الجماهتي وقواها المناضلة

يالية ف  اتيجية مرتبطة أكتر بواقع بلدنا وتطور أساليب النظام والمتا ل استي
.وتأختي التفكتي الجدي ف 

اكم السلمل للقوى أو ما يسم بالخط الداخلل- ب
.لقد سبق للمنظمة أن انتقدت النظرة البلنكية ونظرية الفوكو وانتقدت أيضا ظاهرة التي

ل����� ش�����بكات شية تم�����ارس نوع�����ا م�����ن 
السياس�����ية وم�����ن" ح�����رب العص�����ابات"لك�����ن عل المس�����توى الممارس�����ة العملي�����ة ل����م يمن�����ع ذل�����ك م�����ن التقوق�����ع ف 

ل��� ش���كل خ���اص " البلنكي���ة"
، القي���ام ب(المعزول���ة ع���ن الجم���اهتي ف  ل��� توزي����ع" عملي���ات"إس���قاط مواق���ف م���ن ف���وق عل الجم���اهتي

المتخصص���يي  ف 
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ل����� النقاش�����ات...) المناش�����تي 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 ف 

ل� التجرب�ة 
ل� الواق��ع الجل� ) 1975وك��أن حرك�ة الواق�ع ت�وقفت من�د (السفس��طية ف 

ء ع�ن عم��ل المنظم��ة(م�ع نس�يان الفع��ل ف  ل�
هك�ذا ل يس�مع أي سر

ها ي و ل عن دعايتها أو تأثتي .رغم الكلم عن الرتباط بالطبقة العاملة والفلحيي ) الجماهتي

ل خط مستقيم)2
ل ف 
: هل لم يكن هناك و ما زال تصور لتطور المنظمة كتطور يمسر

منظم��ة تنطل��ق م��ن المثقفيي �� ث��م تنطل��ق بع��د ذل��ك إل الطبق��ة العامل��ة ث��م بفض��ل ن��واة بروليتاري��ة تنتق��ل إل الفلحيي �� وحين��ذاك يت��م بن��اء الح��زب
ل نظري أن هدا التصور هو الذي طع  وما يزال إل حد الن داخل المنظمة. وانطلق الكفاح المسلح
.ف 

ل��� خ���ط مس���تقيم
يالي���ة والنظم���ة الس���اهرة عل مص���الحها ل���ن يس���محوا أب���دا به���ذا التط���ور ف  إن تج���ارب الش���عوب وتجربون���ا ت���بيي  أن الرجعي���ة والمتا

ل وسعهم لعاقته
.وسيعملون كل ما ف 

ل�� نف��س ال��وقت لنف��س
، ف��إنه ظ��ل س��جينا ف  إن تقييمن��ا للتجرب��ة رغ��م أن��ه كش��ف ع��ن انحرافن��ا ع��ن مهم��ة التج��در وس��ط الطبق��ة العامل��ة والفلحيي ��

اتيجية. التص���ور الس���الف ال���ذكر ل��� ذل���ك ه���و أن تقيي���م التجرب���ة ل���م يتط���رق للقض���ايا الس���تي
ل��� نظ���ري أن نق���د ممارس���ة العن���ف. ولع���ل م���ا س���اهم ف 

و ف 
كم��ا أن مقول�ة. الثوري عن الجماهتي م�ن ط�رف نخب��ة ق�د ب��رر ع�دم الهتم��ام الج�دي والنج�از الملم�وس لش��كال و ل�و لس��يطة م�ن العن�ف الث�وري

ل��� المس���توى القري���ب و بالت���الل يج���ب ت���وفر" ح���رب التحري���ر الش���عبية الطويل���ة الم���د"
ر عملي���ا أن مس���ألة طويل���ة الم���د إذن ل تهمن���ا و ل ف  ك���ان ي���تا

ل اتجاه تأجيل مسألة العنف إل ما ل نهاية
وطها أي أن ذلك كان يدفع ف  .شر

وإذا ك�ان ق�د س�هل فعل عملي��ة قمعن��ا م�ن. إننا لم ننتب�ه أن ممارس�ة عملن�ا السياسل� خلل تجربون��ا كله�ا ك�ان م�ن فع�ل نخب�ة معزول�ة ع��ن الجم��اهتي
لذلك اعتتا أن��ه م��ن الخ��اط  اعتب��ار. طرف النظام فانه أيضا أكسبنا رصيدا نضاليا وسياسيا داخل جزء من الجماهتي وعلمنا العديد من الدروس

أعت��تا خلف��ا ل��ذلك أن إطلق أعم��ال العن��ف الث��وري م��ن. أن أي عن��ف مم��ارس م��ن ط��رف نخب��ة و ل��و ك��انت معزول��ة خ��اط  مس��بقا لش��كل مطل��ق

ل� أن تقتن�ع الجم��اهتي
ا يمك�ن أن تلع�ب دورا ف  يا كبتي طرف نخبة معينة و ملئمة حتي و لو قمعت هذه العمال توفر لهده النخبة تعاطفا جماهتي
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ل�. بأن هذه النخب�ة تكاف��ح فعل ولي��س فق�ط ب�الكلم م�ن أج�ل تح��رر الجم��اهتي الش��عبية
إذا ت�م اختي��ار الظ�رف الملئ�م مثل حيي �� تك�ون الجم�اهتي ف 

ل��
ل�� الج��رأة ف 

ي ب��ل وإعط��اء المث��ل ف  مرحل��ة م��د نض��الل تخ��وض في��ه نض��الت عفوي��ة وتم��ارس عنفه��ا الث��وري، ف��إن اللتح��ام به��ذا العن��ف الجم��اهتي
ا ل�� نظ��ري ورغ��م احتم���ال فش��لها وقمعه��ا يمك��ن أن تش��كل كس���با سياس���يا ك��بتي

، إن ه���ذه العم���ال ف  الكف��اح والقي��ام بأعم���ال عنيف��ة تس��اند الجم��اهتي
ل����� مي�����دان الكف�����اح المس�����لح والمي�����دان العس�����كري ومعرف�����ة البلد والع�����دو(زي�����ادة عل أنه�����ا تس�����لح المناض�����ليي  بتجرب�����ة غني�����ة 
وتق�����وي ص�����لبتهم) ف 

.وعزيمتهم

إن التصور لعادة البناء قد أسقط تماما من حساباته واهتماماته مسألة الكفاح والعنف الثوري كأن المسألة مج�رد لزم�ة نطرحه�ا م�ن وق�ت) 3
ل اية مهام ملموسة و لو كانت لسيطة

اتيجية نرددها كما نردد مقولت فلسفية لكنها ل تتجسد ف  .لخر ضمن أطروحات استي

ل��� ل��� الخ���ارج والس���جن ع���ن أهمي���ة الجن���وب الغربا
اجع تح���ت ض���غط اليميي ��� داخ���ل المنظم���ة ف  ه���ذا اليميي ��� ال���ذي اس���تفاد م��ن أخط���اء نظري���ة(إن ال���تي

أدى إل أن تص���بح مس���ألة العن��ف أو الكف���اح مس���ألة ملغ���اة تمام��ا م���ن ج���دول تفكتي��� المنظم���ة و ب���الحرى م���ن ج���دول) نقط���ة 13تض���منتها أرض���ية 
كتي  عل التج�در وس�ط الطبق�ة العامل�ة. أعمالها من جهة وأن تظل منظمتنا معزولة تماما عن الحرية إن التصور لعادة البناء باكتفائه فق�ط ب��التي

ل� تق�ديم المنظم��ة وق�د ح��ان الوان
ل� مس�ألة التحض�تي للكف�اح أو العن�ف الث�وري، فق�د أخط��ا لش��كل ف�ادح ف 

و الفلحيي �� دون ط�رح مه��ام ملموس�ة ف 
ي العف�وي. لتصحيح هذا الواقع المنحرف وط ب��روز الكف�اح أو العن�ف الجم��اهتي و ما يجعل من هده الخطاء أكتر فداحة هو من جهة تط��ور شر��

وط عل مستوى المنطقة تسمح بنمو قوى عسكرية .وتوفر شر

ل��) 4
ء ال��دي يون��اف  م��ع الواق��ع العيت  ل��

ل�� المغ��رب، السر
ل�� الكلم ع��ن النتفاض��ات الفلحي��ة ف 

وإذا عرف��ت منطق��ة الري��ف. لق��د ك��انت تحاليلن��ا تب��الغ ف 
ل 
ل بعض النتفاضات مث�ل أولد خليف�ة. ، فإنه من الخاط  تعميم ذلك عل البلد كلها1958انتفاضات ف 

ا ف  ولع��ل ذل�ك يج�د. لقد كنا ننفخ كثتي
ل علي�ه

ل الص��يت  اتيجا
ل رغبة المنظمة و قيادتها تبيان أن المغرب يشبه الصيي  حتي يوس��ت  بتط��بيق المنظ��ور الس��تي

ه ف  والواق�ع ال�ذي يج�ب. تفستي
ا نهاي���ة الخمس���ينات إل يومن���ا ه���ذا م���ا يج���ب أن نفع���ل ه���و دراس���ة ه���ذا الواق���ع نفس���ه. إق���راره، رغم���ا ع���ن إرادتن���ا ه���و أن البادي���ة عرف���ت ه���دوءا ك���بتي
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ه ه والعمل عل تغيتي ض أن نزي����ح عن أعيننا نظارات الفكار المسبقة. لتفستي قد حاول توضيح أسس الستقرار" ريمل لوفو"إن . لكن ذلك يفتي
ل��� 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��� النع���اش، ه���ذا. ف 
ل��� اس���تغلل الي���د العامل���ة ف 

وف 
ل� الكلم ع�ن التح�ولت

ل� تقل�ص الهج�رة. بالضافة طبعا ال القم��ع الش�ديد، أض�ف ال ذل�ك أنن�ا كن�ا نب�الغ ف 
إل أن المعطي��ات الجدي�دة المتمثل�ة ف 

.إل المدينة ل بد وأن تغتي واقع البادية المغربية

ة م�ن الن��ازحيي  م�ن الب�وادي وتف�اقم أوض�اع الجم�اهتي فيه�ا، فإنه�ا ت�وفر إمكاني�ة العم�ل السياسل�� أم�ا الم�دن فإنه�ا زي��ادة عل اس�تقبالها لف�واج غفتي��
ي ل وبالتالل تسمح بانفجارأكتر أشكال الحتجاج والعنف الجماهتي .واليديولوحا

:انطلقا من هذه الملحظات التمهيدية أتطرق للنص

ل��-
ل�� ح��دود ممارس��ونا العملي��ة ولي��س فق��ط بل��ورة تص��ورنا المثقف 

ل يمك��ن ربطه��ا ول��و ف 
.إن الن��ص ب��دل أن ين��اقش المش��اكل الفعلي��ة والملموس��ة ال��تي

وليت��اري إن ك��ل ه�ذه النق��ط نوقش��ت ع��دة م��رات م�ن... التاري����خ يكرر الطروحات العامة حول الثورة الوطنية الديمقراطي��ة الش��عبية والح��زب التا
:وما أريد نقاشه هو الجزء الختي من النص. قبل، لذلك لن أناقشها

، وخلف���ا لبع��ض الرف��اق، أن��ه م��ن الس��ديد تمام��ا وض��ع ك���ل المس���لمات م��ن ن��وع - 2 ل��"ح���رب التحري��ر الش��عبية الطويل��ة الم��د"وإذا كن��ت أعت��تا
، ف 
ل م����ن منطل����ق انطلق التفكتي���� والصاع عل الق����ل و أن ل���� ه����ذا المض����مار إيج����ابا

ل ب����ه الن����ص ف 
مح����ك النق����اش والواق����ع، وإذا كن����ت أعت����تا أن م����ا ي����أبي
ل المسلسل الثوري

ل� ه�ذا المي�دان. المنظمة ستلعب دورا هاما ف 
ل أعتتا أن هذا التفكتي ظل ناقصا لنه ل�م يهت�م بتقيي�م التجرب�ة ف 

ول�و فع�ل. فإنت 
إل مس��توى المحاول��ة ول��و ك��انت أولي��ة وبس��يطة لرب��ط" ص��حيحة"ذل��ك لس��تطاع ربم��ا، أن ينتق��ل م��ن مس��توى الطروح��ات النظري��ة العام��ة ول��و 

ل للمنظمة وواقع ما تنتظره الجماهتي من منظمة ثوري�ة تس�تحق ه�ذا الس�م
إن النتق�اد الرئيسل�� ه�و. نظرتنا الثورية بأرض الواقع أي الواقع الذابي

اتيجية كمس���ألة ليس���ت مطروح���ة للتط���بيق لك���ن فق���ط للنق���اش وكقض���ية ل يربطه���ا بمهامن���ا أن ه���ذا الن���ص يحم���ل نف���س التص���ور الس���ابق للس���تي
.الحالية رابط
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ل من هذا المنطل��ق، ل أتف�ق م�ع الن�ص ح��ول أن- 3
ل تمتي �� الث�ورييي  ع�ن الص��لحييي  ه�و الموق�ف م�ن العن�ف:"إنت 

إح�دى المق��اييس الساس�ية ال�تي
ل���� واس����وبدالها لس����لطة الش����عب

ورة للقض����اء عل س����لطة الع����دو الطبفي لن المش����كل لي����س ه����و الموق����ف النظ����ري ولك����ن ه����و م����دى". الث����وري كص ����
إنن��ا بك��ل. فم��ا ع��دا الكلم ع��ن العن��ف الث��وري م��اذا فعلن��ا و ل��و عل الق��ل للتحض��تي ل��ه. الس��تعداد الج��دلل والفعلل�� لممارس��ة ه��ذا العن��ف الث��وري
ل هذا الميدان عن القوى الصلحية

.ضاحة ل نختلف ف 

ي:"يط���رح الن���ص- 4 أنن���ا كش���يوعييي  ن���ؤمن ب���أن الث���ورة الش���عبية س���تكون م���ن ص���نع. أن أس���لوب العن���ف الث���وري الص���حيح ه���و العن���ف الجم���اهتي

".الجماهتي

ل� ك��ل زم�ان ومك�ان
ل� أن العن�ف الث�وري ال�دي تمارس��ه نخب�ة أو مجموع��ة خ��اط  ف 

ب��ل. إن كوننا نؤمن بأن الثورة س�تكون م�ن ص�نع الجم�اهتي ل يعت 
ل��� ح���الت معين��ة أن يك��ون س��ديدا

ل�� أن العن��ف الث��وري ال��ذي. يمك���ن ف 
ي ه���و ال���ذي س��يؤدي إل النص ف��إن ذل��ك ل يعت  وإذا ك���ان العن���ف الجم���اهتي

ل نضالتها أو إفش���ال
ل تأجيج حماس الجماهتي أو دعمها ف 

ل ظرف معيي  و لشكل مؤقت أن يلعب دورا ف 
يقوم به المناضلون معزولون ل يمكن ف 

.إن ممارسة هذا الشكل من الكفاح يجب أن يكون السوثناء لكن من غتي السديد اعتباره خاطئا بالمطلق. مناورات أعدائها

ل��: "يط��رح الن��ص
، فم��ن جه��ة أول يت��م العم��ل عل تفجتي�� الطاق��ات الخلق��ة للجم��اهتي ف  ي يت��م عل واجه��تيي  أن تنظي��م العن��ف الث��وري الجم��اهتي
ي وت��أطتي مبادرته��ا الثوري���ة العنيف���ة وذل��ك لتتمك���ن م��ن ال���دفاع عل نفس���ها أثن��اء هجم���ات ه��ذا المي��دان وت��دريبها عل أس���اليب النض���ال الجم��اهتي
ل� ظ�رف معيي � م�ن تق�دم المسلس��ل الث�وري تق�وم الق�وى الثوري�ة

ل صفوق أعدائها، و من جه�ة ثاني�ة و ف 
أجهزة القمع بأقل ما يمكن من الخسائر ف 

ل���
، ال���درع المس���لح للجم���اهتي الش���عبية، وأداته���ا ف  ل و عل رأس���ها الح���زب الش���يوعل بإنش���اء أجهزته���ا العس���كرية الثوري���ة كأنوي���ة أول للجي���ش الش���عتا

ل
".مواجهة الجهزة القمعية للعدو الطبفي

ل
، هذه النظرة لم تستطع أن تتخلص من النموذج الص�يت  ل أتفق بتاتا عل إنشاء الجهزة العسكرية الثورية لن تتم إل بعد بناء الحزب الشيوعل

ل��� خ���ط مس���تقيم
ل��� ف 
ورة تمسر 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. وهل��� ترتب���ط ب���النظرة للث���ورة كص���تي
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ل��� مي���دان العن���ف الث���وري وت��دريبها عل ذل���ك وت���أطتي مبادرته���ا"أم���ا قب���ل ذل��ك فيج���ب الكتف���اء ب. الح���زب
"تفجتي��� الطاق���ات الخلق���ة للجم���اهتي ف 

ل�� مي��دان العن��ف إذا ل��م نهت��م بمس��ألة أس��اليب العن��ف ونت��درب عل القض��ايا العس��كرية من��ذ
كي��ف يمكنن��ا أن نفج��ر الطاق��ات الخلق��ة للجم��اهتي ف 

.الن

إذا اس����تمررنا كم����ا فعلن����ا خلل تجربون����ا، فل����ن نس����تطيع البت����ة ل تفجتي���� طاق����ات الجم����اهتي ول ت����دريبها ب����ل إنه����ا س����تكون أك����تر تق����دما من����ا عل ه����ذا
ي  ).مثل الحركات السلمية(المستوى وستوجد قوى أخرى تستطيع هل أن تلعب دور تفجتي وتأطتي العنف الجماهتي

ي، عل التحض��تي لممارس��ة العن��ف  م��ن البن��اء التنظيمل�� والتواج��د الجم��اهتي
أرى أن المنظم���ة يج��ب أن تعم��ل، حيي �� تس��تطيع أن ت��وفر ح��دا أدب ��

الية المتفشية وتصفية الوضاع المنية المهزوزة. وبناء أنوية عسكرية ب للليتا .لكن ذلك ض 

ي المنظ��م للقي��ام بجمي��ع مهامن��ا الثوري��ة، السياس��ية، التنظيمي���ة:"يط��رح الن��ص ل�� ص��يغة العن��ف الث��وري الجم��اهتي
ة الحالي��ة، ف��إن تبت  ل�� الف��تي

أم��ا ف 
".والنضالية المستعجلة وعل رأسها بناء منظمتنا كمنظمة شيوعية مكافحة، صلبة، متجدرة وسط العمال والفلحيي 

ل
ل هذه الصيغة كاف 

والحقيقة أن مثل ه��دا التعام�ل ي�ؤدي بن��ا إل تأجي��ل نق�اش مش��كلة العن�ف الث�وري إل م�ا ل نهاي�ة، أو بالض��بط. ل أتفق أن تبت 
ل نظري، أن المنظمة لن تبت  كمنظمة ش�يوعية مكافح��ة وص��لبة و متج�درة وس��ط العم��ال والفلحيي ��... إل أن يتم إعادة بناء منظمة شيوعية

وف 
وط انفجاره أردنا ذلك أم أبيناه ي الذي توجد و تتكاثف شر .إن هل لم تأخد عل عاتقها الندماج بالعنف الجماهتي

ل صيغة عامة 
ي الثوري المنظم"أن تبت  ل مهامنا الملموس��ة لن واق��ع البلد ي��بيي  أن انفج��ارات م�ن ش��اكلة " العنف الجماهتي

20لن تفيدنا البتة ف 
إن الجم��اهتي س��تحكم علين�ا. ممكنة الوقوع، ورغم ذلك نطرح صيغة عامة لنتخلص من هذا المشكل ون��ؤجله إل أج��ل غتي�� مس�م 1981يونيو 

ل��
ي المنظ��م أو لنن��ا نناض��ل بجانبه��ا ف  وعل خطن��ا السياسل�� لي��س فق��ط لنن��ا نق��ول بح��رب التحري��ر الش��عبية الطويل��ة الم��د أو ب��العنف الجم��اهتي
ل الشوارع والبوادي

ة ف  ل معاركها الطبقية الكبتي
ة وف  ل محنها الكبتي

ل ضيق ولكن أيضا وأساسا لننا سنقف بجانبها ف  ل إطار نقابا
.بعض المعامل ف 
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ل� أعل� م�دى هشاش�ة أوض�اعها وأع�رف هامش��يتها بالنس��بة للجم��اهتي
ل ل ادعو أن تم��ارس منظمتن��ا من�ذ الن العن�ف الث�وري لنت 

وليكن واضحا أنت 
ل� ه�ذا المي�دان

ل� ه�ذه. وض�عف معرفته�ا ب��الواقع وبأس�اليب ممارس�ة العن�ف الث�وري والتقالي�د الش�عبية ف 
ل� ال�ح بك�ل ش�دة أن تأجي��ل التفكتي� ف 

لكنت 
ل إنجاز مهمتنا الرئيسية اي التجدر وسط الطبقة العاملة والفلحيي 

.القضايا وبشكل ملموس سيؤدي إل التأخر حتي ف 

ح النق����ط التالي����ة للتفكتي����. 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����تي
:والنقاش 

.لماذا لم نستفد من تجربة الحرية- 1

ل هذا الميدان- 2
ل وجيش التحرير والمقاومة و: دراسة التجارب المغربية ف  .مارس 3تجربة عبد الكريم الخطابا

ل غيفارا، نيكاراغوا، إيران: دراسة تجارب شعوب أخرى- 3
...توباماروس، تسر

دراس���ة واق���ع الجي���ش والتح���ولت داخل���ه، دراس���ة نق���ط تمرك���زه وأهمي���ة من���اطق تواج���ده،(معرف���ة واق���ع البلد : الهتم���ام بالمس���ائل العس���كرية- 4
).قراءة خرائط ودراسة الجغرافيا

ل إسقاطها تماما من اهتماماتنا
.ان هذه المهام ثانوية بالنسبة للمهمة الرئيسية لكن ل يعت 

ل خط المنظمة"تقييمات مختلفة حول ) ب
"القضايا التكتيكية ف 

:الرأي الول

ل والنق���دي لمجم���وع الطروح���ات التكتيكي���ة للمنظم���ة وم���دى تماثله���ا
ل��� خ���ط المنظم���ة هن���اك ملحظةأاولي���ة ته���م الشد الت���اريج 

ح���ول التكتي���ك ف 
فالمنظم���ة تاريخه���ا. للواق���ع ال���ذي طرح���ت م���ن أجل���ه، ع���ن الص���واب والخط���أ وع���ن تب���اين وجه���ات النظ���ر بيي ��� الرف���اق قيادي���ا وقاع���ديا عن���د طرحه���ا

ه��ذا أح��د العناض ال��ذي يطب��ع مختل��ف العن��اوين أو القض��ايا. وضاعها ال��ذي من��ه م��ا ه��و غ��ائب عن��د ك��ثتي م��ن الرف��اق الج��دد والق��دام القاع��دييي 
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ل���� الن����ص، فالتكتي����ك ه����و م����دى تعاملن����ا والواق����ع
المطروح����ة للنق����اش حالي����ا اس����تعدادا للن����دوة، وغي����اب النظ����رة التاريخي����ة م����ن الن����واقص الهام����ة ف 

ا ومس��تقبل ثاني��ا ل�� أول، حاض ��
ل�� الماض 

ل�� الن��ص. ه��ذا ه��و الكفي��ل بوس��ليط لض��واء عل م��ا فه��م ويفه��م بالتكتي��ك. الملم��وس ف 
نام��ج التك��تيكل ف  فالتا

ل��
نام��ج المرحلل�� كم��ا ه��و م��ذكور ف  ل�� ك��ل زم��ان ومك��ان كم��ا ل��و ك��ان التكتي��ك يقتص عل إع��داد التا

نام��ج ال��ديمقراطل ال��ذي يص��بح حالي��ا ف  يس��اوي التا
نام��ج" الن واليوم"والمقصود هنا أن الرفاق لم يوجهوا الرفاق إل ما يستلزمه الواقع الحالل. النص من شعارات تكتيكية داخل الط��ار الع��ام للتا

ل�. ال��ديمقراطل المرحلل�
إذن هن��اك م�ن الناحي��ة النظري��ة غي��اب تحدي�د مفه��وم التكتي�ك لمجم��وع ظروف��ه، كي�ف يت�م ذل�ك؟ نظ��ن أن��ه س��اعد أول ف 

ل� حال�ة هج�وم او دف��اع؟ بع�دها يج�ب النطلق م�ن تحدي�د وض�عية الجم��اهتي
ل� حالي�ا، هل�� ف 

طرح تحليل لواقع الجم�اهتي وظ�روف الصاع الطبفي

ل التنظي��م ال��داخلل للمنظم��ة ملئم��ا لتحليلن��ا لواق��ع الجم��اهتي
ل�� الن��ص فالش��عارات التنظيمي��ة هل�� أول بالنس��بة للمنظم��ة ،بع��دها. بع��دها ي��أبي

أم��ا ف 
، م�ا يمك�ن طرح�ه م�ن خط��ط نامج الديمقراطل احات عملية من الجانب التكتيكل داخل الطار العام الذي هو التا

ل ينقصها اقتي
ل الجماهتي التي

تأبي
ل عل الس����نة المقبل����ة مجم����وع م����ن التعقي����دات وعل جمي����ع الواجه����ات

،: وأس����اليب نض����الية الن ونح����ن س����نلفي الطلبي����ة، المعتقليي ���� السياس����ييي 
نامج الذي قد يوست  لف الجماهتي حوله، وكما يمكن المنظمة م�ن التط�ور م�ن مرحل��ة.... الموقف من النتخابات المقبلة الخ هذا النوع من التا

ل بتاتا التخلل عن التكتيك النظري
.التكتيك النظري إل التكتيك الملموس الذي طالما ينقصها، ولكن هذا ل يعت 

الملحظ��ة الثاني�ة متعلق�ة بك�ون مهمتن�ا الرئيس��ية هل� إع�ادة بن�اء منظم�ة إل الم�ام بالص�يغة القائل�ة بكونه�ا منظم��ة ش�يوعية ص�لبة و مكافح�ة) 2
.متجدرة وسط الطبقة العاملة والفلحيي 

ء نلح��ظ خلط��ا بيي �� عناض متع��ددة، فكم��ا هل�� متداخل��ة مرتبط��ة ببعض��ها البع��ض، له��ا م��ا يف��رض م��ن التف��رد والخصوص��ية ل��
فكم��ا ه��و. قب��ل ك��ل سر

وري كذلك التفرد والنفصال ابط، ض  وري التداخل والتي ، ب�ل. ض  ل اتيجا
نام�ج الس��تي نام��ج التك�تيكل والتا ف��التنظيم عنص منف�رد ب�ذاته كم��ا ه��و التا

اتيجية هم����ا الل����ذان يح����ددان نوعي����ة الداة الملئم����ة لخدم����ة الخ����ط المرحلل���� والع����ام
إذا ك����ان الم����ر ك����ذلك فالش����عار المط����روح. التكتي����ك والس����تي

.كتكتيك أمر يدعو إل اللتباس منهجيا
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ل� المرحل�ة الراهن��ة،
ل� إذن برنام�ج للجم��اهتي ف 

ل� مرحل�ة مح�ددة، ينبع 
ل� ف 
فإذا ك�ان التكتي�ك خط�ة للجم��اهتي لمجابه�ة م�ا يتطلب��ه واق��ع الصاع الطبفي

ي��ة أول ومنه��ا إل الس��لوب التنظيمل�� للمنظم��ة ثاني��ا. لتنطل��ق منه��ا إل الس��اليب التنظيمي��ة لتحقيق��ه إذن هن��اك. الس��اليب التنظيمي��ة الجماهتي
ل مستوى الشعار المطروح، فتكتيكاتنا هل بالنسبة للجماهتي اول ملزمة بها المنظمة كفصيل

طرح قبلل بالنسبة للسلوب التنظيمل للمنظمة ف 
ا جزء منها ل طليعتها أول وأختي

.يفرض لنفسه أن يكون ف 

ل للمنظمة اتيجا
.بالضافة نوساءل هل الشعارات المطروحة هل تكتيكية أم عناض مبدئية تكون الساس الستي

الداة المنظمة

اتيجية الستي

 

الواقع---------بالنسبة للجماهتي---------اشكال تنظيمية 

الداة المنظمة
ث������م هن������اك الداة الموجه������ة إل. أس������اليب تنظيمي������ة منه������ا أس������اليب تنظيمي������ة لداة----------برنام������ج عم������ل -----ننطل������ق أول م������ن واق������ع الجم������اهتي

.فنحن ل نتكتك لنفسنا بل للجماهتي والشعار المطروح تكتيك للمنظمة وداخل المنظمة. الجماهتي
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هناك من جهة أخرى عنص ل نتفق عليه مجموع الرفاق والمنظمة وهل النقطة المتعلقة بنعت منظمة إل المام بالشيوعية، هدا النع��ت- ب
ة للمنظمة كأمر مسلم به ل الدبيات الختي

.الذي أصبح تقريبا ف 

ل��� مرحل���ة التم���ايز ال���ذي عرفت���ه مجم���وع الحرك���ات الماركس���ية" كمنظم���ة ماركس���ية لينيني���ة"إل الم���ام "فعل نتف���ق عل أن النع���ت الس���ابق ل 
أبي��� ف 

ل��� أورب���ا، عرف���ت م���ا عرفت���ه م���ن التقوق���ع والتهمي���ش
ل��� الع���الم وخاص���ة ف 

ورة التاريخي���ة لمجم���وع ك���ل ه���ذه الحرك���ات ف  المض���ادة للتحريفي���ة، والص���تي
ل� بالنس��بة له�ذه الح��زاب

ا، بينما الحزاب الشيوعية وم�ع تحريفيته�ا م�ا زال�ت تس��تأثر ب�النعت ال�ذي فق�د مض�مونه الحقيفي والحلقية والفشل أختي
ل والح��زاب الش�يوعية التحريفي��ة عل الق�ل بعض�ها وخاص�ة منه�ا ح��زب التق�دم. بالمقارنة مع النم�اذج الول التاريخي�ة

الح�زب الش��يوعل البلش�ف 
ل سابقا اكية الحزب الشيوعل المغربا

.والشتي

كيب الجدلل ل يت��أبي ب�القفز ال ال�وراء والس��تحواذ مثالي��ا عل نع�ت معيي ��
وك��ل الطروح��ات المتعلق�ة بك��ون( بعد كل هذه العتبارات نرى أن التي

وع مرتب�ط ب��الول ال�خ وع أول لتك�وين الداة وك��ون الحرك�ة الماركس��ية مشر� ل س�ابقا كمشر�� فه��ذا الس�تحواذ ق�د ل يخل��و...) الحزب الشيوعل المغربا
ة وتس��تدعل بالت��الل تفحص��ا وتحليل معمق��ا وري ب��ل ل��ه. م��ن خلفي��ات ق��د تك��ون خطتي�� ف��النعت بالش��يوعية كك��ل الش��ياء لي��س مقدس��ا و ل ه��و ض ��

ل�� مرحل��ة أخ��رى لزم��ا، فالجم��اهتي تهمه��ا م��ا تس��تطيع منظمتن��ا م��ن ترجم��ة
ل�� مرحل��ة م��ا وق��د ل يك��ون ف 

ل ق��د يك��ون مهم��ا ف 
نس��بيته وتحدي��ده الت��اريج 

نامج ل بد و أن يكون ماركسيا لينينيا ، هذا التا .شيوعيا- مطامحها واسويعاب همومها وبرنامج معيي 

والحرك��ة الماركس��ية اللينيني���ة المغربي��ة تري��د لنفس��ها ذل��ك الجدي��د والدم��ج الخلق بيي �� الش���يوعية التاريخي��ة ومجم���وع الطروح���ات الناتج���ة ع��ن
ل�� ص��يغته. التج��ارب الجدي��دة الص��ائبة والفاش��لة

ل�� ذه��ن الجم��اهتي فل��ه ك��ذلك ف 
يق والم��ل ف  وع المجتم��ع الش��يوعل إذا ك��ان ل��ه م��ا ل��ه م��ن ال��تا

فمشر��
ل� ك��ل مك�ان وزم�ان. الواقعي��ة م�ا ينف�ر

وع ال�ذي يج�ب التواف��ق علي��ه ف  وع الش�يوعل عل ش�اكلته الس�وفياتية الحالي�ة و م�ا يوبع�ه لي�س بالمشر�
فالمشر��

ل�� ع��دد م��ن الج��وانب م��ن ط��رف ك��ثتي م��ن المثقفيي �� الماركس��ييي 
ل�� ظ��ل. ب��ل مرف��وض ف 

ل�� ص��الح الجم��اهتي ف 
ه��ذا ب��دون نك��ران م��ا تحق��ق م��ن أش��ياء ف 

ل بعض الحيان بالنسبة لحركات التحرر الخ
.فالموضوع هنا طويل والمثلة متعددة... هذه النظمة ومواقفها اليجابية ف 
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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 غتي����
وخاص���ة ب���المغرب لم���ا يحم���ل ه���ذا النع���ت م���ن س���لبيات أك���تر م���ن" الح���زب الش���يوعل"فلس���وف ل يك���ون ذل���ك ب���البحث عل الحل���م الض���ائع .ذل���ك

ل��� م���ن الس���تقلل(اليجابي���ات  ل��� ذه���ن...) تبعيت����ه الول للح���زب الش���يوعل الفرنسل���- موق���ف الح���زب الش���يوعل المغربا
وذل���ك موج����ود وحاض ���� ف 

ل المغرب
.الشباب المثقف وذلك ما تغذيه الدعاية المستمرة للبورجوازية ف 

فض��اءها" إل الم��ام"نح��ن ن��رى أن��ه ل��م ي��أت بع��د ال��وقت لمنظمتن��ا إل ط��رح مث��ل ه��ده الش��كالية، ف��ذلك س��يكون مناس��با عن��دما تح��دد منظمتن��ا 
ل� مجم��وع التي��ارات الثوري�ة الماركس��ية منه�ا والغتي� ماركس��ية،مما س�يجعل م�ن

ي بموازاة ما س��يطرا م�ن تط�ور وتغتي� ف  السياسل ورصيدها الجماهتي
ره ماديا وتاريخيا وحتي تكتيكيا -النعت .الهوية ما يتا

:فحاليا لهذا النعت سلبياته أكتر من إيجابيته وذلك لعدة عوامل

ل��� أحببن���ا ذل��ك أم كرهن��ا وذل��ك بالنس���بة لعض���ائه م��ن جه��ة اكية ه��و الح��زب الش��يوعل المغربا
ونح��ن س��وف نتعام��ل- فمثل ح��زب التق��دم والش���تي

ك .وبالنسبة للبورجوازية الصغرى وكذلك بالنسبة للنظام والقوى التقدمية العالمية والعربية- معهم لكسب العناض النافدة منهم لعمل مشتي

ل��� ه���ذه المرحل���ة بال���ذات؟ وخلص���ة الق���ول نري���د لمنظمتن���ا أن تبفي��� منظم���ة إل الم���ام – ولنح���دد أه���دافنا
وم���ن جه���ة أخ���رى لم���ادا ه���ذا النع���ت ف 

ل��� 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 والتمركزف 

سيبفي النعت بالضافة إل المام بهذه الوسمية بال��ذات راهن��ا له�ا م��ن الرص��يد- المنظمات الماركسية والثورية الخرى عندما نثبت أنفسنا ماديا
ء ل
ر نعتها بأي سر ي مما ل يتا ل والصدى الجماهتي

هن��اك حرك��ات. فإل المام له أكتر من دللة وتكتكيا تبفي الصيغة الواقعية والمعقول��ة. التاريج 
ل أن تكون شيوعية جوهريا

.وصلت إل السلطة بأسماء مختلفة عن الشيوعية فيكف 

نامج مثل) 3 ل يجب بها إغناء التا
، هناك ملحظات حول بعض العناض التي نامج المرحلل :بالنسبة للتا
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.الطلب بتخفيض ثمن الماء والكهرباء- 

ل���� ال����دواوير- 
ال����خ، ولي����س الكلم فق����ط ع����ن الحي����اء....الطرق����ات، الم����اء، الض����وء، الس����كن، الص����حة، التعلي����م: الطل����ب بتحس����يي  ظ����روف العي����ش ف 

الشعبية

ل� عطل��ة الموم�ة، ف�ان ك�ان دل�ك بالنس��بة للوظيف�ة العمومي�ة فه�و ح��ق: قضية حقوق المرأة كأم، هدا التع��بتي لي�س ملئم��ا م�ا معت � دل�ك- 
حقه�ا ف 

وع ويبفي��� مش���كل الم���دة ل. أم���ا بالنس���بة للم���رأة العامل���ة ففعل المش���كل مط���روح. مشر��� ل��� إنج���اب الولد فه���و ح���ق بيول���وحا
ل��� حقه���ا ف 

أم���ا إذا ك���ان يعت 
ل� المطالب��ة بالمس��اواة م�ا بيي � الم��رأة والرج��ل وه�و. إن ه�دا الط�رح ي��وحل ب�الغموض. مفروض، وهناك تطورات مختلف�ة عن�د الم��رأة

ونعت�تا أن��ه يكف 

ل.حق ديمقراطل .أما حق المومة إذا تعلق بحق عطلة المومة فهومطلب نقابا

ل��� العم���ق متع���ارض م���ع ح���ق تقري���ر المص���تي وه���و يك���رس الم���ر الواق���ع داخ���ل- 
بالنس���بة لقض���ية الص���حراء، إن الش���عار المط���روح، ش���عار غ���امض وف 

الص��حراء أي الحتلل ، وتكتيكي��ا لي��س ص��حيحا ، فالس��لم المط��روح والش��عار وإن ك��ان س��لما ع��ادل، فه��و ال��ذي تطلب��ه الدول��ة، والمطالب��ة بالس��لم
 تحدي��دا مثل المطالب��ة بالس��تفتاء ال��ديمقراطل 

م��ع جلء الق��وات المس��لحة الملكي��ة أو بص��يغة أخ��رى اك��تر تحدي��دا، الخلفي��ة(تف��رض ص��يغة أك��تر
ل م��ن ويلت الح���رب و أن المطالب���ة بالس���لم ممك���ن إقن���اع الجم���اهتي ب���ه، ولك���ن المطالب���ة بالس���تفتاء أك���تر

م��ن ه���ذا الش���عار وه���و أن الجم���اهتي تع���اب 
ل�� و م��ن هن��ا إقن��اع الجم��اهتي بف��راغ ش��عار النظ��ام و مط��البته

ل�� إط��اره ال��ديمقراطل الحقيفي
ل�� الض��افة أن الس��تفتاء يج��ب أن يك��ون ف 

وض��وحا ويكف 
ل� الصاع، الكفي�ل بإعطائن�ا عناض لوض�ع ش�عار أك�تر تحدي�دا، هن�اك م�ن. بالستفتاء

بالضافة إل ذلك ل بد من مراعاة وض�عية الج�انب الخ��ر ف 
.يرى صواب عدم طرح القضية مع الجماهتي تكتيكيا

ل���� ط����رح التكتي����ك أن نق����دم تجرب����ة المنظم����ة م����ن أش����كال سياس����ية) 4
وع ف  ا نري����د أن نلف����ت النظ����ر ال نقط����ة منهجي����ة، ك����ان مهم����ا قب����ل الشر���� أختي����

ل إطار التكتيك من إيجابيات وسلبيات
ل هذا المجال. وتنظيمية ف 

.وهكذا نكون قد استفدنا واسونتجنا من تاري����خ المنظمة ف 
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ورة وايجابي��ة ط��رح النق��اط الساس��ية له��ذا اله��دف مثل) 5 لم��ان، القض��ية الفلس��طينية، ض��د غلء المعيش��ة،: فيم��ا يخ��ص التنس��يق، ن��رى ض �� التا
.وتكوين لجن مؤقتة أو مستمرة حسب الظروف الموضوعية والذاتية للحركة الثورية والتقدمية....الخ

ل
:الرأي الثاب 

ل� ال�داخلل وأنه�ا أص�بحت مجموع�ة م�ن المثقفيي � يناقش��ون ويناقش��ون دون أن يك�ون
ل� العم��ل التثقيف 

سبق لل ان نبهت ال أن منظمتنا غرق�ت ف 
ل للمنظم��ة

، ل��م تعم��ل س��وى. ل��ذلك أدب �� تفاع��ل م��ع الواق��ع ال��ذي تعيش��ه بلدن��ا و ل م��ع الواق��ع ال��ذابي ل ط��رات من��د ذل��ك الحيي ��
وأن التط��ورات ال��تي

.المزيد من اقتناعل بخطأ وخطر هذا النهج الذي لن يؤدي سوى إل التصفية

ل تتحك��م – في��ه وك��ون الرف��اق ال��ذين يخوض��ون ه��ذا الصاع
ولع��ل م��ن أس��باب ذل��ك، الش��كل ال��ذي يتخ��ذه الصاع داخ��ل المنظم��ة والمف��اهيم ال��تي

ا م���ا تظ���ل تن���اقش التفاه���ات والمس���ائل الثانوي���ة مم���ا. بعي���دين ع���ن واق���ع الممارس���ة العملي���ة ل ك���ثتي
فالصاع أساس���ا ش���كل تض���خم هائ���ل للوث���ائق ال���تي

ة بدون جدوى .يؤدي إل إهدار طاقات كبتي

ل�
ل الصاع فهل المثالي�ة التام�ة إذ يعتق�د المتص�ارعون أن خ�ط المنظم��ة س�يتحدد م�ن حص�يلة نقاش�اتهم وضاعاتهم ف 

ل تتحكم ف 
أما المفاهيم التي

ا، إن لم يكن فراغا تاما فل غرابة أن يصبح جزء أساسل من الصاع يهت��م بالصاع. الوقت الذي تشهد فيه الممارسة العملية للمنظمة نقصا كبتي
ان������ا نش������هد مسلس������ل اس������مه  ض������د اختص������ار"نفس������ه أي بالس������لوب ال������ذي يخ������اض ب������ه الصاع أو م������ا يص������طلح علي������ه بالمركزي������ة الديمقراطي������ة، فتي

ل�� الصاع ه��و الذاتي��ة. يجي��ب عن��ه مسلس��ل آخ��ر م��ن التوض��يحات م��ن ط��رف القي��ادة"الديمقراطي��ة
ول غراب��ة أيض��ا أن يص��بح الج��انب الرئيسل�� ف 

إن....)الوش��ويه، التهام��ات، النعوت��ات الس��اقطة، الفك��ار المس��بقة، المزاي��دات الرخيص��ة(ومحاول��ة ه��زم الخص��م بك��ل الوس��ائل ب��ل ح��تي بألش��عها 
ضعف بل انعدام ممارسة فعلية للمنظمة داخل المناضليي  وخاصة الطبقة العاملة وكون المتصارعيي  هم رفاق انقطعوا من��ذ وق��ت طوي��ل ع��ن
ل كثتي من الحيان، أو يؤدي إل بروز أطنان م�ن الطروح��ات

واقع البلد الفعلل يعمق من ظاهرة أن الصاع يأخد مظهر ضاع من أجل الصاع ف 
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ل��� س���وق الفك���ار
ل��� أطروح����ات عدي���دة حس���ب م���ا يظه���ر ف 

اجع عنه���ا وتبت  والنظري���ات شعان م���ا تظه���ر مثاليته���ا وع���دم ملءمته���ا للواق���ع، فيت���م ال����تي
".التنظيمية"

كون رفاق فرع الداخل الذين كان عليهم أن يب��ادروا أو يعمل��وا عل رب��ط) أي واقع النقاشات الداخلية المهزوزة(ومما يزيد من تغدية هذا الواقع 
ل� نف�س اللعب�ة، لعب�ة النق�اش بعي�دا ع�ن ن�ار الممارس��ة التنظيمي��ة، وأص�بحوا

المنظمة بالمناضليي  وخاصة الطبق�ة العامل�ة والفلحيي �� ق�د دخل�وا ف 
ف���إذا ممارس���تهم تتمتي ��� بالنتظاري���ة وبالتق���اعس ع���ن اللتح���اق. مجموع���ة م���ن الف���راد والط���ارات همه���م دراس���ة آخ���ر م���ا أنتجت���ه قريح���ة المنظري���ن

ل�� أن تبفي�� دار لقم��ان عل حاله�ا 
أو بص��يغة أص��ح أن يص�ل التفك��ك إل(بالطبقة العمالية وعن حسم أوضاعهم المني��ة المه��زوزة وك��أنهم راغب��ون ف 

و أن تبفي�� المنظم��ة منظم��ة مثقفيي �� برج��وازييي  ص��غار له��م طموح��ات إع��ادة البن��اء لك��ن تنقص��هم العزيم��ة والش��جاعة) م��داه القض أي الن��دثار
ة جوازية الصغتي .عل الحسم مع مواقفهم التا

ل إنجاز خطوة واحدة ملموسة أو تجدر أحدهم داخل قلعة بروليتاري�ة أه�م بك�ثتي م�ن أطن�ان
ل فرع الداخل ف 

وأريد هنا ان ألح عل تقدم الرفاق ف 
لتجرب�ة ق�د ل تنتهل�� م�ن تقييمه��ا إل الب�د أو المقتبس��ة لش��كل" تقييم"الوثائق المدمجة والممنهجة والمحكمة المنطق، لكن المتمركزة إما عل 

وطها وخصائصها ل من تجارب تنظيمية لم ندرسها إل حد اسويعاب كل شر
.انتقاب 

ل�� الب��راج العاجي��ة: أق��ول 
ام��ج والخط��ط المدمج��ة ف  ل�� قلع��ة بروليتاري��ة أحس��ن مئ��ة م��رة م��ن أطن��ان النص��ائح والتا

ب��ل إن. أن يتج��در أح��د الرف��اق ف 
ه��ا م��ن المه��ام الملموس��ة والمرتبط��ة بنض��ال المناض��ليي  ه��و ال��ذي م��ن ش��أنه أن يجع��ل الرف��اق المنظري��ن يس��اهمون إنج��از مث��ل ه��ذه المهم��ة وغتي

ل. ويتج����اوزون ضاعاتهم العقيم����ة
ة ال����تي فليتحم����ل الرف����اق مس����ؤولياتهم ولينفض����وا عنه����م النتظاري����ة القاتل����ة ليتخلص����وا م����ن تل����ك الفك����رة الخطتي����

.ستحل المشاكل لذلك يجب انتظارالثورة أن تمر
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ل�� ال��داخل ه��م ال��ذين س��يحلون المش��اكل وح��دهم
والن��دوة الوطني��ة. والن��دوة الوطني��ة س��تحل المش��اكل بق��در م��ا ه��م يس��تطيعون حله��ا. فالرف��اق ف 

ل ستصنع المنظمة بل المنظم��ة والرف��اق
ل أن تنعقد لتتقدم المنظمة إل المام والندوة الوطنية ليست هل التي

ليست أداة أو مفتاحا سحريا يكف 
.هم الذين ينجزون الندوة الوطنية

ام الص�ارم ات المهم�ات بق�در م�ا أن تك�ون الن�دوة الوطني�ة التع��بتي الواض�ح والل��تي  والساسل حاليا ه��و أن تص�ادق المنظم��ة عل وث�ائق تط�رح عشر�
ورة ك��ذلك لن المنظم��ة متقلص��ة ج��دا( والع��زم الص��لب للرف��اق عل القي��ام بمه��ام ول��و ك��انت لس��يطة وقليل��ة  تع��تا بم��ا لي��دع) وهل�� س��تكون بالص ��

ل� الطبق�ة العامل�ة وتحم��ل المس�ئوليات ونف�ض غب�ار التكالي��ة والنتظاري�ة والقطيع�ة
مجال للشك بأن هناك رفاق يري�دون فعل تج�در المنظم��ة ف 

ل�� ه��ذا المض��مار وابتع�دت ع��ن تل�ك. مع النقاشات المثقفية العديمة الفائدة
ت الن��دوة الوطني��ة ع�ن ذل�ك وخرج��ت بتوص��يات واض��حة ف  فإذا ع��تا

ل قد تكون بعيدة عن متطلبات الظرف، فإنها ستكون ناجحة وستكون خطوة لسيطة لكن مهمة
ل الجابة عن الشكالت التي

الرغبة المثقفية ف 
ام��ج والش��كالت والطروح��ات، ف��إن ذل��ك،. عل طري��ق إنش��اء المنظم��ة ل�� النقاش��ات اللمتناهي��ة ح��ول العدي��د م��ن الخط��ط والتا

أم��ا إذا انزلق��ت ف 
ل�� ال��داخل ع��ن تحم��ل مس��ؤولية جس��يمة وأن مص��تي المنظم��ة بيي �� أي��ديهم، عليه��م أن يراع��وا أن

ا ع��ن ه��روب الرف��اق ف  زي��ادة عل أن��ه س��يكون تع��بتي
ل� الحقيق�ة

ة ف  ل المظهر لكنه�ا ك�بتي
ا عل ورق بل هو تحديد مهام ملموسة وبسيطة ف  ل ستظل حتا

امج والخطط التي الساسل ليس هو تسطتي التا

ل
ي��ة واس�عة وت�وهم نفس��ها أنه�ا تس��تطيع. تراعل واقعهم الذابي لقد ظلت المنظمة تحدد لنفسها برامج عريضة قد تلئم وضع منظم��ة له�ا جماهتي

ل دعايونا. تطبيقها
امج ظلت كلما لغوا تردده وتكتبه ف  فكفانا غرورا، كفان�ا ك�دبا عل انفس�نا وعل. والحقيقة من تجربونا مند النشأة أن هذه التا

ل�� أطن��ان م��ن المه��ام ل ننجزه��ا
ل ح��تي ل نب��دد قوان��ا ف 

أم��ا أن نك��ون واض��حيي  وأن نح��دد المه��ام. الجم��اهتي لنح��دد مه��ام وبرام��ج تراعل�� واقعن��ا ال��ذابي
ة المهام وتنوعها وعدم قدرتنا عل إنجازها .المركزية والملحة بالنسبة لنا وإل أصابنا الحباط أمام كتر

ل�� خ��ط المنظم��ة"انطلق��ا م��ن ه��ذه الملحظ��ات س��أتطرق لنق��اش لس��يط 
اتيجية"إذا ك��ان ن��ص ": القض��ايا التكتيكي��ة ف  يتط��رق...." القض��ايا الس��تي

اتيجية م���ن مس���توى المق���ولت العام���ة إل مس���توى الفع���ل، ف���إن وط م���رور تل���ك الس���تي اتيجية دون البح���ث ع���ن إمكاني���ة ت���وفتي شر��� للقض���ايا الس���تي
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ل يتكل������م عنه������ا 
ل للق������وى السياس������ية ال������تي

المنظم������ة، الحمل�����������م،القوى(الن������ص الح������الل ال������ذي يتط������رق للتكتي������ك يغف������ل تمام������ا التط������رق للواق������ع ال������ذابي
ل�� أرض��ية....) الماركس��ية

اتيجية ظ��ل ف  ل�� الواق��ع الملم��وس، فنق��اش الس��تي
مم��ا ي��ؤدي إل ط��رح أفك��ار عام��ة ل ي��رى الم��رء كي��ف يمك��ن أن تتجس��د ف 

ل أدب  ممارسة مما يدفع إل الوساؤل حول ما دوره
أما نقاش التكتيك فهو يتعام ع��ن. القيادة نقاشا عاما ل غاية ملموسة من ورائه ول يصب ف 

ة وكأن الحملم ما زالت قائمة كتنظيمات يمك��ن العم�ل عل التنس��يق فيم�ا بينه�ا الواقع الفعلل ويناقش وكأن المنظمة لها تواجد نضالل وقوة كبتي
ل انتظار توحيدها 

اب سياسل� ج�د"م�ارس 23" بينم�ا الك�ل يعل�م ان منظم�ة(ف 
، أص�بحت بض��ع مجموع�ات ل قي�ادة له�ا، تجمعه�ا ص�داقات اواق��تي

ال��ذي" الختي��ار الث��وري"ل قي��ادة ول ح�د أدب �� م�ن النض��باط لت��وجه ع��ام، أم��ا : ل يت��وفر عل أدب �� مكون��ات تجمي��ع" لنخ��دم الش��عب"ه��ش ،وأن 
، ولن يقبل البتة أن ينسق كتجميع مع تجميع آخر اكل

)يطرح التنسيق معه فإنه ما زال داخل التحاد الشتي

وط إنجازه���ا ل حالي���ا ول عل الم���دى القري���ب ل ل تت���وفر تمام���ا شر���
ل��� تحدي���د العدي���د م���ن المه���ام ال���تي

إن إغف���ال ه���ذا الواق���ع ق���د أس���قط الرض���ية ف 
.والمتوسط وبالتالل سوبفي مجرد رغبات ذاتية

ل�� رغ��م م��ا يطرح��ه ص��احب الرض��ية، الكلم ع��ن " الحمل��م"إن الكلم ع��ن ": الحمل��م"وح��دة ) 1
كم��ا تبل��ورت تاريخي��ا ، ولي��س عل" الحمل��م"يعت 

ل م�ا زال�ت تعم�ل عل" إل الم�ام"كمجموع��ة م�ن الفص��ائل ق�د انته�ت تمام�ا، فم��ا ع�دا منظم��ة " الحمل�م"والواق�ع الح�الل ه�و أن . فكرة مج�ردة
ال��تي

ل�� إط��ار النض��ال والصاع السياسل�� والفك��ري وتعم��ل، رغ��م ك��ل الن��واقص وك��ل النحراف��ات، عل
بن��اء نفس��ها كمنظم��ة وعل توحي��د خ��ط سياسل�� ف 

ف����ان الفص����ائل الخ����رى ق����د ان����دثرت كمنظم����ات وأص����بحت" إل الم����ام"اس����تمرار ن����وع م����ن النض����باط و م����ن الهياك����ل التنظيمي����ة، م����ا ع����دا منظم����ة 
.مجموعات من المثقفيي  والمناضليي  تجمعهم علقات جد هشة ويشكلون اتجاهات وتجمعات ثقافية اكتر منه منظمات ماركسية لينينية

ض��نا أن��ه أص��بح م��ن الممك��ن أن توح��د ه��اته" حمل��م"لغ��و مث��الل لن��ه ل��م يب��ق هن��اك" الحمل��م"ف��الكلم حالي��ا ع��ن توحي��د  يمك��ن توحي��دها، ول��و افتي
يد م��ن تعقي��د ؟ س��يعظل فق��ط مجموع��ة م��ن المثقفيي �� ل علق��ة له��م بالطبق��ة العامل��ة والفلحيي �� مم��ا س��تي  المجموع��ات فم��ا عس ذل��ك أن يعظل��
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ة لهده المجموعات" إل المام"معضلة تجدر  فتوحي��د م��ا تبفي�� م��ن. داخل الطبقة العاملة والفلحيي  ويعمق مسألة الطابع البورجوازية الصغتي
ء وتضيع الطاقات بدون جدوى ل

ل سر
.الماركسييي  اللينينييي  حاليا مسألة مثالية تماما، إضافة إل أنها مسألة خاطئة ل تفيد ف 

ل����� نظ�����ري ل�����ن يت�����م توحي�����د 
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" الحمل�����م"إذن ف 

ل� أحس��ن
ل� القي��ام ببع�ض العم�ال الثقافي��ة ف 

كة بل فق�ط رغب�ة ف  ام واضح بحد أدب  من القناعات المشتي مجموعات من المثقفيي  ل يجمعهم التي 
ل�� أن��ه لي��س هن��اك مناض��ليي  ماركس��ييي  لينينييي �� خ��ارج . الح��وال

ل�� نظ��ري اللتح��ام به��م ع��تا" إل الم��ام"لك��ن ه��ذا ليعت 
ء حاص��ل لك��ن ف  ل��

ه��ذا سر
.توحيد فصائل قد يكونوا متواجدين داخلها ولكن كأفراد فقط

ل س���يؤدي نقاش���ها إل توحي���د 
إن وح���دة الماركس���ييي  اللينينييي ���" الحمل���م"ل���ذلك أرى أن���ه م���ن المث���الل تمام���ا حالي���ا ط���رح مجموع���ة م���ن النق���ط ال���تي

ل�� إط��ار مسلس��ل نض��الل وحيي �� سوس��تطيع ) ولي��س الحمل��م(
ل�� بن��اء نفس��ها والتحامه��ا بالجم��اهتي وخاص��ة الطبق��ة" إل الم��ام"س��وتم ف 

م��ن التق��دم ف 
.العاملة والفلحيي 

وري لكن����ه س����يكون عمل بيي ���� المناض����ليي  ، إن ه����ذا العم����ل ممك����ن و ض ���� ك م����ع الماركس����ييي  اللينينييي ���� ل���� ض����د أي عم����ل مش����تي
ل���� إنت 

إن ه����ذا ل يعت 
.كأفراد") الحملم"ليس بيي  فصائل(الماركسييي  اللينينييي  

ل� وج�ود حلق�ات 
ء ال�ذي ل�م يب�ق مت��وفرا(أما التنس��يق بيي �� القي��ادات ف�إن ذل�ك غتي�� ممك�ن لن ه�ده القي�ادات غتي� موج�ودة، ووجوده�ا يعت  ل�

،)السر
ل�� إط��ار القاع��دييي  أن يك��ون هن��اك تنس��يق بيي �� الماركس��ييي  اللينينييي �� لك��ن ك��أفراد فق��ط، وربم��ا أأن احس��ن وس��يلة

كم��ا أن��ه م��ن الممك��ن، كم��ا وق��ع ف 
ك وبتط��وير النق��اش والصاع) ولي��س الحمل��م(لتوحي��د الماركس��ييي  اللينينييي ��  ي��ة تس��مح بالعم��ل المش��تي ل�� المنظم��ات الجماهتي

هل�� خل��ق تي��ارات ف 
.الهادف
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ل�: الخلصة-
ك معه��م ك��أفراد والتنس��يق معه�م ف  ورة العم��ل المش��تي ل مسألة توحيد الماركسييي  اللينينييي  بالتأكيد عل ض ��

ل حاليا ف 
يجب أن نكتف 

كلم ل يق��دم ممارس��ونا وس��يبقينا" الحمل��م"إن الكلم ع��ن توحي��د . إط��ار المنظم��ات النض��الية لك��ن لي��س كفص��ائل ب��ل فق��ط كاتجاه��ات سياس��ية
.نردد أطروحات ل علقة لها بالواقع

نام��ج المرحلل�� للمنظم��ة)2 ل�� أن :التا
ل�� ال��داخل لي��س برنامج��ا مرحلي��ا لن الكلم ع��ن برنام��ج مرحلل�� يعت 

نام��ج المط��روح م��ن ط��رف القي��ادة ف  ان التا
نام��ج ي يس��مح بالنض��ال عل ه��ذا التا والحقيق��ة. المنظم��ة سوناض��ل م��ن أج��ل تحقيق��ه، وبالت��الل أنه��ا تت��وفر عل ح��د أدب �� م��ن التواج��د الجم��اهتي

نام����ج حالي����ا يلع����ب دورا وحي����دا ه����و إخب����ار نام����ج المرحلل���� ل����ن يتع����دى الدعاي����ة ل����ه، فالتا الم����رة هل���� أن ذل����ك غتي���� حاص����ل وأن نض����النا لتحقي����ق التا
ل تعبئتها لن التعبئة تتطلب حدا أدب  من العلقات مع الجم��اهتي ول يمك��ن الجماهتي بأننا نساند مطالبها ومطامحها

 العادلة، فل هو يساهم ف 
نامج و ل نحن قادرون بفعل أي عمل نض�الل لتحقيق�ه، إذن ه�و إعلن ع�ن طموحن��ا فق�ط ل لتا

 كن�ت و إذا. تصور تعبئة انطلقا من إسقاط فوفي

ل
ي��ة ال�تي ل أعت��تا أن اله�م ه�و تحدي�د برام��ج أك�تر تواض�عا انطلق��ا م�ن تجاربن�ا داخ�ل القطاع��ات الجماهتي

أعتتا أن ذلك مس�ألة مقبول�ة تمام�ا ، ف��إنت 
.نعمل داخلها وأن نعمل عل النضال فعل بجانب الجماهتي من أجل تحقيق بعض مطالبها

ل���� نظ����ري، إن ط����رح برنام����ج مرحلل���� للمنظم����ة س����ابق لوان����ه لن����ه يقف����ز عل الواق����ع ول يراعل���� أنن����ا ل����م نس����تطيع حالي����ا النض����ال وس����ط الجم����اهتي
ف 

بالتف����اف- 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. الساس����ية نظ����را لع����دم تج����درنا
نام��ج كتتوي����ج. وأن تناض��ل وس��طها- ول��و نس��بيا- إن م��ا يس��مح بالتف��اف الجم��اهتي ه��و بالض��بط أن تتج��در وس��طها. الجم��اهتي ح��وله ل التا

آن��ذاك ي��أبي
ث��م كي�ف يمك�ن للجم��اهتي أن تلت�ف ح��ول برنامجن�ا ونح�ن غتي�� متواج�دين داخله��ا؟. لمرحلة من التجدر والنضال وليدفع بهده العملية إل المام

هل سيتم ذلك لن قوى سياسية أخرى يمكن أن توبت  برنامجنا؟
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نام��ج  ك لكاف�ة المناض�ليي  المخلص��يي " كذلك أعتتا من غتي الصحيح الطرح بأن التا لن ه�ؤلء المناض�ليي ...." س�يفتح الب��اب أم�ام العم��ل المش��تي
ك المخلصيي  يجب أول أن يكون لهم حد أدب  من التأثتي عل الجماهتي وخاصة الطبقة العاملة والفلحيي  ليتمكنوا م�ن بع�د القي�ام بعم�ل مش�تي

.داخل هذه الجماهتي

ل�� مس��توى المرحل��ة بج��انب
نام��ج مرحلل�� للمنظم��ة لن المنظم��ة ليس��ت ف  نام��ج المرحلل�� ل يج��ب حالي��ا تس��ميته بتا وخلص��ة الق��ول أعت��تا أن التا

ل���� دعايون����ا للتع����بتي ع����ن تض���امننا م���ع نض����ال الجم����اهتي وم����ع مطالبه���ا العادل����ة وللتع����بتي عل
الجم����اهتي م���ن أج����ل تحقيق����ه، لك���ن يمك���ن اس����تعماله ف 

ك مع المناضليي  المخلصيي  لقضايا الجماهتي وليجاد أرضية حد أدب  معهم بما يخدم مصلحة الجماهتي ونضالها .استعدادنا للنضال المشتي

ذم ه��ذه: التنسيق بيي  قوى اليسار) 3 إن كل مناضل مخلص ل يمكنه أن ين�ادي بجبه�ة الق�وى اليس��ارية، لك�ن الواق��ع الح�الل ه�و لي�س فق�ط تشر�
أم��ا الختي��ار فم��ا زال ل��م يقط��ع علقت��ه ب���الحزب وبالت��الل ل��ن يقب��ل أب��دا التنس���يق" الحمل��م"الق��وى ولك��ن وه��ذا أخط���ر ه��و تفس���خ أغلبي��ة فص��ائل 

ل يراعل��� الواق���ع ول���ن ي���ؤدي إل أي���ة") الختي���ار الث���وري"+ "الحمل���م"أي (ف���الكلم حالي���ا ع���ن تنس���يق الق���وى اليس���ارية . كتنظي���م م���ع تنظي���م آخ���ر
.نويجة

ي��ة يمك��ن أن تق�وم تنس��يقات، لكنه�ا س��تظل ل� قطاع��ات جماهتي
ل�� خض�م ه�ذا العم�ل ف 

ك وف  ان ما يمكن القيام به حاليا هو العمل القاعدي المشتي
ورة تنسيقات خاصة بقطاع معيي  وسوتم بيي  مناضلل ذلك القطاع دون أن ترفي إل مستوى تنسيق بيي  إطارات

.بالص 

 تنسيق قي�ادي وقاع�دي مس�ألة خاطئ�ة عل المس��توى التك�تيكل لن�ه تح�دد مهم�ة ل تت�وفر
ل نظري أن الكلم عن تنسيق القوى اليسارية بمعت 

ف 
ا عل ورق وط إنجازها عل المستوى التكتيكل وستظل حتا

.شر

ء، لك��ن أن نظ��ن أن دل��ك ممك��ن عل المس��توى التك��تيكل ف��ذلك مثالي��ة ل��
أن ن��دعو لمث��ل ه��دا التنس��يق ونع��تا ع��ن رغبون��ا واس��تعدادنا للقي��ام ب��ه سر

.ومراهنة خاشة مسبقا
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ل�� أن يتج��اوز ه��ؤلء
وخلص��ة الق��ول أن ل وح��دة الماركس��ييي  اللينينييي �� ول تنس��يق الق��وى اليس��ارية مس��الة رغب��ة ذاتي��ة للمناض��ليي  اليس��ارييي  يكف 

.حلقيتهم لكل يتم التنسيق بينهم أو الوحدة

ورة الج��واب عل مش��اكلها وتوحي��د نض��الها ل�� الجم��اهتي وض ��
ل�� ظ��ل تهمي��ش اليس��ارييي  ع��ن. إن م�ا س��يفرض ذل�ك ه��و تج�در اليس��ارييي  ف 

أم��ا الن وف 
، ل��ن ت��ؤدي التنس��يقات س��وى إل علق��ات هش��ة  ض��نا إمكاني��ة قي��ام ه��ذه التنس��يقات(الجم��اهتي ل ترتك��ز عل المتطلب��ات الملموس��ة) ه��ذا إذا افتي

.لتوحيد نضالت الجماهتي ولكن فقط عل الرغبة الذاتية لمجموعات اليسارييي  المعزوليي  عن الجماهتي

ول عل طري��ق التنس��يق بيي � الق��وى اليس��ارية دون أن تتق�دم") الحمل��م"ولي��س(ل يمك��ن بتات��ا التق�دم ل عل طري��ق توحي��د الماركس��ييي  اللينينييي �� 
ل�� الجم��اهتي وعل الجم��اهتي وعل رأس��ها الطبق��ة العامل�ة والفلحيي �� ل�ذلك ف��الكلم ع�ن التنس��يق اليس��اري أو وح��دة

منظمتنا عل طري��ق تج��درها ف 
.كمهمة مطروحة للنجاز حاليا مسألة خاطئة" الحملم"

عل للمنظم����ة) 4
ورية لتط����وير ارتب����اط المنظم����ة: العم����ل الشر���� عل للمنظم����ة مس����ألة هام����ة وض ����

إن فت����ح نق����اش ح����ول إمكاني����ة تط����وير العم����ل الشر����

ل أس��جل الت��أختي. بالجم��اهتي
ل�� ه��ذه المس��ألة، ف��إنت 

وك ف  ل�� القي��ادة لم��تا
ل�� ه��ذه النقط��ة وم��ع نق��د الرفي��ق ف 

ل م��ع م��ا طرح��ه ف��رع ال��داخل ف 
وم��ع اتف��افي

ل
ل��� ه���ذا المي���دان وع���دم اهتم���ام الرف���اق وخاص���ة رف���اق ال���داخل بتط���وير أس���اليب المنظم���ة والس���تفادة م���ن ك���ل المكاني���ات ال���تي

الخطتي��� للمنظم���ة ف 

عل
ل أساس����ا(ف����إذا ك����انت بع����ض المجموع����ات الماركس����ية اللينيني����ة تهت����م فق����ط بتط����وير النش����اط الجم����اهتي . يس����مح به����ا العم����ل الشر����

)نش����اط ثق����اف 
وأس��قطت م��ن اهتمامه��ا بن��اء تنظي��م مرك��زي ص��لب ع��تا تط��وير خ��ط سياسل�� وبن��اء هياك��ل تنظيمي��ة، ف��إن منظمتن��ا ل��م تعم��ل من��ذ انطلق عملي��ة

عية للتواج�د وس�ط الجم��اهتي ورة الس�تفادة م�ن المكاني��ات الشر� إن تص�حيح ه�ذا النح�راف. إعادة البن��اء س�وى عل بن��اء هياكله�ا و تج�اهلت ض ��
ل�� ه��دا

ل ستمكن من التقدم ف 
ورة ملحة وان فتح النقاش الديمقراطل الواسع والهادف هو الوسيلة التي

ل سيادة الخط الداخلل ض 
الذي يساهم ف 

.المضمار
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ورة يفرض���ها واق���ع الجم���اهتي ورغب���ة المنظم���ة وأساس���ا الطبق���ة العامل���ة و عل والرب���ط المحك���م بين���ه وبيي ��� العم���ل الشي ض ���
إن تط���وير العم���ل الشر���

.الفلحيي 

إن بل���ورة تكتي���ك ج���دي يتطل���ب الهتم���ام به���ذه. ل���م يتط���رق ف���رع ال���داخل له���ذا الموق���ف: موق��ف المنظم���ة م���ن الحرك���ات الس���لمية ب���المغرب) 5
ل� بع�ض القطاع��ات الش��عبية

ل�ذلك يج�ب محاول�ة معرف�ة الظ��اهرة. المس��ألة خاص�ة وأن ه��ذه الحرك��ات ق�د أص�بحت تت�وفر عل ت�أثتي ل ب��أس ب�ه ف 
.وفتح النقاش حول بعض المواقف الدي يجب اتخاده منها

:الرأي الثالث

:حول وحدة الحملم)1

ل كراس 
ة"ف  ل تص��وري لكيفي��ة إنج��از الوح��دة عل" من أجل التقييم والتقويم والتثوير والتنظيم والبلتي

تعرضت لكيفية توحيد الحملم، وركزت ف 
ل�� أرض��يتها ح��ول 

بن��ت تص��ورها لكيفي��ة إنج��از الوح��دة عل المواق��ف" القض��ايا التكتيكي��ة"ج��انب الممارس��ة الثوري��ة لع��ادة البن��اء، بينم��ا القي��ادة ف 
.النظرية

وظل��ت القي��ادة مثل تك��رر" يج��ب بناؤه��ا عل أس��س فكري��ة وسياس��ية"فنظ��رة القي��ادة له��ذه الوح��دة نظ��رة مثالي��ة، فهل�� تظ��ن أن وح��دة الحمل��م 
ل أسس من نوع1979ذلك مند سنة 

وط الوحدة ف  فل�م تس�مح ل�ه. إل آخ��ره...وثاني�ا يج�ب التف�اق عل ك�ذا... أول يج�ب التف�اق عل ك�ذا: ، شر
ء ل�
ة، السر ل سقط فيه�ا العدي�د م�ن مكون�ات الحرك�ة الماركس��ية اللينيني��ة خلل الس��نوات الختي��

مثاليته بالستفادة من ظاهرة النحلل والردة التي
ل�� مواق��ف نظري��ة مح��ددة ل يص��ح أن يك��ون ه��و الس��اس الوحي��د للوح��دة

ويمك��ن إعط��اء بع��ض المثل��ة عل م��دى مثالي��ة. ال��ذي يثب��ت ك��م أن تبت 
وط الوحدة"وسطحية  ل سطرتها القي��ادة" شر

ل� نظ��ر القي��ادة ه��و . التي
ط الول والساسل� ف 

ل�� الماركس��ية اللينيني��ة كمنظ��ور للع�الم، ك��أداة"فالشر��
تبت 

ل العمل
ل المغرب " للتحليل، وكمرشد ف 

ل الع��الم(وأن التعدد الكبتي ف 
ل توبت �� الماركس��ية اللينيني��ة، وعل) وف 

للتي��ارات والتجاه��ات والم��ذاهب ال��تي
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ط الول-الخص�����وص التناقض�����ات والصاعات الش�����به  وعل س�����بيل المث�����ال ،. عدائي����ة القائم�����ة فيم�����ا بينه�����ا، تؤك����د م����دى س�����طحية مث�����ل ه�����دا الشر�����
اكية، وجماعة أنوال يعلنون لمن يريد أن يسمع لهم أنهم شيوعيون ماركسيون لينينيون .فجماعة حزب التقدم والشتي

ل وه��و
ط الث��اب  ل�� المرحل��ة الراهن��ة،أي الث��ورة الوطني��ة الديمقراطي��ة الش��عبية، لك��ن القي��ادة هل�� نفس��ها ل تتف��ق: والشر��

التف��اق عل طبيع��ة الث��ورة ف 
ل���� ارض����يتها 

ط، اد انه����ا طرح����ت م����ؤخرا ف  ل���� الث����ورة المغربي����ة"عل ه����ذا الشر����
اتيجية ف  ان الث����ورة الوطني����ة الديمقراطي����ة: "طرح����ت" القض����ايا الس����تي

ل إنجاز بعض مهامها بدون قيادة الطبقة العاملة، فالقي�ادة تراجع��ت هن�ا 
)ب�دون أدب � تفس��تي ج��دي ومس��ؤول(الشعبية يمكن ان تندلع وتتقدم ف 

ل أرضياته مثل خلل 
وط الوح��دة بيي �. 78و  77عن موقف المنظمة الذي كان يدافع عنه ف  وكانت القيادة آنذاك تض�ع ه�ذا الموق�ف ض�من شر�

.الماركسييي  اللينينييي 

وواض��ح أن م�ن ل يره��ن إمكاني��ة قي��ام الجبه�ة الوطني��ة الديمقراطي�ة الش��عبية بقي��ادة الطبق��ة العامل��ة، ف��إنه يقب�ل عملي��ا بقيادته�ا م�ن ط�رف طبق��ة
ة ة ل. أخ���رى مث���ل البورجوازي���ة الوطني���ة أو البورجوازي���ة الص���غتي وق���د س���بق لل��� م���رارا أن أوض���حت أن البورجوازي���ة الوطني���ة أو البورجوازي���ة الص���غتي

ل���� أرض����ية بعن����وان (يمكنه����ا أن تفج����ر أو تق����ود أوأن تنج����ح الجبه����ة الوطني����ة الديمقراطي����ة الش����عبية 
محاول����ة بناءالجبه����ة قب����ل بن����اء الح����زب"مثل ف 

وليتاري، إنما تؤدي إل بناء جبهة البورجوازيات ل أرضية . 1979بتاري����خ يونيو" التا
وه�ذا" الثوري�ة، أح�داث ودروس 81حرك��ة ج�وان"وكذلك ف 

.خلف جوهري

ط الث��الث ه��و ل��: "والشر��
ادور وملكل�� الراض  ي المنظ��م كأس��لوب أساسل�� للقض��اء عل س��لطة الكم��تا التف��اق عل أس��لوب العن��ف الث��وري الجم��اهتي

ل�� أرض��ية (ومعل��وم " الكب��ار
ل�� الث��ورة المغربي��ة"ف 

اتيجية ف  ل�� رأي القي��ادة عل" القض��ايا الس��تي
ي المنظ��م، تع��تا ف  أن ص��يغة العن��ف الث��وري الجم��اهتي

اتيجية الملئم��ة لحس��م مس��ألة الس��لطة ب��المغرب ط،. الس��تي ل ل أتف��ق معه��ا تمام��ا عل ه��ذا الشر��
ل�� منظم��ة واح��دة، ف��إنت 

ل�� م��ع القي��ادة ف 
ورغ��م أنت 

ط للتوحد مع جامعات أخرى؟ وربما رفاق آخرون ، فكيف به أن يطلبه كشر
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ط الخ��امس ه��و ل�� المنظم��ة الموح��دة للمركزي��ة الديمقراطي��ة: "والشر��
ا، حي��ث ان القي��ادة مثل توبت �� المركزي��ة" تبت  ل�� ش��يئا ك��بتي

ط ل يعت  وه��ذا الشر��
ل�� تص��ارع م��ع القي��ادة 

ل مثل أج��د نفسل�� دائم��ا ف 
ح��ول التط��بيق الفعلل�� للمركزي��ة) من��د نش��أة المنظم��ة إل ح��د الن(الديمقراطي��ة ورغ��م دل��ك ف��إنت 

ل هذا المجال سلسلة مقالت (الديمقراطية 
")ضد اختصار المركزية الديمقراطية"انظر عل القل ف 

وع خطة عمل"فرغم ان القيادة اطلعت عل فصل  ة: "من كراس" (مشر ، فإنه�ا ل�م تس��تفد من��ه بم��ا")من أجل التقيي��م والتث�وير والتنظي�م والبل�تي
ل يج�ب أن تبت � عل أساس�ها وح��دة"في�ه الكفاي�ة، حي��ث ل�و تمعن�ت في��ه لوج��دت بع�ض الفك�ار القائل�ة 

وط المدقق�ة ال�تي إن محاول�ة تحدي�د الشر��
ل الحقيقة سابقا لوانه

ل الحكم عل جماع��ة أو منظم��ة م�ن المنظم��ات"وكذلك" الحركة الماركسية اللينينية، سيكون حاليا ف 
المقياس الحاسم ف 

امه���ا العملل��� بخ���ط
ل تتف���ق عليه���ا، ولكن���ه م���دى ارتباطه���ا بجم���اهتي العم���ال والفلحيي ��� أساس���ا، وم���دى التي 

الم���دعوة للوح���دة لي���س ه���و المب���ادئ ال���تي
ي ".النضال الثوري الجماهتي

نامج النضالل التكتيكل :حول التا

ل��� أرض���ية القي���ادة تتعل���ق ب
نام���ج النض���الل التك���تيكل" النقط���ة السادس���ة ف  ته القي���ادة أن���ه " التا يش���كل ج���زءا م���ن برنام���ج الث���ورة الوطني���ة"وق���د اعت���تا

ل او م�ا ش��ابه ذل�ك ول يكوسل�� أي��ة ص�بغة". الديمقراطية الشعبية نامج تكتيكل ولكنه برنامج نقابا نامج ليس بتكتيك، و ل بتا ل الحقيقة فإن التا
وف 

ل�� للش��غل أو الكنفدرالي��ة الديمقراطي��ة اكل أو جماع��ة أن��وال او التح��اد المغربا
اكية والتح��اد الش��تي ة، والواق��ع أن ح��زب التق��دم والش��تي ثوري��ة ممتي ��

:فنقطه الرئيسية هل. للشغل يمكن ان يوبنوه حرفيا

المطالبة بتحسيي  الوضاع القتصادية والجتماعية والمعيشية للجماهتي-1

المطالبة بتحقيق الحريات الديمقراطية- 2

يالية= نقد ( مناهضة - 3 ....مخلفات الستعمار والسيطرة المتا
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ل المنطقة= المطالبة (النضال من أجل - 4
....السلم الفوري والعادل ف 

ل- 5
...دعم الشعب الفلسطيت 

..."التضامن مع جميع حركات التحرر- 6

ل ل تري�د القي��ادة النوب��اه اليه�ا هل� أن�ه إذا ك��ان 
نام�ج النض�الل التك�تيكل"و المسألة ال�تي ل� المغ�رب" (التا

حه القي�ادة عل الث�ورييي  ف  ل يرفي��) ال�ذي تق�تي

ل����
نام����ج التك����تيكل ل يختلف����ون ف  نام����ج التك����تيكل للق����وى الص����لحية، فه����ذا معن����اه، أن ه����ؤلء الث����ورييي  أص����حاب ذل����ك التا إل مس����توى وطبيع����ة التا

، ولو اقسموا بأغلظ اليمان أن لهم أهدافا ثورية أخرى .الجوهر عن هؤلء الصلحييي 

وع قاب��ل للتغيتي�� والغن��اء: "وحينم��ا تطمئنن��ا القي��ادة بقوله��ا برنام��ج نض��الل"وحينم��ا ت��دعونا القي��ادة إل تكمي��ل برنامجه��ا التك��تيكل ب " ه��ذا المشر��

ام بح�دود 1970وعم�وم الحرك�ة الماركس��ية اللينيني��ة من�د " إل الم�ام"فإن ذلك ل يعمينا عن ك�ون م�ا فعلت�ه منظم��ة " قطاعل ه��و بالض�بط الل��تي 
نام��ج الث��وري التك��تيكل  ل�� ع��ن البي��ان أن��ه ل داعل�� لتك��رار التجرب��ة. اي الفش��ل والتص��فية: فك��انت النويج��ة المعروف��ة". اللطي��ف"مث��ل ه��ذا التا

وغت 
.الماضية

ل�� المرحل���ة
ل ل��م تفص���ح عنه��ا، هل�� أن العم��ل عل القض��اء عل النظ���ام الرجعل�� غتي�� مطروح���ة بع��د ف 

ل�� تص��ور القي��ادة، وال��تي
والطروح���ة الساس��ية ف 

نام��ج الث��وري:" وه��ذا م��ا يظه��ر م��ن قوله��ا. التاريخي��ة الراهن��ة ل��(....) م��ن أج��ل تحقيق��ه من��ذ الن (......) تعم��ل المنظم��ة (....) التك��تيكل (  التا
ام��ا ف 

ة الكف��اح الث��وري م��ن أج��ل القض��اء عل النظ��ام الرجعل�� 
ل�� م��ع برنام��ج الث��ورة الوطني��ة الديمقراطي��ة الش��عبية،(....) ف��تي

نام��ج النض��الل يلتفي ف��إن التا
.بعبارة أخرى، فإن مهمة القضاء عل النظام القائم غتي مطروحة بعد

ل نفس الرض�ية 
ل نقطة أخرى عرفت القيادة ف 

و حينم�ا". ي��زرع وه�م تغيتي� الوض�اع السياس��ية القائم�ة: "بك�ونه ه��و ال�ذي" العم��ل الص��لحل"وف 
نامج  نام�ج النض�الل التك�تيكل"نرجع إل تصور القيادة حول إمكانية تحقيق هذا التا نلح��ظ أن تعري�ف القي�ادة للعم�ل الص��لحل ينطب��ق عل" التا
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، حي���ث كتب��ت  نام���ج رهيي ��� بم���وازين"برنامجه��ا التك��تيكل ل�� ظ��ل النظ���ام الق���ائم؟ إن تحقي��ق ه��ذا التا
نام��ج الث��وري التك���تيكل ف  ه���ل يمك���ن تحقي��ق التا

ة س��وتمكن م��ن تحقي��ق أج��زاء ، ف��إن ه��ذه الختي�� ، ف��إذا تح��ولت م��وازين الق��وى لص��الح الجم��اهتي الق��وى بيي �� الجم��اهتي الش��عبية وأع��دائها الطبقييي ��
نام����ج ان الق����وى لص����الح". هام����ة م����ن ه����ذا التا ل���� ظ����ل النظ����ام الق����ائم عن����د تح����ول متي ����

فالقي����ادة تؤك����د إمكاني����ة تحقي����ق أج����زاء هام����ة م����ن برنامجه����ا ف 

؟. الجماهتي ان القوى المذكور؟ أليس هذا التصور بإصلحل
لكن الساسل هو كيف سيتحول متي 

ل�� ظ��ل النم��ط الح��الل يس��تحيل تحقي��ق لي��س 
ل�� ه��ده القض��ية يختل��ف تمام��ا، حي��ث أعتق��د أن��ه ف 

ل�� ف  نام��ج، ولكن��ه" أج��زاء هام��ة"إن رأبل م��ن ذل��ك التا
و م��ا يق��رب م��ن ثلثيي �� س��نة الماض��ية م��ن تجرب��ة النظ��ام. يس��تحيل تحقي��ق ل النقط��ة الول من��ه ول الثاني��ة ول الثالث��ة ول الرابع��ة ول الخامس��ة

.الحالل ،ومن تجربة الحزاب السياسية فيه، تؤكد ذلك، ول داعل للمزيد من محاولة تكرار تجربة الحزاب التقليدية

نام���ج النض���الل التك���تيكل"ه���ل يج���ب الكتف���اء بإبق���اء  ل��� ح���دود مه���ام إص����لحية " التا
اع إص����لحات اجتماعي���ة(ف  بمعت ��� القتص���ار عل محاول���ة ان���تي 

وع خط��ة عم��ل ه��و برنام��ج ص��غتي "، رغ��م أن )اقتص��ادية وسياس��ية فق��د طرح��ت في��ه مهم��ة) ولي��س التكتي��ك كل��ه" (وج��زء م��ن التكتي��ك(...) مشر��
وط الطاح��ة بالنظ��ام الق��ائم " يالي��ة المس��يطرة (...) تهتي �� شر�� والطاح��ة لس��لطة(...) وحش��د ق��وى الجم��اهتي الش��عبية للكف��اح ض��د النظ��ام والمتا

ل الكبار 
ادورية وملكل الراض  جوازية الكمتا تهتي  تحقي�ق(..) وإقامة جمهورية ديمقراطية شعبية مبنية عل مجالس العمال والفلحيي  (....) التا

ل�� إط��ار مه��ام منظم���ة ". الث���ورة الزراعي���ة
ل�� إط��ار برنام��ج جبه��ة الق��وى الثوري��ة ولي���س ف 

وح���دها، لن ه��ذه" إل الم��ام"وق��د طرح��ت ه���ذه المهم��ة ف 
، ولن تطبيق هذه المهمة سيبفي مستحيل أو فاشل إذا لم تتع��اون عل إنج��ازه ك��ل ل نفس الوقت عل كافة الثورييي 

المهمة بالضبط مطروحة ف 
ل� البلد

نام�ج التك��تيكل للقي�ادة ف�إن مس�ألة الس��ويلء عل الس��لطة أو ح�تي مهم�ة التهتي � الج�دي له�ا فإنه�ا غتي�. أو أغلبية القوى الثورية ف  ل� التا
أم�ا ف 

ل أرضية القيادة حول 
ل حدود إصلحية، وحتي ف 

ء الذي يبفي برنامجها ف  ل
ل الث��ورة المغربي��ة"واردة، السر

اتيجية ف  فإنن��ا ل نج��د أي" القضايا الستي
ل أوردته�ا القي��ادة هل�� التالي�ة

ل: "توضيح جدي حول مسألة السويلء عل السلطة، والشارة الوحيدة ال�تي
التحدي�د ال�دقيق للش��كل أو الش��كال ال�تي

107



مام" : 
أ
 ــ وثائق ونصوصالخط التحريفي ــ 1994 ــ 1980"إلى ال

ي المنظ��م  ة الحالي��ة) اله�ادف إل الس�ويلء عل الس��لطة(سيتخدها أس�لوب العن�ف الث�وري الجم�اهتي ل� الف��تي
ل� المس��تقبل، أم�ا ف 

يمك��ن القي��ام ب�ه ف 
ل صيغة أسلوب العنف الثوري الجماهتي المنظم كاف

".فإن تبت 

نام����ج يون����ام وعل���� الجم����اهتي بمص����الحها: "وح����ول تص����ور القي����ادة لس����لوب تعبئ����ة الجم����اهتي تق����ول ل���� خض����م النض����ال م����ن اج����ل تحقي����ق ه����دا التا
ف 

حه القي�ادة لح�دود النض��ال الص��لحل يجعل�ه غتي� ك�اف ليص��ال وعل�." الحقيقي�ة وبطبيع��ة أع�دائها
نام��ج التك�تيكل ال�ذي تق�تي لك�ن ع�دم تج�اوز التا

.الجماهتي إل ذلك المستوى

نام���ج للنض���ال م��ن أج���ل تحقيق���ه"و أك���دت القي���ادة أن ه���ذا  نام��ج الث��وري يس���مح بالتف���اف أوس��ع الجم���اهتي ح���ول ه��دا التا وه��ذا التص���ور غتي���". التا
ل 
ل ناضلت بالمغرب خلل سنوات عل برامج مطلبية مماثلة لم تنجح ف 

ح��ول" لف أوسع للجماهتي"مقنع بل لن تجربه الحزاب التقدمية التي
امج .ذلك النوع من التا

نامج النضالل  ك لكاف�ة المناض�ليي  المخلص�يي  لقض�ية الجم�اهتي مهم�ا ك��انت"وأكدت القيادة أيضا أن مثل هذا التا يفتح الباب أمام العم�ل المش��تي
نام���ج التك���تيكل" ، وه��ذا التص���ور غتي�� مقن���ع أيض���ا، إذ أن أمث���ال ه��ذا "انتم���اءاتهم السياس���ية لتك��ون) ب���المغرب( ظل��ت مت��وفرة ول��م تك��ف أب��دا " التا

ك بيي  مختلف التيارات والقوى السياسية المناضلة .أساس عمل مشتي

ل يج��ب تط��بيق 
ة الزمني��ة ال��تي نام��ج التك��تيكل"ول��م تح��دد القي��ادة الف��تي  س��نوات؟ ول��م يح��دد أه��دافه، ه��ل هل��" التا

خلله��ا، ه��ل هل�� س��نة، أم عشر��
ل أسس وأهداف هذا 

ر الغموض ف  اع تلك الصلحات؟ الشتي  الذي يتا ، أم هل فعل انتي  نامج التكتيكل"تعبئة الجماهتي ".التا

ل�� الرض��ية،
وكتب��ت القي��ادة، يج��ب أن نك��ون مس��تعدين لممارس��ة ك��ل الش��كال والس��اليب النض��الية، ه��ذا مث��ال عل العب��ارات الغامض��ة ال��واردة ف 

اكية، أو أس��اليب نض��ال جماع��ة أن��وال، إل آخ��ره، فهل��
لم��ان أو أس��اليب نض��ال ح��زب التق��دم والش��تي ل�� التا

ل مثل أو للعم��ل ف  لننظ��ر للعم��ل الره��ابا
.فهل تدعونا القيادة حقا للستعداد لممارستها؟" أساليب نضالية"كذلك 

108



مام" : 
أ
 ــ وثائق ونصوصالخط التحريفي ــ 1994 ــ 1980"إلى ال

ل ارضية القي��ادة
ل� الرض�ية: "مثال آخر عل العبارات العديدة الغامضة الواردة ف 

ل� الث��ورة ببلدن�ا ف 
س�بق للقي��ادة ان تعرض�ت للقض��ايا الساس��ية ف 

ل�� الث��ورة ب��المغرب"المعنون��ة 
اتيجية ف  ة طويل��ة م��ن ه��ذه المرحل��ة" القض��ايا الس��تي ل تظ��ل ثابت��ة نس��بيا خلل مرحل��ة تاريخي��ة بكامله��ا أو ف��تي

".وال��تي
ل� عملي�ا معت � العب�ارة الول" نسبيا"لكن عبارة " تظل ثابتة"لحظ عبارة 

ل بع�دها فتلع 
"خلل مرحل�ة تاريخي�ة بكامله�ا"لح�ظ ك�ذلك عب�ارة . ت��أبي

ة"ثم عبارة  ل ما سبق ذكره" أو خلل فتي
ل من بعدها لتلع 

ل تأبي
ل تطرحها القيادة . التي

اتيجية التي أم غتي ثابتة؟ وهل هل��" ستظل ثابتة"فهل الستي
اتيجية  اتيجية مجرد " مرحلة تاريخية بكاملها"استي ة طويلة"أم إستي .؟ الغموض هنا هو الواضح "فتي

ل�� مقولته��ا المعروض��ة أعله أنه��ا ح��ددت 
ل�� الث��ورة ببلدن��ا "لك��ن الك��تر خط��ورة م��ن ه��ذا وذاك ه��و أن القي��ادة تؤك��د ف 

ل(..) القض��ايا الساس��ية ف 
وال��تي

ل تبفي� ثابت��ة، فإنن�ا نج�د أنه�ا ل"تظل ثابتة خلل مرحلة تاريخية بكاملها
ى م�ا هل� القض�ايا الساس�ية ال�تي

، بينما حيي  نرج�ع لرض�يتها الم�ذكورة لت �
اتيجية الثوري�ة ه��و عملي��ا ال�ذي يج�ب أن يبفي� حس��ب رأي القي��ادة ثابت��ا خلل مرحل�ة تاريخي��ة بكامله��ا، اتيجية ثوري��ة أي انع��دام الس��تي ء كاس��تي ل�

سر
ل�� خلص��ة واح��دة هل��" القض��ايا التكتيكي��ة"إذا أض��فنا إل ذل��ك افتق��ار أرض��ية القي��ادة ح��ول 

، ف��إن النويج��ة تكتم��ل ف  إل أي تكتي��ك تجدي��دي فعلل��
.العجز والغموض

عية ل الشر
:العمل ف 

عية"لكل��� تثب���ت القي���ادة أطروحته���ا ح���ول  ل��� الشر���
خلل الس���نتيي  الولي���تيي  م���ن نش���أة الحرك���ة الماركس���ية اللينيني���ة، ك���ان: "كتب���ت م���ا يلل���" العم���ل ف 

ا ج��دا عل ك��بتي
ل�� الجمعي��ات الثقافي��ة،: اهتمامه��ا بالعم��ل الشر��

عية للحرك��ة الماركس��ية اللينيني��ة، العم��ل ف  إص��دار مجل��ة انف��اس كواجه��ة دعائي��ة شر��
عيا(إنش��اء تي��ار الطلب��ة التق�دمييي   ل) م�ن دون أن يك��ون شر�

داخ��ل الحرك��ة الطلبي��ة، قي��ام العدي�د م��ن أط��ر الحرك��ة الماركس��ية اللينيني��ة بعم��ل دع��اب 
ات، ن��دوات(ش��فوي مكث��ف  عية القانوني��ة، فتلج��أ إل. ، وه��ذه مغالط��ة)محاض �� ل�� الشر��

فالقي��ادة تري��د جرن��ا إل اليم��ان بإمكاني��ة عم��ل المنظم��ة ف 
عية ل الشر

:فلنحلل هذه الحجة. محاولة إيهامنا أن الحركة الماركسية اللينينية كانت خلل السنتيي  الوليتيي  من نشأتها تعمل ف 
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ة ثقافي���ة يكت���ب فيه���ا بع���ض المثقفيي ��� كمثقفيي ���  . عية للحرك���ة الماركس���ية اللينيني���ة، وإنم���ا فق���ط كنشر��� أو عل(أنف���اس ل���م تك���ن تص���در كمجل���ة شر���
ل توض��ح فيه�ا للجه��زة)الخصوص بأسماء مستعارة

، ومن�ذ اللحظ��ة ال��تي ، وغتي�� منظميي �� ، وكان هؤلء يحرصون عل الظهور كأناس مثقفيي �� ل غتي��
، أشعت إل منعه��ا وإل متابع��ة أص��حابها فكي��ف تت��وهم القي��ادة إمكاني��ة حص��ول المنظم��ة عل. القمعي��ة أن وراء أنف��اس أن��اس ث��ورييي  ومنظميي ��

عية" ة دعائية؟" واجهة دعائية شر .وإمكانية إصدار المنظمة كمنظمة لنشر

ل�� الجمعي��ات الثقافي��ة عل عك��س ادع��اء القي��ادة ب��دأ م��ع نش��وء فص��ائل الحرك��ة الماركس��ية اللينيني��ة، ول��م يتوق��ف إل م��ع تص��فيتها .
لك��ن. العم��ل ف 

ل���� تل����ك الجمعي����ات كتنظيم����ات أو كحرك����ة ماركس����ية لينيني����ة، لك����ن
عيا ف  الساسل���� ه����و أن فص����ائل الحرك����ة الماركس����ية اللينيني����ة ل����م تك����ن تعم����ل شر����

، غتي منظميي  ل تلك الجمعيات كأفراد، وكانوا يحرصون هم أيضا عل الظهور كمواطنيي  عادييي 
.مناضليها فقط هم اللذين كانوا يعملون ف 

ل�� مناس��بة انتخاب��ات نقاب��ة الطلب��ة أوط��م  .
كة ف  ل�� البداي��ة مج��رد لئح��ة انتخابي��ة مش��تي

، ف��إنه ك��ان ف  ل�� الم��ؤتمر (أم��ا تي��ار الطلب��ة التق��دمييي 
ل�� 14ف 

ف 
كة كتي���ار وس���ط الحرك���ة الطلبي���ة)1971 ل��� اعتب���ار أنص���ار اللئح���ة المش���تي

لك���ن ل ذل���ك التي���ار الجبه���وي، ول تي���ار الطلب���ة. ، ث���م اس���تمر بع��د ذل���ك ف 
عل للحركة الماركسية اللينينية

.القاعدييي  الحالل لم يدعل ولم يتظاهر ولم يسمح النظام به قانونيا أبدا، كامتداد تنظيمل شر

ل وص��فتها القي��ادة  .
عية ال��تي ات والن��دوات الشر�� ل ش��فوي مكث��ف ق��ام ب��ه أط��ر الحرك��ة الماركس��ية اللينيني��ة"أم��ا المحاض ��

، فل ب��د م��ن"كعم��ل دع��اب 
ل ك�انت

ل قام بها أطر الحركة الماركس��ية اللينيني��ة ق�د نظم�ت أساس�ا داخ�ل المؤسس��ات الجامعي�ة ال��تي
ات التي تدقيق أن الندوات القليلة والمحاض 

ل لم تعرف حتي ما يجري داخلها
ل كانت محرمة عل قوات القمع التي

ل مد نضالل ل سابق له، والتي
ة. آنذاك ف  أما اليوم فإن تنظي��م مج�رد محاض ��

.تقدمية شيئا ما يعد من قبيل المستحيل تقريبا

عية، ومنه�ا المثل�ة التالي�ة ل� الشر��
العم��ل: "ورغ�م بق�اء الرض�ية غامض�ة عل العم�وم، فق�د وردت ع��دة عب��ارات تش��تي إل عم��ل المنظم��ة كمنظم��ة ف 

عل ال��ذي يمك��ن ان تق��وم ب��ه المنظم��ات الثوري��ة
نام��ج، برنامج��ا دعائي��ا ونض��اليا لعمله��ا"، "الشر�� المنظم��ة س��يمكنها لس��هولة أن تقتب��س م��ن ه��ذا التا

عل
عل للمنظم��ة". "الشر�

نام�ج الخ�اص بالعم��ل الشر� ل� الرض�ية "، "التا
نام�ج النض�الل التك�تيكل المط��روح ف  ل�(...) التا

يمك��ن المس��اعدة عل أساس�ه ف 
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عل
ل�� إط��ار العم��ل(...) م��ن الممك��ن أن تط��رح لش��كل مباشر�� تص��ورات المنظم��ة ومواقفه��ا م��ع تغيتي�� بع��ض الص��يغ ". "إط��ار العم��ل النض��الل الشر��

ف 

عل
عل " الشر���

ل��� الجمل���ة التالي���ة تتأس���ف القي���ادة عل ك���ون المنظم���ة ل تق���وم كمنظم���ة بعم���ل شر��
ي���ة ه���و تقريب���ا"وف  ل��� الط���ارات الجماهتي

إن العم���ل ف 
ة ه��م أعض��اء المنظم���ة والمرتبطيي ��� به��ا عل الوحي��د ال��ذي تق��وم ب��ه المنظم���ة حالي��ا، وح���تي ه��ذا العم��ل، ف��إن ال��ذين يقوم��ون ب��ه مباشر��

العم���ل الشر��
"! وليس المنظمة كمنظمة

ة تصورات المنظمة ومواقفها مع تغيتي بعض الصيغ، وما توناساه القيادة ه�و أن تغيتي� الص�يغ ه�و"وطرحت القيادة  من الممكن ان تطرح مباشر
ل" بعب���ارة" الث���ورة الديمقراطي���ة الش���عبية"فمثل تغيتي��� ش���عار . ل أق���ل ول أك���تر تغيتي��� لتل���ك المواق���ف نفس���ها ح". حك���م ديمقراطل��� ش���عتا كم���ا تق���تي

.القيادة ليس مجرد تغيتي طفيف ولكن الفرق بينهما يصبح هو الفرق بيي  شعار ثوري وشعار إصلحل

عية(و م���ا تنس���اه، او توناس���اه القي���ادة  ل��� الشر���
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 

ل��
ادوري��ة وملكل�� الراض  جوازي��ة الكمتا القانونية، ل يتعلق ل بالقانون المزعوم ول بالهامش الديمقراطل المزعوم، بل بالساسل هو أن طبيع��ة التا

ل�
ل�� ف 
الكبار، ل تقبل ولن تقبل ولو دقيقة واحدة بوجود شخص أو تيار أو تنظيم يقوم بأعمال ثورية ته�دد مص�الحهم الطبقي�ة، أي بأعم��ال تمسر

ل��� م��ع أع��دائهم
، وتهيئه��م للص���دام الطبفي ل�� ال��وقت بالض���بط ال��ذي نش��اهد في���ه. اتج���اه توعي���ة وتنظي��م الك���ادحيي  المس���تغليي 

فنك���ران ه��ذا الواق��ع ف 
سة والمفضوحة  ل� (العديد من المثلة القمعية الشر

ج�وان 20مثل تص�فية الحرك�ة الماركس��ية اللينيني��ة، إطلق الجي��ش للن�ار عل المتظ��اهرين ف 
، اعتق��ال الجماع��ات الديني��ة81 ب تي��ار الطلب��ة القاع��دييي  ، ض �� اكل

ض��د أدب ��) ، تص��فية الكنفدرالي��ة الديمقراطي��ة للش��غل، تف��تيت التح��اد الش��تي
.التحركات الفكرية أو النقابية والسياسية المعارضة للنظام القائم، سيكون من المثالية العمياء

ل�� الظ��رف الراه��ن
ل تراه��ا ملئم��ة وممكن��ة ف 

عل ال��تي
ل�� " أم��ا إذا ك��انت القي��ادة فعل تحص، أش��كال العم��ل الشر��

ي��ة-" 1ف  ل�� الط��ارات الجماهتي
"العم��ل ف 

ل - 2كأفراد، 
ات والندوات"المشاركة ف  ل أرضية" سياسية-مجلة ثقافية"كأفراد دائما، إصدار" المحاض 

ثرة الواردة ف  كمثقفيي  أفراد، فإن تلك التر
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ورية لقناعن���ا ب���أن تل���ك الش���كال المح���ددة ال���واردة فعل،  وع خط���ة عم���ل" انظ���ر ك���ذلك(القي���ادة ل���م تك���ن ض ��� ل��� ك���راس" مشر���
م���ن أج���ل التقيي���م" ف 

ة ").والتقويم والتثوير والتجميع والبلتي

ه :العلقة بيي  تحليل الواقع وطرح مهمات تغيتي

، ما هو التكتيك الذي تدعونا القيادة إليه؟ مكونات هذا التكتيك هل التالية
كتي  :بتي

عية - 2بناء المنظمة، -1 ل الشر
:برنامج مرحلل جوهره- 5التنسيق بيي  القوى الثورية، - 4توحيد الحملم، - 3العمل ف 

جاع س���بتة ومليلي���ة.* المطالب���ة بالحري���ات الديمقراطي���ة.* المطالب���ة بتحس���يي  أوض���اع الجم���اهتي- .*المطالب���ة بالس���لم الف���وري.* المطالب���ة باس���تي

ل
فهل هذه المكونات تشكل تكتيكا ثوريا؟. التضامن مع حركات التحرر.* التضامن مع الشعب الفلسطيت 

 ، ل لوشكيل تكتيك ثوري فعلل
له�ذا حينم��ا طرح�ت مث�ل ه�ده المكون�ات نس��بيا ، بالض�افة إل أخ�رى أك�تر دق�ة وتق�دما(ان هذه المكونات ل تكف 

ل�� 
وع خط��ة العم��ل"ف  ل ل��م أس��مح لنفسل�� بوس��ميتها تكتيك��ا ثوري��ا" مشر��

:المعن��ون ب(خاص��ة و أنن��ا إذا رجعن��ا إل آخ��ر تحلي��ل سياسل�� للقي��ادة ). ف��إب 
ل المغرب خلل عام "

.، نجده يونبأ بانفجار حاد لعدة تناقضات")81حول تصورات الوضع ف 

ل ذل�ك التحلي�ل
ل� ال�ذي: "فقد جاء ف  وبا ل� الكب�ار بع�د ان�دلع مسلس�ل نتي

ادوري��ة وملكل� الراض  جوازي�ة الكمتا ل� ص�فوف التا
وإذا ك��انت التناقض��ات ف 

اوة ومنعكس�اتها المتص�اعدة عل ، فإذا اس��تمرت الح��رب بص � اكل
التف حوله كافة القوى الشوفينية الرجعية والصلحية باسوثناء التحاد الشتي

ورة إل ب���روز ه���ده التناقض���ات مج���ددا وربم���ا انفجاره���ا لش���كل عني���ف ل���ن تظ���ل: "ث���م ج���اء في���ه". الص���عيد ال���داخلل بالخص���وص، س���يؤدي بالص ���
ل� ه�ذه المؤسس�ة

ل�� الكب�ار ب�دون انعكاس��ات عل قي��ادة الجي��ش المتحكم��ة ف 
ادوري�ة وملكل� الراض  جوازي�ة الكمتا وج��اء في��ه". التناقضات داخ�ل التا

ل�� ص��فوف الرجعي��ة إل النفج��ار: "أيض��ا
".مهزل��ة نظ��ام التن��اوب عل الحكوم��ة بيي �� مختل��ف الح��زاب الرجعي��ة وذل��ك ح��تي ل ت��ؤدي التناقض��ات ف 

ل�� ذل��ك 
ورة إل احت��داد(أن ه��دا الس��لوب "وج��اء ف  أي أس��لوب تص��عيد القم��ع ض��د الجم��اهتي والق��وى المناض��لة بجمي��ع اتجاهاته��ا س��يؤدي بالص ��
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يالي��ة الفرنس��ية ببلدن�ا يع��رف بع�ض"أضف إل ذلك كله أن ". الزمة السياسية والقتصادية وإل انفجارها لشكل أو بآخر النفود السياسل�� للمتا
يالية المريكية اجع لصالح نفود المتا ".التي

ل� أرض�ية 
حته القي��ادة ف  جع الن إل التكتي�ك الث�وري ال�ذي اق��تي ل� الفق�رات الس�ابقة" القض�ايا التكتيكي�ة"لت 

ولنبح�ث في�ه. وال�ذي س��بق تلخيص��ه ف 
ل�� 
حته لكل�� يص��ادق" التكتي��ك الث��وري"بدق��ة، ه��ل أخ��دت القي��ادة بعيي �� العتب��ار بنتائ��ج تحليله��ا السياسل�� ه��ذا ف 

ال��ذي وض��عته م��ؤخرا وال��ذي اق��تي
، وبالت�الل"التكتي�ك الث�وري"و " التحلي��ل السياسل��"عليه فرع الداخل؟ الجواب هو ل تماما، بل المثتي للنوباه هو أن هن��اك اس�تقللية تام�ة بيي � 

ل ألفناها منها منذ نشأة المنظمة، فم��ا الفائ��دة إذن م��ن"إنشائية"فنحن أمام مجرد نصوص أدبية أو 
للقيادة، مثلها مثل العديد من النصوص التي

الموافقة أو عدم الموافقة عل نصوص تبفي مجرد نصوص بعيدة عن التفاعل مع الواقع؟

: خلصة

اع اتف�اق المنظم��ة عل ق��رار غ�امض ه��و  عية"بقيت الرضية غامضة وكان هدف القيادة ه�و ان�تي  ل� الشر�
لتط�بيق ه�دا الموق�ف فيم�ا بع�د" العم��ل ف 

ل خطط ربما يصعب حاليا طرحها داخل المنظمة
.ف 

ل�� مس��موح ب��ه: والس��ؤال المط��روح ه��و
ل�� ظ��ل النم��ط الس��وبدادي الق��ائم أن تعم��ل منظم��ة ثوري��ة ماركس��ية كمنظم��ة لش��كل علت 

ه��ل يمك��ن حالي��ا ف 
عية. الجواب الذي يفرضه الواقع هو ل تماما: قانونيا ل الشر

ل أطروحتها حول العمل ف 
.لكن القيادة تدعل العكس ف 

عية، ه��و نف��س الرض��ية  ل�� الشر��
، افك��ار وإش��كالت"بعن��وان (إن الفص��ل المخص��ص للعم��ل ف  عل

ل�� الش��يوعل الع��دد " العم��ل الشر��
ل ) 4ص��درت ف 

ال��تي
ل� ك�راس . سبق ان طرحها رفيق من القيادة باسمه الخاص

ة"وقد انتق�دت ه�ذه الرض�ية ف  "م�ن أج�ل التقيي�م والتق�ويم والتث�وير والتجمي��ع والبل�تي
ل�� فص��ل

وع خط��ة عم��ل" ف  لك��ن القي��ادة ل��م" كيفي��ة اس��تغلل امكاني��ة العم��ل ال��ديمقراطل المس��موح ب��ه قانوني��ا"وطرح��ت في��ه ب��ديل ح��ول " مشر��
تستفد من تلك النتقادات،
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ل ق��امت به��ا هل�� أنه��ا ازال��ت م��ن اطروحته��ا العب��ارات اليميني��ة المفض��وحة، وح��افظت عل نف��س الج��وهر، وكمث��ال عل
ب��ل الس��تفادة الوحي��دة ال��تي

ل الرضية
:تلك العبارات اليمينية، ورد ف 

عية أن تط����رح تحليله����ا للطبق����ات وللتن����اقض الرئيسل����"عل ص����عيد  ل���� إط����ار الشر����
اتيجية يمك����ن للمنظم����ة ف  فيم����ا يخ����ص برنام����ج الث����ورة". "الس����تي

عل الص��عيد التك��تيكل يمك��ن للمنظم��ة ان"وأض��اف ك�ذلك " يمك��ن ال��دفاع علي��ه برمت��ه، باس��ثناء مس��الة الس��لطة" الوطني��ة الديمقراطي��ة الش��عبية

نامج النضالل المرحلل ء ". تدافع عل التا ل
اتيجية وتكتي�ك ممك�ن ال�دفاع علي�ه) حسب الطروحة(إذن فكل سر باسوثناء مسألة السلطة م�ن اس��تي

عية ل�� الشر��
؟ شه ه��و أن��ه يظ��ن أن ج��وهر الديمقراطي��ة ه��و ال��دفاع عل مواق��ف سياس��ية. ف  ل�� والمث��الل

بينم��ا ج��وهر. فم��ا ه��و ش ه��ذا التص��ور اليميت 
ف���إذا ل���م تقتن����ع بع���د القي����ادة به���ذه النتق���ادات. 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

عية ل الشر
.النظرية، فلتقتنع عمليا بإفلس تجربة جماعة أنوال، لن ما فعلته جماعة أنوال هو بالضبط التطبيق الممنهج لطروحة العمل ف 

اتيجية وجوهر التكتيك اللذين ظلت القيادة تدافع عنهما هما :جوهر الستي

ل حدود معارضة فكرية خجولة ومتحفظة
ل مجال العمل فهما البقاء ف 

ل مجال الكلم، أما ف 
.النتظارية ثم النتظارية، أي الدفاع عل الثورة ف 

اكل" إل المام"ماذا يمتي  منظمتنا : لنوساءل
ل� الماركس��ية اللينيني��ة: إل حد الن عن قوى إصلحية مثل التح�اد الش��تي

ح�تي التح�اد: ه�ل ه�و تبت 
اكية 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���تي التح���اد اكل يوبت ��� الش���تي

الش���تي
اكية يتف��ق عل ذل��ك او يمكن��ه لس��هولة التف��اق عل ذل��ك اكل او ح��زب التق��دم والش��تي

اتيجية و إل. الش��تي ج��ع إل أرض��ية القي��ادة ح��ول الس��تي لت 
اكل أو التح��اد

ء عم��ا ظ��ل التح��اد الش��تي ل��
ل�� سر
ل ت��دعونا القي��ادة له��ا ل تختل��ف ف 

ارض��يتها ح��ول التكتي��ك، وس��نجد أن ك��ل مه��ام العملي��ة الراهن��ة ال��تي
اكية يفعل�����ونه ل للق�����وات الش�����عبية أو ح�����زب التق�����دم والش�����تي

وبيي ����� الق�����وى) تح�����ت مس�����ئولية القي�����ادة" (إل الم�����ام"والف�����رق بيي ����� منظم�����ة . ال�����وطت 
ل��� المس���تقبل البعي���د ج���دا(تتكل���م ع���ن التجدي���د " إل الم���ام"الص���لحية ه���و أن منظم���ة 

وأنه���ا ل تري���د فعله���ا او تهيئه���ا ج���ديا، بينم���ا) ولك���ن فق���ط ف 
.القوى الصلحية تتكلم عن الصلحية وتطبقها
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ل� أنفس�نا الرادة والش�جاعة الثوري��تيي  أن نهتي � 30أو  20إن القيادة ل تتصور الثورة إل بعد 
س�نة، بينم�ا أن�ه م�ن الممك�ن وم�ن ال�واجب إذا وفرن�ا ف 

ء ل�
ل ظروف ل تتعدى خمسة او ثمانية سنوات والظروف الموضوعية ناض�جة ل�ذلك، ولتحقي��ق ه��ذا يج��ب امتلك وتربي��ة سر

وان ننجز الثورة ف 
ء ه��و العزيم��ة والش��جاعة أي الج��رأة عل التفكتي�� وعل البتك��ار، والج��رأة عل النض��ال، ل��

اءه ول أخ��ده م��ن الكت��ب، ه��دا السر خ��اص ل يمك��ن ل شر��
.والجراة عل النتصار

ل� أعت��تا الوض��اع الراهن��ة
ل�� أنت 
وط المادي�ة والجتماعي��ة، وإنم��ا يعت  ل أغف��ل ج�انب الشر�

ل�� ب��أنت 
و إذا أك��دت عل ج��انب الرادة والس�تعداد فه�ذا يعت 

ل للعمل الثوري، إذا عرف الثوريون كيف يتعاملون مع الواقع
ل البلد ناضجة للسماح بنمو شي����ع وكيف 

.ف 

" التجدر وسط الطبقة العاملة"نقاش ارضية 

ل�� الش��يوعل " بالعم��ل وس��ط المثقفيي ��"الرض��ية المتعلق��ة 
، ل أواف��ق عليه��ا أساس��ا لنه��ا غامض��ة وغتي�� ممنهج��ة، لن المثقف��ون لي��س4الص��ادرة ف 

ة . رج��ال التعلي��م+ التقني��ون+ المهندس��ون+ الطلب��ة+ التلمي��ذ: ه��م  جوازي��ة الص��غتي ل�� ه��ده الفئ��ات م��ن التا
ل�� ل أدخ��ل(وإن العم��ل ف 

م��ع العل��م انت 
ة جوازي���ة الص���غتي ورة ض���من التا يط���رح مش���اكل ك���ان م���ن اللزم ابرازه���ا وتحليله���ا وايج���اد حل���ول له���ا، وإذا ك���ان م���ن غتي��� الص���حيح ان) التلمي���ذ بالص ���

وط بتحدي�د  ة المؤهلة للثورة، فإن التفاق عل مهمة هذا العمل مشر جوازية الصغتي ل اوساط التا
اك��تر(نرفض لشكل مطلق، ولو حاليا، العمل ف 

ل� الطبق�ات والفئ�ات الخ�رى، ) ملموس
ل� لي�س فق�ط...) الطبق�ة العامل�ة، الفلح��ون، اخ(لحجمه ولنوعه بالمقارنة مع العم�ل ف  ل� رأبل

له�ذا يج�ب ف 
ل هذا الموضوع

.إعادة صياغة هذه الرضية، ولكن إعادة التفكتي والتحليل ف 

ل مسألة القيادة
ف 

ل أعرضه هنا
ل موضوع مسألة القيادة، لم يسبق لل أن طرحت موقفا عمليا واضحا ومركزا، وبالتالل فإب 

:ف 
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ل�� البداي��ة، ل��م يب��ق عملي��ا س��وى  12نظ��را لن��ه م��ن مجم��وع )- 1
ل�� القي��ادة ف 

ة ف��إنهم انس��حبوا م��ن المنظم��ة 2عض��وا ف  باس��وثناء واح��د(، أم��ا العشر��
ألغيت عضويته من القيادة لنه سلم نفسه للجهزة القمعية، وآخر ستصبح استقالته من القيادة سارية المفعول من��ذ انته��اء ف��رع ال��داخل، وإن

ل القيادة منذ مدة هامة
).كان ل يشارك عمليا ف 

ل مستوى تحم�ل المس��ئوليات القيادي�ة، إذ أن أح�د العض�وين الب��اقييي  م�ن اللجن��ة الوطني��ة القديم�ة ع�تا عل)- 2
ولن ما تبفي من القيادة ليس ف 

ل منهما عن الضعف أو الفتقار إل التجربة اللزمة
ل مستوى تحمل المسئوليات القيادية، كما عتا الثاب 

.2أنه ليس ف 

".إل المام"ولن القيادة تتحمل مسؤولية انحراف وفشل وتصفية منظمة )- 3

ل�� م��ؤتمر)- 4
ل�� محس��وم لش��كل مرك��زي ديمقراطل�� واض��ح للجمي��ع ف 

ل�� يرتب��ط بفق��دانها لخ��ط سياسل�� حقيفي
ولن فق��دان المنظم��ة لقي��ادي حقيفي

ل
ل). أو ما يعادله(وطت 

ولن حل مشكل القيادة ومشكل الخط السياسل�� ل يمك��ن. ولن مشكل القيادة ل يمكن فصله عن مشكل المؤتمر الوطت 

ل
.حله سوى عتا مؤتمر وطت 

.ولن ما تبفي من القيادة ل يتواجد بالميدان)- 5

: نظرا لكل ذلك، فإن الحل النتقالل المؤقت ليس هو تطعيم القيادة وإنما هو

ل الداخل* 
.تقديم ما تبفي من القيادة لستقالته، أو تقرير حله من طرف قيادة الفرع ف 

ولـى للمنظمـة المنعقـدة يــوميــ  2
أ
فرزتهـا النـدوة الوطنيـة ال

أ
نذاك إل انهـا غيـر دقيقـة مـن حيـث المعطيـات التاريخيـة حـول القيـادة الـتي ا

خ
ن الفقرة تفضح الوضع الذاتي للقيادة ا

أ
 و1971دجنـبر31رغم ا

صدرها موقع "1972يناير 1
أ
مام".......التي ا

أ
غشت".30، للمزيد من الطلع انظر وثيقة "مسلسل تصفية المنظمة الماركسية اللينينية المغربية "إلى ال
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ل� الن�دوة يق�وم ب�دور) والذي ليس مجرد فرع، ولكنه المنظمة نفسها أو الجسم الساسل من المنظمة الجديد( قسم فرع الداخل * 
المنتخب ف 

ء ال�ذي ل يمن�ع طبع�ا جمي��ع العض�اء الخري�ن، حيثم�ا ك��انوا، م�ن ل�
ل� أق��رب الج��ال الممكن�ة، السر

ل� ف 
قيادة وطنية مؤقتة إل حيي  عقد مؤتمر وطت 

احاتهم او انتقاداتهم .أن يساعدوا القيادة المؤقتة الجديدة باقتي

:الرأي الرابع

مقدمة)-1

ل الرضية المعنونة "تعتا أرضية 
ل خط المنظمة"ملخص آراء حول قضايا التكتيك، عن وجهة نظر رفاق ف 

، أريد هن��ا وم��ن"القضايا التكتيكية ف 
ل�� 
ل يج��ب أن تح��ددها" ملخ��ص آراء"أج��ل إغن��اء النق��اش ان أب��دي بع��ض الملحظ��ات النقدي��ة ح��ول م��ا ورد ف 

م��ن أفك��ار وآراء ح��ول التكتيك��ات ال��تي
.المنظمة لنفسها

إن تحدي��د تكتيك��ات س��ديدة م��ن. إن النق��اش ال��ذي ي��دور حالي��ا وس��ط المنظم��ة ح��ول القض��ايا التكتيكي��ة يع��د مس��الة ج��د هام��ة ولي��س ترف��ا فكري��ا
وله��ذا ل ب��د ان يهت��م الرف��اق ويس��اهموا بفعالي��ة ك��ل حس��ب. ط��رف أي��ة منظم��ة سياس��ية يعت��تا إح��دى الض��مانات الساس��ية لتط��ور تل��ك المنظم��ة

ل��� تاري����خ
ل��� النق���اش الج���اري ح���ول القض���ايا التكتيكي���ة، إن نقاش���ا ش���امل ح���ول مجم���ل القض���ايا التكتيكي���ة للمنظم���ة يع���د مس���ألة جدي���دة ف 

طاق���اته ف 
لق���ات وم���ن بع���ض الغم���وض، وه���ذه مس���ألة طبيعي���ة ل يج���ب أن تخيفن���ا أو تثنين���ا ع���ن منظمتن���ا ،ل���ذا، ف���إن ه���ذا النق���اش ل���ن يخل���و م���ن بع���ض المت  
ط ان يك��ون نقاش�ا رفاقي��ا يه�دف خوض هذا النقاش بجرأة وبكل ما يتطلبه من عمق ولل اليقيي �� ب��أن ه��دا النق��اش س��يؤدي إل نتائ��ج إيجابي��ة لشر��
ل�� النق��اش والبح��ث ع��ن

م بالس��اليب الديمقراطي��ة والعلمي��ة ف  إل القن��اع والقتن��اع، ان نبتع��د ع��ن النفع��ال والوش��نج والتعص��ب الفك��ري وان نل��تي 
.الحقيقة

قبل المرور إل نقاش الراء الملموسة حول مختلف القضايا التكتيكية أريد ان أشتي هن�ا إل مس�ألة ل ب�د م�ن أخ�دها بعيي � العتب��ار أثن��اء مناقش��ة
ة ،ويتعل��ق ل الم��دة الختي��

ل صاغتها القيادة ف 
أرضية القيادة حول التكتيك، هل أن هذه الرضية ل يمكن عزلها عن مجمل الرضيات الخرى، التي
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ل��� الث���ورة المغربي���ة"الم���ر بالخص���وص بنضل��� 
اتيجية ف  ل��� المغ���رب خلل ع���ام "والتحلي���ل السياسل��� المعن���ون" القض���ايا الس���تي

"81ح���ول الوض���ع ف 
نام��ج ل وع��ن تحليل��ه للظ��رف السياسل�� وعل س��بيل المث��ال ل يمك��ن فه��م التا اتيجا

ف��المنظور التك��تيكل للقي��ادة ل يمك��ن عزل��ه ع��ن المنظ��ور الس���تي
المرحلل�� التك�تيكل بمختل��ف مح�اوره ونقط��ه ب�دون الرج�وع إل التحلي�ل السياسل�� ول يمك��ن فه�م المهم��ة الرئيس��ية للمنظم��ة ب��دون الرج��وع إل ك��ل

اتيجية ل الرضية حول الستي
ومن جهة أخرى إن الرضية حول التكتيك ك��انت لش��كل ع��ام تط�رح عن�د التع��رض لك��ل قض�ية. ما ورد عن الحزب ف 

ل��� أس���جل م���ع أح���د الرف���اق ب���أن القي���ادة ل���م تتع���رض لش���كل. م���ن قض���ايا التكتي���ك الس���س النظري���ة والسياس���ية للمه���ام التكتيكي���ة المطروح���ة
إل أنت 

ل
ل�� عليه��ا أي تكتي��ك س��ديد ،ويتعل��ق الم��ر ب��التقييم الموض��وعل للوض��ع ال��ذابي

ل ينبت 
ل�� الرض��ية ح��ول التكتي��ك لح��دى الس��س الهام��ة ال��تي

مباشر�� ف 
ل�� الن��ص ح��ول التكتي��ك غتي�� ك��اف ولب��د م��ن. للمنظم��ة، للحمل��م وللحرك��ة الثوري��ة

ل�� التحلي��ل السياسل�� أو ف 
إن م��ا ورد بص��دد ه��ده المس��ألة س��واء ف 

.تجاوز هدا النقص

ا أسجل أن أرضية القيادة تتعرض لمجمل القضايا التكتيكية سواء منها الداخلية أو الخارجية التنظيمية الدعائي��ة أو النض��الية إن القض��ايا. وأختي
، وأن القض���ايا مث���ل وح���دة الحمل���م والتنس���يق نام���ج التك���تيكل ل��� التا

ل��� ال���رأي الث���الث، ف 
ل��� خ���ط المنظم���ة ل تنحص، كم���ا يعتق���د الرفي���ق ف 

التكتيكي���ة ف 
.الثوري وبناء المنظمة تدخل هل الخرى ضمن القضايا التكتيكية الراهنة للمنظمة

: المهمة الرئيسية)- 2

ل�� بن��اء مس��تقبل الطبق��ة العامل��ة، وتعت��تا ك��ذلك أن المهم��ة
ان القي��ادة تعت��تا من��ذ م��دة أن المهم��ة المركزي��ة لكاف��ة الرف��اق المغارب��ة هل�� المس��اهمة ف 

وهن���ا يج���ب النوب���اه إل أن. الرئيس���ية لعض���اء المنظم���ة هل��� إنش���اؤها كمنظم���ة ثوري���ة مكافح���ة ص���لبة متج���درة وس���ط الطبق���ة العامل���ة والفلحيي ���
المهم���ة المركزي���ة المطروح���ة بالنس���بة لكاف���ة الث���ورييي  المغارب���ة، مهم���ا ك���انت م���واقعهم التنظيمي���ة، بينم���ا نتح���دث ع���ن المهم���ة الرئيس���ية بالنس���بة

ل النص الصلل.(لعضاء المنظمة
).تم نقل الجملة كما هل ف 
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وليت����اري، بن����اء الجبه����ة الوطني����ة ل���� المس����تقبل، س����تكون له����م مه����ام متع����ددة منه����ا بن����اء الح����زب التا
ة الراهن����ة كم����ا ف  ل���� الف����تي

ان الث����ورييي  المغارب����ة ف 

ل
، لك�ن المهم��ة ال�تي ل�

، بن��اء الس��لطة الش��عبية، بن�اء ثقاف�ة وطني�ة ديمقراطي��ة ش�عبية، بن�اء اقتص�اد وطت  ل الديمقراطية الشعبية،بناء الجي�ش الش��عتا
ل مرك��ز اهتم�امهم طيل�ة مرحل�ة 

وخلل مرحل�ة الث��ورة الش�عبية ك�ذلك هل� بن�اء الح��زب المس�تقل للطبق�ة العامل�ة، إنه�ا المهم��ة"الث�ودش"ستظل ف 
ل تتمحور حولها مجمل المهمات الخرى وهذا ما تجس�ده ص�يغة المهم�ة المركزي�ة للث�ورييي  المغارب�ة هل� بن��اء الح�زب المس��تقل

اتيجية التي الستي
.للطبقة العاملة

ل��� منظم���ة 
ف���ان مهمته���م الرئيس����ية هل��� البن���اء السياسل����" إل الم���ام"أي أعض����اء " إل الم���ام"أم���ا بالنس���بة ل���ذلك الج���زء م���ن الث���ورييي  المنض����وين ف 

ل�� أن المه��ام الخ��رى مث��ل وح��دة. كمنظم��ة ثوري��ة مكافح��ة ص��لبة متج��درة وس��ط الطبق��ة العامل��ة والفلحيي ��" إل الم��ام"والتنظيمل�� ل 
وه��ذا يعت 

ل هامشيتها أو تفاهتها
.الحملم أو التنسيق الثوري الخ هل مهام ثانوية نخضعها للمهمة الرئيسية مع التاكيد عل أن ثانوية مهمة محددة ل يعت 

ل�� أثن��اء
ى للنقاش حول المهمة المركزية والمهمة الرئيسية ،فإن الرفيق الثالث هو الذي أثار وح��ده ه��ذه المس��الة وبش��كل جزب  رغم الهمية الكتا

.النقاش

وليت��اري، وذل��ك ،ف��إن المهم��ة"فم��ن جه��ة أول إن الرفي��ق يعت��تا  أن المهم���ة المركزي��ة هل�� إنش��اء المنظم���ة والمهم���ة الرئيس���ية هل�� بن��اء الح��زب التا
ة الحالية ل المهمة المباشر

ل تعت 
".الرئيسية تتطلب وقتا أطول من الوقت الذي تتطلبه المهمة المركزية، والتي

ل أض����يف أن الرفي����ق يفك����ر كم����ا ل����و ك���انت المهم����ة الرئيس����ية والمهم���ة
ل���� عل نق���د الرفي����ق، ف���إنت  ل��� رأبل

فعلوة عل م���ا طرحت����ه أعله وال���ذي يجي���ب ف 
وليت�اري ،وأنه�ا(المركزية مطروحة فقط بالنسبة لعضاء المنظمة  ل تصور الرفيق الذي يعتتا بأن منظمتنا تشكل نواة الحزب التا

ل ف 
وهذا منطفي

وليتاري ل سوتحول إل الحزب التا
ل نظري العامل الذي يسمح بالتميتي  بيي  ما هو رئيسل أو ما هو مرك��زي،) هل التي

،وثانيا إن عامل الزمان ليس ف 
، ف��إن ه��ذه المهم��ة. فم��ا ه��و مرك��زي يمك��ن أن يك��ون رئيس��يا أو ثانوي��ا وعل س��بيل المث��ال رغ��م أن مهم��ة بن��اء الح��زب هل�� المهم��ة المركزي��ة للث��ورييي 

ل ظروف محددة، ظروف السويلء عل السلطة مثل، ثانوية بالمقارنة مع القضاء عل السلطة القائمة وبناء السلطة الشعبية
.تكون ف 
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ل شعار 
"بناء المنظمة كمنظمة ثورية مكافحة صلبة ومتجدرة وسط الطبق��ة العامل��ة والفلحيي ��"من جهة ثانية إن الرفيق يعتتا أنه ل داعل لتبت 

ل� الش��عار الس�ابق، بالض�افة إل أن�ه يعظل�" بناء المنظمة كمنظم��ة ثوري�ة"وأنه يجب الكتفاء لشعار 
ل ج�اءت ف 

لن ذل�ك يتض�من ك��ل القض�ايا ال�تي
ل لكلمة الثورية" مكانة بارزة لكلمة الثورية

ل�� الش��عار الول" عل عكس الشعار الول الذي يعظل معت  هامسر
ل ل أعتق�د ان الثوري�ة مهمش��ة ف 

إنت 

، وه���ذه الخص���ائص هل��� ل��� الظ���رف الح���الل
ل��� المنظم���ة ف 

ه���ا ف  ل��� خص���ائص ملموس���ة يج���ب العم���ل عل توفتي
بينم���ا ه���ذا الش���عار يس���مح بتجس���يدها ف 

، والشعار الول يعظل ص�ورة ناص�عة لواق�ع المنظم��ة ال�ذي يج�ب تج�اوزه، ض�عف الكفاحية والصلبة والتجدر وسط الطبقة العاملة والفلحيي 
جوازي الص���غتي لوش���كيلتها الطبقي���ة) او ض���عف الص���لبة(الكفاحي���ة، الهشاش���ة  ل��� ص���يغته: والط���ابع ال���تا

إن الش���عار المجس���د للمهم���ة الرئيس���ية وف 
، ل�� ك��ل لحظ��ة بمهامن��ا الحيوي��ة، بن��اء منظم��ة ص��لبة، بن��اء منظم��ة مكافح��ة، تج��دير المنظم��ة وس��ط الطبق��ة العامل��ة والفلحيي ��

المطول��ة ي��ذكرنا ف 
ل بطرح عام، عوض ان يجسد المهام الحيوية الملموسة

ح من طرف الرفيق، والذي يكتف  .وهذا ما يسمح به الشعار المقتي

نامج المرحلل )3 :التا

ل��� هن���ا ه���و مناقش���ة آراء الب���احث الول إل أن���ه" ملخ���ص آراء"إن مجم���ل الرف���اق أص���حاب 
، لك���ن م���ا يهمت  نام���ج المرحلل��� يتفق���ون عل مض���مون التا

نامج مرحلل ، وليس كتا ل
نامج دعاب  .يتفق عليه كتا

ل أرضية 
ل النقاش أذكر ببعض ما جاء ف 

نامج المرحلل" القضايا التكتيكية"وقبل الدخول ف  :حول التا

ل تك��ون الجم��اهتي مس��تعدة أو"
ي��ة الك��تر إلحاح��ا، وال��تي كتي  الملم��وس للمط��الب والمطام��ح الجماهتي نام��ج المرحلل�� التك��تيكل لي��س س��وى ال��تي إن التا

ة: "وتض��يف الرض��ية" ...عل أهب��ة الس��تعداد للمس��اعدة م��ن أج��ل تحقيقه��ا ل�� ك��ل ف��تي
يط��رح عل المنظم��ة تحدي��د برنامجه��ا المرحلل�� التك��تيكل ف 

ل تقديم كفاح الجماهتي وقيادتها كلما أمكن دلك
، وذلك من أجل المساهمة ف  ل

ات تطور الصاع الطبفي .من فتي

نامج المرحلل وهو برنامج يجب أن يكون نابعا من واقع الجماهتي ومن استعداداتها، ودور المنظمة ليس هو فرض برنامج هكذا، تم تحديد التا
نامجية للمطامح مرحلل من الفوق، وانما النطلق من التحركات المرحلية الملموسة للجماهتي ومن استعداداتها الفعلية من أجل الصياغة التا

120



مام" : 
أ
 ــ وثائق ونصوصالخط التحريفي ــ 1994 ــ 1980"إلى ال

نام����ج. الملح����ة للجم����اهتي ، بالض����افة إل بن����ود التا ل
نام����ج ال����دعاب  نام����ج مط����روح إذن للنض����ال عل أساس����ه، ولي����س فق����ط للدعاي����ة، فالتا إن ه����ذا التا

ل ذلك الدعاية للثورة الديمقراطية الشعبية، كما يتضمن الدعاية
، يتضمن كافة بنود برنامج الثورة الوطنية الديمقراطية الشعبية، بما ف  المرحلل

نامج القض للمنظمة ل� الث��ورة المغربي�ة: للتا
اتيجية ف  وليتاري�ا، ويتض��من ك�ذلك الدعاي�ة لمختل�ف القض�ايا الس��تي اكية ودكتاتورية التا الثورة الشتي

...إلخ

وط ح�ال للنض�ال عل أساس�ه م�ن ط�رف المنظم��ة، نامج يتم النضال عل أساسه ،وتهتي  الشر ير وجوده ،إل كتا ، ل يمكن تتا نامج المرحلل ان التا
ل�. ومن طرف كل المناضليي  المرتبطيي  بها من قريب أو من بعيد

نامج م�ن ه�ذا المنطل��ق، في��بيي  م�ا ه��و ث��وري ف  لهذا كان عل الرفيق أن ينتقد التا
نام����ج ،ولم����اذا ل يمك����ن للمنظم����ة وللمرتبطيي ���� به����ا أن يناض����لوا عل أساس����ه أن ط����رح برنام����ج مرحلل����"ع����وض دل����ك، فق����د اعت����تا الرفي����ق . ه����ذا التا

ورية بالنس��بة لي�ة منظم�ة تري�د أن تناض�ل". للمنظمة سابق لوان�ه لن�ه يقف�ز عل الواق��ع ل�� أعت��تا أن ط�رح برنام�ج مرحلل� للمنظم��ة مس�ألة ض ��
إنت 

نامج، وليس وجوده .مهما كان ضعف هذه المنظمة، وما يمكن الختلف حوله هو مضمون هذا التا

ل�� أق��رب وق��ت، م��ا يج��ب تهتي ��
وط للنض��ال م��ن أجل��ه ف  ل�� حاج��ة للتميتي �� بيي �� م��ا يج��ب النض��ال م��ن أجل��ه ح��ال، م��ا يج��ب تهتي �� الشر��

ان المنظم��ة ف 
نام���ج المرحلل��� التك���تيكل وبيي ��� ورة إل الخل���ط بيي ��� التا

وط للنض���ال م���ن أجل���ه عل الم���دى البعي���د، إن ع���دم القي���ام به���ذا التميتي ��� ي���ؤدي بالص ��� الشر���

ل
نامج الدعاب  .برنامج الثورة الوطنية الديمقراطية الشعبية، وبيي  التا

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 نام���ج مرحلل��� س���يؤدي بالص ��� إن ع���دم تحدي���د المنظم���ة لتا
نام����ج المرحلل���� ل����ن يك����ون . للنض����ال ل����م يح����ن ال����وقت بع����د للنض����ال م����ن أجله����ا تتويج����ا لمرحل����ة م����ن التج����در"وخلف����ا لم����ا يعتق����ده الرفي����ق ف����إن التا

وط التج�در والنض�ال" والنضال فه�ل يمك�ن للمنظم��ة أن تتج�در وأن تناض��ل م�ع الجم��اهتي إذا ل�م تح�دد مثل ه�ل الث��ورة الوطني�ة. ولكن�ه أح�د شر�
اكية 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 بيي ���� م����ا ه����و الديمقراطي����ة الش����عبية أو الش����تي
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ل��� تحدي���د برنام���ج
وط ه���دا التج���اوز يكم���ن بال���ذات ف  ل��� أعت���تا أن إح���دى شر���

؟ إنت  ل وبيي ��� م���ا ه���و مرحلل���
، بيي ��� م���ا ه���و دع���اب  ل وم���ا ه���و تك���تيكل اتيجا

اس���تي

نامج المرحلل. مرحلل واقعل ورة التا
ورة أو عدم ض  .وهذا هو ما يجب أن يصبح محط نقاش عوض مناقشة ض 

:وحدة الحملم) 4

:إن أول مسألة يجب أن تطرح هل التعريف بالحملم، هناك تعريفيي  رئيسييي - 

ل 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 هل���� مجم����وع الفص����ائل ال����تي

ل منظمة 
أم�ا الن فحس�ب ه�دا المنظ��ور، ف�إن الحمل�م ل�م يع�د". لنخدم الشعب"ومنظمة " مارس 23" ومنظمة " إل المام"تشكلت تاريخيا ف 

لي����س هن���اك س����وى بع���ض أو مجموع����ات م���ن المثقفيي ���� توبت ���� الماركس����ية" إل الم���ام"وخ����ارج ". إل الم���ام"له����ا وج����ود ول توج����د س���وى منظم����ة 
.اللينينية

ل توبت �� الماركس��ية- 
ل وهو التعريف الذي أتبناه وهو أن الحملم تتكون م�ن كاف�ة المنظم��ات والمجموع��ات والعناض الثوري�ة ال�تي

أما التعريف الثاب 
وليتاري كمهمة ل تقبل التأجيل ل تعمل من اجل بناء الحزب التا

ل العمل، والتي
.اللينينية كأساس نظري وكمرشد ف 

عن��د انفج��ار أزم��ة الحمل��م من��ذ بض��ع س��نوات ، ق��امت العناض والمجموع��ات التص��فوية، اس��ونادا عل انفج��ار بع��ض المنظم��ات والمجموع��ات- 
عية الحملم، ومنهم م�ن اعت�تا ان الحمل�م مج��رد  ل شر

ل��"بالطعن ف 
ل� أزم��ة الحمل��م تأكي��دا". تطف��ل عل الصاع الطبفي

وق�د رأى ه�ؤلء التص�فوييي  ف 
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. لطروح���اتهم

ل�� عل التحدي��د الول للحمل��م . كمجموع��ة م��ن المنظم��ات مح��ددة تاريخي��ا
"+ "إل الم��ام"باعتباره��ا تس��اوي (وأعتق��د شخص��يا أن التص��ور المبت 

ل�� اس��تطاعته مواجه��ة الطروح��ات التص��فوية") لنخ��دم الش��عب" + "م��ارس 23
ل فه��و يعت��تا أن وج��ودا لطبق��ة عامل��ة. ل��م يك��ن ف 

أم��ا التص��ور الث��اب 
وررة ورة بناء حزب��ها المستقل مسألة ل جدال فيها كذلك، من هنا تنبع الص �� كطبقة مستقلة المصالح والهداف مسألة ل جدال فيها، وأن ض 

وعية التاريخية للحملم . التاريخية لحركة اجتماعية فكرية سياسية تنظيمية تهدف إل بناء هدا الحزب ،وهذه الحركة هل الحملم او(إن المشر
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ورة التاريخي���ة لبن���اء الح���زب المس���تقل للطبق���ة العامل���ة، ه���ذا الح���زب الغتي��� موج���ود لح���د الن) الحرك���ة الثوري���ة المغربي���ة أم���ا. نابع���ة إذن م���ن الص ���
ز للوج���ود وهن���اك أخ���رى تن���دثر والحمل���م باقي���ة بق���اء ة إل أخ���رى، فهن���اك فص���ائل ثوري���ة ت���تا المكون���ات الملموس���ة للحمل���م، فهل��� تختل���ف م���ن ف���تي

ورة بن���اء الح���زب المس���تقل للطبق���ة العامل���ة ل. ض ���
"إل الم���ام"، ويمك���ن للمنظم���ة "لنخ���دم الش���عب"، و "م���ارس 23" إنن���ا نلح���ظ تفك���ك منظم���تي

ل�� إنج��از مهمته��ا الرئيس��ية، لك��ن الحمل��م م��ع ذل��ك س��وبفي موج��ودة متخ��ذة أش��كال أخ��رى
.ك��ذلك أن تتفك��ك وأن تن��دثر إذا ل��م تتمك��ن م��ن التق��دم ف 

وم�ن ه�ذا المنطل��ق أعت�تا أن وح��دة الحمل�م التدريجي��ة. هذا هو تصوري للحملم، كحركة اجتماعية هدفها بناء الحزب المستقل للطبقة العاملة
ل أرضية القض��ايا التكتيكي��ة

ل بلدنا، من هنا أعتتا أن ما طرح ف 
ورية ستفرض نفسها عل كل الثورييي  الحقيقييي  ف  وعل أسس مبدئية مسألة ض 
ه صحيحا ورة وحدة الحملم كمسلسل مرحلل وعل أسس مبدئية، اعتتا

.حول ض 

ل��� الراء ه���و اعتب���ار الحمل���م ل���م تع���د" ملخ���ص آراء ح���ول قض���ايا التكتي���ك"بالنس���بة للرف���اق اص���حاب *
إن التج���اه الع���ام رغ���م التف���اوت الموج���ود ف 

موج��ودة وبالت��الل ل فائ��دة م��ن الح��ديث ع��ن وح��دة الحمل��م، و مفه��ومهم للوح��دة ه��و الوح��دة م��ع المناض��ليي  أي بعب��ارة ضيحة إدم��اجهم داخ��ل
ك مع "إل المام"منظمة  ل انتظار ذلك يتم العمل المشتي

".المناضليي  كأفراد"، وف 

ل�� أن لي�س...يمك��ن توحي��دها" حمل��م"فالكلم حاليا عل توحيد الحملم لغو مثالل لنه ل�م تب��ق هن��اك :" هكذا سطر الرفيق الول
لك�ن ه�ذا ل يعت 

ل�� نظ��ري اللتح��ام به��م ع��تا توحي��د فص��ائل ق��د" إل الم��ام"هن��اك مناض���ليي  ملتحميي �� ب��الحملم خ���ارج منظم���ة 
ه��ذا ش���تي  حاص���ل ،لك���ن ل��ن يت��م ف 

".يكونوا متواجدين داخلها ولكن كأفراد فقط

ث��م يض��يف" أي الحمل��م وم��ا يوج��د ه��و تي��ار ماركس��ييي  لينينييي �� والمناض��ليي  المخلص��يي  فه��م قل��ة"يعت��تا أل وج��ود له��ا : "أم��ا الرفي��ق الث��الث فه��و
ل�� مس��ألة بن���اء الح��زب م��ن غتي�� الص��حيح اعتب��ار انفس��نا كط��رف فق���ط ،ب��ل يج��ب أن نعت���تا أنفس��نا كط��رف وحي��د، إن الص���حيح ه���و أن: "الرفي���ق

ف 
ل�� ك��ذلك أن تتح��ول المنظم��ة م��ن ن��واة الح��زب إل

ل�� مس��اهمة الخري��ن ول ينف 
تط��رح المنظم��ة عل نفس��ها مب��دأ بن��اء الح��زب الث��وري، وه��ذا ل ينف 

".ذلك الحزب
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ل� أحس��ن الح��وال عنص ث�انوي، عن�دما يتعل��ق الم��ر ببن��اء الح�زب
ء، وف  ل�

ء، وم�ن الخري��ن ل سر ل�
ل� يجع��ل من�ا ك��ل سر

إن منظ��ور الرف��اق منظ��ور حلفي
ل ليس من شأنه أن يقف أم�ام تق�دم وح��دة الحمل��م فحس��ب، ب��ل م��ن ش��أنه أن يجع��ل المجموع��ات والعناض

الثوري، أي أن هذا المنظور الهيمت 
ك معن��ا ة معين��ة م��ن تجربون��ا. الماركس��ية اللينيني��ة الخ��رى تنف��ر ح��تي م��ن العم��ل القاع��دي المش��تي ل�� حملن��اه خلل ف��تي

ل�� الهيمت 
ه��ذا المنظ��ور الحلفي

ز من جديد، مما يدل عل أننا لم نناقش هده القضايا بما فيه الكفاية . وبدأنا نتخلص منه تدريجيا ،وها هو يتا

ل�� وج��ود الحمل��م لكن��ه يعت��تا أن *
ل ف��إنه ل ينف 

ل�� إنج��از الوح��دة حالي��ا ه��و م��ن ب��اب العاطف��ة و ي��ؤدي إل"ام��ا الرفي��ق ص��احب ال��رأي الث��اب 
الرغب��ة ف 

".حاليا ما يجب فعله هو دعوة الماركسييي  اللينينييي  إل التجدر وسط الطبقة العاملة والفلحيي "نتائج سلبية، ويضيف الرفيق 

:توقيت الوحدة وعلقة الوحدة بالتجدر: إن الرفيق يطرح مسألتيي  تستوجبان النقاش

ل�� أي مك���ان ب���أن الوح���دة س���تكون عملي���ة فوري���ة، أو أن���ه س���وتم -
ب���ل" حالي���ا"فيم���ا يخ���ص المس���ألة الول، إن أرض���ية القض���ايا التكتيكي���ة ل��م تط��رح ف 

، إن وح��دة الحمل�م كم�ا ظه��ر ذل�ك م�ن خلل التجرب�ة الملموس�ة ليس�ت عملي�ة شيعة ل طرحت عل عكس ذلك الوحدة كمسلسل نضالل تدريجا
ك بيي �� ، بمعت  ذلك أن الوحدة س��وتم ع��تا مراح��ل ق�د تم��ر م�ن النض��ال القاع�دي المش��تي يمكن أن تتم بيي  عشية وضحاها بل هل مسلسل نضالل

ل�� مختل��ف. مناض��لل الحمل��م المنتميي �� لتنظيم��ات مختلف��ة
كة م��رورا بالعم��ل الجبه��وي ف  ان التنس���يق القاع��دي والقي��ادي لتحرك��ات نض��الية مش��تي

ل���� منظم����ة ثوري����ة موح����دة
إن الوح����دة الندماجي����ة غتي����..." المج����الت السياس����ية والدعائي����ة والنض����الية والتنظيمي����ة وانته����اء بالن����دماج العض����وي ف 

ك، ث���م الت���داعل للح���ديث ع���ن المجموع���ات الماركس���ية اللينيني���ة وع���ن خط���وات
مطروح���ة حالي���ا، وم���اهو مط���روح ،ه���و النض���ال القاع���دي المش���تي

.عملية أخرى يهدف إل تقريب الراء وتوحيد الممارسات النضالية داخل الحملم

ط قي��ام الوح��دة بالتج��در، وبالت��الل ل داعل�� للح��ديث ع��ن الوح��دة م��ا دام التج��در ل��م- 
ام��ا فيم��ا يخ��ص علق��ة الوح��دة بالتج��در، ف��إن الرفي��ق يش��تي

إن وح���دة الحمل���م تش���كل إل ج���انب تج���در المنظم���ات الماركس���ية اللينيني���ة وس���ط الطبق���ة العامل���ة"أم���ا أرض���ية القض���ايا التكتيكي���ة فتط���رح . يت���م
ل المنشود ".والفلحيي  إحدى الخطوات الساسية عل طريق بناء الحزب المستقل للطبقة العاملة، الحزب الثوري المغربا
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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 تبفي للتجدر الذي يظل المهمة الرئيسية للمنظمة

ل�� ال��دفع بعملي��ة الوح���دة، وذل��ك نظ��را للمص��الح
ص��حيح أن تج��در المنظم��ات الماركس��ية اللينيني���ة وس��ط الطبق��ة العامل��ة يش��كل ع��امل أساس��يا ف 

ل ت��دفع نح��و وح��دتها السياس��ية والتنظيمي��ة
ل��. الواح��دة للطبق��ة العامل��ة ال��تي

لكن��ه ل يج��ب أن ننس ب��أن تق��دم مسلس��ل الوح���دة يس��اهم ب���دوره ف 
لهذا ل يمكن أن نرهن الوحدة بالتجدر ونؤجلها إل غاية انتهاء مسلسل التج�در، إن تق�دم مسلس��ل الوح��دة رهيي �� بم��دى. الدفع بعملية التجدر

ل�� توحي��د ممارس��تها النض��الية وتوحي��د منظوره��ا الفك��ري والسياسل��
بعب��ارة أخ��رى إذا ك��ان التج��در وس��ط. تق��دم المنظم��ات الماركس��ية اللينيني��ة ف 

وط مواتية هائلة لتقديم الوحدة ،ف�إنه رغ�م ذل�ك ل يمك�ن ره��ن ال��دفع بعملي��ة الوح��دة بالتج�در إن م�ا ه��و. الطبقة العاملة بالخصوص يخلق شر
وط الوحدة الساس��ية عل التج�در كمهم��ة رئيس��ية للمنظم��ة الماركس��ية اللينيني��ة الموح��دة، أن نف�س المش��كل ط من شر وري هو التفاق كشر ض 
ة إل المنظم��ة، إن المنظم��ة م�ا ت��زال تس�تقطب عناض ثوري�ة ماركس��ية لينيني��ة جوازي�ة الص�غتي يطرح بالنسبة لستقطاب عناض تنتمل� طبقي�ا للتا
ة، م�ع ل� للتج�در والبل�تي

وط الس�تقطاب ه�و الس�تعداد العملل� للنتح�ار الطبفي
ط م�ن شر� ة وكشر�� جوازي�ة الص�غتي ل للتا

للمنظمة رغم النتماء الطبفي
ل الستقطاب يجب ان تعظ للمناضليي  العمال

.العلم أن الولوية ف 

ط أساسل�� لتص��ليب أي��ة منظم��ة ماركس��ية لينيني��ة، وم��ن هن��ا
طا مواتي��ا ه��ائل لل��دفع بعملي��ة الوح��دة، ب��ل ه��و شر�� ط التج��در لي��س فق��ط شر�� إن شر��

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
ل تهيئتها بالنتهاء من عملية التجدر حتي ولو كان تجدرا نسبيا

ل مهامها الخرى أو ف 
وع ف  .الشر

:التنسيق الثوري) 5

.إن الرفاق قد عالجوا مسألة العلقات بيي  كافة القوى الثورية بنفس المنظور الذي عالجوا به العلقات بيي  القوى الماركسية اللينينية
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، لن�ه يح�دد: "فبالنسبة للرفيق الول  تنسيق قيادي وقاع�دي مس�ألة خاطئ�ة عل المس�توى التك��تيكل
إن الكلم عن تنسيق القوى الثورية بمعت 

ا عل ورق وط إنجازه��ا عل المس��توى التك��تيكل وس��تظل ح��تا
ل". مهم��ة ل تت��وفر شر��

ل�� اعتبارن��ا ل يمك��ن أن يك��ون هن��اك: "ويض��يف الرفي��ق الث��اب 
ف 

ورة الوحدة النضالية وسط الجماهتي ". تنسيق جدي بيي  القوى الثورية حاليا وأقض ما يمكن أن تقوم به هو تكثيف الدعاية حول ض 

ل�� والنعزالل�� الموج��ود لي��س فق��ط داخ��ل منظمتن��ا ،لك��ن
ل�� م��ن نف��س المنظ��ور الحلفي ل�� رأبل

ل�� الج��واب عل ه��ذه الطروح��ات المنبثق��ة ف 
ل��ن أطي��ل ف 

داخ���ل كاف���ة المنظم���ات والمجموع���ات الثوري���ة، إن ك���ل واح���دة منه���ا تعت���تا انه���ا ص���احبة المواق���ف الس���ديدة وأنه���ا ل���ن تنس���ق م���ع الخري���ن أو تعم���ل
وط الهيمنة عل المنظمات والمجموعات الخرى .معهم إل بعد أن تقدم عملها السياسل والتنظيمل وبعبارة أخرى بعد أن تخلق شر

ل�� هن��ا بوس��جيل نقط��ة أساس��ية
ل يج��ب: واكتف  إن أرض��ية القض��ايا التكتيكي��ة ل تط��رح التنس��يق كمس��ألة فوري��ة ب��ل تطرح��ه كمسلس��ل نض��الل ت��دريجا

وط التنس��يق الث�وري ل�ن تت��وفر تلقائي��ا ك، وأن شر� وط تحقيقه بالصاع الديمقراطل البناء وبالعمل النضالل القاعدي المشتي العمل عل توفتي شر
ل آن واحد

ها، فهنا تكمن مصلحة الجماهتي والقوى الثورية ف  .بل يجب العمل عل توفتي

:إعادة البناء مهمة الجميع) 6

ل أغفلته���ا أرض���ية القي���ادة هل��� 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 بيي ��� القض���ايا ال���تي

ل���م تتط���رق الرض���ية إل"كم���ا أن الرض���ية ل���م تون���اول القض���ية المازيغي���ة، ويض���يف رفي���ق آخ���ر . الراهن���ة، ث���م كيفي���ة التعام���ل م���ع الق���وى الرجعي���ة
ل��� المغ���رب

، إذا اس����وثنينا مس���ألة الوح����دة"إن بل���ورة تكتي���ك ج���دي يتطل���ب الهتم���ام به���ذه المس����ألة. موق���ف المنظم����ة م���ن الحرك���ات الس���لمية ف 
، فإن انتقادات الرفاق صحيحة .النضالية للجماهتي

ل� جمي��ع القض�ايا؟ ال�م
لكن النقد الذي يمكن توجيهه إليهم ،هو لماذا لم يقوموا بطرح أفكار ول�و أولي�ة ح��ول ه��ذه القض�ايا ح��تي ينطل��ق النق�اش ف 

ل�����
، ه�����و مهم�����ة الجمي�����ع، مهم�����ة كاف�����ة اللج�����ان والخلي�����ا وكاف������ة أعض�����اء المنظم������ة، إنت  يح�����ن ال�����وقت بع�����د لنفه�����م ب�����أن البن�����اء السياسل����� والتنظيمل�����
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هاتنطيمية وبل بالنسبة للمنظمة لن تتقدم عل طريق النشاء كمنظمة ثورية مكافح�ة ص�لبة متج�درة وس�ط الطبق�ة العامل��ة والفلحيي �� م�ا اعتتا
.إل قوة مادية" إعادة البناء مهمة الجميع"لم تتحول فكرة 
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التخبط السياس  نتيجة حتمية

 لمنهج الصاع بدون هوادة

وك المعنون ( 1)نقاش نصوص القيادة المعدة للندوة: جواب عل نص الرفيق مير

: تقديم

دد. يخوض الرفيق منذ عدة شهور ضاعا بدون هوادة ضد القيادة وضد عدد آخر من الرفاق، وقد كرس لهذا الصاع طاقاته الساس��ية ول��م ي��تي
عية القي����ادة وتبي����ان ل���� شر����

ل���� الصاع مث����ل الوش����ويه وقل����ب الحق����ائق، وذل����ك للطع����ن ف 
ل���� اس����تعمال جمل����ة م����ن الس����اليب الغتي���� الرفاقي����ة ف 

الرفي����ق ف 
وقراطيتها" الخ�ط ال�ذي توبن��اه القي�ادة، وذل�ك م�ن دون أن" يميني��ة"و" تحريفي�ة" بالتلمي��ح إل أما عل الصعيد السياسل فقد اكتف  الرفي��ق". بتي

وك أين تكمن هذه  ح الرفيق متا .وهذه اليمينية" التحريفية"يشر

ل�� المغ��رب خلل ع��ام ("عن��دما طرح��ت القي��ادة التحلي��ل السياسل�� الختي�� 
للنق��اش، اكتف �� الرفي��ق بوس��جيل ع��دم اتف��اقه 2")1981ح��ول الوض��ع ف 

القي��ادة،" تحريفي�ة"و" يميني��ة"عل هذا التحليل، بدون أن يقدم نقدا واحدا لهذا التحليل، مع العل�م أن ه�ذا التحلي��ل ك�ان فرص�ة ذهبي�ة لتبي�ان 

صلي فارغة وتم نقلها كما هي:  ملحوظة 
أ
قواس داخل النص ال

أ
.هناك ا

وهـي تـدخل ضـمن. ، وموقعـة باسـم رفيـق قيـادي 1982مكــرر، وتحمـل تاريـخ نهايــة مـاي  5، السلسـلة الجديـدة، العـدد رقـم "الشـيوعي"ـ  ـ صـدرت هــذه المقالـة بهـذا العنـوان فـي النشـرة الداخليـة  1
 .1983/ 01/ 30 - 29 – 28النقاشات التهييئية لندوة الداخل المنعقدة بتاريخ 

خرى بعنوان " القضايا الستراتيجية في الثورة المغربية"المقالة عبارة عن رد صاحب وثيقة 
أ
) .عبد الرحمان النوضة(وهي موقعة باسم مبروك " نقاش نصوص القيادة المعدة للندوة"على وثيقة ا

طلق عليه ب 
أ
صـحاب " السـتراتيجية"، والنقاش بينهما يعكـس إلــى حـد كـبير طبيعـة التصـورات "إعادة البناء"إن الطرفين معا هما من العناصر القيادية لما ا

أ
ننـا"إعـادة البنـاء"ل

أ
، ومـا يهمنـا هنـا هــو ا

سـماه ب"القضــايا السـتراتيجية فــي الثـورة المغربيـة"ننشر الوثيقــة للمزيـد مـن تسـليط الضـوء علـى حقيقــة التصــورات الـتي تبنتهـا وثيقـة 
أ
، مـن خلل إبـراز الجــوانب الـتي اعتمـدها صـاحبها فـي بنـاء مـا ا

ســس مــن خللهـا مـا يمكــن تسـميته ب..."القضــايا السـتراتيجية "
أ
صــبحت اللسـتراتيجية اســتراتيجية، وذلــك مــن خلل دفــاعه عــن مشـروعه ضـد"نظريــة الغمـوض السـتراتيجي"، والـتي ا

أ
و كيـف ا

أ
، ا

همية كبرى لكون وثيقة 
أ
.1983قد تم تبنيها من طرف من عقدوا ندوة الداخل في نهاية يناير ..." القضايا الستراتيجية "النتقادات الموجهة إليه، ولكل هذا ا

.1981تضمنت مميزات الوضع السياسي بالمغرب سنة " إعادة البناء"ـ  ـ وثيقة سياسية تقدمت بها قيادة ما سمي ب  2
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ل��� العدي���د م���ن النص���وص والرض���يات، ظ���ل الرفي���ق
ل الص���ارم للخ���ط السياسل��� ال���ذي ت���دافع عن���ه القي���ادة والمس���طر ف 

وع���وض القي���ام بالنق���د الرف���افي
عية القيادة ل شر

وك يردد بدون ملل نفس أطروحاته الهادفة إل الطعن ف  .متا

ع ال��داخل ء الن��دوة الداخلي��ة  3عن��دما شر�� ل�� ل�� تهتي
ء السياسل�� للن��دوة بص��ياغة بع��ض الرض��ياتإل مطالب��ة القي��ادة       4  ...  ب��ادرف  ل�� ل�� التهتي

ب��أن تس��اهم ف 
ل�� حيي �� يتكل��ف ال��داخل م��ن جه���ة بإع��داد الرض��يات الخ��رى

اتيجية والتكتي��ك، بالدعاي��ة والتنظي��م، بالمركزي��ة الديموقراطي��ة، ف  المتعلق��ة بالس���تي
ء الن��دوة  ل�� ، تقيي��م تجرب��ة ال��داخل (المتعلق��ة بتهتي ل�� الطبق��ة العامل��ة، وس��ط المثقفيي ��

، وق�د قبل��ت القي��ادة أن تق��وم به��ذا ال��واجب عل...)العم��ل ف 
ط أن يتكل���ف ال���داخل بص���ياغة  مش����اري����ع ل��� ال���داخل، وعل شر���

ط أن تش����كل أرض����يات القي����ادة والرض���يات الخ���رى مج���رد أرض���يات للنق���اش ف  شر���
ل الداخل لتقديمها للندوة

.توصيات ترتكز عل الرضيات والنقاشات الدائرة ف 

ء الندوة ل ل تهتي
امها مع اللجنة، إذ قامت بصياغة أرب��ع أرضيات كمساهمة ف  ل مستوى التي 

:وكانت القيادة ف 

ل الثورة المغربية) 1
اتيجية ف  .القضايا الستي

.حول دعاية المنظمة) 2

.القضايا التنظيمية الملحة)3

ل خط المنظمة) 4
.القضايا التكتيكية ف 

وك، هك���ذا ت���وفرت فرص���ة 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 م���ن ض���منهم طبع���ا الرفي���ق م���تا
ل الص������ارم للخ������ط السياسل������ ال������ذي توبن������اه القي������ادة وتبي������ان 

وك م������ن أج������ل النق������د الرف������افي وك������ذا أس������س" يميني������ة"و" تحريفي������ة"جدي������دة للرفي������ق م������تا
وقراطيتها" ".بتي

.ـ  ـ المقصود بالداخل فرع المنظمة الذي تم تجميعه ابتداءا من نهاية السبعينات، وعرف هيكلته في بداية الثمانينات 3
مر يتعلق باسم  4

أ
ن ال

أ
صلي هناك فراغ، ونعتقد ا

أ
".مبروك"ـ  ـ في النص ال
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وك م���ع ه���ذه الرض���يات ؟ ه���ذا م���ا يوض���حه نص���ه المعن���ون  ، وال���ذي خصص���ه"نق���اش أرض���يات القي���ادة المع���دة للن���دوة"كي���ف تعام���ل الرفي���ق م���تا
ل� الحي��اء الش�عبية، فه�ل تمك�ن الرفي�ق

وك لنتق�اد الرض��يات الثلث الول للقي�ادة، بالض�افة إل ن�ص أح�د الرف�اق هن�ا ح��ول العم�ل ف  الرفيق متا
وك م��ن الكش��ف ع��ن  وقراطي��ة"م��تا ل أعت��تا أن" تحريفي��ة"و " يميني���ة"و" بتي

القي���ادة؟ ه��ذا م��ا يمك��ن لي رفي��ق أن يتأك��د من��ه بنفس��ه، وم��ن جه��تي
ل��� الجزئي���ات، وإل

ل��� حلق���ة مفرغ���ة، إل الس���قوط ف 
ل�� نق���ده للقي���ادة ، ق��د أدى ب���ه إل ال���دوران ف 

وك ف  ل��� الصاع كمنطل���ق للرفي���ق م���تا
ل ف 
النه���ج الع���داب 

ا رفض أرضيات القيادة بدون اي مرتكز معلن عنه بدون تقديم أي بديل .العجز عن تقديم أي نقد جدي لوجهات النظر السياسية، وأختي

ة جديدة للقيادة ) 2 وقراطية خطير !  ممارسة بير

وك لرض��ية  ل يوجهه��ا م��تا
ل�� الث��ورة المغربي��ة"إن إح��دى النتق��ادات الساس��ية ال��تي

اتيجية ف  تتعل��ق بإق��دام القي��ادة عل ط��رح ه��ذه" القض��ايا الس��تي
وك  ليس من ح��ق القي��ادة أن تط�رح وأن تعم�م داخ�ل المنظم��ة رأي�ا مث�ل أرض��يتها المعنون�ة"الرضية للنقاش داخل المنظمة، وحسب الرفيق متا

ل الثورة المغربية: "
اتيجية ف  اتيجية المنظم��ة " القضايا الستي ل ت�دعو في��ه إل التخلل�� ع��ن اس��تي

اتيجية أخ��رى مخالف��ة... والتي وإل اس��وبدالها باس��تي
ل السابق...

ل حددها المؤتمر الوطت 
ل أي حزب مهما كان هو السهر عل تطبيق الختيارات التي

ل أي تنظيم وف 
.لن واجب القيادة ف 

ى 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  وك ي���ولل أهمي���ة ك���تا نق���اش أرض���ية(إن الرفي���ق م���تا
:لهذا وجب علينا مناقشة هذا النقد . 6"ضد اختصار المركزية الديموقراطية"ضمن سلسلة  5)القيادة المتعلقة بالندوة

رضية القيادة المتعلقة بالندوة) "ن.ع (ـ  ـ المعني هنا وثيقة مبروك  5
أ
".نقاش ا

صـدرتها نشـرة " ضد اختصار المركزيـة الديموقراطيـة"ـ  ـ  6
أ
ن مـبروك الـذي اشـتهر بعــدائه المطلـق للرفـاق". الشـيوعي"عبـارة عـن سلسـلة تضــم مجموعـة مـن الحلقــات مـن توقيـع مـبروك، وا

أ
والغريـب ا

خاض من خللها حربا بل هــوادة ضـد التجــاه الثـوري داخــل المنظمــة، وصــلت حــد اسـتنكار بعـض رفـاقه فــي" تعبؤوا"الذين دافعوا عن الخط الثوري وهاجمهم بعنف في وثيقة شهيرة تحت عنوان 
خيــر" إعــادة البنــاء"

أ
ســاليب هــذا ال

أ
صــدقائه فــي . ل

أ
ن مــبروك فــي مــواجهته ل

أ
صــدقائه فــي معركـتــه" إعــادة البنــاء"ومــن الغريــب ا

أ
طروحــات الخــط الثــوري لمواجهــة ا

أ
قــد اســتعمل بشــكل انتقــائي بعــض ا

جل الستيلء على قيادة المنظمة، وتبوء موقع الزعامة داخلها بكل الوسائل حتى الدنيئة منها
أ
.المستمرة من ا
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اتيجية ج��اء كاس�تجابة لطل�ب لجن�ة  ل التقديم أن أوضحت أن مبادرة القي��ادة لط�رح أرض�ية ح��ول القض�ايا الس��تي
لمس��اهمة القي�ادة  7...سبق لل ف 

وك ء السياسل�� للن��دوة، وبالت��الل ف��إن القي���ادة ق��امت بواجبه��ا عن��دما أق��دمت عل ط��رح ه��ذه الرض��ية للنق��اش، ول ش��ك أن الرفي��ق م��تا ل�� ل�� التهتي
ف 

، ك��ان أول م��ن س��ينتقد القي��ادة لع��دم اس��تجابتها لطل��ب ل
ل�� إط��ار الصاع الع��داب 

 خط��أ فعلل�� أو وهمل�� ترتكب��ه القي��ادة لت��وظيفه ف 
ال��ذي ينتظ���ر أدب ��

.اللجنة لو أن القيادة رفضت طلب اللجنة

ل الس��ابق" هذا من جهة، ومن جهة أخرى إن واجب أي قيادة فعلية ليس هو فقط
ل ح�ددها الم��ؤتمر ال�وطت 

"السهر عل تط��بيق الختي��ارات ال�تي
، إن ه��ذا اتيجية جدي��دة للنق�اش الجم�اعل

ولكن كذلك طرح التحاليل الملئمة للوض�اع الجدي��دة ، وإن اقتض �� الح��ال ط�رح رؤى تكتيكي��ة واس��تي
ل انفج��رت

ى، وبع��د الزم��ة ال��تي  إلحاح��ا بالنس��بة لمنظم��ة مث��ل منظمتن��ا أص��بح خطه��ا السياسل�� مه��زوزا بع��د العتق��الت الك��تا
ال��واجب يص��بح أك��تر

 للنق��اشهام�ةإل القي��ام به��ذه التحالي��ل السياس��ية وطرح��ت ع��دة أرض��يات  1979داخل مجموع الحملم ، ومن هذا المنطق بادرت القيادة منذ 
وردت فيه��ا مواق��ف تص��حيحية لخ��ط المنظم���ة ، ل 8" ...)المه��ام العاجل��ة للمنظم��ة"، "وض��عية المنظم��ة والمتطلب���ات العاجل��ة لع��ادة البن��اء("

ورة م��ع مواق��ف المنظم��ة قب��ل العتق��الت وك ك��ل ه��ذه الس��نوات قب��ل ط��رح ه��ذا الكوش��اف ال��ديموقراطل. تتف��ق بالص �� فلم��اذا انتظ��ر الرفي��ق م��تا
ل�� المب��ادرة إل ط��رح أرض��يات سياس��ية للنق��اش! العظي��م 

ولم��اذا فج��أة يص��در الرفي��ق ه��ذه الفت��وى الجدي��دة بحرم��ان القي��ادة م��ن حقه��ا و واجبه��ا ف 
.داخل المنظمة مهما كانت أهميتها

اتيجية حرب التحرير الش��عبية ل�م تح�دد م�ن ط�رف الن�دوة الوطني�ة، وإنم��ا ح�ددت وك عل تجاهل أن استي إضافة إل ذلك لماذا يص الرفيق متا
ل��. 9م��ن ط��رف اللجن��ة الوطني��ة بض��عة أش��هر بع��د انته��اء الن��دوة الوطني��ة

ورة الهتم��ام أك��تر ب��دور البادي��ة ف  إن الن��دوة الوطني��ة ق��د أك��دت عل ض ��

صلي للوثيقة، ولعل المقصود هنا ب  7
أ
.لجنة الفرع بالداخل" لجنة"ـ  ـ هناك فراغ في النص ال

ولى وثائق ما سمي ب  8
أ
صدرها موقع ..." مسلسل تصفية المنظمة الماركسية اللينينية "، وللمزيد من المعلومات حولها انظر دراسة "إعادة البناء"ـ  الوثيقتان معا من ا

أ
".غشت 30"التي ا

ن تبنــي اسـتراتيجية حـرب التحريــر الشــعبية، قـد تــم فــي يونيــو  9
أ
كيـد علــى ا

أ
بقــرار مــن اللجنــة الوطنيــة، وبالتــالي ل علقــة للنــدوة الوطنيــة 1972ـ  إن الطريقــة الــتي حــاول بهـا كــاتب المقــال س الــرد التا

همية تبني استراتيجية حرب التحرير الشعبية، ومن تم التقليل من شرعيتها  1972بداية يناير  1971المنعقدة في نهاية دجنبر 
أ
مام. بمدينة الرباط ،هي محاولة ولشك للتقليل من ا

أ
ولوضع القارئ ا

راء مختلفـة فــي ذلـك، مـن بينهـا 
خ
لة السـترلتيجية الثوريــة، واسـتمعت إلـى ا

أ
عمالها مسـا

أ
ولى قد تناولت في جدول ا

أ
،"اسـتراتيجية القواعـد الحمـراء المتحركـة"الحقيقة التاريخية، فإن الندوة الوطنية ال
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اتيجية المنظمة  ل� منتص�ف . الثورة، وأوصت اللجنة الوطنية بتحديد استي
، كم��ا ت�م تس��جيل1972وهذا ما تم فعل من طرف اللجنة الوطني�ة ف 

ل النص حول 
اتيجية"ذلك ف  .10"القضايا الستي

ا ف��إن الرفي��ق، م��ن ب بالحق��ائق ع��رض الح��ائط، وأختي�� ل�� تح��امله المتواص��ل ض��د القي��ادة يص ��
خلص��ة الق��ول أن نق��د الرفي��ق غتي�� ج��دي، كم��ا أن��ه ف 

الي����ة ل علق����ة له����ا بالمركزي����ة الديموقراطي����ة كم����ا يفهمه����ا ل���� نزع����ة ليتا
أج����ل إعط����اء أس����س نظري����ة له����ذا التحام����ل، ق����د ب����دأ وب����دون ش����عور يس����قط ف 

.الشيوعيون

وك لمضمون أرضية ) 3 اتيجية  "  نقد متا ".  القضايا الستي

ل��
اتيجية يفتق��د للجدي��ة، ف��إن نق��ده لمض��مون ه��ذه الرض��ية ه��و ف  وك للش��كل ال��ذي طرح��ت ب��ه الرض��ية ح��ول القض��ايا الس��تي إذا ك��ان انتق��اد م��تا

ل التناقضات
ل لما ينتقده وبالتخبط ف 

.مستوى نقده للشكل، ويتمتي  بالعجز عن نقد مضمونها لشكل جدي، بغياب أدب  بديل ولو جنيت 

وصــت بالحســم فـي ذلـك قريبـا 
أ
ن الندوة الوطنية لم تتبنى استراتيجية محددة للمنظمة، فإنهــا ا

أ
غلبية الرفاق حولها، ورغم ا

أ
صـدرت اللجنـة الوطنيـة. التي كانت تحظى باتفاق ا

أ
وهــو مـا حصـل حينمـا ا

شــهر مــن كـفــاح"وفــي ســياق التطــور الــذي عرفتــه المنظمــة بعــد صــدور وثيقــة . 1972، وذلــك فــي يونيــو "مســودة حــول الســتراتيجية الثوريــة"المنعقــدة فــي دورة لهــا بمدينــة الربــاط ، وثيقــة 
أ
عشــرة ا

و عمـد علــى تجاهلهـا خدمـة لمــوقفه،"1972نونـبر 20تقريـر "المعروفـة اختصـارا ب" التنظيم، نقد ونقد ذاتـي
أ
نـه كـان يجهلهـا ا

أ
ن صـاحب المقالــة إمـا ا

أ
صـدرت المنظمـة مجموعـة مـن الوثــائق يظهـر ا

أ
، ا

طر المنظمة" (اللينينية- الوضع الراهن والمهام العاجلة للحركة الماركسية"ومن بين هذه الوثائق 
أ
جـل خــط ماركسـي س لينينــي لحـزب البروليتاريـا"ثم وثيقـة ) النص الداخلي ،وهو نص خاص با

أ
مـن ا

بتعميـق..." الوضــع الراهـن "، وقـد قـامت وثيقــة "استراتيجية القواعد الحمراء المتحركـة"تتبنيان استراتيجية حرب التحرير الشعبية، المعروفة ب " غشت 30"والوثيقتان المنشورتان على موقع ..." 
طروحات وثيقة 

أ
كيـدها علـى ضـرورة بنـاء خــط عسـكري ماركسـي س لينينـي للمنظمـة ودعـم ذلـك ببنـاء مدرسـة عسـكرية للمنظمـة " مسودة حول الستراتيجية الثوريــة"ا

أ
صـدرت 1974وخلل سـنة . بتا

أ
ا

طــر المنظمــة بالــدار البيضــاء، حيــث تمــت المصــادقة علــى وثيقــة النظــام
أ
قيــادة المنظمــة مشــروع وثيقــة للنظــام الــداخلي للمنظمــة، ناقشــته كــل خليــا المنظمــة وتــوج ذلــك النقــاش بانعقــاد نــدوتين ل

كيد على تبني استراتيجية حرب التحرير . 1974الداخلي بالجماع لتعلن الكـتابة الوطنية حسمها النهائي لوثيقة النظام الداخلي في اكـتوبر 
أ
وفي الديباجة التي وضعت لنص تلك الوثيقة كان هناك تا

.الشعبية
 كاتب المقال في عنوان الوثيقة وعنوانها الصحيح هو  10

أ
خطا

أ
".مسودة حول الستراتيجية الثورية"ـ  ـ ا

132



مام" : 
أ
 ــ وثائق ونصوصالخط التحريفي ــ 1994 ــ 1980"إلى ال

وك -  ل��� مجم���وع : "يق���ول الرفي���ق م���تا
ل��� تن���اول أي���ة قض���ية م���نص���فحة  17إن ه���ذه الرض���ية اس���تطاعت القي���ام بمعج���زة، حي���ث اس���تطاعت ف 

تلف 
اتيجية الحقيقي��ة ل ط��ولت فيه��ا هل��  .  القض��ايا الس��تي

ل��والقض��ايا الوحي��دة ال��تي
 م��ن تج��ارب الث��وراتالقض��ايا المعروف��ة الم��أخوذة أحيان��ا لش��كل حرف 

).الوسطتي من عندي" (الصينية والفيونامية

وك أن الرض�ية إذن ق�د . ه�ذا ه��و النق�د الول ال�ذي يطرح��ه الرفي��ق بأس�لوب البولمي�ك المبت��ذل تلف��ت تن��اول أي�ة قض��ية م�ن"حس�ب الرفي�ق م�تا
اتيجية الحقيقي��ة وك أن القي��ادة خرج��ت ع��ن الموض��وع، لك��ن أي". القض��ايا الس��تي ، يق��ول الرفي��ق م��تا بعب��ارة أخ��رى وبأس��لوب الس��اتذة المتع��اليي 

ل�� فيق��ول ل��ك 
اتيجية الحقيقي��ة"ه��ا هل�� : أس��تاذ مهم��ا بل��غ تع��اليه يق��وم ب��واجبه وينبه��ك إل الموض��وع الحقيفي ل ك��ان يج��ب أن" القض��ايا الس��تي

ال��تي
وك لم يقم بذلك، وتركنا عل جهل تام بفهمه ل  اتيجية الحقيقية"توناولها ، لكن متا .ناهيك عن إعطائنا موقفه منها" القضايا الستي

وك تعت�����تا أن قض�����ايا مث�����ل  التناقض�����ات الطبقي�����ة، وطبيع�����ة الث�����ورة، ومض�����مون الث�����ورة الوطني�����ة الديموقراطي�����ة"طي�����ب، إذا كن�����ت أيه�����ا الرفي�����ق م�����تا
، والجبه���ة الوطني���ة الديموقراطي���ة الش���عبية، وأس���لوب اكية ، والقي���ادة الطبقي���ة للث���ورة، وبن���اء الح���زب الش���يوعل

الش���عبية، وعلقاته���ا ب���الثورة اش���تي
ل�� 
اتيجية الحقيقي��ة"حس��م الس��لطة، ل ت��دخل ف  ل�� انتظ��ار الج��واب ال��ذي ل أث��ر ل��ه"القض��ايا الس��تي

ل�� ف 
اتيجية ؟ إنت  ، فم��ا ه��و فهم��ك للقض��ايا الس��تي

.داخل أرضيتك

وك أن -  ل��� م���ن تج���ارب"حس���ب الرفي���ق م���تا
ل ط���ولت فيه���ا الرض���ية، هل��� القض���ايا المعروف���ة، الم���أخوذة أحيان���ا لش���كل حرف 

القض���ايا الوحي���دة ال���تي
".الثورات الصينية والفيونامية

ل تطرحه���ا 
لك���ن المه��م لي���س ه���و ه���ل. أم ل" معروف��ة"إن الرف���اق ال��ذين س���يطلعون عل الرض��ية ه��م ال��ذين يمكنه��م أن يح��ددوا ه���ل القض��ايا ال��تي

ل� الرض�ية ص�حيحا أم ل: أو مجهول�ة، المه�م ه��و أن تجي�ب عل الس��ؤال الت�الل " معروف�ة"الرض�ية تط�رح قض�ايا 
إن الرفي�ق. ه�ل تعت�تا م�ا ط�رح ف 

وك يح��اول تف��ادي الج��واب بنه��ج أس��لوب التع��ويم غم عل توض��يح أي��ن. م��تا ل�� ه��ذه الحال��ة س��تي
إن��ه ل يق��در أن يق��ول أن م��ا طرح��ه خ��اط  لن��ه ف 

.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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وك يطرح بأن  ل� م�ن تج�ارب الث�ورات الفيونامي�ة والص��ينية"إن الرفيق متا
ل� الرض�ية م�أخوذة أحيان�ا لش�كل حرف 

ك��ان أح�رى" القض�ايا المطروح��ة ف 
م قارئه بان يأتيه ولو بحجة واحدة عل ما يدعيه هنا وك إذا كان يحتي .بالرفيق متا

:  أسلوب حسم السلطة - 

وك  اتيجية ح����رب التحري����ر الش����عبية، واس���وبدالها بص���يغة العن���ف الث���وري المنظ����م أي: "يق����ول م����تا إن ه����ذه الرض����ية دعتن����ا إل التخلل���� ع����ن اس����تي
ء اسوبدالها  ل

).الوسطتي من عندي ("  بل سر

اتيجية لحس��م الس��لطة يس��اوي  ي المنظ��م، كاس��تي ء"هك��ذا وبك��ل لس��اطة، ف��إن العن��ف الث��وري الجم��اهتي ل��
وك" ل سر ل�� نظ��ر الرفي��ق م��تا

فعن��دما. ف 
، فهاذا  اتيجية إصلحية وهمية للتغيتي لمانية، كاستي اتيجية التا ء"نرفض كمنظمة ثورية الستي ل

وك" ل سر . أيها الرفيق متا

ء:"وعندما نرفض الساليب النخبوية للعنف كالنقلبات العسكرية، فهاذا  ل
".ل سر

ء: "وعن�دما نق��ول ب��أنه ل تغيتي� ول ح�ل لمش�اكل الجم��اهتي ب�دون ث�ورة، فه�اذا  ل�
ورة، فه�اذا ". ل سر :وعن�دما نق��ول أن الث�ورة س�تكون عنيف�ة بالص �

ء" ل
".ل سر

ء: "وعندما نقول بأن الجماهتي هل صانعة الثورة، وهل صاحبة الدور الساسل فيها، فهاذا  ل
وعن�دما نق��ول ب��أن العن�ف الث�وري للجم��اهتي". ل سر

ء: "الشعبية يجب أن يكون منظما، فهاذا  ل
".ل سر

ء: "ألي��س ه��ذا ه��و م��ا تتض��منه ص��يغة العن��ف الث��وري الجم��اهتي المنظ��م ؟ وإذا ك��ان ك��ل ه��ذا  ل��
، فلم��اذا يناهض��ه ك��ل الرجعييي �� والص��لحييي "لسر

11!والنقلبييي  عل حد سواء 

 الكــاتب إلــى منطــق غريــب فــي محاولــة لــدعم مــوقفه حــول مــا يســميه اســتراتيجية ثوريـــة  11
أ
صــل اســتراتيجية حــتى يعارضــها)اســتراتيجية العنــف الثــوري الجمــاهيري المنظــم(ـ  يلجــا

أ
، فهــل هنــاك ا

شار إليهم الكاتب
أ
.المعارضون الذين ا
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إن القيادة بالفعل لم تعد توبت  حرب التحرير الشعبية كأسلوب لحسم السلطة، وذلك لعتبارها بأن هذا السلوب سواء بالش��كل ال��ذي م��ورس
، أو ب���الفهم ال���ذي س���اد داخ���ل المنظم���ة لي���س ملئم���ا للواق���ع الموض���وعل لبلدن���ا بالفيون���ام أو الص���يي 

ل��� انتظ���ار أن نتمك���ن كمنظم���ة م���ن12
، وله���ذا، ف 

ل��� ص���يغة عام���ة ك���العنف الث���وري
ت القي���ادة أن تبت  ، اعت���تا معرف���ة واق���ع بلدن���ا لش���كل أك���تر عمق���ا، وع���تا تج���درنا وس���ط الطبق���ة العامل���ة والفلحيي ���

ل��� نف���س ال���وقت بالقي���ام بمهامن���ا
، ويس���مح لن���ا ف  ن���ا ع���ن الص����لحييي  والنقلبييي ��� والعف���وييي  ل��� ال���وقت الراه����ن لتميتي 

ي المنظ���م، كافي���ة ف  الجم���اهتي
ل��� ه���ذا

ي المنظ���م، فه���و رهيي ��� بمعرف���ة أدق لواق���ع بلدن���ا الراه���ن وبتجربته���ا ف  الراهن���ة، أم���ا تحدي���د الش���كل ال���دقيق له���ذا العن���ف الث���وري الجم���اهتي
ل المستقبل

.13الميدان، وهذا لن يتم فعل إل ف 

وك يتهك��م ويس��خر م��ن ه��ذا الموق��ف  يق��ول. ، ول��و ك��انت ل��ه نظ��رة جدلي��ة له��ذه المس��ألة لم��ا س��خر م��ن ه��ذا الموق��ف"المض��حك"إن الرفي��ق م��تا
وك  ل تك��ون ملئم��ة: "م��تا

أعتق��د أن أي عاق��ل ل��ن يقب��ل اس��وبدال مفه��وم واض��ح بمفه��وم غ��امض، ول��ن يتف��ق عل أن المف��اهيم الغامض��ة هل�� ال��تي
ل اللجدلل". للواقع

يفي .هذه الجملة نموذج من التفكتي الميتافتي 

ق���ديما ك���ان للن���اس مفه���وم واض���ح ع���ن علق���ة الفك���ر. إن المفه���وم الواض���ح ل يك���ون إيجابي���ا ويق���دم المعرف���ة النس���انية إل إذا ك���ان مطابق���ا للواق���ع
ل���� ه����ذا المفه����وم الواض����ح وب����دأ)الم����ادة(بالم����ادة حي����ث ك����انوا يعتق����دون أن ا ه����و ال����ذي خل����ق ال����دنيا 

، وم����ع تط����ور النت����اج والعل����وم ب����دأ الش����ك ف 
.14وكان الغموض ثورة ضد الوضوح السابق، حيث أنه شكل خطوة نحو الوضوح الجديد والذي يشكل نقيضا للوضوح القديم. الغموض

ي تحليل موضوعي يمكن الركون إليه ـ   12
أ
.إن ادعاء عدم الملئمة لتلك الستراتيجية ل يعتمد على ا

ن هــذه المهـام سـتنجز عفويــا، وهنـا العــودة مـن طـرف الكــاتب إلـى خـط العفويــة الـذي 13
أ
ل جدوى من استراتيجية ثورية قبل التقدم في المهام الثوريــة ، كمـا لـو ا

أ
ـ هنا اعتراف صريح من الكاتب من ا

شــهر 10" ، وسياســيا وتنظيميــا فــي وثيقــة 1972يونيــو " مسودة حول الستراتيجية الثوريــة"الذي تم الحسم معه استراتيجيا في وثيقة " خط النطلقة الثورية"ساد في بداية المنظمة والمعروف ب 
أ
ا

.1972نونبر  20الصادرة في..." من كـفاح التنظيم 
سسـت لهـا النظريـة الماديــة 14

أ
كيده على جدلية الوضوح والغموض سقط الكاتب فـي تبسـيطية عفويـة بدائيـة لسـيرورة تطــور الفكــر فـي علقتـه بـالواقع المـادي ،متجـاهل الجدليـة الحقيقيــة الـتي ا

أ
ـ بتا

و المعرفة، وبذلك سقط في النسبوية بعدما تخلى عن جدلية النسبي والمطلق 
أ
ل وجود لدرجة صفر للنظرية ا

أ
....الجدلية للمعرفة، ومتناسيا ا
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ح��ول علق��ة الش��مس ب��الرض ، فك��انوا يعتق��دون أن الش��مس ت��دور ح���ول الرض، ت��م تراكم��ت بع��ض" واض��حة"وق��ديما ك��ذلك ك��ان للبشر�� نظ��رة 
هم تق���دما  ل��� ل���ديهم الوض���وح الس���ابق(المعطي���ات ل���دى البشر��� وأص���بح الغم���وض يس���ود ل���دى أك���تر

ح���تي تح���ول ه���ذا) أم���ا المتخلفيي ��� منه���م فق���د بفي
.15الغموض إل وضوح جديد مناقض تماما للوضوح القديم

ل����� 
ى ف  ون خطه�����ا بروليتاري�����ا، لك�����ن بع�����د1976وبالنس�����بة لخ�����ط المنظم�����ة وإل ح�����دود العتق�����الت الك�����تا ، ك�����ان ك�����ل أعض�����اء المنظم�����ة تقريب�����ا يعت�����تا
ته خطا متناقضا فيه ما هو بروليتاري وما هو بورج�وازي، وك�ان" غامضا"العتقالت وانفجار أزمة الحملم، طرحت القيادة تقييما  للخط واعتتا

الق��ديم ال��ذي اتض��ح أن��ه غتي�� ملئ��م للواق��ع، وفت��ح ه��ذا الط��رح الغ��امض إمكاني��ة التقيي��م الموض��وعل للتجرب��ة"الوض��وح"ه��ذا الغم��وض ث��ورة ض��د 
ل 
يفي .16القديم لم يكن من شأنه أن يخدم المنظمة" بالوضوح"وإمكانية التقدم بينما الوشبت الميتافتي 

وك ب��أن معرف���ة النس���ان للطبيع���ة والمجتم���ع معرف���ة نس���بية فم���ا ه���و واض���ح الي���وم يص���بح غامض��ا غ��دا، وه��ذا. إن الجدلي���ة تعلمن��ا أيه��ا الرفي��ق م���تا
وك اق���ول ب���أن  ال���ذي" العاق���ل"ال���ذي يس���تعمل المنه���ج الج���دلل ه���و ذل���ك " العاق���ل"الغم���وض ه���و مرحل���ة وض���وح جدي���د، وجواب���ا عل الرفي���ق م���تا

ه�ذا ع�ن الوض�وح. الذي يقربه من معرفة الواق��ع، عل الوض�وح المث�الل ال�ذي يري����ح ب�اله ويبع�ده ع��ن مت�اعب التفكتي� الج�دي" الغموض"يفضل 
.17والغموض

كيد للهامش  15
أ
).14(ـ تا

خر بدون رابط 16
أ
مثلة حول خط المنظمة، حيث النتقال من شيء إلى ا

أ
.ـ إن النزعة اللجدلية عند الكاتب مستمرة هنا، وتكرر نفسها با

و المعرفــة  17
أ
ل وجــود لدرجــة الصــفر فــي النظريــة ا

أ
لن بــاديو" نظريــة التنــاقض"انظــر كـتــاب (ـ لقــد قلنــا ا

خ
ن كــل نظريــة ليــس)ل

أ
مــا جــانب النســبوية فنحيــل القــارئ علــى نظريــة كــارل بــوبر القائلــة بــا

أ
، ا

طروحـات الفلســفية صـبت فـي نظريـة مـا
أ
مـام مجموعـة مـن ال

أ
بالمكـان البرهنـة علـى خطئهـا فليسـت بنظريـة علميــة، وبالتـالي فـإن الماركسـية مثل ليسـت بنظريـة علميـة، وقـد فتـح هـذا الطـرح البـاب ا

 التوافـق"وفـي مجـال العلـوم الطبيعيـة نحيـل هنـا علــى . التي تتنكر لكل الجوانب اليجابية في الفكر النساني وتســقط فـي العدميـة الفكريـة والثقافيـة والعبـث " ما بعد الحداثة"يسمى اليوم ب
أ
"مبـدا

حد مؤسسي علم ميكانيك الكم وحائز على جائزة نوبل، ويرى بوهر
أ
يضـا، وهــو:"الذي بلوره بوهر ا

أ
خرى ل يكشف فقط الفـارق بينهـا بـل التواصـل ا

أ
ن تعاقب نظرية العلوم الطبيعية الواحدة بعد ال

أ
ا

يضــا بصــورة معينـة... ما يمكن التعبير عنه بدقة رياضية
أ
وهـذا يتيــح النتقــال المعـاكس مـن النظريـة اللحقــة. وعندما تحل النظرية الجديدة محل النظرية السابقة فإنهـا لتنفيهـا فقــط بـل تحتفــظ بهـا ا

خــرى
أ
ان التسلســل الطــبيعي. إلــى النظريــة الســابقة وتوافقهمــا والتقائهمــا فــي مجــال اقصــى معيــن يتضــائل فيــه الفــارق بينهمــا، ويمكــن تتبــع مفعــول التوافــق فــي تاريــخ الرياضــيات والفيزيــاء وعلــوم ا

".للنظريات القديمة والجديدة ينبع من الوحدة الباطنية لمستويات المادة المختلفة من حيث الكيف

136



مام" : 
أ
 ــ وثائق ونصوصالخط التحريفي ــ 1994 ــ 1980"إلى ال

وك رفيق��ا  م��ن أس��لوب حس��م الس��لطة؟ لق��دموقف��ك الشخضل�� وتفض��ل الوض��وح عل الغم��وض، فم��ا ه��و " ع��اقل"لك��ن م��ا دم��ت أيه��ا الرفي��ق م��تا
ي المنظ��م، وطرح��ت ب��أنه ل أش��بعت القي��ادة نق��دا ح��ول الش��كل ال��ذي طرح��ت ب��ه موقفه��ا وح��ول المض��مون، مض��مون العن��ف الث��وري الجم��اهتي
اجع عن حرب التحرير الشعبية، وعندما نبحث سطرا لسطر عن موقفك م�ن ه��ذه المس��ألة فإنن��ا ل نع�تر علي�ه، ك��ل م�ا هن��اك يحق للقيادة أن تتي

ل إضافة الهوامش من أجل محاولة الفلت من التخبط السياسل
.18أنك تتخبط وعندما توشبت بالتخبط تبدأ ف 

ل الهامش 
وك يطرح ف  ي المنظ��م، وذل�ك(!!) سبق لل مرارا ومنذ سنوات  : "3هكذا فإن الرفيق متا أن استعملت عبارة العنف الث�وري الجم�اهتي

ورة كونه ثوريا ومنظم��ا ورة العنف، عل ض  ل�� أن يع�تا عنه�ا. بهدف التأكيد عل ض  ل� رأبل
اتيجية ، ول يمك�ن ف  ل� ل�م أع�تا به�ا أب�دا ع�ن أي اس��تي

.لكنت 
ل  وك وحرام عل القيادة" الذئب حلل والذئب حرام"يقول المثل الشعتا ي المنظم حلل عل متا .فالعنف الثوري الجماهتي

ي المنظ���م م���ن وك هن���ا ي���ردد م��ا ق���الته القي���ادة، إن���ه ينتق���د القي���ادة ط���ول وعرض���ا، ش���كل ومض���مونا، يخ���رج العن��ف الث��وري الجم���اهتي إن الرفي���ق م���تا
ل� اله��امش

ل� ص�لب نص�ه ليوبن��اه ف 
اتيجية أم ل، فه�ذا. الب��اب لي�دخله خفي�ة م�ن الناف�ذة، ينتق�ده ف  ي المنظ�م اس��تي أم�ا ه�ل العن�ف الث�وري الجم�اهتي

اتيجية كما رأينا ذلك سابقا وك لم يزودنا بمفهومه للستي .مجرد كلم فارغ ما دام الرفيق متا

ء يتكرربالنسبة لحرب التحرير الشعبية ل
وك تخلل القيادة عن حرب التحري��ر الش��عبية ، ث��م يط��رح. نفس السر ل صلب النص ينتقد الرفيق متا

فف 
ل هامش صغتي يكاد ل يراه أحد وهو الهامش 

ل هذه الرضية هل حرب التحرير الشعبية ملئمة أم غتي ملئمة  : 4ف 
.19.."ل أناقش ف 

 التوافــق يعـبر فلسـفيا عـن ديالكـتيـك
أ
ينا فمبـدا

أ
و مستقبلها هو حكم على المعرفة بالتقطع وهي سلسلة متصلة الحلقات،وكما را

أ
إن قطع كل صلة بين النظرية السابقة واللحقة، وبين هذه وماضيها ا

ي الحركة من الحقيقة النسبية إلى الحقيقة المطلقة
أ
.المعرفة ا

و العسكري، فكلهما يضيع في متاهات الغموض والنسبوية القاتلة 
أ
طروحات كاتب المقالة، وليتصور لحظة واحدة تطبيقها في مجال العمل السياسي ا

أ
ن يتمعن في هكذا ا

أ
.للقارئ ا

ما القول بذلك فهو ببساطة مصادرة للحق في النقد 18
أ
ن تتوفر شروط البث فيه، ا

أ
نه يؤجل ذلك إلى ا

أ
و ا

أ
ن يقدم كل منتقد للنص تصورا بديل ما دام ل يمتلكه بعد، ا

أ
.ـ ليس ضروريا ا

جل الستيلء علــى قيــادة المنظمــة" إعادة البناء"كان قد تخلى عن استراتيجية حرب التحرير الشعبية، وما نقده لصديقه في ) مبروك(ـ إن المنتقد نفسه  19
أ
فليس سوى مزايدة في إطار الصراع من ا

.
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وك كالت����الل  ي المنظ����م يس����اوي : بتلخي���ص ش���ديد يمك����ن ص���ياغة م���ا ق����ال الرفي����ق م����تا ء: "إن العن���ف الث���وري الجم���اهتي ل���
وك" "لسر ل��� أن���ا م����تا

لكنت 
وك ل أن�اقش ه��ل هل� ملئم�ة أم غتي�� ملئم�ة، ل� أن�ا م�تا

ل تراجعها عن حرب التحرير الش��عبية، لكنت 
أستعمله منذ سنوات، كما أن القيادة خاطئة ف 

ل منها
ل بموقف 

".لهذا ل تطالبونت 

ل�� 
ل�� الص��يف الماض 

ل�� موق��ف ص��اغه ف 
وك ف  ك��ان 20)ح��ول تفكتي�� أولل�� ح��ول أس��لوب حس��م الس��لطة (1981وم��ا يزي��د الطيي �� بل��ة ه��و أن الرفي��ق م��تا

ل��� أرض���ية 
وك يط���رح بض���عة أس���ابيع م���ن بع���د وف  ، أرب��ع أو خم���س م���رات" خط���ة عم���ل"ي���دافع ع���ن ح���رب التحري���ر الش���عبية لك���ن نف���س الرفي���ق م���تا
ي المنظم بدون أن يطرح مرة واحدة حرب التحرير الشعبية . 21مسالة العنف الثوري الجماهتي

.وقد صدرت في نشرة الشيوعي السلسلة الجديدة) ن. ع (ـ الوثيقة من توقيع مبروك  20
.لصاحبها مبروك وهي تثبت تهافته وتقلباته المختلفة وتخليه الواضح عن استراتيجية حرب التحرير الشعبية" خطة عمل"ـ وثيقة  21
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وك أن يعل��ن مثل��ه مث��ل معظ��م الرف��اق ب��أن ل��ديه غم��وض، وه��ذا م��ا. ألي��س ه��ذا ه��و التخب��ط السياسل�� بعين��ه أل��م يك��ن أفض��ل بالنس��بة للرفي��ق م��تا
، عوض أن تكون له كل هذه المفاهيم والمواقف  ل

ء من التفكتي الجماعل لتجاوزه ولو لشكل جزب  ل
ل تتط��احن فيم��ا" الواض��حة"يحتاج إل سر

ال��تي
ة وضوحها ؟.بينها من كتر

  نيكاراغوا   ) 3
اتيجية حسم السلطة في :  اسيت

ل������ أرض������ية
اتيجية"كتب������ت القي������ادة ف  ي المنظ������م متع������ددة" : ح������ول القض������ايا الس������تي فهن������اك مثل النتفاض������ة. أن أش������كال العن������ف الث������وري الجم������اهتي

ية المسلحة، كما حصل خلل ث��ورة أكت��وبر  ل أدت إل انتص��ار الث�ورة 1917الجماهتي
المجي�دة، هن�اك ح�رب التحري�ر الش��عبية الطويل��ة الم�د وال�تي

ل الثورة الساندينية بنيكارغوا والذي يدمج بيي  الشكليي  الس��ابقيي  م��ع 
الختلفالصينية والفيونامية، هناك الشكل الذي اتخذه العنف الثوري ف 

وك عندما ساق هذا المقتطف، لماذا (عنهما  ل هنا تم حذفها من طرف الرفيق متا
.22!!)العبارة المسطرة من طرف 

 كان منتشرا إبان كـتابـة المقالــة، سـاهمت 22
أ
ـ إن التعميم الذي يقدمه صاحب المقال حول الثورة السندينية وتجربتها تغافل العديد من المعطيات التي تحكمت في تلك التجربة، وسقط في خطا

ن التجربــة الســندينية قــد دمجــت بيــن اســتراتيجية حــرب التحريـر الشـعبية والنتفاضــة الثوريــة قــول غيـر ســليم مــن الناحيــة المنهجيــة ومــن
أ
فــي تعميمــه بعـض الكـتابــات التروتســكية، ولــذلك فقــوله بــا

.الناحية المعرفية 
سست الجبهة السندينية للتحرير الوطني كمنظمة سياسية وعسكرية سنة 

أ
خريــن  1961لقد تا

خ
ثر بشــكل. على يد كارلوس فونصيكا وتومــاس بــورخي وا

أ
وتبنــت فــي البدايـة تصــورا اشـتراكيا فضفاضــا متـا

وغيستو سندينو
أ
فكار وشخصية ا

أ
.كبير با

فكار سندينو 
أ
و الماركسية وا

أ
و الشتراكية الديموقراطية ا

أ
و لهوت التحرير ا

أ
و الوطنية اليسارية ا

أ
...ولذلك ضمت الجبهة السندينية للتحرير الوطني تيارات مختلفة تتبنى إما الشتراكية ا

فكـار الثــورة الكوبيـة،. كانت نيكارغوا بلدا فلحيا بطبقة عاملة ضعيفة وبسلطة مركزية قوية في المدن 
أ
مريكـا اللتينيـة، تعـرف انتشـارا واسـعا ل

أ
ولما كانت سنوات الستينيات من القرن الماضي في ا

ثير، وإلــى حـدود 
أ
سست الجبهـة تحــت ذلـك التـا

أ
لحقــا ، لكـن تلـك السـتراتيجة السياسـية" نظريـة الفوكــو"خاضـت الجبهـة حـرب عصـابات علــى الطريقـة الكوبيـة المنظـر لهـا بمـا سـمي ب  1967فقد تا

.حيث خصصت للفترة للتجهيز المالي والمادي والعسكري " الفترة الصامتة لتراكم القوى"والعسكرية باءت بالفشل لتدخل الجبهة في مراجعة لتجربتها فيما سمي ب 

خيرة، حيث تعرضت الجبهة لضربات قوية من طرف نظام سوموزا الفاشي، فانشقت 1976إلى  1974ومن 
أ
ثير هذه التجربة ال

أ
خاضت الجبهة معارك في الجبال وفي البوادي وفي المدن، وتحت تا

: الجبهة إلى ثلث اتجاهات وهي 
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ل�� الرض���ية، والمتعلق��ة ب��المغرب ، وإعط���اء موق���ف منه��ا فض���ل
اتيجية الجوهري���ة المطروح���ة ف  وك ع���وض أن يهت��م بالقض���ايا الس���تي إن الرفي���ق م��تا

ل" حنة يديه"التعويم وفضل الهروب إل نيكاراغوا ليبيي 
لتيجية ف  ء جدي لشأن القضايا الستي ل

حول نيكارغوا، بعد أن عجز أن يقول لنا أدب  سر
.المغرب

ساسـا فــي الوســط المـديني مســاهما فـي تنظيــم الضـرابات والنضــالت العماليـة) التجاه البروليتاري( الجبهة السندينية للتحرير الوطني - 
أ
وهو اتجاه كان يعتبر نفسه ماركسيا س لينينيا وكان يشـتغل ا

مريكو لتيني ( متبنيا استراتيجية قلب النظام مباشرة انطلقا من المدن 
أ
.ل مجال هنا لمناقشة الماركسية س اللينينية عند هذا التجاه، فهي عموما ل تخرج عن إطار الخط الديولوجي الكوبي وال

مد( الجبهة السندينية للتحرير الوطني - 
أ
.وكان هذا التجاه يشتغل في البوادي وبين الفلحين) اتجاه حرب التحرير الشعبية الطويلة ال

ورتيغا ( الجبهة السندينية للتحرير الوطني - 
أ
هم اتجاه داخل الجبهة السندينية للتحرير الوطني، وكان هذا التجــاه)اتجاه دانييل ا

أ
كد دائما على التحالف مع اللبراليين، وهو ا

أ
، اتجاه وطني يساري ا

.وبين العمل في المدن ضمن تصور سياسي عسكري يقوم على العداد للنتفاضات في المدن ) حرب عصابات على الطريقة الغيفارية ( يجمع بين العمل في الجبال والبوادي 

مريكــي، حيـث سـاهم ذلــك فــي عزلــة نظـام 1978وعند منعطف 
أ
ي العــام ال

أ
و داخــل الــرا

أ
عرف الوضع الدولي مجموعة من المتغيرات لصالح الجبهة السندينية للتحرير الوطني سواء لدى دول الجــوار ا

.سوموزا الفاشي 

حد القادة اللبراليين ومدير جريدة 
أ
 مميتا عندما اغتال بيدرو جواكين شامورو ا

أ
جـواء تصـاعد. وقد تبع هـذا الغتيـال مظـاهرات كـبرى فـي العاصـمة منـاغوا " . الفكر"وقد ارتكب النظام خطا

أ
فـي هـذه ال

ن يفــرض علــى النظــام شــروطه لطلق ســراح
أ
العمــل العســكري للجبهــة الســندينية، حيــث قــام كومونــدوس تــابع للجبهــة باحتجــاز داخــل القصــر الرئســي لمجموعــة مــن النــواب والشــيوخ واســتطاع ا

.المعتقلين السنديين بالضافة إلى الفدية ونشر نداءات للجبهة تدعو إلى النتفاضة 

وفــي شــتنبر مــن نفــس الســنة انتفضــت الجمــاهير فــي العديــد مــن المــدن، لكــن نظــرا لميــزان القــوى تراجعــت القــوات الســندينية متجهــة نحــو الجبــال والبــوادي، ممــا ســهل علــى قــوات النظــام التنكيــل
طفال الثائرين داخل المدن 

أ
.وتصفية الشباب وال

.لكن السخط على النظام اتسعت دائرته وظل متقدا وسط المدن نفسها 

ثيرها تجمعت الظروف والشروط التي ساعدت على وحدة التجاهات الثلث داخــل الجبهـة السـندينية للتحريـر الــوطني، الـتي تحققــت سـنة 
أ
جواء وتحت تا

أ
1979، وفـي يوليــوز  1979وفي ظل هذه ال

جنحتهـا المختلفــة علــى مسـتوى المـدن لتنظيــم الضـراب العـام
أ
علنت الجبهة السندينية الهجوم النهائي العام على النظام، فافتتحت مجموعة من الجبهات العسكرية في البوادي والجبــال وتحركـت ا

أ
ا

 الزحف العام على مدينة مناغوا الذي توج بهروب سوموزا وفلوله وانتصار الثورة السندينية 
أ
.ليبدا
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اتيجية وك ع��ن نيك��اراغوا ص�حيح، فه�ل ه�ذا يغتي� ش�يئا م�ن مض�مون الن�ص ح��ول القض�ايا الس��تي ضنا جدل أن كل م�ا ق�اله الرفي�ق م�تا وحتي إذا افتي
اتيجية المتعلقة بالمغرب. ببلدنا) صفحة 17قضية نيكاراغوا تحتل سطرا ونصف من نص فيه ( .وهل هذا يعلمنا شيئا عن القضايا الستي

ل�� بوس��جيل مقتط��ف م�ن نف��س الس��تجواب ال�ذي أعط��اه أرتيغ��ا، أح��د اب��ز الق��ادة
ل� ه�ذا التع��ويم، وأكتف 

وك ف  ل�� ل�ن أتب�ع الرفي��ق م��تا
عل ك��ل ح��ال إنت 

وك بعض الجمل المبثورة كعادته، عندما يريد تغليب وجهة نظره بأي ثمن ، والذي أورد منه الرفيق متا .الساندينييي 

ل����� أي منطق�����ة م�����ن الع�����الم ب�����دون مس�����اهمة قوي�����ة: "يق�����ول أورتيغ�����ا 
ل����� أمريك�����ا اللتيني�����ة ول ف 

ل����� ل أتص�����ور النتص�����ار ف 
ل عل الق�����ل، إنت 

فيم�����ا يخص�����ت 
ل�� )                   (

ل نيكاراغوا، ف 
ل عرفناها ف 

للسكان، وبدون أزمة شاملة عل المستويات القتصادية والسياسية والجتماعية، شبيهة بالزمة التي
ل أنه من الصعب الس�ويلء عل الس��لطة ب�دون الدم�ج لش�كل خلق بيي � جمي�ع أش��كال النض��ال أينم��ا أمك�ن تنظيمه�ا  ،: رأبل البادي�ة، المدين�ة، الجل��

ل�� الجم��اهتي )                   (لكن محور النضال يجب أن يوشكل دائما من الجماهتي الفاعلة ... المناطق الجبلية ألخ 
وليس م�ن طليع��ة ل ت��رى ف 

.سوى قوى تكميلية

ل� المدين��ة
ل� البادي��ة وف 

ل� الم�دن وعل ط��ول خط��وط المواص�لت، وك��ان. إن تجربونا ق�د بين�ت أن�ه م�ن الممك�ن المزاوج��ة بيي � النض��ال ف 
لق�د قاتلن�ا ف 

ل�� المن��اطق القروي��ة والجبلي��ة )                   (  لن��ا أيض��ا ث��وار مس��لحون
لك��ن ه��ذه الفص��ائل م��ن الث��وار المس��لحيي  ل��م تك��ن هل�� مح��ور النتص��ار،. ف 

".وشكلت فقط جزءا من محور أعل هو الكفاح المسلح للجماهتي

سماه كاتب المقال بدمج لستراتيجية حرب التحرير الشعبية باستراتيجية النتفاضة في المدن في تجربة نيكارغوا ؟
أ
بعد كل هذه المعطيات هل يصح الكلم عما ا

صناف السياسة العسكرية الثورية
أ
عله ل تؤكد ذلك من منظور ا

أ
صناف الستراتيجية التي تقوم على النتفاضة، من. إن كل المعطيات ا

أ
و التصورات الستراتيجية عرف العديد من ال

أ
فتاريخ الثورات ا

مميـة الثالثـة 
أ
امـا التجربــة النكارغويـة. قبيل الستراتيجية النتفاضـية البلنكيـة واسـتراتيجية الضـراب العـام النتفاضـية المنسـوبة لبـاكونين واسـتراتيجية النتفاضـة اللينينيـة الـتي تبنتهـا فـي مـا بعـد ال

حزاب الشيوعية قد تخلت عن استراتيجية حرب التحرير الشعبية وتبنــت هــاته السـتراتيجية" . الستراتيجية النتفاضية الجديدة"فهناك تصنيفات تدخلها ضمن ما يسمى 
أ
ن بعض ال

أ
ومن المعروف ا

له الفشــل 
خ
حـزاب الحـزب الشـيوعي الفلــبيني الـذي قـام بتجريــب هـذه السـتراتيجية فكـان مـا

أ
عـادت قـوات 1992وفـي سـنة . في محاولة للتسريع بالنتفاضة في المدن وإسقاط النظــام، مـن بيـن هـذه ال

.التابعة للحزب إلى استراتيجية حرب التحرير الشعبية من جديد " جيش الشعب الجديد"
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أ
 ــ وثائق ونصوصالخط التحريفي ــ 1994 ــ 1980"إلى ال

ل�� نهاي��ة
ل�� ه��ذا المقتط��ف ه��و روح وج��وهر اس��تجوابه، وه��و ي��بيي  فعل أن الث���ورة الس��اندينية م��ا ك��انت لتنتص ل��ول اعتماده��ا ف 

إن م��ا ق��اله أرتيغ��ا ف 
، وعل كافة أشكال الكفاح العنيف للجماهتي .تيالمر عل العنف الثوري المنظم للجماهتي

وك من أرضية ) 4 .  23  "  القضايا التنظيمية الملحة  "  موقف مير

وك أض��اع فرص��ة جدي��دة لظه��ار  وقراطي��ة"إن الرفي��ق م��تا فط��وال عشر�� ص��فحات طرح��ت القي��ادة موقفه��ا. القي��ادة" يميني��ة"و" تحريفي��ة"و" بتي
ل نفس الوقت، أخذ منها جملة واحدة ليعتمد عليها م��ن

وك برفاقية وضامة ف  من كافة القضايا التنظيمية الملحة، وبدل أن ينتقدها الرفيق متا
ل الصاع . أجل رفض الرضية برمتها

!!ياله من أسلوب عظيم ف 

وقراطية"ليس بهذا السلوب يمكن إظهار  وك: القيادة " يمينية"و" تحريفية"و" بتي إن هذا السلوب يظهر فق�ط التخب��ط السياسل� للرفي�ق م�تا
ل����� ش�����كل يافط�����ات 

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 ف 
.اليافطات

ل هذا أن القيادة الحالي�ة ليس�ت فيه�ا مش��اكل؟ لق�د س�بق للقي�ادة نفس�ها أن طرح�ت ع��دة م�رات نق�دها لوض�عية القي�ادة، لض�عفها كهيئ�ة
هل يعت 

ل�� القي�ادة الوطني��ة
ورة تحم��ل ال��داخل للمس��ؤوليات الرئيس��ية ف  لك��ن م�ا ظل�ت ترفض�ه القي��ادة، ه�و أن تبفي� المنظم��ة. قيادي�ة ك��أفراد، وطرح��ت ض ��

ل ال��ذي
ورة تطعيمه��ا ال��ديموقراطل كح��ل م��ؤقت، لمش��كلة القي��ادة، وكخط���وة عل طري��ق الم��ؤتمر ال��وطت 

ب��دون قي��ادة، له��ذا طرح��ت القي��ادة ض ��
إض��افة إل ذل��ك لق��د ع��تا أعض��اء القي��ادة الحالي��ة ع��ن اس��تعدادهم للس��تقالة بمج��رد النته��اء م��ن عملي��ة التطعي��م إذا. يح��ل نهائي��ا مش��كل القي��ادة

ل ذلك
.رغب الرفاق ف 

وك ؟ ماذا كان رأي متا

مر بإحدى وثائق ما يسمى ب  23
أ
".إعادة البناء"ـ يتعلق ال
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أ
 ــ وثائق ونصوصالخط التحريفي ــ 1994 ــ 1980"إلى ال

ل بقيادة جديدة
ل هو الذي يمكنه وحده أن يأبي

ا عن أن المؤتمر الوطت  وها هو اليوم الرفيق. لقد ظل يرفض التطعيم الديموقراطل للقيادة، معتا
وك يغتي موقفه ويطرح عل اللجنة المنتخبة من طرف الندوة، أن تتحمل مسؤوليتها  ل قريبا"متا

".كقيادة مؤقتة إل حيي  عقد مؤتمر وطت 

لقد س�بق للقي��ادة أن طرح�ت اس�تعدادها للس�تقالة م�ن القي�ادة بع�د انتخ��اب لجن�ة جدي�دة والتح�اق أعض�ائها الج�دد بالقي�ادة الوطني�ة، كأعض�اء
ل�� إل ح��د م��ا بم��ا س��بق أن طرحت��ه القي��ادة

وك رغ��م اختلف المنطلق��ات، يلتفي فم��اذا. ك��املل العض��وية، إن الح��ل الجدي��د ال��ذي يطرح��ه الرفي��ق م��تا
سيكون موقف الرفاق بالداخل؟

 

رفيق قيادي /  1982نهاية ماي  
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مام" : 
أ
 ــ وثائق ونصوصالخط التحريفي ــ 1994 ــ 1980"إلى ال

خلصة ندوة الفرع بالداخل حول 

  خط المنظمة
اتيجية في 1القضايا السيت

ة  اير الشيوع "افتتاحية ( نشر   فير
)1983" الصادرة في

ل تمخضت عنه��ا الخلص��ات والتوص��يات، المدرج��ة
ا انعقدت ندوة الداخل، وب��هذا يكون الفرع قد توج نقاشاته الداخلية بندوة الفرع، التي وأختي

ل�� ه��ذا الع��دد م��ن 
ل تمخض��ت عنه��ا الن��دوة، ف��إن لب��د م��ن تس��جيل الملحظ��ات الساس��ية" . االش��يوعل"ف 

ورغ��م م��ا يمك��ن أن يق��ال ع��ن النتائ��ج ال��تي
:التالية 

ل – 1
ل حد ذاتها أسلوب ديموقراطل لمعالجة قضايا المنظمة عل طريق المؤتمر الوطت 

.إن الندوة هل ف 

وط أمنية شبه مطلقة – 2 ل شر
.أن الندوة مرت ف 

.أن روح الديموقراطية الداخلية قد سادت كل جلسات الندوة – 3

يام ـ  1
أ
مام"، ندوة فرع منظمة 1983من شهر يناير  30 – 29- 28انعقدت خلل ا

أ
بالداخل، حضرها مجموعة من ممثلي خليا الفرع بالداخل، وبعـد الســتماع إلــى تقريــر لجنـة الفــرع تــداول" إلى ال

وراق المعــدة لمــا ســمي بمسلســل 
أ
وراق المعــدة للنــدوة، وهــي فــي نفــس الــوقت ال

أ
ثارتهــا ال

أ
ن النــدوة تهــم مناضــلي الــداخل، فهــي فــي ظــل"إعــادة البنــاء"المنــدوبون فــي مجموعــة مــن القضــايا ا

أ
، ورغــم ا

نذاك، اكـتست طابع ندوة وطنية سـيكون لهـا مـا بعـدها فــي مسـتقبل منظمـة 
خ
مـام"الوضع السائد داخل المنظمة ا

أ
قـد شـكلت لبنـة علـى 1972فاتـح ينـاير - 1971دجنـبر  31، وإذا كـانت نـدوة "إلــى ال

شـهر مـن كـفـاح التنظيـم، نقـد ونقـد ذاتــي" ("1972نونـبر  20"طريق بناء الخط الثوري، الـذي شـكلت وثيقـة 
أ
ولــى انطلقتــه، فـإن نـدوة ينـاير ") عشـرة ا

أ
النـدوة الثانيـة فـي تاريــخ المنظمـة مــن (1983ا

علن عن نفسه بشكل واضح و مكشوف بعد خريف ) حيث طبيعتها
أ
.1985فقد مثلت إحدى اللبنات المؤدية إلى النبثاق الواضح للخط التحريفي الجديد، الذي ا

صدرت قيادة ما سمي ب 1983وبعد الندوة، في فبراير 
أ
تضمنت خلصات وتوصيات الندوة، مع افتتاحية للعدد.) نشرة داخلية" (الشيوعي"عددا خاصا من نشرة " إعادة البناء"ا
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ل بناء الخط السياسل والتنظيمل للمنظمة – 4
. لقد مكنت الندوة من تلمس عدة قضايا وتناولها من وجهة نظر نقدية، مساهمة من الفرع ف 

ل� جع�ل ن�دوته خط��وة حاس�مة عل طري�ق بن�اء. لقد مكنت الن��دوة م�ن ح�ل مش�كل القي�ادة لش�كل ديم��وقراطل – 5
وب��ه�ذا يك��ون الف�رع ق�د نج��ح ف 

.منظمتنا كمنظمة شيوعية مكافحة صلبة متجدرة وسط الطبقة العاملة والفلحيي 

ورة ك��ل المنظم��ة، ه�ذا رغ�م الهمي�ة التنظيمي��ة ورفعا لكل لبس ل بد من تسجيل أن الندوة هل ندوة الفرع بالداخل، وبالت��الل فإنه�ا ل تل�زم بالص �
أم�ا م�ا يه�م المنظم��ة كمنظم��ة، فعل. والسياس��ية للف��رع داخ��ل المنظم��ة، وبالت�الل ف��إن م�ا س��يتم وض�عه حتي �� التط��بيق ف��ورا ه��و م�ا يه��م الف�رع كف�رع

ل شكل توص��يات للم��ؤتمر
، أو الحتفاظ بها ف   التطبيق عتا تعميم داخلل

ل جعل تلك النتائج تدخل حتي 
القيادة الوطنية أن تتحمل مسؤولياتها ف 

ل الول
. الوطت 

ل��� نق���اش نتائجه���ا
ل��� الف���روع الخ���رى، وك���ذا رف���اق الف���رع بال���داخل، س���واء منه���م م���ن حص ��� أو م���ن ل���م يحص ��� الن���دوة ف 

ولش���ك أن مس���اهمة الرف���اق ف 
...وكيفية التعامل معها سيسهل مأمورية القيادة الوطنية ويمكنها آنذاك الحسم حسب التجاه العام داخل المنظمة 

ة ل���� طري����ق تص����ليب وبل����تي
عل الف����رع بال����داخل أن يعم����ل عل ترجم����ة نتائ����ج الن����دوة إل الواق����ع الملم����وس، ح����تي يجع����ل منه����ا فعل قف����زة نوعي����ة ف 

.المنظمة

.وهنيئا للفرع بالداخل بندوته، وهنيئا لمنظمتنا بندوة فرعها بالداخل

اير " الشيوع " 1983فير
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خلصة الندوة حول تقرير لجنة الفرع

وتصادق عل أن لجنة الف��رع،) أي ضعفها(إن الندوة تعتتا أن تقرير لجنة الفرع يعتا لشكل واضح عن وضعية المنظمة من الناحية التنظيمية 
ل�� الملحظ���تيي  المص��اغتيي  تح��ت عن��وان 

ل�� ت��وجيه عم��ل الف��رع، وتص��ادق عل تل��ك الوجه��ة نظ��ر" بص��دد تقري��ر الف��رع"كم��ا ج��اء ف 
ك��انت قاضة ف 

ل حياة المنظمة 
ل الفرع ككل كانت تنقصهم روح المبادرة ف 

- . المشار إليها أعله – كما تشتي الندوة إل أن الرفاق ف 

وق��د ص��ادق أغلبي��ة الرف��اق عل ه��ذا التقري��ر إل أح��د الرف��اق ال��ذي امتن��ع ع��ن التص��ويت إذ يعت��تا أن��ه ك��ان عل أعض��اء لجن��ة الف��رع خلف��ا للتقري��ر،
ة م��ع اس��تخلص دروس��ها الساس��ية، كأس��اس لنطلق��ة ، أن يق��دموا للن��دوة تقييم��ا لنش��اط الف��رع خلل الس��نوات الختي�� ل

ال��ذي ج��اء كج��رد ت��اريج 
ل ك��انت داخله�ا ل تس�مح بمث�ل ه�ذا التقيي�م، وه�ذا ل�م يك�ن ليمن�ع رف�اق- جديدة لعمل المنظمة 

ل حيي  يرى ممثل لجنة الفرع أن الخلفات ال�تي
ف 

- .الفرع بالقيام بمثل هذا التقييم عل ضوء تقرير لجنة الفرع

حت الندوة صياغة توجيه حول المالية تقدمها للقيادة للعمل بموجبها .أما بالنسبة للمالية فقد اقتي
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 ــ وثائق ونصوصالخط التحريفي ــ 1994 ــ 1980"إلى ال

خلصة الندوة حول 

  خط المنظمة 
اتيجية في 1القضايا السيت

ل الثورة المغربية"يتفق كل الرفاق المندوبون عل أن أرضية ) 1
اتيجية ف  :تشكو من عدة نواقص هل " القضايا الستي

.غياب الخلصات الساسية لتقييم التجربة، رغم قصور بعض التقييمات الضمنية- 

جم ض�����عف المنظم�����ة السياسل�����- 
ل����� – وه�����ذا ي�����تي

ل����� خصوص�����يته أثن�����اء إنج�����از التحلي�����ل الطبفي
غي�����اب الس�����وناد عل الواق�����ع المجتمعل����� الملم�����وس ف 

، وضعف ارتباطها بحركة الواقع  .والتنظيمل

.هناك طمس لزمة الحركة الشيوعية العالمية- 

ل تناوله لدوات الثورة- 
وع ف  ل يرتكز عليها المشر

.غياب السس النظرية التي

اتيجية دقيق����ة لكل���� نخ����رج للممارس����ة – ل����ذا يج����ب ان نتف����ق عل الش����عارات) 2
يتف����ق ك����ل الرف����اق عل أن����ه يج����ب أن ل ننتظ����ر ح����تي نح����دد اس����تي

ورة اس����تمرار الصاع ال����داخلل ح����ول ك����ل ل���� ض ����
، وه����ذا ل ينف  ي الي����ومل ل���� نش����اطنا الجم����اهتي

اتيجية العام����ة والرئيس����ية كض����وابط ملزم����ة لن����ا ف  الس����تي
ل���� تق����ويم وبل����ورة منظ����ور

ل���� الم����ؤتمر الول للمنظم����ة – ونعت����تا م����ن جه����ة أخ����رى، أن تق����دمنا ف 
اتيجية، عل أس����اس الحس����م فيه����ا ف  القض����ايا الس����تي

ل العمال والفلحيي  
ل عملية إعادة بناء منظمتنا، كمنظمة شيوعية صلبة مكافحة ومتجدرة أساسا ف 

ل سديد رهيي  بتقدمنا ف  اتيجا
. استي

اتيجية الساسية ) 3 وع ، نظرا لكونه أول نص شمولل تتوفر عليه المنظمة، يوناول القضايا الستي
. كما يسجل كافة الرفاق إيجابية المشر

ثارت وثيقة 1
أ
ن العديـد منهـم قـد"إعـادة البنـاء"مجموعة من النقاشـات لـدى العديـد مـن المناضـلين الـذين شـاركوا فـي مسلسـل مـا يسـمى ب " القضايا الستراتيجية في الثورة المغربية"ـ  لقد ا

أ
، ورغـم ا

ساسـية فـي ضـرب الخـط الثـوري للمنظمـة الماركسـية 
أ
ـــتلمس بعض هفوات هذه الوثيقة، التي جعلت من غيـاب السـتراتيجة اســتراتيجية، فـإنه لـم يكـن مـدركا لخطــورة هـذا المنحـى الـذي شـكل لبنـة ا

مام"اللينينية المغربية 
أ
نه ل وجود هناك لستراتيجية حتى تتفرع عنها خطة تكـتيكية"إلى ال

أ
يضا، وهو يعلم ا

أ
.، ولذلك صادق على الوثيقة بشكل عام، كما صادق على ما سمي بالخطة التكـتيكية ا
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مام" : 
أ
 ــ وثائق ونصوصالخط التحريفي ــ 1994 ــ 1980"إلى ال

ي المنظ�����م"يعت�����تا كاف�����ة الرف�����اق أن ش�����عار ) 4 ل ويج�����ب ت�����دقيقه لحق�����ا عل ض�����وء التحلي�����ل الملم�����وس للواق�����ع" العن�����ف الث�����وري الجم�����اهتي إيج�����ابا
.الملموس

وع من طرف الهيئة القيادية، انطلقا من خلصات النقاش وتمشيا مع روح الندوة، أما فيما يخ��ص نشر��) 5 كما قرر الرفاق إعادة صياغة المشر
يا، فقد انقسم الرفاق إل ثلث اتجاهات  وع الجديد جماهتي : المشر

يا) : الغلبية(التجاه الول -  وع جماهتي .يتفق عل نشر المشر

ل - 
يا: التجاه الثاب  ه جماهتي .ل يتفق عل نشر

.التجاه الثالث امتنع عن إبداء وجهة نظره- 

ي�ة، وأك�دوا تش�بتهم" المنظمة الشيوعية"كما أجمع الرفاق عل عدم استعمال صيغة ) 6 ل دعايون�ا الجماهتي
أو المنظمة الماركسية – اللينينية ف 

.بالمبادئ الشيوعية، وطلبوا بهذا الصدد رفع توصية إل القيادة
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مام" : 
أ
 ــ وثائق ونصوصالخط التحريفي ــ 1994 ــ 1980"إلى ال

  خط المنظمة
1  خلصة الندوة حول القضايا التكتيكية في

 

  خط المنظمة 
: خلصة عامة حول القضايا التكتيكية في

ـــ الربـــط غيـــاب)1( ي اتيجية بير اتيجية والتكتيـــك الســـيت ول����ذا يج����ب توض����يح- ، إذ أن����ه م����ن الهمي����ة أن يك����ون عن����دنا نس����ق بيي ���� التكتي���ك والس����تي
، سواء عل المستوى النظري أو عل مستوى الممارسة ل اتيجية والتكتيك، بارتباط مع معرفة معمقة للواقع المغربا

.العلقة بيي  الستي

: شيوعية كمنظمة "المام إل" لمنظمة الدعاية حول) 2

، ولس��يطرة الرجعي�ة عل ي ليس�ت ص�حيحة، وذل�ك نظ��را لواق�ع مجتمعن�ا الح�الل إن الدعاية للمنظمة كمنظمة شيوعية عل المستوى الجماهتي

ي��ة للفك�ر الماركسل� ل حيي  يجب علين��ا الدعاي��ة الجماهتي
ل� الظ��رف الراه��ن بوس��مية - جميع وسائل الدعاية – ف 

، والحتف��اظ ف  ل��
منظم��ة إل"اللينيت 

).انظر الهوامش (*والتوقيع بهذه الوسمية" المام

ل وب��هويونا كمنظمة شيوعية
.2كما أن الندوة أكدت تشبتنا بالفكر الماركسل – اللينيت 

صلية في النص.*الهوامش التي تحمل علمة نجمة (  
أ
 ) هي ا

يام "ــ الوثيقة صدرت في العدد الخاص من نشرة  1
أ
غلــب المشـاركين فيهــا عـن اتفـاقهم مـع وثيقــة.1983من يناير 30-29-28الشيوعي الذي تضمن خلصات ندوة الداخل المنعقدة ا

أ
علن ا

أ
حــول"وقد ا

عمومــا الوثيقــة تعلــن اتفاقهــا علــى.مــا عــدا مشــارك واحــد الــذي كــان علــى صــواب حينمــا تحفــظ علــى التفــاق انطلقــا مــن غيــاب اســتراتيجية ليكــون هنــاك تكـتيــك" القضــايا التكـتيكيــة فــي خــط المنظمــة
صــحابها عــن اســم المنظمــة الصــلي 

أ
مــام"المنظمــة الماركســية اللينينيــة المغربيــة"تكـتيــك بــدون اســتراتيجية ،وكــذلك تخلــي ا

أ
خــر هــو" "إلــى ال

خ
ولــى"منظمــة إلــى المــام"لصــالح اســم ا

أ
، وقــد شــكل هــذا ا

مام"التخليات عن الماركسية اللينينية،وابتداء من هذه اللحظة تغير اسم المنظمة لتصبح مجرد 
أ
صبح التحريفيون الجدد يعتبرون المنظمة مجرد حركة"منظمة إلى ال

أ
.، وا

مام"ــ قررت الندوة رفع توصية حول التوقيع باسم  *
أ
".منظمة إلى ال

ن كل التراجعات عن الخط الثوري للمنظمة في هذه الفترة 2
أ
ممـــي،المفهوم)(1985-1980(ــ إن هذا الدعاء، لم يكن سوى ذرا للرماد في العين،علما ا

أ
اسهامات ماو،الستراتيجية الثوريـــة،الخط ال

.، وهذا تاكـتيك تحريفي قديم"الماركسية اللينينية"قد تم تحت يافطة .......) اللينيني للحزب،منظمة المحترفين الثوريين،اسم المنظمة الماركسي اللينيني،تبني اطروحات اليمين الصلحي
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مام" : 
أ
 ــ وثائق ونصوصالخط التحريفي ــ 1994 ــ 1980"إلى ال

نامج النضال ) 3 : حول الير

نامج النضالل فيما عدا النقط التالية  :هناك اتفاق لشكل عام عل التا

ل اعتبارنا أن شعار 
ل�� " السلم الفوري"أ – ف 

ل� الظ�رف الراه��ن، وتوبت �� الن�دوة الط��رح البي
ل�:- حول الصحراء الغربية ش��عار خ��اط  ف 

إج��راء اس��تفتاء ف 
كتي  عل فض����ح تبع����ات الح����رب وانعكاس����اتها القتص����ادية والجتماعي����ة الص����حراء الغربي����ة بع����د انس����حاب الدارة والجي����ش الملكييي ���� منه����ا، م����ع ال����تي

.والسياسية عل أوضاع الجماهتي الشعبية المغربية

 المواق���ف المبدئي���ة لمنظم���ة التحري���ر الفلس���طينية أل وهل��� 
ح���ق الش���عب:ب – فيم���ا يخ���ص النقط���ة المتعلق���ة بالقض���ية الفلس���طينية، إنن���ا نوبت ���

عل والوحي���د
ل��� إقام���ة دولت���ه الديموقراطي���ة المس���تقلة واعتبارمنظم���ة التحريرالفلس���طينية هل��� الممث���ل الشر���

ه وحق���ه ف  ل��� تقري���ر مص���تي
ل ف 
الفلس���طيت 

يا  ، ونناضل عل أساس هذه المواقف المبدئية جماهتي ل
.للشعب الفلسطيت 

اع حقوقها الديموقراطي�ة ك��امرأة وك��أم، وض�مان مس�اواتها م�ع الرج�ل " دعم كفاح المرأة"ج – فيما يخص نقطة  يج�ب تعويض�ها ب"من أجل انتي 
اع حقوقه�����ا:  ، وم�����ن أج�����ل ان�����تي  ل

دع�����م كف�����اح الم�����رأة م�����ن أج�����ل مس�����اواتها م�����ع الرج�����ل عل المس�����توى القتص�����ادي والجتم�����اعل والسياسل����� والثق�����اف 
ل كل قطاع بارتباط مع تطور الحركة النسوية المغربية) (انظر الهوامش( *الديموقراطية وحقها كامرأة

).وتدقيق هذا الشعار ف 

).انظر الهوامش (*التعامل مع الحركات الديموقراطية) 4

ورة توضيح الفاق بالنسبة للمناضليي  الديموقراطييي -  .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�����وقراطل يخ�����دم- 
ض �����

اتيجية الثورية .الستي

ة  قررت الندوة رفع توصية حول  ــ  *
أ
قضية المرا

ــ  قررت الندوة رفع توصية حول التعامل مع الحركات الديموقراطية *
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مام" : 
أ
 ــ وثائق ونصوصالخط التحريفي ــ 1994 ــ 1980"إلى ال

ع  والعمل الشي ) 5
: حول العمل الشر

ل
عية كمنظم���ة، وواض���ح ك���ذلك أن���ه يج���ب اس���تغلل ك���ل المكاني���ات ال���تي ل��� الشر���

واض���ح بالنس���بة للن���دوة أن المنظم���ة ل تط���رح عل نفس���ها العم���ل ف 
عل وت��وظيفه لنج��از المه��ام

ل�� ظ��ل م��وازين ق��وى معين��ة، للعم��ل الشر��
ل تف��رض عل النظ��ام ف 

ل�� ظ��ل النظ��ام الق��ائم، وك��ذلك ال��تي
يس��مح به��ا الق��انون ف 

ط أل يكون ذلك عل حساب إنجاز مهامنا الثورية .المطروحة عل المنظمة، شر

:حول وحدة الحملم ) 6

ل تحديد لوازمها
ل ظل الوضع الحالل للحملم بالدعاية لوحدة الحملم دون الدخول ف 

ل الظرف الراهن،وف 
.يجب الكتفاء ف 

اتيجية) 7 ل تربطه بالستي
نامج النضالل مع توضيح السس التي  التا

.ترى الندوة أنه يجب نشر

ل يط��رح أح��د الرف��اق بالن��دوة عوض��ها التحف��ظ الت��الل  1ص��ادقت الن��دوة بالجم��اع عل مجم��ل ه��ذه الخلص��ات باس��وثناء الخلص��ة رق��م) 8
:وال��تي

اتيجية ص�حيحة ول عل واق��ع البلد، ل خط المنظمة ككل انطلقا من أن هذا التكتيك ل يس�وند عل اس��تي
أتحفظ عل نص القضايا التكتيكية ف 

اتيجية ل المثالية كما سقط فيها نص القضايا الستي
.وبالتالل ل اتفق مع هذا النص، كما اسجل أنه سقط ف 

اير ،العدد الخاص بخلصات ندوة الداخل، فير .1983الشيوع 
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مام" : 
أ
 ــ وثائق ونصوصالخط التحريفي ــ 1994 ــ 1980"إلى ال

نامج العام والنظام الداخل  للمنظمة الير
وع جديد ـــ  شتنير   83مشر

نامج العام ــ أ 1الير

ي والمس��لح ال��ذي خاض��ه ش��عبنا، تح��ول النظ��ام الس��تعماري 1956م��ع إح��راز بلدن��ا عل الس��تقلل الش��كلل ع��ام - 1 عل إث��ر الكف��اح الجم��اهتي
يالي��ةالذي أخضعت له بلدنا منذ أوائل الق�رن إل نظ��ام الس��تعمار الجدي�د، بينم��ا ك�انت الق��وى   الس��تعمارية خلل عه�د الس��تعمار الق�ديمالمتا

ل�� جمي��ع المج��الت العس��كرية والسياس��ية والقتص��ادية والثقافي��ة، ف��إن نظ��ام الس��تعمار الجدي��د ق��د تمتي ��
ة عل بلدن��ا وش��عبنا وف  تس��يطر مباشر��

صليان في نص الوثيقة. 
أ
الهامشان اللذان يحملن علمة (*) هما ا

، وتضـم جزئيـن وهمـا البرنامــج العـام والنظـام الــداخلي، ضـمن مشـروع جديـد يعيـد النظـر فـي البرنامـج العـام والنظـام الــداخلي الصــادر فـي1983صدرت هذه الوثيقة تحت هـذا العنـوان فـي شـتنبر ـ  1
كـتوبر 

أ
ول المتعلـق بالبرنامـج العـام، لمـا يحتــويه مـن قضـايا ذات طبيعـة إيديولوجيــة واســتراتيجية، تتعلــق بــالخط العـام الـذي سـار عليـه دعـاة 1974ا

أ
ابتـداءا مـن" إعـادة البنـاء"، وننشر هنـا الجـزء ال

بــدا، نظــرا لفشــل مسلســل " إعــادة البنــاء"، والوثيقــة خلفــا لمجموعــة مــن وثــائق 1980
أ
ول الــذي لــم ينعقــد ا

أ
، واجتثــات"إعــادة البنــاء"تتــوجه إلــى عمــوم المنظمــة ضــمن ســياق العــداد لمؤتمرهــا ال

و الدلء بخلصــات حولهــا  1983، ولـذلك ل تضــم خلصــات نــدوة ينــاير 1985المنظمــة فــي خريــف 
أ
يــة إشــارة إلــى الوثيقــة، مــن حيــث مناقشـتها ا

أ
تي الوثيقــة بعـد صــدور وثيقــة. ا

أ
مــن الناحيــة الزمنيــة تــا

بريـل " القضــايا السـتراتيجية فـي الثــورة المغربيـة"
أ
يديولوجيــة والسـتراتيجية، مثـل اسـتعمال صـيغة 1982الصــادرة فـي ا

أ
العنـف الثـوري الجمـاهيري"، الـتي تحمـل بصـماتها فـي العديـد مـن القضـايا ال

ساســي والتغييـر فــي طبيعـة الخـط النظـري واليــديولجي للحملـم والمنظمـة الماركسـية س اللينينيـة المغربيـة "المنظم
أ
مـام"، والخلط بيـن التنـاقض الرئيسـي والتنـاقض ال

أ
، عنـدما تمــوقعت فـي"إلــى ال

صــبحت معقل للتحريفيــة العالميــة 
أ
وروبــا الشــرقية والصــين (صــف دعــاة وحــدة الحركــة الشــيوعية العالميــة، والمقصــود هنــا البلــدان الــتي ا

أ
، وقــد نتــج عــن هــذا تغييــر فــي...)التحــاد الســوفياتي، دول ا

ت الوثيقة كـذاك إلــى تغييـرات إيديولوجيــة فـي مجموعـة مـن التسـميات السـابقة مـن قبيـل المنظمـة الماركسـية ـــ اللينينيـة المغربيـة، الحركـة الماركسـية ــ
أ
حزاب التحريفية العربية، ولجا

أ
الموقف من ال

حيانــا إلـــى اســتعمال مصـــطلح"الحــزب الشــيوعي المغربـــي"، "الحركـــة الشــيوعية المغربيــة"، "المنظمــة الشــيوعية"اللينينيـــة المغربيـــة، الحــزب الماركســـي ـــ اللينينـــي لتصــبح 
أ
، هــذا رغــم اضـــطرارها ا

وســيلحظ القـارئ مجموعـة مـن التغييـرات تثبـت مـدى إيغـال التحريفييــن. الماركسـية ـــ اللينينيـة، الـذي لــم يكـن سـوى منـاورة وتمويهـا للتغطيـة عـن النقلبـات اليديولوجيــة الـتي كـان يهيء لهـا سـرا 
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

سيسية للمنظمة الماركسية ـــ اللينينية المغربيـة 
أ
طروحات التا

أ
مـام"ظاهرة انتصار التحريفية في البلدان الشتراكية متخلين عن ال

أ
سسـت لـه الثــورة"إلــى ال

أ
، مبتعـدين عـن خــط الثــورة العالميــة الـذي ا

مر كان التحريفيون الجدد بعد تخليهم عن خط ماوتسي تونغ، يعدون العدة للتخلي عــن اللينينيــة. الصينية العظيمة بقيادة ماو تسي تونغ ودروس الثورة الثقافية البروليتارية في الصين 
أ
في واقع ال

ي التحريفية الجديدة " الجوهر الحي للماركسية"وتبني " تجديد الماركسية"تحت شعار 
أ
.ا
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مام" : 
أ
 ــ وثائق ونصوصالخط التحريفي ــ 1994 ــ 1980"إلى ال

يالي����ة  ة إل العملء والحلف����اء المحلييي ���� للمتا يالي����ة م����ع اتخاذه����ا أش����كال جدي����دة ناتج����ة ع����ن انتق����ال الس����يطرة المباشر���� :باس����تمرار الس����يطرة المتا
ل�� الكب��ار والحك��م الرجعل�� الس��اهر عل مص��الحهم

ادوري��ة و ملكل�� الراض  جوازي��ة الكمتا ل�� ش��كله الق��ديم أص��بح يقتص. التا
فالتواج��د الس��تعماري ف 

ل���� ش����كلها) الج����زر الجعفري����ة والنك����ور وب����ادس(عل س����بتة ومليلي����ة والج����زر الش����مالية المغربي����ة 
يالي����ة ف  المس����تعمرة م����ن ط����رف اس����بانيا، لك����ن المتا

ل��� ت���وجيه السياس���ة الداخلي���ة والخارجي���ة للبلد، بينم���ا
ا ف  ات بلدن���ا وتلع���ب دورا ك���بتي الس���تعماري الجدي���د تواص���ل اس���تغللها لش���عبنا ونهبه��ا لختي���

ل مجتمعنا
يالية مكونا أساسيا للثقافة الرجعية السائدة ف  .تشكل الثقافة المتا

إن نظام الرأسمالية التبعي�ة ال�ذي يش��كل القاع�دة القتص�ادية لنظ�ام الس��تعمار الجدي�د ال�ذي يكب�ل وطنن�ا وش�عبنا ق�د أص�بح النظ��ام القتص�ادي
ل ك�����انت س�����ائدة ببلدن�����ا قب�����ل الغ�����زو

ل����� بلدن�����ا بع�����د أن تمك�����ن ت�����دريجيا م�����ن إض�����عاف واس�����ويعاب أنمط�����ة النت�����اج الماقب�����ل الرأس�����مالية ال�����تي
الس�����ائد ف 

إل أن العلق�ات القطاعي�ة والش�به القطاعي�ة م�ا ت��زال،. الستعماري وأصبح بذلك يشكل القاعدة القتصادية الرئيسية للهياكل الطبقية ببلدن�ا
ة لش��كل ب��ارز عل المس��تويات الديولوجي��ة والسياس��ية والجتماعي�ة وم�ا ت��زال تش��كل عرقل�ة رغم تقلصها الكبتي عل المستوى القتصادي حاض 

ل البادية بالخصوص
.أساسية أمام انعتاق وتقدم الجماهتي الشعبية ف 

 نظ���ام الرأس���مالية التبعي���ة بك���ونه يجم���ع بيي ��� مآسل��� الس���تغلل المكث���ف والض���طهاد الرأس���مالييي  وعاه���ات التبعي���ة والخض���وع للحتك���ارات
يتمتي ���

ادوري����ة عل ل���� الكب����ار إض����افة إل الدول����ة الكمتا
، بينم����ا يس����تحوذ الرأس����ماليون الج����انب والرأس����ماليون المغارب����ة وملك����و الراض  ي����الل والمراك����ز المتا

، معام�ل، من�اجم، س�دود، وس�ائل النق��ل، مؤسس�ات البن�اء والش�غال العمومي�ة (وسائل النتاج الساسية  ل�
ف�إن م�آل الجم��اهتي الكادح�ة...) أراض 

يد والهجرة إل الخارج والبطالة وما يص��احب ك��ل ذل�ك م��ن تحطي��م ة والوشر وط العمل والعيش وبالتالل التفقتي والبلتي
هو الحرمان من ألسط شر
ل الكرامة والشخصية

.ونف 
ل ت�زداد ح�دة بفع�ل عوام�ل أخ�رى مث�ل الزم�ة القتص�ادية العالمي�ة أو الجف�اف أو الح�رب ت�ؤدي

إن الزمة الهيكلية لنظ��ام الرأس�مالية التبعي�ة وال�تي
ل� الكب�ار وخ��دامهم

ادورييي  وملك الراض  جوازييي  الكم��تا ات ل�دى الرأس��مالييي  الج�انب وال�تا باستمرار إل تفاقم الف�وارق الطبقي�ة وإل تراك�م الختي��
ل���� نف�����س ال�����وقت إل تزاي�����د الب�����ؤس والفق�����ر والنحط�����اط والس�����ويلب والقه����ر والض�����طهاد

وقراطييي  الكب�����ار الم�����دنييي  والعس�����كرييي  وت����ؤدي ف  ال�����بتي
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دة وفئ�����ات واس�����عة م�����ن: والس�����تغلل ل�����دى الجم�����اهتي الش�����عبية الكادح�����ة والمس�����حوقة ولتاري�����ا المشر����� ولتاري�����ا والتا العم�����ال والفلحيي ����� وأش�����باه التا
ة جوازية الصغتي .2التا

طا أساسيا لتحرر بلدنا من نظام الستعمار الجديد ولتقدم شعبنا .لكل هذا فإن تحطيم نظام الرأسمالية التبعية يعد شر
ل عرفها المغرب طيلة عهد الستعمار- 2

أن المصالح الموضوعية لمختلف الطبقات الجتماعية ببلدنا وكذا الصاعات الطبقية الملموسة التي
جوازي�����ة يالي�����ة والتا ل����� مجتمعن�����ا ه�����و التن�����اقض الق�����ائم بيي ����� المعس�����كر الرجعل����� المش�����كل م�����ن المتا

الجدي�����د تظه�����ر بوض�����وح أن التن�����اقض الساسل����� ف 
ل تض�م الطبق�ة العامل��ة والجم��اهتي الفلحي��ة الجم��اهتي ش��به

ل الكبار من جهة، ومن جهة أخرى الجماهتي الشعبية التي
ادورية وملكل الراض  الكمتا

جوازية الصغرى وليتارية والتا .3التا
ل���� الكب���ار هل��� الح���ارس الميي ���� عل وح����دة

ادوري���ة وملكل��� الراض  جوازي���ة الكمتا ل توش����كل قاع���دتها الطبقي����ة م���ن التا
إن الدول���ة القائم���ة ب���البلد وال����تي

، لهذا فإن النظام الملكل السوبدادي وهو الشكل ال�ذي اتخ�ذته س��لطة الدول�ة الطبقي��ة طيل�ة عه�د الس�تعمار الجدي�د ومصالح المعسكر الرجعل
.يدخل بدوره ضمن المعسكر الرجعل المعادي لمطامح ومصالح الجماهتي الشعبية

جوازية المتوسطة  جوازية الوطنية – المشكلة أساسا من التا وط الملموس��ة- أما موقع التا م�ن التن�اقض الساسل� فه�و معق�د ويتغتي� حس��ب الشر�

ل��
جوازي��ة الوطني��ة يمك��ن أن تلتح��ق بمص��اف الجم��اهتي الش��عبية أو بمعس��كر الرجعي��ة حس��ب الظ��روف. للصاع الطبفي كم��ا يمك��ن أن يتم��ايز. فالتا

م الحياد وجناح تقدمل يلتحق رغم تذبذباته بمصاف الجماهتي الشعبية
.4داخلها جناح محافظ يلتحق بالرجعية أو يلتي 

ل مجتمعنا- 3
ل للتناقض الساسل ف 

.5إن الثورة الوطنية الديموقراطية الشعبية تشكل الحل التاريج 

الخدام البيروقراطيين الكبار المدنيين"في التحليل الذي تقدمه الوثيقة لبنية النظام السياسي وللطبقات التي يرتكز عليها، ل يمكن الوصول إلى معرفة موقع الفئة التي يشار إليها ب ـ  2
إلى جانب الطبقتين اللتين تتحدث عنهما الوثيقة ونعني بذلك البورجوازية الكومبرادورية والملكين العقاريين الكبار، بحيث يغيب عن التحليل ذلك السمنت الذي يجمع بين" والعسكريين

.العناصر الثلثة
ساسي، وينسحب ذلك على النتائج المتوصل إليها  ـ  3

أ
خطــاء وثيقـة . يشكو النص في عمومه من خلط كبير بين مفهوم التناقض الرئيسي والتناقض ال

أ
القضــايا السـتراتيجية فــي"وهو في ذلك يعيد ا

".الثورة المغربية
سـيادها المبريــاليين،ـ  4

أ
ساسي وتحضر ثانية مما يكشف عن غموض في تحديـد طبيعـة الكـتلـة الشـعبية المواجهـة للطبقـات الرجعيـة وا

أ
تغيب البورجوازية الوطنية تارة عن إحدى طرفي التناقض ال

صحاب الوثيقة في هذه اللخبطة.
أ
سقط ا

أ
ساسي قد ا

أ
ولعل عدم فهم طبيعة التناقض ال

ساسيـ  5
أ
ساسي ومضمونه جعلت الوثيقة من استراتيجية ث و د ش حل للتناقض ال

أ
.استمرارا في خطإ الوثيقة حول طبيعة التناقض ال
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ل عتا التعايش السلمل- 
، فإن هذا التناقض ل يمكن حله لشكل نهاب  نظرا للطبيعة التناحرية للتناقض بيي  الجماهتي الشعبية والمعسكر الرجعل

ل م��ن خلله��ا إلح��اق الهزيم��ة بمعس��كر
ل تصنعها الجماهتي والتي

ل الثورة التي
ل يكمن ف 

بيي  الطبقات المتعادية والحلول الصلحية بل إن حله النهاب 
ل����� القض�����اء عليه�����م

ل����� نهاي�����ة الم�����ر ف 
أع�����داء الش�����عب والقض�����اء عل مؤسس�����اتهم السياس�����ية ومص�����الحهم القتص�����ادية وس�����يطرتهم الديولوجي�����ة، وف 

إن ه����ذه الث����ورة ل يمك����ن أن تع����رف طريقه����ا للنج����اح إل ع����تا مواجه����ة الض����طهاد والقه����ر والس����تغلل والعن���ف الرجعل��� ال���دائم. كطبق����ات رجعي����ة
ي المنظم ي المتعدد الشكال وعل رأسه العنف الثوري الجماهتي .6بالكفاح الجماهتي

يالي���ة ببلدن���ا والحتلل-  ل م���ن خلل القض���اء عل نظ���ام الس���تعمار الجدي���د وعل كاف���ة أش���كال الس���يطرة المتا
إن الث���ورة تكوس���ب طابعه���ا ال���وطت 

ل�� الث��ورة ك��ذلك عل
، التواج��د العس��كري، الس���يطرة السياس��ية والقتص��ادية والثقافي��ة عل بلدن��ا، وستقض  ل

الس��تعماري لج��زء م��ن ترابن��ا ال��وطت 
يالي�����ة وحلفائه�����ا وص�����نائعها وذل�����ك عل يالي�����ة، كم�����ا س�����تعمل الث�����ورة عل إقام�����ة س�����لطة وطني�����ة مناهض�����ة للمتا العملء والحلف�����اء المحلييي ����� للمتا

ل والقومل
.وعل بناء اقتصاد وثقافة وطنيتيي  7الصعيدين الوطت 

ادوري���ة وملكل���(إن الث���ورة س���تكون ديموقراطي���ة لنه���ا تس���ع للقض���اء عل النظ���ام الملكل��� الس���وبدادي -  جوازي���ة الكمتا وعل أي ش���كل لس���لطة التا
ل��� الكب���ار يمك���ن أن يح���ل مك���انه

، وإل ض���مان تمت���ع الجم���اهتي الش���عبية بالحري���ات الديموقراطي���ة الساس���ية ب���دون قي���ود، وإل القض���اء عل)الراض 
ل� المجتم�ع

إن الث�ورة س�تكون ديموقراطي�ة ك�ذلك لن الث�ورة الزراعي��ة وهل�� الح�ل الج�ذري. العلقات القطاعي��ة و الش��به القطاعي��ة المتواج��دة ف 
.للمسألة الفلحية تشكل إحدى مهماتها الساسية

ا م��ن ص��نع الجم��اهتي الش��عبية ولي��س م��ن ص��نع نخب��ة عس��كرية أو نخب��ة حزبي��ة تق��وم ب��الثورة-  إن الث��ورة س��تكون ش��عبية لنه��ا س��تكون أول وأختي��
ل��� المرحل���ة التاريخي���ة الحالي���ة. نياب���ة ع���ن الجم���اهتي أو بتف���ويض منه���ا

ل تس���تجيب ف 
ل للث���ورة يرم���ز إل أن الديموقراطي���ة ال���تي كم���ا أن الط���ابع الش���عتا

ل فرض�تها الرجعي�ة عل
جوازي��ة أو ب��الحرى الديموقراطي��ة المزيف�ة ال�تي الي��ة التا للمطامح العميقة للجماهتي الشعبية ليست هل�� الديموقراطي��ة اللتا

ل عهد الستعمار الجدي�د ولكنه�ا ديموقراطي��ة جدي�دة، الديموقراطي��ة الش�عبية، ديموقراطي�ة س��لطة المج�الس الش��عبية، مج�الس العم�ال
بلدنا ف 

ها .والفلحيي  وسكان الحياء الشعبية وغتي

ي تبنـي مـا سـمي ب " القضــايا السـتراتيجية فـي الثــورة المغربيـة"تتبنى الوثيقة نفس الطرح الذي جاءت بـه وثيقــة ـ  6
أ
سـلوب حسـم الســلطة، ا

أ
الـذي" العنـف الثـوري الجمـاهيري المنظـم"فيمـا يخـص ا

ي استراتيجية ثورية
أ
.ليس في حقيقته سوى التخلي عن ا

!!.وذلك على الصعيدين الوطني والقومي، فما معنى سلطة وطنية على الصعيد القومي ؟... ل نستطيع فهم المقصود من إقامة سلطة وطنية ـ  7
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ل�� ه��ذا. إل إقامة الجمهورية الديموقراطية الشعبية ونظام الديكتاتورية الديموقراطية الش��عبية) الثودش(تهدف الثورة الديموقراطية الشعبية 
ف 

ل�� الس��لطة وتف��رض
النظ��ام فالطبق��ات والفئ��ات الش��عبية وقواه��ا الوطني��ة الديموقراطي��ة المنظم��ة تتمت��ع بكاف��ة الحق��وق الديموقراطي��ة وتس��اهم ف 

كة عل أعداء الشعب والثورة  .ديكتاتوريتها المشتي
اكل ث���م المجتم���ع- 4

ل��� المجتم���ع الش���تي
اكية، وف  ل��� الث���ورة الش���تي

وليتاري���ا المغربي���ة وللحرك���ة الش���يوعية المغربي���ة يتجس���د ف  إن اله���دف القض للتا

.الشيوعل
اكية وح���دها ق��ادرة عل) ث��ودش(ونح���ن نكاف���ح م���ن أج���ل  8إنن��ا كحرك��ة ش���يوعية مغربي��ة ومجتم���ع الديموقراطي���ة الش���عبية ن��درك جي��دا ب���أن الش���تي

ل�� المس��تقبل9له��ذا ف��إن برنامجن��ا كمنظم��ة ش��يوعية. إنج��از مجم��ل المطام��ح الساس��ية للطبق��ة العامل��ة وكاف��ة الك��ادحيي  
،كحرك��ة ش��يوعية، وك��ذا ف 

الحزب الش�يوعل
اكية والنتق�ال 10 نام��ج القض وه�و برنام��ج الث�ورة الش��تي المنش��ود يتض��من إل ج�انب برنام�ج الح�د الدب � أي برنام�ج ث�ودش، التا

نحو المجتمع الشيوعل
11.

ولتاري�����ا وم�����ن جه�����ة أخ�����رى الملكي�����ة اكل ه�����و م�����ن جه�����ة دكتاتوري�����ة التا
ل����� وس�����ائل النت�����اج  12إن جوهرالنظ�����ام الش�����تي

والتحك�����م الجم�����اعل للك�����ادحيي  ف 
وليتاري�ا ال�ذي يض�من م�ن. الساسية اكية فعلية ب�دون اس�ويلء الك��ادحيي  بقي�ادة الطبق�ة العامل�ة عل الس��لطة وإقام�ة نظ��ام دكتاتوري�ة التا فل اشتي

وليتاري���ة اكية وم���ن جه���ة أخ���رى الديموقراطي���ة التا جه���ة دكتاتوري���ة الطبق���ة العامل���ة وحلفائه���ا ض���د الرأس���مالييي  وعام���ة المس���تغليي  وأع���داء الش���تي
ل تش�����كل المي�����ادين السياس�����ية والقتص�����ادية

ل تض�����من أوس�����ع الحري�����ات الديموقراطي�����ة للطبق�����ة العامل�����ة والك�����ادحيي  وال�����تي
الواس�����عة والعميق�����ة ال�����تي
اكية ه���و. والجتماعي���ة والثقافي���ة وليتاري���ا والش���تي ل لدكتاتوري���ة التا

وليتاري���ة لكاف���ة الك���ادحيي  ف���إن المص���تي النه���اب  فب���دون ض���مان الديموقراطي���ة التا

".حركة شيوعية مغربية"هناك محاولة لتغيير تسمية حركة ماركسية ـــ لينينية مغربية بتسمية ـ  8
.بدل منظمة ماركسية ـــ لينينية" منظمة شيوعية"نفس الملحظة حيث استعمال ـ  9

.بدل الحزب الماركسي ــ اللينيني" الحزب الشيوعي"استعمال صيغة ـ  10
و فـيـ  11

أ
ل تتبنى الوثيقة مفهوما واضحا لمفهوم التحالف العمالي الفلحي باعتباره مرتكزا استراتيجيا للثـورة الوطنيـة الديموقراطيـة الشـعبية، سـواء فـي بنـاء السـلطة الوطنيـة الديموقراطيـة الشـعبية ا

ي الجبهة الديموقراطية الثورية بقيادة الحزب الثوري الماركسي ـــ اللينيني
أ
داتها السياسية ا

أ
.بناء ا

ما استعمال مصطلح  ـ  12
أ
مر خاطئ " الملكية"لعل الوثيقة تقصد هنا الملكية الجماعية ا

أ
.فا
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اكل ممه�دة الطري�ق للتقهق��ر نح�و ه�ذا الش��كل أو ذاك م�ن
وقراطية والسلطوية والبوي�ة س��ونحر ت�دريجيا النظ��ام الش��تي الفلس لن العلقات البتي

.13علقات الستغلل والضطهاد

ل��
يقي��ة والتحريفي��ة ل يش�هد نهاي��ة الطبق��ات الجتماعي��ة والصاع الطبفي اكل خلفا لبعض التصورات الميتافتي 

ل��. إن المجتمع الشتي
فالصاع الطبفي
ل���� ظ����روف تك����ون فيه����ا الس����لطة

جوازي����ة سيس����تمر بأش����كال جدي����دة وبأس����اليب جدي����دة ف  بيي ���� كاف����ة الطبق����ات وخصوص����ا بيي ���� الطبق����ة العامل����ة والتا
ل��� ي���د الطبق���ة العامل���ة وحلفائه���ا

جوازي���ة. السياس���ية ف  والرج���وع إل 14وق���د يتخ���ذ ه���ذا الصاع أش���كال عنيف���ة كم���ا أن���ه يمك���ن أن ي���ؤدي إل انتص���ار التا
اكية باعتباره���ا المرحل���ة ورية طيل���ة المرحل���ة الش���تي وليتاري���ا مس���ألة ض ��� مجتم���ع الس���تغلل والض���طهاد، له���ذا ف���إن تقوي���ة وتعمي���ق دكتاتوري���ة التا

.النتقالية نحو المجتمع الشيوعل 
وليتاري�ا وللش�يوعييي  إن�ه المجتم��ع ال�ذي تتلسر�� في�ه الطبق�ات والس��تغلل والض�طهاد الطبقييي ��. إن المجتمع الشيوعل هو اله�دف الس�م للتا

ل الخوة والمساواة والحرية والسعادة
. والدولة وتتحقق فيه أحلم النسانية ف 

اكية إل الشيوعية عل نطاق عالمل واسع 
ل تسمح بالنتقال من الشتي

وط التي .إن بناء المجتمع الشيوعل ببلدنا رهيي  بتوفتي الشر
 ثوري��ة وهل�� الطبق��ة الوحي��دة الق�ادرة لي�س فق��ط عل قي��ادة الث��ورة الوطني�ة الديموقراطي��ة الش��عبية ح��تي- 5

إن الطبق�ة العامل��ة هل�� الطبق��ة الك��تر
اكية .15النص،ولكن كذلك عل قيادة كافة الكادحيي  لمواصلة المسلسل الثوري وإنجاز مهام الثورة الشتي

ل يؤكدها الدور النضالل الطليعل للطبقة العاملة ببلدنا وكذا تجارب الشعوب الخرى، هل نويجة للخصائص الهيكلي��ة للطبق��ة
هذه الحقيقة التي

ة، لي���س له���ا م���ا تخشه م���ن خلل ل م���ن الس���تغلل بص���فة مباشر���
العامل���ة ببلدن���ا، إنه���ا تفتق���د لوس���ائل النت���اج، ل تمل���ك س���وى ق���وة عمله���ا وتع���اب 

ء سياسيا واقتصاديا وثقافيا ل
ل�� وح��دات. مسلسل الثورة سوى أغللها بينما الثورة ستكسبها كل سر

من جهة أخرى إن الطبقة العاملة بتمركزه��ا ف 

 تق��دما، بخوض��ها للعم��ل الجم��اعل
النت��اج الرأس��مالية العصية بارتباطه��ا بأح��دث وس��ائل النت��اج ذات الط��ابع الجتم��اعل وبأس��اليب النت��اج الك��تر

ات ل��� العم���ل، إن الطبق���ة العامل���ة بفض���ل ه���ذه الخص���ائص مؤهل���ة لكوس���اب خ���تا
ل��� النت���اج ودق���ة وانض���باط ف 

المنظ���م وم���ا يص���احبه م���ن تع���اون ف 

سمالية والبورجوازية في البلدان الشتراكية، كما بلورتهــا الحركـة الشـيوعية العالميـة الثوريــة فـي السـتينات والسـبعينات ، وهـذا يعنـيـ  13
أ
ساسية حول عودة الرا

أ
طروحات ال

أ
تتخلى الوثيقة هنا عن ال

 من داخلها 
أ
.، وكذلك دروس مواجهتها ضمن خط ثوري ماركسي ـــ لينيني...)الحزب، الدولة، علقات النتاج (إخفاء طبيعة المواقع التي تنشا

طروحة انتصار البورجوازية في البلدان الشتراكية ـ  14
أ
.نفس الملحظة تنطبق على ا

ساسي والتناقض الرئيسي، تتحدث الوثيقة عن ـ  15
أ
قيادة الطبقة العاملة للثورة الوطنية الديموقراطية الشعبية وقيادة الكادحين لمواجهة المسلسل الثــوري" لعدم التدقيق في مفهومي التناقض ال

.، فالصيغة تعتبر قمة في الغموض والبهام"وإنجاز مهام الثورة الشتراكية 
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إض���افة إل. ومع��ارف متقدم��ة، لخ��وض النش���اط الجم��اعل الخلق ولبتك��ار أرفي�� الش��كال التنظيمي���ة المبني���ة عل أس���اس المركزي��ة الديموقراطي���ة

ل تس���ع للطاح���ة بمجتم���ع اس���تغللل م��ن أج���ل اس��وبداله بمجتم���ع اس���تغللل
وليتاري���ا خلف���ا للطبق���ات والفئ���ات الش���عبية الخ��رى ال���تي ذل��ك أن التا

وع مجتمع جديد ينعدم فيه استغلل النسان لخيه النس�ان ا ف�إن الطبق�ة العامل�ة مؤهل�ة لل�ف مجم�وع الطبق�ات. آخر، فهل تحمل مشر وأختي��
وليتاري��ا العربي��ة ل�� الكب��ار ومؤهل��ة للرتب��اط كفص��يل م��ن التا

ادوري��ة وملكل�� الراض  جوازي��ة الكمتا يالي��ة والتا الش��عبية حوله��ا م��ن أج��ل مواجه��ة المتا
ل هائ���ل للث��ورة المغربي���ة وك���ذا م��ن تج���اوز الوطني��ة الض��يقة وتعزي���ز ال���روح والممارس���ة ة مم��ا س���يمكن م��ن ت���وفتي دع��م خ���ارحا والعالمي��ة به���ذه الختي���

وليتارية لدى الطبقة العاملة المغربية .الممية التا
ورة قي��ادة الطبق��ة العامل��ة، ف��إن التق��دم ل�� تحقي��ق بع��ض أه��دافه ب��دون أن تت��وفر بالص ��

إذا ك��ان م��ن الممك��ن أن ين��دلع المسلس��ل الث��وري ويتق��دم ف 
اكية يتطل���ب لش���كل حتمل��� قي���ادة الطبق���ة

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���تي
ل الثورة

.العاملة لكافة الطبقات والفئات الشعبية ذات المصلحة ف 
ل- 6 إن. ل يمكن للطبقة العاملة أن تقوم بمهامها التاريخية بدون تنظيم نفسها سياسيا وبناء حزب��ها الثوري المستقل، الحزب الشيوعل المغربا

ل� مجتمعن�ا
ل� ذل�ك الطبق�ات والفئ�ات الثوري�ة الخ�رى ف 

الستقللية السياسية والديولوجية والتنظيمية للطبق�ة العامل�ة ع�ن كاف��ة الطبق��ات بم�ا ف 
ها لشكل منظم لصالح تحررها وتحرر المجتمع ورية لتتمكن الطبقة العاملة من تعبئة طاقاتها الثورية الهائلة وتفجتي .مسألة ض 

ل�� بن��ائه ه��و الطليع��ة المكافح��ة المنظم��ة 16إن الح��زب الث��وري ال��ذي تناض��ل منظمتن��ا ومجم��ل الحرك��ة الش��يوعية المغربي��ة
م��ن أج��ل المس��اهمة ف 

وليتاري لبد أن تتوفر فيه الخصائص الساسية التالية . والواعية للطبقة العاملة :وحتي يكوسب هذا الحزب طابعه التا
ل النضال والكتر وعيا من الناحي��ة السياس��ية- 

ل صفوفه الفصائل والعناض العمالية الطليعية ف 
وليتاري�ة. أن يضم ف  ويج�ب أن توب��وأ العناض التا

اتيجية داخ��ل الح��زب ل�� ص��فوفه ك��ذلك العناض الطليعي��ة م��ن بيي �� الفلحيي �� الفق��راء. المواق��ع القيادي��ة والس��تي
وليت��اري يض��م ف  إل أن الح��زب التا

ولتاريا ولتاريا والمثقفيي  الثورييي  والمستعدة للعمل الثوري عل أرضية أهداف وأيديولوجية التا .وأشباه التا
ل� العم�ل وأن يتمك��ن ه�ذا الح�زب م�ن- أن يعتمد عل إديولوجية الطبق�ة العامل�ة الماركس��ية- 

اللينيني���ة،كمنظور للع�الم، ك��أداة للتحلي�ل وكمرش�د ف 
.17اللينينية عل واقع بلدنا وأمتنا العربية- التطبيق الخلق للماركسية 

ل التعامل الداخلل ومع الجماهتي- 
ل ف 
ل علقته الداخلية وأسلوب النقد والنقد الذابي

 المركزية الديموقراطية كمبدا تنظيمل أساسل ف 
.أن يوبت 

.بدل الحركة الماركسية ـــ اللينينية المغربية" الحركة الشيوعية المغربية"هنا كذلك استعمال لصيغة ـ  16
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، وأن يظ���ل ال���ذهاب والي���اب-  أن يعتم���د عل خ���ط الجم���اهتي وأن تك���ون ل���ه علق���ات وطي���دة وعض���وية م���ع الطبق���ة العامل���ة ومجم���ل الك���ادحيي 
.متواصل بيي  الطليعة والطبقة العاملة ومجمل الجماهتي الشعبية وبيي  الممارسة و النظرية

.أن يكون له برنامج ثوري يستجيب للمطامح القريبة والبعيدة للطبقة العاملة وللمطامح التحررية لمجمل الكادحيي - 
موجود الن ببلدنا-  وليتاري غتي ل ارتبطت باسم . أن الحزب الثوري التا

ل"فالمحاولة الول لبنائه والتي الذي ت�م بن�اؤه" الحزب الشيوعل المغربا
ل� ال�ذي س�اد داخل�ه 1943عام 

ل� اليميت 
اكية ال�ذي ينص�ب نفس�ه ك�وارث للح��زب. قد باءت بالفشل نظرا للخط التحريف  إن ح�زب التق�دم والش��تي

ل�" ، بعي�د ع�ن المطام��ح العميق�ة للطبق�ة العامل�ة" الشيوعل المغربا ، إص��لحل أم�ا المحاول�ة الثاني��ة لبن�اء الح��زب. ه�و مج�رد ح��زب برج�وازي ص�غتي
ل ارتبط����ت باس���م 

ل���� وال����تي ل���� المغربا
ل ب����رزت كفص����ائل منظم����ة من���ذ)الحمل���م(الحرك����ة الماركس����ية اللينيني����ة المغربي����ة "الش����يوعل الماركسل���� اللينيت 

ال����تي
س ال���ذي1970 وليت���اري وذل���ك لس���بب القم���ع الشر��� فإنه���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 التا

ل عرفتها
.تعرضت له الحملم منذ نشأتها وكذا الخطاء والنحرافات التي

اكية وليتاريا وتوطيده مسلسل طوي�ل وش�اق ومعق�د ق�د يس�تغرق طيل�ة مرحل��ة الث�ودش وق�د يس��تمر خلل مرحل��ة الث�ورة الش��تي إن بناء حزب التا
ل��
وليتاري��ا م��ن القي�ام ب�دورها الحاس��م ف  وري استكمال الحلقات الساسية الول من هذا المسلس��ل ب�دون ت��أخر لتتمك��ن التا نفسها، لكنه من الص 

.الثود ش
ل��� المرحل���ة الراهن���ة م���ن الث���ورة، مرحل���ة ال���ث ود ش، إن مجم���ل الطبق���ات والفئ���ات الش���عبية- 7

وليتاري���ا،- ف  ، أش���باه التا الطبق���ة العامل���ة، الفلحيي ���
جوازي��ة الوطني��ة جوازي���ة الص��غرى، الجن��اح التق��دمل م��ن التا التا

وري إقام��ة وهيكل��ة تح��الف-  18 ل�� الث��ورة، له��ذا م��ن الص ��
له��ا مص��لحة موض��وعية ف 

ل واس���ع فيم���ا بينه���ا ل��� ديم���وقراطل وش���عتا
ة ويص���عب عليه���ا. وطت  ل��� والسياسل��� الواس���ع س���تظل الق���وى الش���عبية مبع���تر

ب���دون ه���ذا التح���الف الطبفي
ل 
.تحقيق النتصار عل العدو الطبفي

ورية لتقوي��ة التح��الف وتص��ليبه، لحم��ايته ل الواس��ع مس�ألة ض �� ل ال��ديموقراطل الش��عتا
إن قي��ادة الطبق��ة العامل��ة وحزب��ه��ا الش��يوعل للتح��الف ال��وطت 

عات النتهازية اليمينية واليشاوية القائمة موضوعيا ل�دى الفص��ائل الحليف�ة، لض�مان النتص�ار الش�امل لل�ث و د ش وإنج�از كاف��ة مهامه�ا من الت  
صحاب الوثيقة لم يتخلوا بعد رسميا عن الماركسية ـــ اللينينية، فهم مضطرون إلى الستمرار في استعمالها إلى حين وقت التخلص منها بعدما غيــروا كـل التسـميات الـتي تضــم الماركسـية ــــ  17

أ
ن ا

أ
ول

حمــر، كمـا يقــول مــاو تســي تونــغ 
أ
حمــر لمحاربــة العلــم ال

أ
ن التحريفييــن غالبــا مــا حــاربوا الماركسـية ـــ اللينينيــة باســم الماركســية ـــ. اللينينيــة ويشــبه حــالهم حــال مــن يلوحــون بــالعلم ال

أ
وتعلمنـا التجــار ا

خرى
أ
و في بلدان ا

أ
و التحاد السوفياتي ا

أ
.اللينينية سواء في الصين ا

ساسيـ  18
أ
ولى من الوثيقة، ودائما ضمن فهم خاطئ لما سمي بالتناقض ال

أ
.هنا تدخل البورجوازية الوطنية ضمن الجماهير الشعبية بعدما تم إلغاؤها في الفقرات ال
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اكية ل. وفت��ح الطري��ق أم��ام الث��ورة الش��تي ل ال��ديموقراطل الش��عتا
ل�� يمك��ن أن تف��رض إقام��ة التح��الف ال��وطت 

وط الموض��وعية للصاع الطبفي لك��ن الشر��
وط قيادته من طرف الطبقة العاملة . ومشاركة الحركة الشيوعية المغربية فيه، بينما لم تتوفربعد شر

ل الواس��ع ذل�ك لن الطبق��ة العامل��ة ل ال��ديموقراطل الش��عتا
إن التحالف العمالل الفلحل بقيادة الطبقة العاملة هو العمود الفقري للتحالف الوطت 

هل�� الطبق��ة الثوري��ة ح��تي النهاي��ة والطبق��ة المؤهل��ة لقي��ادة الث��ورة بينم��ا الجم��اهتي الفلحي��ة وخاص��ة منه��ا جم��اهتي الفلحيي �� الفق��راء تش��كل الق��وة
ل��� الث���ورة الناتج���ة عم���ا تعيش���ه م���ن اس���تغلل واض���طهاد وقه���ر

إن التح���الف. 19الرئيس���ية للث���ورة نظ���را لوزنه���ا الع���ددي ونظ���را لمص���لحتها الحيوي���ة ف 
ل اتيجا

وليتاريا بالخصوص، هو تحالف اس���تي العمالل الفلحل الذي يجب تعزيزه بالفئات الكتر ثورية من بيي  الكادحيي  الخرين من بيي  أشباه التا
اكية نفس�ها جوازي�ة الوطني�ة أو ح��تي م�ع ع�دة 20سيظل قائما طيلة مرحلة الث و د ش وخلل مرحل��ة الث�ورة الش��تي وذل�ك خلف��ا للتح�الف م�ع التا

ة جوازية الصغتي .فئات داخل التا
ل الواس��ع ه��و مسلس��ل طوي��ل وش��اق ومعق�د ي��واكب مسلس��ل بن��اء الح��زب الش��يوعل ويرتب��ط ب��ه ل ال��ديموقراطل الش��عتا

ل. إن بن��اء التح��الف ال�وطت 
ل ببلدنا

ل سيتخذها الصاع الطبفي
.21شك أن كل المسلسليي  سيعرفان قفزات نوعية بارتباط مع التحولت النوعية التي

وط قي��ادة الطبق�ة العامل�ة لمسلس��ل الث�ورة الش��عبية م�ن- 8 وليتاري�ا وت�وفتي شر� إن المهمة الساسية لكافة الشيوعييي  المغاربة هل� بن�اء ح�زب التا
* تط��رح عل نفس��ها م�ن جه��ة أول وكمهم��ة رئيس��ية مهم��ة بن�اء 22 *أجل تحقيق هذه المهمة الحيوية، إن منظمتنا، المنظمة الشيوعية للكادحيي 

ل والسياسل��� ض��د نفس���ها كمنظم���ة ش��يوعية مكافح���ة عملي���ة متج��درة وس���ط الطبق��ة العامل��ة والفلحيي ��� وم��ن جه���ة ثاني��ة مهم��ة الصاع الديول���وحا
ل�� النض���ال 

وليتاري��ة الطليعي��ة ف  جوازي الص��غتي وس��ط الطبق���ة العامل��ة وذل��ك م��ن أج��ل اجت��ذاب العناض التا جوازي وال��تا ل يتواج��د(النف��وذ ال��تا
ال���تي

ساسـي قـدـ  19
أ
ن هذا الستعمال ضمن الفهم الخــاطئ لمفهـوم التنــاقض ال

أ
ول مرة في الوثيقة يتم الحديث عن التحالف العمالي ـــ الفلحي كعمود فقري للتحالف الوطني الديموقراطي الشعبي، إل ا

أ
ل

.جاء مرتبكا ومشوشا
فلحيـن معــدمين، فلحيـن فقــراء،فلحين صــغار، فلحيــن متوســطين(إن الحديث عن التحالف العمالي ـــ الفلحي واستمراره في الثورة الشتراكية، في غياب تصنيف دقيق لفئت الفلحين ـ  20

غنياء
أ
ساســي فقـد جـاء طرحهـم)وفلحين ا

أ
وا الفهـم فيمـا يخــص التنـاقض ال

أ
خطـا

أ
صحاب الوثيقة قـد ا

أ
ن ا

أ
خطاء استراتيجية تمس الفئت التي ليست لها مصلحة في الثورة الشتراكية، ول

أ
، ليسقط في ا

.ملتبسا وفاقدا للتجاه الستراتيجي الصحيح
نها تتلفى وتتغافل الحديث عن الجبهة الديموقراطية الثوريةـ  21

أ
.يظهر من الوثيقة ا

خر فيوضع هذا السم المتفق عليه") لماذا المنظمة الشيوعية للكادحين"انظر نص ( هذا هو السم الذي نعتبره ملئما للمنظمة *
خ
.طبعا إذا حصل التفاق على اسم ا

صلي رقم ـ  22
أ
صلية يؤكد ملحظاتنا حول تغيير التسميات، وللمزيد من التدقيق الرجوع إلى خلصات ندوة يناير ) 2(إن الهامش ال

أ
.حول الستراتيجية 1983في الوثيقة ال
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اكية وداخ���ل النقاب���ات المناض���لة لل���وعل الش���يوعل ودفعه���ا لتق���وم هل���) ع���دد ك���بتي منه���ا داخ���ل الح���زاب الص���لحية والتحريفي���ة الموش���ذقة بالش���تي
وليتاري���ا وم���ن جه���ة ثالث���ة مهم���ة الكف���اح المتواص���ل م���ن أج���ل توحي���د كاف���ة الش���يوعييي  ل��� بن���اء الح���زب الث���وري للتا

ل��� المس���اهمة ف 
الخ���رى بواجبه���ا ف 

ل المنشود  ل منظمة شيوعية موحدة تشكل النواة المركزية للحزب الشيوعل المغربا
.المغاربة ف 

اكل ث�م المجتم�ع- 9
اكية والمجتم�ع الش��تي ل� الث�ورة الش�تي

ل� ه�دفها البعي�د الممث�ل ف 
إن منظمتنا هل� منظم��ة ش��يوعية، وه�ذا م�ا يتجس�د م�ن جه��ة ف 

ل�� ارتكازه��ا عل الماركس��ية
ل�� العم��ل، إن الماركس��ية اللينيني��ة كم��ا- الش��يوعل وم��ن جه��ة أخ��رى ف 

اللينيني���ة كمنظ��ور للع��الم، ك��أداة للتحلي��ل ومرش��د ف 
ل� عصنا

اكية المجي��دة ف  وضعت أسسها من طرف ماركس وانجلز ولينيي  وكما طوره�ا وأغناه�ا الش�يوعيون ال�ذين ق�ادوا الث�ورات الش�عبية والش��تي
وليتاري��ا ل خض�م الصاع ض�د مختل�ف أش��كال النتهازي��ة والتحريفي�ة اليميني��ة واليشاوية هل�� الس��لح النظ��ري العظي��م للتا

ل تعززت وتطورت ف 
والتي

ل������ ودمجه������ا به�����ذا الواق������ع وانص������هارها م������ع الحرك������ة العمالي������ة ل������ والعربا يطة التمك������ن م������ن تطبيقه������ا لش������كل خلق عل واقعن������ا الملم������وس المغربا
شر������

.23المناضلة
إن منظمتنا باعتبارها منظمة شيوعية هل جزء ل يتجزأ من الحركة الشيوعية المغربية وجزء من القوى الش�يوعية العربي�ة والعالمي��ة المتمس��كة

.بالجوهر الثوري للماركسية ��� اللينينية
ل توبت �� الماركس��ية- 10

اللينيني��ة كمنظ��ور- تتك��ون الحرك��ة الش��يوعية المغربي��ة م��ن كاف��ة المنظم��ات والمجموع��ات والتي��ارات والعناض الثوري��ة ال��تي
وليتاري كمهمة ل تقبل التأجيل ل تناضل بثبات من أجل بناء الحزب الثوري التا

ل العمل والتي
.للعالم وكمرشد ف 

ل�� ل�� منظم��ة ش��يوعية موح��دة تش��كل خط��وة حاس��مة عل طري��ق بن��اء الح��زب الش��يوعل المغربا
إن تمس��ك. إن وح��دة الحرك��ة الش��يوعية المغربي��ة ف 

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����يوعييي  المغارب����ة 
ل�� ل الك��ادحيي  وبن��اء خ��ط ث��وري موح��د للحرك��ة الش��يوعية المغربي��ة، ك��ل ه��ذه") الحمل��م"و" الش��يوعل المغربا

والتج��ذر وس��ط الطبق��ة العامل��ة وب��افي
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. العوام����ل تش����كل مق����دمات ض ����

ل ق���د ينطل���ق م���ن التنس���يق القاع���دي والقي���ادي بيي ��� مختل���ف مكوناته���ا، إل العم���ل تحقيقه���ا، ل���ن تت���م بيي ��� عش���ية وض���حاها وس���وتم لش���كل ت���دريجا
.24الجبهوي المنظم، إل الندماج العضوي

لة لغرض في نفس يعقوب" القادة الشيوعيين"إن استعمال صيغة ـ  23
أ
.هنا هو تغطية عن التخلي عن ماو تسي تونغ وتعويم للمسا

خرى تغيير للتسمية بحيث هناك حديث عن وحدة ـ  24
أ
.بدل الحركة الماركسية ـــ اللينينية المغربية" الحركة الشيوعية المغربية"هنا مرة ا
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فبدون هذا التجدر ل يمك�ن الح�ديث ع�ن منظم�ة. إن التجدر وسط الكادحيي  وأساسا وسط الطبقة العاملة هل المهمة المركزية للمنظمة- 11
ل��� الث���ورة الش���عبية

وليت���اري وف  ل��� بن���اء الح���زب الث���وري التا
له���ذا فالمنظم���ة تض���ع عل عاتقه���ا. ش���يوعية، كم���ا ل يمك���ن للمنظم���ة أن تس���اهم ج���ديا ف 

ولتارية الساسية ورة إيجاد كافة الطرق والساليب للتجدر وسط الكادحيي  ابتداءا من القلعات التا .ض 
ام ل�� مق��دمتهم والل��تي 

ل�� خدم��ة الجم��اهتي والنض��ال بج��انبهم وف 
ل ف 
إن أس��اليب وط��رق التج��در متع��ددة ومتنوع��ة لك��ن الس��تعداد للتض��حية والتف��اب 

ي��ة ه وتث��ويره، وع��دم اس��تفزاز مش��اعرها ومعتق��داتها والعم��ل المتواص��ل وس��ط المنظم��ات الجماهيتي بخ��ط الجم��اهتي والنطلق م��ن واقعه��ا لتغيتي��
ورية لجت��ذاب الك��ادحيي  نح��و وطا ض �� يته��ا وديموقراطيته��ا ونض��اليتها واس��تقلليتها، ك��ل ه��ذه العوام��ل تع��د شر�� ل�� اتج��اه تعزي��ز وح��دتها وجماهتي

ف 
ي وليتاري والجماهتي .المنظمة وتجديرها وسطهم وتعميق طابعها التا

نامج المنظمة بالنسبة للث و د ش هل- 12 :إن المحاور الساسية لتا
ادوري وبن����اء نظ����ام) 1 ل���� الكب����ار والنظ����ام الملكل���� الس����وبدادي وتحطي����م جه����از الدول����ة الكم����تا

ادوري����ة وملكل���� الراض  جوازي����ة الكمتا القض����اء عل التا
.الديموقراطية الشعبية الذي تجسده الجمهورية الديموقراطية الشعبية وسلطة المجالس الشعبية عل كافة المستويات

ل يض����من لش����عبنا ولق����واه) 2 ل منبث����ق ع����ن ه����ذه المج����الس الش����عبية، وذل����ك بوض����ع دس����تور ديم����وقراطل ش����عتا اس����تدعاء مجل����س تأسيسل���� ش����عتا
ل يخوله����ا ل����ه النظ����ام

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����تي
.الجديد

القضاء عل بقايا الوجود الستعماري ببلدنا وذلك بتحري�ر س�بتة ومليلي��ة والج�زر المغربي�ة الش��مالية والقض�اء عل نظ��ام الس�تعمار الجدي�د) 3
يالية ببلدنا .بدءا بجميع اشكال التواجد العسكري والسياسل للمتا

ل ه��دفه ال��دفاع ع���ن مص���الح الش��عب، حماي���ة اس���تقلل وس���يادة بلدن���ا وخدم��ة اله���داف القومي��ة الثوري���ة) 4 تس���ليح الش���عب وبن���اء جي���ش ش���عتا
.للمة العربية

ل الكباربالساس لتعطيها للفلحيي  – الفقراء بالخصوص – وللعمال الزراعييي  طبقا) 5
ع الرض من ملكل الراض 

ل تنتي 
إنجاز الثورة الزراعية التي

ل�� اقتن��اع". الرض لمن يحرثها"لشعار 
ل إنجاز ه��ذه العملي��ة وف 

ية للفلحيي  وللعمال الزراعييي  حاسما ف  سيكون دور التنظيمات الثورية الجماهتي
ل وتط���ويره

ل��� النظ���ام التع���اوب 
ل��� الكب���ار كطبق���ة وعل. الفلحيي ��� لحق���ا ب���النخراط ف 

إن الث���ورة الزراعي���ة ته���دف أساس���ا إل القض���اء عل ملك الراض 
ل البادية و،إل تحرير الفلحيي  والعمال الزراعييي 

.العلقات القطاعية والشبه القطاعية ف 

162



مام" : 
أ
 ــ وثائق ونصوصالخط التحريفي ــ 1994 ــ 1980"إلى ال

ادوري������ة عل اقتص������اد بلدن������ا وت������دمتي نظ������ام الرأس������مالية التبعي������ة الس������ائد فيه������ا، ت������أميم القطاع������ات) 6 يالي������ة والكمتا القض������اء عل الس������يطرة المتا
ي����الل وق����ادر عل الس����تجابة للحاجي����ات الساس����ية لبلدن����ا ل���� مس����تقل ع����ن القتص����اد المتا

والمؤسس����ات القتص����ادية الحيوي����ة وبن����اء اقتص����اد وطت 
ات اجتماعية  ات وطاقة ومواد أولية أساسية ومواد غذائية ومللس وأدوية وسكت  وتجهتي  ... ).التعليم، الصحة، النقل(وشعبنا من تجهتي 

ض��مان الش��غل للجمي��ع، رج��ال ونس��اءا، وض��مان ح��د أدب �� للج��ور ي��وفر حي��اة إنس��انية كريم��ة لكاف��ة الم��أجورين وتحس��يي  الوض��اع المعيش��ية) 7
ل��� ب���اطراد

وض���ع ق���انون جدي���د للش���غل يه���دف إل حماي���ة الك���ادحيي . القتص���ادية والجتماعي���ة لكاف���ة الجم���اهتي الش���عبية ورف���ع مس���تواها المعيسر
وط ص�حية وإنس�انية للعم��ل(والكادحات أثن��اء العم�ل  وإل ض��مان م�دخول أدب � خلل التقاع�د) بالخص�وص ع�تا تقنيي � أوق�ات العم��ل وت�وفتي شر�

.عن العمل
ل� تعبئ�ة الجم��اهتي

ية للطبقة العاملة ولكاف��ة الك�ادحيي  دورا حاس��ما ف  ورة أن تلعب المنظمات الجماهتي إن ترسيخ هذه المكوسبات يتطلب بالص 
.الشعبية وبلورة إرادتها الجماعية

ل علمل لكل أبناء الشعب) 8 ل ديموقراطل شعتا
.ضمان تعليم وطت 

ات التقدمل لشعبنا ولجميع الشعوب العربية- 
. بناء ثقافة وطنية ديموقراطية شعبية عل أسس علمية وقادرة عل اسويعاب التر

.ضمان الحقوق الثقافية لجميع مكونات شعبنا وبصفة خاصة ضمان انوشار وتطوراللغة والثقافة المازيغية- 
ل تفرض�ها عليه�ا العلق��ات الجتماعي��ة العتيق�ة وض��مان) 9

تحرير المرأة المغربية من العبودي�ة والض�طهاد والس��تغلل المكث�ف وم�ن القي�ود ال�تي
ل مقدمتها المساواة مع الرجل وحقوق المومة

.حقوقها الديموقراطية وف 
ل تقرير المصتي والستقلل والنضال من أجل وح��دة بل�دان المغ�رب) 10

، القرار بحق الشعب الصحراوي ف  ل عل صعيد منطقة المغرب العربا
نا الشعبية كخطوة عل طريق الوحدة الشاملة للمة العربية ، وحدة ديموقراطية نابعة من إرادة جماهتي ل .العربا

ل م�ن أج��ل تحري��ر فلس��طيي  م��ن الص��هيونية وإقام��ة دولت��ه الديموقراطي��ة العلماني��ة) 11
عل ص�عيد الم��ة العربي��ة، دع�م كف��اح الش��عب الفلس��طيت 

ل من أجل خدمة هذا الهدف النبيل
ل يضعها الشعب الفلسطيت 

امج المرحلية التي ، مساندة التا ل
.فوق كامل ترابه الوطت 

اكية وخ��وض الكف��اح ل ال��ديموقراطل والش��تي
يالي��ة والص��هيونية والرجعي��ة العربي��ة م��ن أج��ل التح��رر ال��وطت  دع��م كف��اح الش��عوب العربي��ة ض��د المتا

ك معها من أجل وحدة المة العربية من المحيط إل الخليج  .المشتي

163



مام" : 
أ
 ــ وثائق ونصوصالخط التحريفي ــ 1994 ــ 1980"إلى ال

اكية والسلم عتا العالم) 12 ل وقوى التقدم والشتي
25الدعم والتضامن مع جميع حركات التحرر الوطت 

ل�) 13
ة م�ن تط�ور الصاع الطبفي ل� ك��ل ف�تي

نامج الخاص بمرحلة الث و د ش تض��ع المنظم��ة ف  اكية والتا نامج الخاص بالمرحلة الشتي إل جانب التا
ة وك���ذا الس���اليب والش����كال النض���الية والوس����ائل ة للمنظم����ة خلل تل���ك الف���تي ببلدن���ا برنامج���ا نض���اليا مرحلي���ا يس����طر اله���داف النض���الية المباشر���

.التنظيمية الكفيلة بتحقيق تلك الهداف
ك مع القوى المناضلة الخرى وخاصة منها القوى الثورية نامج النضالل المرحلل أن يشكل كليا أو جزئيا قاعدة للنضال المشتي .يمكن للتا

نامج النضالل يتم النطلق أول وقبل كل شتي  من المط��الب والمطام��ح الملح��ة للجم��اهتي الش��عبية س��واء منه�ا تل�ك من أجل تحديد مضمون التا
نام��ج ل النضال من أجلها، ثانيا من برنامج المنظم��ة لل��ث و د ش وذل��ك ليك��ون التا

ل نضجت الظروف للدخول ف 
ل تناضل من أجلها أم تلك التي

التي
ل للمنظمة وللحركة الثورية المغربية

ل خدمة أهداف الثورة الوطنية الديموقراطية الشعبية، ثالثا من الوضع الذابي
.النضالل ف 

، لك���ن م��ا دام���ت ال���ث و د ش ل���م ل���
ل يعرفه���ا الصاع الطبفي

ات ذات أهمي���ة متفاوت���ة بارتب���اط م���ع التح���ولت ال���تي نام���ج النض���الل س���يعرف تغيتي��� إن التا
نامج النضالل سيتضمن عل القل المحاور الساسية التالية  :تنجح بعد، فالتا

.النضال من أجل تحسيي  الوضاع المعيشية القتصادية والجتماعية والثقافية للجماهتي الشعبية- 
.النضال من أجل تحقيق الحريات الديموقراطية الساسية للجماهتي الشعبية وقواها المناضلة- 
يالية عل بلدنا-  .مناهضة مخلفات الستعمار القديم ومناهضة السيطرة المبتي
ل وحركات التحرر العربية والتضامن مع جميع القوى التقدمية عتا العالم- 

.دعم كفاح الشعب الفلسطيت 
نامج النضالل بالشكل الملئم حسب الظروف-  ل التا

.ما دامت القضية الصحراوية لم تجد حلها العادل فإنها تطرح ف 
إن تحري����ر الجم����اهتي 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) 14

، ل��
ي الس��لمل والعنف  ل�� النض��ال الجم��اهتي

، العمل الشي والعلت  عل
عل واللشر

الملئمة لتحقيق أهدافها، فالمنظمة تربط باستمرار بيي  العمل الشر
ك أو ، العم���ل المش���تي ل

ل��� والنش���اط ال���دعاب 
ل والسياسل��� النض���ال م���ن أج���ل الص���لحات والنض���ال م���ن أج���ل الث���ورة، النش���اط التحريض  النض���ال النق���ابا

.العمل الجبهوي والعمل الخاص بالمنظمة

.يعني قبول بالتحريفية في التحاد السوفياتي وفي الصين بل وفي العالم" قوى التقدم والشتراكية والسلم حول العالم"في غياب تدقيق للمفاهيم فاستعمال صيغة ـ  25
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ل��� مواجهته����ا للس����تغلل والض���طهاد والقه����ر والعن���ف
ل���� ف����إن المنظم����ة والجم����اهتي ف 

ي الس���لمل والعنف  فيم����ا يخ����ص الرب����ط بيي ���� النض����ال الجم���اهتي
يالي��ة. الرجعل الدائم، تلجأ للسلوبيي  حسب الظروف ي المنظ��م ه��و الس�لوب الحاس�م للقض�اء عل س��يطرة المتا لك��ن العن�ف الث��وري الجم�اهتي

ل الكبار وتحقيق انتصار الثورة الوطنية الديموقراطية الشعبية
ادورية وملك الراض  جوازية الكمتا .والتا

عل فنظ��را لغي��اب الحري��ات الديموقراطي��ة الساس��ية للجم��اهتي الش��عبية وقواه��ا
ل�� الشر��

عل والعم��ل العلت 
أم��ا بص��دد الرب��ط بيي �� العم��ل الشي اللشر��

ل� نف�س ال�وقت عل تط��وير وتوس��يع
ة عل العمل التنظيمل والسياسل الشي كواجهة رئيسية لنشاطها م�ع العم��ل ف  المناضلة فإن المنظمة مجتا

.ارتباطها بالجماهتي الكادحة
يالية والرجعية المحلية والنظام الملكل الرجعل�� وم��ن) 15 ل تكافح بثباث للقضاء عل السيطرة المتا

فيما يخص القوى الثورية – وهل القوى التي

ل���� ديم����وقراطل
ب الحلقي����ة المتفش����ية داخله����ا –  26أج����ل نظ����ام وطت  ف����إن منظمتن����ا تناض����ل ب����دون كل����ل م����ن أج����ل تج����اوز تش����وت ه����ذه الق����وى وض ����

ل�� ص��فوفها
ك بيي �� الق��وى الثوري��ة وم��ن. وتكري��س التقالي��د النض��الية الوحدوي��ة ف  إن منظمتن��ا تعم��ل م��ن أج��ل تط��وير مختل��ف أش��كال العم��ل المش��تي

يالي��ة والرجعي��ة، ل�� أف��ق بن��اء جبه��ة الق��وى الثوري��ة معادي��ة للمتا
أج��ل إقام��ة مختل��ف أش��كال التنس��يق القاع��دي وك��ذا القي��ادي فيم��ا بينه��ا وذل��ك ف 

.تدعم كفاح الجماهتي الشعبية من أجل تحقيق مطالبها ومطامحها الملحة وتخدم أهدافها الثورية
إن تج���در الق���وى الثوري���ة داخ���ل الجم���اهتي 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

ل الواسع الذي يؤطر كفاح الشعب من أجل الث و د ش ل الديموقراطل الشعتا
.الوطت 
ل التعامل معها عل مبدأ الوحدة والصاع) 16

.فيما يخص القوى التقدمية الصلحية إن منظمتنا ترتكز ف 
فالمنظمة ستواصل أمام الجماهتي الشعبية نقدها الش�ديد للتوجه��ات الص��لحية له�ذه الق�وى وذل�ك م�ن أج�ل فض��ح أوه�ام المنظ�ور الص��لحل

ل كسب الجماهتي الكادحة البديل الثوري
ل.للتغيتي مما يساهم ف 

جوازي الصغتي للتحريفية المغربية التي كما تعمل المنظمة عل تعرية الطابع التا
ة للوس���لل داخ���ل جوازي���ة الص���غتي ل تش���كل إح���دى أدوات التا

وليت���اري للماركس���ية اللينيني���ة وال���تي تعم���ل باس���تمرار عل تش���ويه المض���مون الث���وري التا
.27الحركة العمالية ولمحاولة فرض وصايتها عليها

جل نظام وطني ديموقراطي، وبذلك تظل الفقرة عبارة عن عموميات ل تفيد في شيءـ  26
أ
نها تناضل من ا

أ
.ل تشير الوثيقة إلى القوى الثورية التي تتحدث عنها، والتي تعتبرها ا

و سياسيا، وهذا نوع من فن الكاموفلج يتقنه التحريفيون الجددـ  27
أ
ي صراع ضدها سواء نظريا ا

أ
.هناك حديث عن محاربة التحريفية، في غياب تام ل
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ل�� ص��فوف الش��عب وانطلق��ا م��ن
إل أن المنظم��ة انطلق��ا م��ن ك��ون التناقض��ات بيي �� الق��وى الثوري��ة والق��وى التقدمي��ة الص��لحية هل�� تناقض��ات ف 

ل تس�تهدفها إل تحوي��ل
ل��ق رغ�م الس��تفزازات ال�تي ل� ص�فوفها تي��ارات جدري�ة وثوري�ة أحيان��ا، ل�ن تت  

ل ق�د تض�م ف 
ع�دم انس��جام الق�وى الص��لحية ال�تي

ل
ل والسياسل��� الش���ديد للص���لحية والتحريفي���ة إل ضاع ع���داب  نق���دها الديول���وحا

ك اله���ادف إل���28 ، كم���ا س���تظل المنظم���ة مس���تعدة للعم���ل المش���تي
ل صفوف القوى الصلحية نفسها

.خدمة مصالح ومطامح الجماهتي الشعبية مع المناضليي  والتيارات المناضلة ف 
.إن المغرب جزء ل يتجزأ من المة العربية وهذا ما يجعل من أهداف الثورة العربية أهدافا للثورة المغربية) 17

إن التن����اقض الساسل���� عل مس����توى الم����ة العربي����ة ه����و التن����اقض بيي ���� الجم����اهتي الش����عبية العربي����ة وقواه����ا الوطني����ة التقدمي����ة والثوري����ة م����ن جه����ة
يالي��ة والص��هيونية والرجعي��ة والق��وى الس��اهرة عل مص��الحها م��ن جه��ة أخ��رى ل�� القض��اء. والمتا

أم��ا اله��داف الساس��ية للث��ورة العربي��ة فتتجس��د ف 
ل�� ك��ل قط��ر

ل�� تحقي��ق الش��عوب العربي��ة ف 
ل وعل الرجعي��ة العربي��ة والتجزئ��ة وف 

يالي��ة داخ��ل أمتن��ا العربي��ة، عل الكي��ان الص��هيوب  عل الس��يطرة المتا
اكية، ويظ�ل اله�دف الس�امل للث��ورة العربي�ة ه�و المجتم��ع

عل حدى للثورات الوطني�ة الديموقراطي��ة الش��عبية وش�ق طريقه�ا نح�و الوح��دة والش��تي
اكل الموح���د عل امت���داد الم���ة العربي���ة م���ن المحي���ط إل الخلي���ج

ل��� الش���تي إن الوح���دة العربي���ة المنش���ودة ل���ن تك���ون ص���لبة ودائم���ة إل إذا ت���م. العربا
وعة للقليات القومية والثقافية والدينية .إنجازها عل أسس ديموقراطية شعبية مع ضمان كافة الحقوق المشر

ل��� كف���اح الم���ة العربي���ة الش���امل م���ن أج���ل النعت���اق والوح���دة
ورة. إن منظمتن���ا وهل��� تناض���ل م���ن أج���ل أن يحت���ل ش���عبنا مك���انته الملئم���ة ف  ت���رى ض ���

يالي��ة، وكاف��ة المت��دادات المحلي��ة لع��داء أمتن��ا ل وذل��ك ع��تا مواجه��ة الرجعي��ة المحلي��ة والس��يطرة المتا
خ��وض ه��ذا النض��ال عل الص��عيد ال��وطت 

ل – الرجعل�
ي�الل – الص�هيوب  ل المتا

له�ذه. ومناهض�ة التجزئ��ة, العربية وخوض هذا النضال عل الصعيد القومل كذلك، وذلك عتا مناهضة الثلبر
ورة بن����اء جبه����ة ش����عبية لق����وى التقدمي����ة والثوري����ة العربي����ة ة ع����ن المطام����ح الثوري����ة. الغاي����ة ت����رى منظمتن����ا ض ���� وبالنس����بة للق����وى الش����يوعية المع����تا

ورة النض��ال م�ن أج�ل ح�ل تناقض�اتها ع�تا ل� العم�ل، ت�رى منظمتن��ا ض ��
ولتاريا العربية والموشبتة بالماركس�ية اللينيني��ة كأس�اس نظ�ري وكمرش�د ف  للتا

وط السياس��ية لتمك�ن ل� أف�ق توحي�د ص�فوفها مم�ا ي�وفر إح�دى الشر�
ورة العمل من أجل تم��تيي  روابطه��ا ف  الحوار البناء والصاع الديموقراطل وض 

وليتاريا العربية من قيادة الجبهة الشعبية للقوى التقدمية والثورية العربية ومن قيادة الثورة العربية .29التا

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 المسـتوىـ  28
أ
ل يمكن ا

.اليديولوجي والسياسي والعملي الميداني
.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 ـ  29
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ل�� تقري��ر المص��تي والس��تقلل
ل�� إن منظمتن��ا تس��اند الكف��اح الع��ادل للش��عب الص��حراوي م��ن أج��ل حق��ه ف  فيم��ا يخ��ص قض��ايا منطق��ة المغ��رب العربا

ل والديموقراطل لش�عوب ه�ذه المنطق��ة وتناض�ل م�ن أج��ل بن�اء وح��دة بل�دان المنطق�ة، وح��دة ديموقراطي��ة نابع�ة
وتساند الكفاح التحرري الوطت 
ها الشعبية ورة تمتيي  العلقات السياسية والنضالية فيما بيي  القوى الشعبية التقدمية والثورية. من إرادة جماهتي لهذه الغاية ترى المنظمة ض 

ل منطقتنا
ولتاريا ف  ة عن مطامح التا ل المنطقة وبصفة خاصة فيما بيي  القوى الشيوعية المعتا

.ف 
ل م�ن

ل� نف��س ال�وقت، إن منظمتن�ا ت�دعم كف�اح الش��عب الفلس��طيت 
فيما يخص القضية الفلس��طينية وهل� قض��يتنا القومي��ة الول وقض�ية وطني�ة ف 

ل يض���عها
ام���ج المرحلي���ة ال���تي ، وتس���اند التا ل

أج���ل تحري���ر فلس���طيي  م���ن الص���هيونية وإقام���ة دولت���ه الديموقراطي���ة العلماني���ة ف���وق كام���ل تراب���ه ال���وطت 
ل لتحقيق هذا الهدف

ل بقيادة منظمة التحري��ر الفلس��طينية. الشعب الفلسطيت 
ل المرحلة الراهنة إن منظمتنا تساند كفاح الشعب الفلسطيت 

وف 

ل
ل العودة وتقرير المصتي وإقامة دولته الوطنية المستقلة فوق ترابه الوطت 

اع حقه ف  عل الوحيد من أجل انتي 
.ممثله الشر

18 (* عل الص�عيد الع�المل
اكية العظم لكت�وبر   * يالي��ة عل الص�عيد 1917لق�د فتح�ت الث�ورة الش��تي ل� نظ��ام الهيمن��ة الكلي�ة للمتا

ثغ�رة هائل�ة ف 
اكية، عص النتق��ال م��ن ل والث��ورات الش��تي

يالي��ة عل طري��ق ان��دحارها النه��اب  ل�� عص جدي��د، عص ان��دحاار المتا
الع��المل ومعه��ا دخل��ت النس��انية ف 

ل��� أف���ق بن���اء المجتم���ع الش���يوعل الع���المل
اكية ف  ة. الرأس���مالية نح���و الش���تي اكية والمجتم���ع الش���يوعل مس���تي

ة النس���انية الحتمي���ة نح���و الش���تي إن مس���تي
اجعات .متناقضة ل تتم عتا خط مستقيم وإنما عتا القفزات الثورية إل المام وكذا عتا الزمات والتي

يالي���ة يالي���ة المريكي���ة هل��� الع���دو الرئيسل���� لش���عوب الع���الم وأن الجبه���ة التقدمي���ة العالمي���ة المناهض����ة للمتا يالي���ة العالمي���ة بزعام���ة المتا إن المتا

ل
اكية تتك��ون أساس��ا م��ن حرك��ة التح��رر ال��وطت  ل وال��ديموقراطل والتق��دم الجتم��اعل والش��تي

وللرجعي��ة العالمي��ة والمناض��لة م��ن أج��ل التح��رر ال��وطت 
اكية يالية ومن البلدان الشتي ل البلدان الرأسمالية المتا

وليتاريا ف  .30العالمية وحركة التا

لة التناقضات العالمية وحول طبيعة النظمة في البلدان التي دخلت في تجارب بناء الشتراكية  *
أ
وربا, التحاد السوفيات،(نظرا لضعف النقاش داخل المنظمة حول مسا

أ
الصين الشعبية، بلدان ا

وبعـد تعميــق النقـاش داخــل المنظمـة يمكـن إعـادة الصـياغة لتصـبح منسـجمة مـع التصــور. يمكن اعتبار صياغة هذه الفقـرة كصـياغة مؤقتـة) الشرقية، الهند الصينية، كوريا الشمالية، كوبا، منغوليا
.العام داخل المنظمة

طروحات التحريفية لخط ما سمي ب ـ  30
أ
ممي عندما تقول" إعادة البناء"تلخص الفقرة التالية مجموع ال

أ
مريكية هي العدو الرئيسي: "بالنسبة للمنظور ال

أ
إن المبريالية العالمية بزعامة المبريالية ال

ساسـا مـن حركـة
أ
جـل التحـرر الـوطني والـديموقراطي والتقـدم الجتمـاعي والشـتراكية تتكـون ا

أ
لشعوب العالم، وإن الجبهة التقدمية العالمية المناهضة للمبرياليـة وللرجعيـة العالميـة والمناضـلة مـن ا

سمالية المبريالية ومن البلدان الشتراكية
أ
".التحرر الوطني العالمية وحركة البروليتاريا في البلدان الرا
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يالي�ة وللرجعي�ة العالمي�ة تس�اند كاف�ة الق�وى المناض��لة م�ن إن منظمتنا كج�زء م�ن الق�وى الثوري�ة العالمي�ة وم�ن الجبه�ة التقدمي�ة المناهض��ة للمتا
اكية ل والديموقراطي��ة والتق��دم الجتم��اعل والش��تي

كم��ا أنه��ا تس��اند ق��وى الس��لم المناض��لة ض��د خط��ر الح��رب النووي��ة الم��دمرة. أج��ل التح��رر ال��وطت 
يالية بإشعالها ل تهدد المتا

.للنسانية التي
وليتاري��ة، تناض��ل ض��د مختل��ف كم��ا أن منظمتن��ا باعتباره��ا ج��زءا م��ن الق��وى الش��يوعية العالمي��ة، الموش��بتة براي��ة الماركس��ية اللينيني��ة والممي��ة التا

اكية والش���يوعية وليتاري���ا العالمي���ة نح���و الش���تي ة الحرك���ة الثوري���ة للتا ل تعرق���ل مس���تي
ل��� أف���ق الوح���دة. النحراف���ات اليميني���ة واليشاوية ال���تي

وتناض���ل ف 
.31النضالية الصلبة لمجمل القوى الشيوعية عتا العالم

فقد حصل هنا تطور على مستوى اللتحاق بخط التحريفية العالمية بقيادة التحاد السوفياتي، وذلك سواء على مستوى تحديد طبيعة" القضايا الستراتيجية في الثورة المغربية"بالمقارنة مع وثيقة 
صـبحت " الشـتراكية المبرياليـة"التناقض الرئيسي حيـث تـم حـذف 

أ
و مـن حيـث تحديـد فصـائل الثــورة العالميـة، حيـث ا

أ
نحــن هنـا فـي سـنة" ( الـدول الشـتراكية"السـوفياتية مــن التنـاقض الرئيسـي ا

.والمقصود هنا صين دينغ كسياوبينغ والتحاد السوفياتي والمنظومة الشرقية التابعة له، جزءا من فصائل الثورة العالمية) 1983
.عندما يتحدث التحريفيون الجدد عن وحدة القوى الشيوعية عبر العالم فهم يعنون وحدة حركة التحريفية العالميةـ  31
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 ملحق

ة  "الشيوع " نشر

اير  1983عدد فير

  انعقدت أيام
1983 / 01 / 30 ــ 29 ــ 28عدد خاص بأعمال ندوة فرع المنظمة بالداخل النت

)يتضمن كل خلصات وتوصيات الندوة إضافة إل خطة عمل(

 

الشيوع 

افتـــتـــــــــــاحـــيـــــة

ل تمخض�ت عنه�ا الخلص�ات والتوص�يات المدرج�ة
ا انعقدت ن�دوة ال�داخل، وب��ه�ذا يك�ون الف�رع ق�د ت�وج نقاش�اته الداخلي�ة بن�دوة الف�رع ال�تي وأختي

ل��� ه���ذا الع���دد م���ن الش���يوعل
ل تمخض���ت عنه���ا الن���دوة، ف���إنه ل ب���د م���ن تس���جيل الملحظ���ات الساس���ية. ف 

ورغ���م م���ا يمك���ن أن يق���ال ع���ن النتائ���ج ال���تي
:التالية

ل-1
ل حد ذاتها أسلوب ديمقراطل لمعالجة قضايا المنظمة عل طريق المؤتمر الوطت 

.أن الندوة هل ف 

وط أمنية شبه مطلقة-2 ل شر
.أن الندوة مرت ف 

.أن روح الديمقراطية الداخلية قد سادت كل جلسات الندوة-3

ل بناء الخط السياسل والتنظيمل للمنظمة-4
.لقد مكنت الندوة من تلمس عدة قضايا وتناولها من وجهة نظر نقدية مساهمة من الفرع ف 
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ل��� جع���ل ن���دوته خط���وة حاس���مة عل طري���ق بن���اء. لق���د مكن���ت الن���دوة م���ن ح���ل مش���كل القي���ادة لش���كل ديمقراطل���-5
وب��ه���ذا يك���ون الف���رع ق���د نج���ح ف 

.منظمتنا كمنظمة شيوعية مكافحة صلبة متجدرة وسط الطبقة العاملة والفلحيي 

ورة ك����ل المنظم����ة، ه����ذا رغ����م الهمي����ة ورفع����ا لك����ل لب����س، ل ب����د م����ن تس����جيل أن الن����دوة وهل���� ن����دوة الف����رع بال����داخل، وبالت����الل فإنه����ا ل تل����زم بالص ����
أم�ا م�ا يه�م المنظم��ة فعل. وبالت�الل ف��إن م�ا س��يتم وض�عه حتي � التط��بيق ف�ورا ه��و م�ا يه�م الف�رع كف�رع. التنظيمية والسياسية للفرع داخل المنظم��ة

ل� ش��كل توص�يات للم��ؤتمر
، أو الحتف�اظ به�ا ف   التطبيق ع�تا تعمي�م داخلل�

ل جعل تلك النتائج تدخل حتي 
القيادة الوطنية أن تتحمل مسئوليتها ف 

ل الول
.الوطت 

ل�� نق��اش نتائجه��ا
ل�� الف��روع الخ��رى، وك��دا رف��اق الف��رع بال��داخل، س��واء منه��م م��ن حص �� أو م��ن ل��م يحص �� الن��دوة، ف 

ول ش��ك أن مس��اهمة الرف��اق ف 
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

---------------المقبل من الشيوعل

ة المنظمة ل طريق تصليب وبلتي
.عل الفرع بالداخل أن يعمل عل ترجمة نتائج الندوة إل الواقع الملموس حتي يجعل منها فعل قفزة نوعية ف 

.وهنيئا للفرع بالداخل بندوته، وهنيئا لمنظمتنا بندوة فرعها بالداخل

ة الشيوعل
نشر

اير 1983فتا
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خلصة الندوة حول تقرير لجنة الفرع

وتصادق عل أن لجنة الف��رع، )أي ضعفها(إن الندوة تعتتا أن تقرير لجنة الفرع يعتا لشكل واضح عن وضعية المنظمة من الناحية التنظيمية 
ل�� الملحظ��تيي  المص��وغتيي  تح��ت عن��وان 

ل�� ت��وجيه عم��ل الف��رع، وتص��ادق عل تل��ك الوجه��ة" بص��دد تقري��ر لجن��ة الف��رع"كم��ا ج��اء ف 
ك��انت قاضة ف 

ل حياة المنظمة
ل الفرع كانت تنقصهم روح المبادرة ف 

- النظر المشار إليها أعله – كما تشتي الندوة إل أن الرفاق ف 

وق��د ص��ادق أغلبي��ة الرف��اق عل ه��ذا التقري��ر إل أح��د الرف��اق ال��ذي امتن��ع ع��ن التص��ويت، اذ يعت��تا أن��ه ك��ان عل أعض��اء لجن��ة الف��رع خلف��ا للتقري��ر
ة، م�ع اس��تخلص دروس��ها الساس��ية  ، أن يقدموا للندوة تقييم��ا لنش��اط الف��رع خلل الس��نوات الختي�� ل

كأس��اس لنطلق��ة- الذي جاء كجرد تاريج 
جديدة لعمل المنظمة –

ل كانت داخله�ا ل تس��مح بمث��ل ه�ذا التقيي�م، وه�ذا ل�م يك�ن ليمن��ع رف�اق الف�رع بالقي�ام بمث��ل ه�ذا
، يرى ممثل لجنة الفرع أن الخلفات التي ل حيي 

ف 
-التقييم عل ضوء تقرير لجنة الفرع

حت الندوة صياغة توجيه حول المالية تقدمه للقيادة للعمل بموجبها .أما بالنسبة للمالية فقد اقتي

 

  خط المنظمة
اتيجية في خلصة الندوة حول القضايا السيت

ل الثورة المغربية"يتفق كل الرفاق المندوبون عل أن أرضية ) 1
اتيجية ف  :تشكو من عدة نواقص هل " القضايا الستي

.غياب الخلصات الساسية لتقييم التجربة، رغم قصور بعض التقييمات الضمنية- 

جم ض�����عف المنظم�����ة السياسل�����- 
ل����� – وه�����ذا ي�����تي

ل����� خصوص�����يته أثن�����اء إنج�����از التحلي�����ل الطبفي
غي�����اب الس�����وناد عل الواق�����ع المجتمعل����� الملم�����وس ف 

، وضعف ارتباطها بحركة الواقع – والتنظيمل
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.هناك طمس لزمة الحركة الشيوعية العالمية- 

ل تناوله لدوات الثورة- 
وع ف  ل يرتكز عليها المشر

.غياب السس النظرية التي

اتيجية دقيق����ة لكل���� نخ����رج للممارس����ة – ل����ذا يج����ب أن نتف����ق عل الش����عارات) 2
يتف����ق ك����ل الرف����اق عل أن����ه يج����ب أن ل ننتظ����ر ح����تي نح����دد اس����تي

ورة اس����تمرار الصاع ال����داخلل ح����ول ك����ل ل���� ض ����
، وه����ذا ل ينف  ي الي����ومل ل���� نش����اطنا الجم����اهتي

اتيجية العام����ة والرئيس����ية كض����وابط ملزم����ة لن����ا ف  الس����تي
ل���� تق����ويم وبل����ورة منظ����ور

ل���� الم����ؤتمر الول للمنظم����ة – ونعت����تا م����ن جه����ة أخ����رى، أن تق����دمنا ف 
اتيجية، عل أس����اس الحس����م فيه����ا ف  القض����ايا الس����تي

ل العمال والفلحيي  – 
ل عملية إعادة بناء منظمتنا، كمنظمة شيوعية صلبة مكافحة ومتجدرة أساسا ف 

ل سديد رهيي  بتقدمنا ف  اتيجا
استي

اتيجية الساسية – ) 3 وع ، نظرا لكونه أول نص شمولل تتوفر عليه المنظمة، يوناول القضايا الستي
كما يسجل كافة الرفاق إيجابية المشر

ي المنظ�����م"يعت�����تا كاف�����ة الرف�����اق أن ش�����عار ) 4 ل ويج�����ب ت�����دقيقه لحق�����ا عل ض�����وء التحلي�����ل الملم�����وس للواق�����ع" العن�����ف الث�����وري الجم�����اهتي إيج�����ابا
.الملموس

وع م��ن ط��رف الهيئ��ة القيادي��ة، انطلق��ا م��ن خلص��ات النق��اش وتمش��يا م��ع روح الن��دوة – أم��ا فيم��ا يخ��ص) 5 كم��ا ق��رر الرف��اق إع��ادة ص��ياغة المشر��
يا، فقد انقسم الرفاق إل ثلث اتجاهات  وع الجديد جماهتي : نشر المشر

يا) : الغلبية(التجاه الول -  وع جماهتي .يتفق عل نشر المشر

ل - 
يا: التجاه الثاب  ه جماهتي .ل يتفق عل نشر

.التجاه الثالث امتنع عن إبداء وجهة نظره- 

ي�ة، وأك�دوا تش�بتهم" المنظمة الشيوعية"كما أجمع الرفاق عل عدم استعمال صيغة ) 6 ل دعايون�ا الجماهتي
أو المنظمة الماركسية – اللينينية ف 

.بالمبادئ الشيوعية، وطلبوا بهذا الصدد رفع توصية إل القيادة
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  خط المنظمة
خلصة الندوة حول القضايا التكتيكية في

  خط المنظمة )1
: خلصة عامة حول القضايا التكتيكية في

ي الربط غياب- اتيجية بير اتيجية والتكتيــك السيت ول��ذا يج��ب توض��يح العلق��ة- ، إذ أن��ه م��ن الهمي��ة أن يك��ون عن��دنا نس��ق بيي �� التكتي�ك والس��تي
، سواء عل المستوى النظري أو عل مستوى الممارسة ل اتيجية والتكتيك، بارتباط مع معرفة معمقة للواقع المغربا

.بيي  الستي

: شيوعية كمنظمة "المام إل" لمنظمة الدعاية حول) 2

، ولس��يطرة الرجعي�ة عل ي ليس�ت ص�حيحة، وذل�ك نظ��را لواق�ع مجتمعن�ا الح�الل إن الدعاية للمنظمة كمنظمة شيوعية عل المستوى الجماهتي

ي��ة للفك�ر الماركسل� ل حيي  يجب علين��ا الدعاي��ة الجماهتي
ل� الظ��رف الراه��ن بوس��مية - جميع وسائل الدعاية – ف 

، والحتف��اظ ف  ل��
منظم��ة إل"اللينيت 

).انظر الهوامش(*) (والتوقيع بهذه الوسمية " المام

ل وب��هويونا كمنظمة شيوعية
.كما أن الندوة أكدت تشبتنا بالفكر الماركسل – اللينيت 

نامج النضال ) 3 : حول الير

نامج النضالل فيما عدا النقط التالية  :هناك اتفاق لشكل عام عل التا

ل اعتبارنا أن شعار 
ل�� " السلم الفوري"أ – ف 

ل� الظ�رف الراه��ن، وتوبت �� الن�دوة الط��رح البي
ل�:- حول الصحراء الغربية ش��عار خ��اط  ف 

إج��راء اس��تفتاء ف 
كتي  عل فض����ح تبع����ات الح����رب وانعكاس����اتها القتص����ادية والجتماعي����ة الص����حراء الغربي����ة بع����د انس����حاب الدارة والجي����ش الملكييي ���� منه����ا، م����ع ال����تي

.والسياسية عل أوضاع الجماهتي الشعبية المغربية
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 المواق���ف المبدئي���ة لمنظم���ة التحري���ر الفلس���طينية أل وهل��� 
ح���ق الش���عب:ب – فيم���ا يخ���ص النقط���ة المتعلق���ة بالقض���ية الفلس���طينية، إنن���ا نوبت ���

عل والوحي���د
ل�� إقام���ة دولت���ه الديموقراطي���ة المس���تقلة واعتب���ار منظم���ة التحريرالفلس���طينية هل��� الممث���ل الشر��

ه وحق���ه ف  ل��� تقري���ر مص���تي
ل ف 
الفلس���طيت 

يا  ، ونناضل عل أساس هذه المواقف المبدئية جماهتي ل
.للشعب الفلسطيت 

اع حقوقها الديموقراطي�ة ك��امرأة وك��أم، وض�مان مس�اواتها م�ع الرج�ل " دعم كفاح المرأة"ج – فيما يخص نقطة  يج�ب تعويض�ها ب"من أجل انتي 
اع حقوقه�����ا:  ، وم�����ن أج�����ل ان�����تي  ل

دع�����م كف�����اح الم�����رأة م�����ن أج�����ل مس�����اواتها م�����ع الرج�����ل عل المس�����توى القتص�����ادي والجتم�����اعل والسياسل����� والثق�����اف 
ل كل قطاع بارتباط مع تطور الحركة النسوية المغربية) (انظر الهوامش(**) (الديموقراطية وحقها كامرأة 

).وتدقيق هذا الشعار ف 

).انظر الهوامش(***) (التعامل مع الحركات الديموقراطية ) 4

ورة توضيح الفاق بالنسبة للمناضليي  الديموقراطييي -  .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�����وقراطل يخ�����دم- 
ض �����

اتيجية الثورية .الستي

ع  والعمل الشي ) 5
: حول العمل الشر

ل
عية كمنظم���ة، وواض���ح ك���ذلك أن���ه يج���ب اس���تغلل ك���ل المكاني���ات ال���تي ل��� الشر���

واض���ح بالنس���بة للن���دوة أن المنظم���ة ل تط���رح عل نفس���ها العم���ل ف 
عل وت��وظيفه لنج��از المه��ام

ل�� ظ��ل م��وازين ق��وى معين��ة، للعم��ل الشر��
ل تف��رض عل النظ��ام ف 

ل�� ظ��ل النظ��ام الق��ائم، وك��ذلك ال��تي
يس��مح به��ا الق��انون ف 

ط أل يكون ذلك عل حساب إنجاز مهامنا الثورية .المطروحة عل المنظمة، شر

:حول وحدة الحملم ) 6

ل تحديد لوازمها
ل ظل الوضع الحالل للحملم بالدعاية لوحدة الحملم دون الدخول ف 

ل الظرف الراهن،وف 
.يجب الكتفاء ف 
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اتيجية) 7   تربطه بالسيت
نامج النضال  مع توضيح السس النت .ترى الندوة أنه يجب نشر الير

  يطــرح أحــد الرفـــاق بالنـــدوة عوضــها التحفـــظ 1صــادقت النـــدوة بالجمـــاع عل مجمــل هـــذه الخلصــات باســـتثناء الخلصــة رقـــم) 8
والـــنت

اتيجية صــحيحة ول عل: التال     خط المنظمة ككل انطلقا من أن هذا التكتيك ل يستند عل اسيت
أتحفظ عل نص القضايا التكتيكية في

اتيجية   المثالية كما سقط فيها نص القضايا السيت
.واقع البلد، وبالتال  ل اتفق مع هذا النص، كما اسجل أنه سقط في

: الهوامش 

".منظمة إل المام"قررت الندوة رفع توصية حول التوقيع باسم (*) 

.قضية المرأة "      "       "       "       " (**)

.التعامل مع الحركات الديموقراطية "      "       "      "       (***) "

 

خلصة الندوة حول التجدر وسط الطبقة العاملة

جمي���ع المنت���دين متفقيي ��� 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
الخروج من الندوة بتوصية تحدد التعامل السديد مع هذه المسألة، خدمة لنفس الروح وبعقلية واقعي��ة وثوري��ة، وب�ذلك يك��ون الرف��اق متفقيي ��
، وال�ذي وج�ب مراع��اة امكاني�ة ل تح�دد الس�لوب بالنس��بة لعض�اء المنظم��ة الح��الييي  م�ن المثقفيي �

مع ماج�اءت ب�ه الرض�ية موافق�ة للتوص�ية ال�تي
ل�� وح��دات

وط لم��ن ت��رى القي��ادة المنتخب��ة فيه��م ص��فات ول��ديهم امكاني��ة العم��ل بالس��لوب الرئيسل�� أل وه��و أس��لوب العم��ل كعم��ال ف  ت��وفتي الشر��
ط مبدأ التجدر بالنسبة للعضاء الذين سوف يلتحقون بمنظمتنا وليتارية، ثم شر ل القلعات التا

.النتاج الساسية وف 
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ل أن نعم����ق تقييمن����ا لتجرب����ة المنظم����ة خلل الس����نتيي  الماض����يتيي  بص����دد مهم����ة التج����در، واس����تخلص أقض م����ا يمك����ن م����ن س����يكون م����ن اليج����ابا

ل والموضوعل
مع الواقع الذابي ل الطبقة العاملة تتجاوب أكتر

.الدروس من هذا التقييم بهدف إعطاء أرضية لتوجيه عملنا مستقبل ف 

، ولك��ن إل ح��د وليتاري��ة كأس��لوب أساسل�� ل�� القلع��ات التا
أح��د الرف��اق يس��جل أن��ه عن��دما ب��دأت عملي��ة إع��ادة البن��اء، ط��رح التج��در المباشر�� كعم��ال ف 

ا ، اعت��تا أن ه��ذا الش��عار س��يبفي ح��تا الس��اعة ل��م يم��ارس ه��ذا الس��لوب كم��ا س��جل ذل��ك الن��ص، وه��اهل الن��دوة تطرح��ه م��ن جدي��د كأس��لوب أساسل��
ل�� أعت��تا أن أس��لوب

عل ورق، واعت��تا أن��ه س���يمارس أساس��ا أس��اليب أخ��رى كالعم���ل كمس���تخدميي  ورب��ط العلق���ات م��ع العم���ال الطليعييي ��� رغ��م أنت 
.التجدر المباشر كعمال هو السلوب الكتر فعالية

ي    الفلحير
خلصة الندوة حول العمل في

.لقد تقدمت الندوة بتوصية للقيادة بصدد هذه النقطة

:خلصات النقاش

ل� تاري����خ المنظم��ة ك�انت هن�اك تج�ارب مح�دودة
إن المنظمة كانت تتعامل لحد الن مع مسألة العمل وسط الفلحيي �� لش�كل نظ�ري، ورغ�م أن�ه ف 

، كم���ا أن هن���اك غي���اب لوض���ع أي خط���وات أولي���ة لش���كل العم���ل والكتف���اء  ب���أي عم���ل تقييمل���
لبع���ض الرف���اق المرتبطيي ��� بالبادي���ة، فإنه���ا ل���م تحظ ���

.بتمجيد بعض الكفاحات الفلحية

:انطلقا مما سبق، فإنه يجب عل المنظمة القدام عل الخطوات التالية

ل� ه�ذا المي�دان م�ن أج��ل معرف�ة- 1-
عل المستوى النظري يجب الستفادة من التحالي�ل المت��وفرة ل�دى المنظم��ة وم�ن كاف�ة البح�وث المت��وفرة ف 

ل بالبادية المغربية
.الواقع الطبفي
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:العمل التأسيسل الذي يجب أن تقوم به المنظمة يرتكز عل- 2-

ة - ا ل به�ا تمرك��ز للعم��ال الزراعييي �� بالض��يعات الك��بتي
،الغ����رب،السايس،(المن��اطق ال��تي ل

في ويمك��ن ارس��ال مناض�لل المنظم��ة إل ه�ذه...) المغ��رب الشر
ة العمل بها .المناطق لمباشر

المن�اطق الخ�رى يج�ب اس��تغلل ك��ل المكاني��ات المت��وفرة ل�دينا كارتباطن�ا برج�ال التعلي�م والص�حة والمس�تخدميي  المتواج�دين هن�اك للقي�ام- ب
، ويجب ك�ذلك اس��تغلل وإحي�اء وتط�وير بع�ض تقالي�د التنظي��م المتواج�دة ل�دى الفلحيي �� كنظ��ام ل وتنظيمل وسط جماهتي الفلحيي 

بعمل دعاب 
ل يمكن أن توفرها لنا) وهو شكل لتنظيم نشاط الشباب بمنطقة زمور وزيان( الجماعة وامتارف

هذا إل جانب استغلل الدعاية المسموعة التي
ان .إذاعة الجتي

.صودق عل هذه الخلصة الساسية

  الحياء الشعبية
خلصة الندوة حول العمل في

ل� حي�اة المنظم��ة لح�د
ل� الحي�اء الش��عبية يعت�تا عمل تأسيس��يا نظ��را لغي�اب أي عم�ل م�ن ه�ذا القبي�ل ف 

ه المنظم��ة ف  إن العمل الذي يجب أن تباشر�

ل يرتكز عليها هذا العمل هل
:الن، والسس التي

ي المنظ��م، وه��ذا م��ا أب��انت عن��ه انتفاض��ة -1 ل�� مس��ألة العن��ف الث��وري الجم��اهتي
ل�� المس��اهمة ف 

ل ف  اتيجا
20دور ه��ذه الحي��اء عل المس��توى الس��تي

ل تجدرالمنظمة وسط الطبقة العاملة-يونيوالماضية
ل التجمعات العمالية بالحياء الشعبية يساهم بدوره ف 

.إل جانب هذا، فإن النشاط ف 

ل� ه�ذه الحي�اء، فم��ن ال�واجب العم��ل وس�طها م�ن-2
وليتاري�ا وعم��ال ال��خ متمرك��زة ف  ة وأش�باه التا اعتبار أن الجماهتي الش��عبية م�ن بورجوازي��ة ص�غتي

، وم��ن أج��ل خ��وض النض��ال ح��ول مص��الحها الملموس��ة ورية للعي��ش م��ن ص��حة(أج��ل الت��أطتي السياسل�� والتنظيمل�� له��ذه الجم��اهتي وط الص �� الشر��
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ل� خل�ق الجبه�ة النض�الية العريض�ة) ال��خ...وإن�ارة وط�رق
وخل��ق أس�اليب وأش��كال للنض�ال م�ن أج��ل ذل�ك، وهك�ذا عل المس��توى التك�تيكل نس�اهم ف 

.المناهضة للنظام

نامج النضالل وأساليب تحقيقه يجب طرحها عل ضوء المعطيات والتجارب الملموسة ل التا
.تبفي قضية التدقيقات ف 

  الحياء الشعبية"تسجل الندوة اجماعها عل الرضية المعنونة
وع أرضية للعمل في ".مشر

.صودق عل هذه الخلصة بالجماع

 

ي والتلميذ والنساء   المثقفير
خلصة الندوة حول العمل في

، ورة م��ن العم��ل ال��ديموقراطل
إن عملن��ا وس��ط قط��اع المثقفيي �� والتلمي��ذ والنس��اء س��يكون أساس��ا عمل ديموقراطي��ا ذو أف��ق ث��وري، منطلق��ا بالص ��

ل� ع�دم تطعي��م المنظم��ة بطليعييي �
اتيجيا بمه��ام المنظم��ة، وه�ذا ل يعت  ويجب أن ينصب بالساس عل خل�ق تي�ار ديم�وقراطل واس�ع يرتب�ط اس��تي

وط الس��تقطاب دون أن تك��ون لن��ا نظ��رة اس��تقطابية محض��ة، م��ع اعتب��ار أن العم��ل داخ��ل ه��ذه القطاع��ات يطة ت��وفر شر�� م��ن ه��ذه القطاع��ات شر��
ورة طرح أرضية لكل قطاع وكل فئة .يجب أن يراعل خصوصية كل قطاع مع ض 

:يرى أحد الرفاق ما يل 

مع تسجيل أن عملنا ل يمكن ان ينطلق" الجماهتي الشعبية"ل أتفق عليها أطرح بدلها صيغة" المثقفيي  والتلميذ والنساء" فيما يخص صيغة
ل الظرف الحالل إل وسط بعض الفئات من الجماهتي وهل أساسا

.التلميذ والطلبة ورجال التعليم والنساء: ف 

 

خلصة الندوة حول الدعاية والتحريض
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، وتش��كل أداة رب��ط بيي �� القض��ايا- ورية لكونه��ا ترب��ط المنظم��ة بالجم��اهتي أجم��ع الرف��اق المنت��دبون عل أن مس��ألة الدعاي��ة والتحري��ض هام��ة وض ��
، وتخدم كذلك عملية الربط التنظيمل بيي  الجماهتي والمنظمة اتيجية والقضايا التكتيكية وواقع الجماهتي

.الستي

ورة الخ���د بالعتب���ار المكان����ات الذاتي����ة للمنظم����ة وفعالي���ة ه����ذه-  ورة الهتم����ام بك����ل الس���اليب الدعائي���ة والتحريض����ية م���ع ض ���� ط���رح الرف����اق ض ����
ل مرحلة معينة

.الساليب ف 

.الشفوية،المسموعة،المكتوبة والمرئية:ويرى الرفاق أنه يجب استعمال كل الدوات الدعائية التحريضية الممكنة

ل� اعتب�ار-
ل يج�ب أن تس�تمر" إل الم�ام"حول الدعاية المكتوب�ة ت�م التف�اق عل أن تس�تمر المنظم��ة ف 

ي��ة للمنظم��ة وال�تي ة المركزي��ة الجماهتي النشر��
ل الصدور بالخارج، مع العمل عل توفتي صدورها بالداخل لشكل مواز

.ف 

ة عمالي�ة فلحي��ة ب�دون: من جهة أخرى، يرى الرفاق ، وخدمة لمهمتنا المركزية-  ، إص�دار نشر� التجدر داخل الطبقة العامل�ة وجم��اهتي الفلحيي ��
ل تأسيس تيار ديموقراطل داخل العمال والفلحيي 

ورة توقيعها من طرف المنظمة(توقيع المنظمة كمساهمة منا ف  ).أحد الرفاق يرى ض 

ورة ضمان استقللية المنظمة-  ان مع ض  ورة استعمال إذاعة الجتي .ومن جهة أخرى يرى الرفاق ض 

، واس���تعمال ك���ل الوس���ائل ممك���ن لك���ن- ل م���ن ش���أنه أن يرب���ط المنظم���ة سياس���يا وتنظيمي���ا بالجم���اهتي
إن الرف���اق مقتنع���ون أن تط���وير العم���ل ال���دعاب 

كتي  حالي��ا عل ض��مان إص��دار واس��تمرار  ة عمالي��ة فلحي��ة تتكل��ف المنظم��ة بإنجازه��ا دون أن توقعه��ا" إل الم��ام"يج��ب ال��تي والمب��ادرة بإص��دار نشر��
.باسمها خدمة لخلق تيار ديموقراطل داخل الطبقة العاملة والفلحيي 

:تم التصويت عل عناص الخلف
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ة 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 ديمقراطل���� داخ����ل العم����ال-
ح����ول إص����دار نشر����

)3ضد  5مع (والفلحيي  

ان مع ضمان استقللية المنظمة - ) 1امتنع عن التصويت  – 1ضد   6  مع(حول استعمال اذاعة الجتي

:تحفظ

ي�ة  ة المركزي�ة الجماهتي ة عمالي�ة فلحي��ة م�ن الناحي��ة المبدئي�ة، لنه�ا عملي�ا تعت�تا تهميش��ا ل�دور النشر�� إل"احد الرفاق، ل يتفق مع فكرة خلق نشر
ة"المام ، والبديل السديد ه��و إص��دار نشر�� ة قطاعية اقتصادية لنضال الطبقة العاملة والجماهتي ، وإهدارا لطاقات المنظمة واعتبارها عمليا نشر

ل ونض���ال) حس���ب إمكاني���ات المنظم���ة(مركزي���ة واح���دة بال���داخل أو الخ���ارج  اتيجا
ل لخ���ط المنظم���ة التك���تيكل والس���تي

ل��� الدم���ج ال���دعاب 
تك���ون فعال���ة ف 

.الجماهتي عامة وضمنها الطبقة العاملة

 

خلصة الندوة حول القيادة الوطنية والمؤتمر

 

اف عل ل�� الشر��
از دوره��م اله��ام ف  ل�� ص��مود ك��ل رفاقن��ا المعتقليي �� وعل رأس��هم القي��ادة الوطني��ة، ونس��جل ب��اعتي  ب��ادئ ذي ب��دء، نش��يد ونثم��ن ونحتي

.عملية إعادة بناء منظمتنا سياسيا وتنظيميا

ل��� ه���ذا
نعت���تا باجم���اع أن���ه لي���س هن���اك طل���ب اس���تقالة القي���ادة الوطني���ة مط���روح للب���ث في���ه م���ن ط���رف الن���دوة، ولي���س م���ن ص���لحية الن���دوة الب���ث ف 

ل بنت عليها القيادة طلب استقالتها،أن��ه
الموضوع، باسوثناء مندوب واحد، ويعتتا أنه نظرا للوضعية السوثنائية للمنظمة، ونظرا للحيثيات التي

ل هذا الموضوع
.من صلحيات الندوة البث ف 
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ل��
ل�� أعض��اء ل��تي كيتهم م��ن ط��رف القي��ادة الوطني��ة كأعض��اء ف 

إنن��ا نتف��ق عل ترش��يح أعض��اء لجن��ة الف��رع المنتخ��بيي  م��ن ط��رف الن��دوة والمح��ددين ف 
ل الول للمنظمة

.القيادة الوطنية إل حدود المؤتمر الوطت 

، فقد تم التفاق عل صيف  ل
وطه السياسية والتنظيمية1984فيما يخص توقيت عقد المؤتمر الوطت  .، مع توفتي شر

ل�� القي��ادة الوطني��ة إل ح��دود
كم��ا ت��وجه الن��دوة ن��داء لرف��اق القي��ادة الوطني��ة الع��ازميي  عل تق��ديم الس��تقالة للس��تمرار كأعض��اء ك��املل العض��وية ف 

ل�� القي�ادة، ويعت��تا الهي��أة المس�ؤولة المنبثق��ة
، أحد الرفاق ل يتفق عل مناشدة القيادة العازمة عل الس��تقالة للس��تمرار ف  ل

انعقاد المؤتمر الوطت 
ل الول، وذلك بعد تزكيتها من طرف القيادة العازمة عل

ل وحيد إل حد انعقاد المؤتمر الوطت 
عن الندوة مسؤولة وحدها كمركز قيادي اسوثناب 

.الستقالة

 

خلصة الندوة حول القضايا التنظيمية

ل���� التنظي����م وم����ن ه����م خ����ارج
، بحي����ث يج����ب أن نمتي ���� بك����ل وض����وح، بيي ���� م����ن ه����م أعض����اء ف  يتف����ق المنت����دبون باجم����اع عل ح����ذف اط����ار المناض����ليي 

ل�� ه��ذا الش��أن إل القي��ادة الوطني��ة، كم��ا يتف��ق المنت��دبون باجم��اع عل هيكل��ة تنظيمي��ة مبس��طة تس��وند عل. المنظم��ة
ح توص��ية ف  وتبع��ا له��ذا نق��تي

:السس التالية

.خدمة مهام المنظمة-

.ضمان الديموقراطية-

.ضمان المن-

ل للمنظمة-
.اخد بعيي  العتبار الوضع الذابي
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ح باجماع البنية التنظيمية التالية :ومن هنا نقتي

قيادة وطنية- 

لجن مختصة

لجنة فرع

خلية

:كما يجب أن تضمن الربط بيي  عدة متناقضات

العمل الجماعل والعمل الفردي-

المركزية والديموقراطية-

مبادرة الرفاق ووحدوية العمل-

ل كل الشكال القائمة حاليا، الباب مفتوح لجميع البداعات والمبادرات الممكنة
ية، فيجب العمل ف  .فيما يخص التنظيمات الجماهتي

ورة ت�دقيق فهمن��ا ل المنظم��ة، ون�رى ض ��
ورة توفتي أعضاء متفرغيي  ف  ف الثوري والمتفرغ الثوري، ونؤكد عل ض  ا، يجب التميتي  بيي  المحتي وأختي
ل الخارج ترفع الندوة توصية للقيادة الوطنية بهذا الشان

اف الثوري، أما فيما يخص الفرع ف  .لمفهوم الحتي

 

خطة عمل

:ترى الندوة

182



مام" : 
أ
 ــ وثائق ونصوصالخط التحريفي ــ 1994 ــ 1980"إلى ال

ل- 1
ل المرحلة الحالية هل بناء الحزب الشيوعل الماركسل اللينيت 

.ان المهمة الساسية ف 

ة الراهنة هل إعادة بناء منظمة- 2
ل الفتي

سياسيا وتنظيمي��ا كمنظم��ة ش�يوعية ص�امدة ص�لبة مكافح��ة ومتج�درة" إل المام"إن المهمة الرئيسية ف 
ل العمال والفلحيي 

.أساسا ف 

ل الطبقة العاملة وجماهتي الفلحيي - 3
ة هل تجدر المنظمة سياسيا وتنظيميا ونضاليا ف 

ل هذه الفتي
.إن المهمة المركزية ف 

ل المرحلة الراهنة هل-4
.الثورة الوطنية الديموقراطية الشعبية: إن طبيعة الثورة ف 

ي المنظ���م-5 وال���ذي يج���ب ت���دقيقه مس���تقبل انطلق���ا م���ن التحلي���ل الملم���وس للواق���ع( إن أس���لوب حس���م الس���لطة ه���و العن���ف الث���وري الجم���اهتي
).الملموس

، وال�ذين يج��ب أن يح��ددهما لش��كل مس��ؤول اتيجية والتكتي��ك الث��ورييي  ل ته�م الس��تي
ه��ا م�ن النق��ط ال��تي وباعتب��ار أن النق��ط المطروح��ة أعله ، وغتي

ل��� انتظ���ار موع���د الم���ؤتمر، أن تح���دد ن���دوتنا خط���ة عم���ل تك���ون
وري، وف  ل الول للمنظم���ة،ف إنن���ا نعت���تا أن���ه م���ن الص ���

وديم���وقراطل الم���ؤتمر ال���وطت 
ام بالعمل عل أساسه .بمثابة التوجيه المركزي للفرع الذي يجب اللتي 

ي والعمل وسط الجماهير الشعبية- 1   الطبقة العاملة والفلحير
  التجدر في

في

يجب حاليا توجيه أعضاء المنظمة والمناضليي  المرتبطيي �� به�ا إل العم�ل وس�ط الطبق�ة العامل�ة وجم��اهتي الفلحيي �� أساس�ا، والجم�اهتي الش�عبية
ل�� ه��ذه الطبق��ة أو تل��ك ،أو ه��ذه الفئ��ة أو تل��ك،

عموم��ا، وذل��ك حس��ب المكاني��ات الذاتي��ة للمنظم��ة وفعالي��ة العض��اء المط��روح ت��وجيههم للعم��ل ف 
، أو العم���ل م���ن داخ���ل م���ن الجم���اهتي الش���عبية، ويج���ب العم���ل لش���كل رئيسل��� م���ن داخ���ل وح���دات النت���اج ، أي العم���ل كعم���ال أو كعم���ال زراعييي ���
وليتاري��ا والك��ادحيي  بص��فة عام�ة، والخط��وة الجوهري��ة عل طري�ق ل�� الش��باب وأش��باه التا

المؤسسات التعليمية والحياء الشعبية بالنسبة للعم��ل ف 
ل�� تحقي��ق انص��هار المثقفيي �� الث��ورييي  الش��يوعييي  بالمناض��ليي  العم��ال طلئ��ع الطبق��ة العامل��ة، يج��ب ان

وع بع��زم وح��زم ف  ة المنظم��ة هل�� الشر��
بل��تي

ة م��ن جه��ة المثقف��ون الثوري��ون الش��يوعيون إل عم��ال ش��يوعييي  أو إل مناض��ليي  مرتبطيي ��� عض��ويا بالطبق��ة العامل��ة، ورة البل��تي يتح��ول خلل س���تي
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ة نفس���ه، وأن يتح���ول خلله���ا م���ن جه���ة أخ���رى المناض���لون العم���ال إل ث���ورييي  وذل���ك عل الق���ل بالنس���بة للج���زء ال���ذي ل���ن يس���تطيع تحقي���ق بل���تي
وليتاري��ا، أو(والعمل من داخل الطبقة العاملة.شيوعييي  ة،أو م�ن داخ��ل أش��باه التا ،أو من داخل البورجوازي��ة الص��غتي أومن داخل جماهتي الفلحيي 

ل هذه الطبقات من خارجها إنما هو عمل ثانوي ومكمل للول)من داخل الشباب، أو من داخل النساء
، بينما العمل ف  .، هو السلوب الرئيسل

ي��ة ل� ك��ل م�ا ه��و موج��ود م�ن المنظم��ات الجماهتي
 عل خوض النضال ال��ديموقراطل ذو الف�ق الث�وري ف 

كتي  به�دف) خاص�ة منه�ا النقاب�ات(يجب التي

.خلق التيار الديموقراطل

  بناء التنظيمات  ) 2  (
في

من بيي ��(تقلص المنظمة الكمل من جهة، ومن جهة أخرى الجمود السياسل والكفاحل فيها، لهذا يجب : من نقط ضعف المنظمة البارزة حاليا
):ما يجب

إح���داث نم���و تنظيمل���. خل���ق حيوي���ة جدي��دة ل��دى أعض��اء المنظم���ة والمناض���ليي  المرتبطيي ��� به��ا، أو القي��ام بالمب���ادرات النض��الية الثوري���ة الخلق���ة-

ل�
ل نفس الوقت تقييم التجارب الماض��ية القريب�ة والبعي�دة وتق�ويم الخط��اء وتث�وير المف�اهيم والس�اليب والممارس��ات والتق�دم ف 

ل أولل وف  تدريجا
ل� بن�اء المنظم��ة ورب�ط عملي�ة البن��اء "بناء 

وع ف  ة خطه�ا السياسل� النظ�ري والعملل� والشر�
ل�� وبل�تي

ة تركيبه�ا الطبفي السياسل�(تنظيمات المنظمة وبل�تي

.أو المتدبدبة) يمينا أو يسارا(بعملية الغربلة للتخلل عن جميع العناض الصلحية والتحريفية أو النتهازية ) والتنظيمل

ل���� و واض����ح لجمي����ع العض����اء، لن الخ����ط- ب
ل���� إط����ار م����ؤتمر وطت 

إن المنظم����ة تفتق����د حالي����ا لخ����ط سياسل���� مح����دد لش����كل ديمقراطل���� ومس����ئول ف 
وط اللزم��ة ات متع��ددة عل م��ر الس��نوات الماض��ية، كم��ا ك��انت تفتق��د المنظم��ة لقي��ادة وطني��ة تت��وفر ل��ديها الشر�� السياسل�� للمنظم��ة تع��رض لتغيتي��

ل� انج��از عملي��ة إع��ادة بن�اء نفس�ها . لتحمل المسئوليات القيادية
،)سياس�يا وتنظيمي��ا(ومادامت المنظمة هكذا، فإنها لن تس��تطيع نهائي�ا التق�دم ف 

، وال��ذي نعت�تا انعق�اد الن�دوة الحالي��ة خط��وة ج�د ل�� تم��ثيلل وديمقراطل��
ل�� عق�د م��ؤتمر وطت 

إن مش��كل القي��ادة ومش��كل الخ�ط السياسل�� يج�د حل��ه ف 
وط عقده وري أن تبادر الفروع الخرى . هامة نحو توفتي شر ل يمك�ن تكوينه�ا(وسيكون من الص 

إل عق�د ن��دوات مماثل��ة م��ع الخ�ذ) أو تكوين التي
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ل يمك����ن أن تس���قط فيه����ا المنظم����ة،. بعيي ���� 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����تي
ل صيف 

ل الول ف 
وط انعقاد المؤتمر الوطت  ل ظل وضعها الراهن، ما لم نعمل بجد لتوفتي شر

.1984وخصوصا ف 

: العمل عل هيكلة تنظيمية بسيطة تستند عل السس التالية- ج

ح البني����ة. ض����مان الديمقراطي����ة – ض����مان الم����ن – الخ����ذ بعيي ���� العتب����ار الوض����عية الذاتي����ة للمنظم����ة - خدم����ة مه����ام المنظم����ة -  وم����ن هن����ا نق����تي
التنظيمية التالية

قيادة وطنية

لجان مختصة

 لجنة فرع                          لجنة فرع                    لجنة فرع

 خلية  خلية  خلية            خلية خلية خلية خلية          خلية  خلية   خلية خلية 

العم��ل الجم�اعل والعم�ل الف�ردي المركزي�ة والديمقراطي�ة، أي ض�مان وحداني�ة المرك�ز القي�ادي: كما يجب أن تضمن التكامل ما بيي � المتناقض��يي -
، وبالتالل ضمان وحدانية القيادة الوطنية و وحدانية التوجيه السياسل المركزي بالنسبة لعموم المنظمة من جهة، وتوفتي مراك��ز محلي��ة ل

الوطت 
ل عن�د تطبيقه�ا للخ�ط السياسل� ولت��وجيه القي�ادة المركزي�ة عل متعددة للمنظمة وضمان تمتيع هذه الفروع المحلية بن�وع م�ن الس��تقلل النس��تا

 للتنظيم المحلل وذلك دائما باتفاق مع القيادة الوطنية
.الواقع المحلل المتمتي 

، انوشار المنظمة عتا المك��ان يك�ون أساس��ا ك��ل م��رة ع�تا بع�ث رفي��ق أو مناض�ل- ة والمبادرة والتحصيي  الصمود والنوشار والكفاح والتجدر والبلتي
ال���خ، ك���ون المنظم���ة ل تتواج���د فيه���ا، فيتح���ول ذل���ك....مرتب���ط بالمنظم���ة إل إقلي���م أو مدين���ة أو قري���ة أوإل معم���ل أو ض���يعة أو منج���م أو مؤسس���ة

185



مام" : 
أ
 ــ وثائق ونصوصالخط التحريفي ــ 1994 ــ 1980"إلى ال

ل�� ح��وله علق��ات سياس��ية ) أو المناض��ل المرتب��ط (الرفي��ق 
ل/ تنظيمي��ة/ إل إط��ار تنظيمل�� يبت 

ل�� ارتب��اط بب��افي
وإط��ارات متع��ددة ومتنوع��ة، وذل��ك ف 

.المنظمة وعل أساس مبادئها وتوجيهها
ل�� الطبق��ة العامل��ة وجم��اهتي الفلحيي ��

ة المنظمة عتا تجدر خطها السياسل ف 
ض. نريد بلتي ل� ب��دايته، إل أن��ه يف��تي

ورغ�م ص�عوبة وبظ � ه�ذا العم��ل ف 
ل��� تق���ديم العلق���ات م���ع العم���ال ال���ذين لن���ا معه���م علق���ات نض���الية، وترفي���ق الم���ؤهليي  منه���م

أن النم���و الكمل��� الولل��� للمنظم���ة يج���ب أن يتجس���د ف 
ل استقطاب مناضليي  غتي�� عم��ال وغتي�� فلحيي ��

وط العض��وية وم��ن. اعتبارا لولوية الممارسة النضالية، مع الستمرار ف  ويج�ب أن تت��وفر فيه�م شر�
وإن المناض��ليي  ال��ذين ظل��وا مرتبطيي �� بالمنظم��ة وص��امدين خلل. بينه��ا الكفاحي��ة والس��تعداد للعم��ل وس��ط الطبق��ة العامل��ة وجم��اهتي الفلحيي ��

ة م����ؤهليي  لش����كل ع����ام ل����دخول المنظم����ة ز. الظ����روف الرهابي����ة والمأس����اوية والمتأزم����ة له����ذه الس����نوات الختي���� وفح����ص ك����ل حال����ة عل ح����دة س����يتا
د الحمل��م وم��ن الوش��وي��هات المروج��ة المقب��وليي  منه��م، كم��ا أن المتع��اطفيي  م��ع المنظم��ة، وال��ذين ظل��وا متع��اطفيي  معه��ا ب��الرغم م��ن القم��ع وتشر��

ل الساحة، هؤلء مؤهليي  لكل تقوم المنظمة علقتها)أو حول الحملم(حول المنظمة 
ة ف  ، وبالرغم من الطروحات السياسية المنحرفة المنوشر
وط التحاقهم بالمنظمة .بهم، فتقرر من بينهم مرشحيي  لعضوية المنظمة بهدف توفتي شر

ل�� المنظم��ة م�ن جه��ة، والط��ارات والف��راد المرتبطيي �� بالمنظم��ة أو المتع��اطفيي -ه
يج��ب التميتي �� لش��كل واض��ح بيي �� الط��ارات والف��راد والعض��اء ف 

معها من جهة أخرى، لكل مستوى من الطاقات والس��تعدادات النض�الية ل�دى أف�راد الجم��اهتي يج��ب ت��وفتي مس�توى مح�دد وملئ�م م�ن التنظي��م
ه سياسيا وتنظيميا ونضاليا .لتأطتي

تها .يجب بناء الطارات التنظيمية المكونة من المناضليي  المرتبطيي  بالمنظمة والعتناء بها لتثويرها وبلتي

ل يج��ب أن تك��ون مرتبط��ة بالمنظم��ة، أو مس��تقلة ذاتي�ا، وق�د
يج�ب العم��ل عل بن�اء تنظيم��ات قاعدي��ة قطاعي��ة أو منطقي�ة متنوع�ة وملئم��ة، وال��تي

تك��ون دائم��ة، وذل��ك لتنظي��م العم��ال والفلحيي �� أساس��ا، ويمك��ن حس��ب الواق��ع أن تأخ��ذ أس��ماء وأش��كال متع��ددة ومتنوع��ة والعتن��اء به��ا لتثويره��ا
تها .وبلتي
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ل� التنظيم��ات الس�الفة ال�ذكر، يتطل�ب من�ذ الن- م
ورة تنظيمه��م بالمنظم��ة، وف  إن تنظيم الشباب كشباب، وتنظيم النساء كنساء، زيادة عل ض ��

ية خاصة بهم .التفكتي والعمل عل بناء تنظيمات جماهتي

  الدعاية  ) 3  (
في

ل� الحركي�ة والدعاي��ة المثقفي�ة،
ه��ا دون الس��قوط ف  ل يمك�ن توفتي

ل دعايونا وس�ط الجم��اهتي يج�ب الس��تفادة م�ن كاف�ة المكاني��ات المت��وفرة، أو ال�تي
ف 

ة المركزي����ة . (واس����تغلل كاف����ة الس����اليب س����واء الدعاي����ة المس����موعة أو المكتوب����ة أو الش����فوية أو المرئي����ة "إل الم����ام"انظ����ر التوص����ية ح����ول النشر����
ة العمالية  )والتوصية حول النشر

  مضمون الدعاية
:في

م خلل تجارب��ه���ا ، فهل��� ل��م تس���طر ول���م تل���تي  ل
ي���ة لش���كل عف���وي وعش���واب  إن المنظم���ة، وعم���وم الحرك���ة الش���يوعية، ظل���ت تم���ارس دعايته���ا الجماهتي

ل�� ومتطلب��اته
ة م�ع مس��توى تط��ور الصاع الطبفي ل كل ف��تي

ية، وبوضع برامج دعائية مرحلية ومتوالية تتلءم ف  .الماضية بتخطيط دعايتها الجماهتي
ل�� من��ع

ء ال��ذي ل يعت  ل��
، السر اتيجيونا وتكتيكن��ا وواق��ع الجم��اهتي مج��ة بالش��كل ال��ذي يرب��ط بيي �� إس��تي فالدعاي��ة نفس��ها يج��ب أن تك��ون ممنهج��ة ومتا

مج��ة نفس��ها ل�� إط��ار تل��ك الممنهج��ة وتل��ك التا
ل�� خلل تجربته��ا بتك��وين دع��اة. الس��هامات المتناقض��ة والخلق��ة ف 

كم��ا أن تل��ك المنظم��ات ل��م تعتت 
ل عمل حرفيا

ل المجال الدعاب 
ل عملها ف 

.ومحرضيي  أكفاء، فبفي

نام���ج النض���الل المرحلل��� ة عل ح���دة، انطلق���ا م���ن النق���ط التالي���ة، وم���ن التا
وله���ذا، ف���إن القي���ادة الوطني���ة مطالب���ة بتحدي���د برام���ج دعائي���ة لك���ل ف���تي

حتها الندوة ل اقتي
ل نص التكتيك مع الخذ بعيي  العتبار التعديلت التي

.المسطر ف 

ل�� المجتم��ع، وبالمنه��ج- 1
، وتوعيته��ا بالمتناقض��ات الطبقي��ة الموج��ودة ف  ل��

توعي��ة الجم��اهتي الش��عبية بواقعه��ا الش��مولل الم��ادي والفك��ري والطبفي
ورة ورة الثورة، وعل ض  الثوري لحلها، خوض الدعاية المكثفة والمتواصلة وسط العمال والفلحيي  والشباب والنساء والجنود لتأكيد عل ض 

ي المنظم .إنجازها بالعنف الثوري الجماهتي
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ل�� البلد، وفض��ح تواج��د مص��الحها - 2
يالي��ة السياس��ية والقتص��ادية والثقافي��ة ف  ل�� المغ��رب(فض��ح الس��يطرة المتا

، فض��ح)آو مص��الح الص��هيونية ف 
يالية ل الكبار للمتا

ادورية وملكل الراض  جوازية الكمتا .ارتباط وتبعية التا

.تعرية وتحليل الطبيعة الطبقية والسياسية واليديولوجية للنظام القائم- 3

ل الكبار(توعية الجماهتي بأعدائها الطبقييي  - 4
ادورية وملكل الراض  جوازية الكمتا ).التا

ل��� الجم���اهتي الش���عبية الواس���عة، وخاص���ة منه���ا الطبق���ة العامل���ة- 5
، والج���رأة عل النض���ال، والج���رأة عل النتص���ار، ف  زرع روح الج���رأة عل التفكتي���

.وجماهتي الفلحيي  والشباب والنساء والجنود

ل�� ق��دراتها الثوري��ة، وإقن��اع الجم��اهتي ع��تا النطلق م��ن تاريخه��ا و م��ن نض��التها وم��ن تج��ارب الش��عوب الخ��رى بإمكاني��ة- 6
تنمي��ة ثق��ة الجم��اهتي ف 

إطاحته��ا لس��يطرة أع��دائها الطبقييي �� بواس��طة العن��ف الث��وري المنظ��م، وبإمكاني��ة القض��اء عل الس��تغلل والض��طهاد والقم��ع وبإمكاني��ة تحقي��ق
اكية .الشتي

ي����ة- 7 ل���� أك����تر م����ا يمك����ن وأق����وى م����ا يمك����ن م����ن الش����كال التنظيمي����ة الجماهتي
ية لتنظي����م الجم����اهتي ف  ورة المص����تي تبي����ان الحاج����ة والهمي����ة والص ����

ية"وعل شعار " تنظموا وتوحدوا"الدفاع باستمرار عل شعار . المناضلة ل المنظمات الجماهتي
م�ن ل تنظي�م ل�ه ل ق�وة"وعل ش�عار " تنظموا ف 

"له

يتها- 8 ية واستقلليتها وتقدميتها وجماهتي ورة فرض ديمقراطية المنظمات الجماهتي .التأكيد والدفاع باستمرار عل ض 

وط ال��وعل- 9
ل�� نفس��ها شر��

اع حقوقه��ا، وبإمكانه��ا أن تحس��ن أوض��اعها المادي��ة، وذل��ك إذا وف��رت ف  ال��دفاع باس��تمرار عل أن��ه بإمك��ان الجم��اهتي ان��تي 
ي الموحد .والتنظيم والجرأة عل النضال الجماهتي

الدعاي�����ة باس�����تمرار لك�����ون النض�����الت الموح�����دة لك�����تر م�����ا يمك�����ن م�����ن الجم�����اهتي هوالس�����لوب الفع�����ال والناج�����ح، بينم�����ا النض�����الت المج�����زأة- 10
ل غالب الحيان عاجزة

.والمحدودة تبفي ف 
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.الدعاية لنضالت الجماهتي وتحليلها وإبراز النقائص الخرى فيها، واستخلص الدروس منها لتطويرها- 11

نا وتحاليلن��ا، وع��ن طري��ق تح��ويله إل ممارس��ة و- 12 ل تفكتي
 الفكر الثوري والشيوعل عن طريق التعريف به كنظرية، وعن طريق اسويعابه ف 

نشر
.إل قوة ثورية جبارة

ة ب���المغرب، تحلي���ل طبيعته���ا الطبقي���ة وطبيع���ة ممارس���اتها، وإب���راز- 13 جوازي���ة الص���غتي جوازي���ة والتا فض���ح من���اورات وتخ���اذل وقص���ورالحزاب التا
ل الثورة

.حدود آفاق ممارساتها، وتبيان طبيعة وحدود دورها ف 

ل يمكن أن توجد(النقد الممنهج والمعمق للطروحات والتجاهات السياسية المنحرفة الموجودة - 14
ل الساحة السياسية) والتي

.ف 

ل العالم، والتعريف بدروسها- 15
. التعريف بالثورات الشعبية الجارية حاليا ف 

ل�� النفص��ال والس��تقلل،- 16
ه وحق��ه ف  ل�� تقري��ر مص��تي

ها بنفس��ها، وض��منها ح��ق الش��عب الص��حراوي ف  ل�� تقري��ر مص��تي
ال��دفاع ع��ن ح��ق الش��عوب ف 

كتي  عل فض��ح تبع��ات الح��رب وانعكاس��اتها ل�� الص��حراء الغربي��ة بع��د انس��حاب الدارة والجي��ش الملكييي �� منه��ا، م��ع ال��تي
والمطالب��ة ب��إجراء اس��تفتاء ف 

.القتصادية والجتماعية والسياسية عل أوضاع الجماهتي الشعبية المغربية

كيي - 17 ك ضد أعدائها المشتي اتيجية الثورية والقومية لتوحيد الشعوب العربية وذلك عتا الكفاح المشتي ورة الستي .الدفاع عل الص 

ل الثالوث- 18
يالية والصهيونية والرجعي��ة العربي��ة، وال�دفاع عل: إبراز الخطر الذي يهدد القومية العربية والثورة العربية والذي يتجسد ف  المتا

ل�� إقام��ة دولت��ه الديمقراطي��ة المس��تقلة، واعتب��ار منظم��ة التحري��ر
ه وحق��ه ف  ل�� تقري��ر مص��تي

ل ف 
المواق��ف المبدئي��ة، أل وهل�� ح��ق الش��عب الفلس��طيت 

ورة تجنيد كافة الشعوب العربية لهذا الهدف ، وإبراز ض  ل
عل والوحيد للشعب الفلسطيت 

.الفلسطينية الممثل الشر

ل�� ونض��ال الش��عوب الخ��رى بنض��ال حرك��ات التح��رر والحرك��ات الثوري��ة والش��يوعية ع��تا- 19 إب��راز اللتق��اء الموض��وعل بيي �� نض��ال الش��عب المغربا
. العالم
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  أشكال وأساليب النضال  ) 4  (
في

ي�ة، وخاص��ة منه�ا النقاب�ات-  كتي  عل خوض النضال القاع�دي الواس��ع وال�دؤوب م�ن داخ�ل مواق��ع النت�اج وم�ن داخ��ل المنظم��ات الجماهتي و. التي
ل تفضح تواجدنا للعدو وتعرضنا لشكل مبكر لقمع تصفوي

، والتي ل ما أمكن العمال النضالية الفوقية الصاخبة والمعزولة عن الجماهتي
.تلف 

ي���ة القانوني���ة -  عل الخص���وص(المرخص���ة مث���ل الجمعي���ات والندي���ة والتعاض���ديات (الح���رص عل العتن���اء بالعم���ل داخ���ل المنظم���ات الجماهتي
ي�ة هل�)النقابات ، وأن المنظم��ات الجماهتي ل تمك��ن م�ن ارتب�اط الث��ورييي  بالجم�اهتي

ي��ة م�ن أه�م الوس�ائل ال�تي ، نظرا لكون هده المنظم��ات الجماهتي
.بالنسبة للشيوعييي  مثل الماء بالنسبة للسمك

.مساندة ومساعدة كل فرد أو تيار سياسل أو منظمة أو حركة نضالية عند خوضهم لممارسة نضالية ثورية: العمل بمبدأ- 

وليتاريا-  اكية والتا .نقد وفضح كل اتجاه سياسل مضاد للثورة ،أو مضاد للشتي

، وذل��ك كلم��ا-  ك م��ع اتج��اه سياسل�� نض��الل
كة ض��د الع��دو المش��تي القب��ول بعق��د اتفاق��ات مح��ددة مؤقت��ة وملموس��ة به��دف خ��وض نض��الت مش��تي

وط الموضوعية والذاتية لذلك .توفرت الشر

ل����� كمنظم�����ة ، والعتن����اء بنشر����� الدعاي����ة الثوري����ة وبن����اء- 
ل���� الص����دام المباشر���� م����ع الع����دو الطبفي

ل���� مرحل����ة ض����عف التنظيم�����ات الثوري����ة ،يج����ب تلف 
ف 

ل�� خض��م المع��ارك، وك��دا، النطلق م��ن النض��ال القتص��ادي 
ي��ة ف  ل مثل(التنظيم��ات القاعدي��ة النض��الية والتنظيم��ات الجماهتي والرب��ط بيي ��) النق��ابا

وط إس���قاط النظ���ام اع إص���لحات ملموس���ة م���ن جه���ة ،وم���ن جه���ة أخ���رى النض���ال الث���وري وس���ط الجم���اهتي به���دف تهتي ��� شر��� النض���ال م���ن اج���ل ان���تي 
.السوبدادي القائم

ـي العمـل النضـال  الممنـوع والعمـل النضـال  المســموح بـه  ) 5  ( كيفية استغلل إمكانية العمل النضـال  المســموح بـه قانونيــا وكيفيـة الربـط بير
قانونيا

:ملحظة
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قب����ل اس����تعمال بع����ض العب����ارات نط����رح فيه����ا التعريف����ات التالي����ة، وإن ك����انت غتي���� مس����تعملة م����ن ط����رف العم����وم – نعت����تا أن عمل نض����اليا وثوري����ا- 
، أو المس��موح ب�ه قانوني�ا، فنقص�د ب�ه العم��ل ال�ذي تس�مح ل

وعا لنه عادل ولنه يطمح لخدمة مص��الح الش�عب – أم�ا العم�ل النض�الل الق�انوب 
مشر

اب، التجم��ع، التظ��اهر) عل الق��ل نظري��ا(ب��ه الس��لطة الس��ائدة  ، الض �� ل ل�� الق��انون الق��ائم، مث��ل التنظي��م النق��ابا
ونخص��ص ص��يغة الشي للعم��ل. ف 

ل به عكس العمل الشي
ل نعت 

ل لسباب أمنية، بينما العمل العلت 
.المخف 

ل�� إمكاني��ة الخ��وض بالنس��بة
يالي��ة والص��هيونية، تنف  ادوري رجعل�� اس��وبدادي تبعل�� وعمي��ل للمتا إن طبيع��ة النظ��ام الق��ائم ببلدن��ا كنظ��ام ملكل�� كم��تا

ل تزع��م بوج��ود 
ل�� ومس��موح ب��ه قانوني��ا، إن الدع��اءات ال��تي

يس��مح بخ��وض" ه��امش ديمقراطل��"للمنظم��ات الثوري��ة كمنظم��ات لي عم��ل ث��وري علت 
ل ومسموح به قانونيا 

ل�� وتط��بيق مناه��ج إص��لحية متخاذل�ة، وم��ن)مثلما تفعل جماعة أن��وال(نضال ثوري علت 
يري��ة لتبت  ، ليس��ت س�وى تغطي��ة تتا

ل� تط��وير الجه��زة القمعي��ة التص��فوية العصية المت��وفرة حالي�ا ل�دى النظ��ام الق�ائم والموجه��ة ض�د الق�وى الثوري��ة المغربي��ة
جه�ة أخ��رى إن التفي  �� ف 

. لن يسمح بتواجدنا سواء كأفراد أو كتنظيمات
ل��� ومس���موح ب���ه قانوني���ا، ف���إن المناض���ليي  الث���ورييي 

واذا ك���ان م���ن غتي��� الممك���ن حالي���ا ب���المغرب قي���ام تنظيم���ات ثوري���ة كتنظيم���ات بعم���ل نض���الل علت 
ي��ة  ل�� المنظم��ات الجماهتي

ل�� الم��اء(وك��ذلك الش��يوعييي  المنخرطيي �� والمتج��درين ف 
ي – عل) كالس��مك ف  يمكنه��م كمناض��ليي  أف��راد أو كتي��ار جم��اهتي

ي��ة علني��ة هام�ة ج�دا  ية، أن يقوموا بتحركات نضالية جماهتي ،) س�واء ك�ان مس��موح ب�ه قانوني�ا أم ل(الخصوص – داخل تلك المنظمات الجماهتي
ل مظاهرات

ية واحتلل المؤسسات والخروج ف  ابات وعقد تجمعات وبناء تنظيمات قاعدية جماهتي .الخ...هكذا يمكنهم تنظيم إض 

ية العلنية نعمل بهدف تنظيم الجماهتي وتوعيته��ا، وب��ه��دف جعله�ا تع�رف واقعه�ا، وتع��رف أع�داءها، ل المنظمات الجماهتي
ومن خلل التواجد ف 

ل���. وتخ���وض نض���الت متواض���عة ،ولكنه���ا متص���اعدة دفاع���ا ع���ن مص���الحها ومطامحه���ا
اكية، وف  ونعم���ل به���دف تك���وين أنص���ار ج���دد للث���ورة الش���تي
اع مطالبه��ا اليومي���ة وتحقي��ق ل��� معرف���ة اس���تغلل التنظيم���ات العلني��ة لت��أطتي الجم���اهتي وقي��ادة نض��الها م��ن أج���ل ان���تي 

ل تس���مح ب���ذلك ف 
وط ال���تي الشر���

ل�� أو
وط الك��تر ص��عوبة يج��ب معرف��ة اس��تغلل إمكاني��ات العم��ل العلت  ل�� الشر��

، وف  ل�� نف��س ال��وقت بن��اء التنظيم��ات الشية للجم��اهتي
طموحاته��ا، وف 
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ي���ة الرجعي���ة  ، كم���ا يج���ب معرف���ة خ���وض عم���ل شي وس���ط المنظم���ات الجماهتي ل���
ل��� مراح���ل متقدم���ة م���ن نم���و المنظم���ة السياسل���( الش���به العلت 

ف 
.والتنظيمل والنضالل لنه يجب عل الشيوعييي  أن يذهبوا حيثما وجدت الجماهتي وان يناضلوا هناك من اجل الثورة

ي��ة علني��ة  ل� منظم�ة جماهتي
ل المنظمة وكل مناضل متقدم مرتبط بها، أن ينخرط ويعمل ف 

ل�) واح�دة أو أك��تر(وبالتالل فعل كل عضو ف 
،وخاص��ة ف 

ل إنجاز هده المهمة
.النقابات، ويجب محاسبة ومساعدة كل من تهاون ف 

ل�� والعم��ل النض��الل الشي هوأس��لوب الرب��ط بيي �� العم��ل النض��الل الث��وري الشي ال��ذي ه��و) المع��روض أعله(إن الرب��ط 
بيي �� العم��ل النض��الل العلت 

وري ومكم���ل للول ل��� كعم���ل ث���انوي ض ���
، ويس���تعمل النض���ال العلت  ل��� بع���ض. الج���زء الساسل��� م���ن نض���النا الي���ومل

كم���ا يج���ب الح���ذر م���ن النس���ياق ف 
ل��� مج���ال بن���اء وتص���ليب التنظي���م الشي، لك���ن م���ن جه���ة أخ���رى يج���ب أن نت���ذكر

ل��� إل ح���د الس���قوط ف 
ل��� أو الش���به العلت 

ل��� العم���ل العلت 
النجاح���ات ف 

بات القمعي��ة التص��فوية للع��دو، ولي��س للتقوق��ع عل ل�� ح��د ذات��ه، ب��ل يه��دف إل حماي��ة التنظي��م م��ن الص ��
ل�� الشية لي��س ه��دفا ف 

باس��تمرار العم��ل ف 
.أنفسنا واختفائنا وراء الستار

  النقابات  ) 6  (
بصدد العمل في

ل النقابات، وأن نحدد المبادئ الموجهة لهذا العمل انطلقا م��ن
ل النقابات ضعيفة جدا ،لكن هذا ل يمنعنا من أن نخطط لعملنا ف 

إن تجربونا ف 
نا وتحليلها .اسويعابنا لواقع النقابات الراهن ، ومن دراسة تجارب غتي

تختلف النقابة عن الحزب، فإذا كان الحزب هو الداة الرئيسية للسويلء عل السلطة وانج�از الث��ورة ،ف�إن النقاب��ة هل� التنظي�م ال�ذي يض�م أدب �
كة ك م���ن أج���ل تحس���يي  الوض���اع المادي���ة المش���تي ورة النض���ال المش���تي ل���. مس���تويات ال���وعل بص ���

ل��� أدوارهم���ا ، ولي���س ف 
ف���الحزب والنقاب���ة يختلف���ان ف 

ها ل يمكن تناولها سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو غتي
بالجم��اهتي الساس��ية يس��تحيل ب�دون) أو الح�زب(وتوثي��ق ارتب��اط المنظم��ة . القضايا التي

ي��ة عموم�ا، ولي��س العم�ل) أو الح��زب(انخراط وعمل جزء مهم من أعضاء تلك المنظم��ة  ل�� النقاب��ات والمنظم��ات الجماهتي
لش��كل حي��وي وفع��ال ف 

ورة دائم���ة وذات أهمي���ة قص�����وى،واستقللية النقاب���ة ل��� النقاب���ات، ولكن���ه ض ���
ل��� النقاب���ات مج���رد تكتي���ك م���ؤقت أو ه���روب م���ن القم���ع للختف���اء ف 

ف 
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ي ل تمن��ع المنظم��ة أن تس��اهم فيه�ا ع�تا مناض�ليها المنخرطيي �� فيه�ا، وأن تس��تقطب إل ص�فوفها أك��تر م�ا يمكن��ه م��ن) أو الح�زب(كتنظي��م جم��اهتي
، وأن تستقطبهم للثورة أو للشيوعية ي ديمقراطل�� ذو أف�ق ث��وري داخ�ل. المناضليي  المنقبيي  وه��ذه الس�تقللية ل تمنعه�ا م�ن خل�ق تي��ار جم��اهتي

ل��� ذل���ك أن يبفي��� تعام���ل المنظم���ة 
ل��� ف 
وليتاري���ا، وم���ن ض���منها الس���ويلء عل الس���لطة، يكف  م���ع) أو الح���زب(النقاب���ة يخ���دم المص���الح الش���يوعية للتا

وليت���اري وقراطي���ة، وال��دور القي���ادي ال���ذي يط���رح أن يلعب���ه الح���زب التا النقاب���ة تع���امل ديمقراطي���ا، وأن ل يتح���ول إل هيمن���ة أو س���يطرة فوقي���ة وبتي
ل ، ولكن هذا الدور القي��ادي يج�ب أن يس��تحقه الح�زب الش�يوعل م�ن خلل تك�ونه

ل أو قانوب 
الشيوعل تجاه النقابات ليس بامتياز، ول بحق ورابر

، وم����ن خلل قي����امه بممارس����ة ثوري����ة ش����يوعية امه بخدم����ة مص����الح الجم����اهتي وليتاري����ا الثوري����ة المنظم����ة والواعي����ة ، وم����ن خلل ال����تي  كطليع����ة للتا
 انحرف الحزب، فقد بالتالل دوره القيادي. طليعية حقا 

.فمتي

ي��ة، ل�ن يس�تطيعوا القي��ام ب�ه كمنظم��ة  أو كح��زب أو كش��يوعييي (إن جل ما يمكن أن يقوم به المناض��لون الش��يوعيون ض��من حرك��ة نض��الية جماهتي
ل���� النقاب����ات ) منظميي ���� 

ي����ة عموم����ا(ولكنه����م س����يقومون ب����ه كمناض����ليي  طليعييي ���� منخرطيي ���� ف  وأن ال����ذي س����يحدد أش����كال) او المنظم����ات الجماهتي
ية إبان ظهور المد النضالل ،هو مدى تجدرنا داخل المصانع ل إعطاء أسبقية الس��بقيات. وأساليب مبادراتنا النضالية الجماهتي

وأن أي تفريط ف 

ل�
ي��ة) أو فق�دان(لخ�وض العم��ل الث�وري م�ن داخ��ل مواق�ع النت�اج ي�ؤدي حتم�ا إل تلسر الص��لة بالطبق�ة العامل�ة ،ويجع�ل أي حرك�ة نض�الية جماهتي

ل� مجم��ل الوح��دات. عمل مهدد، بالجهاز الشي����ع من طرف القمع
إن السبيل لصد القمع وإفشال محاولة طرد المناض��ليي  العم��ال ه��و التج��در ف 
ي م��ن داخ��ل المص��انع، ولي��س م��ن خارجه��ا ل�� انج��از نض��الت العم��ال ه��و النض��ال الجم��اهتي

كتي  عل. النتاجي��ة المعني��ة، وأن الحاس��م ف  ويج��ب ال��تي
، ب�ل ب�العكس، ي�وفر)الغتي� عمالي��ة(خوض النضال الثوري م�ن داخ��ل مواق�ع النت�اج م�ع ع�دم إغف�ال مجم��ل الجم��اهتي الش�عبية المديني�ة الخ�رى 

ها سياسيا وتنظيميا ونضاليا لشكل أصلب وأك�تر س�دادة ي ال�ديمقراطل ذو. لنا إمكانية تحريكها أو تأطتي ل الجم�اهتي فعن�دما ينض�ج النض�ال النق�ابا
ولفه�ا ح��ول العم��ال) الغتي� عمالي��ة(الفق الث�وري، وعن�دما يص��بح عام�ا يص�بح أن�ذاك م�ن الممك��ن وم�ن الس��هل تجني�د جي�وش الجم��اهتي الش��عبية 

ك وعارم .من أجل نضال واسع مشتي

ة الراهنة   الفيت
  النقابات في

: وهذا أسلوب عمل  لتوجيه عملنا في
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ل ويعمل عل تطويره إذا كان موجودا-  .عل المناضل أن يهتم بالعمل النقابا

ح تل�ك الظ��اهرة، ه�ذا م�ع الحتي��اط بع�دم-  ل ، ومحاول�ة شر� ل والجم�ود النق��ابا  تق�دما ح��ول العم��ل النق�ابا
فتح نق�اش أك�تر تق�دما م�ع العناض الك��تر

ط ه���ذا العم���ل أن يك���ون المناض���ل ق���د ق���ام بالتحقيق���ات اللزم���ة لمعرف���ة التاري����خ النض���الل. التي���ان بق���رارات ج���اهزة ل ملئه���ا عل العم���ال
ويش���تي

.للمؤسسة وكدا تاريخها

ل المؤسسة- 
ل ف  .العمل مع العناض المتحمسة عل تحريك الجو النقابا

ل حالة غياب نقابة- 
ل والعم��ل عل خل�ق ج��و المطالب��ة بالنقاب�ة،: ف  ، ث��م الدعاي�ة للعم�ل النق��ابا ل وط الدعاية للعمل النقابا

العمل من أجل تهتي  شر
ل ، فل���ن يك���ون م���ن الس���هل رد ل يك���ون فيه���ا العم���ل النق���ابا

ل��� المؤسس���ات ال���تي
ل��� ه���ذا الب���اب يج���ب مراع���اة خصوص���يات ك���ل مؤسس���ة، خصوص���ا ف 

وف 
ا لدى العمال وقراطية النقابية أو التقسيم قد تركوا اسوياء كبتي ، فغالبا ما نجد البتي ل .العتبار للعمل النقابا

:عل المناضل أن يعمل عل تنمية وتطوير الوعل السياسل داخل النقابة وهو ما يتطلب- 

تق����ديم النق����اش م����ع الطلئ����ع العمالي����ة المتمرس����ة بالنض����ال داخ����ل النقاب����ة وم����ع العناض الك����تر تق����دما، وذل����ك بالعم����ل م����ن أج����ل رب����ط الوض����ع- 
ل البلد والسياسة العامة للحكم

ل منها الطبقة العاملة بالوضاع العامة ف 
ل تعاب 

.والمشاكل التي

ل تحكم ستي المجتمع وتطوره- 
.جعل العمال والعمال النقابييي  يلمسون من خلل ممارستهم النضالية طبيعة النظام القائم، وكدا القوانيي  التي

، ه��ذا)الث��ورة الوطني��ة الديمقراطي��ة الش��عبية(مواجه��ة أطروح��ات الق��وى الص��لحية، والدعاي��ة لهمي��ة ح��زب الطبق��ة العامل��ة وللتغيتي�� الث��وري - 
.مع تجنب الصاع المباشر مع العناض المنتمية لقوى الصلح

، والك���تر اس���تعدادا لستص���اغة الماركس���ية اللينيني���ة-   اس���تعدادا للعم���ل السياسل���
آن���ذاك يمك���ن خل���ق علق���ات ش���به منظم���ة م���ع العناض الك���تر

ل���� 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�����تر انس����جاما م����ع خ����ط المنظم����ة، وف 

ل خط المنظمة المنشورة
ل هذا المجال العتمادعل بعض المقالت الساسية ف 

.الديمقراطية الشعبية، و يمكن ف 
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ل الندوة هل خطة عملنا المنبثقة عن ندوتنا تلك) 6(إن النقط الست 
.السابقة والخلصات والتوصيات المبلورة ف 

ي توصية للعمل وسط الفلحير

ل��� بالبادي���ة، ورغ���م أهمي���ة ه���ذه
ل��� إط���ارالتهتي  لن���دوة الف���رع ،هل��� نص���وص نظري���ة تتط���رق بالس���اس للوض���ع الطبفي

ح���ة للنق���اش ف  إن النص���وص المقتي
النص��وص فإنه��ا ل ترفي�� إل مس��توى النف��اذ إل عم��ق واق��ع البادي��ة وخصوص��ياته ب��المغرب وط��رح الش��كالت المرتبط��ة ب��ه، كواق��ع البت �� الفوقي��ة

ل ل يمك���ن التح���دث ع���ن التج���در وس���ط الفلحيي ��� ب���دون تلمس���ها،:بالبادي���ة
ه���ا م���ن الش���كالت المطروح���ة وال���تي القبيل���ة، المش���كلة المازيغي���ة، وغتي

وه���ذا م���ا يط���رح علين���ا أن ن���وجه بحوثن���ا النظري���ة للجاب���ة عل مث���ل ه���ذه الش���كاليات،.وط���رح أس���اليب وخط���ط ول���و عام���ة لكيفي���ة التعام���ل معه���ا
ل���� 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 الفلحيي ���� المجي����دة، س����واء ف 
.حرب الريف مثل أوالستعمار الجديد:الستعمار القديم

ل���� جانبه����ا
ل الح����الل للمنظم����ة، وانطلق����ا م����ن الطبيع����ة التأسيس����ية للمرحل����ة، س����واء ف 

ه����ذا م����ن جه����ة، وم����ن جه����ة أخ����رى، انطلق����ا م����ن الواق����ع ال����ذابي
وط الحالي���ة، إل أن ه���ذا ل يمنعن���ا م���ن العتم���اد عل ل��� الشر���

وس���ط الفلحيي ��� غتي��� ممك���ن ف  ،فإن ارس���ال أط���ر للعم���ل المباشر السياسل��� أو التنظيمل�����
ل المستقبل القري��ب

وط لرسال أطر للعمل ف  هم للرتباط بالبادية وتمهيد الشر العاطفيي  عل منظمتنا من رجال التعليم وتقنييي  فلحييي  وغتي
ل ه�ذا الط�ار يمك�ن

،ف  ل� مرحل�ة متقدم�ة نق��ل قوان�ا الرئيس��ية للعم�ل وس�ط الفلحيي ���
ل المناطق الساس��ية والحساس�ة بالبادي��ة،ثم ف 

لشكل مباشر ف 
ل أسلوبيي  للعمل والتجدر

ورة التميتي  ف  ل المغرب، وهذا التميتي  يفرض بالص 
.التميتي  بيي  طابعيي  للمناطق ف 

  المنــاطق)1
ى، الضــيعات فيهــا تســود الــنت ل يملكه��ا المعم��رون الج��ددالكــير

ل تتواج��د به��ا معام��ل الس��كر ال��تي
كمث��ال حل�� له��ذه(  وك��دا المن��اطق ال��تي

ل يملكه�ا ملك��ون-المناطق الغرب مثل، سوس
ى وال�تي ل تس�ود فيه�ا الض��يعات الك�تا

ملك��ون معم��رون ج�دد غالب�ا( ماسة وتادل�ة وهل� المن�اطق ال��تي
وه�����ذه الض�����يعات يس�����ود فيه�����ا أس�����لوب النت�����اج الرأس�����مالل وتعتم�����د لش�����كل ك�����بتي عل المكنن�����ة وتش�����غل ي�����د عامل�����ة ش�����به) م�����ا يقطن�����ون بالمدين�����ة
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ل�. اضافة إل يد عاملة موسمية) عمال زراعيون(دائمة
ل س�نتحدث عنه�ا ف 

ل للمن�اطق ال�تي
إن العمل بمثل هذه المناطق أس�هل قياس�ا للط��ابع الث��اب 

ة وس��ط العم��ال الزراعييي �� ويمك��ن لس��هولة انتح��ال هوي��ة مغ��ايرة للهوي��ة الص��لية. الفق��رة ل�� مث��ل ع��ذه المن��اطق يمك��ن ارس��ال أط��ر للعم��ل مباشر��
فف 

ا للهوي��ة ل�� مث��ل ه��ذه القطاع��ات تغيتي��
ل يتطل��ب عمله��ل ف 

ل. بالنس��بة للط��ر ال��تي
ل�� ه��ذه المن��اطق. وأس��اليب العم��ل هن��ا تختل��ف ع��ن الط��ابع الث��اب 

فف 
ل تت���وفر عليه���ا

ه���ا م���ن الحق���وق ال���تي ل والض���مان افجتم���اعل وغتي يمك���ن ت���أطتي العم���ال الزراعييي ��� لل���دفاع ع���ن حق���وق جزئي���ة وص���ول إل الح���ق النق���ابا
طة مس���جلة وم���ن الفض����ل ع����تا اذاع����ات ل��� الم���دن ويمك���ن العتم����اد عل الدعاي����ة والتحريضالش����فوييي  أو المس����موعيي  ع���تا أشر���

الطبق����ة العامل���ة ف 
ان ل� المنطق�ة ) هذا السلوب أك��تر أمن�ا(الجتي

أم�ا.أو الم�زج بينهم��ا حي��ث يعتم�د المناض��ل عل م�ا ت�ذيعه الذاع�ة ليحلل�ه ويربط��ه ب�الواقع المع�اش ف 
ل للوثائق المكتوبة ونظ��را

ل مراحل جد متقدمة وع العناض الكتر تقدما من جهة نظرا للطابع المت 
الدعاية المكتوبة فل يمكن اللجوء إليها إل ف 

ل���� البادي����ة
ل���� المي����ة ف 

إل...ابت����داء م����ن المطالب����ة الش����فوية إل المطالب����ة المكتوب����ة: أم����ا أس����اليب النض����ال فحس����ب الظ����رف ومس����توى التق����دم. لتفسر
ل المدينة الكتر قربا

اب، إل التظاهر ف  .الض 

ة)2   تسود فيها الملكية الصغير
المناطق النت

ل�� فق��ط أن الط��ابع الس��ائد
ة والمعمري��ن الج��دد به��ذه المن��اطق ولك��ن يعت  ل�� غي��اب الملكي��ة الك��بتي

وط تاريخي��ة موض��وعية( إن ه��ذا ل يعت  نظ��را لشر��
ة) يج�ب البح�ث فيه�ا ، م�ا. هوالملكي�ة الص��غتي ل� ه�ذه المن�اطق ل توج�د فيه�ا تجمع�ات عمالي�ة ق��ارة يمك��ن ارس��ال أط�ر للعم�ل فيه�ا لش��كل مباشر�

ف 
ل��� الي���وم الت���الل ويأخ���د عم���ال آخري���ن

ل فلح لخ���د م���ا يلزم���ه م���ن العم���ال ث���م يع���ود ف 
ل��� الموق���ف حي���ث ي���أبي

ل. ع���دا التجمع���ات ف 
ل��� ه���ذه المن���اطق ال���تي

ف 
ة الفلحي���ة والبورجوازي���ة الوطني���ة الفلحي���ة يمك���ن ت���أطتي ه���ؤلء ح���ول م���ا يع���انون م���ن) أو المتوس���طة(يتواج��د فيه���ا بالس���اس البورجوازي���ة الص���غتي

ل ه��ذه المن�اطق يمك�ن العتم�اد أساس�ا عل القليمي�ة
، وف  ف�إن أح�د الف��راد ال�ذي ينتمل�. تسلط السلطة وغلء البذور والسمدة، القرض الفلحل

ل منها وطرح أساليب العمل لمواجهته��ا
ل تعاب 

أم��ا أس��اليب الدعاي��ة فتم��ة الدعاي��ة الش��فوية. إل المنطقة يمكنه لسهولة أكتا الدعاية للمشاكل التي
ان طة مسجلة واذاعات الجتي أو عتا أشر ....إما لشكل مباشر
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ويمك��ن... أم��ا أس��اليب النض��ال فتبت��دئ م��ن التص��ال المباشر�� بالس��لطة إل عرائ��ض أو التص��الت المكتوب��ة إل التظ��اهر ام��ام بناي��ات الس��لطة ال��خ
ل المناطق من الطابع الول عل العاطفيي  من معلميي �� وأس��اتذة وتقنييي �� فلحييي �� لنج��از

ل مثل هذه المناطق وبشكل أقل ف 
العتماد بالساس ف 

.مهامنا

:هناك خصوصيات البادية بالمغرب ويجب معرفة كيفية التعامل معها بالمرونة اللزمة وهل

ل���� ه����ذه الحال����ة يج����ب مواجه����ة مث����ل ه����ذه المواق����ف: الــــدين- 
ير الس����تغلل والقه����ر وف  يج����ب تجن����ب الح����ديث عن����ه إل إذا اس����تعمل ال����دين لت����تا

ل الدين
قة ف  .باستعمال الجوانب المشر

ل المش��هور:المرأة-  ل البادي�ة وهن�اك المث��ل الش��عتا
ة ف  ويقص�د به�ا" النس�ان كيم��وت عل ولدو ول عل بلدو" إن مسألة المرأة لها حساسية كبتي

ل��� مج��الس الرج���ال ويج��ب التعام���ل م���ع المس���ألة بالمرون��ة اللزم���ة حس���ب ك���ل حال���ة وك���ل. الزوج���ة
م��ن ع��ادة البادي���ة ع��دم الح��ديث ع���ن الزوج���ة ف 

.وضع

ل��: القليمية- 
، ويج��ب أخ��دها بعيي � العتب�ار حيي �� ارس��ال اط��ار للعم��ل ف  إن ه�ذه الخصوص��ية يمك�ن اس��تعمالها للتص��ال لش��كل أس��هل ب��الفلحيي 

.منطقة معينة دون تكريس سلبياتها

ل��� المن���اطق ذات النت���اج الض���ئيل والمن���اطق النائي���ة،
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 ف 

ل الفقرة الول والفقرة الثانية وسط هذه المناطق
، كالرؤى المطروحة ف  ل طابعها الولل

ل هذه النقطة وطرح رؤى، ولو ف 
.ويجب البحث ف 

ندوة الفرع

توصية حول التعامل مع النصوص والخلصات

ل خرجت بها الندوة بالشكل التالل
ل الندوة والخلصات التي

ل نوقشت ف 
:توضل الندوة قيادة المنظمة بالتعامل مع النصوص التي
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ل خرج�ت به�ا الن�دوة والمتعلق�ة بك��ل ن�ص عل ح�دة وتعميمه��ا داخ��ل- 
ل الندوة عل ضوء الخلصات ال��تي

ل نوقشت ف 
اعادة صياغة النصوص التي

ل الول
ل إطار التهتي  للمؤتمر الوطت 

.المنظمة ف 

عن الندوة

"الشيوع "توصية بصدد 

ل تنظيم الصاع الديموقراطل وسط المنظمة" الشيوعل"تسجل الندوة أن
ل مضمونه الحالل لم يلعب دوره ف 

وعليه ف��إن الن��دوة، وب��الرغم م��ن. ف 

ل� تنظي�م الصاع ال��ديموقراطل ال�داخلل
ب�أن الش��يوعل ه��والداة الساس�ية ف   يتمك��ن الش�يوعل م�ن). سياس���يا،تنظيميا وإي��ديولوجيا(ذل�ك تعتتا

وح��تي
:انجاز مهامه عل أكمل وجه يجب

)مرة كل شهرين(ضمان دوريته-

ل الول-
ورة وضع برنامج للنقاش الداخلل يتماسر ومتطلبات التهتي  للمؤتمر الوطت 

.ض 

نامج وأولوياته- ام بالتا ل الشيوعل حقا و واجبا عل كل الرفاق، فيجب اللتي 
.اذا كانت المساهمة ف 

.صفحة 30كما يجب أن ل يتعدى عدد صفحاته حدود -

ي توصية حول وضعية اطارات المناضلير

.توضل الندوة القيادة الوطنية بتجاوز ازدواجية وضعية المناضل كعضو داخل المنظمة وخارج المنظمة
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.أم�ا المناض��ليي  الح��الييي  فتحس��م وض�عيتهم حس��ب ك��ل حال�ة. وتوضل بحذف هذا الطار والقتص�ار عل الخلي�ا كإط�ار قاع�دي داخ��ل المنظم��ة
ل المنظم��ة

ورة ت��دقيق الص��فات المختلف��ة بالنس��بة لعلقتن��ا م��ع ع��اطف  ش��يح للمنظم��ة مح��دودة زمني��ا. وت��رى الن��دوة ض �� ة التي كم��ا يج��ب اعتب��ارفتي
ل وضعية الطار المرشح

.للحسم ف 

توصية حول أسلوب التجدر

توضل��� 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
ه��ا، وحس��ب الق��درات المت��وفرة ل��دى الرف��اق داخ��ل المنظم��ة، وانطلق��ا م��ن ل يج��ب أن تعم��ل عل توفتي

والفلحيي �� ،وذل��ك حس��ب المكاني��ات ال��تي
تيب التالل"التجذر وسط الطبقة العاملة "روح أرضية 

:، وذلك حسب التي

ل وحدات النتاج الساسية-1
ين ف  .العمل كعمال مباشر

وليتارية-2 ل القلعات التا
.العمل كمستخدميي  صغار وبالساس ف 

ل الحياء الشعبية-3
.العمل ف 

ل النقابات-4
.العمل ف 

.بالضافة إل أساليب ثانوية أخرى يمكن أن تحددها تجربة المنظمة-5

ل��-6
للعم��ل وس�ط الطبق�ة...البحث عن امكانية التجذر من خلل توجيه مناضليي  من قطاع��ات أخ��رى كالتلميذ،الطلب���ة، م�دارس التك��وين المهت 

.العاملة

ل شتي مواقعها-7
.توجيه العمل الديمقراطل وسط الطبقة العاملة ف 
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ل ص�فوف المنظم��ة
ل�. كما توضل الندوة بأن تجعل القيادة الوطنية من شعار التجذر مقياسا لستقطاب مناضليي  جدد ف 

وأن تعظل� ارش�اداتها ف 
ل تخدم هده المهمة لشكل مباشر

ض المناضليي  اثناء قيامهم بهده المهمة،. جميع أساليب العمل التي ل تعتي
ل طرح الشكالت التي

وأن ل تتأخر ف 
ل هذا المجال

.وعرضها عل الطارات المتخصصة والرفاق ذوي التجربة ف 

  المركزي
توصية بصدد الجهاز التقني

ل المركزي فقط
.ذلك أن انشاء اجهزة تقنية محلية يبفي رهيي  بمدى تطور ونمو وانوشار المنظمة جغرافيا. سنتطرق هنا إل الجهاز التقت 

  الجهاز مهام
:التقني

ة المركزية -1 ل� الخ�ارج، وذل�ك إل حيي � ص�دورها بال��داخل أيض�ا"إل المام"الطبع بالنسبة للنشر
ل الص�دور ف 

أم�ا مه��ام الطب��ع. ، يجب ان تستمر ف 
ل����� بال�����داخل، فيج�����ب أن تقتص عل اص�����دار 

ة عمالي�����ة ،بالض�����افة إل كراس�����ات داخلي�����ة"الش�����يوعل"المطروح�����ة عل الجه�����از التقت  ، واص�����دار نشر�����
ي����ة  ي����ة أو ش����به جماهتي ي����ة، يمك����ن أن يتكل����ف بطبعه����ا بع����ض رفاقن����ا بالخ����ارج(وجماهتي كم����ا يمك����ن اس����تغلل. بالنس����بة لبع����ض الكراس����ات الجماهتي

ل وتعظ الصلحية للقيادة فيما يمكن أن ينشر منها باسم مستعار
)امكانية النشر العلت 

:والتموين المالية-2

وط ل نفس الشر
ورية لنجاز مهامنا ف  .يجب ان يقوم بتموين التنظيم باللوازم الص 

طة الكاسيت- 3 .الوسجيل عل اشر

ل وفعال-4
وط انشاء ارشيف مركزي بالداخل أمت  .توفتي شر

.توفتي بطاقات التعريف وتزويرها عند الحاجة- 5

ل فن الماكياج والحلقة- 6
.اجراء تجارب ف 
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، ل��ذا يج��ب أن تت��وفر المنظم��ة عل آل��ة الص��ور عل: ملحوظــة ل��
ل�� عم��ل الجه��از التقت 

ة الراهن��ة مهم��ة الطب��ع هل�� المهم��ة الرئيس��ية ف 
ل�� الف��تي

تبفي�� ف 
.الورق العادي

توصية حول قضية المرأة

ل مسلسل انجاز الثورة الوطنية الديمقراطية الشعبية،- 
انطلقا من الدور الهام الذي يجب أن تلعبه المرأة المغربية المضطهدة ف 

ل نشاط المنظمة،-
وانطلقا من التهميش الحالل للعنص النسوي ف 

ل�� ه��ذا المي��دان- 
ف��إن الن��دوة. وانطلق��ا م��ن الغم��وض ال��ذي يل��ف برام��ج المنظم��ة بخص��وص ه��ده النقط��ة، وغم��وض أس��اليب وتص��ورات العم��ل ف 

:توضل قيادة المنظمة

تش����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 فعلل���� للمنظم����ة داخ����ل القطاع����ات)1
.النسوية

نامج الذي يجب أن تساهم فيه رفيقاتنا لشكل أساسل)2 ل هذا الميدان، هذا التا
.طرح برنامج واضح لنشاط المنظمة ف 

ورة انج��از تص��ور وبرنام��ج. تش��جيع ك��ل المب��ادرات الحالي��ة والمس��تقبلية الهادف��ة إل تق��ديم نض��ال الم��رأة المغربي��ة)3 ل�� ه��ذا الص��دد تط��رح ض ��
وف 
ل حركة ديمقراطية ثورية

.نضالل للف كل المناضلت الديمقراطيات المستعدات للنخراط ف 

توصية حول القضية الفلسطينية

ل�� والش��عوب العربي�ة وقواه��ا الديمقراطي�ة والثوري�ة ، باعتباره�ا قض��يتنا نظرا لما تكوسيه القض�ية الفلس��طينية م�ن اهمي��ة بالنس��بة للش�عب المغربا
، رغ����م تس�����جيلنا ي أو ال�����داخلل القومي�����ة الول، ونظ�����را للتقص����تي الواض�����ح لمنظمتن�����ا اتج�����اه ه�����ذه القض�����ية س�����واء عل مس����توى نش�����اطها الجم����اهتي

ل للبنان الشقيق،
ل الداخل ابان الغزو الصهيوب 

ليجابية التحرك النضالل الذي قام به الرفاق ف 
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ل
ي، وخصوص��ا ال��دعاب  ف��إن ن��دوة الف��رع توضل�� قي��ادة المنظم��ة باعط��اء القض��ية الفلس��طينية الهمي��ة اللزم��ة س��واء عل مس��توى عملن��ا الجم��اهتي
من�����ه، أو عل مس�����توى عملن�����ا ال�����داخلل وذل�����ك بتعمي�����ق النق�����اش حوله�����ا، وك�����دا عل مس�����توى عملن�����ا التنظيمل����� ودل�����ك برب�����ط علق�����ة مس�����ئولة م�����ع

.التنظيمات الثورية الفلسطينية، وخصوصا الجبهة الشعبية لتحرير فلسطيي 

.البحث عن امكانية تنسيق العمل مع القوى الثورية المغربية فيما يخص هذه القضية-

نداء إل القيادة الوطنية

اف ل�� الشر��
از دوره��م اله��ام ف  ل�� وتش��يد بص��مود ك��ل رفاقن��ا المعتقليي �� وعل رأس��هم القي��ادة الوطني��ة، وتس��جل ب��اعتي  ل�� ال��داخل تحتي

إن ن��دوة الف��رع ف 
.عل عملية اعادة بناء منظمتنا العتيدة سياسيا وتنظيميا

ل تحمل مسؤولياتها بجانب أعضاء لجنة الف�رع المنتخب��ة والمرش��حيي  م�ن ط�رف ه��ذه الن��دوة ل�تي كيتهم
وانها لتناشد القيادة الوطنية للستمرار ف 

ل الول للمنظمة
ل القيادة الوطنية، وذلك إل حدود انعقاد المؤتمر الوطت 

.من طرف القيادة الوطنية كأعضاء ف 

ل درب الثورة
، ونعاهدهم عل الستمرار ف  ل ل خدمة الشعب المغربا

.واننا لصامدون بجانب رفاقنا المعتقليي  ف 
ي توصية حول رفـــاقــــنـــا المعــتقلير

، و ما لهذه الوضعية - ة عل أمن المنظمة) أو ما يمكن أن يكون لها(نظرا لخصوصية وضعية رفاقنا المعتقليي  .من انعكاسات خطتي

ل كانت تسمح لهم بنشاط معيي  من قلب السجن-
عوها لحد الن والتي ل انتي 

.انطلقا من احتمال اجهاز النظام عل بعض المكوسبات التي

ل� ص�فوفهم،-
ء الذي أدى إل تنامل المثالية والذاتية وشتي أنواع النحراف والنحلل ف  ل

نظرا لكونهم غتي مندمجيي  بحركة نضال الجماهتي السر
ه���ا نعت���تا ان اس���هام ك���ل الرف���اق الص���امدين والموش���بتيي  بالمنظم���ة واه���دافها الس���امية والمس���تعدين للنض���ال فيه���ا ل: - نظ���را له���ذه الحيثي���ات وغتي

ل طبع���ت. 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���تي
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ل ك��انت له��ا انعكاس��ات ج��د س��لبية عل نش��اطهم م��ن جه��ة ونش��اط الف��رع الرئيسل�� م��ن جه��ة أخ��رى 
ان طبيع��ة نش��اطهم"تع��املهم لح��د الن، وال��تي

ل�� بل��ورة خ��ط المنظم��ة السياسل��(وخصوص��ية وض��عيتهم تف��رض عليه��م 
أن يؤسس��وا علق��ات سياس��ية ديمقراطي��ة) اد ه��م ارادوا فعل الس��هام ف 

ورة اس��هامهم لش��كل جم�اعل ) كمعتقليي ��(فيما بينهم ، وأن يبدعوا اساليب وأشكال تتلءم مع وضعيتهم الحالي�ة 
ل��) او ف��ردي(وتنس��جم م�ع ض ��

ف 
ل يش���تمل عليه���م برنام���ج البح���وث والدراس���ات. بل���ورة خ���ط المنظم���ة

ل��� المح���اور ال���تي
ح عل الرف���اق انج���از ع���دة دراس���ات نظري���ة ج���ادة ف  وله���ذا نق���تي

ل ب��رزت 
ل(النظرية، كما يطرح عليهم –انج�از تحالي��ل سياس��ية اقتص��ادية معمق�ة – دح�ض الطروح��ات الص��لحية التحريفي�ة الفوض�وية ال��تي

او ال�تي
ز ل الساحة – ابداء وجهات النظر ) يمكن ان تتا

ل الشكالت الجوهرية للثورة المغربية) الجماعية او الفردية(ف 
.ف 

ل يق�����وم به�����ا الرف�����اق المعتقليي ����� س�����واء عل أعم�����دة 
ورية لنشر����� الجته�����ادات ال�����تي وط الص ����� أو" إل الم�����ام"كم�����ا يج�����ب عل التنظي�����م ان ي�����وفر الشر�����

).وذلك حسب طبيعة كل اجتهاد وامكانية المنظمة(أو عل شكل كراس " الشيوعل"

ام���ا فيم���ا يخ���ص رب���ط التص���ال ب���التنظيم، فيج���ب ت���وفتي قن���وات للتص���ال أمني���ة وفعال���ة وق���ارة، أم���ا بالنس���بة لعض���اء المنظم���ة ال���ذين خرج���وا م���ن
وه���ذا ل يمن���ع م���ن رب���ط. الس���جن ورفض���وا اللتح���اق بالمنظم���ة م���ن أج���ل تعزي���ز الص���فوف، فيج���ب اعتب���ارهم منس���حبيي  ول���و ل���م يعلن���وا ع���ن ذل���ك

.التصال بهم مجددا قصد العمل مع كل واحد منهم حسب مؤهلته واستعداداته

: برنامج البحوث والدراسات النظرية

ية- ل الحركة الجماهتي
ل الوشكيلة الجتماعية المغربية – ف 

ظروف نشأتها وتطورها، تاريخها الكفاحل(الطبقة العاملة المغربية : تعميق البحث ف 
اكية ل الثودش والثورة الشتي

اتها، خصائصها الهيكلية، مواقعها ف  )ودروسه، واقعها الراهن، أوضاعها ونضالتها وممتي 

ل المسالة الفلحية-
، التاري����خ: البت  العقارية، مشكل الرض والماء، المكونات الطبقية للحركة الفلحي��ة: ف  أوض��اع الفلحيي �� الص��غار والمع��دميي 

اكية ل الثورة الشتي
ل الثودش، ف 

ل الثورة الزراعية، دور الفلحيي  ف 
.الكفاحل للحركة الفلحية ودروسه، ف 

ة- جوازية الصغتي ل التا
اكية : ف  ل الثودش والثورة الشتي

، ودروسه، دورها ف  مكوناتها، تاريخها النضالل
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ل الحزاب السياسية-
ل الثودش: ف 

ية، دورها ف  ل الحركة الجماهتي
...طبيعتها الطبقية، نقاش برامجها، مواقعها وفعلها ف 

ل العمل الجمعوي-
ل: (ف 

، المهت  ل
، الحقوفي ل

اكية) الثقاف  ل الثورة الشتي
ل الثودش وف 

، دوره ف  .طبيعته، حدوده، تفاعله مع العمل السياسل

برية- ل المسألة التا
ل تحرير المرأة – ف 

.ف 

ل�� المغ��رب: اع��ادة ق��راءة تاري����خ المغ��رب ودروس��ه-
، المقاوم��ة وجي��ش التحري��ر، ح��رب الري��ف التحرري��ة،)الفلحي��ة والمديني��ة(تاري����خ النتفاض��ات ف 
.التجربة الديمقراطية بالمغرب، تاري����خ جرائم الدولة العلوية

ل النضال القومل والممل-
ل قضية الصحراء الغربية: ف 

ل القضية الفلسطينية، ف 
.حول أزمة الحركة الشيوعية العالمية، حول الوحدة العربية، ف 

يالية-  اتيجية المتا ل الستي
ل�: ف  ، عل الص�عيد العربا يالي��ة/ عل الصعيد الع�المل ل� السلس��لة المتا

ل� عل ص�عيد المنطق��ة، موق�ع المغ��رب ف 
الفريفي

.العالمية

ل تجارب الشعوب-
. السندينية، اليرانية، دروس تجربة الشيلل دروس الثورة البلشفية، الثورة الصينية، الثورة الفيونامية، الكوبية،: -ف 

ل النظريات العسكرية-
ل تكتيك حرب العصابات:- ف 

.نظرية النتفاضة المسلحة، نظرية حرب التحرير الشعبية الطويلة المد، ف 

توصية بصدد العلقات الخارجية

:بالنسبة لمكونات الحركة الثورية المغربية-1

إن المط��روح حالي�ا. إن طرح بناء وحدة الحملم وبناء جبهة القوى الثورية مسألة سابقة لوانها، نظ��را للغم��وض ال�ذي يكتن�ف واق�ع ه�ده الحرك�ة
: هو فقط مد الجسور نحوها من أجل ربط علقات ديمقراطية معها بعيدا عن أية حلقية أو ذيلية وذلك بهدف

ل مواقع -
ك ف  ك) قطاعية/ منطقية(التنسيق النضالل القاعدي المشتي .التواجد المشتي
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ل الخطاء السابقة-
ية فقط لتفادي السقوط مجددا ف  ة الجماهتي ية والنشر .تبادل الدبيات الجماهتي

ل قضايا النضال الثوري- 
.تبادل وجهات النظر ف 

ات - ل�� بن��اء اط��ارات او اص��دار نشر��
ل يمك��ن ان تع��رض الك��ل لخط��ار التص��فية) قطاعي��ة أو عام��ة(ع��دم الوشع ف 

ه��ا م��ن الش��كال ال��تي كة أو غتي مش��تي

ل ظل الواقع الحالل
.البوليسية ف 

 

:أما بالنسبة للقوى الثورية الجنبية-

ل��� المنظ���ور الق���ومل والممل��� للث���ورة
ل لن���ا معه���ا التق���اء ف 

يج���ب العم���ل عل رب���ط علق���ات مس���ؤولة م���ع ك���ل الق���وى الثوري���ة العربي���ة والغتي��� عربي���ة ال���تي
:بهدف

ك)1 .الدعم المادي والمعنوي المشتي

كيي )2 ك ضد العداء المشتي .النضال المشتي

كة)3 .تحديد الساليب النضالية الملئمة لهدافنا المشتي

إن ه����ذه المهم����ة مطروح����ة أساس����ا عل رفاقن����ا. إن المب����دئيي  الرئيس����ييي  الل����ذين يج����ب أن يحكم����ا ه����ذه العلق����ة هم����ا الس����تقللية والديمقراطي����ة
.بالخارج

ف رفي��ق قي��ادي واح��د عل ه��ذه- ورة الفعالي��ة ع��تا التخص��ص م��ن جه��ة أخ��رى ، يج��ب ان يشر�� ل�� م��ن جه��ة، وم��ن ض ��
مراع��اة ك��ذلك للج��انب المت 

.المهمة

ندوة الفرع
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توصية حول الفرع بالخارج

ل منه��ا الف��رع بالخ��ارج، وذل��ك عل أس��س
ل يع��اب 

توضل�� ن��دوة الف��رع بال��داخل قي��ادة المنظم��ة بالعم��ل عل ح��ل المش��اكل السياس��ية والتنظيمي��ة ال��تي
ل للفرع بالخارج وذلك ب

:مبدئية مع استعمال المرونة اللزمة نظرا للواقع الذابي

.فتح نقاش مع الرفاق المسؤوليي  عل الفرع من أجل حل المشاكل التنظيمية الملحة بفرنسا وبلجيكا)1

ل����� إع�����ادة البن�����اء السياسل�����)2
ل����� الخ�����ارج عل تحدي�����د خط�����ة عم�����ل ملموس�����ة تت�����وج بن�����دوة، مس�����اهمة م�����ن الرف�����اق بالخ�����ارج ف 

ح�����ث الرف�����اق ب�����الفرع ف 
ل الول 

، وذلك كخطوة عل طريق تهتي  المؤتمر الوطت  كز هذه الخطة عل جانبيي . والتنظيمل :ويجب أن تتي

ي للفرع بالخارج: الجانب الول- :النشاط الجماهتي

ل اصدار -1
.وفق التوصية المتعلقة بها الصادرة عن ندوة الفرع بالداخل" إل المام"الستمرار ف 

.النشاط وسط الطبقة العاملة المهاجرة والجالية المغربية بصفة عامة-2

ل -3 )العمل عل توجيه ورعاية تيار الطلبة التقدمييي (النشاط وسط القطاع الطلبا

رب����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-4
ل المغرب

.مناهضة القمع ف 

ل م���ن الممك���ن أن نت���وفر فيه���ا عل ه���ذه- 5
ل تتواج���د به���ا جالي���ة مغربي���ة، وال���تي

ل��� القط���ار ال���تي
العم���ل عل خل���ق اللبن���ات الول لتأس���يس التنظي���م ف 

. المكانية

ان -6 وخصوص��ا اذاع��ة الجبه��ة الش��عبية لتحري��ر الس��اقية(البح��ث ع��ن امكاني��ة اس��تغلل الدعاي��ة لش��كل منظ��م باس��م المنظم��ة م��ن إذاع��ات الجتي��
اريو: الحمراء ووادي الذهب )....البولتي 
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ل-
ل��� خ���ط: النش����اط ال���داخلل للف���رع بالخ���ارج: الج���انب الث���اب 

ل��� بن���اء الخ���ط السياسل��� وذل���ك بونظي���م نق���اش ح���ول القض���ايا الرئيس���ية ف 
المس����اهمة ف 

ل�� ن��دوتنا ،وك��دا
حة للنقاش ف  المنظمة، ويمكن أن يتم ذلك عل أساس مشاري����ع يهيئها الرفاق بالخارج ،كما يمكن الستفادة من النصوص المقتي

.الخلصات المتعلقة بها، او النصوص المعدلة حيي  يتم تهييئها

ندوة الفرع

ة المركزية  "   إل المام  "  توصية حول النشر

ة المركزية للمنظمة حيث يجب  :توضل الندوة أعضاء القيادة بالهتمام بالنشر

ل تقف ضد إصدارها بانتظام مع ضمان ادخالها-
ل تعيشها والتي

.أن تعالج مع رفاق المنظمة بالخارج الصعوبات الذاتية والتنظيمية التي

وط اصدارها بالداخل بموازاة صدورها بالخارج- كما توضل الندوة عل توفتي شر

ل�� ح��تي يوس��ت  للجم��اهتي اس��ويعابها، ح��تي-
ل�� مواده��ا، معتم��دين البتع��اد ع��ن التع��بتي المثقف 

أن تح��ث رف��اق المنظم��ة عل الهتم��ام بالمس��اهمة ف 
ل مستوى ربط منظمتنا بواقع ونضالت الجماهتي

.تكون ف 

ي��ة، وك�ذلك بالنس��بة لجمي�ع" الش�يوعية"او " الماركس��ية اللينيني��ة"كما توضل� الن�دوة القي�ادة الوطني�ة بإس�قاط النع�ت - ة الجماهتي بالنس��بة للنشر��
ية الخرى والقتصار عل التوقيع ب  ".منظمة إل المام"المنشورات الجماهتي

ة العمالية توصية بصدد اصدار النشر

ة أن ة عمالية بالداخل، ويجب عل هده النشر :توضل الندوة بإصدار نشر

ل�� انج��از مهامه��ا الرئيس��ية-
اتيجية المنظم��ة ويق��دمها ف  ل�� بل��ورة تي��ار ديمقراطل�� وس��ط العم��ال عل أس��اس برنام��ج ديمقراطل�� يخ��دم اس��تي

.تس��اهم ف 
ل تزويدها بمراسلتهم واسهاماتهم

.ويجب العمل عل جعل العمال يساهمون ف 
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ية وتحليلها واستخلص الدروس منها- .تعرف بالوضاع المادية والمعنوية للعمال بالدرجة الول والفلحيي  وكافة النضالت الجماهتي

ل� خدم��ة التج�در وس��ط العم��ال وتجس��يد ش��عار بن�اء منظم��ة
ويجب كذلك أن نناضل من أجل تحويله�ا إل ص�وت فعلل�� للعم��ال وإل أداة فعال�ة ف 

.صلبة مناضلة متجذرة وسط العمال والفلحيي 

ل اصدارها، ل يصح أن تصدر باسم المنظمة-
.وبالرغم من مبادرة المنظمة ف 

ي والتلميذ والنساء توصية حول العمل الديمقراط  وسط المثقفير

، ف��إن ن��دوة الف��رع توضل�� له��ا التلمي��ذ والنس��اء ومجم��وع المثقفيي �� ، وح��تي نعم��ل عل اطلق مب��ادرات الجم��اهتي ل يختي 
نظ��را للطاق��ات الهائل��ة ال��تي

اتيجيا بمه��ام المنظم��ة وعل. قيادة المنظمة بتوجيه امكانيات المنظم��ة م�ن أج�ل خل�ق تي�ار ديمقراطل�� واس��ع داخ��ل ه�ده القطاع��ات يرتب�ط اس��تي
المنظم���ة أن تنج��ز تص��ورا للنض��ال ال��دمقراطل ذو الف��ق الث��وري، وأن تط��رح عل الط��ارات العامل��ة به��ذه القطاع��ات وض��ع أرض��يات عم��ل قص��د

كتي  عليها داخلها ل يجب التي
كتي  عل الماكن التي .اعطاء السبقيات والتي

توصية حول المالية

اني��ة المنظم��ة وذل��ك بتحدي��د م��وارد المنظم��ة المالي��ة وم��داخيلها وتوزيعه��ا عل الف��روع توضل�� الن��دوة القي��ادة الوطني��ة ب��أن تح��دد التعام��ل م��ع متي 
.بالشكل الدي يسمح بأن يسهل عمل الطارات

اء المقرات وتزويدها بملزماتها ل من ناحية اكتي
.كما توضل الندوة أن توفر الطارات مداخيل مالية تسمح بالكتفاء الذابي

ل يمكن أن يحتفظ بها كل اطار من مداخيله الخاصة، بعد تسديد مصاريفه اللزمة
.توضل الندوة القيادة بأن تحدد المقادير المالية التي

ل مس��طرة واجب�ات الرف�اق أعض�اء المنظم��ة م�ن الناحي��ة المالي�ة، وخصوص��ا الخ�ذ بعيي � العتب�ار
وتوضل كذلك القيادة الوطنية بأن تعيد النظر ف 

.مسألة تغيتي القاعدة الطبقية للمنظمة بقاعدة عمالية يجب أن تشعر بمساهمتها هل الخرى

208



مام" : 
أ
 ــ وثائق ونصوصالخط التحريفي ــ 1994 ــ 1980"إلى ال

ل الشية
انية خاصة بالرفاق المتفرغيي  للعمل الثوري، أو الذين فرض عليهم الدخول ف  ا بأن تخصص متي  .كما توضل أختي

عن ندوة الفرع

28 ��   29 ��   30 /   01  /   1983
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ة لتأسيس المنظمة 1بيان بمناسبة الذكرى السادسة عشر

بة التنظيمي��ة الجدي��دة ل الص ��
ل تتمثل ف 

ل فيها هذه الذكرى، التي ل تحتي
ل بيانها لهذه المناسبة، إل الظروف القاسية التي

فبعد أن أشارت المنظمة ف 
ل اس��تلزمت منه��ا، وفق��ا للتقالي��د الش��يوعية، أن

، وال��تي ل أفق��دتها العدي��د م��ن الط��ر والمناض��ليي 
ل تعرض��ت له��ا، م��ن ج��راء حمل��ة العتق��الت ال��تي

ال��تي
ل�� بيانه��ا إل

تق��ف وقف��ة جدي��دة لتقيي��م تل��ك النكس���ة ب���الجرأة والصامة الثوري��ة، لتق��ديم خ���ط النض���ال الث��وري ببلدن��ا، بع��د ذل��ك تم���ر المنظم���ة ف 
ل سقطت فيها خلل تجربة إعادة بنائها منذ 

:، مركزة بالخصوص عل ما يلل79تسجيل الخطاء والنحرافات التي

ل رأينا السبب المباشر للعتق�الت، وال�ذي- 1
إن الخطأ السياسل الذي أقدمت عليه المنظمة، بتوزيعها المنشور الموقع باسمها، شكل ف 
ل منها المنظمة

ل كانت تعاب 
.لم يكن سوى العامل، الذي كشف عن العديد من الثغرات التي

أن القدام عل توزي����ع المنشور، كان من منطلق تقيي�م خ�اط  ومغل�وط لطبيع�ة قوان�ا الذاتي�ة، والظ�رف السياسل�� الع�ام ال�ذي تم��ر من�ه- 2
ا بقوى أعدائنا الطبقييي  .البلد، وكذا استخفافا خطتي

كبر من النص(ـ  ـ صدر هذا البيان  1
أ
صح الجزء ال

أ
و على ال

أ
سيس منظمة  16بمناسبة الذكرى ) ا

أ
مام"لتا

أ
مام"، وقد قامت جريدة "إلى ال

أ
، يناير12 – 11بنشره ضمن سلسلتها الجديدة، عدد " إلى ال

هم فقراته، مصاحبة ببعض الجمل للربط بين الفقرات يستطيع القارئ التعرف عليها بسـهولة.1987
أ
هـم هـو كـون البيـان قـد صـدر بعـد شـهور مـن اعتقـالت. لم تنشر الجريدة النص الكامل بل ا

أ
إن ال

ول 1985خريف 
أ
ن العتقالت قد جــاءت نتيجــة توزيــع منشــور موقـع باسـمها ،وذلــك ل

أ
التي انهت وجود المنظمة بالداخل، وبذلك كان ملزما بإعطاء التوضيحات والتقييمات حول ما وقع ، مذكرا با

صابته الريح حتى سقط بنيانه متهاويا"مسلسل إعادة البناء" سنوات من انخراط القيادة الجديدة التحريفية فيما سمي ب 5مرة، بعد 
أ
ن ا

أ
ن هذا المشروع كان يجري في وعاء مغلق ،ما ا

أ
، مما يعني ا

صـدروا"إعادة البناء "وانتهت معه حكاية 
أ
سـباب الكارثــة، ا

أ
، وسيتبادل مسؤولو هذا المشروع التحريفي تحميل مسؤولية الضربة لبعضهم البعض، وعندما كان المناضلون ينتظـرون منهـم توضــيح ا

سطوانة التي انطلقوا منها لنجاز مشروعهم السياسـي ل 
أ
ســموها تقييمـا للتجربـة "إعـادة البنــاء"بيانا ل يغني ول يسمن من جوع، معيدين تكرار على مسامعهم نفس ال

أ
سـباب الــتي.، وكــانوا قـد ا

أ
إن ال

وا وراءها لتبرير مشروعهم التحريفي الجديد" إعادة البناء" ٌقدموها في بيانهم هذا لسقوط تجربتهم في 
أ
ن " لعادة البناء"فبعد خمس سنوات من انطلق مشروعهم . هي نفسها التي اختبا

أ
"اكـتشــفوا ا

سباب تولـد نفــس النتائــج
أ
نهـم كـانوا يـدورون فـي حلقــة مفرغـة، لكــن لـم يـدركوا قولــة مـاركس الشـهيرة "نفس ال

أ
اليديولوجيــة"(مـن ل يعـرف التاريـخ يكـون محكومـا عليـه بعيشـه مجـددا" ، وظهـر لهـم ا

لمانية
أ
مـر 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). ال

أ
وممـا زاد ال

سلحتهم لتصفية الرث الثوري للمنظمة الماركسية اللينينية المغربية 
أ
نذاك، في وقت كانوا يحشدون ا

خ
مام"الحركة الشيوعية العالمية ا

أ
.، في كل جوانبه اليديولوجيــة والسياسـية والتنظيميـة"إلى ال

ن تطرقنا لهذه الوثيقة في نص 
أ
ننا قد سبق ا

أ
مام"مسلسل تصفية المنظمة الماركسية اللينينية المغربية " وحتى ل نطيل على القارئ، نذكر با

أ
. غشت 30الذي قام بنشره موقع "......" إلى ال
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ل� انوش��ار الش�عور- 3
ل تحكم�ت ف 

ة، وقص نفس�ها، وال�تي ل� الخص�ائص المتخلف�ة البورجوازي�ة الص��غتي
ه ب��دوره، ف  أن هذا النسياق يجد تفستي

ل
ل ص�احبت انتفاض�تي

بنشوة النتصار ل�دى العدي�د م�ن مناض�ليها، بع�د أن اس��تطاعت المنظم��ة أن تفل�ت م�ن موج��ات القم�ع المتتالي�ة، ال�تي
رها م��ن ج��راء اعتق��الت 84و  81 ل��85، وع��دم تص ��

، وف  ل�� نف��س ال��وقت، ال��ذي لعبت��ه خلل النتفاض��تيي 
، وك��ذا لل��دور المتواض��ع واله��ام ف 

ل
لمانية عل المستوى الوطت  ل تنظيم عملية المقاطعة للنتخابات التا

.المساهمة ف 

4 -، كتي  عل الطبق��ة العامل��ة والفلحيي �� ل ال��تي
ل عدم تطبيق شعارنا المركزي، المتمثل ف 

ل نظرنا، فهو ما زال يكمن ف 
أما النحراف الساسل ف 

ل� ه�ذا التج��اه
وليتاري��ة الساس��ية، وذل�ك ب��الرغم م�ن أن المنظم��ة حقق��ت منج��زات متقدم��ة ف  ل المرحلة الراهن��ة عل القلع�ات التا

كتي  ف  والتي
ل نظرنا دون مستوى متطلبات تحويل الطبيعة الطبقية للمنظمة

.ولكنها تظل ف 

ل�� إح��دى المكون��ات الساس��ية، ك��ان م��ن الط��بيعل أن تطع ��- 5
ل ل زال يش��كل فيه��ا العنص المثقف 

كيب��ة الطبقي��ة لمنظمتن��ا، وال��تي ل�� ظ��ل التي
ف 

ل����� العم�����ل، وممارس�����ة التحري�����ض بأش�����كاله
ة، كالعتم�����اد عل أس�����اليب فوقي�����ة ف  العدي�����د م�����ن الممارس�����ات والمس�����لكيات البورجوازي�����ة الص�����غتي

ية ل العديد من المناسبات والطارات الجماهتي
.الخاطئة ف 

ل�� إيج��اد الح��ل الس��ديد لش��كالية الرب��ط بيي �� العم��ل الشي- 6
تخل��ف أس��اليب عملن��ا الشي، وطغي��ان الس��اليب الحرفي��ة، وع��دم التق��دم ف 

ل
.والعلت 

اكم��ات اللزم��ة عل مس��توى الس��تفادة م��ن تجرب��ة منظمتن��ا، وتجرب��ة الحرك��ة الماركس��ية – اللينيني��ة المغربي��ة خاص��ة،- 7 ع��دم تحقي��ق التي
ل ميدان مواجهتها لعدائها الطبقييي 

.وحركات التحرر والحركات الشيوعية العالمية ف 

ل بلدنا- 8
.تخلف دعايونا وأشكالها، بالمقارنة مع حجم المهام الملقاة عل عاتق الدعاية الثورية ف 

ل ركزتها كما يلل
ل بيانها لذلك، دون أن تغفل إيراد بعض إيجابيات تجربتها، والتي

:وقد تطرقت المنظمة ف 
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وط السياس����ية- 1 ل���� بلدن����ا، رغ����م الشر����
أن الس����تمرار الجريء للمنظم����ة لرف����ع راي����ة الماركس����ية – اللينيني����ة والش����يوعية، والنض����ال الث����وري ف 

، ال����ذي عرفت����ه الس����احة المغربي����ة م����ن هجم����ة النظ����ام وأحزاب����ه الرجعي����ة، وتس����ختي الح����زاب ل���� الخطتي����
ت بالم����د اليميت  ل تمتي ����

الص����عبة، ال����تي

ل
ز م�ن ردة وتش�كيك وس�ط الحرك��ة الماركس��ية – اللينيني��ة، والزم�ة ال�تي الصلحية لخدمة سياس��ته التوس�عية ودع�ايته الش��وفينية، وم�ا ي��تا
ل حد ذاته انتصارا لفكر الطبقة العاملة، أمام محاضة الرجعييي  والمرتدين بكل أنواعهم

.تمر منها الحركة الشيوعية العالمية، يشكل ف 

أن اس��تمرار المنظم��ة كص��وت لفض��ح سياس��ة النظ��ام الرجعل�� وجرائم��ه، ولل��دفاع الش��جاع عل المص��الح الش��عبية، والوق��وف إل ج��انب- 2
ل� تق�ديمها، رغ�م م�ا يتطلب��ه ذل�ك م�ن تض�حيات، لطعن�ة وهزيم�ة لسياس��ة الجم�اع والديموقراطي�ة

نضالت شعبنا وطلئعه، والمساهمة ف 
ل بلدنا

ل وتأجيجه ف 
ل تقديم واقع الصاع الطبفي

. الحسنية، ومساهمة ف 

ل��� إنج���از مهمتن���ا- 3
ل ف  ، ع���تا التق���دم النس���تا ل���

ل��� تحقي���ق الن���دماج، وص���هر الحرك���ة العمالي���ة ب���الفكر الماركسل��� – اللينيت 
المس���اهمة النس���بية ف 

ل صفوف الطلئع العمالية"الكادح"المركزية، التجذر وسط الطبقة العاملة، والسهر عل إصدار جريدة عمالية 
.، والعمل عل توزيعها ف 

ل�- 4
ل� مختل�ف القطاع��ات، وف 

ل الث�ورييي  المغارب�ة ف 
ل تشجيع وتقديم مختل�ف أس�اليب العم�ل النض�الل الث�وري، إل ج�انب ب�افي

المساهمة ف 

ل��
ه��ا وتق��ديمها، وك��ذا ف  ، ومحاول��ة توجيهه��ا وتأطتي ل النضالت الحتجاجية والمطلبية للجماهتي

الحياء الشعبية، عتا المشاركة العضوية ف 
ية، كالنتفاضات والمظاهرات والتحركات التضامنية مع قضيتنا الفلسطينية .المبادرات الثورية الجماهتي

ي الكفاحل داخل الطارات الديموقراطية- 5 ل تثبيت خط النضال الديموقراطل الجماهتي
.المساهمة ف 

ي، والتعري������ف بنض������الت وواق������ع القم������ع- 6 ، بالدعاي������ة لك������ل حرك������ات الحتج������اج الجم������اهتي ل ف������ك الحص������ار عل مس������توى العلم الخ������ارحا
والض�����طهاد ال�����ذي يع�����انيه ش�����عبنا، وتخفي�����ف الخن�����اق ح�����ول المعتقليي ����� السياس�����ييي  وع�����ائلتهم ل�����دى ال�����رأي الع�����ام ال�����ديموقراطل والق�����وى

.التقدمية
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ل�� الوش��بث بمواقفن��ا المبدئي��ة، وعل رأس��ها ال��دفاع ع��ن ح��ق تقري��ر مص��تي الش��عب الص��حراوي، ومناهض��ة الح��رب- 7
الس��تمرار الش��جاع ف 

ل
".العدوانية رغم الحصار القمعل والشوفيت 

ي��ا، لث��ارة ل طرحته��ا جماهتي
ل توص��لت إليه�ا، وال��تي

ل معرض تقييمها هذا، أشارت المنظمة إل أن ذلك يتعلق ببعض الدروس الولية، التي
وف 

ل�� ص��فوف المناض��ليي  الث��ورييي  المغارب��ة، به��دف بل��ورة رؤي��ة جماعي��ة واض��حة للنض��ال الث��وري ببلدن��ا، وب��ه��ذا الص��دد أك��دت قائل��ة
نق��اش ف 
:أنه

ل هذا البيان استخلص بعض الدروس الولية، فإننا ل ندعل بتاتا كوننا قد جزمنا وأغلقنا التفكتي بصددها، ولكن فقط من"
وإذ نحاول ف 

ل�� ص��فوف المناض��ليي  الث��ورييي  المغارب��ة، ح��تي يوس��ت  لن��ا جميع��ا بل��ورة رؤي��ة واض��حة، تجعلن��ا ق��ادرين عل
أج��ل إث��ارة نق��اش مفي��د وج��اد ف 

ل� ه�ذه العملي�ة، المناض��ليي  ال�ذين ض�حوا بك��ل م�ا ل�ديهم
ل النضال الث�وري ببلدن�ا لخدم�ة قض�ية ش�عبنا، مق�درين ف 

إحداث النقلة النوعية ف 
.مهما كانت الخطاء وحجمها
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  العالم الثالث
اكية في حول مسار الثورات الشيت

  جنوب اليمن  1986تفكير انطلقا من مأساة يناير - 
* ð-في

 

ل�� ع��دن، كص��دمة 1986لق��د ع��اش ك��ل الث��ورييي  الع��رب، وخاص��ة منه��م المناض��لون الثوري��ون الماركس��يون اللينيني��ون، مأس��اة ين��اير 
فم��اهل ه��ذه. ف 

ل كانت تمثل، بالنسبة لنا، منذ 
ل تمزق دم��وي، 17الثورة التي

، تنفجر ف  ل ل العالم العربا
اكية ف  ل للشتي

ك��ادت خلل��ه أن سنة، المنار الوحيد الحقيفي
ل عل نفسها، وخرجت منه منهوكة لشكل خطتي

!تقض 

ل� غرين�ادا، ال�ذي
ة المروعة من يناير، تذكر العديد منا، والحشة والقلق يمزق قلوب��هم، النهاية المأساوية للحكم الثوري ف  خلل تلك اليام العشر

و ي�الل المريكل� جثث�ه، كم��ا ق��ال ذل�ك في�ديل كاس�تي ل� التفكتي�. مات لسبب تمزقه ال�داخلل النتح�اري قب��ل أن ي�دفن الع�دوان المتا
وم�ا ك�ان م�ن ب�د ف 

ل� أفغانس�تان س�نة 
ل� التمزق�ات الدموي�ة للحك�م الث�وري ف 

ل المنتهج��ة م�ن ط�رف حفي�ظ ا اميي �1979أيض�ا ف 
، حي��ث ك�ادت سياس��ة الت�دمتي ال�ذابي

ي النصاXII إل Iالهوامش المرقمة من �
  هي أصلية ف…

ي) (و.ن(صدر هذا المقال باسم مستعار ـ  *
ي الحقيقة يتعلق المر بأبراهام الشفات…

ي مجلة )ف…
.السلسلة الجديدة" إل المام"، ف…

اســـــا للخـــــط ي قـــــام بصـــــياغتها، وشـــــكلت نير ـــــ موقـــــع باســـــم المنظمـــــة، مـــــن حيـــــث الطروحـــــات التحريفيـــــة الجديـــــدة الـــــت… ويعتـــــير المقـــــال ذا أهميـــــة قصـــــوى، وإن كـــــان غير

ي
ي التحريف… ي مجال اليديولوجية التحريفية الجديدة، وهذا المقــال بــانطلقه مــن" تأملت نظرية" وتشكل إل جانب وثيقة. اليديولوجر

لنفس الكاتب، نصا أساسيا ف…
ي الســابق للمنظمــة الماركســية ي اللي ي يــة المغربيــة  ، قــام بمجموعــة مــن المراجعــات مســت الخــط اليــديولوجر ي ، سـواء فيمــا"إل المــام"أحــداث دمويــة بــاليمن الجنــوتر

، إضـافة إل تشـويه مواقـف منظمــة يـ يــ العـالم العرتر
يـ أوروبـا وآســيا وإفريقيـا وأمريكـا الجنوبيـة، وف…

… الشــعبية أو الحـزاب الشــيوعية ف… ي أو الصـير
يتعلـق بالتحـاد السـوفيات…

ي للمنظمــة، وهــو بهــذا القــدر مــن الطروحــات التحريفيــة، أشــكل هــذا" إل المــام" الماركســية ي اللي ي يــة، فيمــا يخــص التحريفيــة العالميــة، وعمومــا الخــط اليــديولوجر
ـــ الجديـــد، إســـوة بشـــقيقه مقـــال  ي

ي التحريف… ى لمـــن أراد دراســـة الخـــط اليـــديولوجر ، الـــذي قـــام بمهاجمـــة النظريـــة اللي ي يـــة للحـــزب"تـــأملت نظريـــة"المقـــال أهميـــة كـــير
وليتاريا  ي للير

وع التاريخ… .الثوري، وكذا المشر
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ل�� دجن��تا 
ل ف 
وكي��ف ل. ، ذل��ك الت��دخل ال��ذي نع��رف ثمن��ه الب��اهظ عل المس��توى ال��دولل1979أن ت��ؤدي إل نف��س النهاي��ة، ل��ول الت��دخل الس��وفيابي

ل كمبوديا
ل الجنون الدموي لنظام بولبوت ف 

!يمكن ان نفكر أيضا ف 

ل�� الع��الم
ل�� الثلثين��ات؟ وتب��دو المس��ألة أك��تر س��وءا بالنس��بة للث��ورات ف 

ل�� محاكم��ات موس��كو ف 
ه��ل محك��وم عل الث��ورة أن تلته��م أبناءه��ا، كم��ا وق��ع ف 

ل�� روس��يا، وحي��ث الحك��م الث��وري الناسر �� أو الح��ديث العه��د، ل يس��تطيع بع��د أن يس��وند
وليتاري��ا أض��عف بك��ثتي مم�ا ك��انت علي��ه ف  الث��الث، حي��ث التا

اكية، وتج���اوز مث���ل ذل���ك الجن���ون اكل الم���راد بن���اؤه، م���ن أج���ل توطي���د الطري���ق نح���و الش���تي
ل��� المجتم���ع الش���تي

إل هيمن���ة حقيقي���ة للطبق���ة العامل���ة ف 
ي ل� النهاي�ة الن�دماج. الت�دمتي

ل نح�و رأس�مالية الدول�ة، وف  اجع الت�دريجا
ل� الع�الم الث�الث، إم�ا ب��التي

اكية ف  ه��ل محك�وم عل الث�ورات تح�ت راي�ة الش��تي
، أو الوصول إل تلك النهايات الدموية والنتحاري��ة؟ ه��ل محك��وم مس��بقا عل الح�زب الث�وري ال�ذي نعم��ل عل بن��ائه ل النظام الرأسمالل العالمل

ف 
، وكم��ا كت�ب ل� ، وب��ول ب�وط؟ وبدق��ة أك��تا بالنس��بة للع�الم العربا ل قبضة أشخاص مثل علل ناض محمد، برنارد كورد، حفي�ظ ا أميي �

أن يسقط ف 
ل جنوب اليمن، ومعها 

، هل الثورة ف  ل ، لم تكن سوى حلم ل مستقبل له؟"اليسار الجديد" ذلك مثقف تقدمل مغربا

تيب المعاكس لطرحنا لها أعله ل التي
ل هذا المقال، وسنتطرق لهذه القضايا ف 

ل سنحاول الجابة عليها ف 
.تلك، هل السئلة الجوهرية التي

  جنوب اليمن
وقائع الثورة في

، ذل��ك أن��ه، وأري��د هن��ا ل�� اليم��ن الش��مالل
جوازي��ة للرأس��مالية التبعي��ة ف  ل دون مقارنته��ا م��ع تش��كل الدول��ة التا ل�� اليم��ن الجن��وبا

ل يمك��ن تقيي��م الث��ورة ف 

ل��
اكية بمث��ل أعل مطل��ق، ب��ل يج��ب وض��عها ف  وليتاري��ة له��ذا الق��رن الس��ائرة نح��و الش��تي التأكي��د عل ذل��ك، ل يج��ب مقارن��ة الث��ورات الش��عبية والتا

وإن التصف). وتل�ك مس��ألة أك��تر وض��وحا بالنس��بة للع�الم الث�الث(إطار ديناميتها التاريخية من جهة، وبالمقارن��ة م�ع الب�دائل الملموس��ة الممكن��ة 
.لشكل مغاير هو تصف ل مسؤول إزاء الشعب
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ل نفس الوقت، انتهاء الحرب
، تم تقريبا ف  ل ل اليمن الشمالل والجمهورية الشعبية الديموقراطية لليمن الجنوبا

جوازية، ف  إن بناء الدولة التا
ل 
ل الشمال ف 

ل 1970مارس  23الهلية ف 
ل الجنوب ف 

ل أدت إل نشوء الدولة الشعبية ف 
"،1969يونيو  22، انتصار الحركة التصحيحية التي

ا  I، لكن للقيام بذلك بموضوعية ،لبد من طرح المعطيات التالية "لذلك فإن مقارنتها تكوسب مغزى كبتي

ت في��ه الش��اعات حالي��ا، ح��ول الس�تعداد لتف��ويت م�ا ل يق�ل ع��ن  ل� ال��وقت ال�ذي ك�تر
ادور الكب��ار، نؤك��د هن�ا 20ف  كة عمومي�ة مربح��ة إل الكم��تا شر�

، م��ن الناحي��ة الفلحي��ة، وإذا ل�م نأخ�ذ بعيي �� العتب��ار أنهم��ا يطلن ل ، ولنحاول توضيح ذلك للقارئ المغربا المغزى الملموس لرقام العمود الختي

ل�
، تقريب�ا ف  ل� أحس��ن الح��وال، بالنس��بة لليم��ن الش��مالل

، يوج��د ف  ل ل الجنوب، فإن اليم��ن الجن��وبا
ل الشمال، والمحيط الهندي ف 

عل البحر الحمر ف 
.وضعية ورزازات بالنسبة للودية الشمالية للطلس الكبتي

، به��دف واح�د، وه��و ت��وفتي مج��ال ص��حراوي ل بداية القرن الختي��
ل عن الشمال ف  يطانية اليمن الجنوبا يالية التا زيادة عل ذلك، فقد فصلت المتا

ل�� ع��دن عل طري��ق الهن��د
ل ف  اتيجا

ل�� . لموقعه��ا الس��تي
ل�� ه��ذه الحال��ة ح��تي اس��تقلله ف 

ل ف  ، حي��ث ت��رك1967نون��تا  30وق��د احتف��ظ ب��اليمن الجن��وبا
ل أص�بحت معطل�ة لس�بب إغلق قن��اة الس�ويس 

ل عند خروج��ه اقتص�ادا مفكك�ا لس��بب انتف�اخ مدين�ة ع�دن، ه�ذه المدين�ة ال�تي
يطاب  -المستعمر التا

I  خـذت مـن كـتـاب جمـاعي تحــت ـ
أ
،11الجـزء ) L’Arabie du sud(بعنـوان جنـوب الجزيـرة العربيـة) J. Chelhod(شــلهود . جإشـرافكـل المعلومـات حــول اليمنييـن إلــى حـدود نهايـة السـبعينات ا

.)1984باريس  (3القسم 
خوذة من تقرير "س

أ
بريل )croissance des jeunes nations(حول هذين البلدين نشر في  ترونبي".المعلومات المتعلقة بالثمانينات ما

أ
.1984، ا
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ل البلد
ل مواجهة إقطاعيات بافي

ل شمال اليمن" جمهورية العيان"لكن تمت إقامة ! ف 
تحت وصاية الرجعي��ة الس��عودية – حي��ث انض��افت إل- ف 

اد والمض���اربة ل��� الب���وادي برجوازي���ة تجاري���ة اغتن���ت بفض���ل تج���ارة الس���تتي
ل اس���تمرت ف 

وعل عك���س ذل���ك حط���م الحك���م. الوليغارش���ية القبلي���ة ال���تي
ل� جمي��ع القطاع��ات1969الثوري، منذ نونتا 

ى خاص�ة الجنبي��ة، ف  كات الك�تا ، ع�تا ت�أميم الشر�� كائها المحلييي  يالية وشر ، الهيمنة القتصادية للمتا
ل كانت تجعل من عدن منطقة أجنبية محصورة 

ل فاتح ماي (الساسية، التي
ل خريف ). 1977ما عدا معمل تكرير النفط الذي أمم ف 

،1970وف 
ل�� – نظ��م

اكل اليمت 
نظم الحكم الثوري، بواسطة التنظيم الثوري المنبثق عن جبهة التحرير الوطنية – الذي شكل النواة الرئيس��ية للح��زب الش��تي

ل اس��تمرت ح��تي "القبلييي - القطاعييي "النتفاضات الفلحية ضد كبار الملكيي  
ي��ة ال��تي ، وأدت إل التحطي��م1971، هذه النتفاضات الجماهتي

.التام للبنيات القطاعية – القبلية

ل� . إن نتائج ذلك عل المستوى القتصادي واضحة ل� س�نة) Christian Troubé( كريس��ويان تروبا
ل� اله�وامش يق�دم ، ف 

ل� مق�اله المش��ار إلي�ه ف 
ف 

، بينم��ا ظل�ت م�ا بيي � % 10، نسبة 1984 ل ل� اليم��ن الجن��وبا
ة ف  ل الخام خلل العشر س�نوات الختي��

%1,5و  1كمعدل للنمو السنوي للناتج الوطت 
ل�� ش��مال اليم��ن

، بم��وازاة انخف��اض أثم��ان النف��ط . ف  ل�� ه��ذا البل��د الختي��
والك��ل(يج��ب الملحظ��ة هن��ا، أن تل��ك النس��بة ك��انت تمي��ل نح��و النخف��اض ف 

ل� المي�دان الجتم��اعل أس��طع بك��ثتي )يعلم مدى مساعدة العربية السعودية لنظام اليمن الشمالل
نس�جل(، غتي أن الفرق بيي �� الش��مال والجن�وب ف 
ل ميدان التعليم والصحة

ل جدا ف 
ل السوينات من نفس المستوى المتدب 

).هنا أن الدولتيي  انطلقتا ف 

  ميدان التعليم
:في

ل-  ل اليمن الجنوبا
ل  250000كان عدد الطفال الممدرسيي  : ف 

ل بداية  1978ف 
من% 90هو تمدرس  1984وكان الهدف عل المدى القريب ف 

إن تطبيق(تلميذ، وذلك باستعمال رجال التعليم من جنوب اليمن لشكل رئيسل  400000وتوفتي المدرسة ل ) أولد وبنات(سنوات  7أطفال 
!).مليون تلميذ 5نفس النسية عل المغرب، ستعظل 

ل أسس���ت س���نة 
ل��� عل���م الت���دريس(طالب���ا آن���ذاك  150، وض���مت 1970وعل ك���ل ح���ال، ف���إن جامع���ة ع���دن، ال���تي

2500، اص���بحت تحت���وي عل )ف 
.1978طالب، وخمس كليات سنة 
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ل اليمن الشمالل- ب
ل : ف  ل يمكن استخراجها من هذه الفروق��ات(وكما لحظ ذلك تروبا

لي��س هن��اك" ، ف��إنه )الذي يحاول تحجيم الخلصات التي
ل توفر السلك الكامل المتكون من ست سنوات دراس��ية% 20أكتر من 

، ونادرة هل المدارس التي ، أم�ا المعلم��ون فثلث�ة"من الطفال الممدرسيي 
.أرباعهم مهاجرون أساسا من مص

  ميدان الصحة- 
:في

ل- أ ، و 29عل 1984ك�ان يت�وفر س�نة : اليمن الجنوبا ل� 300مسوش��ف  لل�ولدة،  42مرك�زا ص�حيا، و 18مسوش��ف 
مرك�زا للص��حة القروي�ة ترتك�ز ف 

ل�� مي��دان" ح��راس الص��حة"الجماع��ات القروي��ة عل 
، وال��ذين اخت��ارتهم ه��ذه الجماع��ات وف��رت له��م الدول��ة تكوين��ا أساس��يا كتقنييي �� ف  المتط��وعيي 

ل�� أغل��بيتهم معلم��ون(الص��حة 
ية الحالي��ة، تلقي��ح% 85تغطي��ة ص��حية ل : أم��ا اله��داف فهل�� التالي��ة). إنه��م ف  ل�� نهاي��ة العشر��

م��ن مجم��وع الس��كان ف 
ل� 5من الطفال الذين يقل سنهم عن% 85

سنوات، وضع نظام للصحة المدرسية، محاربة سوء التغذية والمراض، تط��وير سياس��ة للص��حة ف 
.مرحلة ما قبل الولدة

ل�� اليم��ن الش��مالل- ب
ة، ف��إن مراك��ز الص��حة الن��ادرة،: "عل عك��س ذل��ك، وحس��ب نف��س الك��اتب: ف  ل�� الم��دن الك��بتي

باس��وثناء بع��ض المسوش��فيات ف 
ل� ك��ثتي م�ن الحي�ان 

:1984ل�ذلك ف�إن التغطي��ة الص��حية للبلد ل�م تتج�اوز س�نة )" س�ودانيون ومصيون(والمستخدمون قليلل الع�دد، وأج�انب ف 
"!!من السكان% 10

ل م�ن م�واطن ض�عف عدي��دة وهام�ة، والساسل� منه�ا ه�و
، م�ا زال يع��اب  ل إن هذه الرقام ل تحتاج إل تعليق، ومع ذلك، فإن اقتصاد اليمن الجنوبا

ل الشمال، لكن مع عوائق طبيعية أخطر بكثتي- 
ل ثقي�ل- كما ف  ان التج�اري ودي�ن خ��ارحا

وم�ن أج�ل مواجه�ة ه��ذه الص�عوبات، ح�اولت. عجز المتي �
ل�� الش��مال، وم��ن ض��منهم العربي��ة الس��عودية، مم��ا أدى إل

انه��ا ف  ة، القي��ام بتق��ارب اقتص��ادي م��ع جتي ل�� الس��نوات الختي��
حكوم��ة علل�� ناض محم��د ف 

ل��
اكل اليمت 

ل� نون��تا . الخلف��ات وس��ط الح��زب الش��تي
انظ��ر(، ط�رح بالض��بط مب��ادئ ت��وجه آخ��ر 1985إن آخ��ر ع��رض نشر� لعب�د الفت��اح اس��ماعيل، ف 

وت المس���اء، الع���دد  . 1986م���ارس، 24،��� 190بتي��� ، مهم���ا ك���انت، أن تمح���و تح���ول عميق���ا"ث���ورة قص" ه���ل تس���تطيع: لك���ن لنؤك���د المكوس����بات)
اكل ل��م

اكية له��ذا البل��د، وك��ون الت��وجه الش��تي ؟ إن الج��واب عل ه��ذا الوس��اؤل تق��دمه متان��ة الهياك��ل الش��تي ل ل�� اليم��ن الجن��وبا
للمجتم��ع، كم��ا حص��ل ف 
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ل���� ين����اير 
ل��� أي لحظ����ة خلل المواجه����ة الدامي����ة ف 

ل���� والحك����م الث����وري م���ن تض���ميد1968يوض���ع مح����ط الوس����اؤل ف 
اكل اليمت 

، وتمك����ن الح����زب الش����تي
اكية، وتوطي��د العلق��ات الخوي��ة م��ع الق��وى الثوري��ة الماركس��ية ل�� طري��ق بن��اء الش��تي

اكية- جراحهم��ا، والس��تمرار ف  اللينيني��ة العربي��ة والبل��دان الش��تي
ل إطار حركة التحرر العربية

ل العالم، مؤكدين بذلك موقعها الهام ف 
. ف 

  حد ذاته" اليسار الجديد"
العربر  ليس مأزقا ول هدفا في

ل�� " اليس��ار الجدي��د"إن  ل�� ع��دد م��ن ال��دول العربي��ة، عل(العربا
ل�� نهاي��ة الس��وينات ف 

ل تش��كلت ف 
ل تنوس��ب للماركس��ية اللينيني��ة ال��تي

ل�� الق��وى ال��تي
ونعت 

، تج�اوز العج�ز ال�ذي ك�انت تعرف��ه آن��ذاك أغلبي��ة) يس�ار الح��زاب الش�يوعية العربي��ة الرثدوكس��ية ورة ثوري�ة ملموس�ة، أل وهل�
ك�ان يس�تجيب لص �

ل� مختل�ف
ل�� ف 
الحزاب الشيوعية العربية تحت هيمنة اليديولوجيات التحريفية، وخاصة حول الثورة الفلسطينية وتمفص��لها م�ع الصاع الطبفي

.البلدان العربية

ل� مهمت��ه؟ ل، أب�دا"اليس��ار الجدي�د " ه��ل يمك��ن الق��ول أن ه�ذا 
ل�� ق�د فش��ل ف  ل نفس��ها ل�م تنج��ح، ول�م تس��تطع أن. العربا ل� اليم��ن الجن��وبا

إن الث��ورة ف 
ل اليمني�����ة الجنوبي����ة ال����ذين ك�����انوا مرتبطيي ����� بحرك�����ة الق����ومييي  الع�����رب، عرف�����وا نف�����س التط�����ور نح����و

تتط�����ور، إل لن مناض����لل جبه�����ة التحري�����ر ال����وطت 
ات التحريفي��ة، وك��ذلك لن ه��ؤلء ل أغنته��ا الس��هامات الثوري��ة لحرك��ة الق��ومييي  الع��رب، واس��تطاعت الفلت م��ن الت��أثتي

الماركس��ية اللينيني��ة ال��تي
ل����� للث�����ورة المس�����تمرة ع�����تا مراح�����ل

ل����� الظ�����روف الملموس�����ة لجن�����وب اليم�����ن، المفه�����وم اللينيت 
أم�����ا داخ�����ل الث�����ورة. المناض�����ليي  طبق�����وا لش�����كل خلق ف 

ل�� وج��ه التجاه��ات
ل�� الوق��وف س��دا ف 

الفلس���طينية، فه��ل ل��م تلع��ب الق��وى الثوري��ة المنبثق��ة م��ن نف��س التي��ار التجدي��دي، وم��ازالت، دورا حاس��ما ف 
ل� نظ�ري، أن تس�توعب أحس��ن

ل اس��تطاعت، ف 
، ال��تي جوازية الفلس��طينية؟ وه�ل ل تلع�ب الجبه�ة الديموقراطي��ة لتحري�ر فلس��طيي  السوسلمية للتا

ه��ا، المب��ادئ والمف��اهيم الساس��ية للماركس��ية  وط الملموس��ة للث��ورة الفلس��طينية والث��ورة العربي��ة،- م��ن غتي ل�� الشر��
اللينيني��ة والحرك��ة العمالي��ة، ف 

ل���� تجمي����ع ك����ل الق����وى
ل���� نف����س ال����وقت ف 

ل���� عملي����ة إع����ادة بن����اء وح����دة منظم����ة التحري����ر الفلس����طينية عل أس����س ثوري����ة ومكافح����ة، وف 
دورا أساس����يا ف 

ها ك��ان وم�ا زال ، حيث تشكلت منظم��ات ماركس��ية لينيني��ة تنتمل�� إل نف��س التي��ار، إن مص�تي ل ق العربا
ل المشر

الماركسية اللينينية الفلسطينية؟ وف 
ل بعامليي  أساسييي  ل رأبل

:مرتبطا ف 
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  الجماهير الكادحة، وخاصة الطبقة العاملة- أ
جوازي��ةقدرتها الذاتية عل التجذر في ل والتنظيمل�� لص��ولها التا ، وذل��ك ع��تا التج��اوز الي��ديولوحا

ورات الملموس���ة للث���ورة الوطني���ة الديموقراطي���ة الص���غرى، ه���ذه الق���درة المرتبط���ة حالي���ا بق���درتها عل بل���ورة خ���ط سياسل��� ث���وري، يس���تجيب للص ���
ل تمارس داخلها

ل الوشكيلة الجتماعية التي
.الشعبية ف 

ي هذا العمل وقدرة أو عجز الحزب الشيوع  لهذه التشكيلة الجتماعية عل التجديد الثوري- ب .العلقة الجدلية بير

، ك��ان يس��تجيب، لي��س-الماركسل��" اليس��ار الجدي��د"لقد ظن عدد منا، أن تشكل ه��ذا . يجب ان أوضح هنا هذه النقطة الثانية: ملحظة ل��
اللينيت 

ورة بل��ورة مس��تقلة لنظري��ة وممارس��ة ثوري��ة بروليتاري��ة تتلءم والواق��ع الملم��وس لبل��داننا، ، ولص �� ل�� ل�� الع��الم العربا
ل�� ف 
فق��ط لمواجه��ة التي��ار التحريف 

، الخاض��ع ل
ل ك��انت آن��ذاك تح��ت هيمن��ة الح�زب الش�يوعل الس��وفيابي

ورة البتع�اد، ب��ل القطيع��ة م��ع الحرك�ة الش��يوعية العالمي�ة ال�تي ولك�ن أيض��ا لص �
ل . ه����و بنفس����ه للتحريفي����ة

ل���� الواق����ع ل����م نص����ل كمنظم����ة إل مث����ل ه����ذه(يظه����ر أن����ه يمك����ن، ويج���ب أن نص����حح الي����وم، ه����ذا التص����ور الث����اب 
رغ����م أنن����ا ف 

).القطيعة

ل دراسة مقبلة حول المؤتمر 
ل ك��انت 27وكما سأبيي  ذلك، ف 

، ف�إن التجاه��ات التحريفي�ة والتقنوقراطي��ة ال�تي ل
للح�زب الش�يوعل للتح�اد الس��وفيابي

ائح الطليعي��ة للطبق�ة ، بفضل حرك�ة عميق�ة منبثق��ة م�ن الشر�� ل جانبها الساسل
ل السوينات والسبعينات قد تجووزت ف 

ل قيادة الحزب ف 
مهيمنة ف 

ل� الم�ؤتمر 
اي�دا. 27العامل�ة الس��وفياتية المدعم��ة م�ن ط�رف أحس��ن مثقفيه�ا، وق�د وج��دت ه��ذه الحرك�ة تجس�يدها ف  وبم��وازاة ذل�ك، ف�إن ع�ددا متي 

ق، لس���بب ت���أثتي الث���ورة ل��� المشر���
ل��� الع���الم الث���الث –وتح���ت ت���أثتي الث���ورات الكوبي���ة والفيونامي���ة والنيكاراغوي���ة، وك���ذلك ف 

م���ن الح���زاب الش���يوعية ف 
ل�� نف��س ال��وقت ال��ذي ت��دعم في��ه علقاته��ا م��ع الحرك��ات

ل�� طري��ق التجدي��د الث��وري ف 
ل – ب��دأت تس��تي ف 

اليمني��ة الجنوبي��ة واليس��ار الجدي��د الفلس��طيت 
ل تعي��ش هل�� نفس�ها مرحل��ة التجدي�د

ل� ه�ذا. الشيوعية العالمي�ة ال�تي
وأظ�ن، أن واجبن�ا كث�ورييي  ماركس��ييي  لينينييي �� مغارب�ة وع�رب، ه�و المس��اهمة ف 

وط الملموس��ة لبلدن��ا، وبالحف��اظ عل الس��تقللية النفيس��ة، السياس��ية، والفكري��ة، والتنظيمي��ة، ل�� الشر��
التجدي��د، ولي��س البتع��اد عن��ه، وذل��ك ف 

ل أدينا لكوسابها ثمنا غاليا
.التي

220



مام" : 
أ
 ــ وثائق ونصوصالخط التحريفي ــ 1994 ــ 1980"إلى ال

ل��� 
ل��� ول���ج طري���ق التجدي���د، و ق���د اس���تطاع من���ذ م���ؤتمره ف  ، وه���و أول ح���زب ش���يوعل عربا ل

، أن يتج���اوز1968وهك���ذا، ف���إن الح���زب الش���يوعل اللبن���اب 
ل حيي  يظه��ر أن منظم�ة العم�ل

ل الثورة اللبنانية، و ف 
بعض معيقاته الرئيسية السابقة، خاصة حول القضية الفلسطينية، ودور الكفاح المسلح ف 

ل الحركة الوطنية اللبنانية، لم تتمكن أن تتج��اوز لش��كل ج�ذري ت�أثتي أص�ولها
ل ومساهمتها العملية ف  ل لبنان، رغم إسهامها اليديولوحا

الشيوعل ف 
،. الجتماعية ل��

، ق�د لع��ب ول ش�ك، بج�انب التط��ورات الموض��وعية للصاع الطبفي ل
ل العراق، فإن النشقاق المؤقت للحزب الشيوعل العرافي

أما ف 
ل�� كف��احه الملم��وس،

ل�� التجدي��د العمي��ق ال��ذي عرف��ه ه��ذا الح��زب ال��ذي يتجس��د بالخص��وص ف 
ل الك��ردي بالخص��وص، دورا ف 

وكف��اح التح��رر ال��وطت 
وليتاري��ا للث��ورة الوطني��ة الديموقراطي��ة، وك��ذلك م��واقفه م��ن الحق��وق الوطني��ة للش��عب الك��ردي  ورة قي��ادة التا انظ��ر(وم��واقفه الواض��حة ح��ول ض ��

ل العدد 
ل ف 
).من مجلة النهج 9استجواب محمد عزيز، الميي  العام للحزب الشيوعل العرافي

بري؟   المغرب العربر  أو العربر  الير
في

ل هذه المنطقة. لقد حان طرح هذا السؤال عل أنفسنا
ق، نظرا للتخلف الهام للقوى الثورية ف  .إن الوضعية مختلفة جدا عن المشر

ل تونس
ل� نظ�ري إل ك�ون :  فف 

ل م�ن الس��وينات فش�ل تام�ا، ف�إن ذل�ك يرج��ع ف 
ل� النص�ف الث�اب 

ل نش�أت ف 
إذا فشل المنوس��بون للماركس��ية اللينيني��ة ال��تي

وعها التجديدي بالنسبة للتحريفية المحلية، وخلفا لمجموع  ، ومن ض��منه الحرك��ة الماركس��ية" اليسار الجديد"مشر ل اللينيني��ة المغربي��ة،-العربا
عوض أن يرتبط بصعود الحركة الثورية العربية خلل تلك السنوات، ظل مرسوما بأفكار الحركة الطلبية الفرنسية، لكن ه��ل يس��تطيع الح��زب

ل الثقيل؟
الشيوعل التونسل أن يتحرر من ماضيه التحريف 

ل� الجزائ��ر
ل�� :  ف 

اكية – ال�ذي ل�م يتح��رر بع�د لش��كل ك�اف م�ن أخط��اء الماض  وليتاري�ا، إم�ا داخ��ل ح��زب الطليع��ة الش��تي إن الق��وى الثوري�ة المنوس��بة للتا
ة أو خ���ارجه، وهل��� 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- الخطتي���

وط المعق��دة لنظ��ام ل�� الشر��
، وذل��ك ف  وليتاري��ا وبجانبه��ا الفلحيي �� الجزائرييي �� وش��اق، لكل�� تتمك��ن م��ن تنظي��م الطاق��ات الثوري��ة الهائل��ة والمجي��دة للتا

ل هذا البلد الشقيق
.برجوازية الدولة ف 
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ل المغرب
سنة من نضالت الحركة الماركسية اللينينية المغربية – إن هذه الحركة، إن كانت م��ا 16ولن نقدم هنا حصيلة - فمن المعلوم  :  أما ف 

ل���
وريا ول يس���تهان ب���ه ف  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 ���

وليتاري����ا المغربي����ة  ل���� للتا
ل��� عملي����ة بن����اء ح����زب ش����يوعل حقيفي

م���ن ش����أنه، بالخص����وص، أن يس����توعب(المخ����اض العس����تي للق����وى الثوري����ة المغربي����ة ف 
ل لسنوات  وليتارية لكفاح الحزب الشيوعل المغربا -وما ه�و ي�ا ت�رى، المص�تي ال�ذي ك�انت س��تعرفه راي��ة الماركس��ية). 1956-1945السهامات التا

، من ض�من مس�ائل أخ�رى، ل بلدنا، لول هذه الحركة؟ إن المسائل واضحة جدا لوستحق الجواب عل هذا السؤال، ول يمكن تفستي
اللينينية ف 

اكية العلمية الكامنة عند اليسار الديموقراطل الثوري، إذا لم نأخذ ذلك بعيي  العتبار
.طاقة التطور نحو الشتي

ل هذه المرحلة بالذات
، مسؤولية الحركة الماركسية – اللينينية المغربية أمام التاري����خ، ف  .إل أن هذا المكسب نفسه، يؤكد أكتر

ل هذا الظرف، الذي تخضع فيه الساحة السياسية بأكملها للشوفينية و الصلحية المتملقيي  
ومن ضمنهم علل يعتة، الذي يعتا هو بنفسه( ف 

جوازي��ة الص��غرى اكية ال��ذي يخض��ع لهيمن��ة العناض التقنوقراطي��ة المنبثق��ة م��ن الفئ��ة العلي��ا م��ن التا ل�� ال��وقت) عل بني��ة ح��زب التق��دم والش��تي
،وف 

ل نج��ت م��ن
الذي يزداد فيه اضطهاد الطبقات الكادحة، فإن بروز بديل ثوري بروليتاري، لن يصبح ممكنا، إل إذا تجاوزت أنوية هذه الحركة التي

جوازي��ة الص��غرى، - القم��ع وم��ن أخطائه��ا  ل وبشعة، أص��ولها التا
لتعم��ل بص��تا وتص��ميم وبعم��ق وس��طوم��ن بينه��ا منظم��ة إل الم��ام – لش��كل نه��اب 

ل��� ال���داخل والهج���رة الجم���اهتي الكادح���ة، 
ل��� المرتب���ة الول حالي���ا وس���ط الجم���اهتي العمالي���ة ف 

إن العم���ل وس���ط الهج���رة يرتب���ط بأه���داف العم���ل( وف 
ل��� من���اطق المه���اجرين الص���لية

ل��� نف���س ال���وقت عل ري���اح التفكتي��� والنق���اش والبح���ث)الث���وري والتنظيمل��� وس���ط الجم���اهتي الفلحي���ة ف 
، ولتتفت���ح ف 

ل والنظ���ري  ، وذل���ك عل قاع���دة مجه���ود مس���تمر، ومكث���ف ، لتعمي���ق المادي���ة التاريخي���ة ،انطلق���ا م���ن معرف���ة معمق���ة أك���ترالملموس���يي الي���ديولوحا
ل���� المجي���د، لنض���الت الجم���اهتي الش���عبية المغربي���ة ض���د اض���طهاد المخ����زن والس���تعمار ث���م الس���تعمار

ف���أكتر للواق����ع الملم����وس لبلدن���ا ، وللماض 
.الجديد

  العالم الثالث
اكية في حول الثورات الشيت
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ل� الع��الم الث�الث أو أغلبه�ا، ق�د أدت، وس�تؤدي إل: لنطرح أول هذا المشكل بدم بارد وبروح المسؤولية
اكية ف  هل يمكن الق��ول أن الث��ورات الش��تي

و تح�ت اس�م  ل خيم��ت عل التج�ارب"البولبوطي�ة" ذل�ك النحلل ال�دموي ال�ذي أدان��ه في��ديل كاس�تي
وري تحلي��ل الظلل ال�تي ؟ وإذا ك�ان م�ن الص �

قة اكية، فلبد قبل ذلك من التذكتي بالجوانب المشر .الشتي

قة)1 الجوانب المشر

، وق��د ت��وفرت فيه��ا الث��ورة عل وق��ت طوي��ل نس��بيا، ف��إن ل�� البل��دين الوليي ��
ه��ل يمك��ن أن ننس كوب��ا وفيون��ام والكف��اح البط��ولل لنيك��اراغوا الي��وم؟ ف 

اكية، وازدهار البلد والشعب، تحت راية الماركسية ة عملية بناء الشتي ل نفس الوقت وبموازاة ذلك، من-الثورتيي  تمكنتا من مباشر
اللينينية، وف 

م بوح�����دة عميق����ة ومس�����تمرة وعلق�����ات داخلي����ة رفاقي�����ة ل����" الوح�����دة"ول يج����ب هن�����ا الظ�����ن أن . تط�����وير ح�����زب ش�����يوعل يق����ود الم�����ة كله�����ا ويل�����تي 
تعت 

ل��� ك���ثتي م���ن)Monolithique" (المونولوثي���ة"
ل��� الثلثين���ات، عل مس���توى الفك���ر، وف 

، كم���ا ك���ان ذل���ك س���ائدا داخ���ل الحرك���ة الش���يوعية العالمي���ة ف 
ل الممارسة، ويا للسف

!!الحيان، وف 

ل تك��ون المكت��ب السياسل�� للح��زب م��ن 
ل�� ذل��ك، أن الشخص��يات القوي��ة ال��تي

ل ــ دوانوهك��ذا، ف��إن الك��ل يعل��م، والح��زب الش��يوعل الفيون��امل ل يخف 
ل��� هن���ا بالشخص���يات الك���تر ش���هرة(وفـــام فـــان دونـــغ إل تريونـــغ تشـــينه وفنكـــوين جيـــاب ول ـــ دوك طـــو 

، إن ه���ذه الشخص���يات ل يمك���ن)ونكتف 
ل شخص واحد

الها ف  ، وبفض��ل تربي��ة . اختي    منـهلقد عرف الحزب الشيوعل الفيونامل
ام المتب��ادل والديموقراطي��ةهوسر ، كي��ف يص��هر روح الح��تي

ل إطار
ورين لستي القيادة الجماعية، مفتاح بلورة الخط السديد وتطويره، وذلك بالمقاربات والتصحيحات المتتالية، لكن دائما ف  الداخلية الص 

ل���� الطبق����ة
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 ف 

.العاملة ومجموع الجماهتي الشعبية

يالي��ة لش��كل واس��ع، ويتعل��ق الم��ر ء ال��ذي اس��تغلته الدعاي��ة المتا ل��
ل�� نهاي��ة الس��بعينات، ظلل عل الث��ورة الفيونامي��ة المجي��دة، السر

لق��د خيم��ت ف 
لأي، لهواهنا بالطرد الجماعل 

ل� المراك��ز.  الفيونامييي  ذوي الصل الصيت 
ل� الجن�وب ف 

حقا لق�د ك�ان ذل�ك يم��س أقلي�ة قومي�ة ظل�ت، بالخص�وص ف 
ل�� من��ه شــولونالتجاري��ة المش��هورة ب 

جوازي��ة- بفض��ل بني��ات عش��ائرية- ، منغلق��ة عل ذاته��ا وخاض��عة )س��ايغون س��ابقا(، ق��رب مدين��ة هوسر للتا
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ق آس��يا ل� مجم��وع جن��وب شر�
ل تنوشر�� ش��بكاتها ف 

ة الص��ينية الص��ل ال��تي ل ض��د الح�دود الش��مالية. التجاري��ة الك��بتي
وبالتأكي��د أيض��ا، أن الع�دوان الص��يت 

-لكن ل مفر هنا م��ن الق��رار . لفيونام، كان من شأنه أن يجعل القادة الفيونامييي  يتخوفون من استغلل الصيي  لهذه القلية القومية لمصلحتها
ل� ه�ذا الموض�وع، تج�اوز النظ��رة الوطني�ة

وذلك مسألة تنطبق أكتر عل السياسة الخارجية للصيي  الش��عبية – أن الث�ورة الفيونامي�ة ل�م تس�تطع، ف 
ورة تح���رر الجم���اهتي ل ك���ان مطروح���ا انتق���اد أسس���ها لش���كل أعم���ق، به���دف دم���ج ض ���

جوازي���ة طبع���ا، وال���تي ل ورثته���ا ع���ن التا
جوازي���ة الفيونامي���ة ال���تي التا

ل برنامجها وممارستها العملية
، دمج ذلك ف  ل

ل عتا ضاعها الطبفي
. المضطهدة من القلية القومية ذات الصل الصيت 

وم��ع ذل��ك، ف��إن ه��ذه الظلل، مهم��ا ك��انت أهميته��ا، ل تس��تطيع أن تحج��ب الملحم��ة العظيم��ة للث��ورة الفيونامي��ة، والموق��ع ال��ذي م��ا زال��ت تمثل��ه
ل�� الع��الم الث��الث

جوازي،. بالنس��بة للش��عوب المض��طهدة ف  ل ال��تا
اس أك��تر م�ا أمك��ن م��ن مخلف��ات الفك��ر ال��وطت  لك��ن يج��ب أن نتعل�م م��ن ذل�ك الح��تي

ل وقت مبكر
، وف  ل التحرري، وذلك لشكل فعلل

.وأن نعمل عل دمج الشكالية الثنوية، بالصاع الطبفي

، ل ل�� الطبق��ة العامل��ة، ومجم��وع الش��عب الك��وبا
أم��ا الث��ورة الكوبي��ة، فق��د اس��تطاعت ع��تا ط��رق جدي��دة، بن��اء ح��زب ش��يوعل متج��ذر لش��كل عمي��ق ف 

اكية ه نحو الشتي ل� . يقوده ستي
ل تل�ت الث�ورة الكوبي�ة ف 

ل� الس��نوات الول ال�تي
ل ف 
، ع��تا ان��دماج1959ويكوسب المثال مغزى خاصا، لن الحزب بت 

، الح��زب 26حركة : ثلث منظمات ثورية مختلفة ل ل� الكف�اح التح��رري المس��لح للش�عب الك�وبا
و، وك��انت رائ�دة ف  ل أسسها في�ديل كاس��تي

يوليوز التي
ل – أو الحزب الشيوعل من النمط الكلسيكل – الذي تشكل منذ  اكل الشعتا

ل� الطبق��ة العامل��ة، والقي��ادة1925الشتي
، وكان متجذرا لشكل ق��وي ف 

و،. م��ارس المكون��ة م��ن الطلب��ة الث��ورييي  13الثوري��ة ل  وخلل عملي��ة البن��اء ه��اته، اس��تطاع الق��ادة الثوري��ون الكوبي��ون، وعل رأس��هم في��ديل كاس��تي

ل����
، تج����اوز حلقي����ة ودغمائي����ة الماض  ل ل���� م����ارس . وك����ذا ك����ل الش����عب الك����وبا

ل���� ال����ذي ح����اول1962ويش����كل التص����حيح، ال����ذي واج����ه ف 
، الت����وجه الحلفي

 أنيبــال المس��ؤول عل الهيئ��ة التنظيمي��ة له��ذا الح��زب الجدي��د 
أن يطب��ع ب��ه عملي��ة البن��اء ه��اته، مثل ب��ارزا عل) Anibal Escalante( إســكلننت

ل� . ذلك
ل� برنام�ج متلف�ز ف 

و، ف  ل�1962م�ارس  26وق�د ق�ام في�ديل كاس�تي
، وبحض�ور مجم�وع القي�ادة الوطني�ة بتحلي�ل معم��ق له�ذا النح�راف الحلفي

:وأضاف
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ل جذع، إن للجذور أهميتها، لكن ما ينمو هو جذع شجرة فارعة ج�دا أت�ت" 
إن الثورة جذع كبتي له جذور، انطلقت من مختلف النقط لتتحد ف 

ل الجذع
ل� ذل�ك. إن الج�ذع، ه�و ك��ل م�ا قمن�ا ب�ه جميع��ا من�ذ أن توح�دنا. جذورها، والتحمت ف 

ل ي�وم، أيه�ا الرف�اق، وأطل�ب منك�م أن تفك�روا ف 
وس�يأبي

لنستوعب ه��ذه الفك��رة. بإمعان، لن تلك مسألة أساسية، يصبح فيه ما قمنا به من قبل، كل واحد لحسابه الخاص، أقل أهمية مما فعلناه معا
ل الح��زب. جيدا

ك، وهو ما سنكون قد أنجزناه، ولن يتكلم أحد منا عما قام به لحسابه إما ف  ين عاما، سنتوفر عل تاري����خ مشتي ة أو عشر بعد عشر
، أو حرك��ة  ل اكل الش��عتا

، م��ن بعي��د. م��ارس 13يولي��وز، أو القي��ادة الثوري��ة ل  26الش��تي ل��
ل م��ن الماض 

ل ت��أبي
إن المه��م ه��و أن م��ا. ستص��بح كالج��ذور ال��تي

II" ننجزه الن، كجذع يوحدنا جميعا 

اكية 24انظروا الن، وبعد مرور  ها الحثيث نحو الشتي !!سنة عل هذا التحليل، إنجازات الثورة الكوبية وستي

:الظلل) 2

ل�� س��بيله بك��ل. إن الس��فر ع��تا ظلل الث��ورة، م��ن أص��عب المس��ائل بالنس��بة للمناض��ل الث��وري
م بالنض��ال الث��وري، ويض��جل ف 

ل يمك��ن للم��رء أن يل��تي 
يالي���ة – 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���مالل وملحق���ه المتعفن���ة المتا ل���

سر
ل ع���ادل، متح���رر م���ن ك���ل اض���طهاد واس���تغلل، ومتخل���ص إل الب���د م���ن الجرائ���م

ل��� الع���الم الث���الث، ين���درج ض���من بن���اء مجتم���ع إنس���اب 
ادوري���ة ف  الكمتا

اكية حي��ث كم��ا كت��ب ذل��ك لينيي ��  ، وكمرحل��ة"سوس��تطيع ك��ل طباخ��ة تس��يتي الدول��ة" والجن��ون لمث��ل ه��اته الحكوم��ات، مجتم��ع يخط��و نح��و الش��تي

ل المجتمع الشيوعل
.نحو اندثار أية دولة ف 

ل�!! لك��ن، ه��اهم ق�ادة أح��زاب ثوري��ة، تنوس��ب إل مث�ل ه��ذه المث��ل العلي��ا، يحل��ون خلف��اتهم ب��اللجوء إل الجريم��ة وإراق��ة ال�دماء
ه��ا ه�م، كم��ا وق�ع ف 

، يزعم����ون أنه����م يري����دون بن����اء مث����ل ه����ذا)1979(، وأفغانس����تان خلل م����ا يق����رب م����ن س����نة )1979-1975(كمبودي����ا خلل أرب��ع س����نوات مروع����ة 
اض عل مثل هذا الجنونضد الشعبالمجتمع بممارسة العنف  .، والغتيال لكل ثوري يحاول العتي

II   لت" ورد ل "جاك ارنوـ)Jacques Arnault (  1963، باريس "كوبا والماركسية" في كـتاب.
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ل�
و ف  ، كم��ا ق��ال ذل�ك في�ديل كاس�تي ل� ص�فوف الث�ورييي 

ز تل�ك ال�ذئاب ف  كيف يمكن لح��زاب ثوري�ة أن تف��رز مث�ل ه��ذه الوح��وش؟ كي�ف يمك�ن أن ت��تا
خطابه بعد أحداث كرينادا؟ وكيف يمكن، وهذا هو الده أن يتحول ثوريون إل ذئاب؟ 

لك�ن.  وجماعته إل قيادة الحزب الش��يوعل الكمب��وديبول بوطوصعود ) 1979- 1978(لفهم ذلك أحسن، علينا أن نتفحص الثورة الفغانية 

ل�: أريد من�ذ الن، التأكي�د عل م�ا يلل�
ل� م�أمن م�ن خط��ر ب�روز مث�ل ه�ذا التعص�ب العم وال�دموي، وخاص�ة ف 

إن أي ث�وري اي ح�زب ث�وري لي�س ف 
ل) أي اغلبي���ة دول آس���يا وإفريقي���ا وأمريك���ا اللتيني���ة(بل���دان الع���الم الث���الث 

ة بض���عف التقالي���د والثقاف���ة العمالي���ة داخ���ل الحرك���ة الثوري���ة ال���تي المتمتي ���
ر تمام�ا، لكن�ه ي�ؤدي إل التعص�ب، اكم عن�د الش�عب خلل ق�رون، ب�ل آلف الس�نيي  م�ن الض�طهاد، حق�د م�تا يطع  عليها، بالعكس، الحق�د الم�تي

.إذا ما أطلق له العنان

ل ل تحض والملزمة لبنية الرأسمالية(ليس هدفنا من طرح ما سبق، هو تحريف الثورييي  عن الثورة 
ل تأييد الجرائم التي

).إن التخلل عنها، يعت 

اس منه��ا ورة بن��اء الح��زب. إن انح��راف الث��ورة ليس��ت مس��ألة ل مف��ر منه��ا، ب��ل يمك��ن الح���تي اس م��ن ذل��ك خلل س��تي وري الح��تي كم��ا أن��ه م��ن الص ��
الث����وري نفس����ها، ل����ذلك، يت����وجب دراس����ة الح����الت الك����تر مرض����ية، يت����وجب مجابهته����ا واس����تخلص ال����دروس بالنس����بة لتجرب����ة ك����ل واح����دة منه����ا،

.وبالنسبة لكل منظمة ثورية

  ) أ
III: 1979-1978دروس تجربة أفغانستان في

III  فغانية فـي ـ
أ
ساسـا علـى الدراسـة المعمقـة ل فريـد هاليـداي 1978إن المعلومات التي نتوفر عليها حول الثورة ال

أ
فغانسـتان"، تحــت عنـوان ) Fred Halliday(، ترتكـز ا

أ
دجنـبر-نونـبر"-الثــورة فـي ا

والمعطيات الدقيقة المتعلقة به، تم تحليلها فــي1979ظروف التدخل السوفياتي في هذا البلد في دجنبر . 112، العدد44حتى  3، ص) New Left Review(، لندن، مجلة اليسار الجديد 1978
. 1981 ـ Amsterdam س ـ Transnational Institute ـ Soviet policy in the Arc of Crisis( كـتــاب لنفــس الكــاتب  ســيا، عــرض طــارق علــي فــي نــدوة)

خ
يضــا حــول الظــرف الــدولي فــي ا

أ
انظــر ا

Tashkent بريل
أ
.41-31، ص 85 -غشت، يوليوز152، عدد  New Left Reviewالمنشور في "  Strategic Aspect of Asia in the global System"المعنون  1985 في ا

فغانية منذ 
أ
-5-5، بتاريــخ 816عــدد " الهـدف"، ومقــال الــدكـتور عبــد الحسـين شـعبان فــي 1986-5-12، بتاريــخ 433، عـدد "نضال الشعب"، انظر تقرير كمال رشيد في 1979حول منجزات الثورة ال

1986 .

226



مام" : 
أ
 ــ وثائق ونصوصالخط التحريفي ــ 1994 ــ 1980"إلى ال

يالية، ودعاية الرجعية العربي�ة، مش�كلة الت��دخل العس�كري ل المقام الول، وكما تحاول تقديم ذلك الدعاية المتا
إن مشكلة أفغانستان، ليست ف 

ل���� ه����ذا البل����د
ل ف 
ل����. الس�����وفيابي

ل ف 
ل انس����اق إليه����ا التح����اد الس�����وفيابي

ورغ����م الج����وانب الس����لبية له����ذا الت����دخل، ف����إنه لي����س س����وى نويج����ة الدوام����ة ال����تي
يجنيفي��ة- الس��بعينات  ل يتحم��ل الثوري��ون الفغ��ان مس��ؤوليتها الول- س��بب الض��عف السياسل�� للقي��ادة التا

لن ه��ؤلء، أو عل. ه��ذه الدوام��ة ال��تي
ل 
، تل�ك 79-78القل، قادتهم، فتحوا ف  ل

يالي��ة والقط�اع الفغ��اب  الطريق، مفاهيمهم الخاطئة للثورة، وتمزق��اتهم النتحاري��ة، أم��ام م��ؤامرات المتا

ل
ل حتمت التدخل السوفيابي

لكن ما هل يا ترى هذه الثورة الفغانية؟. المؤامرات التي

 لقد شكل مجموعة من المثقفيي  وأشهرهم – والكتا سنا من ضمن القيادة، 
لنور محمد طرافت

 – شكلوا الح��زب ال��ديموقراطل للش�عب الفغ��اب 
ل�� ين��اير 

ل�� ك��ابول ف 
ل�� بلد تخض��ع لش��كل ش��به ت��ام لهياك��ل إقطاعي��ة تح��افظ عل 1965ف 

ل�� وض��عية قروس��طية) ملي��ون 17(م��ن س��كانها % 90، ف 
.ف 

ل�� 
، ع��رف ه��ذا الح��زب العدي��د م��ن الخلف��ات الداخلي��ة،1978أبري��ل  27وخلل الثلث��ة عشر�� س��نة م��ن نش��اطه، وإل ح��دود الث��ورة، م��ن القم��ة ف 

وك�����انت قاع����دته). الراي�����ة(وبارش����ام ) الش�����عب(أدت، وتح����ت غط�����اء وح�����دة ش�����به ش�����كلية، إل انقس����امه إل قط�����بيي  عرف����ا باس����م جري����دتهما، خل�����ق 
، ق��د توس��عت لش��كل ه��ام وس��ط ض��باط الجي��ش، وخاص��ة س��لح الج��و، وبش��كل أق��ل، وس��ط الطبق��ة الجتماعي��ة المش��كلة م��ن الطلب��ة والمثقفيي ��

ل� منتص�ف الس��بعينات، م�ن أص�ل  150000(العاملة الفغانية الضعيفة جدا 
ل� البن�اء، ف 

ل� المجم��وع، نص�فهم ف 
!).ملي�ون م�ن الس��كان 17عامل ف 

ل� الب�وادي حي�ث ظ�ل نش�اطه مرك�زا لش�كل أساسل� عل ك��ابول العاص�مة
إن ث�ورة. لك�ن ه�ذا الح�زب، ل�م يك�ن ق�د أق�ام ب�أي نش�اط تنظيمل� عمي��ق ف 

ل كابول، كرد فعل عل محاولة المتي داوود، رئيس الحكومة آن�ذاك 27
ية ف  ل الحقيقة انقلبا عسكريا مدعما بمظاهرات جماهتي

-أبريل، كانت ف 
طته المش��هورة  ، ك��ان- السافاكالمدفوع من طرف الش��اه وشر� ل ب��القوة، رغ�م أن ه��ذا الختي�

مح��اولته ت�دمتي الح��زب ال��ديموقراطل للش��عب الفغ��اب 
ل�� حك��ومته

ل�� ص��عوده إل الس��لطة، وف 
ل�� جه��از. ق��د س��اهم ف 

، ال��ذي أص��بح يتحك��م ف  ل
نام��ج، ال��ذي ك��ان الح��زب ال��ديموقراطل للش��عب الفغ��اب  إن التا

اع الملكي���ة م���ن الطبق���ات اكية، ولن���تي  ل عل طري���ق الش���تي
الدول���ة، يه���دف إل تحقي���ق برنام���ج ث���وري فعل للتغيتي��� ال���ديموقراطل للمجتم���ع الفغ���اب 

ل ك�انوا يهيمن��ون". ثورة من فوق"السائدة والقطاع أساسا، لكنها كانت 
وا الجم��اهتي الفلحي��ة ال�تي لذلك، ك�ان م�ن الس�هل عل القط��اعييي  أن ي�ثتي

بريـل  4، موسـكو، عـدد "نظريـة وممارسـة: الشـتراكية"النص الفرنسي المنشـور فـي مجلـة  (27حول الموقف الحالي للتحاد السوفياتي، انظر تقرير ميخائيل غورباتشوف في المؤتمر 
أ
الفقـرة. 1986ا

فغانستان، توجد في صفحات 
أ
). من هذه الطبعة 91-90المتعلقة با
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، ال����ذي ك����ان يطب����ق لش����كل كاريك����اتوري، سياس����ة التح����اد ، ض����د ه����ذا الحك����م الجدي����د، وظ����ن ه����ذا الختي���� ل  عل المس����توى الي����ديولوحا
عليه����ا ح����تي

ل�� 
ل ف 
، ظ��ن أن��ه، يمك��ن مجابه��ة ه��ذه المعارض��ة بق��وة جه��از الدول��ة 1932-1929الس��وفيابي ل�� إل مل��ك جم��اعل

ل فرض��ت ب��القوة تحوي��ل الراض 
ال��تي

ة الع��دد نس���بيا وذو. وح���دها ، الل���ذين كان��ا يرتك���زان، للقي��ام به���ذه المهم���ة، عل بروليتاري��ا ك���ثتي لك���ن خلف���ا للدول���ة، والح���زب الش��يوعل الس���وفياتييي 
ل��� وس���ط الفلحيي ���� الفق���راء، عل مكوس���بات الث���ورة الديموقراطي���ة الفلحي����ة العميق���ة

مس���توى ع���ال م���ن ال���وعل والتنظي���م ،وك���ذا، وذل���ك خاص���ة ف 
ل ،ك��ان علي�ه أن يب�دأ1918و 1917والحقيقية لسنوات 

، ف�إن الحك�م الث�وري الفغ��اب  ل
، وذل�ك تح�ت قي�ادة س��لطة الس��وفياتات والح�زب البلش��ف 

ل الجماهتي الفلحية، أو عل القل وسط ج�زء ه��ام منه�ا، وم�ع
ل البوادي الفغانية من الصفر دون أن يتوفر عل تنظيم سياسل متجذر ف 

عمله ف 
، أولئ��ك ال��ذين ق��اموا. إنه��ا مهم��ة مس��تحيلة طبع��ا IV! العل��م أن الطبق��ة العامل��ة م��ا زال��ت جنيني��ة  وأم��ام ه��ذا الم��أزق، ف��إن الق��ادة المتعص��بيي  أك��تر

ل��� 
ل��� الس���تعمال العم للق���وة، وذل���ك ح���تي ض���د1978أبري���ل  27بالعم���ل السياسل��� وس���ط الض���باط، وق���رروا النقلب المض���اد ف 

، انهمك���وا أك���تر ف 
ل� ق��ادة جن�اح. رفاقهم أنفسهم

ل� الش�هور الول م�ن الحك�م الث�وري، لك�ن تل�ك ك�انت)برش�ام(لقد ت�م نف 
، وعل رأس�هم ب�ابراك كارم�ل م�ن قب��ل، أي ف 

ل
لكن وبعد س��تة أش��هر، أرغ��م ق��ادة آخ��رون عل. وتلك مسألة ل علقة لها بالشيوعية. مرحلة سلمية استجابت لهدف تصفية حسابات الماض 

افات رسمية من نوع محاكمات موسكو لسنوات " القيام ب .1938-1936اعتي

IV  كـتــوبر ـ
أ
ول مرسـوم قـانون اتخــذته سـلطة السـوفياتات فــي ا

أ
رض، وهــو ا

أ
كـتوبر، وإذا كان المرسوم المتعلق بــال

أ
،1917ومن هنا يجب الحتراس من الضرر الذي تلحقه التصورات المبسطة لثورة ا

ثير البرنامـج والعمـل الثـوري الـذي كـان يقـوم بـه الحـزب البلشــفي فـي مجمــوع البلد منـذ سـتة
أ
نذاك في حالة انتفاضـة عامـة، وذلـك بالخصــوص تحـت تـا

خ
ن الفلحين الروس كانوا ا

أ
ثر، فل

أ
مثل ذلك ال

شهر، وكدا، بفضل النحلل العام لسلطة الدولة القيصـرية والتمـرد العـام وسـط الجنــود 
أ
للبلشـفة منـذ غشـت" ضـد التيـار"ضـد اسـتمرار الحــرب، وذلـك كـثمـرة للعمـل الشــجاع و!!) وليـس الضـباط(ا

يضــا اسـتمرار العشـرات السـنين مـن العمـل السياسـي والثـوري وسـط الفلحيــن مـن طـرف الشـعبويين سوقـد انضـم الجنـاح المتقـدم منهـم، يسارالشـتراكيين الثــوريين، إلـى الثـورة. 1914
أ
وكـان ذلـك ا
كـتوبر

أ
رباع قرن من النتفاضات الفلحية- البلشفية في ا

أ
مـواج راديــو كـابول فـي ! واستمرار الثلث ا

أ
ن يؤدي إعلن محمـد طراقـي علـى ا

أ
عـن برنامــج الصـلح الزراعــي 1978مــاي  9لذلك لم يكن ممكنا ا

نذاك في كابول
خ
ثر، وسط الجماهير الفلحية التي كانت تفصلها قرون عما كان يحدث ا

أ
.للحكم الجديد، وبشكل سحري، إلى نفس ال

ن تقوموسط الجماهير نفسهاوإذا كان من الممكن تعويض قرون من التخلف اليديولوجي والجتماعي بسنوات قليلة نسبيا في مراحل التغييرات الكبيرة والسريعة 
أ
، فإن ثورة من الفوق ل يمكنها ا

قيم منذ دجنبر 
أ
ن الحكم الثوري الذي ا

أ
فغان، خاصة، وا

أ
ن تؤدي وحشية عصابات الثورة المضادة منذ سبع سنين إلى صحوة الفلحين ال

أ
تجنب 1979مقام ذلك، ولعل من سخرية التاريخ المرة ا

.بعناية جنون سلفه
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ة م��ن القم��ع المعم��م ال��دموي والنتح��اري، ، وافتتح��ت ب��ذلك ف��تي ل�� م��ن ط��رف حفي��ظ ا أميي ��
وكنويج��ة منطقي��ة ل��ذلك، ت��م اغتي��ال محم��د طرافي

م��ن الممك��ن، انطلق��ا م��ن ه��ذه المعطي��ات، وإذا ك��ان الم��رء يت��وفر عل. والنتائ��ج المعروف��ة عل المس��توى ال��دولل 1979أدت إل أح��داث دجن��تا 
ل�� بع��ض الحي��ان

فكي�ف يمك��ن له�ذا الختي�� ال��ذي ت��درب عل. حفي��ظ ا أميي ��" ال��ذئب"للبن��اء الث��وري، فه��م كي�ف ب��رز - تجرب��ة م�ا – تجرب��ة م��رة ف 
أساليب التآمر وتقنية النقلب، والذي ل�م يك�ن يت�وفر س�وى عل تجرب�ة مح�دودة ج�دا للعم�ل السياسل�� وس��ط الجم��اهتي الكادح�ة، كي�ف يمكن�ه
، م���ن أج���ل بل���ورة خ���ط سياسل��� س���ديد ع���تا ل��� علق���ة ه���ذا الختي��� م���ع الجم���اهتي

ورة النق���اش ال���ديموقراطل داخ���ل الح���زب الث��وري، وف 
أن ي���ؤمن بص ���

، ل�م يك�ن ه��و الخ��ر س�وى ثم��رة المف�اهيم الخاطئ�ة، المتناقض��ة كلي�ا م�ع ج��وهر الماركس��ية، قنوات المركزية الديموقراطية؟ لكن حفيظ ا أميي �
ل�� الماركس��ية

ل جعل��ت مثقفيي �� برج��وازييي  ص��غار ل ي��رون ف 
، أن-ه��ذه المف��اهيم ال��تي اللينيني��ة س��وى تقني��ة للتنظي��م وللس��لطة، س��تمكنهم، كمثقفيي ��

وحيي ��� 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���اهتي بالحقيق���ة الج���اهزة
وم��ن.Vالتعص��ب والحلقي��ة واحتق��ار رفي��ق الكف��اح ال��ذي يح��اول البح��ث ع��ن الحقيق��ة الثوري��ة بصامة أك��تا وبتواض��ع واهتم��ام ب��الواقع الملم���وس

ت��م ،إل أن يلج���أ الم��رء إل تص��فية رفي��ق الكف���اح ذاك، باس���تعمال الق��وة عن��دما تت���وفر الس���لطة، أو ح���تي الس���لح م��ن قب���ل، وذل��ك باقتن��اع ت��ام ب���أن
، 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"م����ن أج����ل ع����زة الث����ورة ومج����دها"يعم����ل 

ل��� 
، ترج���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���ديموقراطل1979الجرامي���ة للق���ادة الفغ���ان، ف 

ل حول 
ل خلل الس��وينات والس��بعينات ح��ول مس�ار" الثورة من فوق"للشعب الفغاب 

ل� التح�اد الس�وفيابي
ل المفاهيم المبل��ورة ف 

تجد لها مسوندا ف 

V   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،ـ
لكن هذه الطاقات الكامنة، وفي كل مرحلة من مراحـل السـيرورة الثوريـة لهـا حـدود موضـوعية تتناسـب ومسـتوى الـوعي الممكـن. والتي سيمكن إطلقها بشكل منظم من إحداث التغييرات الثورية

سـاس المفهـوم اللينينــي ل. للجماهير
أ
يضـا ا

أ
علـى مـن الـوعي الممكـن للجمـاهير الـتي". للثـورة المسـتمرة عـبر مراحـل" إن هـذا التصــور، هــو ا

أ
مـام مسـتوى ا

أ
وعنـد الوصـول إلـى مرحلـة مـا، تنفتــح الطريـق ا

ما عـدم فهـم هـذه السـيرورة، وعـدم فهـم إمكانيـة تغييـر الواقــع اليـومي بشـكل ثــوري، وكـدا، ديناميـة تسلسـل. تخوض غمار التغيير الثوري
أ
إن الرغبة في القفز على هاته العوامل يعد مغامرة يسارية، ا

. مراحل الثورة المتتالية، فإن ذلك من قبيل الصلحية اليمينية

229



مام" : 
أ
 ــ وثائق ونصوصالخط التحريفي ــ 1994 ــ 1980"إلى ال

ل��� الع���الم الث���الث
ل��� قي���ادة الح���زب الش���يوعل للتح���ادVIالث���ورة ف 

ل انتصت خلل ه���ذه المرحل���ة ف 
، وذل���ك تح���ت ت���أثتي التجاه���ات التقنوقراطي���ة ال���تي

ل انتقدها الم��ؤتمر 
، هذه التجاهات التي ل

له�ذا الح�زب لش��كل معم�ق عل المس��توى ال�داخلل 27السوفيابي
VII) انظ��ر التقري�ر المش�ار إلي�ه لميخائي��ل

).غورباتشوف

:دروس تجربة كمبوديا-ب

ل�� بــول بــوطإن مس��ألة كمبودي��ا تح��ت نظ��ام 
، أخط��ر، لنه��ا دام��ت أك��تر م��ن أرب��ع س��نوات قت��ل خلله��ا م��آت1979 أخط��ر م��ن مأس��اة أفغانس��تان ف 

ل��� التحقي���ق الف���وري، وب���أي ثم���ن ك���ان، المجتم���ع 
ل���"الش���يوعل"اللف م���ن الش���خاص، وذل���ك م���ن أج���ل إنج���از الحل���م الخ���رق المتمث���ل ف 

، يمث���ل ف 
، أخط���ر أيض��ا، لن الح��زب ال��ذي وض��ع ه��ذا الجن��ون ال��دموي موض��ع التط��بيق، ك��ان، ق��د ل�� أردأ م��ا للكلم��ة م��ن معت ��

الحقيق��ة يوطوبي��ا فوض��وية ف 
ل  15شكل خلل 

ل قادته إل السلطة ف 
ل البوادي والفلحيي  الكامبودييي 1975سنة، من حرب التحرير الشعبية التي

كي��ف وق��ع. ، قاعدة فعلية ف 
ل كمبوديا يساعد عل فهم ذلك

الية عاش سنوات عديدة ف  ذلك؟ إن التحليل المعمق الذي أعطاه باحث تقدمل من جامعة أستي
VIII.

ل��� 
ل��� الح���زب الش���يوعل للهن���د الص���ينية، بج���انب 1951إن الح���زب الش���يوعل الكمب���ودي أسس���ه ف 

المناض���لون الش���يوعيون ال���ذين ك���انوا ق���د تكون���وا ف 
، وقد التحق بهذا الحزب ما بيي   ل� فرنس�ا، ع�دد م��ن الش��باب المثقفيي �� ال�وطنييي 1959-1953رفاقهم الفيونامييي 

، وبعد رجوعهم من الدراسة ف 
ل�� ه��ذا

الج��ذرييي  ال��ذين ش��كلوا فيم��ا بع��د م��ا أص��بح يع��رف بمجموع��ة ب��ول ب��وت، وق��د اس��تطاعت ه��ذه المجموع��ة أن تحت��ل لشعة مواق��ع هام��ة ف 

VI  سمالي"وبشكل رئيسي نظرية ـ
أ
في الستينات، والتي تطورت في السبعينات حول مفهوم الدور الحاسم للبيروقراطيـة المدنيــة والعسـكرية وفئت النتلجانســيا، كـقــوة تتحكــم فــي" الطريق اللرا

و . جهاز الدولة
أ
، ممـا يمكـن مــن تصـنيف دول مثـل البنيـن"التوجه الشتراكي"البلد والمجتمع، وذلك حتى بالنسبة للدول ذات " عصرنة"وفي " القديمة"و/ دورها في تغيير الهياكل الستعمارية ا

ســيمونيا، رئيـس شـعبة فـي معهـد.الـدكـتور ن 1984إن صـيغة لهـذه النظريـة، قـد قـدمها فـي بدايـة (ومدغشقر وبيرمانيا بجــانب اليمـن الجنــوبي، ويبررنظريـا الـدعم اللمشــروط المقـدم للنظـام الثيـوبي 
كاديمية العلوم بالتحاد السوفياتي، في مجلة 

أ
").توطيد الدولة والتمايز السياسي في دول الشرق"، تحت عنوان 1984، 1العدد" العلوم الجتماعية"الدراسات الشرقية با

VII  في العالم الثالث؟"هل سيذهب التفكير الجديد حول السياسة الخارجية للتحاد االسوفياتي الذي انطلق في هذا المؤتمر نفسه إلى حد التراجع على مفهوم الثورة من فوق ـ
VIII    ـcambodia1975 -1979

m.Vickery george Allen and Unwin and south End Press-Angleterre/Australie-1984
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اير  ل فتا
ل المؤتمر الثالث للحزب ف 

، انهمكت الط��ر1963ومنذ . ، حيث أصبح بول بوت أمينه العام1963الحزب الجديد، لتصل إل القيادة ف 
ل�� غاب��ات كمبودي���اطبــول بــوالش���يوعية الكمبودي���ة تح���ت قي���ادة 

ل��� تنظي���م الكف��اح المس���لح ف 
وق��د ك��ان ب���ول ب��وت ق��د تح��الف خلل.  ومجم���وعته ف 

سنوات صعوده إل قيادة الح�زب الش�يوعل الكمب��ودي، وأيض�ا م�ن أج��ل ه�ذا اله�دف، م�ع ق�ادة مجموع��ات فلحي��ة مس�لحة ك�انت تمث��ل اس��تمرارا
ل ك����انت)Issarak" (إيســـاراك "، الموجه����ة ض���د الحتلل الفرنسل���� والملكي���ة 1954-46للعص����يانات الفلحي����ة لس����نوات 

، ه����ذه العص����يانات ال���تي
ل�� الماقب��ل). جاكري(تتوفر عل كل السمات المعروفة للعصيانات الفلحية المدمرة 

، وهو إرث الماض  وتطبعها شوفينية عنيفة ضد الفيونامييي 
IXاستعماري

ل أص�بحت ان�دماجا م�ن بع�د، ع�وض القي�ام بإع�ادة تربي�ة ه�اته. ، غذاه وفاقمه الس�تعمار الفرنسل�
وعن�د تش�كيل تل�ك التحالف�ات ال��تي

، ل ل عن��د تك��وين جي��ش التحري��ر الش��عتا
، كم��ا فع��ل ذل��ك م��او تسل�� تون��غ والح��زب الش��يوعل الص��يت  ل

ل والثق��اف  المجموع��ات عل الص��عيد الي��ديولوحا
ل����� 
ل����� الص�����يي  ف 

ل����� ب�����دايات ح�����رب التحري�����ر الش�����عبية ف 
، تبت ����� ب������ول ب�����وط وأص�����دقاءه إيديولوجي������ة وأه�����داف وأس�����اليب ق�����ادة ه�����ذه1928-1927وف 

الذي كانت تعيشه البادية الكمبودي�ة ب�دون انقط�اع من�ذ س�نوات ل ظل ظروف العنف والتدمتي
المجموعات الفلحية المسلحة، وقد وقع ذلك ف 

ات السنيي  . طويلة، بل عشر

ل% 90إل  80بالنس���بة ل : "وكم���ا كت���ب ذل���ك فيك���وري
م���ن الش���عب الكمب���ودي ال���ذي يمثل���ون س���كان الب���وادي، أص���بح التعس���ف والقت���ل الفج���اب 
ه، أص�بحت مس�ائل ج�اري به�ا العم��ل، وذل�ك قب��ل الح�رب والث��ورة والضطهاد السياسل واس��تغلل ال�دين ورد الفع�ل ض�ده لش�كله العني�ف أو غتي��

ل السبعينات
ل . ف 

ل شكلها الجنيت 
). 17المصدر السابق، ص " (إن البلبوطية كانت موجودة هناك ف 

ل�� التص��فية
ل�� تل��ك الس��نوات، وكلم��ا أتيح��ت له��م الفرص��ة ل��ذلك، ب��دأوا ف 

ل�� قي��ادة الح��زب الش��يوعل الكمب��ودي، ف 
وق��د ب��دأ ب��ول ب��وت ومجم��وعته ف 

الجس����دية لط����ر الح����زب الش����يوعل الكمب����ودي ال����ذين ظل����وا موش����بتيي  ب����الخط الص����لل له����ذا الح����زب، وأص����بحت ه����ذه التص����فيات ممنهج����ة بع����د
ل سنوات 

، هذه، لشكل ملخص ج��دا، هل�� الص��ول الجتماعي��ة والتاريخي��ة1978-1975السويلء عل السلطة من طرف بول بوت وجماعته ف 
ل�� الحقيق��ة عص��يانا فلحي��ا م��دمرا  78-75، ت��بيي  أن نظ��ام بولب��وط "للبولبوطي��ة"

(ل��م تك��ن ل��ه أي علق��ة ب��المفهوم الماركسل�� للث��ورة، لق��د ك��ان ف 

IX  حيان في تاريخ الهند الصينية ما قبل الستعمار، صراعات بين المملكـتين الفيتنامية والكمبوديةـ
أ
.لقد وقعت في كـثير من ال
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ي���اؤهم وحبه���م للس���لطة ص���وابهم، وح���اولوا) ج���اكري جوازييي  الص���غار، وم���ن ق���ادة الح���زب ال���ذين أفق���دهم كتا تق���وده مجموع���ة م���ن المثقفيي ��� ال���تا
ل شكل يوتوبيا فوضوية متعصبة وعمياء

وإذا كنا هنا، نج�د بع��ض الش��به م�ع نه�ج حفي��ظ ا أميي �� –أي منه�ج المثق�ف. Xتجسيد هذه السلطة ف 
ل�� بغطرس��ة الس��لطة 

وب��التلهف عل تغيتي�� الع��الم حس��ب- وقب��ل ذل��ك بالوص��ول إل قي��ادة الث��ورة- المقتن��ع أن��ه يمتل��ك الحقيق��ة الثوري��ة والمنوسر
ي�اء ال�ذي ي�ؤدي طبع�ا إل نف�س التعص�ب ال�دموي، لك�ن ه�ذه الم�رة مض�اعف عشر� م�رات رغباته، فإننا نج�د هن��ا مثل مختلف�ا لتجس�يد ذل�ك الكتا

وليتاري��ة تح��ت راي��ة نظ��رة للتاري����خ طوباوي��ة متعص��بة وش��وفينية لق��د ظن��ت جماع��ة ب��ول ب��وط أنه��ا. لس��بب تعبئ��ة الجم��اهتي المض��طهدة غتي�� التا
بي���ة" س���تحرر" اكم داخله���ا لس���بب ق���رون م���ن القه���ر، لك���ن دون القي���ام بمجه���ود لتي الجم���اهتي الفلحي���ة الكمبودي���ة بإث���ارة ك���ل الحق���د الم���دمر الم���تي

ام حي��اة وكرام��ة النس��ان –وذل��ك ح��تي بالنس��بة للع��دو اكية وأممي��ة بروليتاري��ة، وهل�� الش��كل العل للنس��ية ولح��تي
إن ذل��ك-الجم��اهتي تربي��ة اش��تي

ر، لك��ن ، ذل�ك الحق�د الم��تا ، الستي ضد تيار التعصب الذي ينميه وسط الجم��اهتي ل بعض الحالت، وكما هو واجب الثورييي  الشيوعييي 
يفرض ف 

ل���" س���تحرر"لق���د ظن���ت تل���ك الجماع���ة أنه���ا . ال���ذي يج���ب تح���ويله إل طاق���ة ثوري���ة واعي���ة
الجم���اهتي الفلحي���ة بفض���ل يوطوبي���ا متخلف���ة تتمث���ل ف 

وع للمجتم����ع يرب���ط ازدهاره����ا" ش���يوعية" بدائي���ة ترتك���ز عل لف���ظ، ب���ل ت���دمتي إس���هام الحض���ارة المديني����ة كله���ا، ع���وض تربي���ة الجم���اهتي عل مشر���
ل إطار توازن صحيح بيي  البادية والمدينة، عتا تحالف العمال والفلحيي  ال�ذي

باسوبطان البوادي لسهامات العلم والتقنية الصناعية، وذلك ف 
ل��� علق���ة ص���ادقة وأخ���وة م���ع ك���ل ش���عوب الع���الم، وعل رأس���هم

اكية، وف  ل��� إط���ار الس���تي نح���و الش���تي
ل والمنس���جم، ف  س���يؤدي إل ت���داخلهم الت���دريجا

اكية .شعوب المجموعة الشتي

X  ن تتلءم يوطوبيا فوضوية مع مثل هـاته الديكـتاتوريــة الممارسـة عـبر جهـاز الدولـة، لكـن ذلـك هـو التنـاقض الملزم للفوضــوية السياسـية ـ
أ
ن يتسائل كيف يمكن ا

أ
خلفـا للفوضــوية(يمكن للمرء ا

جل تدمير الدولة). النقابية التي تؤدي بالعكس إلى الصلحية
أ
ي الفوضوية السياسية، بحاجة إلى تنظيم من ا

أ
وعمومــا ل يحــدث إل فــي(ولكن وحين تحقق ذلك الهدف بفضل ثورة فلحية . فهي، ا

ماكن حيث ل تكون هذه الحركات قوية بشكل كافي لفرض بديل ثوري حقيقــي
أ
خرى، وخلل مراحل، وفي ا

أ
فــي كطالونيــا: حالت استثنائية، عندما تكون الدولة نفسها تتفكك تحت ضغط حركات ا

وكرانيا سنة 1937في سنة 
أ
وتؤكد ذلك التجــارب الفوضــوية. تنزع تلك الفوضوية، نحو التحول إلى دولة تدمر نفسها بنفسها، دولة بدون قوانين ول ضوابط) 1919، والتمردات التي قادها ماخنو في ا

عله( السريعة الزوال والنادرة 
أ
).انظر حول التقارب بين البولبوطية وبعض هذه التجارب، وكدا مع الشعبوية الفلحية، كـتاب فيكوري المشار إليه ا
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، لكن��ه ك��ان خط��ا" خ��ط الجم��اهتي"إن  لم��او تسل�� تون��غ ال��ذي ك��ان ه��ؤلء الماركس��ييي  المزع��وميي  يوش��دقون ب��ه، ل��م يك��ن أب��دا خط��ا ذيلي��ا للجم��اهتي

وليتاري�ا وحزب��ه��ا الماركسل� ل��-يه�دف رف�ع وعيه�ا ت�دريجيا، وذل�ك تح�ت قي�ادة التا
وأخ�ذا بعيي � العتب�ار المس��توى ال�ذي يمك�ن الوص��ول إلي�ه. اللينيت 

اتيجية أب��دا بالنض��ال دائم��ا ض��د التجاه��ات والمناه��ج الس��لبية الض��يقة الماض��وية، وخاص��ة ض��د ل�� ك��ل مرحل��ة، لك��ن دون إخف��اء اله��داف الس��تي
ف 

ل نفوس الجماهتي
. كل أشكال التعصب الذي غرسته قرون من الضطهاد ف 

إيجابيات وسلبيات التجربة الصينية)3

ل���
اكية ف  ل 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���تي

إذا ك���انت ك���ل مس���ألة م���ن المس���ائل ال���تي
، من��ذ م��ا يق��رب م��ن  ل�� الوض��ع. عام��ا، تس��تحقان لوح��دهما ع��دة مجل��دات 40الص��يي 

، عل ك��ل ح��ال ف  وإض��افة ل��ذلك م��ن الص��عب – يص��عب علل��
ل م��ا زال��ت ج��د مفتوح��ة، لك��ن أري��د إث��ارة

ل أت��وفر عليه��ا – الي��وم تس��طتي حص��يلة دقيق��ة له��ذه التجرب��ة، وتقيي��م ديناميته��ا ال��تي
الح��الل للمعطي��ات ال��تي
:النوباه للنقط التالية

، قد تأثرت بالثورة الثقافية الصينية، وإذا لم نكن أبدا ما يسميه الفرنسيون"إل المام"إن حركتنا الماركسية اللينينية، وبالخصوص منظمتنا - أ
، فإنن��ا ل��م نق��م م��ع"الم��اويون"ب  ل

ل�� الص��يي  وللمواق��ف النظري��ة والسياس��ية للح��زب الش��يوعل الص��يت 
، بمعت �� التبعي��ة العمي��اء لك��ل م��ا ك��ان يفع��ل ف 

ب���المعت  الماركسل��� للكلم���ة، أي بوبص وموض���وعية له���ذه الث��ورة، تقيي��م يح��دد إس���هاماتها العظيم���ة لمفه��وم وممارس���ة بن��اء... ذل��ك بتقيي���م نق��دي
ل دول العالم الثالث، وكذا أخطائها

اكية، خاصة ف  .الشتي

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- ب
ل�� ه��ذا الط��ار ل يمك��ن التقلي��ل م��ن الث��ر ال��ذي ك��ان لمؤلف��ات 

ل بع��د وف��اة م��او تسل�� تون��غ كخيان��ة تحريفي��ة، وف 
 عل جي��لبتلهــايمالش��يوعل الص��يت 

ي بعـد وفـاة مـاو تسـ  تونـغ( كامل من مناض��لل حركتن��ا، وخاص��ة كت��ابه الختي�� ح��ول الص��يي   ل م��ن) تساؤلت حول الصـير
والمجل��دين الول والث��اب 

" 
 ــ التحــاد الســوفيابت

 ــ في
ة تجعل��ه ع��ديم الت��أثتي( ،"الصاع الطبقت ، ف��إنه ين��اهض الش��يوعية بفضاض��ة ك��بتي أم��ا المجل��د الث��الث المك��ون م��ن جزئيي ��

ل( ويظهر أنه حان الوقت للتطرق لهذه المسائل بدم بارد وموضوعية ).عل المناضل الجدي
).وأقوم هنا بنقد ذابي
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اكية1921هل يصح مثل أن نق�ول، كم��ا يط�رح ذل�ك بتله�ايم، أن ك��ل مكوس��بات الث�ورة الص�ينية من�ذ  ، وك��ل المجه�ود العظي�م م�ن أج��ل بن�اء الش��تي
ل��� الص���يي  م���ن 

ل��� 1976إل 1949ف 
ل ق���د ش���طبها انقلب داخلل��� ف 

ة م���ن الش���عب الص���يت  ل والجم���اهتي الغفتي���
ال���ذي ق���ام ب���ه الح���زب الش���يوعل الص���يت 

ل أكتوبر 
؟ ه��ل تس��تطيع اتجاهاته�ا الس��لبية أن تنتص عل1976القيادة الصينية ف  ل تخوض�ها الص�يي  من�ذ عشر� س��نيي 

؟ م�ا ه�و مص��تي التجرب�ة ال�تي
ل�� ه��ذه التجرب��ة

؟ كي��ف يمك��ن التميتي �� ف  ل
وليتاري��ا والش��عب الص��ينييي  وملييي �� أط��ر الح��زب الش��يوعل الص��يت  ل�� قل��ب التا

اكم��ة ف  ك��ل المكوس��بات المتي
اكية انطلق���ا م���ن ه���ذا ل به���دف تط���ويره نح���و الش���تي

بيي ��� التجاه���ات الس���لبية والمجه���ودات الس���ديدة للتكي���ف أحس���ن م���ع واق���ع المجتم���ع الص���يت 
ا جديا ودراسة موضوعية وعلمية وليس اتخاذ المواقف المسبقة XIالواقع الملموس نفسه؟ إن كل هذا يتطلب تفكتي

ويج��ب" (نظري��ة الع��والم الثلث" نظري��ات مث��ل - طبع��ا عل ص��عيد السياس��ة الخارجي��ة ل يمك��ن إل أن ننب��ذ – عل ك��ل ح��ال ه��ذه وجه��ة نظ��ري
اجع عنه���ا لحس���ن الح���ظ، رغ���م أن ذل���ك يت���م ببطء) الت���ذكتي هن���ا أنه���ا ب���دأت توبل���ور من���ذ بداي���ة الس���بعينات ل ي���تي

ل ب���دأ الح���زب الش���يوعل الص���يت 
ال���تي

يالي���ة ال���ذي يكش���فه أك���تر ف���أكتر ريغ���ان وم���ن وت��دريجيا، ت���دفعه ل���ذلك ع���وامله الداخلي���ة نفس���ها واتض���اح السياس���ة الس���وفياتية والواق���ع الف���ج للمتا
.معه

ل�� أبري��ل 
ل�� ه��ذه-ح��ول موض��وع بنغلدي��ش 1971علين��ا إذن، أن نح��افظ – كم��ا فعلن��ا ذل��ك دائم��ا، مثل ف 

ورييي  ف  عل اس��تقللية ال��رأي والق��رار الص ��
، حزب���ا وب���الحرى حكوم���ة، مواقفن���ا الخاص���ة عل المس���توىبك���ل اس���تقللية إزاء أي ك���انالمي���ادين وأن نح���دد ول���ن نك���ف ع���ن التأكي���د عل ذل���ك، 

ل ف صيانة راية الماركسية. الداخلل والخارحا ل المغرب، فبسبب ذلك أيضا-وإذا كان لنا شر
. اللينينية ف 

ة طويل���ة م���ن الث���ورة ل��� الواجه���ة خلل ف���تي
ل ك���انت ف 

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���تي
ل تش���كل الس���اس 

ل��� ال���ذي ته���دف ك���ل ه���اته الدراس���ة إدانت���ه" النظ���ري"الثقافي���ة الص���ينية، وال���تي
ة . للتعص���ب الحلفي الواح���د"إنه���ا الطروح���ة الش���هتي

، أنه��ا، وخلف��ا، لم��ا ك��ان يزعم��ه الم��دافعون عنه��ا، ل". ينقس��م إل اثنيي �� ل�� مق��ال منفص��ل نق��دا نظري��ا له��ذه الطروح��ة، نق��د أتمت �� أن ي��بيي 
س��أقدم ف 

XI  من ماو إلى دينغ" لنذكر كمثال لمثل هذا المجهود الكراس المعنونـ"
-From Mao to DENG –Bulletin of concerned asian sholars-zed press.London.1983
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ل ل تمث��ل ه��ذه الطروح��ة س��وى
ل تزع��م النوس��اب إليه�ا، ول بالس��س النظري��ة للجدلي�ة المادي��ة ال��تي

علقة لها، ل بتعاليق لينيي  حول الجدلي��ة ال�تي
ل نصوص . كاريكاتورا رديئا لها

ل طورها ماوتسل تونغ ف 
، حيث كان يؤكد بقوة عل هذه المشاكل1958لنذكر، عل العكس، بالفكرة المركزية التي

ل��� إط���ار حمل���ة م���ا يس���م ب 
وس���ط الح���زب الث���وري م���ن أج���ل بل���ورة أو)  السياسل���النق���اشوأفض���ل هن���ا كلم���ة (إن الصاع السياسل��� ": مائ���ة زه���رة"ف 

 السياس����ية واليديولوجي����ة وم����ن ت����م التنظيمي����ة للح����زب، ويج����ب خ����وض الصاعتقوي����ة الوح����دةتط����وير الخ����ط السياسل���� يج����ب ان يك����ون ه����دفه 
ل� فات��ح غش��ت . م�ن أج�ل الوح��دة، ولي�س النقس�ام) النق�اش(

ل أرس�لها م�او ف 
، إل تلمي�ذ م�ن بكيي � ك�انوا م�ن ض�من1966لن�ذكر أيض�ا بالرس�الة ال�تي

بالض��افة ل��ذلك،: "المش��هورة خلل الث��ورة الص��ينية، بع��د ان أك��د له��م دع��م رف��اقه الح��ار لروحه��م الثوري��ة، أض��اف م��او "داتــزي بــاو" المب��دعيي  ل
ومع أننا نقدم لكم دعمنا، فإننا نطلب منكم توجيه عنايتكم إل مشكل الوحدة مع جميع أولئك الذين يمك�ن التح�اد معه�م، فيم�ا يخ��ص أولئ�ك

ل الحياة
ة، يجب بعد توضيحها لهم، إعطاؤهم فرصة للعمل ولتصحيح أخطائهم والنطلق من جديد ف  .الذين ارتكبوا اخطاء كبتي

وليتاريا ل يج�ب أن تتح��رر وح��دها، ب�ل يج�ب أن تح��رر النس��انية جمع�اء وإذا ك��انت ع��اجزة ع�ن تحري�ر النس�انية جمع�اء،. لقد قال ماركس أن التا
، أرجوكم، أيها الرفاق أن تعط�وا عناي�ة فائق�ة له�ذه الحقيق�ة ل

مجل�ة أنف�اس، الطبع�ة الفرنس�ية،. (فإنها لن تستطيع ايضا تحرير نفسها لشكل نهاب 
).1971، الرباط، 34، ص 21-20رقم 

لك��ن ه��ل ل يج��ب البح��ث ع��ن أس��باب ذل��ك، إض��افة إل المي��دان الساسل��. للس��ف، ل��م ت��وجه الث��ورة الثقافي��ة الص��ينية أي��ة عناي��ة له��ذه الحقيق��ة

ل��
ل�� ك��ون تفكتي�� م��او ف 

ات العميق��ة و الشيعة، ف  ل�� تل��ك المرحل��ة م��ن التع��بتي
ل ف 
، رغ��م أن��ه ك��ان 1966للوق��ائع الجتماعي��ة والثقافي��ة للش��عب الص��يت 

 به���ا ك���ل أعم���اله، ك���ان ه���ذا التفكتي��� نس���ميه ان���زلق ل ج���دلل نح���و المانوي���ة
ل تتمتي ���

، فه���ذه) Manichéisme(مطبوع���ا لش���كل عمي���ق بالنس���ية ال���تي
المتمردي��ن الث��ورييي  يمتلك��ون"الرس��الة إل تلمي��ذ بيكيي �� ، واك��تر منه��ا الت��وجه الملم��وس ال��ذي أعظل�� للث��ورة الثقافي��ة، كان��ا يرتك��زان عل تص��ور أن 

ة، أنه��م "الحقيق��ة كله��ا  وليتاري��ا ،بينم��ا مواق��ف أولئ��ك ال��ذين يج��ابهونهم فهل�� خاطئ��ة، تمام��ا ،ب��ل خطتي��� جوازي��ة"، حقيق��ة التا ، ب��ل ح��تي كم���ا"التا
ء، تك���رار" ( العص���ابة الس���وداء" تشـــينغ تشـــينهق���الت ذل���ك  ل���

وه���ل ل���م يك���ن ماوتسل��� تون���غ –ال���ذي ك���ان عج���وزا آن���ذاك، وك���ان يخسر��� ف���وق ك���ل سر
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ل ي���واجه به��ا" الخروتش���وفية"
، وإن ك���ان لش���كل مختل���ف تمام���ا، أن المقاوم��ة الس���لبية ال��تي ل�� الص���يي  بع��د وف���اته – يعتق��د ه���و ك��ذلك، بع��د س���تاليي 

ف 
اكية، ما هل إل تعبتي عن معارضة بعض أطر الحزب؟

).مجتمع ذو جذور فلحية عميقة الستي لشعة أكتر من اللزم نحو الشتي

ل 
ء ل: "المشهورة، كان ماو تسل تونغ أكتر جدلية، وهكذا كتب" المائة زهرة"، وخلل حملة 1958ف  ل��

إن شيئا ص��حيحا ب��دون أدب �� خط��أ ه��و سر
ل التاري����خ

يقي�ة. سابق له ف  ل ق��انون التناقض��ات، إنه�ا وجه��ة نظ��ر ميتافتي 
ل� "" (إن هذا الطرح ينف 

Édition du نص�وص م�او تسل� تون�غ المنش��ورة ف 
Cerf "  496-495ص ،"ماو تسل تونغ يتكلم إل الشعب"، باريس، تحت عنوان.(

، 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����دلل
.الماركسية

، يك�ون أح�د التي�ارات لش�كل ع�ام أق�رب م�ن ه��ذه الحقيق�ة الثوري�ة، لك�ن ل ل مثل هذه النقاشات بيي  المناض��ليي  الث�ورييي 
طبعا، يبيي  التاري����خ أن ف 
اب منه���ا أك���تر إل إذا ت���م أخ���ذ ال���رأي المخ���الف، رغ���م- دون الوص���ول إليه���ا لش���كل ت���ام أب���دا، لن لي���س هن���اك حقيق���ة إنس���انية مطلق���ة- يمك���ن الق���تي

امه دائما، بعيي  العتب�ار، لن ذل�ك ال�رأي يعك�س ج�زءا م�ن الواق�ع  ل� هن�ا التوفي��ق، ب�ل التج�اوز الج�دلل(انتقاده واحتي
وأخ�ذه بعيي � العتب��ار، ل يعت 

ل� ). لنواقص الرأي الق��رب للواق�ع
ل� نظامن�ا ال�داخلل ف 

ام رأي القلي�ة المس��جل ف  إن ذل�ك. 1974وه�ذا ه�و المعت �� ال�ذي يج�ب إعط��اؤه لمب�دأ اح��تي
ل ال��ذي يف��رز لش��كل ديم��وقراطل خط��ة العم��ل

وري والرف��افي ي الص �� وري عل ص��عيد النقاش��ات الداخلي��ة، كم��ا عل مس��توى النق��اش الجم��اهتي ض ��
ل� العم�ل، بع�د أن تق��رر ع�تا قن��وات المركزي�ة الديموقراطي��ة

م بها كل الرف�اق ف  ل يجب أن يلتي 
عل ه�ذه الس��س فق�ط، يمك�ن بن�اء قي��ادة. الثوري التي

ل
.جماعية، وحزب ثوري من النمط اللينيت 

هل من خلصات؟
ل��� تفكتي��� المناض���ليي 

ل يمك���ن أن تس���اهم ف 
ل��� الص���فحات الس���ابقة بع���ض اللبن���ات الول ال���تي

ه���ل يمك���ن اس���تخراج بع���ض الخلص���ات؟ لق���د وض���عنا ف 
ل� مهم�ة بن�اء الح��زب الش�يوعل-الثورييي  المغاربة، وخصوصا مناضلل الحركة الماركسية

ل� التص�ور ال�ذي م�ن ش�أنه أن يق�دم ف 
اللينيني��ة المغربي�ة، ف 
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وليتاريا المغربية، المنظمة والقائدة للتحالف العم��الل الفلحل�� ل� طري�ق الث�ورة الوطني��ة. للتا
ه�ذا الح�زب ال�ذي تق��ع علي�ه مس�ؤولية قي��ادة ش�عبنا ف 

اكية .الشعبية ونحو الشتي

ل� خض�م
ل� ه�ذه الص�فحات، عل العك�س، يتعيي � عل جمي�ع الرف�اق إغناءه��ا ف 

لن نحاول هنا تلخي�ص، وبالت�الل إفق�ار عناض التفكتي� المطروح��ة ف 
، العم����ل النض����الل  ورة الن����دماج م����ع العناضوس����ط الجم����اهتي الكادح����ةالعم����ل النض����الل ل���� إط����ار س����تي

ل���� المق����ام الول الطبق����ة العامل����ة، وذل����ك ف 
، وف 

ل من شأنها وحدها، أن تضمن انصهار الشيوعييي  الحقيقييي 
ورة التي .الطليعية لهذه الطبقة، هذه الستي

وري، م�ن أج�ل التقلي�ل م�ن تل�ك المخ�اطر، وت�وفتي ل حللناها أعله، فإنه مع ذلك ض �
ط لوحده، غتي كاف لتجنب المخاطر التي وإذا كان هذا الشر

ل� للمثقفيي � الث��ورييي  ال�ذين يكون��ون الن�واة. إمكانيات تجاوزه�ا
ذل�ك أن ه�ذه المخ�اطر، ولس�باب موض�وعية، ترتب��ط لش��كل رئيسل� بالص��ل الطبفي

ل�� الع��الم الث��الث، وم��ن ض��منه بلدن��ا-المؤسس��ة الول للمنظم��ات الماركس��ية
إل أن ه��ذه الن��واة يج��ب أن تنفج��ر، أن تتح��ول إل ن��واة. اللينيني��ة ف 

وليتاري���ا ال���ذين يحمل����ون معه���م، وذل���ك لس���باب موض���وعية أيض���ا،  ورة الن���دماج م���ع العناض الطليعي����ة للتا ل��� إط���ار س���تي
تص���ورا آخ����رابروليتاري���ة ف 

.بروليتاريا للمعرفة والديموقراطية الجماعية الموجهة نحو العمل

ل شونتا 
ل النهاية، بهذا المقتطف من دراسة كتبت ف 

:، والذي ما زال راهنا، لحد الن1970لنذكر ف 

ل�� البداي��ة، لكنه��م يتوص��لون"
، وحال��ة إفريقي��ا تؤك��د ذل��ك، أن المثقفيي �� الث��ورييي  ه��م ال��ذين يتوص��لون إل الماركس��ية ف  إن التجرب��ة التاريخي��ة ت��بيي 

ل�� نف��س الح�زب، ونف�س المنظم��ة،
وليتاري��ا ف  ة، إن اندماج ه��ذه العناض والعناض الطليعي��ة للتا جوازية الصغتي إليها وهم محمليي  بانحرافاتهم التا

ه��و ال��ذي يص��هر فك��را جماعي��ا س��ديدا يجع��ل م��ن ه��ذا الح��زب المثق��ف الجم��اعل الق��ادر عل التع��بتي عل ال��وعل العمي��ق للجم��اهتي الش��عبية، وأن
ل النضال

.يصبح هيئة أركانها ف 

ل�� الواق��ع، ك��ون أن العناض
ورة الن��دماج ه��اته بال��ذات، يج��ب أن ينتح��ر ه��ؤلء المثقف��ون كطبق��ة، يج��ب أن يعرف��وا ويفهم��وا أو يجس��دوا ف  ل�� س��تي

ف 
ل���� جوهرهم����ا

ل���� مواق����ع القي����ادة، وك����ون أن الفك����ر الجم����اعل والمثق����ف الجم����اعل ال����ذين ت����م ص����هرهما، هم����ا ف 
وليتاري����ة يج����ب أن تص����بح أغلبي����ة ف  التا
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.ويجب التدقيق أن المر ل يتعلق هنا بهذا الفرد أو ذاك، بل بقيادة جماعية، بنية جماعية. بروليتارييي 

ل يحمله���ا ه���ؤلء المثقف���ون
جوازي���ة الص���غرى لش���كل دائ���م، ه���ذه الي���ديولوجيا ال���تي ورة الن���دماج ه���اته، تس���توجب انتق���اد الي���ديولوجيا التا إن س���تي

ي���ن وليتاري���ة، وحي���ث يج��ب أن يك���ون ه���ؤلء الختي ل تلح���م العناض التا
ل��� إط���ار الجماع���ة ال���تي

ل ل يمك���ن تص���حيحها وتص���فيتها إل ف 
ورة ، وال���تي بالص ���

وليتاري، الفكر الماركسل ل نهاية المطاف، عل فرض هيمنة الفكر التا
.XII"قادرين عل تحمل دورهم ،وف 

ل هاته الطريق
ل كبدنا العدو، ربما سنكون قادرين عل إنجاز خطوة حاسمة ف 

بات التي .إذا عرفنا استخلص دروس الص 

و. ن

XII  نفاس بالفرنسية، عدد "الثورة في افريقيا وقيادة البروليتاريا" انظر مقالـ
أ
.20/21، مجلة ا
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  الثورة الوطنية الديموقراطية الشعبية
1مضمون التحرر الجتماع  في

ل ظرف يتمتي  بت�أثتي اعتق�الت خري�ف 
، داخل المنظمة، ف  تيي  ل السنتيي  الختي

، تس�اؤلت وطروح��ات ح��ول مص�تي المنظم��ة وح��ول1985برزت ف 
ل��� الث���ورة المغربي���ة

ل���. توجهاته���ا الساس���ية المتعلق���ة ب���دور الطبق���ة العامل���ة ف 
م���ن ض���من ه���ذه الطروح���ات رأي يعت���تا أن المرحل���ة الحالي���ة للنض���ال ف 
يالية والستعمار الجديد، مرحلة يجب أن ترتكز عل تطوير ل تخوضها جميع فئات الشعب ضد المتا

المغرب، مرحلة نضالية ذات طابع وطت 
، وذل�ك بالخص��وص ع�تا نشر�� وتوزي����ع جري��دة ثوري��ة موجه��ة النضال الديموقراطل للجماهتي وتجميع الجمهورييي  بهدف الطاحة بالنظام الملكل

ل�� ذل�ك الس��كوت ع��ن برنامجن��ا وأي��ديولوجيونا الماركس��ية. للش��عب ومرتك��زة عل تقالي��ده والس�لم
"إل الم��ام"اللينيني��ة وك��ذا ع�ن جري�دتنا - ويعت 

ل أول ثم عامل ثانيا"والتخلل أيضا عن هدف التجذر وسط الطبقة العاملة لن  ل هو مغربا ."العامل المغربا

ل�� ال��وقت ال�ذي85بعد عام من اعتقالت خريف 
بات القاس��ية ج��دا، وف  ل الوقت الذي ت��بيي  في�ه أن منظمتن��ا اس��تطاعت ان تص�مد أم��ام الص ��

، وف 
ل�� ه��ذا ال��رأي ق�د ت��م تج��اوزه

ل ف 
ل�. تمكن��ت في��ه م��ن الحف��اظ عل تماس��كها تنظيمي��ا وسياس��يا وإي��ديولوجيا، نتمت �� أن يك��ون الوش��اؤم الض��مت 

ونري�د ف 
ل عن���د الطبق���ة العامل���ة

ل��� وال���وعل ال���وطت 
ل��� إش���كالية ال���وعل الطبفي

ل��� ه���ذه المس���ألة الجوهري���ة، المتمثل���ة ف 
الص���فحات التالي���ة إعط���اء وجه���ة نظرن���ا ف 

.المغربية

ل الخارج، إل طرح مثل هذه الطروحات
اف أن هناك أسباب موضوعية من شأنها أن تدفع، خصوصا ف  أن أغلبية العم��ال المغارب��ة: يجب العتي

ل��� المغ���رب، ويؤك���دون ه���ويتهم
ل��� النض���الت الطبقي���ة للطبق���ة العامل���ة ف 

ل��� أورب���ا الغربي���ة منح���درون م���ن البادي���ة، ول���م يس���اهموا ق���ط ف 
المه���اجرين ف 

فكــار والتصــورات المخالفــة لنصــوص نـدوة 1987صــدرت هــذه الوثيقــة ســنة  ــ 1
أ
كــد مــن ذلــك مــن خلل بعـض النســخ، وهــي تحمــل بعـض ال

أ
ي توقيــع للمنظمــة، بعــدما تــم التا

أ
ن تحمــل ا

أ
1983، دون ا

إلــى"كبــديل لســتراتيجية حـرب التحريـر الشـعبية، الــتي كـانت تتبناهــا المنظمــة الماركسـية س اللينينيــة المغربيــة " اســتراتيجية العنـف الثــوري الجمــاهيري المنظــم"بالــداخل، الــتي تبنــت مــا ســمي ب 
مام

أ
شـرنا إليـه فـي الســابق، ذلـك التطــور المنعـرج، غيـر المتسـاوي للخــط التحريفــي الجديـد، الـذي لــم1985إن وجود وثائق من هذا القبيل، تنتمي للمرحلة ما بعد . ، قبل ذلك"ال

أ
، لتعكـس، كمـا ا

خــر
خ
و المقــالت تخــرج عــن إطــار التجــاه العــام، بحيــث لــم يفــرض التجــاه التحريفــي الجديــد هيمنتــه المطلقــة إل فــي ا

أ
راء والمواقـف الشخصــية، مــن خلل بعـض النصــوص ا

خ
يكــن يعــدم وجــود بعـض ال

وهام التي يخلقها الوضع الذاتي في السجن
أ
.المطاف، مستفيدا من المواقف الوسطية والمتذبذبة، وال
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ل��� النض���الت الطبقي���ة للطبق���ة العامل���ة للبل���د المض���يف
ل��� أورب���ا الغربي���ة أساس���ا ف 

وط الهج���رة والس���تغلل. الطبقي���ة ف  ل��� نف���س ال���وقت، ف���إن شر���
وف 

ل�� أش��كالها الك��تر تجريدي��ة والك��تر
المكث��ف ال��ذي يتعرض��ون ل��ه والعنصية المحيط��ة ب��ه، ك��ل ذل��ك يجعله��م يوش��بثون به��ويتهم الوطني��ة، أحيان��ا ف 

ل نفس الن كالدين مثل
ة ف  .مباشر

ل��� الحرك���ة التقدمي���ة، فيم���ا يخ���ص
جوازي���ة الس���ائدة ف  ت من��ذ نش���أتها ع���ن التص���ورات التا ل��� أنه���ا تمتي ���

ل ف 
والح���ال أن منظمتن���ا ك���ان له��ا الفض���ل الت���اريج 

ل: مسألتيي  أساسيتيي  .طبيعة السلطة الثورية ومفهوم الوطن المغربا

جوازي ل�� مواجه��ة المفه��وم ال��تا
ة للمج���الس الش��عبية ف  وليت��اري للديموقراطي���ة المباشر�� فيم��ا يتعل��ق بطبيع��ة الس���لطة الثوري��ة، طرحن��ا المفه��وم التا

ل��� ع���دة نص���وص 
لماني���ة، ووض���حنا ذل���ك باس���تمرار ف  ، أم���ا بالنس���بة لمفه���وم")ديموقراطيون���ا وديم���وقراطيتهم"انظ���ر مثل ن���ص (للديموقراطي���ة التا

ل�� إط��ار
ل ف  ل المغربا

ل القضية الصحراوية، وبينا بكل انسجام موقع الكفاح التحرري الوطت 
ل فقد واجهنا دائما بحزم، كل شوفينية ف  الوطن المغربا

ل ل�� وتش��كله، كم�ا أنن�ا ل�م نحل��ل بالدق�ة اللزم�ة أس��س موقفن�ا. كفاح التحرر العربا لكننا لم نعمق ولم نطور بم�ا في�ه الكفاي�ة تص�ورنا لل�وطن المغربا
ل����� ه�����ذه القض�����ية(ح�����ول القض�����ية الص�����حراوية 

كم�����ا أنن�����ا ل����م ننتق����د بالوض�����وح اللزم التص�����ور المث�����الل). مم����ا أدى إل بع�����ض التأرجح�����ات الطفيف�����ة ف 
ل��� عل المادي��ة التاريخي��ة، ه��ذا التحلي��ل

ل�� حرك��ة التح���رر العربي��ة، ول��م ن��واجهه بتحلي���ل ملم��وس مبت 
جوازي الص���غتي للم��ة العربي��ة الس���ائدة، ف  ال��تا

ل����� ، المغ�����رب العربا ل����� ل����� إط�����ار دينامي�����ة ه�����ذه-ال�����ذي م�����ن ش�����أنه أن يح�����دد المس�����تويات الثلث، ال�����وطن المغربا
، والم�����ة العربي�����ة، وذل�����ك ف  ل

الم�����ازيع 
.المستويات الثلث

ل� دراس�ة ه�ذا المفه�وم والش�كالت المرتبط�ة ب�ه، وذل�ك
ل� اس��تطاعتهم أن يلعب�وا دورا هام�ا ف 

ل� الخ�ارج ف 
ول شك ان عددا من المناض�ليي  الطلب��ة ف 

ل نصوص المنظمة
.بالستفادة من بعض الجتهادات الموجودة ف 

ل� ه�ذا المي�دان، أن نق�دم أجوب�ة أولي�ة عل أطروح��ات ال�رأي المش�ار إلي�ه أعله، بالرتك��از عل بع�ض
لك�ن يمكنن�ا من�ذ الن، ورغ�م النق�ص الك��بتي ف 

ل .المعطيات الساسية حول الوضعية الملموسة للمجتمع المغربا

240



مام" : 
أ
 ــ وثائق ونصوصالخط التحريفي ــ 1994 ــ 1980"إلى ال

1( 
  والكفاح الوطني

:الصاع الطبقت

ل���� المغ����رب من����ذ الس����تقلل" انظ����ر (ي����بيي  التحلي����ل الملم����وس للطبق����ات وضاعها 
ل���� ف 
ل����) لمج����دي مجي����د" الصاع الطبفي

أن التن����اقض الساسل���� ف 
ه���و التن���اقض م���ا بيي ��� مجم���وع الجم���اهتي الكادح���ة والمض���طهدة م���ن جه���ة، والطبق���ات الس���ائدة" أن الق���وة المحرك���ة للق���وات المحرك���ة"مجتمعن���ا، 

ل الكبار من جهة أخرى
ادورية ومالكل الراض  جوازية الكمتا جوازية الوطنية"أما ما اصطلح عل تسميته . المشكلة من التا ، فإنها تندمج، م��ن"التا

ل��� المؤسس���ات
جوازي���ة الص���غرى العصي حالي���ا، ع���تا أحزابه���ا، ف  ل��� المغ���رب، بينم���ا تش���ارك التا

ل��� بني���ة الرأس���مالية التبعي���ة الس���ائدة ف 
موق���ع ث���انوي، ف 

اتيجية الثوري��ة الوحي��دة الممكن��ة يج�ب أن ترتك�ز عل مطام��ح الجم��اهتي الكادح�ة، ه��ذه المطام��ح. السياسية للطبقات الس��ائدة ل�ذلك ف��إن الس��تي
ل نفس الن

ل ف 
ل وطبفي

ل لها طابع وطت 
.التي

ل مثل هذه المطامح؟" الوطن"لكن ما هل المطامح الوطنية للجماهتي الكادحة؟ ما هل طبيعة  الذي من شأنه أن يلتا

جوازي��ة ل�� عل الش��وفينية والتوس��عية والديموقراطي��ة التا
ل الحزاب السياسية، وطن مبت 

هل هو وطن كما تتصوره الطبقات المتوسطة الممثلة ف 
ل أبانت كل تجارب العالم الثالث عبثيتها؟

المزعومة التي

جوازية الصغرى، ويرتكز عل تصور مثالل برجوازي صغتي للمة العربية أو المة السلمية؟ لق��د هل هو وطن كما تتصوره الفئات الدنيا من التا
.أبان هذان التصوران عن فشلهما

ل� ش�كليه الس�تعماري والس�تعماري الجدي�د، وأيض�ا
ل� عل التح��رر م�ن الض�طهاد ف 

إن الوطن الذي تطمح إلي�ه الجم�اهتي الكادح�ة، ه��و وط�ن ينبت 
ل� المق�ام الول الجم�اهتي الفلحي��ة كجماع��ات قروي��ة عربي�ة أمازيغي�ة تش��كل

من الضطهاد ال�ذي ع�انت من�ه الجم��اهتي الكادح�ة خلل ق��رون – وف 

ل���� جوازي����ة المخزني����ة والقط����اع ويمارس����ه عليه����م حالي���ا ورثته����م- القاع����دة الساس����ية لل����وطن المغربا جوازي����ة: ه����ذا الض����طهاد ال���ذي مارس����ته التا التا
ل الكبار

ادورية وملك الراض  .الكمتا
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ل تظه���ر هشاش���تها الذاتي���ة أك���تر
ي���ة الليبي���ة ال���تي ، ل يمك���ن أن يك���ون جمهوري���ة ش���عبوية عل غ���رار الجماهتي ل مطام���ح الجم���اهتي إن ال���وطن ال���ذي يل���تا

كم��ا ل يمك��ن أن تك��ون جمهوري��ة إس��لمية عل ش��اكلة الجمهوري��ة اليراني��ة، حي��ث ل��م تتغتي�� هياك��ل اض��طهاد الجم��اهتي العمالي��ة والفلحي��ة. ف��أكتر
ار عل مصالحها .وحيث حافظت برجوازية التا 

ل
ل�� جمهوري��ة المج��الس الش��عبية المنبثق��ة م��ن الكف��اح الث��وري للتح��رر ال��وطت 

وعل عك��س م��ن ذل��ك، إن ال��وطن المتح��رر م��ن الض��طهاد يتمث��ل ف 
.والجتماعل للجماهتي الكادحة العمالية والفلحية

ل��� المن���اطق ذات الط���ابع الق���روي الغ���الب
وم���ن الش���كال الملئم���ة للعن���ف الث���وري. إن ه���ذا الكف���اح الث���وري يوش���كل م���ن ح���رب التحري���ر الش���عبية ف 

ة والمراك����ز المنجمي����ة الرئيس����ية، وي��ه����دف لي����س إل تحطي����م الش����كل السياسل���� الح����الل للض����طهاد ال����ذي يمثل����ه النظ����ام ل���� الم����دن الك����بتي
المنظ����م ف 

ل� ذل�ك الش��كل الجمه�وري(فحس��ب، ب��ل أي ش��كل جدي�د م�ن أش��كال الض��طهاد، ال�ذي يمك��ن أن يح��ل محل��ه 
فه��ل مص والع��راق مثل ليس��ا: بم��ا ف 

ورة الثوري���ة)جمهوري���تيي  ي���ا ت���رى؟ ل��� س���ياق الس���تي
ل��� مرحلت���ه العلي���ا حيي ���. ، كم���ا يه���دف ه���ذا الكف���اح الث���وي إل بن���اء س���لطة المج���الس الش���عبية ف 

وف 
جوازي�ة المتوس�طة، مم�ا س�يؤدي جوازي�ة الص�غرى العصية، وق�د يتمك�ن م�ن تحيي�د التا ان الق�وى، ف�إن الكف�اح الث�وري س�يجر إلي�ه التا سيتغتي متي �

طتها  ل المقام الول جيشها وشر
ل نيكارغوا وكوبا مثل(إل عزل الطبقات السائدة وتحطيم سلطتها وجهاز دولتها، وف 

)كما وقع ف 

  وإشكالية الهوية بالنسبة للطبقة العاملة المغربيةالصاع الط) 2
:بقت

ل لعم��ال من��اجم خريبك��ة، وم��ن ش��ونتا إل نون��تا 20وليت��ذكر الق��ارئ كفاح��ات الطبق��ة العامل��ة من��ذ : أ
اب الطوي��ل والت��اريج  س��نة، ابت��داء م��ن الض ��

ل�� ين��اير1968
اب لعم��ال من��اجم اليوس��فية ف  ايَر -، وص��ول إل الض ��� ل�� بلدن��ا خلل1986ف���تا

، وم��رورا بك���ل النض��الت البطولي��ة للطبق��ة العامل��ة ف 
ل المناجم والسكك

ل المواب   كما ف 
.هذه المرحلة وإل الن ف 

ل 
هن عل أن الحس الطبفي ابات تتا للطبقة العاملة المغربية كطبقة، مرتفع نسبيا لش�كل خ�اص بالنس��بة) أي المعرفة الحسية(إن كل هذه الض 

ل . نعرف أن الرتقاء من المعرفة الحسية إل المعرفة العقلية، الوعل الثوري، ل يمكن أن يكون عفويا, لكننا كماركسييي  لينينييي . للعالم العربا
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ل تهيمن عل الطبقة العاملة، كما يظهر ذل��ك
جوازية الصغرى، هل التي ها القوى الصلحية التا

ل تنشر
نعرف أن إيديولوجية الطبقات السائدة التي

ل الطبقة العاملة عل استمرار هذه الهيمنة
ل العمل من أجل التجذر ف 

ل قصة عقا غازي، وتساعد نواقصنا ف 
.مثل ف 

ل ل تع�وض بالنس��بة للمناض�ليي  الث��ورييي  والطبق�ة العامل�ة نفس�ها
ل هذا المجال بالض��بط تمث��ل الماركس��ية ك�ديالكتيك م�ادي للتاري����خ، الداة ال�تي

.ف 
ذلك أنها تسمح بفه�م لم�اذا وكي�ف يمك�ن القض�اء عل ه�ذه اليديولوجي��ة انطلق��ا م�ن الواق�ع الموض�وعل نفس�ه، وم�ن الواق�ع الجتم��اعل للطبق�ة

جوازية .العاملة، ومن الطبيعة التناحرية لتناقضها مع التا

ويس��مح أيض��ا بفه��م كي��ف تس��تطيع الطبق��ة العامل��ة أن تح��رر نفس��ها م��ن ه��ذه الهيمن��ة، لتوش��كل كق��وة قيادي��ة للحرك��ة الثوري��ة للجم��اهتي الكادح��ة
ل�� س��ياق نض�الها الملم��وس، وع��تا ارتقائه��ا إل الس��ويعاب النظ��ري للمجتم��ع

ومجم��وع الش��عب، وذل�ك ع��تا امتلكه��ا لل�ديالكتيك الم�ادي للتاري����خ ف 
ل�� الطبق��ة العامل��ة وداخ��ل المعام��ل

وليت��اري والمتج��ذرين ف  ل�� الح��زب التا
ل��ذلك. وحركت��ه التاريخي��ة، بفض��ل نش��اط العم��ال الطليعييي �� المنظميي �� ف 

ل��
ل�� منظماته��ا النقابي��ة وف 

ل�� المعام��ل وف 
وري بالنس��بة إلين��ا أن نعم��ل وس��ط الطبق��ة العامل��ة م�ن أج��ل كس��ب ثقته��ا، بالعم��ل الص��بور ف  ف��إنه م�ن الص �

ل نفس الوقت أن نوضح للعمال، انطلق��ا م�ن مش�اكلهم الملموس�ة، موق�ع ه�ذه المش�اكل
ل الدفاع عن مصالحها وف 

الحياء العمالية، وأن نتفاب  ف 
وليتارية هل الطريق الوحيدة لتحررهم فعل من الستغلل والظلم ، وأن الثورة التا ل

ل حركة الصاع الطبفي
.ف 

وط الس����تغلل المكث����ف للطبق����ة: ب ل���� يش����كل الس����اس لي عم����ل ج����دي داخ����ل الطبق����ة العامل����ة، ف����إن شر����
ورغ����م أن الرتك����از عل الصاع الطبفي

ل�� للطبق�ة
وط تجع�ل أن�ه ل يمك�ن فص�ل الصاع الطبفي ل� ذل�ك العم�ال المه�اجرين، أن ه�ذه الشر�

ل بل�د الرأس�مالية التبعي��ة ك�المغرب، بم��ا ف 
العاملة ف 

ل
لكنه�ا تخ�وض ه�ذا بمض��مون يس�تجيب للمطام��ح الجتماعي��ة. العاملة، كفاحها من أجل التحرر الجتماعل عن كفاحه�ا م�ن أج��ل التح��رر ال�وطت 

،. للجم��اهتي الكادح��ة وكقوته��ا المحرك��ة ل
، والكف��اح م��ن أج��ل التح���رر ال��وطت  ل�� ككف��اح ث��وري م��ن أج��ل التح���رر الجتم��اعل

ل��ذلك ف��إن الصاع الطبفي

ل
عة العمالوية والفوضوية النقابي��ة ال��تي ل الت  

ورة الثورة المغربية، إن ذلك يمكن من تجنب السقوط ف  ل ستي
يتداخلن ول ينفصلن، ويندمجان ف 

ل
عة المثالية ما فوق الوطنية ال��تي ل تدافع عنها الحزاب الصلحية والت  

جوازية التي ل للشغل، والوطنية التا وقراطية التحاد المغربا تدافع عنها بتي
جوازي���ة الص���غرى ل بالنس���بة. ت���دافع عنه���ا التي���ارات الش���عبوية التا

ل��� الموحل����ة الراهن���ة، ف���إن إش���كالية التح���رر ال���وطت 
ل��� ظ���ل الرأس���مالية التبعي���ة ف 

وف 
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ل��� الوش���كيلت الجتماعي���ة المهيم���ن عليه���ا
وع���دم أخ���ذ ه���ذه الش���كالية بعيي ��� العتب���ار م���ن ط���رف. للجم���اهتي الكادح���ة، ترتب���ط بإش���كالية الهوي���ة ف 

ل تجي�ب،
جوازي��ة الص�غرى ال�تي ، يسمح للقوى الثوري�ة التا ل ل العالم العربا

ل العالم الثالث يشكل عام، وخاصة ف 
ل الكفاحات الثورية ف 

الماركسييي  ف 
ل��� إي���ران ومص(ول���و لش���كل مث���الل عل ه���ذه الش���كالية، أن تظه���ر مؤقت���ا كأنه���ا تجي���ب عل المطام���ح الثوري���ة للجم���اهتي الكادح���ة وأن تق���وده 

مثل ف 
ل لبنان

.وبعض الطوائف ف 

إن الط��ار المتماس��ك. إن إش��كالية الهوي��ة ترتك��ز أساس��ا عل قاع��دة مادي��ة منص��هرة تاريخي��ا م��ن خلل الن��دماج بيي �� الجماع��ات الفلحي��ة وأرض��ها
ل��� ك���ل واح���د، القاع���دة المادي���ة والمكون���ات غتي��� 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 ف 
ل�� الس��لم ع��ن الطموح��ات العميق��ة للجم��اهتي الكادح��ة إل الع��دل والخ��وة بيي ��. وال��دين

ل�� بلدن��ا ه��و م��ا يع��تا ف 
ل للهوي��ة ف 

ونعت��تا أن المك��ون ال��ديت 
ل مكة، قبل الهج�رة وال�دعوة إل النض��ال م�ن أج�ل ف�رض العدال�ة والخ�وة. البشر

ل السنوات الول للكفاح الثوري ف 
إن مضمون الرسالة النبوية ف 

ل الدنيا هما اللذان يستجيبان لهذ الطموحات عند الجماهتي
.ف 

ل� إط�ار
ل� إطاره�ا الص�حيح، أي ف 

إن الربط بيي  المكونات غتي� المادي�ة للجم��اهتي الكادح�ة وبيي � القاع�دة المادي�ة، ي�ؤدي إل وض�ع ه�ذه المكون��ات ف 
، ل��
، وعل عك�س ذل�ك، ف�إن الرتك��از عل المكون�ات غتي� المادي�ة للهوي�ة وح��دها، وبمع��زل ع��ن قاع�دتها المادي�ة وع�ن الصاع الطبفي ل��

الصاع الطبفي
متة والمتخلفة عة الشوفينية المتعصبة والمتي  .يؤدي إل الت  

ل الخلق والمب����دع: ج
ل���� إط����ار أخ����ذ ه����ذه الش����كالية المعق����دة بعيي ���� العتب����ار، يج����ب أن نوش����بث بح����زم المنه����ج الم����ادي الت����اريج 

ل����ذلك أيض����ا، وف 
ل منهجنا الماركسل ول الهوية الماركسية

.اللينينية لمنظمتنا-والمتخلص من كل دوغمائية، وأل نخف 

وط، فإن الحوار الخوي مع المناضليي  التقدمييي  والث�ورييي  المس��لميي  س�يمكنهم م�ن بل�ورة الب�ديل التق�دمل للتص�ورات المختلف�ة
ل هذه الشر

وف 
ل� أمريك�ا

ل ه�ذا المج��ال، التجرب�ة الرائع�ة ف 
ل ذلك بلدنا، ويجب أن نستلهم ف 

، بما ف  ل ل العالم العربا
ل أغلب الحركات السلمية ف 

ل تسود حاليا ف 
التي

ك بيي  الح��زاب الش�يوعية والمنظم��ات الماركس��ية اللينيني��ة م�ن جه�ة والمناض�ليي  المس��يحييي  م�ن جه�ة-اللتينية للحوار الخوي والكفاح المشتي
ء الذي سمح ببلورة لهوت التح��رر ل

انظ��ر مثل(اللينينييي �� ل�م يخف��وا أب��دا ه��ويتهم اليديولوجي��ة -إن ه�ؤلء الش��يوعييي  والماركس��ييي . أخرى، السر
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و وفراي بيطو ل حياتنا اليومية وسط الجم��اهتي الكادح�ة عقائ�دها وتقالي�دها) حوار فيديل كاستي
، وف  ل عملنا النضالل

م وخاصة ف  .ويجب أن نحتي
ل��� ذل���ك الحتف���الت الديني���ة

ل��� الثقاف���ة الش���عبية، بم���ا ف 
قة ف  م الج���وانب المشر��� يج���ب. وأل نمتي ��� أنفس���نا بطفولي���ة مناهض���ة لل���دين، ويج���ب أن نح���تي

ل اتيجا
، وعل قاع��دة المادي��ة التاريخي��ة، أن لي��س هن��اك تن��اقض تك��تيكل ول اس��تي ، كماركس��ييي  القي��ام ب��ذلك ب��دون أي نف��اق وم��ع تفس��تي لم��اذا نعت��تا

اتها الدينية، وبيي  برنامجنا الثوري، بل أن هذه الطموحات وبرنامجنا متن��احرة م��ع ل ذلك تعبتي
بيي  الطموحات العميقة للجماهتي الكادحة، بما ف 

ل تروجها الحركات السلمية حاليا
.التأويلت الرجعية للدين، ومخالفة للتأويلت المختلفة للدين التي

ل��� يرتك���ز عل القاع���دة)اللغ���ة وال���دين مثل(لك���ن رغ���م الهتم���ام ال���ذي يج���ب إعط���اؤه للمكون���ات غتي��� المادي���ة له���ذه الهوي���ة : د
، ف���إن الصاع الطبفي

.المادية المنصهرة تاريخيا والمهددة بالندثار حاليا

ل والقاعدة المادية هو الذي يشكل الساس للمعرفة الحسية للجماهتي الكادحة 
الفلحية والعمالية وخاصة(إن هذا التداخل بيي  الصاع الطبفي

وانطلق���ا م��ن ه���ذا الس���اس يج���ب العم���ل عل تط���وير المعرف���ة الحس���ية إل معرف���ة عقلي���ة، إل وعل��). العم���ال المه���اجرين المنح���درين م���ن البادي���ة
ل ودينامكيته ل بدونها ل يمكن فهم الواقع المغربا

ل هذا الطار لبد من أخذ الواقع الملموس للخصوصيات القليمية بعيي  العتبار، التي
ثوري، ف 
ل��� أورب���ا يتعلق���ون غل ح���د م���ا ب���المغرب،. الكامن���ة

ذل���ك أن���ه إذا ك���ان العم���ال المه���اجرون يوش���بثون ب���الوطن، وإذا ك���ان أبن���اؤهم ال���ذين ول���دوا وترب���وا ف 
ل� ذل�ك النس�جام المدي�د. فذلك لنهم متعلقيي  بأرضهم الصلية، وإن ذاكرتهم الثقافية الجماعية ما زالت حية

هذه الذاكرة المنص�هرة تاريخي�ا ف 
عتهم منه�ا الرأس�مالية التبعي�ة ل انتي 

، بق�در م�ا يك��ون ه�ذا التح�رر مرك�زا عل ه�دف. مع أرضهم، التي ل
ل�ذلك س��يتعبئون أك��تر م�ن اج��ل التح��رر ال�وطت 

ل انبثقوا منها
.تحرر وازدهار هذه الرض، أرض الجماعة الفلحية الملموسة التي

مثل إن العامل المقتلع من منطقته الصلية سوس، سيستوعب لشكل أوضح الفق الثوري، إذا بينت له القوى الثوري��ة الف��ق الث��وري المتمث��ل
ل أكادير

ل الدار البيضاء والرباط، وسماشة اليد العاملة ف 
ل سوس متحرر من سيطرة المعمرين الجدد ف 

ل�� اس��تلم. ف 
إن هذا الفق الثوري يتمثل ف 

واس�وبدالها ب�الحكم) ق�وادهم، جيش�هم ودركه�م(الجم��اهتي الفلحي��ة الس��يادة عل أرض�ها ومنطقته�ا، وذل�ك ع�تا تحطي��م س��لطة المعمري��ن الج�دد 
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ل�� إط��ار الث��ورة الوطني��ة الديموقراطي��ة الش��عبية بينم��ا تعي��ش الجم��اهتي الكادح��ة
ل�� المنطق��ة، لنج��از ازدهاره��ا الش��امل ف 

ل للمج��الس الش��عبية ف 
ال��ذابي

 من المنطقة وللساسل من طاقتها المائية
اع المعمرين الجدد للجزء الكتر غت  .حياة البؤس أو المنف  بدون آفاق لسبب انتي 

ح 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 ه���ل الب���ديل الث���وري المق����تي

ل���
نام���ج الث���وري الملم���وس، علق���ات تض���امنهم م���ع إخ���وانهم المض���طهدين ف  ل��� إط���ار نف���س التا

، أم ه���ل يج���ب توض���يح، ف  ل���
تحدي���د مض���مونها الطبفي

ل زمور وزيان
ل المدن الخ�رى؟ أم�ا إذا... الريف وجبالة وف 

ل معامل البيضاء وف 
ل جرادة وف 

ل مناجم الفوسفاط وف 
وليتارييي  ف  وكذا مع إخوانهم التا

ل�� تج��اهلهم كطبق��ة، وحيي �� س��يتمكن منه��م الي��أس، ق��د يسوس��لمون للق��وى الك��تر ظلمي��ة وتعص��با وتخلف��ا
لك��ن ه��ل ه��ذه هل�� طري��ق. اس��تمررنا ف 

؟ هل سنكون قد قمنا بدورنا كثورييي  إذا ما تخلينا عنهم؟ تحررهم الفعلل

ل تتمتي ���� فيه����ا التناقض����ات الطبقي����ة
وعن����د أخ����ذنا ه����ذه الخصوص����يات القليمي����ة بعيي ���� العتب����ار، لب����د م����ن الهتم����ام لش����كل خ����اص، بالمن����اطق ال����تي

.والتناقضات المرتبطة بالهوية المتداخلة بينها بحدة أكتا

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
ل هذه المناطق

ل ف 
، ومن جهة أخرى الواقع الحالل للصاع الطبفي ل

.الجغراف 

ل مجموعه 
، الشمال ف  ل اتيجية ثورية ملموسة) جبالة- الريف(لهذا الغرض طرحنا المشاكل الخاصة بالشمال المغربا ل إطار بلورة استي

.ف 

ل�� أحش��ائه ب��ذور المس��تقبل، وخصوص��ا بالنس��بة
ل�� الحاض �� ويحم��ل ف 

ل�� يس��تمر ف 
ل�� ه��ذا الس��ياق، لب��د م��ن التأكي��د عل الفك��رة الهام��ة، أن الماض 

وف 
ل كفاحاتها وانتفاضاتها ضد المضطهدين الستعمارييي  والطبقييي 

ل الذي عاشته الجماهتي الكادحة، والمتمثل ف 
.للماض 

ل ثورات أمريكا الوسظ، ذكرى أبطالها الثورييي  ك 
ل«ونشتي هنا إل الدور الذي يلعبه ف 

ل"و " أغستو سندينو"و" خوسل ماربي
".فرابندو ماربي

ل هذا القرن، م�ن
هل الفق الثوري سيظهر بوضوح للجماهتي الكادحة، إذا لم نربطه بكفاح أبطال وشهداء شعبنا، وخاصة البارزين منهم أكتر ف 

كة؟ ل والمهدي بنتا الهيبة إل محمد بن عبد الكريم الخطابا
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ل���� أن����وال
ل يرم����ز لي����س إل النتص����ار الرائ����ع ف  ، ومحم����د ب����ن عب����د الكري����م الخط����ابا ل���� ك للش����عبيي  الص����حراوي والمغربا

فالهيب����ة يجس����د الكف����اح المش����تي
يالي���ة ك���ة رم���ز الكف���اح والصامة الث���ورييي  ض���د الرجعي���ة والمتا .فحس���ب، لك���ن أيض���ا إل النج���از الجب���ار لجمهوري���ة القبائ���ل المتح���دة للري���ف، وبنتا
ل�� إطاراته��ا الجماعي��ة خلل الق��رون المتعاقب��ة، وك��ذا

فه��ؤلء البط��ال يجس��دون رم��ز كف��اح الجم��اهتي الفلحي��ة المض��طهدة والمقاوم��ة والمنظم��ة ف 
.الكفاح المعاض للجماهتي الكادحة المضطهدة من عمال وفلحيي 

ل حياة مشاكل الجماهتي الكادحة
.ويجب عل المناضل أن ينجز القطيعة مع تأثتي سطح الظواهر الجتماعية –السياسية، للغوص ف 

ف��إذا م��ا نظرن��ا مثل إل مش��اكل الش��مال الجتماعي��ة والديموغرافي��ة، نج��دها تنط��رح لش��كل مختل��ف إذا م��ا اكتفين��ا لس��طح الظ��واهر الجتماعي��ة –
.السياسية أو تفحصنا عمقها

ل� المغ��رب 
ل�� كت�ابه أن الف�وارق م�ا بيي � من�اطق المحي��ط والمرك��ز ف 

اي بيي � المن�اطق الغني��ة والمن��اطق الهامش��ية(هك�ذا، ف�إن أحم�د الطراش��ن ي��بيي  ف 
ة مث��ل الري��ف ة" (نخب��ة القط��اع العصي" تتقل��ص فيم��ا يخ��ص ) الفقتي�� جوازي��ة الك��بتي وقراطي��ة والتا ، بينم��ا تتعم��ق بالنس��بة للجم��اهتي)أي التقنوبتي

.الكادحة

وقراطي�ة، والهج��رة القروي�ة نح�و م�دن الش��مال ل من�اطق البلد فمنعدم�ة، م�ا ع�دا بع�ض العناض التقنوبتي
أم�ا الهج�رة نح�و منطق�ة الش��مال م�ن ب�افي

ل من البوادي المجاورة فقط
.تأبي

وإذا ك��انت الملحظ��ات الس��ابقة تعظل�� معطي��ات هام��ة ح��ول منطق��ة الش��مال، ف��إنه لب��د م��ن المزي��د م��ن دراس��ة الوث��ائق العلمي��ة المت��وفرة والقي��ام
.بالتحقيقات الملموسة والحوار مع الجماهتي الكادحة المعنية وسط النضال

ل ته��دف إل مح��و الخصوص��يات،
وحتي يتمكن المرء من مقاربة مشاكل الخصوصيات القليمية، لبد أيضا من التخلص من النظرة المركزية التي

جوازية منذ  ل فرضتها التا
.1930هذه النظرة التي

  الدار البيضاءالشكالية الثو) 3
:رية في
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ة: أ   قلب إشكالية المدن المغربية الكبير
:الدار البيضاء في

ل�� 
ل تتعل��ق بالش��كالية الثوري��ة ف 

ل�� الص��فحات الس��ابقة لبع��ض المس��ائل ال��تي
س���نتطرق الن". المن��اطق ذات الط��ابع الق��روي الغ��الب"لق��د تطرقن��ا ف 

ة ل المدن الكبتي
ورة الثورية الشاملة ل يمكن تصورها الن إل كاندماج ما بيي  هاتيي  الشكاليتيي  الثوريتيي . لشكالية الثورة ف  .إن الستي

ة، لماذا؟ ل المدن الكبتي
ها المحور الساسل لشكالية الثورة ف  ل البيضاء، لننا نعتتا

سندرس فيما يلل الشكالية الثورية ف 

ل��" المن��اطق ذات الط��ابع الق��روي الغ��الب" حينم��ا تكلمن��ا ع��ن- 
ه��ا الكادح��ة ف  ، فإنن��ا نعت��تا أن م��دن ه��ذه المن��اطق، وجماهتي ل�� مث��ل الش��مال المغربا

ل
نا إليه���ا، وال���تي ل أشر���

ل��� الش���كالية الثوري���ة له���ذه المن���اطق، وذل���ك، لس���بب العوام���ل الموض���وعية الجتماعي���ة والثقافي���ة ال���تي
المق���ام الول، تن���درج ف 

ة ه��ذه العوام��ل. تنطب��ق عل م��دن ه��ذه المن��اطق ، وك��دا، تل��ك 1973نض��الت ين��اير : وتؤك��د نض��الت الس��نوات الختي�� ل�� بالنس��بة للش��مال المغربا
ل منذ 

في ل الشمال الشر
ل لم تتوقف ف 

.1981التي

اتيجية الممكن�����ة بالنس�����بة له�����ذه المن�����اطق بعيي ����� العتب�����ار، ه�����ذه ل����� أخ�����ذ الس�����تي
وله�����ذا الس������بب، ينض�����اف س�����بب آخ�����ر ل يق�����ل أهمي�����ة، ويتمث�����ل ف 

ل تت���داخل فيه���ا الم���دن والب���وادي بجباله���ا وس���هولها
اتيجية ال���تي ،. الس���تي ل

في بالنس���بة لبع���ض المن���اطق ذال الط���ابع الق���روي الغ���الب، كالش���مال الشر���
، مثل ل ل� ه��ذه المن�اطق، ويج�ب. وتادلة، وجبال الطلس الصغتي والكبتي الغربا

اتيجية تدم�ج الس��هول المس�قية ف  لبد من التدقيق أن هذه الستي
ل�� الكب��ار

ل للس��بعينات ح��ول. أن نأخ�ذ بعيي �� العتب��ار التناقض��ات الح��ادة م�ا بيي �� الجم��اهتي الفلحي��ة وملكل�� الراض  اتيجا
لك�ن خلف��ا للتص�ور الس��تي

ل يكون���ون ج���زءا منه���ا، ول نعت���تا مس���بقا أن ه���ذه الس���هول س���تكون نقط���ة
من���اطق الص���دام، ل نع���زل ه���ذه الس���هول ع���ن ه���ذه المنطق���ة الوس���ع ال���تي

ل نيكاراغوا والسالفادور
ز ذلك من دروس هذه النضالت، وكذا دروس ثوربي ل هذه المناطق، كما يتا

.انطلق الكفاح المسلح ف 

ل�� ه��ذه المن��اطق 
اتيجية بفض��ل وج��ود أنوي��ة بروليتاري��ة ف  ل�� الحس���يمة، وعم��ال(وتتع��زز ه��ذه الس��تي

ل�� تط��وان، الص���يادون ف 
ى ف  مثل المعام��ل الك��تا

ل
في ل للكهرباء بالنسبة للشمال الشر

ل الناضور بالنسبة للشمال، وعمال جرادة ومراكز السكك والمكتب الوطت 
).الحديد ف 
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اتيجية ثوري���ة بالنس���بة له���ذه  لي���س" المن���اطق ذات الط���ابع الق���روي الغ���الب"وهك���ذا، يظه���ر جلي���ا أن ح���رب التحري���ر الش���عبية ال���ذي طرحن���ا كاس���تي
ي ل لتطوي���ق الم���دن م��ن ط��رف الب���وادي، ب���ل ه���و الت���داخل ال��دينامل لمختل��ف أش���كال الكف��اح المس���لح والنض���ال الث���وري الجم���اهتي

المفه���وم الص���يت 
ل هذه المناطق

.لجماهتي المدن والبوادي ف 

ل�� الكب��ار م��ن- 
ادور وملك الراض  ل�� مجتمعن��ا م��ابيي  الجم��اهتي الكادح��ة م��ن جه��ة، والطبق��ات الس��ائدة م��ن كوم��تا

حيي �� نح��دد التن��اقض الساسل�� ف 
ل يمك��ن أن يندم��ج فيه��ا، ول

ل�� مرحلته��ا العلي��ا الج��زء م��ن الطبق��ات المتوس��طة ال��تي
ورة الثوري��ة ف  جه��ة أخ��رى، وإذا ك��ان التن��اقض ل يقضل�� م��ن الس��تي

ل� المرحل��ة الحالي��ة الولي��ة للث�ورة المغربي��ة أن نمح��ور مجهوداتن��ا عل الم�دن
ي�دفع ب�الجزء ال�ذي يمك��ن تحيي�ده إل معس��كر الع�داء، ف��إنه لب�د، ف 
 فيها هذا التناقض الساسل بحدة أكتا

ل يتمتي 
ة أو أجزائها التي .الكبتي

ة الراهنة، المحور الرئيسل الممكن لمثل هذه المجهودات؟-  ل الفتي
ة المغربية ف  ل إطار إشكالية المدن الكبتي

ما هو إذن، وف 

وليتاري��ة المحمدي���ة، وذل��ك، دون فص��لها ع���ن المراك���ز المنجمي���ة: م��ن الب���ديهل أن الم��ر يتعل���ق أول وأساس��ا بال��دار البيض���اء، بم���ا فيه��ا المدين���ة التا
وليتارية المتواجدة فيها وبسبب قرب��ها من الدار البيضاء .الفوسفاطية والمواب   والصناعات المرتبطة بها لسبب أهمية النواة التا

ل� المغ��رب، لكن��ه نش��تي أن�ه يج�ب تعمي��ق ه�ذه
ل�� ال�دار البيض�اء كعاص��مة للرأس��مالية التبعي��ة ف 

سم الخطوط العريضة للشكالية الثورية ف  إذن، ست 
ل�� ال��دار البيض��اء، ل يج��ب أن ننس أن الم��ر يتعل��ق بعم��ل. الش��كالية، خاص��ة م�ن ط��رف الرف��اق المعنييي ��

وحيي �� نس��طر هن��ا آف��اق العم��ل الث��وري ف 
ل هذه المدينة

.يومل صبور وسط الجماهتي الكادحة ف 

  الدار البيضاء-ب
الخطوط العريضة للشكالية الثورية في

ل البيضاء تتجسد عل الرض وتتخذ شكل حادا
.لذلك يمكن الكلم عن تراتبية اجتماعية مكانية. إن الفروقات الجتماعية ف 

ائح الجتماعية المعنية اتبية لبد من تحديد الشر .لتحديد هذه التي
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ل ترتك��ز عل المقارب��ة الماركس��ية الكلس�يكية لتحدي�د الطبق�ات) 87أكت��وبر  76و75ع�ددي " المس��ار("س��ننطلق م�ن دراس�ة أحم�د المب�ارك 
وال�تي

ل��� علق���ات النت���اج
ل تأخ���ذ بعيي ��� العتب���ار الثقاف���ة ونم���ط. بموقعه���ا ف 

ل��� الش���كالية، وتدم���ج به���ا المقارب���ة المكمل���ة ال���تي
وه���ذه المقارب���ة تظ���ل مركزي���ة ف 

ل�� أحيائه��ا الخاص��ة به��ا، مم��ا يجعلن��ا نخل��ص إل ثلث��ة أقط��اب
ائح الجتماعي��ة ف  الحي��اة والوس��ط الجتم��اعل المرتبطيي �� بالحي��اة اليومي��ة له��ذه الشر��

ل البيضاء
.تمتي  البنية الجتماعية المكانية ف 

)أو القطب السائد(برجوازية البيضاء : القطب الجتماع  الول

:إن هذا القطب يتكون أساسا من الفئات الجتماعية الثلثة التالية

ل تكون النواة المهيمنة داخل الطبقات السائدة- 
ادورييي  الحتكارييي  التي .نواة الرأسمالييي  الكمتا

جوازي��ة-  ، بم��ا فيه��م م��ن ك��انوا ينتم��ون م��ن قب��ل للتا اد والتص��دير وكب��ار المق��اوليي  والمض��اربيي  ، كب��ار تج��ار الس��تتي مجم��وع الرأس��مالييي  الص��ناعييي 
ل البلد، رغ���م ان ذل���ك الن���دماج يت���م م���ن مواق����ع

ل��� ال���دار البيض���اء أك����تر م���ن ب���افي
ل��� نظ����ام الرأس���مالية التبعي���ة، وذل���ك ف 

الوطني���ة، وال���ذين ان���دمجوا ف 
.أضعف، مما يحمل تناقضات ثانوية وسط برجوازية البيضاء

ل حللها أحمد مبارك- 
ائح التقنوبروقراطية التي جوازية التقنوبروقراطية المشكلة أساسا من الفئات العليا من الشر .التا

ل���� الحي����اء
جوازي����ة ف  ل���� غ����رب المدين����ة، ومرك����ز العم����ال واض����ح، كم����ا ك����ان واض����حا ك����ل الوض����وح بالنس����بة للجم����اهتي" الراقي����ة" إن تواج����د ه����ذه التا

ف 
ل��� 
ل تم���زج بعجرف���ة1981يوني���و  20المنتفض���ة ف 

جوازي���ة اللوطني���ة والمتغرب���ة ال���تي ، وكم���ا ك���انت واض���حة بالنس���بة له���ذه الجم���اهتي طبيع���ة ه���ذه التا
يالية الغربية ة المتا جوازية الكبتي .وقحة ما بيي  الممارسات القطاعية القروسطية والسلوكات الكتر تفسخا وانحطاطا للتا

، رأس�مالية متوحش��ة ل المغرب ل يمكن أن تكون إل رأسمالية مصاضل دماء الك�ادحيي 
ل� البيض�اء م�ن. إن الرأسمالية ف 

وه�ذه الحقيق�ة أك�تر ب�روزا ف 
ل مناطق البلد

ة الخ��رى، عل" برجوازية الدار البيضاء " لذلك، نتكلم عن. بافي ل مدن المغرب الك��بتي
لن الرأسمالية المتوسطة يمكن أن تتوفر ف 

ات  ايد"برجوازية وطنية" ممتي  ل تراجع متي 
جوازية الوطنية ف  .، رغم أن هذه التا
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ل��� ال���دار
ل��� أي منطق���ة أخ���رى م���ن البلد كم���ا ه���و ف 

، ف  ل طبع���ا، لك���ن الفعلل��� وليتاري���ة بنف���س المس���توى م���ن التماس���ك، النس���تا ول تتمت���ع الجم���اهتي التا
ل خريبكة واليوسفية وجرادة

ة ف  .البيضاء، ما عدا المراكز المنجمية الكبتي

ل���� كحل����زون
ل���� الكف����اح، بق����در م����ا ينم����و التن����احر الطبفي

وليتاري����ة إل تأكي����د هويته����ا الطبقي����ة وكرامته����ا ف  والحقيق����ة، أن����ه بق����در م����ا تنح����و الجم����اهتي التا
جوازية متوحشة وفاشسوية جوازية كتا .ديالكتيكل متصاعد يبلور التا

 
جوازية الصغرى العصية : القطب الجتماع  الثابي )أي القطب الوسيط(الير

ائح الجتماعي���ة كات والشر��� ل��� الث���انوي، والط���ر التقني���ة والداري���ة المتوس���طة للدارات والشر���
يوش���كل لش���كل رئيسل��� م���ن رج���ال التعلي���م، وخاص���ة ف 

، الملك��ون. الخ��رى المش��ابهة ل�� أحي��اء الس��كن، وبالنس��بة لنم��ط الحي��اة والمس��توى الجتم��اعل
ويلتح��ق بنف��س القط��ب الجتم��اعل أيض��ا، وح��تي ف 

جوازية المتوسطة ة، وبشكل عام ما يمثل الفئة الدنيا من التا .والتجار المتوسطون وأرباب الوراش الصغتي

ل عمارات جنوب المدينة
ل أحياء مثل المعاريف والعمارات القديمة وسط المدينة وف 

جوازية الصغرى والمتوسطة ف  ...وتقطن هذه التا

) القطب الحاسم(الجماهير الكادحة : القطب الجتماع  الثالث

ل القطاعيي  
ل الصناعة والتجارة ومن الموظفيي  الصغار والحرفييي " الغتي مقي  "و" العصي" تتكون الجماهتي الكادحة من مجموع العامليي  ف 

ف 
.والتجار الصغار وكل الذين يحاولون العيش بأي عمل كان

ل تتواج��د
ى، وال��تي ل�� ال��دار البيض��اء الك��تا

ة المض��طهدة ف  وتمث��ل ه��ذه الجم��اهتي الكادح��ة الغلبي��ة الس��احقة م��ن الناحي��ة الكمي��ة م��ن الجم��اهتي الغفتي��
ق والشمال ل لهذه المدينة- لشكل رئيسل بالشر

في .الشر

ل�� المجتم��ع
ل س��تمكن التن��اقض السياسل�� ف 

ل�� تحدي��د الرض��ية السياس��ية والجتماعي��ة والبني��ات التنظيمي��ة ال��تي
إن الش��كالية الثوري��ة، تتمث��ل هن��ا، ف 

ل���� ه����ذه المدين����ة
ل���� التج����اه الث����وري ف 

ل���� م����ن التط����ور ف  ل ذات الطبيع����ة. المغربا
ل���� أو ارض����ية للنض����ال ال����وطت 

ه����ل يتعل����ق الم����ر بأرض����ية للصاع الطبفي
جوازية الصغرى، كما فشنا أعله؟ جوازية أو التا التا
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ابها ت الجم��اهتي الكادح��ة ع��تا إض ��� ل�� ال��دار البيض��اء يجي��ب ب��دون التب��اس عل ه��ذا الس��ؤال، وق��د ع��تا
إن الواق��ع الملم��وس للتناقض��ات الطبقي��ة ف 

ل 
.عن جوابها الحسل عليه 1981يونيو  20و 18وانتفاضتها ف 

لكن لماذا وكيف تنطرح بالنسبة لهذه الجماهير إشكالية الهوية؟

ل�� ذل��ك بالنس��بة للطبق��ة العامل��ة
، بم��ا ف  ل

ل�� جوهره��ا النس��اب 
ية م��ن الض��طهاد ال��ذي ينف  إن ه��ذه الش��كالية تنبث��ق بالنس��بة له��ذه الجم��اهتي الحص ��

ل�" العصية"
المس��تغلة لش��كل مكث�ف، والمحروم��ة م�ن حقوقه�ا البس��يطة وكرامته��ا، وينطب��ق ذل�ك عل الجمه��ور الغفتي� للمض��طهدين الع�امليي  ف 

ل الحياء الشعبية
.القطاع الغتي مقي   والشباب العاطل ف 

ة م��ن الع��الم الث��الث، ول تعظل�� النطب��اع بتج��اوز الش��كالية ل�� العواص��م الك��بتي
والحقيق��ة، أن ه��ذه الش��كالية ل تأخ��ذ طابع��ا ح��ادا، لش��كل خ��اص ف 

ل� المثالي�ة الديني�ة أو الثني�ة، إل حيي � ل تتمك�ن الوح��دة الثوري�ة لمجم��وع الجم�اهتي الكادح�ة المديني��ة م�ن التبل�ور كق�وة ثوري�ة
الطبقي��ة للس�قوط ف 
.وإيديولوجية ثورية، مرتكزتيي  عل الماركسية الحية والمبدعة والمتجذرين وسط هذه الجماهتي الكادحة بروليتارية كافية،

وليتاري���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 التا
.وتمشيا مع الروح الماركسية الحية

ل  50منذ ما يقرب من 
وليتاريا ف  ، وذل�ك تح�ت ت��أثتي الفلس�فة"الطبقة العامل�ة العصية"سنة، والحركة الشيوعية العالمية تميل إل اختصار التا

ل التحرر من سيطرتها منذ وقت قصتي
ل بدأت هذه الحركة ف 

عة القتصادية التي .الوضعية والت  

وليتاري�ا الرث�ة  وبيي � أغلبي�ة الجم�اهتي الكادح�ة" Lumpen-prolétariat" وق�د نت�ج ع�ن ذل�ك، ان الفك�ر الماركسل�� المعاض ق�د ط�ابق م�ا بيي �� التا
ل� 
ل�� الع��الم الث��الث، وه��ذا م��ا دف��ع بأح��د أحس��ن المحلليي �� الفرنس��ييي  للمجتمع��ات" الطبق��ة العامل��ة العصية" غتي�� المندمج��ة ف 

ة ف  ل�� الم��دن الك��بتي
ف 

ل قد تجووز 
!).كدا(المغاربية، القريب من الماركسية، إل الوصول إل أن خصوصية الطبقة العاملة قد انمحت، وأن الصاع الطبفي

وليتاري هو الجتي الذي ينتج الرأسمال ويسوثمره(وإذا ما رجعنا إل ماركس، فإنه يكتب  ").الرأسمال" الكتاب الول من ) (إن التا
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، عل دخ�ل  عل قي�د الحي�اة س�وى ق��وة عمل��ه، ويحص�ل، كثم��ن ل�بيع ق�وة عمل�ه ه�اته للرأس��مالل
والجتي هو الشخص الذي ليس له ما يبيع ليبفي
ل أحسن الحوال قيمة قوة عمله

).العطاشة(وهذا الدخل هو الجر، ويمكنه أن يكون أجرا حسب مدة العمل، أو حسب النتاج . يساوي ف 

ل ل المت  
.هذا الشكل الختي من الجر، يمكن الرأسمالية من تكثيف الستغلل ومراقبة العمل أكتر حتي حيي  يتم القيام به ف 

ل�� الع��الم
 �� الض��خم، يش��كل ج��زءا م��ن الس��تغلل الرأس��مالل ونظ��ام الج��ارة، ه��ذ القط��اع ال��ذي ش��هد انتفاخ��ا ص��اروخيا ف 

إذن، فالقط��اع غتي�� المقي 
ل بلدنا منذ 

.سنة 15الثالث، وف 

وليتاري��ا ل يمك��ن فهم��ه بإرج��اعه إل أساس��ه القتص��ادي فق��ط، وأن��ه يتض��من معت �� يرتب��ط بق��درة العم��ال عل المقاوم��ة ض��د حق��ا، إن مفه��وم التا
، ويصيغة أعم ضد ضغط البورجوازية ل. الستغلل الرأسمالل
وليتاريا يمتي  ماركس" اليديولوجية اللمانية" ف  وليتاريا وبيي  التا وانجلز ما بيي  التا

ل س��مياها 
وليتاري��ا المفلس��ة،" ب��وبريزم "إن  .»paupérisme«الرث��ة ال��تي وليت��اري، هل�� فئ��ة التا ل إليه��ا التا ل يت  ��

ع��اجزا ع��ن وهل�� الدرج��ة ال��دنيا ال��تي
وليتاري ل يصبح –بوبتي جوازية، والتا لك��ن ه��ذا الك��ادح أو). بمعت  طاق��ة للعي��ش الكري��م(ل عندما يفقد كل طاقة ) pauper(-مقاومة ضغط التا

ل��� القط���اع غتي��� المقي  ��� ال��ذين يناض���لون يومي���ا م���ن أج���ل الحي���اة والكرام���ة له���م ولع���ائلتهم، وح���تي حيي ��� تف���رض عليه���م الرأس���مالية أج���ورا
الكادح���ة ف 

جوازية" بخسة، هل أصبحوا بذلك  هل فقدوا كل طاقة؟ - ؟ "عاجزين عن مقاومة ضغط التا

هان عل مقاومتهم ب�دمائهم خلل انتفاض��ات . ل: إن الجواب هو ل مواجهة شظف العيش، فإنهم قدموا التا
20فإضافة إل صمودهم اليومل ف 

.1981يونيو 

وليت�اري الملم��وس ل�� لتحدي�د التا
لق�د ك�انت كومون�ة ب�اريس التع�بتي الك��تر وزن�ا. لذلك، كان ماركس يرتكز عل المعطي�ات الملموس�ة للصاع الطبفي

ل خلل حي�اة م��اركس وانجل��ز
وليتاري�ا. عن الصاع الطبفي فم��ا هل�. وق�د حياه�ا م�اركس وانجل�ز والممي�ة الول ك�أول تجرب�ة تاريخي�ة لدكتاتوري�ة التا

يا ترى طبيعة بروليتاريا كومونة باريس؟

253



مام" : 
أ
 ــ وثائق ونصوصالخط التحريفي ــ 1994 ــ 1980"إلى ال

ة للص���ناعة 40000عام���ل يش���تغلون آن���ذاك عن���د  500000ك���ان  رب معم���ل، وعل العك���س م���ن ذل���ك، ك���ان هن���اك العدي���د م���ن الوراش الص���غتي
ل منازلهم

ل تقس��يم ه��ذه. والبناء وعمال يعملون ف 
وليتارية، ول ماركس، ول انجلز، لم يفكرا بتاتا ف  ل الممية التا

لم يفكر المناضلون الباريسيون ف 
ى وبروليتاريا دنيا  وليتارية إل بروليتاريا بالنسبة لعمال المعامل الكتا .أو بروليتاريا رثة بالنسبة للخرين" سوبروليتاريا " الجماهتي التا

ون المنتخبيي  إل مجلس كومونة باريس، المكون من تسعيي  عض�وا، أن ه�ؤلء العم��ال ك�انوا  "ومن الهام، الملحظة أن العمال الخمسة والعشر
ة ل معامل متوسطة وصغتي

".إما حرفييي  أو عمال ف 

ل كومونة باريس المجيدة
وليتاري الملموس، هو الذي كان العامل الحاسم ف  .هذا التا

م��ا ه��و إذن الي��وم، وعل ض��وء م��ا س��بق، بروليت��اري ال��دار البيض��اء؟ وإذا رجعن��ا إل توص��ية لينيي �� الساس��ية، م��ا ه��و التحلي��ل الملم��وس للجم��اهتي
ل الدار البيضاء؟

الكادحة ف 

ل الدار البيضاء، يوجد نصف 
ة"الطبقة العاملة العصية" ف  ء يمك��ن أن يمتي �� م��ا. مشوت عل عدد كبتي من العمال والوراش الصغتي ل��

بل إن لسر
، ال��ذين ل�� المن��ازل لفائ��دة الرأس��مالييي 

ل�� ذل��ك العم��ل ال��ذي ينج��ز ف 
، بم��ا ف  ة وك��ادحل القط��اع غتي�� المقي  �� بيي �� عم��ال ه��ذه المعام��ل والوراش الص��غتي

وليتاري���ة لل���دار البيض���اء. ي���وفرون الم���واد الولي���ة وحاجي���ات النت���اج هن���اك أيض���ا ع���دد مح���دد م���ن. إن ك���ل ه���ؤلء الع���امليي  يش���كلون الجم���اهتي التا
وليتارية الذي يرجع إل مرحلة ل كثتي من الحيان، تاري����خ طويل من النضال والتقاليد التا

ة والمتوسطة، وأهم هذه المعامل لها، ف  المعامل الكبتي
ة، المرك��ز الح��راري للكهرب��اء، الوراش المركزي��ة للس��كك(الحماية  ة ومعامل السمنت والصناعات الغذائية الكبتي معامل التعدين والكيمياء الكبتي

ة موض���وعيا م��ا يمك���ن تس���ميته ب ). الحديدي���ة مثل ل ح���ددناها م��ن قب���ل، يش���كل عم���ال ه���ذه المعام���ل الك���بتي
وليتاري���ة ال���تي "بالنس���بة للجم���اهتي التا

وليتارية وليتارية" النوية التا .،بينما تمثل هذه المعامل القلعات التا

وليتارية  ل هذه القلعات التا
ل تحديد الولويات التكتيكية للعمل ف 

إن). حيي  تك��ون إمكاني�ة الختي�ار طبع�ا(ويجب هنا، القيام بتدقيق له أهمية ف 
ل��� التقالي���د النض���الية م���ابيي . المكوس����بات والتقالي���د النض���الية تختل���ف حس���ب المعام���ل لس���باب تاريخي���ة ملموس���ة

وهك���ذا هن���اك اختلف ك���بتي ف 
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وقراطي��ة النقابي��ة ل للكهرباء حيث ه��ذه التقالي�د مح��دودة وخاض��عة أك��تر لس��يطرة البتي
ل�ذلك، ف��إن بع��ض. السكك الحديدية وبيي  المكتب الوطت 

وليتاري����ة، أنوي����ة كامن����ة، بينم����ا هن����اك أنوي����ة فعلي����ة من����ذ الن ، أن النوي����ة الثاني����ة يج����ب أن تحت����ل الولوي����ة م����ن الناحي����ة. النوي����ة التا وم����ن الب����ديهل
وليتارية. التكتيكية ل تنظيم مجموع النوية التا

ل يجب أن يتمثل ف  اتيجا
.لكن الهدف الستي

ل وحدتهم الدينامية بروليتاريا الدار البيضاء
وليتارية للدار البيضاء يشكلون ف  .نعتتا أن مجموع النوية التا

ل�� ح��رب مواق��ع، ب��ل يج��ب
ل�� ب��الفن العس��كري، ل يج��ب أن ننحب��س ف 

ل�� ال��ذي يق��ارن الصاع الطبفي
وه��ذا، إذا م��ا اس��تعملنا الص��ور المجازي��ة لغرامسر

ورة غ��زو ه��ذه القلع��ات ل�� ض ��
ل�� بلدن��ا والمتمثل��ة ف 

ل أك��دها واق��ع النض��الت الجتماعي��ة ف 
الوص��ول إل ح��رب متحرك��ة، الص��حيحة والساس��ية، وال��تي

وليتارية، والقيام بمجهود خاص، حيثم��ا أمك�ن ذل�ك، لنج�از ه�ذا اله�دف وليتاري��ة بال�دار. التا لك�ن يج�ب أيض�ا، وبم��وازاة ذل�ك، غ�زو الجم��اهتي التا
ل���� الحي����اء الش����عبية ووس����ط نض����التها. البيض����اء

اتيجية. وذل����ك لي����س ممكن����ا، إل م����ن خلل عم����ل المناض����ليي  ف  م����اهل إذن الرض����ية الثوري����ة الس����تي

ل
وليتارية؟ ما هل الرض�ية ال�تي وليتارية والجماهتي التا وليتاريا الدار البيضاء، الذي حددناه كالمجموع الدينامل لهذه النوية التا للنضال والعمل لتا

يمكن أن تعتا  مجموع الجماهتي الكادحة بهذه المدينة؟

:عل أساس التحليل الملموس للطبقات الذي رسمنا خططه العريضة هنا، فإن هذه الرضية واضحة وهل أرضية كومونة باريس

جوازي���ة بواس���طة العن���ف الث���وري للجم���اهتي الكادح���ة المنتفض���ة، تحطي���م جه���از دولته���ا، وإقام���ة س���لطة المج���الس الش���عبية الطاح���ة لس���لطة التا
وليتاريا .تحت قيادة التا

، يج�ب أن ين��دمجا وع والكف�اح الث�ورييي  ل البلد وسحقها، فإن هذا المشر
ل عزلتها عن بافي

ل المأزق المأساوي لكومونة باريس المتمثل ف 
لكن لتلف 

وع الث��وري الش��امل للث��ورة الوطني��ة الديموقراطي��ة الش��عبية ل�� المشر��
ل سوش���مل، بم��وازاة تط��ور ه��ذا. ف 

ورة الش��املة ال��تي ل�� الس��تي
يج��ب أن ين��دمجا ف 

ل��� أه���م
وليت���اري إل الم���دن"المن���اطق ذات الط����ابع الق���روي الغ���الب" الكف���اح، عل تط���ور ح���رب التحري���ر الش����عبية ف  ، وامت���داد الكف���اح الث���وري التا

ة الخرى وأهم المراكز المنجمية ل. الكبتي
ورة لرب��ح الحرب الثورية، وبالتالل يجب علينا، ف  إن تطور مجمل هذه الكفاحات سيشكل آنذاك الستي
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وليتارية وليتارية، وأن ننظم الجماهتي التا ل��. نفس الوقت، أن نغزو القلعات التا
ل هو الوصول إل بنية دينامي��ة للصاع الطبفي اتيجا

والهدف الستي
وليتاري����ا ال����دار البيض����اء، بني����ة س����يلعب فيه����ا عم����ال ه����ذه القلع����ات ال����دور الجل���� النش����يط والمح����رك كأنوي����ة بروليتاري����ة دينامي����ة وس����ط جم����اهتي لتا

ل حركة
.بروليتارية هل نفسها ف 

ل حركة 
ل وسطها هل نفسها أنوية بروليتارية(يجب الضافة، أن مثل هذا التداخل الدينامل ما بيي  أنوية برولتارية منظمة وجماهتي بروليتارية ف 

ف 
ل�� ظ��ل تنس��يق وثي��ق م��ع قي��ادة) منظم��ة

ل س��ونجز بفض��لها القي��ادة الثوري��ة لمجم��وع الجم��اهتي الكادح��ة للبيض��اء، وذل��ك دائم��ا ف 
سيش��كل البني��ة ال��تي

ل
ل مرحلتها العليا أن تجر إليها جزءا من الطبقات المتوسطة. الكفاح الثوري عل الصعيد الوطت 

.وهذه النضالت يمكنها ف 

وليتارية؟ ل الجماهتي التا
وليتارية والمعامل المتوسطة، وبعد ذلك، وانطلقا منها، العمل ف  هل يجب أول، غزو القلعات التا

ل�� 
ل�� الت��وجيه المرس��وم ف 

ل�� 1979لق��د ك��انت ه��ذه الفك��رة موج��ودة ض��منيا ف 
فرض��ت علين��ا ع��دم البق��اء 84و1981، لك��ن النض��الت الجتماعي��ة ف 

ل��
ل�� مجم��وع البلد، وف 

ادوري ف  ل س��تؤدي إل تحطي��م جه��از الدول��ة الكم��تا
حبيسل�� ه��ذه الفك��رة، لك��ن دون التخلل�� ع��ن الفك��رة الثوري��ة الش��املة ال��تي
.المقام الول الجيش والبوليس، ولقامة سلطة المجالس الشعبية

، نظ����را لكونهم����ا يجيب����ان عل متطلب����ات الث����ورة الوطني����ة الش����عبية وين����دمجان فيه����ا، س����يجران إليهم����ا ورة الث����ورييي  وع، وه����ذه الس����تي إن ه���ذا المشر����

ل��
جوازية كما حددناها أعله، ويتمكنان من تقس��يمها ف  جوازية المتوسطة، وبذلك سيعزلن التا جوازية الصغرى العصية والفئة الدنيا من التا التا

ة المؤدية إل النتصار الثوري، وذلك بهدف تحطيم نواته�ا المركزي��ة ادوري بك��ل مؤسس��اته السياس��ية: المرحلة الختي الرأس��مال الحتك��اري الكم�تا
.والقتصادية والقمعية

ة الخ��رى ب��المغرب ل�� الم��دن الك��بتي
ج��ع الن إل مش��كلتنا الول ح��ول إش��كالية هوي��ة الجم��اهتي الكادح��ة بال��دار البيض��اء، وكامت��داد ل��ذلك ف  ه��ذه. لت 

ل� القط�اع العصي، والمهمليي �� م�ن ط�رف النقاب�ات
الشكالية تطرح بالنسبة لغلبية السكان، الشباب بالخصوص، الذين ل يس��تطيعون العم��ل ف 
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، وح��تي ل� القط�اع غتي� المقي  �
العمالي�ة والح��زاب الص��لحية والمؤسس�ات الجتماعي�ة، والمف�روض عليه�م العي��ش بواس��طة الش��غال غتي�� الق��ارة ف 

...بالنسبة لبعضهم الذين يتعاطون العهارة أو تجار المخدرات

، أن يؤكــدوا هــويتهم وليتاريـة للـدار البيضـاء، ويمكنهـم بالتـال  ، جزء مــن الجمــاهير الير ي   القطاع غير المقيي
لقد بينا أن الشباب الذي يعمل في

وليتاريا الدار البيضاء.   إطار النضال الثوري لير
كبشر وكرامتهم في
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ح برنامج لطار النضال الثوري الجبهوي 1مقيت

)محاور رئيسية(
 

ادوري��ة جوازي��ة الكمتا ل يج��ب أن ينظمه��ا إط��ار النض��ال الث��وري الجبه��وي ه��و تحري��ر ش��عبنا م��ن س��يطرة التا
إن اله��دف الساسل�� للث��ورة الش��عبية ال��تي

يالية، والقضاء عل النظام العميل وجهاز دولته من أجل فتح آفاق ازدهار شعبنا كشعب سيد لحياته وعل ل الكبار ووكلء المتا
وملكل الراض 

ل��� بن���اء مغ���رب الش���عوب كج���زء ل. أرض���ه، س���يد لعمل���ه وفك���ره الخلقيي ���
يتج���زأ م���ن الم���ة آن���ذاك س���يتمكن ش���عبنا م���ن المس����اهمة لش���كل فع���ال ف 

ل��
ل�� بن��اء الحض��ارة العالمي��ة ف 

ل�� نهض��ة منطق��ة البح��ر البي��ض المتوس��ط كمجموع��ة أخوي��ة لش��عوب ح��رة تتحم��ل مس��ؤوليتها بالكام��ل ف 
العربي��ة، وف 

ون، ومن أجل الوصول إل هذا الهدف يمكن وضع اللبنات التالية :القرن الواحد والعشر

:عل المستوى السياس  )1
ماع��دا البحري��ة( القض��اء عل النظ��ام الملكل�� العمي��ل وتحطي��م جه��از دولت��ه المض��طهد وبالخص��وص ح��ل جه��از الب��وليس وال��درك والجي��ش        -

ل سيتم تحويلها إل 
.السلطة لوزارة الداخلية عل كافة المستويات ، وجهاز القضاء وكل جهاز")حراس الشواط "التي
، والممك���ن حله���ا بنف���س الطريق��ة، إقام���ة جمهوري���ة ش��عبية ديمقراطي��ة ترتك���ز        - عل س���لطة المج���الس الش���عبية المنتخب���ة لش���كل ديمقراطل���

ل" المحلية والبلدي�ة والقليمي��ة والوطني�ة، ويش��كل وذلك عل كل المستويات،
ل ال�وطت  الهيئ�ة العلي�ا للس��لطة الش�عبية، وال�ذي" المجل�س الش�عتا

س���تكون ل��ه، وبعلق���ة وطي���دة م��ع المج���الس الش���عبية المحلي���ة والقليمي���ة، ص���لحية وض���ع دس���تور جدي��د يرتك���ز أساس���ا عل مب��دأ فص���ل الس���لط
يعية والتنفيذية والقضائية مع: الثلث ".فصل الجهاز التنفيذي عن الهيئات السياسية المنبثق عنها" الوشر

إن التمعن في مضمونه يظهر ل منطقيته بالمقارنة مـع مسـار تطــور فكـر. ، ولعله صيغ من داخل السجن ضمن نقاشات معينة1985 ــ هذا النص ل يحمل توقيعا، ول تاريخا، وينتمي لحقبة ما بعد 1
نه يعكس تناقضات داخل من تبنوا خط 1985التحريفيين الجدد لما بعد 

أ
و ا

أ
طروحــات جديـدة للتحريفييــن"إعادة البناء"، ا

أ
خـرى تعكـس نفــس الوضــعية، مــن حيــث رفضـها تبنـي ا

أ
ن وثائق ا

أ
، ذلك ا

هداف التكـتيكية والبرنامج الثوري"الجدد، من قبيل مثل وثيقة 
أ
رضية تدعو إلى النتقال إلى العمل الشرعي والقانوني، ونفس الشيء ينطبق على وثيقة "ال

أ
مضــمون التحــرر الجتمــاعي فــي"، رفض ا

و تحمل توقيعات شخصية"الثورة الوطنية الديموقراطية الشعبية
أ
نها غير موقعة، ا

أ
.، التي حاولت الجتهاد في بعض قضايا الستراتيجية الثورية، ومثل هذه الوثائق، إما ا
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 م��ا يمك��ن بالنس��بة لمعتقلل�� الح��ق الع��ام، ض��حايا        -
، وعف��و واس��ع أك��تر العف��و الش��امل والف��وري بالنس��بة لك��ل الحك��ام ذات الط��ابع السياسل��

ل قروس��ظل
إلغ��اء عقوب��ة الع��دام، وإقام��ة دول��ة الق��انون علماني��ة مض��مونة بالخص��وص، بفض��ل الس��تقلل الت��ام للس��لطة القض��ائية .جه��از قض��اب 

.إزاء السلطة التنفيذية، ومرتكزة عل قوانيي  عصية وتقدمية تطبق بالخصوص وبدقة العلن العالمل لحقوق النسان
ي����ة        - ة للمج����الس الش����عبية، وك����ذا المنظم����ات الجماهتي أوس����ع ممارس����ة للديمقراطي����ة بفض����ل ممارس����ة أقض ح����د م����ن الديمقراطي����ة المباشر����

.الفلسفية الواسعة والمستقلة عن وصاية الدولة والحزاب، وكذا بفضل حرية تشكيل الحزاب وضمان حرية التعبتي والعقيدة الدينية أو
ة م��ن تاريخه��ا مث��ل        - ل تس��تمد شخص��ية متمتي ��

ل�� واس��ع عل المس��تويات السياس��ية والقتص��ادية والثقافي��ة للمن��اطق ال��تي
اف بحك��م ذابي الع��تي

اف باللغ��ة المازيغي��ة كلغ��ة وطني��ة مث��ل العربي��ة،-زي��ان، س��وس -جبال��ة، زم��ور- مجموع��ة الري��ف ، والع��تي ة الطل��س الص��غتي بينم��ا تظ��ل ه��ذه الختي��
ل العلقات والوثائق الدبلوماسية

.اللغة المستعملة ف 
:عل المستوى القتصادي)2
وزي��ر أول، وزي��ر(مص��ادرة ك��ل الملك المنقول��ة والثابت��ة للعائل��ة الملكي��ة، ولك��ل ال��ذين تقل��دوا مناص��ب وزاري��ة حكومي��ة م��ن مس��توى ع��ال         -

، وذلك دون تعويض) الداخلية ل
ل عهد الحسن الثاب 

.ف 
وتقدير التعويض عل أساس ال��رأس الم��ال ال�ذي ت�م الس�هام فعل ب�ه" groupes financiers"تأميم البنوك وأهم المجموعات المالية         -

ل المؤسسة
.ف 
ل إطار قوانيي  الخوصصة إل الملكية العمومية        -

ل تم تفويتها ف 
.إرجاع كل الصناعات والمناجم التي

:إصلح زراعل جدري يرتكز إل        -
ها 10نزع ملكية ما فوق *  ل المناطق المسقية، وتكليف مجمعات العمال الزراعييي  لهذه الستغلليات بوسيتي

.هكتار ف 
ل من���اطق الب���ور،30ف���وق  ن���زع ملكي���ة م���ا* 

ل��� ذل���ك هكت���ارف 
ل��� م���ن ط���رف المج���الس الش���عبية المحلي���ة لش���كل موس���اوي، بم���ا ف 

وتوزي����ع ه���ذه الراض 
anciens" propriétairesيزرع�����ون بالتوكي�����ل  توزيعه�����ا عل الملكيي ����� الق�����دام ال�����ذين ل  non absentéistes"ه�����ذه المج�����الس الش�����عبية ،

ورة إعادة إنشاءها ل حالة الص 
ل الرعل الجماعية وف 

.ستضمن كذلك تسيتي أراض 
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ل�� خدم��ة الفلحيي ��� الفق��راء، خاص��ة،* 
اف المج��الس الش��عبية المحلي��ة والقليمي���ة لتك��ون ف  إع��ادة تنظي��م مؤسس��ات الق��رض الفلحل�� تح��ث إشر��

ورية، .لسيما الري الصغتي وتجهتي  آبار المياه وتنمية البنيات التحتية الص 
ل البادية        -

وط الحياة والعمران ف  .تحسيي  شر
ل collectifs des travailleurs" إقام���ة مجمع���ات الع���امليي         -

ل��� ك���ل المؤسس���ات العام���ة أو الخاص���ة الص���ناعية، التجاري���ة والمالي���ة، ال���تي
ف 

.هاته المجمعات يجب أن تتوفر عل كل الصلحيات من أجل مراقبة الوسيتي والنتاج. شخصا 20يفوق عدد عمالها ومستخدميها 
ل�� نهاي��ة المط��اف        -

، وخاض��ع لس��لطته وتوجيه��اته وس��لطة ق��راره ف  ل
ل ال��وطت  ل�� للتخطي��ط منبث��ق ع��ن المجل��س الش��عتا

.تأس��يس مجل��س وطت 
ل�� إطاره��ا النش��اط الح��ر والمس��ؤول

ل ال��ذي س��يتطور ف 
اتيجية للقتص��اد ال��وطت  ل للتخطي��ط ببل��ورة التوجه��ات الس��تي

ويتكل��ف ه��ذا المجل��س ال��وطت 
ل س��تلعب دور الم��وجه بالنس��بة لس��وثمارات الدول��ة والجه��ات

وسوتض��من تل��ك التوجه��ات، بالخص��وص مجه��ودا. للمؤسس��ات القتص��ادية، وال��تي
ل خرب��ها النظامان الستعماري والستعمار الجديد

.ذا أولوية، من أجل إعادة البناء المتوازن للقتصاديات الجهوية للمناطق المهمشة التي
:إن التخطيط القتصادي يجب أن يرتكز عل المبادئ التالية

.أن ترتكز التنمية عل مبدأ العتماد عل القوى الذاتية* 
.وبأثمنة مناسبة بالنسبة للجماهتي الشعبية .أن تكون التنمية القتصادية متمركزة حول تلبية الحاجيات الغذائية، كما وكيفا* 
ورية للستهلك العادي*  .توفتي المواد الصناعية الص 
ة(ت�وازن وتكام�ل الفلح��ة والص��ناعة، بتحقي��ق تواف��ق بيي � تنمي��ة قروي�ة مدمج�ة *  ل تتض��من ص��ناعة قروي�ة ص��غتي

وتنمي��ة ص�ناعية متمفص�لة) ال��تي
إض��افة ال أن ه��ذه التنمي��ة يمك��ن أن. خاص��ة ح��ول الزراع��ة، تهي��أ لش��كل مت��واز م��ع تط��ور التعلي��م وانتق��ال بل��دنا إل التكنولوجي��ا والحي��اة العصية

.تتمفصل مع تنمية شاملة للمغرب الكبتي
".دور الشعب"تحويل قصور النظام الملكل ال         -
ة         - اني���ة تس���يتي الدول���ة بنس���بة ك���بتي .بالنس���بة لك���ل ال���وزارات ماع��دا التعلي���م والص���حة والش���بيبة والرياض���ة والس���كن) تقريب���ا %50(تقلي���ص متي 

انيتهم���ا للتجهتي ��� %80وتص���ل نس���بة التقلي��ص ه���اته ال  ل وال��دفاع، وك���ذا متي 
ل��� ذل���ك الم���ن ال���وطت 

ل��� وزارة الداخلي���ة بم���ا ف 
وأم���ا الموظف���ون ال���ذين. ف 

م�ا ع�دا بع�ض مس�ؤولل ه�ذه الجه�زة ال�ذين ق�د يح��اكمون لس�بب( س�يتم الس�تغناء عنه�م بفض��ل ه�ذه السياس�ة وك�ذا بفض�ل ح��ل أجه�زة الس��لطة
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فيج����ب تح����ويلهم إل أنش����طة إنتاجي����ة، أم����ا ال����وزارات الجتماعي����ة الرب��ع المش����ار إليه����ا فيج����ب إع����ادة تنظيمه����ا لتخليص����ها م����ن الهياك����ل) جرائمه����م
وط لنش���اط ودينامي���ة الع���امليي  به���ا  وقراطي���ة، وم���ن أج���ل ض���مان أحس���ن الشر��� م���ع) رج���ال التعلي���م والص���حة، والمس���اعدة للش���باب والس���كن(البتي

انية الدولة .ضمان الولوية المطلقة لهذه المصالح عل مستوى متي 
ل� كلم�ة         -

ل تصلح لنت�اج أو تركي�ب مث�ل ه�ذه الم�واد وتعت 
"الب�ذخ"حذف كل واردات مواد البذخ والمواد نصف المصنعة او قطع الغيار، التي

ل�� مس��تطاع الجم��اهتي الش��عبية الكادح��ة اقتناءه��ا
ل ليس��ت ف 

وه��ذا الج��راء يه��م مثل .هن��ا ك��ل المنتوج��ات الموجه��ة نح��و الس��تهلك الم��ادي، وال��تي
 البلد لشبكة للنقل العمومل فعالة، ملئمة اقتصاديا

.السيارات، بينما سيتم تخصيص مجهود هام لتجهتي 
ل جدري يحذف أو        -

ائب المباشر عل الم��داخيل الض��عيفة، ويزي�د فيه�ا لش��كل محس��وس بالنس��بة إصلح جباب  يخفف لشكل ملموس الص 
ة عل النت���اج. للم���داخيل المرتفع���ة ائب والرس���وم غتي��� المباشر��� ة عل نفق���ات الب���ذخ، ويقل���ص لش���كل ك���بتي أو يح���ذف الص ��� ائب ك���بتي ويف���رض ض ���

ل تمس الجماهتي الكادحة بصفة أساسية
ل أو التي

.الثقاف 
ل�� ذل�ك التعويض��ات ليج�ب أن تتج�اوز 

ل الوظيفة العمومية، فإن الرواتب العليا بم��ا ف 
، إذا. م��رات الروات�ب ال�دنيا 7أو 6أما ف  أم��ا أج��ور المنتخ��بيي 

ل الوظيفة العمومية، دون السماح بمراكمتها مع مداخيل أخرى
.كان المر يتطلب أجرا، فإنها يجب أن تكون من مستوى متوسط الرواتب ف 

ل ال��ذي اس��تجلبه النظ��ام الملكل��-   إج��راء مفاوض��ات م��ع ك��ل ال��دول والبن��وك الجنبي��ة المعني��ة، م��ن أج��ل ح��ذف الج��زء الك��تا م��ن ال��دين الخ��ارحا
ل كنفه،

ل إل سندات ذات أمد طويل جدا العميل، أو الذي استجلب ف 
ل� الح�د القض ول وتحويل البافي

يج�ب أن أو بنس��بة فائ�دة ض��ئيلة ج�دا، ف 
ل سنويا  .من صادرات البضائع 10%تتعدى قيمة أداء الدين الخارحا

 
3(  

:عل المستوى الجتماع  والثقافي
 

: ولذلك يجب إعطاء السبقية التامة للتعليم والصحة والسكن والثقافة،
:التعليم      -أ 
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ل من خمس سنوات يجب أن يكون إلزاميا، ويصبح فعليا بعد سنتيي  بالنسبة لكل الطفال البالغيي  سن السادسة من        -
إن التعليم البتداب 
ل إنش��اء م��دارس الطف��ال. الس��نة الول للدراس��ة ل�� الس��نوات التالي��ة، س��يتم لش��كل ت��دريجا

ل�� ك��ل أنح��اء البلد للطف��ال م��ا" MATERNELLES"وف 
ف 

.سنوات 6و  3بيي  
ل أقص الجال، بهدف إعطاء تكوين عام وأسس لكل الذكور والناث        -

كما. إن التعليم الثانوي من خمس سنوات يجب أن ينظم ويعمم ف 

ل
ل إطار التخطيط الوطت 

.يجب توفتي مناصب شغل ملئمة ف 
ل� التعلي�م الع�ام الث�انوي م�ن أج��ل        -

، أو الس��تمرار ف  ل�
بعد ذلك، يمكن لهؤلء الشباب، وحسب رغباتهم وطاق�اتهم، إم�ا إتم��ام تعليمه�م المهت 

، عل البح�ث وتنمي��ة الطاق��ات الخلق�ة، وال�ذي يج�ب أن يك��ون مفتوح�ا أم�ام أقض النتقال ال التعليم العالل الذي سيكون مرتكزا، لشكل كبتي
عدد ممكن من الشباب بما يتلءم وإمكانية البلد ويجب أن تقام جسور سوس��مح للكب��ار باللتح�اق ب�التعليم الع�الل حس��ب المكاني�ات وحس��ب

.قدراتهم الخاصة
ل البلد،        -

ة لشكل كبتي ف  ل لزالت منوشر
، رج��ال يجب القضاء عل المية التي ل ظرف خمس سنوات، كحد أقض، بالنسبة لكل المواطنيي 

ف 
س�نة 20ويمك�ن أيض�ا ض�م الش�خاص ال�ذين يتع�دى س�نهم . سنة وذلك باللجوء إل وسائل التعبئة الشعبية 20يتجاوز سنهم  ونساء، الذين ل

ل الستفادة من هذا المجهود
.والراغبيي  ف 

ل هل اللغة الصلية، عربية كانت أم أمازيغية        -
ل البتداب 

ل� الحال�ة الثاني�ة، يج�ب تكمي��ل ه�ذا التعلي�م، بتعلي�م اللغ�ة. ستكون لغة التعليم ف 
وف 

هم من الطفال العربية، .لشكل ملئم حتي يتمكن الطفال المازيغيون من ولوج التعليم الثانوي، وهم يمتلكون هذه اللغة كغتي
ل�� التعلي��م الث��انوي الع��ام. اللغ��ة العربي��ة هل�� لغ��ة التعلي��م الث��انوي والع��الل        -

ويج��ب تنظي��م. ويت��م دم��ج الثقاف��ة المازيغي��ة كالثقاف��ة العربي��ة ف 
ل� ذل�ك

ل المازيغية لكل ال�ذين يرغب��ون ف 
ل� الجامع�ة، وال�ذي يج�ب أن. دروس ف 

كم��ا س��يتم إنش�اء معه�د ع��الل لتط�وير اللغ�ة والثقاف��ة الم�ازيغيتيي  ف 
ل ذلك

ل كل المناطق المستقلة ذاتيا لمن يرغب ف 
.يتوفر عل ملحقات ف 

 
:الصحة: ب
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ل�� ك��ل من��اطق. إن الص��حة تش��كل رص��يدا ثمين��ا بالنس��بة لمجم��وع الس��كان
ل��ذلك يج��ب القي��ام بك��ل المجه��ودات لت��وفتي مص��لحة للوقاي��ة الص��حية ف 

ل�� أن تعم��ل أول عل تخفي��ض نس��بة وفي��ات الطف��ال قب��ل بل��وغهم خم��س أو س��ت س��نوات 
"mortalité infantile et juvénile"البلد، ينبع 

ل أقرب الجال لهذا لبد من
:إل مستوى الدول المصنعة وذلك ف 

وب والمج����اري والقض����اء عل المس����ونقعات للح����د م����ن        - سياس����ية مس����تعجلة تت����ول حملت التطهتي���� وإع����داد البني����ات التحتي����ة للم����اء الشر����
ل الوقاية

.المراض المعدية، مع الرتباط مع منظمة الصحة العالمية لنجاز برامج ف 
وط الصحية للوقاية من أمراض وحوادث الشغل        - .قوانيي  تضمن الشر
ل تهدد صحة المواطنيي  الجسمية والنفسية        -

.مواجهة النتائج الضارة بالبيئة الطبيعية والعمرانية التي
ل المكلف، والعتماد عل المراكز الصحية الولية        - ي بدل النهج التكنولوحا

.العتماد عل العنص البشر
.توفتي برامج لمكافحة سوء التغذية        -
ل هذا المجال        -

.إلغاء وصاية وزارة الداخلية عل المسوشفيات العقلية ومراجعة القوانيي  المتبعة ف 
.إنشاء صيدلية وطنية بمشاركة الدول المغاربية        -

ل�� ذل��ك
، ه��و ض��مان الزده��ار الت��ام لش��بيبتنا وحي���اة ص��حية، وكريم���ة للكب��ار بم��ا ف  ل�� مرحل��ة متقدم��ة أك���تر

إن اله��دف الع��ام ال��ذي يج��ب تحقيق��ه، ف 
ل�� جمي��ع المي��ادين وك��ذا حماي��ة وظيف��ة الموم��ة،. الش��يخوخة

ل تض��من المس��اواة التام��ة بيي �� الم��رأة والرج��ل ف 
ل�� نف��س ال��وقت، ف��إن الق��وانيي  ال��تي

وف 
وط المادية من أج��ل تنظي��م أحس��ن لل�ولدة  ل ممارستها، سوسمح تدريجيا بتوفتي الشر

وستوض��ع ك��ل الوس��ائل" natalité"عندما ترغب المرأة ف 
.العصية والمضمونة صحيا تحت تصف المعنيي  والمعنيات
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ي1بيان ي السياسيير  منظمة إل المام بمناسبة إطلق ساح بعض المعتقلير

 

ل يوم 
.من المطرودين إل وظائفهم 178معتقل سياسيا، وباتخاذ قرار إعادة  50من الشهر الجاري، قام النظام الملكل بإطلق شاح  7ف 

، ب��النظر إل م��ا تع��ج ب��ه س��جون النظ��ام م��ن مئ��ات المعتقليي �� السياس��ييي  م��دنييي  وعس��كرييي  والمختطفيي �� المغارب��ة ل��
ورغ��م أن ه��ذا الح��دث جزب 

دين بم��ا فيه��م ح��املل الش��واهد العلي��ا،
ات اللف المطرودي��ن م��ن العم��ل، ومئ��ات اللف م��ن الع��اطليي  والمشر�� ، وب��النظر إل عشر�� والص��حراوييي 

ل�� ح��د ذات��ه مكس��با هام��ا، ج��اء نويج��ة مسلس��ل نض��الل للمعتقليي �� السياس��ييي  وع��ائلتهم م��دعوميي  بض��غط ال��رأي الع��ام ال��ديموقراطل
ف��إنه يعت��تا ف 

ل .الداخلل والخارحا

ل ص��احبت إطلق شاح 
ل عملي��ة إطلق الشاح ه��اته، بع�د أن ذهب�ت أدراج الري�اح دعاي�ة النظ��ام الص�اخبة، ال�تي

ل� بداي��ة َ 8وت�أبي
معتقل سياس��يا، ف 

ل عكس ما كان يتوخ��اه النظ��ام منه�ا، أث�ارت اس��ونكارا واس��عا ل�دى ال�رأي الع��ام1987
ول يفوتن��ا. ، الذين اسوسلموا لضغوطاته بطلبهم للعفو، والتي

هنا، أن نؤكد مرة أخرى، خلفا لدعاءات بعض وكالت النباء والصحف الغربية، أن أولئك الشخاص، ل�م تك��ن تربطه�م بن�ا أي�ة ص�لة بمنظمتن��ا
.1979منذ أواخر 

يضــا، كبـاقي البيانـات،. مطرودا إلى وظائـفهم 178ـ صدر البيان بمناسبة إطلق سراح مجموعة من المعتقلين السياسيين بالسجن المركزي بالقنيطرة، واتخاذ النظام لقرار إعادة  1
أ
وفــي هــذا البيــان ا

رضـية السياسـية تنهـل مــن خطـاب"الدولــة العلويـة"و " الحكـم المخزنـي"هناك استعمال لمصطلحات جديدة، تنـم عـن تحــول واضـح فـي خـط المنظمـة، مـن قبيـل اسـتعمال مصـطلحي 
أ
ن ال

أ
، كمـا ا

ن المنظمـة لـم يعـد لهـا وجــود بالـداخل منـذ خريـف 
أ
مـام تحــت قيـادة تحريفيـة جديــدة، علمـا ا

أ
صبح سائدا داخـل منظمـة إلـى ال

أ
مـا حــديث البيـان عـن ملبسـات إطلق. 1985ديموقراطي إصلحي، ا

أ
ا

س الدولـة الفرنسـية سـنة 
أ
صـحاب البيـان، عنـدما توجهــوا إلــى را

أ
، مطـالبين1984مجموعة من المعتقلين بعد طلبهم العفــو، ونعنـي بـه مجموعـة الثمانيــة، فيلفـه ضـباب، خاصــة فيمـا يتعلـق بسـلوك ا

جل إطلق سراحهم 
أ
مام"مسلسل تصفية المنظمة الماركسية اللينينية المغربية "غشت، انظر  30"سبق لنا الحديث في هذا الموضوع على موقع (التدخل من ا

أ
" ...").إلى ال

ب قادة ما سمي ب 1983منذ 
أ
مام المغربية"الفاشل على توقيع بياناتهم ب" إعادة البناء"، دا

أ
كـثر من معنى ودللة"منظمة إلى ال

أ
.، وفي ذلك ا
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ل�
ل� مح�اولته لس�تدراج معتقليي � سياس�ييي  آخري��ن للص�طفاف مع�ه ف 

ل هذه العملية م�ن ناحي��ة أخ�رى، بع�د الفش��ل ال��ذري����ع لحك�م المخ�زن ف 
وتأبي

.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
، ويزي�د م�ن ل� ذل�ك الفش�ل، ب�ل ل يمكن�ه إل أن ي�ثتي احتق�ار ال�رأي الع�ام ال�ديموقراطل

المعتقلون السياسيون المشحون للملك، ل يمكنه أن يخف 
.  اسوبداد الدولة العلويةالكشف عن 

وإذ يق��دم النظ��ام عل عملي��ة إطلق الشاح ، وإع��ادة المطرودي��ن ه��اته، بمناس��بة عي��د الفط��ر، ف��ذلك لس��تغلل تقالي��د ش��عبنا ومش��اعره الديني��ة
ل�� وعل� ش�عبنا، بفع�ل النه�ب" أمتي�� الم�ؤمنيي  وح��امل المل�ة وال��دين"وأخلق��ه النبيل��ة م�ن أج��ل إنق��اد خراف��ة 

از عمي��ق ف  ل عرض�ها ه�و نفس��ه له��تي 
ال��تي

ل العالم
.الممنهج الذي سلطه نظام الحسن عل جيوب كادحل وجماهتي شعبنا لتحقيق عظمته المجنونة ببناء مسجد من أكتا المساجد ف 

ل م�ا ف�تئت توس��ع قاع��دتها الش��عبية ببلدن��ا،
ل� ظ�رف يض��يق في��ه الخن�اق عل النظ��ام عل مس��توى قض��ية حق��وق النس��ان ال�تي

وتت�م ه�ذه العملي�ة ف 
، وتق�دم في�ه بع�ض أنظم��ة المنطق�ة ل تص�اعدا لطلق شاح المعتقليي � السياس�ييي  ويزداد فيه ضغط الرأي العام الديموقراطل ال�داخلل والخ�ارحا

عل تنازلت سياسية بفعل الضغوطات الشعبية، مما جع��ل النظ��ام الملكل� يظه��ر أم�ام ال�رأي الع��ام الع�المل ال��ديموقراطل بطل) تونس، الجزائر(
ل� ه�در الحري��ات الديموقراطي��ة بال�ذات

ل� الس��وبداد السياسل�� وف 
ل�� وق��ت يق�وم في��ه النظ��ام بون��ازلت عل مس�توى قض��ية الص��حراء،. ف 

وتت�م أيض��ا ف 
اريو من أجل استفتاء تقرير مصتي الشعب الصحراوي ل بدأها مع جبهة البولتي 

ة التي ل مسلسل المفاوضات المباشر
.تمثلت ف 

ل هذا الظرف بال�ذات، س��يحاول الس��تفادة من�ه عل أك�تر م�ن ص�عيد
فه�و، علوة عل مرامي�ه. غتي أن النظام الملكل بإقدامه عل هذا التنازل، وف 

ل ش�امل، يه��دف من��ه تهدئ��ة ال��رأي الع�ام ال��ديموقراطل لفراغ مطلب إطلق شاح المعتقليي  السياسييي  من مض��امينه كمطل��ب ديم��وقراطل ش��عتا
، وإجه��اض نه��وض ق��وى حق��وق النس��ان ببلدن��ا، وش��ل ل ،وتوقي��ف مسلس��ل احتجاج��اته وإدان��اته لقض��ية العتق��ال السياسل�� ال��داخلل و الخ��ارحا
ل�� قض��ية

نض��الت المعتقليي �� السياس��ييي  وع��ائلتهم، وتطوي��ق المزاي��دات المحوش���مة المحتمل��ة للح���زاب الص��لحية الش���وفينية ح��ول تن��ازلته ف 
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ل�� ف��راغ " للمسلس��ل ال��ديموقراطل" الص��حراء وإيهامه��ا بإعط��اء دفع��ة جدي��دة 
ل ل تع��دو أن تك��ون دفع��ة ف 

"الديموقراطي��ة الحس��نية" المزع��وم ال��تي
ل ما انفك النظام يؤكد عل كونه استكمل بناء مؤسساتها وأوصلها إل مداها ،وهل بالتالل غتي قابلة 

".للتوسيع"ول " للتعميق" التي

إن القوى الديموقراطية السياسية والنقابية والحقوقية، الغيورة عل قضايا شعبنا وحقوقه النس��انية، ل�ن تنطلل�� عليه��ا من��اورات النظ��ام، ذل�ك،
ل���� 14وأك����تر م����ن  4أن إطلق شاح مجموع����ة م����ن المعتقليي ���� السياس����ييي  قض����وا م����ا بيي ���� 

ل���� زن����ازنه، واتخ����اذ ق����رار إع����ادة دم����ج مطرودي����ن ف 
س����نة ف 

اوح م��ابيي   دوا ومعه��م ع��ائلتهم لم��دة ت��تي ، 10و 7وظ��ائفهم، بع��د أن شر�� ل ل�� النتم��اء النق��ابا
اب، أو ف  ل�� الض ��

س��نوات لس��بب ممارس��تهم لحقه��م ف 
.تعتتا قمة احتقار واستهتار حكم المخزن الجاثم عل صدر شعبنا بمطالب شعبنا، وبقضية حقوق النسان بوجه عام

ل اس����تهدفتها، تناض����ل لتنظي����م الجم�����اهتي الكادح�����ة م����ن أج����ل الجمهوري����ة"إل الم����ام"إن منظمتن�����ا 
ل م����ا انفك����ت رغ����م حملت التص����فية ال����تي

، ال����تي
ل حد ذاته مكسبا نضاليا، وتتق��دم ب��أحر تهانئه��ا للمناض��ليي  ال��ذين

الديموقراطية الشعبية المرتكزة إل المجالس الشعبية، إذ تعتتا هذا الحدث ف 

أطلق شاحهم، وللذين استعادوا وظائفهم، ولعائلتهم، ولجميع الغيورين عل حقوق النسان بالداخل والخارج ، وب�أحر تحياته�ا لك��ل مناض�لل
ش��عبنا الص��امدين لس��جون النظ��ام، الشية منه��ا والعلني��ة، وتؤك��د أن القم��ع والره��اب والعتق��ال ومن��ع الحري��ات الديموقراطي��ة، ث��وابت مرتبط��ة

. بطبيعة النظام الملكل الدكتاتورية

إن منظمتنا، إذ تؤكد عل ذل�ك، فإنه�ا ت�دعو الق�وى الجذري��ة للرتب�اط بنض�الت الجم��اهتي الكادح�ة، وتج�اوز تمزقاته�ا وش�تاتها ،وتنس��يق مواقفه�ا

ل��
، به��دف ف��رض مط��الب ومطام��ح ش��عبنا الملح��ة ف  ، وتوحي��ده، وتث��بيته ض��د القط��ب الرجعل�� ل ك م��ن أج��ل ل��ف القط��ب الش��عتا

ل�� النض��ال المش��تي
ف 

وم���ن جه���ة أخ���رى، تت���وجه بن���داء ح���ار لكاف���ة الق���وى والفعالي���ات الديموقراطي���ة المناض���لة، وك���ل الغي���ورين عل. الحري���ات الديموقراطي���ة و العي���ش
:حقوق النسان ببلدنا، والرأي العام الديموقراطل العالمل من أجل

ل يتعرض���ون له���ا م���ن ط��رف- 
از والض���غط ال���تي ، ومخطط���ات الب���تي  فض���ح حملت الره���اب، والعتق���ال ، و التنكي���ل بمناض���لل ش���عبنا المعتقليي ���

. النظام وأجهزته القمعية المخزنية الفاشية
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.فرض إطلق شاح جميع المعتقليي  السياسييي  مدنييي  وعسكرييي  والنقابييي  وفرض حق عودة المنفييي  إل أرض الوطن- 

.الكشف عن مصتي المختطفيي  وإطلق شاحهم- 

بون ع����ن الطع����ام -  ء ال����ذي يتع����رض ل����ه المعتقل����ون السياس����يون المص ���� من����ذ س����نوات،) مجموع����ة مراك����ش ( توقي����ف مسلس����ل التقتي����ل البظل����
.وإطلق شاحهم

منظمة إل المام المغربية

11-5-1989
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نامج الثوري ورة تمفصلهما الجدل : الهداف التكتيكية والير 1صي

عل ق��ادر عل تج��اوز الم��أزق، ال��ذي وص��ل إلي��ه ال��ذين ق��دموا جمي��ع التن���ازلت م��ن أج��ل
ورة بن��اء إط��ار سياسل�� جدي��د شر��

يط��رح البع��ض حالي��ا ض ��
عية، ل�� الشر��

ل فرض��ت عليه��م ال��دخول ف 
ل�� تق��ديم التن��ازلت دون أن يحقق��وا أي ه��دف م��ن اله��داف ال��تي

عية، وق��د يس��تمرون ف  الحص��ول عل الشر��
عية تجنب�ا للقم�ع، أي أن ه�ذا الط�رح، يعت�تا نفس�ه ب�ديل  لك�ل الق�وى السياس��ية المغربي��ة العلني�ة) الب�ديل الس�ديد(وكذا، مازال الذين رفضوا الشر�

.منها والشية
ه س�ديدا ل هذا النص بعد تقديم شي����ع لهذا الطرح مناقشة أسسه وأبعاده السياسية والفكرية، وسنقدم تص�ورنا للج��واب ال�ذي نعت��تا

سنحاول ف 
ل بلدنا

ل ف 
. عل المستوى العالل للصاع الطبفي

 I. ع  جديد
:  تقديم مركز لطرح بناء إطار سياس  سر

عية والشية، نس�����تخلص منه�����ا أن الديمقراطي�����ة ل����� ه�����ذا الط�����رح عل تحلي�����ل الظ�����رف السياسل����� الراه�����ن، وعل تقيي�����م الق�����وى السياس�����ية الشر�����
ينبت 

عية جديدة ورة بناء منظمة سياسية شر .السياسية هل الجوهر، وض 

ل الطرح بالنقط التالية حول الوضع السياسل
:ويكتف 

:الظرف الدول 
قية وبعض بلدان إفريقيا      * ل بلدان أوربا الشر

.تحولت ف 
).التذكتي بتقرير وزارة الخارجية المريكية(ضغوطات الدول الغربية عل بعض البلدان التابعة، لدفعها للقيام بنوع من التفتح       *

نصــار خـط 1990كـتبت الوثيقة سنة ـ  1
أ
فـي إرهاصــاته 1984قائمـا منـذ " الشــرعي"، وقـد ظـل الخلف بينهـم حــول العمـل "إعـادة البنـاء"، وتعكس إلى حد ما بعـض الخلفـات الـتي كـانت تظهـر بيـن ا

سيس تنظيم سياسي علني تحت اسم 
أ
ولى، ثم تطور بعد ذلك، فحسم لصالح العمل في الشرعية بعد حل المنظمة وتا

أ
".النهج الديموقراطي"ال

شرنا إليه في السابق، ذلك التطور المنعرج، غيـر المتسـاوي للخــط التحريفــي الجديـد، الـذي لــم يكـن يعـدم1985وعموما، فإن وجود وثائق من هذا القبيل، تنتمي للمرحلة ما بعد 
أ
، لتعكس، كما ا

خــر المطــاف،
خ
و المقــالت تخــرج عــن إطــار التجــاه العــام، بحيــث لــم يفــرض التجــاه التحريفــي الجديــد هيمنتــه المطلقــة إل فــي ا

أ
راء والمواقــف الشخصــية، مــن خلل بعــض النصــوص ا

خ
وجــود بعــض ال

وهام التي يخلقها الوضع الذاتي في السجن
أ
.مستفيدا من المواقف الوسطية والمتذبذبة، وال
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:الظرف الداخل 
.تنامل الوعل بحقوق النسان      *
:إدراك النظام أن المغرب مهدد بتحولت لن تكون لصالح النظام، من تم إقدامه عل بعض الخطوات      *
ل أبريل         -

اب العام ف  .1990البيان الحكومل حول إلغاء الض 
.تشكيل مجلس اسوشاري لحقوق النسان        -
ح النظام للحزاب السياسية بتغيتي الدستور        - .مقتي
.شعور القوى السياسية بأن الظرف لم يعد كما كان        -
ل الدول المغاربية        -

.السلميون احتلوا مواقع هامة ف 
ل انسحبوا        -

المناضليي  الذين ظلوا خارجيي  عن الجماع الوطت 
، 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 السياسل����

، وعي��ا من��ه بمص��الحه، وبس��بب ض��غط عوام��ل خارجي��ة  قية وبع��ض البل��دان الفريقي��ة، وض��غط البل��دان الغربي��ة(سياسل�� ل�� أورب��ا الشر��
التط��ورات ف 

عل)عل ال���دول التابع���ة
، أن يس���تفيدوا م���ن ه���ذا الظ���رف، لبن���اء إط���ار سياسل��� شر��� ل

، وأن عل المناض���ليي  ال���ذين ظل���وا خ���ارجيي  ع���ن الجم���اع ال���وطت 
ل التقديم

ل المأزقيي  الذين أتينا عل ذكرهما ف 
.يسمح لهم، حسب هذا الطرح بتلف 

 II. مناقشة هذا الطرح  :
:سنناقش هذا الطرح عل ثلث مستويات

يالي���ة وتض���خيم لبع���ض إن���ه :أول ل��� بع���ض ال���دول، وس���كوت ع���ن طبيع���ة التفت���ح، ال���ذي ت���دفع إلي���ه المتا
ل وقع���ت ف 

ات ال���تي ل للتغيتي���
إس���قاط تعس���ف 

.خطوات النظام
.تغييب لي تحليل للتناقضات الطبقية ولطبيعة النظام والمنظمات السياسية ببلدنا: ثانيا
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عية والشية: ثالثا .فهم خاط  مغلوط ومغالط لتجربة القوى السياسية الشر
ياليــة وتضــخيم لبعــض     :  أول ـ بعــض الــدول والســكوت عــن طبيعــة التفتــح الــذي تــدفع إليــه المير ـ 

  وقعــت في
ات الــنت ــ   للتغيير

إســقاط تعســقي
.  خطوات النظام

وقراطي���ة، ة بتي ل��� ي���د قشر���
ل��� تل���ك ال���دول ك���انت الس���لطة ف 

قية عل المغ���رب، فف  ل��� دول أورب���ا الشر���
ل وقع���ت ف 

إن م���ن الخ���اط  إس���قاط التح���ولت، ال���تي
ل�� الحقيق��ة أص��بحت معزول��ة عن��ه، وتم��ارس علي��ه

وعيتها م��ن ادعائه��ا تمثي��ل الش��عب، وهل�� ف 
تهيم��ن عل الح��زب وأجه��زة الدول��ة، وتس��تمد مشر��

ل����� ظ�����ل سياس�����ية غورباتش�����وف، ظه�����رت ه�����ذه
، ل�����ذلك حيي ����� فق�����دت ه�����ذا ال�����دعم ف  ل

الديكتاتوري�����ة، بفض�����ل ال�����دعم العس�����كري للتح�����اد الس�����وفيابي
وقراطية عل حقيقتها، واستطاعت مختلف الطبقات أن تطيح بها لشعة بفضل مظاهرات ضخمة .البتي

ل� الطبق�ات
ل� أجه�زة قمعي�ة ض�خمة، تندم�ج أطره�ا العلي�ا ف 

، الممث��ل للطبق�ات الس��ائدة والمتحك�م ف  ل يد النظ��ام الملكل��
ل المغرب، فالسلطة ف 

أما ف 
ت ع���ن ذل���ك خلل تاريخه����ا الطوي����ل ل ل���ن تت����واب  ع����ن قم����ع أي مظ����اهرات ش����عبية بك����ل قس����وة ودموي����ة، كم����ا ع����تا

ث����م إن الطبق���ات. الس����ائدة، وال����تي
ء الذي يجعلها توسع من هيمنتها السياس��ية ل

السائدة قد استطاعت جر بعض فئات الطبقات المتوسطة إليها، وجر الحزاب الصلحية، السر
.وايديولوجية عل الجماهتي الشعبية

ل� بع�ض البل�دان الفريقي�ة خلل ه�ذه الس��نة 
ي�ة قوي�ة ف  ، لكنه�ا ل�م ت�ؤد إل القض�اء النظم��ة...)س��احل الع�اج، الغ�ابون(لقد وقعت حركات جماهتي

ل��� ه���ذه
يالي���ة وإن ك���انت تري���د تفتح���ا م���ا ف  قية، ولن المتا ل��� أورب���ا الشر���

ل��� إفريقي���ا تختل���ف ع���ن الوض���اع ف 
القائم���ة، وذل���ك م���ن جه���ة، لن الوض���اع ف 

.البلدان الفريقية، فإنها تخسر انتصار ثورات شعبية
ل���� إفريقي����ا ه����و الجزائ����ر

لفه����م أس����س ه����ذا الواق����ع، لب����د م����ن محاول����ة الحاط����ة. إن البل����د الوحي����د، ال����ذي ع����رف ويع����رف تط����ورات هام����ة وعميق����ة ف 

ل��
ل ك��انت تع��تا ع��ن هيمن��ة البورجوازي��ة الص��غرى عل الجم��اهتي الش��عبية، ع��تا تحكمه��ا ف 

، ال��تي ل
بالتناقض��ات الطبقي��ة هن��اك لجبه��ة التحري��ر ال��وطت 

ل���� ال���ذي عرفت����ه البورجوازي����ة الص����غرى من����ذ
جه����از الدول����ة أص����بحت أك����تر ف����أكتر مفرغ����ة م����ن أي مض����مون وتمثيلي����ة طبقي����ة، لس����بب التم����ايز الطبفي

ل��� أجه���زة الدول���ة،
ة، مس���تفيدة م���ن مواقعه���ا ف  بينم���ا التحق���ت فئ���ات أخ���رى بص���فوف الس���تقلل، حي���ث تح���ولت فئ���ات منه���ا إل بورجوازي���ة ك���بتي
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ل��� نف���س ال���وقت، لزال���ت الطبق���ات. إن ه���ذه الوض���عية أدت إل ض���عف خطتي��� للجبه���ة، ولجه���از الدول���ة المركزي���ة، ال���ذي تتحك���م في���ه. الك���ادحيي 
ف 

ل البلد مؤخرا
ل المرحلة الول لبناء إطاراتها السياسية، بعد إقرار التعددية الحزبية ف 

ل ف 
ل أفرزها التمايز الطبفي

.الجديدة، التي
ل أدت إليه���ا عصنة شيعة وفوض���وية - إن ه���ذين الع���امليي  

أدي���ا إل ن���وع م���ن الت���وازن غتي���- إض���افة إل تف���اقم الزم���ة القتص���ادية والمجتمعي���ة ال���تي
ل�� البلد، بيي �� مختل��ف الطبق��ات، س��مح ب��إجراء انتخاب��ات نزي��ه��ة، ولزال يس��مح بتط��ور النش��اط السياسل�� لمختل��ف الطبق��ات والفئ��ات

المس��تقر ف 

ل العالم الثالث، غتي أن هذا الوضع هو وضع انتقالل
ل جو من الحرية والديمقراطية فريد من نوعه، ف 

.الجتماعية، ف 
ل� اتج�اه اس��تمرار وتوث�ق علق��ات

ل� الس��لطة وتتط��ور ف 
إن بلدنا لم تشهد مثل ه��ذه التط��ورات، حي��ث ظل�ت الطبق�ات الس�ائدة ونظامه�ا، تتحك�م ف 

يالية يالية، عمل��ت عل بن��اء. التبعية للمتا ل تطورت لوستجيب لتطورات المتا
إن هذه الطبقات ذات التاري����خ الستقللل والقمعل الطويل، والتي

وعية فيم��ا يس�م بالمؤسس��ات  اتها السياسية والفكرية، وتحاول عقلنة سلطتها، وإعطاءها المشر ، ل�ذلك م�ن ال�وهم الظ��ن،"الديمقراطي�ة"تعبتي
ل تعرفها الجزائر

.أن بلدنا يمكن أن تعرف أوضاعا مثل تلك التي
ل� تض�خيم ه�ذه

، لك�ن ل يج�ب الس�قوط ف  يالي�ة، ليق�وم بتفت�ح سياسل� أما عل صعيد آخر، ص�حيح أن هن�اك ض�غط عل النظ�ام م�ن ط�رف المتا
ل تمليها علي��ه، ويق��دم له��ا الخ��دمات

يالية تحتاج أيضا إل النظام، الذي يطبق بحماس السياسات القتصادية، التي الضغوطات، وذلك لن المتا
ل إفريقيا 

ل الزايتي مثل(السياسية، بل حتي العسكرية إن اقتض  الحال، كما كان المر ف 
ل الخليج)ف 

.، وكما هو الحال الن ف 
، ال���ذي ق���د أم���ا م���ن جه���ة أخ���رى، وذل���ك ه���و الساسل��� بالنس���بة، فل يج���ب أن نغ���الط أنفس���نا، ونغ���الط المناض���ليي  ح���ول طبيع���ة التفت���ح السياسل���

يالي��ة ، أو. تش��جعه المتا فه��ذا التفت��ح، وإن ك��ان م��ن ش��أنه أن يحق��ق بع��ض المكوس��بات السياس��ية البس��يطة، ك��إطلق شاح المعتقليي �� السياس��ييي 
ل��� المؤسس���ات التمثيلي���ة للنظ���ام، ل يمكن���ه س���وى أن يك���رس التبعي���ة القتص���ادية والسياس���ية) أو بعض���ها(توس���يع مش���اركة الح���زاب المعارض���ة 

ف 
يالية، وما تولده من فق�رو جه�ل، واس��تغلل مكث�ف وتهمي��ش للجم��اهتي الش��عبية، وبالت�الل ف�إن ه�ذا التفت�ح ل يمكن�ه إل أن يك�ون والثقافية للمتا
ورة الديكتاتوري��ة عل الغلبي��ة الس��احقة م��ن الش��عب س��خ بالص � ل�� أحس��ن الح��وال، عل بع��ض الفئ��ات م��ن الطبق��ات المتوس��طة، وستي

مح��دودا ف 

ل .المغربا

271



مام" : 
أ
 ــ وثائق ونصوصالخط التحريفي ــ 1994 ــ 1980"إلى ال

ل أي اتجاه يجب أن تكون هذه الستفادة
:صحيح أنه يجب أن يستفيد المناضلون من أي تفتح مهما كان، لكن السؤال المطروح، هو ف 

وعية ع�تا الته�افت عل اللتح�اق ب�ه، وإدراج ك��ل النش��اط ل اتجاه زرع الوهام حول ه�ذا التفت�ح داخ�ل الجم��اهتي الش��عبية، وإعطائه��ا المشر�
هل ف 

ل���� إط����اره، ع����تا تش����كيل تنظي����م سياسل���� جدي����د، أم بالس����تفادة م����ن اللتح����ام بالجم����اهتي الش����عبية، وتوض����يح طبيع����ة ه����ذا التفت����ح، وإب����راز الب����ديل
ف 

ل��� ظ���ل نظ���رة تطوري���ة
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، ف 

يالي�ة، ، أم أنه محكوم، لسبب طبيع�ة النظ��ام والطبق�ات الس��ائدة والمتا خاطئة، أن يؤدي إل إقامة ديمقراطية حقيقية، تستفيد منها الجماهتي
أن يكون لباسا جديدا لنفس الديكتاتورية الممارسة حاليا ضد شعبنا؟

.وعل الصعيد الداخلل فإن السس السياسية لهذه المبادرة الهشة تبيي  الحداث نفسها خطأها
اب الع�ام، فقي�ادة ك  ل�� للغ�اء الض ��

ل� أبري��ل الماض 
، ال�ذي ص�در ف  ش م�ا دام��ت خاض��عة. د. فم��ن المض��حك حق�ا إعط��اء الهمي��ة للبي��ان الحك��ومل

، ل��ن تس��تطيع أرادت ذل��ك أم أبت��ه اكل
ل�� التح��اد الش��تي

ل�� الس��ائد ف 
ل��: للتج��اه اليميت 

، والمتمثل��ة ف  ل تمثله��ا من��ذ س��نيي 
إل تمثي��ل نف��س المشحية ال��تي

ء، أو إل وع�ود ل�
ل� الح��وار إل ل سر

ء من المماطل�ة، ث�م يفض  ل
المطالبة بالحوار مع الحكومة، والضغط عليها لجل ذلك، والحكومة تقبله مع سر

اب الع����ام، أن يخ����رج ع����ن ه����ذا الس����يناريو، م����ا دام����ت ك ل���� التح����اد. د. ل تنف����ذ، ول يس����تطيع التلوي����ح بالض ����
ل���� ف 
ش تح����ت هيمن����ة التج����اه اليميت 

اكل
.الشتي

ل� بلدن�ا، إن�ه مج�رد من�اورة فرض�تها
اب الع�ام، كتن��ازل ج�دي ول كتع��بتي فعلل� لممارس�ة الس��لطة ف 

إذن ل يمكن اعتبار البيان الحكومل للغاء الض 
.الظروف عل النظام

ل�� أن��ه لي��س هن��اك
ل�� ه��ذه المركزي��ة المناض��لة، كم��ا ل يعت 

فاء ف  ل�� بتات��ا أنن��ا ل نق��در نض��ال وتض��حيات العدي��د م��ن المناض��ليي  الشر��
إن م��ا س��بق ل يعت 

اكل.د.تناقضات بيي  قيادة ك
ل التحاد الشتي

ل المهيمن ف 
.ش والتجاه اليميت 
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ل
ل هذا المضمار، فهذا المجلس انضاف إل المجالس الخ��رى، ال��تي

ء تغتي ف  ل
لقد كتر الكلم عن المجلس السوشاري لحقوق النسان، لكن ل سر

ل�� البلد،
يحركه�ا النظ��ام كلم��ا احت��اج إليه��ا، ويتعل��ق الم�ر هن��ا بالس��اس، ب��احتواء النض��ال م�ن أج��ل حق��وق النس��ان، ال�ذي ع�رف بع��ض النتع��اش ف 

.وإيجاد جهاز للرد عل الرأي العام العالمل والمنظمات النسانية والحقوقية الدولية
أما كل ما يقال عن تغيتي الدستور، فعلوة عل أنه مجرد أقوال، لم يكلف النظام نفسه عناء العلن عن��ه رس�ميا، ف�إنه ح�تي وإن ت�م، فل�ن يعم�ل
يعة، وك��ذا إل ت��وفتي بع��ض المص��الح الجدي��دة للح��زاب سوى عل المزيد من تكريس السلطة المطلقة للحسن، ربما هذه المرة باللجوء إل الشر��

ل تمثلها
.ولبعض الفئات الطبقية التي

  بلدنا  :   ثانيا
:  تغييب لي تحليل للتناقضات الطبقية ولطبيعة النظام والطبقات السائدة في

، والتقليل من واق�ع القم�ع والره��اب، ال�ذي ل زال يجث�م عل عل
ل تضخيم إمكانيات النضال الشر

ل نظرنا ف 
ل نناقشها تسقط ف 

إن وجهة النظر التي
.شعبنا ويحد من نضاليته

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����طجل للوض����اع

 تحدي��د مض��مونها الفعلل��
ل�� البلد، وكلم ع��ن الديموقراطي��ة يتحاسر��

ل�� ه��ذا الج��زء ب��الثوابت ح��ول النظ��ام والطبق��ات. السياس��ية ف 
ل��ذلك س��نذكر ف 
ل الديموقراطية، لذلك سيتكون هذا الجزء من

ل الوضع السياسل وف 
: السائدة، وسنعظل رأينا ف 

طبيعة الطبقات السائدة والنظام الملكل ) 1
ات الساسية للظرف السياسل الراهن ) 2

الممتي 
ة للمجالس الشعبية؟" الديموقراطية السياسية"هل  3 المجردة، أم الديموقراطية المباشر
:  طبيعة الطبقات السائدة والنظام الملك   ) 1

ة، لي��س هن��ا المج��ال لتفص��يلها، ونحي��ل الق��ارئ عل كت��اب إن المغ��رب ق��د ع��رف من��ذ زم��ن طوي��ل، تش��كل طبق��ات س��ائدة ش��هدت تط��ورات ك��بتي
ل� المغ�رب من�ذ "

ل ف 
ل� إط�ار)لمج�دي مجي�د " 1956الصاع الطبفي

ل� أن ه�ذه الطبق�ات القديم�ة العه�د، ق�د أعي�د تش�كيلها ف 
، لك�ن يمك�ن إجماله�ا ف 
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ادور، ومع���روف أن ل��� كب���ار وكوم���تا
ورة طويل���ة م���ن التط���ور، تتك���ون بالس���اس م���ن ملكل��� أراض  يالي���ة وخدم���ة له���ا، وأص���بحت بع���د س���تي التبعي���ة للمتا

ادوري���ة ل���م تع���د بالس���اس تل���ك الفئ���ة الهش���ة والطفيلي���ة الوس���يطة، بيي ��� الس���وق الداخلي���ة والس���وق الرأس���مالية العالمي���ة، ب���ل البورجوازي���ة الكومتا
يالية وتخضع لها خضوعا تاما .أصبحت بورجوازية صناعية وتجارية ومالية، بل أيضا زراعية تندمج أوثق اندماج بالمتا

ل��� 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 تفقتي��� للجم����اهتي
إذن هن����اك ف 

ل الفئات الشعبية، وإذا كانت هذه السيطرة ل تتم بواس��طة القم��ع فق��ط، ب�ل تلج�أ أيض��ا
، وتهميش لبافي الشعبية، ومن استغلل مكثف للكادحيي 

ورة ل من��اص منه��ا، للحف��اظ عل ه��ذه الس��يطرة، وترهي��ب الجم��اهتي إل الس��اليب السياس��ية واليديولوجي��ة، ف��إن ممارس��ة الدكتاتوري��ة تبفي�� ض ��
ل�� ظله��ا، ل��ذلك م��ن المس��تحيل أن تف��رز ه��ذه البني��ة الطبقي��ة الس��ائدة، ديموقراطي��ة ق��د تس��مح

ل تعي��ش ف 
ومنعه��ا م��ن النعت��اق م��ن العبودي��ة، ال��تي

ل� ظ�ل ه��ذه الس�يادة الطبقي�ة، ه��و . للجماهتي ب�التعبتي وال�دفاع الفعلل� ع�ن مص�الحها
ش��كلل ومح�دود،" تفت�ح سياسل�"إن ك��ل م�ا يمك�ن أن ينج��ز ف 

ل� أحس�ن الح��وال اس��ويعاب بع�ض فئ��ات الطبق�ات المتوس�طة، وه�و أيض�ا تفت��ح تح�ت مراقب�ة ش��ديدة م�ن ط�رف النظم��ة القائم�ة،
قد يس�تطيع ف 

وتج��ارب الع��الم الث��الث، وخاص��ة أمريك��ا اللتيني��ة. وخاص��ة م��ن ط��رف الجي��ش والب��وليس، ال��ذي غالب��ا م��ا يت��دخل إذا تج��اوز الح��دود المرس��ومة ل��ه
ادوري�ة، ولحص" الديموقراطي�ة"إن . غنية ع�ن ك�ل تعلي�ق ل� ظ�ل أنظم��ة تبعي�ة ل يمك�ن أن تك�ون س�وى مح�اولت لعقلن�ة حك�م النظم�ة الكومتا

ف 
، وذل����ك عل ل���� إطاره����ا النخ����ب الممثل����ة لمص����الح الطبق����ات الس����ائدة وأعوانه����ا الطبقييي ����

ل���� لعب����ة سياس����ية مغشوش����ة، تون����افس ف 
ل���� ف 
الصاع الطبفي

.حساب الجماهتي الشعبية المضطهدة والمستغلة لشكل مكثف
ل ل تس�مح س�وى بديموقراطي��ة ش��كلية ومح�دودة وتح�ت مراقب��ة ش�ديدة، ف�إن الطبيع��ة

ل المغرب، فعلوة عل طبيع�ة الطبق�ات الس��ائدة، ال�تي
وف 

ل
ل��� الحك���م، وعل البط���ش، وال��تي

، المبني���ة عل الزبوني���ة والمحس���وبية والرش���وة، وعل الس��اليب القروس���طية ف  المخزني���ة المتخلف��ة للنظ���ام الملكل���
ل بلدنا شكل أكتر تخلفا وتعفن��ا

أدت إل بناء جهاز دولة منتفخ وطفيلل ومصاص لدماء شعبنا، ل يمكن إل أن تعظل للديموقراطية المزعومة ف 
.واسوبدادا
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ل�� واض��ح النه��ار،
ل��ذلك م��ن الخ��اط  الظ��ن، أن��ه يمك��ن أن يس��مح النظ��ام والطبق��ات الس��ائدة لق��وى مناض��لة فعل، أن تتواج��د وتم��ارس قناعاته��ا ف 

ل���� . وللجم����اهتي أن تنع����م فعل بحق���وق المواطن���ة كامل����ة
عية"إذن، ل يج����ب عل الق����وى المناض����لة فعل أن تس����قط ف  كم����ا يط���رح ذل���ك" بلدة الشر����

ل الشية
ورة، إن كانت تهدف إل التغيتي الجذري، العمل ف  ، أل وهو طبيعة عدوها، الذي يفرض عليها بالص  ، وتنس ما هو أساسل .لينيي 

ل��� ظ���ل النظم���ة الك���تر دكتاتوري���ة واس���وبدادا، 
، والحقيق���ة أن���ه، ح���تي ف  عل

ل��� أن���ه ل يمك���ن القي���ام بعم���ل شر���
يمك���نإن الت���ذكتي به���ذه الث���وابت، ل يعت 

ل�� مراح��ل تفتحه��ا السياسل�� الك��تر تقدمي��ة، ل مف��ر لق��وى مناض��لة وثوري��ة فعل، م��نويج��ب 
ل�� ظ��ل التبعي��ة، وح��تي ف 

، لك��ن ف  عل
القي��ام بالعم��ل الشر��

عية، أم�ا عية ول شر� ض دائم�ا عمل ذا طبيع�ة مزدوج��ة، شر� ل� ظ�ل ه�ذه النظم�ة، يف�تي
، لذلك، فالعمل السياسل الثوري ف  العمل والتنظيم الشييي 

.الهمية النسبية لهذا العمل أو ذاك، مرتبطة بالتحليل الدقيق للظرف السياسل
ات الساسية للظرف السياس  الراهن  ) 2 ي :  الممير

ل هذا الموضوع، مكتفيي  بطرح رؤوس أقلم
:لن نفصل هنا ف 

ل��� المعام���ل والحي���اء الش���عبية والب���وادي والجامع���ات - 
ل��� خ���وض العدي���د م���ن النض���الت ف 

ي���ة تمث���ل ف  ورغ���م أن... بداي���ة نه���وض الحرك���ة الجماهتي
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���اهتي ب���دأت تنف���ض عنه���ا ك���ابوس م���ن

اب العام، الذي1984الخوف والرهاب، الذي تل القمع القاسل إثر انتفاضة  ل التجاوب الكبتي مع الدعوة للض 
، كما تجل ذلك بالخصوص ف 

ل .د.نادت به ك
ل 1990أبريل  19ش ف 

ل الرباط ف 
ل المظاهرة المساندة للنتفاضة الفلسطينية ف 

ل الحضور المكثف ف 
.1990 – 6 – 5، وف 

ل لشكل كبتي من انعكاسات الزمة القتصادية- 
.التحاق فئات من الطبقات المتوسطة بالنضال، بعد أن أصبحت تعاب 

بروز بعض التناقضات وس�ط الطبق�ات الس�ائدة بيي � الفئ�ات الحتكاري�ة المهيمن�ة، والفئ�ات غتي� الحتكاري��ة، المرتبط��ة بالس��وق الداخلي�ة، ه�ذه- 
ل ق���دمتها تل���ك الفئ���ات للعدي���د م���ن سياس���ات النظ���ام القتص���ادية، وك���ذا بع���ض المواق���ف

ل��� النتق����ادات ال���تي
ت ع���ن نفس���ها ف  ل ع���تا

التناقض����ات ال���تي
ة لحزب الحرار لمانية، قد راهنت عل هذه التناقضات عند طرحها لملتمس الرقابة. المتمتي  . ول شك أن أحزاب المعارضة التا
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اي��د الفلس القتص��ادي، وتف��اقم الك��وارث الجتماعي��ة، ل�� ظ��ل وض��ع ين��تا  بق��رب انفض��اض الجم��اع ح��ول الص��حراء، وبتي 
وتت��م ه��ذه التط��ورات ف 

، ويجعل��ه ج��د متخ��وف م��ن أي��ة تط��ورات ل�� موق��ع دف��اعل
ء ال��ذي يض��ع النظ��ام ف  ل��

وتص��اعد النض��ال م��ن أج��ل الديموقراطي��ة وحق��وق النس��ان، السر
جاع مص��داقيتها داخ��ل الش��عب، وللض��غط م��ن أج��ل تحس��يي  ق��د، تط��رأ عل الوض��ع، بينم��ا تح��اول الق��وى السياس��ية الس��تفادة م��ن الوض��ع لس��تي

ل اللعبة السياسية
.مواقعها ف 

، وتس��مح بالت�الل بتط��وير نض��ال الجم��اهتي الش��عبية، غتي�� أن ض��عف من الواضح إذن، أن هذه الوضاع تضعف الطبقات السائدة والنظ��ام الملكل��
، ب���ل غي���ابه بالنس���بة لقطاع���ات هام���ة ك���الفلحيي  مثل، ل للجم���اهتي

الق���وى الثوري���ة والمناض���لة، وانتع���اش الق���وى الظلمي���ة وض���عف التنظي���م ال���ذابي
ل�� حيي �� ت��ؤدي تبعي��ة

، ف  ل ي الش��عتا لماني��ة م��ن تج��اوز حرك��ة الجم��اهتي له��ا، كله��ا عوام��ل تعي��ق تط��ور النض��ال الجم��اهتي وتخ��وف ق��وى المعارض��ة التا
وقراطي��ة م��ن الطبق��ات المتوس��طة لجه��از الدول��ة والحتك��ارات، والض��عف القتص��ادي للفئ��ات غتي�� الحتكاري��ة وان��دماجها تح��ت الفئ��ات التقنوبتي

ى، إل تذبذب مواقف هذه الفئات الطبقية  .هيمنة المجمعات المالية الكتا
ة، وفئ��ات م��ن الطبق��ات المتوس��طة تتط��ور وتتعم��ق، مم��ا س��بق، يظه��ر إذن أن��ه إذا ك��انت التناقض��ات وس��ط الطبق��ات الس��ائدة، وبيي �� ه��ذه الختي��

 عليه���ا النظ���ام الملكل��� الجم���اع ح���وله، ق���د ب���دأت تتق���وض، وأن ذل���ك يخل���ق ظروف���ا إيجابي���ة لتط���ور نض���ال الجم���اهتي
ل بت ���
وإذا ك���انت الس���س ال���تي

وخ عميق���ة ق���د ت���ؤدي إل القض���اء عل النظ���ام أو ف���رض إقام���ة ديموقراطي���ة الش���عبية، ف���إنه ل يص���ح المراهن���ة عل ه���ذه التناقض���ات لح���داث شر���
فه���ذه التناقض���ات ل���ن تع���رف المزي���د م���ن التعم���ق إل بمق���دار م���ا تل���ج الجم���اهتي الش���عبية بق���وة أك���تا وعزيم���ة أعظ���م مي���دان النض���ال،. فعلي���ة علي���ه

عل لن يعمل – أحب ذلك أم ك��ره ومهم�ا ك��انت الني��ات حس��نة –
لذلك، فليس من الصحيح الستفادة من هذه التناقضات لبناء إطار سياسل شر

ل� أش�د الحاج�ة إلي�ه، بع�د أن انفض�حت" الديموقراطي�ة"سوى اللتحاق بالمؤسس��ات 
المزعوم�ة للنظ�ام، وق�د يعطيه�ا بالت��الل بريق�ا جدي�دا، هل� ف 

، ومس�اعدتها عل بن��اء تنظيماته��ا الذاتي��ة،. وأص�بحت مح��ط س�خرية ش�عبنا ب��أكمله وعل عك��س ذل�ك ف��إن ت��وجه المناض��ليي  لللتح��ام بالجم��اهتي
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

.الملكل
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ل نتوص��ل إليه��ا إذن، هل�� أن الظ��رف الراه��ن يس��مح فعل بتط��وير نض��ال الجم��اهتي الش��عبية، ويس��مح أيض��ا بوش��كيل أش��كال متنوع��ة
إن النويج��ة ال��تي

، عل ، المعم��ل، القري��ة أو ال��دوار ( الص��عدة القاعدي��ة م��ن التنظيم��ات الذاتي��ة المرن��ة للجم��اهتي ل له��ذه...) الجل�� أي أن الظ��رف يس��مح بنم��و نس��تا

ل��
ل�� بن��اء التنظيم��ات السياس��ية المناض��لة الثوري��ة ف 

، لك��ن، كم��ا أوض��حنا أعله، ل مف��ر م��ن الس��تمرار ف  التنظيم��ات العلني��ة وش��به العلني��ة للجم��اهتي
.الشية، ما دام النظام الحالل قائما، وما دامت الطبقات السائدة تفرض هيمنتها عل البلد

ة للمجالس الشعبية؟" الديموقراطية السياسية"هل ) 3 المجردة أم الديموقراطية المباسر
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

ل هذا الطار، لبد من توضيح ما يلل. للديموقراطية
لش��كل ع��ام ومج�رد، دون إعطائه��ا مض�مونا" الديموقراطي��ة"إن القتصار عل الدفاع عن : ف 

: واضحا وملموسا يؤدي إل المغالطات التالية
ف�إذا ك�ان م�ن واج�ب المناض��ليي . المزعوم�ة م�ن جه�ة أخ�رى"   المؤسس��ات الديموقراطي��ة  " م�ن جه�ة، والحري�ات الديموقراطي��ةع�دم التميتي �� بيي � - 

امه�ا وتوس�يعها، وذل�ك ض�دا عل النظ��ام، وعل الدفاع بك�ل ق�وة وبجمي�ع الوس��ائل عل الحري�ات الديموقراطي�ة، والنض��ال م�ن أج�ل إقراره��ا واحتي
مؤسس��اته الديموقراطي�ة المزعوم�ة، ف�إنه م�ن الب�ديهل أن المؤسس��ات الديموقراطي�ة المزعوم�ة للنظ�ام، ل علق�ة له�ا بأي�ة ديموقراطي��ة حقيقي�ة،
ل� بلدن��ا، وبالت��الل فل مج��ال لل�دفاع ع�ن ه��ذه

ب��ل إن��ه باس�مها وتح�ت يافطته��ا، يت��م يومي�ا خ��رق ودوس الحري��ات الديموقراطي��ة وحق��وق النس�ان ف 
.المؤسسات، بل يجب النضال ضدها، وفضح طبيعتها وأهدافها الرجعية

"المؤسس���ات الديموقراطي���ة"إن توس���يع وتعمي���ق الحري���ات الديموقراطي���ة، تس���مح للجم���اهتي الش���عبية بتوس���يع وتعمي���ق نض���الها، بينم���ا ته���دف 
ل إطار شكلل ل فائدة فيه بالنسبة لها

.المزعومة إل تحريف وعل الجماهتي وتكريس استعبادها وحص نضالها ف 
ل تك���رس دكتاتوري���ة النظ���ام والطبق���ات الس���ائدة، يمكنه���ا أن تتح���ول"الديموقراطي���ة"زرع ال���وهم، أن مؤسس���ات النظ���ام - 

، وهل��� المؤسس���ات ال���تي

ل .بفضل النضال الديموقراطل إل مؤسسات تمثل مصالح الشعب المغربا
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ل تع�����تا ع�����ن مص�����الح ش�����عبنا، ل يمك�����ن بناؤه�����ا إل عل أنق�����اض ه�����ذه المؤسس�����ات 
"الديموقراطي�����ة"وخلف�����ا ل�����ذلك، نعت�����تا أن الديموقراطي�����ة، ال�����تي

ورة المزعوم����ة، وعل قاع����دة القض����اء عل النظ����ام الملكل���� والطبق����ات الس����ائدة وجه����از دولته����ا، وتوش����كل ه����ذه الديموقراطي����ة الش����عبية خلل س����تي
، بك��ل حري��ة والمس�ؤولة أمامه�ا، وأن الجم��اهتي له�ا النضال الثوري، وترتكز بالساس عل قاعدة المجالس الشعبية المنتخبة من طرف الجماهتي

اماتهم ل كل لحظة، إذا لم يفوا بالتي 
ل هذه المجالس ف 

ل إعفاء ممثليها ف 
.الحق ف 

ل�� كت��ابه 
ل�� إط��ار تحليل��ه لكومون��ة ب��اريس، ف 

ل�� فرنس��ا"لق��د انتق��د م��اركس، ف 
الديموقراطي��ة لكونه��ا ترتك��ز إل تف��ويض الس��لطة إل" الح��رب الهلي��ة ف 

فيي   ل تس����تطيع الجم����اهتي مراقبته����م ول إعف����اءهم إن ه����م نقض����وا تعه����داتهم، وبيي ����) مرتبطيي ���� لش����كل ع����ام بالطبق����ات الس����ائدة(سياس����ييي  مح����تي
ل ته���م

ل�� ك���ل القض���ايا ال���تي
ة، عل ش��اكلة كومون���ة ب��اريس لتح���رر الجم���اهتي الش���عبية، ومش���اركتها الفعلي��ة ف  ورة إقام���ة ديموقراطي���ة مباشر��� م��اركس ض ���

ها .مصتي
ى للدول���ة، هياك���ل التنظي���م ل��� مراح���ل الزم���ات الك���تا

لماني���ة، ع���ادة م���ا ت���واجه، ف  وت���بيي  التج���ارب الثوري���ة للعدي���د م���ن الش���عوب، أن المؤسس���ات التا
ل 
ل����� الس�����لطة ) أي المج�����الس الش�����عبية(ال�����ذابي

ل����� حال�����ة تواج�����د ازدواجي�����ة ف 
، وتعم�����ل عل تقويض�����ها، ل�����ذلك ح�����تي ف  أي مج�����الس ش�����عبية(للجم�����اهتي

لب��د للمناض��ليي  المخلص��يي  للش��عب، م��ن أن يعمل��وا عل تقوي��ة وتوس��يع المج��الس الش��عبية، ح��تي تك��ون المس��يطرة عل) ومؤسس��ات برلماني��ة
لمانية وليس العكس .المؤسسات التا

ز ظ�روف سياس�ية مح��ددة، ق�د تس�تفيد خلله�ا ل ظ�ل س�لطة البورجوازي��ة، ذل�ك أن�ه ق�د ت�تا
لمانية، لشكل مطلق ف  إننا ل نرفض الديموقراطية التا

ل��� ظ���ل الس���لطةمرحلي���االجم���اهتي الش���عبية وحركته���ا النض���الية 
لماني���ة نفس���ها، لك���ن، كم���ا أوض���حنا أعله، ل ب���د أن تس���ود ف   م���ن الديموقراطي���ة التا

ة .الثورية الديموقراطية المباشر
عية منها والشية  :   ثالثا :  فهم خاط  ومغلوط ومغالط لتجربة القوى السياسية الشر

عية؟ الجواب هو ل .هل هناك قوى سياسية لم تقدم التنازلت وحصلت عل الشر
عية؟ الجواب هو أيضا ل .هل هناك قوى سياسية حققت أهدافا لمصلحة شعبنا بفضل دخولها للشر
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عية دون تق��ديم تن��ازلت، وإذا حص��لت عل ل�� ظل��ه لق��وى سياس��ية م��ا، أن تحص��ل عل الشر��
، إل الح��د ال��ذي يمك��ن ف  ه��ل تغتي�� الوض��ع السياسل��

عية؟ الجواب هو ل، انطلقا من التحليل السياسل السابق
ام بقواعد اللعبة الشر ، باللتي  عية، هل بإمكانها أن تحقق مكوسبات للجماهتي .الشر

عية، ختي مثال عل ما نطرح ل تقديم التنازلت للحصول عل الشر
دد ف  اكل للقوات الشعبية، ل يزال يتي

.ولعل يسار التحاد الشتي
ل ت���ؤدي إل القب���ول بتق���ديم التن��ازلت، وإل ع��دم تحقي��ق أي���ة

، ل��ه منطق��ه وق���وانينه الموض���وعية، ال���تي ل�� ظ��ل النظ���ام الملكل���
عية ف  إن القب���ول بالشر���

ل���� النض����ال الص����بور بجانبه����ا،
مكوس����بات جدي����ة للجم����اهتي الش����عبية، وعل عك����س ذل����ك، ف����إن تحقي����ق مكوس����بات جدي����ة للجم����اهتي الش����عبية يعت 

عية ل الشر
، ومن طرف قوى تعمل ف  عل

ل إطار شر
.وتحمل التضحيات والتعرض للقمع، وذلك حتي ولو كان ذلك النضال يتم ف 

عل تجنب�ا للقم��ع"كما يتوجه الطرح بالنقد إل أولئك الذين 
".طالبوا دوما بحرية التفكتي والنشاط السياسل ومارس�وا ذل�ك م�ع رف�ض للعم�ل الشر�

:هذا الرأي يشتمل عل المغالطات التالية
ل� ظ��ل دكتاتوري��ة، ل تس��مح بممارس��ة

عية؟ الج��واب ل، لنن��ا نعي��ش ف  ل� ظ��ل الشر��
ل�� بلدن��ا ف 

ه��ل يمك��ن ممارس��ة حري��ة التفكتي�� والنش��اط السياسل�� ف 
ل تح�ددها، ل�ذلك ف�إن اللج�وء إل الشية، ل�م يك��ن ولي�د رغب��ة ذاتي��ة، أو لس��بب رف�ض

ل� الح�دود الض�يقة ج�دا، ال��تي
التفكتي�� والنش��اط السياسل�� إل ف 

ل��
ل�� بلدن��ا، حي��ث ل يمك��ن بتات��ا لق��وة مناض��لة فعلي��ا، ف��أحرى ثوري��ة، أن تم��ارس نش��اطها ف 

عية، إن��ه تع��بتي ع��ن متطلب��ات موض��وعية ف  مس��بق للشر��
ي��ة والجمعي�ات. العلنية ل� المنظم��ات الجماهتي

، ب�ل إنه�ا مارس�ته و تمارس��ه ف  عل
ل لطلب��ة: إن هذه القوى لم تكن ترفض العم�ل الشر�

التح�اد ال�وطت 
، ا إن م�����ا رفض�����ته، ه�����و اللتح�����اق بمؤسس�����ات النظ�����ام، والديموقراطي�����ة المزعوم�����ة، وأن تتح�����ول إل ق�����وة.ش .د.ش وك.م.المغ�����رب، والمركزي�����تيي 

عية  .سياسية شر
ل�� تحدي��د العلق��ة

ل�� الرب��ط، وف 
ل�� أخط��اء ف 

، وس��قطت ف  عل
عل واللشر��

ل�� ممارس��ة العم��ل الشر��
ل�� بع��ض الحي��ان ف 

م��ن الكي��د أن ه��ذه الق��وى أخط��أت ف 
عية"السديدة بينهما، بل قد تكون عل غرار أية قوة ثورية فتية، قد انجرت إل ما يسميه لينيي   ل�� الس��نوات الول"رومانسية اللشر

، وخاص��ة ف 
وليت�اري الشي، كم��ا ل ورة بن�اء التنظي�م الث�وري التا ل اعتبارها ض ��

لتجربتها، لكن ذلك ل يمكن أن يطمس كونها أصابت ول زالت عل صواب ،ف 
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، تحول��وا إل نف�س الق��وى عل
ل�� تق�ديس العم��ل الشر��

يمك��ن أن يحج�ب، أن ك��ل أولئ�ك ال��ذين انتق��دوا، ب��ل نص��بوا الع��داء للنض��ال الشي، وس��قطوا ف 
ل الجزء الول من هذه الفقرة 

ل انتقدها أصحاب الطرح ف 
.التي

هم، مهم�ا ك�انت الني�ات عية ومواجه��ة الق�وى الثوري�ة، ل�ن يك��ون مص�تي ول نشك ولو للحظة واح�دة، أن أص�حاب ه�ذا الط�رح، إن ك�ان همه��م الشر�
.حسنة، أحسن من سابقيهم

lll البديل:
 نتلمس ما هل المهام الن، لبد من الرجوع إل تجربة الحركة الماركسية – اللينينية، وخاصة منظمة 

".إل المام"حتي
اتيجيةعدم القدرة عل الربط الج�دلل والملم�وسلقد طبع، ول زال يطبع إل حد ل بأس به، ممارسة الحركة الماركسية – اللينينية  ، بيي � الس��تي

، وبيي � العم��ل الي��ومل وس��ط الجم��اهتي الش��عبية، وم�ا يتطلب��ه م��ن برنام��ج يجي�ب عل المش��اكل الملح�ة، وم�ن أس�اليب نام��ج والنش��اط الث�ورييي  والتا
.العمل، وأشكال التنظيم الملئمة والمرنة

ل م��ن 
اتيجية وبرام��ج ثوري��ة، تب��دو وكأنه��ا مؤجل��ة إل أم��د غتي�� مس��م،: ازدواجي��ة غريب��ةفق��د ظل��ت ه��ذه الحرك��ة ومنظمتن��ا، تع��اب  فهل�� تط��رح اس��تي

وبالت���الل تب���دو وكأنه���ا مج���رد طم���وح ل تربط���ه ب���الواقع الفعلل��� رواب���ط وخي���وط واض���حة، وم���ن جه���ة ثاني���ة تناض���ل وس���ط الجم���اهتي الش���عبية، عل
لماني��ة، بم��ا فيه��ا ح��زب الس��تقلل  ، ل يختل��ف عم��ا تطرح��ه الق��وى السياس��ية للمعارض��ة التا م��ا ع��دا الموق��ف م��ن الص��حراء(أس��اس برنام��ج مرحلل��

إن ه��ذه الزدواجي��ة ق��د انعكس��ت أيض��ا. ، وإن ك��انت تناض��ل علي��ه لش��كل أك��تر جدي��ة وحزم��ا ودون إخض��اعه لحس��ابات سياس��ية ض��يقة)الغربي��ة
: عل المستوى التنظيمل حيث أدت إل

، وتط��ويره ع�تا-  ل��
، ومعزول نسبيا عن الجماهتي الشعبية، يسع إل نشر الفكر الث�وري الماركسل�� – اللينيت  بناء تنظيم شي متقلص من الثورييي 

، واس���تقطاب المناض���ليي  ل��� مق���دمتها العم���ال والفلحيي ���
العم���ل عل ربط���ه ب���الواقع الملم���وس لبلدن���ا، وإل التج���ذر وس���ط الجم���اهتي الش���عبية، وف 

.الطليعييي  المنبثقيي  منها
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ل� الغل�ب م�ن الفئ�ات المثقف�ة(بناء حركة واس�عة إل ح�د ل ب��أس ب�ه، م�ن المناض�ليي  - 
،) المنبثقيي �� ف  ل��

المتع��اطفيي  م�ع الفك�ر الماركسل� – اللينيت 
ي ذي الط��ابع"إل الم��ام"وخاص��ة م��ع  ل�� أغل��ب الحي��ان أي��ة علق��ة تنظيمي��ة به��ا، وال��ذين يقتصون عل النض��ال الجم��اهتي

، وال��ذين ل تربطه��م ف 
ل أفق ثوري واضح

، دون ان يندرج ذلك النضال ف  .الديموقراطل
ة، إم��ا ل�� الع��الم، وأدت حينم���ا ت��ذهب بعي��دا إل فش��الت ك���ثتي

والحقيق��ة، أن ه��ذه الزدواجي��ة، طبع��ت ممارس��ة العدي��د م��ن التنظيم���ات الثوري��ة ف 
، دون ربط���ه بنض���ال سياسل��� طوي���ل و واس���ع وس���ط الجم���اهتي  ل اتيجا

العدي���د م���ن(لس���بب القتص���ار عل الكف���اح المس���لح، المرتك���ز إل تص���ور اس���تي
ل�� إط��ار م��ا يع��رف بنظري��ة 

ل�� أمريك��ا اللتيني��ة، وخاص���ة ف 
ل�� العم��ل السياسل�� ال��ديموقراطل") الفوك��و"تج��ارب ح��رب العص��ابات ف 

أو لس��بب الغ��رق ف 
، مما يؤدي عادة إل انحرافه نحو الصلحية  ل اتيجا

، دون ربطه بالفق الستي ل� الع��الم(اليومل
تجربة الغلبي��ة الس��احقة م��ن الح��زاب الش��يوعية ف 

.الثالث 
، مسألة معقدة وشائكة ي الديموقراطل .إن تجاوز هذه الزدواجية، وبلورة تمفصل واضح وسديد، بيي  العمل الثوري والعمل الجماهتي

ل تطور الثورة المغربية
ل حل هذه الشكالية الحاسمة، ف 

: ول شك أن توفر العوامل التالية قد تساهم ف 
ل�� ذل��ك تحدي��د دقي��ق وس��ديد للتناقض��ات الساس��ية : أول

، ويعت  ل اتيجا
ل�� المن��اطق ذات(توض��يح الف��ق الس��تي

ه��ا، مث��ل التناقض��ات ف  الطبقي��ة وغتي
نام�ج الث�وري) الخصوصيات الثنو ثقافية ها والدوات الثوري�ة، الق��ادرة عل ح��ل ه��ذه التناقض��ات والتا يسمح بتحديد التحالفات الطبقية أو غتي

.الكفيل بلف هذه القوى، وبتوضيح طبيعة المجتمع البديل الذي تريد الثورة إقامته
كتي  عل" إل الم��ام"وق��د ق��دمت م��ن منظم��ة  ورة ال��تي ل�� نهاي��ة الس��بعينات، ض ��

ل�� ه��ذا المي��دان، حي��ث طرح��ت، إث��ر تقيي��م التجرب��ة ف 
اجته��ادات ف 

ل��� الم���دن، وخاص���ة ال���دار البيض���اء، وم���ن دروس
، ث���م طرح���ت، انطلق���ا م���ن محاول���ة اس���ويعاب واق���ع الك���ادحيي  ف  التج���ذر وس���ط العم���ال والفلحيي ���

ل����� يوني�����و 
ورة إيلء الهمي�����ة لواق�����ع المن�����اطق ذات1984وين�����اير  1981النتفاض�����ات الش�����عبية ف  ، أهمي�����ة العم�����ل وس�����ط الحي�����اء الش�����عبية، وض �����

ورة الثورة المغربية  ل ستي
").المضمون الجتماعل للثورة الوطنية الديموقراطية الشعبية"انظر مقال (الخصوصيات القليمية، ودورها ف 
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ل طابع��ا ملموس��ا، اتيجا
ل�� نف��س التج��اه، حي��ث يح��اول إعط��اء الف��ق الس��تي

ل�� ف 
إن برنام��ج جبه��ة التحري��ر الش��عبية، ال��ذي ط��رح م��ؤخرا للنق��اش يمسر

ل طبع���ت برنام���ج الث���ورة الوطني���ة الديموقراطي���ة الش���عبية، ال���ذي ك���انت")إتاتيس���ت("ويس���ع إى تج���اوز المف���اهيم التقنوقراطي���ة والدولتي���ة 
، ال���تي

ل�� عل س��يطرة الطبق��ات الس��ائدة ونظامه��ا، وعل
ل�� ث��ورة تقض 

ل له��ا مص��لحة ف 
المنظم��ة ق��د طرحت��ه م��ن قب��ل، وإل ل��ف ك��ل الطبق��ات والفئ��ات ال��تي

يالية .الهيمنة المتا
اتيجية وتكتيك منظمتنا ل تقليص الهوة بيي  استي

نامج يساهم ف  .لذلك، فإن هذا التا
، يس��مح بتحدي��د مس��توى تط��ور التناقض��ات الطبقي��ة، وفع��ل الق��وى السياس��ية: ثاني��ا ورة القي��ام بتحلي��ل دقي��ق وموض��وعل للظ��رف السياسل��

ض ��
.والمطالب النية للجماهتي واستعداداتها النضالية

ل�� النقط��ة أعله، وك��ذا عل ض��وء : ثالث��ا
لانطلق��ا مم��ا ورد ف  اتيجا

نام��ج الث��وري الس��تي ، يت��م تحدي��د برام��ج وخط��ط نض��الية، تس��ع إل الس��تجابةالتا

، وتراعل�� اس��تعداداتها النض��الية م��ن جه��ة، وتعم��ل عل ش��ق طري��ق تج��اوز الوض��ع الق��ائم وتط��وير نض��الية الجم��اهتي للمط��الب الملح��ة للجم��اهتي
.الشعبية من جهة ثانية

، وس��تعل أك��تر ف��أكتر م��ع تط��ور نض��الها، أن اقتص��ار نض��الها عل ال��دفاع عل بع��ض المكوس��بات، والمطالب��ة ببع��ض التحس��ينات إن الجم��اهتي تعل��
، مط��الب نام��ج ال��ديموقراطل اجع إل الوراء، لذلك لب��د أن يتض��من التا

، ومهدد دائما بالتي ل
، غتي كاف  ل يسمح بها النضال الديموقراطل

الجزئية، التي
عية، لبن�����اتتتج�����اوز المط�����الب الني�����ة، وتط�����رح،   عل طري�����ق التح�����رر م�����ن الس�����تغلل والض�����طهادبالش�����كل الملئ�����م طبع�����ا لطبيع�����ة العلني�����ة الشر�����

.والسوبداد والستلب
نام�ج الث�وري،  نامج الث�وري، طابع�ا أك��تر ملموس�ية ووض�وحا وواقعي�ة أهميت�ه القص�وى، ذل�ك أن التا ل هذا السياق يكوسب إعطاء التا

ينتي�� ويله�مف 
ل� س�ياق الف��ق

، حيي �� ل يض��ع نفس��ه ف  نام��ج ال��ديموقراطل ، أي أن التا ، وإل ظل هذا الختي حبيس النض��ال الي�ومل الص��لحل نامج الديموقراطل التا
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، أي ترس��يخ فك��رة أن ل خلص م��ن الواق��ع الق��ائم، وأن ك��ل م��ا يمك��ن فعل��ه، ل�� ترس��يخ اس��ويلب الجم��اهتي
ل الث��وري، ف��إنه يلع��ب دوره ف  اتيجا

الس��تي
.هو إدخال بعض الصلحات عليه فقط

ل� واقعه�ا الي��ومل م�ن الس��تغلل المكث�ف والض�طهاد والس�وبداد والس�تلب، تطم��ح إل النعت�اق والتح��رر، لك�ن النظ��ام
ل ف 
ل تع�اب 

إن الجماهتي التي
،) أي النظام والبنية الطبقية السائدة(والطبقات السائدة والقوى السياسية الرسمية تحاول تكريس، أن جوهر الوضع القائم  ل يمكن أن يتغتي��

ل : إن ذل��ك ي��ؤدي بالجم���اهتي إل ن��وع م��ن النفص��ام. وإن أقض م��ا يمك��ن تحقيق��ه، ه��و بع��ض الص���لحات
يف  يف(نض��ال س��تي  م��ن) نس��بة إل س��تي 

إن ط���رح برنام���ج ث���وري م���ن 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 للتغيتي��� والث���ورة
، ع��تا فعله��ا ل�� تكري��س ه��ذا النفص��ام، ول يعظل�� المكاني��ة للجم��اهتي

، يس��اهم ف  ل
وبرنام��ج ديم��وقراطل م��ن جه��ة ثاني��ة، يفص��ل بينهم��ا ج��دار ص��يت 
، أن تتلم���س ش���يئا فش���يئا آف���اق المس���تقبل، آف���اق الث���ورة ، وآف���اق تج���اوز. الي���ومل ل���ذلك ف���إن ط���رح برنام���ج يرب���ط بيي ��� المط���الب الملح���ة للجم���اهتي

ه ل أن الوضع القائم ل يمكن تغيتي
ب الستلب، المتمثل ف  ، وض  .الوضع القائم، مسألة مهمة لتقليص هذا النفصام، وتطوير وعل الجماهتي

، بيي  المطالب اليومية ومطلب دحر الحتلل وإقامة السلطة الوطنية ، عتا ربطها المحكم والذكل .وقد علمتنا النتفاضة الفلسطينية الكثتي
لق�������د بين�������ا أعله، أن هن�������اك حرك�������ة واس�������عة م�������ن المناض�������ليي  المتع�������اطفيي  م�������ع الحرك�������ة الماركس�������ية – اللينيني�������ة، وال�������ذين يقتصون عل النض�������ال

، وهناك تنظيمات شية متقلصة جدا وإذا كان من الواضح أن التنظي��م الشي، لس��بب القم��ع الش��ديد، ال�ذي ي��واجه ب��ه م�ن ط�رف. الديموقراطل
ا سياس����يا وفكري����ا ا تنظيمي����ا واس����عا له����ذه الحرك����ة، ف����إنه يج����ب أن ي����وفر له����ا ت����أطتي ولع����ل بل����ورة برنام����ج للنض����ال. النظ����ام، ل يمك����ن أن ي����وفر ت����أطتي

ء ال��ذي م��ن ل��
، السر ل�� ت��وفتي ذل��ك التنظي��م السياسل�� المنش��ود لنض��ال ه��ؤلء المناض��ليي 

، ذو الف��ق الث��وري، ق��د يس��اهم ف  ي ال��ديموقراطل الجم��اهتي
ل تقليص اله��وة

، وسيساهم ف  ، بالنسبة للعديد من هؤلء المناضليي  شأنه أن يحول التعاطف مع الماركسية والثورة إل ارتباط سياسل وتنظيمل
ي ل����� النض�����ال الجم�����اهتي

، أم�����ا إذا بقي�����ت ه�����ذه الحرك�����ة الواس�����عة م�����ن المناض�����ليي  غارق�����ة ف  بيي ����� التنظي�����م الشي والحرك�����ة الواس�����عة م�����ن المناض�����ليي 
ال���ديموقراطل 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���ليي  م���ن س���احة النض���ال، لس���بب

283



مام" : 
أ
 ــ وثائق ونصوصالخط التحريفي ــ 1994 ــ 1980"إلى ال

عل
ل� الفوض�وية والمغ�امرة، انطلق��ا م�ن طم��وحه الث�وري، وس�يجد دع�اة العم��ل السياسل� الشر�

اليأس وغم�وض الف�اق، بينم�ا ق�د يس�قط البع�ض ف 
.الفرصة سانحة لجر الجزء الثالث من هؤلء المناضليي  ) من قوى سياسية قديمة أو أصحاب الطرح الذي ناقشناه(وكف  

نام�ج الث�وري، اف آف�اق المس��تقبل، باس��تلهام التا نامج الديموقراطل ذو الفق الثوري، ينطلق من الظرف السياسل الملم��وس، وم�ن اسوشر�� إن التا
، له��ذا الس��بب نعت��تا أن ط��رح ل ملموس��ة أك��تا اتيجا

ورة م��ع تط��ور الظ��رف السياسل�� م��ن جه��ة، وم��ع اكوس��اب الف��ق الس��تي
ل��ذلك ف��إنه يتط��ور بالص ��

، خطوتان إيجابيتان، يجب تطويرهما وإغناؤهما نامج الديموقراطل .برنامج جبهة التحرير الشعبية، وتطوير التا
ل مس��ألة غتي�� واقعي��ة تتجاه��ل واق��ع القم��ع اتيجا

نام��ج ال��ديموقراطل ب��الفق الس��تي ل��ذلك لب��د هن��ا م��ن التوض��يح ان. ق��د يق��ال أن محاول��ة رب��ط التا
عية، ل يمكن�ه ط�رح مس�ألة أساس�ية، وهل� مس�ألة الس��لطة، ل�ذا فه�و برنام�ج ملتب�س 

نامج الديموقراطل ذو الفق الثوري، نظرا لط��بيعته الشر� :التا
ورة ل يمكن��ه ط��رح ل مطامحها العميق��ة، لكن��ه بالص �� ل تساعد الجماهتي عل تلمس المجتمع البديل، الذي يلتا

فهو يطرح العديد من القضايا، التي
نام�ج الث�وري، ل يمك�ن للجم��اهتي أن تناض�ل م�ن أجله�ا من�ذ الن، وذل�ك م�ا يجعل�ه إجرائي��ا، خلف�ا للتا

التصور البديل ك�امل، إن�ه يط�رح المس�ائل ال�تي
ل�� اس��تمرار ذل��ك

نام��ج الث��وري، يس��اهم، وإن لش��كل أخ��ف، ف  ء ال��ذي يجعل��ه، إذا ط��رح، مع��زول ع��ن التا ل��
لكن��ه ل يط��رح الف��ق الث��وري ضاحة، السر

ل�� ظ��ل النظ��ام الق��ائم، بواس��طة النض��ال ال��ديموقراطل الس��لمل
إذن ل. النفص��ام، ال��ذي ذكرن��اه أعله، أو ق��د يغ��ذي ال��وهم ب��أنه ممك��ن التحقي��ق ف 

نام�ج ال�ديموقراطل ذي الف�ق الث�وري، وه�ذا م�ا يجع�ل، م�ن ض�من أش�ياء أخ�رى، م�ن النض��ال نام��ج الث�وري، بم��وازاة م�ع ط�رح التا مفر من طرح التا
ورة ل مندوحة عنها .الشي الثوري ض 

ل���
ل��� وبس���يط ف 

، وبش���كل جنيت  إن إمكاني���ة نف���ض الجم���اهتي للس���ويلب والنفص���ام، الل���ذين أوض���حناهما أعله، ل���ن تتحق���ق إل إذا ب���دأت الجم���اهتي
ل��� الجل��� والمعم���ل والقري���ة 

ل القاع���دي، ف 
ل��� إب���داع أش���كال م���ن التنظي���م ال���ذابي

ل القاع���دي، هل��� أن... البداي���ة، ف 
إن أهمي���ة بن���اء أش���كال التنظي���م ال���ذابي

ة ب التكالي��ة والخض�وع للس��لطة، وتب�دأ تل�ك المس��تي ها بي�دها، وتتم��رس عل ض �� ل�� البداي��ة، أخ�ذ مص�تي
ل حدود متواضعة ف 

الجماهتي تتعلم، ولو ف 
ل هذه العملية ويشجعوها، ويسهروا عل نجاحها

.الطويلة والشاقة لبناء سلطتها البديلة، لذلك عل المناضليي  أن يساهموا ف 
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إن تجربة النتفاضة الفلسطينية الباسلة وصمودها البطولل – وإن كانت الظروف والمللسات، ومستوى الصاع مختلفة، لشكل كبتي – غني�ة

ل� عمله�م بج�انب الجم��اهتي
ل يجب عل المناضليي  اس�ويعابها واستحض�ارها ف 

، ودون أن تنتظ��ر دح��ر. بالدروس، التي ، كي�ف أن الجم�اهتي إنه�ا ت��بيي 
ل سلطتها البديل�ة، طبع�ا م�ن الواض�ح أن ه�ذه الس��لطة البديل�ة، ل�ن تص��بح س��لطة مركزي�ة بديل�ة إل ب�دحر الحتلل وبن�اء

، تبت  ل
الحتلل الصهيوب 

، وتحمل النتفاض�ة، تلع�ب دورا أساس�يا ل أصبحت تتكلف بكل جوانب حياة المواطنيي 
الدولة الفلسطينية المستقلة، لكن مختلف اللجان، التي

ل استمرار زخم النتفاضة
.ف 

، ي���بيي  أن هن���اك طاق���ات هام���ة يج���ب مس���اعدتها لكل��� تنتظ���م، ولكل��� تتعل��م تس���يتي ل��� فلس���طيي 
إن واق���ع المغ���رب، م���ع اختلف���ه الك���بتي ع���ن الوض���ع ف 

ل إطار برنامج ديم��وقراطل
ل الكبار، وتناضل ف 

ادور وملكل الراض  شؤونها بنفسها، وتبلور ديموقراطيتها الفعلية، المناقضة لديموقراطية الكومتا
.ذو أفق ثوري

ل��� ل تص���لح ل��� القط���اع الطلبا
إن إنج���از ه���ذه المه���ام يتطل���ب تغيتي��� المناض���ليي  لس���اليب عمله���م ونم���ط حي���اتهم، فأس���اليب العم���ل ونم���ط الحي���اة ف 

ل��� وعيه���ا ش���يئا فش���يئا إل ال���وعل الث���وري، بينم���ا الجم���اهتي
للعم���ل وس���ط الجم���اهتي الش���عبية، لن الجم���اهتي تنطل���ق م���ن مواقعه���ا ومش���اكلها، ويرتفي

.الطلبية حساسة لشكل كبتي للصاع الفكري والسياسل
ل إليها بخطابه السياسل المجرد، ولن تقبله وتسمح له إل إذا ناضل بجانبها طويل وتعلم منها

. إن الجماهتي ستلفظ أي مناضل قد يأبي
ات م��ن الم��د ل�� تنظيماته��ا الذاتي��ة القاعدي��ة لس��لم، ل��ذلك ف��إن ه��ذه العملي��ة ستخض��ع لف��تي

ك الجم��اهتي تبت  إن الطبق��ات الس��ائدة والنظ��ام، ل��ن ت��تي
ات الم��د عل ل��� ف���تي

ورة التنظي���م الث��وري الشي، ال���ذي يعم���ل ف  ي���ة، وه��ذا م��ا ي���بيي  م��ن جدي��د ض ��� والج���زر، بارتب���اط بم��د وج���زر النض���الت الجماهتي
اجع، والح����رص عل أن يت����م بأق����ل الخس����ائر الممكن����ة، ة الج����زر عل تنظي����م ال����تي ل���� ف����تي

ي، وف  ل الجم����اهتي
تط����وير وتعمي����ق النض����ال والتنظي����م ال����ذابي

ل اتجاه إحداث القفزة النوعية
.واستخلص الدروس، قصد مراكمتها، ف 
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ة ، ح���تي تكوس���ب ه���ذه الختي��� ورة القص���وى لتط���وير، من���ذ الن، النش���اط والتنظي���م ال���ذاتييي  للجم���اهتي إن تجرب���ة العدي���د م���ن الث���ورات، ت���بيي  الص ���
ء ال��ذي س��يوفر للث�ورة أك��تا الحظ��وظ الممكن��ة للس��تمرار والتط�ور، وق�د ل�

التقاليد الديموقراطية، وكذا ان تتعود عل الس�تقللية والمب��ادرة، السر

، وتحول القوى الثورية إل وضل عل الجماهتي وقراطل .يساعد عل وقايتها، خاصة بعد انتصارها، من خطر النحراف البتي
ل���� بلدن����ا، ل يمك����ن أن يت����م ع����تا تط����وير

يالي����ة ف  ، وعل س����يطرة الطبق����ات الس����ائدة والمتا إن حس����م مس����ألة الس����لطة، والقض����اء عل النظ����ام الملكل����
، فهذا النضال، إذا تجاوز بعض الحدود سيواجه بالقمع، لذلك لبد من أن تعمل القوى الثورية، وبموازاة مع تط��ور ي السلمل النضال الجماهتي
ي، الق���ادر عل ل س���تعمل عل إطلق وتنظي���م وتط���وير العن���ف الث���وري الجم���اهتي

، عل بن���اء الدوات المس���لحة، ال���تي ي الس���لمل النض���ال الجم���اهتي
ل مرحلة عليا

.مواجهة العنف الرجعل والقضاء عليه ف 
:خلصة

ل هذا النص، تبيان أن هناك طريقان للتعامل مع الوضاع الحالية
:لقد حاولنا ف 

، يرتكز إل جزء من -  ل
عل فوفي

ل� مؤسس��ات) أي النخبة" (الطبقة السياسية"إما بناء تنظيم سياسل شر
تطمح إل أن تحتل هل�� الخ�رى موقعه�ا ف 

المزعوم���ة، وذل���ك مهم���ا ك���انت ني���ات البع���ض حس���نة، أو تس���تي البع���ض الخ���ر وراء تقييم���ات خاطئ���ة ومغشوش���ة لتجرب���ة" الديموقراطي���ة"النظ���ام 
ل بلدان أخرى

، وإسقاطات تعسفية لتحولت ف  ات، انطلقا من تقديم مضخم للوضع الداخلل .القوى الثورية، وراهن عل تغيتي
، المخلص��يي  لش�عبنا ح��ول برنام��ج ديم��وقراطل ذي-  ي��ة، للعم�ل م�ن أج��ل تجمي��ع ك�ل المناض�ليي  إما الستفادة من بداية انتعاش الحركة الجماهتي

ل����� نف�����س ال�����وقت ال�����ذي يفت�����ح أمامه�����ا آف�����اق المس�����تقبل، ودفعه�����م لللتح�����ام به�����ا،
، ف  اف�����ق ث�����وري، برنام�����ج يس�����تجيب للمط�����الب الملح�����ة للجم�����اهتي

ل كل مواقع تواجدها
ل بناء تنظيماتها الذاتية القاعدية ف 

.ومساعدتها ف 
عية، وق�د يس�تغله النظ��ام لمحاول�ة تلمي��ع ديم��وقراطيته-  ه م�ن الح��زاب والمنظم��ات الشر�� عل جدي�د ل�ن يختل�ف ع��ن غتي��

إما بن�اء إط�ار سياسل�� شر�
.الزائفة
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ل�� بن��اء التنظيم��ات الذاتي��ة القاعدي��ة- 
، ذي أف��ق ث��وري، ويس��اهم ف  ل�� عل قاع��دة برنام��ج ديم��وقراطل

إم��ا بن��اء تي��ار مناض��ل، يكاف��ح لش��كل ش��به علت 
ل تطوير وعيها

.للجماهتي الشعبية، ويساهم ف 
عية. إن طبيع���ة النظ���ام الملكل��� والطبق���ات الس���ائدة، ت���بيي  بك���ل وض���وح أي���ن ه���و الطري���ق الس���ديد لنعت���اق ش���عبنا إن الجم���اهتي تع���رف م��ا تمثل���ه شر���

عية النظ��ام ب رص��يد ه���ام م��ن الكف��اح الث��وري، وللسوس���لم لشر�� ، ل��ن تغري��ه��م ه��ذه ال��دعوات الجدي��دة لص ��� النظ���ام ومؤسس��اته، وإن المناض���ليي 
.تجنبا للقمع

.م.و.م
10 – 11 - 1990
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بيان من منظمة إل المام المغربية

اب وانتفاضات دجنير  1 1990بمناسبة مرور سنة عل إصي

 

ل للدولة وبناء دولة الحق والق��انون، لك�ن لب�د م�ن التخل�ص م�ن نظ��ام الحس�ن
نعم للنضال من أجل تغيتي الدستور والقضاء عل الطابع المخزب 

ل المسوبد
.الثاب 

ات الش��باب، واعتق�ال وتع�ذيب ومحاكم��ة الض�عاف 15-14يومل  دجنتا من السنة الماضية، ق�امت الدكتاتوري�ة البوليس��ية الحس��نية بقت��ل عشر��
ل�� أحي��اء ش��عبية بك��ل م��ن مدين��ة ف��اس وطنج��ة والقنيط��رة، ال��ذين خرج��وا للش��وارع للتص��دي لمح��اولت

منه��م، كج��واب عل انتفاض��ات ش��بيبية ف 
اب الع��ام ال��ذي خاض��ه ش��غيلل العدي��د م��ن القطاع��ات القتص��ادية والجتماعي��ة ب��دعوة م��ن المركزي��تيي  النق��ابتيي 

الجه��زة المخزني��ة تكس��تي الض ��
.الكنفدرالية الديموقراطية للشغل والتحاد العام للشغاليي  بالمغرب من أجل تحسيي  أوضاعهم المعاشية

حـداث ول تقييمهـا، بقــدر مـا. ، وواكبتـه مجموعـة مـن النتفاضـات فـي بعـض المـدن المغربيـة1990ـ صدر هذا البيان سنة بعد الضراب العام الذي عرفه المغرب فـي دجنـبر  1
أ
ومـا يهمنـا هنــا، ليـس ال

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
أ
يهمنــا ا

ن 
أ
 ا

أ
، ويسـتعمل"التخلـص مـن نظـام الحســن الثـاني المسـتبد"، وكـذلك عـبر "القضـاء علـى الطـابع المخزنـي للدولـة"سيتم عبر "بناء دولة الحق والقانون"السياسي واليديولوجي للمنظمة، هكذا نقرا

جــل التخلـص منهـا يجــب "الطغمــة المخزنيـة الحاكمـة"تعـابير مـن قبيـل 
أ
إنضــاج الشــروط للتخلــص مــن نظـام الحسـن وطغمتـه المخزنيـة واسـتبداله ب نظـام سياسـي عصـري متحضـر"... ، والــتي مــن ا

فــات المخزنيــة والقــوانين الســتبدادية القروســطية، تتحقــق فــي ظلــه دولــة الحــق والقــانون
خ
ن "ومتخلــص مــن كــل ال

أ
نــة المناضــلين، فقــد جــاء فــي البيــان ا

أ
هــذا النضــال يفتــح الطريــق لقامــة"، ولطما

ويستعمل البيان كذلك مصطلحات تنتمي إلى الخطاب اليديولوجي الحقوقي البورجــوازي،". الجمهورية الديموقراطية المرتكزة على سلطة المجالس الشعبية، تزدهر في ظلها جميع مكونات شعبنا
مـام"، ويعتمد نظرة إصلحية للقـوى الديموقراطيـة السياسـية والنقابيـة، والبيـان صـادر فـي الخــارج لعـدم وجـود المنظمـة بالـداخل، وموقـع ب "حقوق النسان والمواطن"مثل تعبير 

أ
منظمـة إلـى ال

.، السم الجديد للمنظمة بعد انتصار الخط التحريفي الجديد داخلها"المغربية
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ل ارتكبته��ا العص��ابة الحس��نية المخزني��ة، ل�م تع�رف أح��وال الش��غيلة
ي��ة، وعل تل��ك الجرائ��م ال��تي بعد مرور سنة عل تلك الحركة النض�الية الجماهتي

ا م�ن ج��راء. ومختلف الفئات والطبقات الشعبية المغربية أي تحسن يذكر، بل زادت استفحال وتدهورا ائية، عرفت انخفاض�ا ك��بتي فالقدرة الشر
ورية، وتعرف الخدمات الجتماعية من صحة وتعليم ونقل ...سياسة تجميد الجور والرتفاع المستمر لسعار مواد الستهلك الص 

ل� ص�ندوق النق�د ال�دولل والبن�ك الع�المل
وط أس�ياده ف  ل تط��بيق مخطط��ات وشر�

أم�ا البطال�ة، ف�إن. إفلسا مطردا، بحكم تمادي النظام واجتهاده ف 
ة والمتوس��طة أع��دادها تك��اثرت لش��كل مأس��اوي، وزاد م��ن ح��دتها الط��رد م��ن العم��ل المص��احب لسياس��ة الخوصص��ة، وإفلس المق��اولت الص��غتي

ى له��م دوالي��ب اقتص��اد البلد كات الك��تا ل�� الم��راض الجتماعي��ة، كالجريم��ة .بفع��ل احتك��ار كمش��ة م��ن الشر��
إن ه��ذا الوض��ع، زاد م��ن انوش��ار وتفسر

ة م�ن الش��باب العاط�ل إل الف�رار والبغاء والتعاطل للمخدرات والرش�وة والزبوني��ة والبح�ث ع�ن الحل�ول الفردي�ة والوص�ولية، كم��ا دف�ع بأع�داد ك��بتي
ة إل المغامرة بأرواحهم للوصول إل المهجر ل أحيان كثتي

.من وطنهم، بل وف 

41فعل الرغ��م، م��ن اض��طرار نظ��ام الحس��ن إطلق شاح . ف��إن انتهاك��ات المخ��زن له��ا ل زال��ت مس��تمرة وعل ص��عيد حق��وق النس��ان والم��واطن،
، والف���راج ع���ن بع���ض معتقلل��� تازمام���ارت الرهي���ب، ف���إن أجهزت���ه ل

، م���ن بينه���م رفيقن���ا الص���امد أبراه���ام الشفابي ل��� الص���يف الختي���
معتقل سياس���يا ف 

ل��
ل�� ال��دهالتي  الشية، وم��ا زال��ت تقت��ل الم��واطنيي  ف 

ل�� اعتق��ال المناض��ليي  واختط��افهم وتع��ذيبهم ومح��اكمتهم أو الحتف��اظ به��م ف 
القمعي��ة متمادي��ة ف 

مخافره���ا البوليس���ية أو الدركي���ة، وم���ازالت تنتق���م م���ن المعتقليي ��� السياس���ييي  داخ���ل الس���جون بك���ل الش���كال والط���رق ،كم���ا يح���دث حالي���ا لمعتقلل���
ابا ل مح��دودا ع��ن الطع��ام من��ذ م��ا 26مجموع��ة  ال��ذين نقل��وا إل س��جن عكاش��ة حي��ث ج��ردوا م��ن ك��ل مكاس��بهم البس��يطة، وحي��ث يخوض��ون إض ��
ة 52يقرب  ل حالت خطتي

، فإن لم يتعرضوا للعتق�ال والمحاكم��ات، فه�م يط�ردون م�ن عمله�م،. يوما، ويوجد بعضهم ف  أما المناضليي  النقابييي 

ل
.أو يتعرضون للتنقيل التعسف 

، أدت بأجهزته��ا البوليس��ية إلللطغمة المخزنية الحاكمة إن المعاداة المبطنة  ، وعمله��ا ال�دؤوب لجتث��اث أي نض��ال ديم��وقراطل لي فكر تق�دمل
ل عل الحرك�ة الطلبي��ة، إذ ل�م تكت�ف ق�وات الب�وليس ل نظم�ت هجوم�ا إره��ابا

ة وراء ال�دين الس��لمل ال�تي
التواطؤ مع ق�وى ظلمي�ة فاشس��وية موس�تي

ل� أغل�ب الح�الت
ل لطلب��ة المغ��رب م�ن ط��رف تل�ك العص��ابات، ب�ل غض��ت الط�رف ف 

بالتفرج عل تقتيل وتعذيب الطلبة ومناضلل التح��اد ال�وطت 
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ل��� 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. عل تل���ك الهجوم����ات، كم����ا وق���ع بالخص����وص ف 

ل 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
الفاش����ية، وع����زل العص����ابات ال����تي

الجم���اهتي الطلبي���ة لل���دفاع ع���ن الهوي���ة التقدمي���ة لمنظمته���ا النقابي���ة، والتص���دي لمح���اولت اجتثاثه���ا، والعم���ل عل اس���تكمال هيكل���ة أوط���م ب���أفق
ل ديموقراطل موحد

.عقد مؤتمر اسوثناب 

ل��� مواجه����ة المط���الب الش����عبية، فهل���� م���ا ت����زال تم����ارس الض���غوطات عل الجم����اهتي
إن الطغم����ة المخزني���ة، إض����افة إل نهجه����ا للقم����ع والوس����ويف ف 

ام ب  ل�� ال���وقت ال��ذي تصف في��ه أم��وال باهظ���ة عل حس���اب الق���وت الي���ومل لوس���ع" الس���لم الجتم���اعل"وقواه��ا المناض��لة لتف���رض عليه���ا الل���تي 
ف 

ل تطبيق المخطط الممل
ل الصحراء، حيث تماطل ف 

.الطبقات الشعبية ف 

هكذا، إن نظام الحس�ن، بع�د اض��طراره لقب��ول الس�تفتاء كح�ل لقض�ية الص��حراء الغربي�ة، ونظ�را ل�دخول ه�ذه القض�ية مرحلته�ا الحاس�مة، ووعي�ا
ه، يح���اول رب��ح ال���وقت ويعم���ل عل وض���ع العراقي���ل أم���ام تنفي���ذ وتط���بيق من���ه لم���ا تش���كله نتائ���ج اج���راء اس���تفتاء ح���ر ونزي���ه م���ن خط���ورة عل مص���تي

، ض�دا. المخطط الممل ي�ة فيم��ا يتعل�ق بلوائ��ح المص�وتيي  وطا تعجتي  ه تأكي�ديا، وين�اور ويض�ع شر� اه مثل، يحدد مس�بقا نتائ��ج الس�تفتاء ويعت��تا فت 
اء الض��مائر الميت��ة والض�عيفة، وتجني�د اللف م�ن المغارب�ة وتعليمه�م 1974عل اعتم�اد إحص��اء  كأس�اس لتل�ك اللوائ��ح، كم�ا يلج�أ إل إرش��اء وشر�

ل يس��تعمرها
ل�� الص��حراوية ال��تي

إن منظمتن��ا إذ ت��دين من��اورات. اللغ��ة الحس��انية، وت��دريبهم لتقم��ص الشخص��ية الص��حراوية، ث��م تنقيله��م إل الراض 
ه بحري�ة، ل� تمكيي � الش��عب الص�حراوي م�ن حق�ه لتقري�ر مص��تي

ل المتمث��ل ف 
، وتؤك�د عل موقفه�ا المب�دب  الحسن وعرقلته لتطبيق المخط��ط الممل�

ل الخارج، الضغط عل نظام الحسن من أجل إجراء استفتاء حر ونزيه وع��ادل بعي��دا ع��ن
ل المغرب، وف 

تعتتا أنه من واجب كل الديموقراطييي  ف 

ل .أي إكراه أو ضغط إداري أو عسكري للنظام المغربا

ل� الص��حراء، ب�دعوى أن ذل�ك يم��س ب
ل� المخط��ط الممل�� وترف��ض إج��راء الس�تفتاء ف 

عية، هل الخ��رى، تطع��ن ف 
وإذا كانت أحزاب المعارضة الشر

ل��� الس���نوات الماض���ية، أص���بحت الي���وم، وبفع���ل ض���غط قواع���دها المناض���لة، وقواع���د"الس���يادة المغربي���ة"
، فإنه���ا، وعل عك���س م���ا ك���انت علي���ه ف 
ل���� سياس����ة 

ل تس����يطر عليه����ا، ترف����ض التم����ادي ف 
ل����"الس����لم الجتم����اعل"النقاب����ات ال����تي

ي����ة كم����ا ح����دث م����ؤخرا ف  ، وتس����اند وت����ؤطر النض����الت الجماهتي
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ي كما أنها أخذت تبادر وتطرح مشاريعها السياس��ية المرتك��زة عل تغيتي�� الدس��تور كأس��اس لي إص��لح. قطاعات الصحة والتعليم والنقل الحص 
اكل للقوات الشعبية

ك بيي  حزب الستقلل والتحاد الشتي ل كان آخرها، البيان المشتي
، والتي .سياسل

عية ببلدن���ا، وتع���تا ع���ن اس���تعدادها الت���ام للنض���ال إل ل��� مواق���ف المعارض���ة الشر���
إن منظمتن���ا إل الم���ام، إذ تس���جل إيجابي���ة ه���ذا التح���ول الن���وعل ف 

ج��انب ك��ل الق��وى والفعالي��ات السياس��ية والنقابي��ة المناض��لة، م��ن أج��ل تغيتي�� الدس��تور الرجعل�� الح��الل ال��ذي فرض��ه الحس��ن وطغمت��ه عل بلدن��ا،
ل للدولةو

إن منظمتنا إذ تعتا عن اس�تعدادها للنض�ال م�ن أج��ل ذل�ك، تعل� جي�دا أن ه�ذا اله�دف غتي� ممك�ن التحق�ق .  القضاء عل الطابع المخزب 
ل�� ظ��ل نظ��ام الحس��ن

وط للتخل��ص م��ن نظ��ام الحس��ن وطغمت��ه. ف  ، أن��ه م��ن واج��ب ك��ل الق��وى الديموقراطي��ة العم��ل عل إنض��اج الشر�� ل��ذلك، تعت��تا

ل��
، ومتخل�ص م�ن ك��ل الف��ات المخزني��ة والق��وانيي  الس��وبدادية القروس��طية، تتحق��ق ف  المخزنية واسوبداله بنظام سياسل جدي�د عصي، متحص �
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

ل ظلها جميع مكونات شعبنا
ة وفعلية، تزدهر ف  .  المجالس الشعبية الكفيلة بإرساء ديموقراطية مباشر

منظمة إل المام المغربية

1991دجنير  20
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1بيان من منظمة إل المام المغربية 

ل يوم 
ة، 3ف  ل� الس��نوات الختي��

ل خطة يتوح  منها ترميم وضع حكمه الذي أضعفه تصاعد النض�الت الش��عبية ف 
مارس الجاري، انطلق الحسن ف 

ية جمعاء ل أصبحت الن معروفة لدى البشر
.وتنميق وجهه الملطخ بالجرائم ضد حقوق النسان التي

ل�� المخزني��ة والم��دنس بالحتق��ار للش��عب، حي��ث ي��دعل أن��ه يحقن��ه الديموقراطي��ة جرع��ة جرع��ة، أعل��ن الحس��ن
ل�� خط��ابه ال��ذي يع��د نموذجي��ا ف 

فف 
يعية والتنفيذية ، الوشر ل اتجاه إقامة توازن، فيما بيي  السلطتيي 

.عن عزمه مراجعة الدستور ف 

، ع��ن عزم��ه إج��راء اس��تفتاء ليص��ادق الش��عب عل ذل��ك التع��ديل، ويعل��م ك��ل واح��د ب��المغرب، أن ه��ذا الس��تفتاء س��يكون وأعل��ن، من��ذ ذل��ك الحيي ��
 يتمك�ن م�ن أن ي�دعل أن هن�اك إجماع�ا وطني�ا ح�وله، ال�ذي

ل ينظمه�ا الحس��ن م�ن حيي � لخ�ر، ح�تي
ه بمثابة تكرار لعملي��ات التي كي�ة لعرش�ه ال�تي كغتي

ل الحقيقة إل إجماعا مفروضا بالرهاب والتطويق البوليسل
.ليس ف 

، وتقس��يم الق��وى الديموقراطي��ة"إل الم��ام "إن منظمتن��ا المغربي��ة  ل ل ل ه��دف منه��ا س��وى ت��دعيم نظ��ام الحس��ن الره��ابا
، ت��دين ه��ذه العملي��ة ال��تي

ل عززت وحدتها النضالية من أجل الديموقراطية الحقيقية ودولة الحق والقانون
.التي

صدرتها  1
أ
مام المغربية"ـ ينتمي البيان إلى سلسلة البيانات التي ا

أ
بعدما تمت تصفيتها بالداخل، وهي عموما كانت تصدر بالخارج، الذي عرف هو نفسه عزلة وضعفا نتيجـة انشـقاقات" منظمة إلى ال

هميتـه فـي نــوع الخطـاب السياسـي الـذي يحملـه، فهــو، عنـدما
أ
حـداث سياسـية داخليـة بـالمغرب، وتكمـن ا

أ
خرى، يكـتفي بمتابعة خارجيـة ل

أ
وانسحابات متواصلة، وهذا البيان على شاكلة البيانات ال

و " الحسن"يتكلم عن النظام، يكـتفي باستعمال كلمة 
أ
جــل انـتزاع "قــوى ديموقراطيـة"، ويخاطب القــوى الصــلحية باعتبارهـا "نظام الحسن"ا

أ
،"الديموقراطيــة الحقيقيــة"، ويلقــي عليهــا مهامـا مــن ا

ويمثــل هــذا البيــان. ، وقبل ذلك بسط البيان تصوره للديموقراطية، التي ل تعدو كونها ديموقراطية بورجوازيــة"لنتزاع ديموقراطية حقيقية"، "عزل الحسن الطاغية وطنيا وعالميا"التي تتحقق عبر 
هداف فكريـة وسياسـية، سـيعلن عنهـا فيمــا بعـد، لمــا قــرر زعيــم التحريفييــن الجــدد، تقــديم البيعـة للنظـام، والعــودة

أ
خرى من حلقات التراجع عن الفكر الماركسي س اللينيني، والقتراب من ا

أ
حلقة ا

سماه ب 
أ
جل ما ا

أ
، وبطبيعة الحـال يحمـل البيـان توقيـع"بناء المجتمع الديموقراطي الحداثي"إلى المغرب، للتمتع بشمسه وسماءه الصافية الزرقاء، والدعوة إلى الصطفاف وراء قيادة النظام، من ا

مام المغربية"
أ
".منظمة إلى ال
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لم��ان يتمت��ع بكام��ل ة، ع��تا النتخ��اب الح��ر لتا ل�� تم��ارس، إم��ا مباشر�� ل�� مفهومه��ا الغربا
ل�� أن الش��عب ه��و مص��در ك��ل الس��لطة، فف 

إن الديموقراطي��ة تعت 
ل�� النظم��ة الملكي��ة الديموقراطي��ة

يعية، وع��تا النتخ��اب الح��ر أيض��ا لرئي��س الس��لطة التنفيذي��ة، وإم��ا كم��ا ه��و الش��أن ف  الس��يادة عل الس��لطة الوشر��
لمان، المنتخب هو نفسه من طرف الشعب، لحكومة مسؤولة أمامه، وأمامه فقط .بأوربا، عتا اختيار التا

وعيته م����ن الح����ق ي����ع، ويك����ون المل����ك – ال����ذي يزع����م أن����ه يس����تمد مشر���� ل���� إط����اره يك����ون الش����عب مص����درا للوشر����
إن فص����ل مزعوم����ا للس����لط، ال����ذي ف 

ل���� 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 المخزب 

از والنهب، مما يسمح لهذه  لمان" السلطة التنفيذية" والبتي  .أي للمخزن، أن تفرض إرادتها عل التا

ورة ملح���ة، وحي���ث انفض���ح نظ���ام الحس���ن الس���وبدادي وال���دموي عل والي���وم، حي���ث أص���بحت المطالب���ة الش���عبية بالديموقراطي���ة الحقيقي���ة ض ���
، يتوجب عل القوى الديموقراطية أل تنخدع بهذه المناورة الجديدة وترفضها،  وتنادي لمقاطعـة السـتفتاء الدسـتوري الـذيالصعيد العالمل

.أعلن عنه الحسن

اع ديموقراطية حقيقية، ووضع حد لنظامه إن المفروض، هو المزيد من عزل الحسن الطاغية وطنيا وعالميا، فذلك هو الوسيلة الوحيدة لنتي 

ل يطة أل تنج�ذب الق��وى الديموقراطي��ة له�ذه المن�اورة، وتظ��ل ثابت�ة عل. الرهابا ل ص��الح الديموقراطي��ة، شر��
ل صالح الشعب وف 

ان القوى ف  إن متي 
.كل السلطة للشعب: المطلب الديموقراطل الوحيد

:لتتوحد القوى الديموقراطية من أجل

 - 
.مقاطعة الستفتاء الدستوري المخزبي

اع سلطة الشعب-  ي .انيت

منظمة إل المام المغربية

1992  مارس    13

293



مام" : 
أ
 ــ وثائق ونصوصالخط التحريفي ــ 1994 ــ 1980"إلى ال

ين لمنظمة إل المام المغربية 1بيان بمناسبة الذكرى الثانية والعشر

ة لش��هر غش��ت  ت الي��ام الختي�� يالي��ة1991تمتي �� ل س��ابقا، بانتص��ار المتا
ل�� التح��اد الس��وفيابي

اكية المبقرط��ة ف  ، م��ع انهي��ار م��ا ك��ان متبقي��ا م��ن الش��تي
.الذي أقره بوش أثناء حرب الخليج المدمرة للعراق" النظام الدولل الجديد"وإقامة 

".النظام الدولل الجديد"إن الشعوب، سنة من بعد، تؤدي مقدما ثمن النتائج المرة لهذا 

سيس منظمة  22ـ صدر هذا البيان بمناسبة الذكرى  1
أ
مام"لتا

أ
ي بعد سبع سنوات من الضربة القاسية التي تعرضت لها في خريـف "إلى ال

أ
، تحملــت فيـه قيادتهـا الجديـدة الـتي تشـكلت منـذ1985، ا

ويكـتسـي هـذا البيـان. بدايـة ثمانينـات القـرن الماضـي، مســؤولية الضـربة نتيجـة خــط إيــديولوجي وسياســي واسـتراتيجي ســقط تـدريجيا فـي تحريفيـة جديـدة، كـانت وراء تصـفية الخــط الثـوري للمنظمـة
همية خاصة لكونه صدر بالخارج 

أ
فـراد ممـن افلتـوا مــن العتقــال1985الداخل لم يعد له وجود منذ ضربة (ا

أ
سـنة بعـد سـقوط الشـتراكية المبرياليـة) ، ونعني بـذلك، وجــودا منظمـا، وليـس بعـض ال

.، وتضـمن مجموعـة مـن التصـورات الجديـدة الغريبـة عـن تاريـخ المنظمـة الثـوري وعـن خطهـا اليــديولوجي والسياسـي والسـتراتيجي1994السوفياتية ، وسنتين قبـل قـرار الحـل العملـي للمنظمـة فـي 
طروحــة التروتسـكية حــول طبيعــة الدولـة فـي" الشتراكية المبقرطة" هكذا وفي معرض حديثه عن سقوط التحاد السوفياتي يتحدث البيان عن 

أ
مام المبريالية بما يعنــي تبنــي واضـح لل

أ
التي انهزمت ا

ي دول اشتراكية بانحراف بيروقراطي
أ
وروبا الشرقية، ا

أ
ما الضطراب اليديولوجي الذي تسبب فيه هذا. إن ما سقط حسب هذا التصور التحريفي الجديد هو انظمة اشتراكية. التحاد السوفياتي وفي ا

أ
ا

 البعـض يخـرج منهـا 
أ
مـر يعــود إلـى مجـرد تبعيـة ونقـل اتجـاه هـذا النمـوذج الـذي بـدا

أ
ن ال

أ
ي ا

أ
كـثر من اللزم بالنموذج السوفياتي، ا

أ
، بينمـا يـرى)كوبـا وفيتنـام(السقوط، فيعود حسب البيان إلى الثقة ا

ن صين 
أ
وروبا الغربية خاصة، كانت حركة قوى اليسار ". لتزال مستمرة في تشييد طريقها الخاص نحو الشتراكية"...كانت) صين دينغ كسياوبينغ(1992البيان ا

أ
وروبـا) هكذا فــي النـص(وفي ا

أ
ضــد ا

سمالية، عصري وقابل للتحقيق والستمرار
أ
بناك تتطور ضمن مخاض صعب لمجتمع بديل عن الرا

أ
رباب ال

أ
.ا

وروبــا الشـرقية هــو نمــوذج اشـتراكي، ومـا يتـم تصــحيحه فـي الفيتنــام وكوبـا هــو اشــتراكية، بينمــا الصــين مسـتمرة فــي تشـييد طريقهــا نحــو الشـتراكية،
أ
ن مـا ســقط فـي التحــاد السـوفياتي وا

أ
هكــذا، نجـد ا

سمالية، عصري وقابل للتحقيق والستمرار
أ
وروبا الغربية، تعيش مخاضا صعبا لمجتمع بديل عن الرا

أ
طروحات بكونهــا تحريفيــة. وحركة اليسار في ا

أ
دنى صعوبة للحكم على مثل هكذا ا

أ
ل يجد المرء ا

ســباب الضــطراب اليــديولوجي، ويردهــا إلــى كــون مــا يســميه ب. فاضــحة
أ
وينطبــق نفــس الحكــم علــى تحليــل البيــان لنعكاســات ســقوط التحــاد الســوفياتي علــى العــالم العربــي، عنــدما يتحــدث عــن ا

و بالقوميـــة العربيــة البورجوازيـــة الصــغيرة، وهمــا مدرســتين انهارتــا فــي "
أ
. 1991اليـــديولوجيات الثوريــة العربيــة كــانت مطبوعــة بــالنموذج الســـوفياتي ا ن هــذا التقييــم يفتقــد الدقــة"

أ
بالضـــافة، إلـــى ا

حزاب الشيوعية العربية التي كان جلها تحريفيا
أ
.التاريخية فيما يخص تقييم التيار القومي العربي، فهو يتنكر لطبيعة ال

حزاب الديموقراطيـة لـم تعـرف كيـف"بفرصـة ضـائعة لنـتزاع الديموقراطيـة"ويقدم البيان تحليل سطحيا للنظامين الجزائري والتونسي، بينما يكـتفي بوصف ما يجـري فـي المغـرب 
أ
ن مـا يسـميه بـال

أ
، ل

جـل هـدف مرحلـي
أ
ت تستخلص الدروس من انسداد الطرق لسنوات الستينات والسبعينات، فتعلمت دمــج النضـال السياسـي مـن ا

أ
تحقق اختراقا ديموقراطيا، بينما القوى الديموقراطية الجذرية بدا

و منشــفية، فحســب البيــان
أ
ن هــذا النضــال الــديموقراطي ليــس مرحلــة نهائيــة ا

أ
المنظمــة تبقــى مخلصــة لــدروس لينيــن والماركســية" فــي اســتراتيجيتها، ولمــن يشــكك فــي ثوريــة المنظمــة، يــرد البيــان بــا

ن الثـورة المغربيـة سـيرورة متواصـلة عـبر مراحـل مندمجـة بعضـها بعـض
أ
كيـد تميـز المنظمـة ". الحية، معتبرة ا

أ
وهـام جـاء فـي البيـان ) ل وجــود لهـا بالـداخل(ولتا

أ
ن منظمتنـا " وبـت المزيـد مـن ال

أ
إلـى"ا
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قية جم أك��تر ف�أكتر بالبطال�ة، وتتع�رض المكاس��ب الجتماعي��ة لش��عوب أورب�ا الشر�� ، ف�إن نم�و الق�وى المنتج��ة ل زال ي�تي ل� بل�دان المرك�ز الرأس�مالل
فف 

ل���
، وبفع���ل تحطي���م قطاع���ات بأكمله���ا م���ن ص���ناعات ه���ذه لش���عوب، وف  ل��� للس���وق الرأس���مالل

وروس���يا للتفت���ت والض���ياع م���ن ج���راء الق���انون الوحسر
ل ك��انت تكونه��ا، اس��تقر ق��انون الغ��اب، وخط���را م��ن نف���س الن��وع يه��دد

ل ك��انت مبني���ة عل أس���اس الخ���وة بيي ��� الش��عوب ال��تي
يوغوس��لفيا س��ابقا، ال���تي

، ول ت���زال ش���عوب ل
ل��� أفغانس���تان، عوض���ت تمزق���ات الس���لمييي  المتطرفيي ��� النظ���ام ال���ذي ك���ان ق���د فرض���ه التح���اد الس���وفيابي

ش���عوب القوق���از، وف 
.تؤدي ثمنا باهضا عن خضوع بلدانها عتا طبقاتها السائدة للنظام الرأسمالل العالمل" العالم الثالث"

ل�� الع��الم أنوي��ة
، تنتظ��م ف  ل

ل�� النم��وذج الس��وفيابي
ل ال��ذي اس��تول عل الل��ذين ك��انوا يثق��ون أك��تر م��ن اللزم ف  وم��ع ذل��ك، ورغ��م الض��طراب الي��ديولوحا

ل يطرحها انهيار هذا النموذج
وعة التي .المقاومة خاصة من طرف أولئك الذين يستخرجون الدروس من الوساؤلت المشر

، ل
اكية انطلق��ا م��ن ث��ورات ش��عبية، واتبع��ت النم��وذج الس��وفيابي ل�� بن��اء الش��تي

عت ف  ل ك��انت ق��د شر��
إن بل��دانا م��ن الع��الم الث��الث، كفيون��ام وكوب��ا، ال��تي

ل� تش�ييد طريقه�ا
، فهل�� ل ت��زال مس��تمرة ف  ، أم�ا الص�يي  ي�الل تبذل جهدا لتصحيح النتائج السلبية، وه�ذا، بالنس��بة لكوب�ا، ب�الرغم م�ن التطوي�ق المتا

ل�
ل ظروفهم الخاص�ة، كفاح�ا ص�عبا، وتواص�ل ش�عوب افريقي�ا، خاص�ة ف 

ل أمريكا الوسظ يواصلون، ف 
اكية، ول زال الثوريون ف  الخاص نحو الشتي

يالية .مدغشقر، نضالها من أجل الديموقراطية وضد دكتاتورية أنظمة عميلة للمتا

ل لفك��ار التق��دم والحري��ة والحرك��ة العمالي��ة، تس��اهم حرك��ة ق��وى اليس��ار ض��د أورب��ا أرب��اب البن��اك، وم��ن أج��ل أورب��ا
ل�� أورب��ا الغربي��ة، المه��د الت��اريج 

ف 
ل المخاض الصعب لمجتمع بديل عن الرأسمالية، عصي وقابل للتحقيق والستمرار، وذي تصور آخ��ر للعلق��ات م�ع الجن��وب، زد

الشعوب، ف 
ل تتصاعد الن بدون رحمة بيي �� أقط��اب الرأس��مالية العالمي��ة الثلث، الياب��ان وأمريك�ا الش�مالية و أوروب�ا

عل ذلك أنه، أمام الحرب القتصادية التي

مام
أ
حياء والمعامل والكليات، وفي البوادي في مرحلة متقدمـة" ال

أ
كـاذيب مضـللة فل وجــود لسـتراتيجية ثوريــة ". بالخصوص، تركز مجهودها لكي تنظم الجماهير نفسها في ال

أ
هنـاك مـا يسـمى(إنهـا ا

كـاذيب ليـس إل،)بالختراق الديموقراطي كبديل لها
أ
وفـي البــوادي، إنهـا مجـرد ا

أ
حيـاء ا

أ
، ول إخلص لدروس لينين الذي تم التخلص منه، ولوجــود للمنظمـة بالـداخل حــتى تعمـل فـي المعامـل او ال

ن المنظمة ل زالت مستمرة
أ
. كان هدفها ايهام البعض با
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الغربي���ة، لي���س هن���اك مخ���رج آخ���ر أم���ام ش���عوب ه���ذه البل���دان الوربي���ة إل التخل���ص م���ن الرأس���مالية، إن هل��� أرادت أن تض���ع ح���دا لنوش���ار البطال���ة
ل لوس انجلوس

.ولمجتمع حابل بأخطر النفجارات، نويجة تفاحش غت  البعض وفقر الخرين كما وقع مؤخرا ف 

ل�� ه��ذه المنطق��ة
ل�� ص��عبة ب��وجه خ��اص، وه��ذا يرج��ع م��ن جه��ة إل أن المص��الح المتص��ارع حوله��ا ف  ل�� ه��ذا الط��ار الع��ام، إن وض��عية الع��الم العربا

ف 
يالي��ة عل الع��الم، وق��د ش��هدنا ذل��ك أثن��اء ح��رب الخلي��ج، ولك��ن يرج��ع، ذل��ك أيض��ا، إل أن الي��ديولوجيات الثوري��ة أساس��ية بالنس��بة للهيمن��ة المتا
ل�� بع��ض

ل ت��وافقت ف 
ة، وكلت��ا ه��ذين المدرس��تيي  – ال��تي جوازي��ة الص��غتي ، وإم��ا بالقومي��ة العربي��ة التا ل

العربي��ة ك��انت مطبوع��ة، إم��ا ب��النموذج الس��وفيابي
ل نفس سنة - الحيان

، فمعظمه��م ل. هذه 1991انهارت ف  ل إطار التلف الناتج ع�ن ذل�ك النهي�ار بالنس��بة لمعظ�م المت��أثرين بتل�ك المدرس�تيي 
وف 

ل النهزام أمام الرأسمالية العالمية والكتفاء بإيجاد تسويات
، والخرون ف  ل التطرف السلمل

.يرى المخرج إل ف 

، رغ�م انتفاض�ته البطولي�ة، ص�عبة أك��تر م�ن الس��ابق ل
يالي�ة والتجاه��ات. وهكذا، أص�بحت وض�عية الش��عب الفلس�طيت  ل� ه�ذا الس�ياق تق�وم المتا

ف 
ق الوسط ل الشر

هذا، لن يمن��ح للس��كان" السلم"إن اتفاق . الصهيونية الكتر حذقا والممثلة اليوم من طرف رابيي  بوضع كامب ديفيد جديد ف 
ه ل لمص��تي

اف بح��ق تقري��ر الش��عب الفلس��طيت  الفلس��طينييي  بالض��فة الغربي��ة وبقط��اع غ��زة إل حكم��ا ذاتي��ا ش��كليا، وذل��ك دون أن يك��ون هن��اك اع��تي
ل العودة إل أرضه، ودون أية ضمانة من أجل إقامة الدولة الفلسطينية، هذا بالضافة إل أن ه�ذا التف��اق يمكن��ه أن يدم��ج نظ��ام ح��افظ

وحقه ف 
ل تسوية عامة تكرس بقاء الدولة الصهيونية، وقد سمح لهذا الختي بالسيطرة عل لبنان كمكافأة مسبقة لجره لهذا التفاق

.السد ف 

ل� الجزائ��ر
يالي�ة، ف�إن النظ�اميي  ف  ل مقاومة الحصار القتصادي الجوي الذي أقرت�ه ض�دها المتا

، فإذا كانت ليبيا مستمرة ف  ل وعل الصعيد المغاربا
وط النظ��ام ، ل يستطيعان الجواب عل انسداد الطرق الذي أدى إليه إخضاع بل��ديهما لشر�� ل

وتونس، نظرا لعجز الول وانعدام الرادة لدى الثاب 

ل وخنق أي تطور ديموقراطل. الرأسمالل العالمل
، إل بالقوة والقمع الوحسر .ومن هنا، ل يمكن لهما مواجهة تصاعد التطرف السلمل

ل كهيكل ف�ارغ، خصوص�ا وأن عرقل�ة نظ��ام الحس�ن لس�تفتاء تقري�ر مص�تي الش�عب الص�حراوي، ح�ر ونزي�ه، ل هذا الطار، يتأكد التحاد المغاربا
وف 

ل والصحراوي .تمنع مسبقا أي بناء لمغرب الشعوب، أخوي وموحد، كما تثقل عواقب هذه العرقلة كاهل الشعبيي  المغربا
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اع الديموقراطي���ة ل��� المغ���رب، يمك���ن اعتب���ار الثن���ا عشر��� ش���هرا المنصمة، م���ن تل���ك الف���رص الض���ائعة لن���تي 
فقب���ل الثن���ا عشر��� ش���هرا، ك���ان نظ���ام. وف 

ل��� 
اب الع���ام ف  ، وأب���انت الق��وى الديموقراطي���ة ع��ن قوته��ا اثن���اء الض ��� تض���امنا م��ع الش��عب 1991دجن��تا  14الحس���ن مع��زول عل الص���عيد الع���المل

ل أظه���رت فق���دان نظ���ام
ل��� إل العربي���ة الس���عودية، تل���ك المظ���اهرات ال���تي ل��� الش���قيق ولمناهض���ة إرس���ال الحس���ن لتجري���دة م���ن الجي���ش المغربا

العرافي
عيته ل لشر

. الحسن المخزب 

، بيي �� غش��ت  ل�� ه��ذه الظ��روف أن يطل��ق ع��ددا م��ن المعتقليي �� السياس��ييي  المعروفيي ��
، وخاص��ة م��ا تبفي��1992وين��اير  1992وق��د اض��طر الحس��ن ف 

ل� الش�هور1977من معتقلل مجموعة محاكمة الدار البيضاء لسنة 
، ويطل�ق، ف  ، واضطر فوق ذلك أن يضع حدا لمعسكر تازمامارت القروس�ظل
ل عاشور وأحمد الرايس، نقل إل السجن المركزي بالقنيطرة

.الموالية، شاح الذين بقوا عل قيد الحياة بذلك المعسكر، باسوثناء غاب 

ل خريف 
جعت حركة النضال الديموقراطل والجتماعل زخمها1991وف  .، استي

ابات اك م���ع التح���اد الع���ام للش���غاليي  ب���المغرب، ع���دة إض ��� ، نظم���ت الكنفدرالي���ة الديموقراطي���ة للش���غل، بالش���تي فعل ص���عيد النض���ال الجتم���اعل
، كه��دف أعل��ن عن��ه ل

اب ع��ام جدي��د عل الص��عيد ال��وطت  قطاعي��ة وبش��كل دوري، مم��ا ي��بيي  النض��ج الك��بتي له��ذه المركزي��ة الديموقراطي��ة لتهتي �� إض ��
ل�� الس��كك الحديدي��ة، كم���ا أن. بك��ل وض��وح من��ذ ذل��ك الحيي ��

ل�� المن��اجم، وت��م تثبيتهم���ا ف 
وتوط��د ت��أثتي وت��أطتي الكنفدرالي��ة الديموقراطي��ة للش��غل ف 

ابات القطاعية للصناعة بال��دار ل للشغل أبانت هل الخرى استعداد الطبقة العاملة للنضال خاصة عتا الض  ل التحاد المغربا
نقابات منضوية ف 
.البيضاء والمحمدية

ل ذلك من طرف منظمات عالمية، وم��ن
، طيلة هذه السنة، بتحرك المنظمات المغربية لحقوق النسان مدعومة ف  وتمتي  النضال الديموقراطل

ل� الي�وم النض�الل ل 
ل عرف�ت نهوض�ا جدي�دا، وتجس�د ه�ذا بالخص�وص ف 

دجن�تا 14طرف حركة النضال الديموقراطل للهجرة المغربية بأوروبا ال�تي
واس��تمر المعتقل��ون. ال��ذي نظمت��ه اللجن��ة الوطني��ة للتنس��يق م��ن أج��ل إطلق شاح المعتقليي �� السياس��ييي  والمختطفيي �� وع��ودة المنفييي �� 1991

ل� النض�ال ال�ديموقراطل للش��عب
ل نضالهم البطولل للدفاع ع��ن حق�وقهم والمس��اهمة ف 

اب ع�ن. السياسيون ف  ل� الض ��
وه�ذا م�ا ت�بيي  بالخص�وص ف 
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ل��� مجموع���ة 
جاع مكاس���بهم وتثبيته���ا بع���د نقله���م إل س���جن 26الطع���ام الطوي���ل النف���س، لرفاقن���ا ف  بال���دار البيض���اء، ال���ذي انته بانتص���ارهم باس���تي

.عكاشة

،هجوم����ا وحش�����يا ق�����امت ب�����ه مليش�����يات ت����دعل الس�����لم، تح�����ت حماي�����ة الب����وليس ض����د الطلب�����ة 1991وعرف����ت الحرك�����ة الطلبي�����ة، خلل خري����ف 
ة بف�اس، وتع�رض طلب�ة جامع�ة ف��اس، خلل ه�ذه الس��نة، بجامعات فاس ووج��دة والقنيط��رة، نت��ج عنه�ا ثلث قتل بوج��دة وع�دة إص�ابات خطتي��
، إل ات منه��م بأحك��ام قاس��ية، كم��ا ت��م إغلق الح��رم الج��امعل

، حي��ث حك��م عل عشر�� ه��م بنض��الهم التق��دمل وال��ديموقراطل
ل�� نظ��را لتمتي 

لقم��ع وحسر
ل لطلبة المغرب كمنظمة تقدمية لكل

وط الوحدوية لستعادة التحاد الوطت  أن الحركة الطلبية قاومت، وبدأت تظهر استعدادات لتوفتي الشر
ول يفوتن���ا أن نس����جل اس����تمرار عوام���ل س����لبية تعرق����ل ه���ذا. الطلب����ة المغارب���ة، كم����ا ظه���ر ذل���ك خلل تض����امن الش����بيبة التحادي���ة م���ع طلب����ة ف����اس

ل�� اتج��اه إع��ادة تش��كيلها ووض��ع أس��س. المس��ار
ل�� أورب��ا، وبع��د س��نوات ط��وال م��ن الوش��وت، خط��وات أولي��ة ف 

وقطع��ت الحرك��ة الطلبي��ة المغربي��ة ف 
.مؤتمر فدرالل مقبل ديموقراطل وموحد

ل عرفتها هذه السنة، صحيح أنه ل يمك��ن
، من أهم التطورات التي ل

ل بدأت تأخذها الحركات العميقة داخل المجتمع المدب 
، النطلقة التي وتعتتا

ائح اجتماعية م�ن الش�عب، نويج��ة الطال�ة المرض�ية ل هذه التطورات، فاستغلل منهم لضطراب عدة شر
أن نتجاهل دور الحركات السلمية ف 

ل� الحي�اء الش�عبية
ل يت��وفرون عليه�ا، يقوم�ون بونظي��م الش��باب ف 

ل�� المطل��ق، واس�تعمال منه�م للمكاني�ات المادي��ة الهام�ة ال�تي
لنظام لحس��ن المخزب 

ل���� الجامع����ات
ل���� الثانوي����ات، وأك����تر ف�����أكتر ف 

ل���� ذل����ك تحركه����م اليديولوجي�����ة الظلمي����ة والرجعي����ة بت����أثتي م����ن العربي����ة. للم����دن المغربي�����ة وف 
ولنه����م ف 

ل بمفاج���آت م���رة لولئ���ك ال���ذين يعتق���دون – ب���المغرب كم���ا بفرنس���ا – أن بإمك���انهم الحتم���اء بحك���م الحس���ن
الس���عودية، فه���م يش���كلون ق���وة ق���د ت���أبي

.المطلق

ل� مرحل��ة أق��ل تق��دما، فهل�� تحب��ل بتط��ورات تقدمي��ة جذري��ة، وب��دأت تثب��ت نفس��ها بق��وة
ب��الرغم م��ن ذل�ك، هن��اك حرك��ات أخ��رى، ول��و أنه��ا ل ت��زال ف 

.أكتر من السابق، ويتعلق المر بحركة الثقافة المازيغية من جهة، وبحركة النساء من جهة أخرى
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ل�� الب�وادي
ء، هو أن القضية المازيغية أصبحت اليوم مرتبطة بالقضية الجتماعي��ة ف  ل

ميث�اق ح��ول"إن ال. فيما يخص الحركة الول، إن أهم سر
ته جريدة " (اللغة والثقافة المازيغيتيي  ل عددها الول بتاري����خ " المواطنة"نشر

ل صيف ) 1992يوليوز 15ف 
، ست1991الذي صادقت عليه ف 

جمعي����ات ثقافي����ة ممثل����ة للمن����اطق الرئيس����ية الناطق����ة باللغ����ة المازيغي����ة ب����المغرب، لمع����تا ع����ن ه����ذا ال����وعل ال����ذي، انطلق����ا من����ه، يمك����ن للقض����ية
ل تنوس��ب إليه��ا موض��وعيا، كم��ا ابرزته��ا وث��ائق منظمتن��ا، ويؤك��ده الص��دى اله��ام لمواقفن��ا ح��ول

ورة الث��ورة المغربي��ة ال��تي ل�� س��تي
المازيغي��ة أن تندم��ج ف 

ل بعض أوساط الجالية المغربية المهاجرة بأوربا الغربية
ل بعض المناطق الناطقة باللغة المازيغية ،وف 

.هذه القضية ف 

ل قطعته��ا حرك��ة النس��اء، ليس��ت أق��ل أهمي��ة بالنس��بة للمس��تقبل
فالمنظم��ات المناض��لة المكون��ة. أم��ا بخص��وص القض��ية الثاني��ة، ف��إن الخط��وة ال��تي

له���ذه الحرك���ة ش���كلت مجلس���ا للتنس���يق م���ن أج���ل تغيتي��� مدون���ة الح���وال الشخص���ية الرجعي���ة المكرس���ة للمس���اواة بيي ��� الم���رأة والرج���ل وس���يطرته
ل خطابه يوم . عليها

غشت الجاري، زاعما أنه الوحيد ال�ذي ل�ه الح�ق المطل��ق لحس�م ه�ذا المش��كل 20إن هذا التطور جعل الحسن يرد بحدة ف 
ل���� إط����ار ص�����لحيته ك

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" ح����امل"ف 
ل���� الف���ردي المطل����ق ال���ذي يخن���ق البلد، م���ع حف���اظهن عل الس���تقلل

ل��� نض���ال الش���عب ض���د الحك���م المخزب 
المغربي����ات ح���افزا آخ����ر للمش����اركة ف 

وري لنضالهن كحركة من أجل تحرير المرأة المغربية .الص 

لماني��ة عملي��ا، من��ذ أواخ��ر اجع النض��الت العمالي��ة ال��ذي فرض��ته قي��ادات أح��زاب المعارض��ة التا ل�� ظ��ل ه��ذه الظ��روف، ل يمك��ن القب��ول ب��تي
له��ذا، وف 
.، عل الكنفدرالية الديموقراطية للشغل والتحاد العام للشغاليي  بالمغرب1992أبريل 

ل�� ص��فوف البع��ض منه��ا، ل��م تس��تطع بع��د أن تتخل��ص م��ن الخض��وع لسياس��ة
إن قي��ادات ه��ذه الح��زاب، رغ��م التجاه��ات المناض��لة المتواج��دة ف 

ل يحسن الحسن استعمالها منذ 
وط الداخلية والخارجية لغتي صالحه 31الجزرة والعصا التي ت فيه الشر ل الوقت الذي تغتي

.سنة، هذا ف 

إن الندفاع��ة النض��الية داخ��ل ه��ذه القي��ادات، كانعك��اس للطموح��ات الش��عبية، بم��ا فيه��ا طموح��ات ج��زء ه��ام م��ن الطبق��ات المتوس��طة م��ن أج��ل
ت ع������ن نفس������ها لش������كل ص������ارخ ع������تا تصيحات ن������وبتي الم������وي الك������اتب الع������ام للكنفدرالي������ة ل������ الف������ردي المطل������ق، ع������تا

وض������ع ح������د للنظ������ام المخزب 
ل� اس��تجواباته م�ع جري��دة 

اكل للق��وات الش��عبية ف 
ل ت�م منعه��ا"(حري��ة الم�واطن"الديموقراطي��ة للش��غل وعض��و المكت�ب السياسل�� للتح�اد الش��تي

ال��تي
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اير  22يوم ) منذ ذلك الحيي  ل شهر أبريل لنف��س الس��نة" البايس"ومع صحيفة  1992فتا
ل� الح�ال ب��القمع، وحك��م عل. السبانية ف 

ورد النظ��ام ف 
، وبالتهدي���د باس���تعمال الق���وة إذا تش���بثت الكنفدرالي���ة الديموقراطي���ة للش���غل والتح���اد الع���ام للش���غاليي  الن���وبتي الم���وي ب���الحبس س���نتيي  ناف���ذتيي 
لماني��ة اجع أح��زاب المعارض��ة التا ل�� ه��ذه الثن��اء ت��تي

ة فات��ح م��ايو بال��دار البيض��اء، وف  ل�� الطري��ق ال��ذي اخت��ارته لتنظي��م مس��تي
ب��المغرب بالس��تعراض ف 

ة فات��ح م�ايو ل ه��اتيي  المنظم��تيي  بإلغ��اء مس��تي
ل نفس ال�وقت، قي�ادبي

، وقامت، ف  ل وتنحط إل المطالبة بالتحكيم الملكل بخصوص القانون النتخابا
.بالدار البيضاء

، وإن ك��انت ل اجع، حي��ث ل��م تقب��ل رس��ميا، وإل يومن��ا ه��ذا، بالق��انون النتخ��ابا
ل�� ص��فوف ه��ذه الح��زاب ح��د م��ن ه��ذا ال��تي

غتي�� أن الض��غط النض��الل ف 
ل� أن توش��كل 

ل للق�وات الش�عبية لعب�د ا" الكتل�ة الديموقراطي��ة"تميل للتعاطل معه عمليا، كما س�اهم ف 
فيم��ا بيي �� ه�ذه الح��زاب والتح�اد ال��وطت 

ورة  .، إل أن ه�ذه الكتل�ة بقي�ت وفاق�ا عل مس�توى القم�ة، ش�كليا وهش�ا"إص�لح دس�توري عمي�ق"إبراهيم، عل أساس ميثاق يط�رح بوض�وح ض ��
اب ، توقفت��ا من��ذ ذل��ك الحيي �� ع��ن التهتي �� للض �� ، الكنفدرالي��ة الديموقراطي��ة للش��غل والتح��اد الع��ام للش��غاليي  ل المركزي��تيي  النق��ابيتيي 

إل ان قي��ادبي
ل���� النض����الت العمالي����ة ، وإل تس����هيل الم����ور أم����ام من����اورات

ل���� التصي����ح بوش����بثهما ب����ه كه����دف، مم����ا أدى إل تراج����ع واض����ح ف 
الع����ام، وإن اس����تمرتا ف 

ازه له��ا، فبتصيحه ي��وم  لماني��ة وم��ن اب��تي  يولي��وز الختي�� بالحف��اظ 7الحس��ن بحي��ث أن ه��ذا الختي�� ص��عد م��ن غطرس��ته تج��اه أح��زاب المعارض��ة التا
ل ذات الن يلوح بإمكاني��ة

لمان المقبل، ولكنه ف  ل التا
ل مسبقا إمكانية حصول المعارضة الحالية عل الغلبية ف 

، ينف  عل مبدأ الثلث غتي المباشر
ل هذه الحزاب ل حكومة مقبلة، مما يشكل بالنسبة لها انتحارا سياسيا، الذي يغري مع ذلك تقنوقراطتي

.مشاركتها ف 

ل انطلق��ت م�ع ذل�ك، لكنه�ا ل�م
إن تذبذب هذه الحزاب، لم يساعد عل تطور حملة التضامن الع�المل م�ن أج��ل إطلق شاح الن�وبتي الم�وي، ال��تي

، ب��ل عل العك��س م��ن ذل��ك، ش��جع ه��ذا التذب��ذب، دع��م الحس��ن م��ن ط��رف ل ورية أم��ام ص��مت ه��ذا الزعي��م النق��ابا
تتمك��ن م��ن اكوس��اب الق��وة الص ��

ل��� ممثله��ا المخل���ص،
ل يعت���تا ال���وزير الول الجدي��د كري��م العمراب 

ائح الرأس���مال الفرنسل��� الموش���بثة ب��دوام العلق���ات الس���تعمارية الجدي���دة، وال��تي شر���
ل كل مكان، ومنذ بداية هذه السنة، كمدافع متحمس عل نظام الحسن

ل أبانت عن نفسها، ف 
.ومن طرف الحكومة الفرنسية التي

.1992هذه، هل الوضعية السياسية المغربية، إل حد نهاية شهر غشت 
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ل
ل السابيع القادمة، يمكننا من الن، استخراج الخلص��ة ال��تي

ل يمكن أن تعرفها هذه الوضعية ف 
فبدون إصدار أحكام مسبقة حول التطورات التي

ل�� المطل��ق، ولفت��ح الطري��ق أم��ام
ل�� بداي��ة ه��ذا التحلي��ل، والمتعلق��ة بتض��ييع الق��وى الديموقراطي��ة المغربي��ة لفرص��ة ه��زم النظ��ام المخزب 

أبرزناه��ا ف 
. تقدم هام للنضال من أجل ديموقراطية حقيقية بالمغرب

ات س���ابقة لس���يادة الحس���ن، حيي ��� اس���تطاع ه���ذا الختي��� تج���اوز أوض���اع ص���عبة، وترج���ع ه���ذه م���ع ذل���ك، هن���اك فروق���ات نوعي���ة، بالمقارن���ة م���ع ف���تي
.الفروقات أساسا إل النمو الذي تعرفه قوى ديموقراطية جذرية

إن القوى الثورية أو الجذرية، استخلصا منها للدروس من انسداد الطرق لسنوات السوينات والس��بعينات، تعلم��ت أن تدم��ج النض��ال السياسل��
اتيجيتها، وهذا صحيح بالنس�بة للمناض�ليي  ال�ذين وض�عوا من�ذ نهاي�ة الس��بعينات وطيل�ة الثمانين��ات، أس�س ح�زب ل استي

من أجل هدف مرحلل ف 
اكل"

ل اس����تطاعت من����ذ الثمانين����ات، رغ����م ظ����روف القم����ع" الطليع����ة ال����ديموقراطل الش����تي
،وه����ذا ص����حيح أيض����ا بالنس����بة لمنظمتن����ا إل الم����ام، ال����تي

اتيجية الثوري��ة المغربي��ة، لتتعل�م دم�ج النض��ال ال��ديموقراطل
ل ك�انت ترتك��ز عل نظ��رة مثالي��ة للس��تي

القاس��ية، أن تتج�اوز تص��ورات الس��بعينات ال��تي
وط الثورة ل مسلسل إنضاج شر

.ف 

ل الوساط المناضلة المغربية، يجب أن نوضح أنه غتي مط�روح بالنس��بة لمنظمتن��ا
ل هذه السنة ف 

وب��هذا الصدد، وللجواب عل سوء فهم ظهر ف 
ل��� روس���يا

جوازي���ة ف  أن تنظ���ر له���ذا النض���ال ال���ديموقراطل كمرحل���ة نهائي���ة، عل ش���كل م���ا ك���ان يطرح���ه المناش���فة كأه���داف الث���ورة الديموقراطي���ة التا
ورة متواص�لة ع�تا مراح��ل مندمج�ة بعض�ها ة أن الث�ورة المغربي��ة س�تي القيصية، إن منظمتنا تبفي مخلصة لدروس لينيي  والماركسية الحية، معتتا

.ببعض

اق اع اخ�����تي ل���� إط����ار ه����ذا النض�����ال ال�����ديموقراطل نفس�����ه، ال����ذي يه����دف إل ان�����تي 
ة الراهن����ة، لك����ن ف  ل���� الف����تي

إن النض�����ال ال�����ديموقراطل مهم����ة رئيس�����ية ف 
ل بالنس��بة لمنظمتن��ا، نظ��را لن��ه الح��ل الس��ديد والمناس��ب بالنس��بة اتيجا

ة اللحق��ة، ويبفي�� اله��دف الس��تي وط الف��تي ، علين��ا أن نهتي �� شر�� ديم��وقراطل
للجماهتي الكادحة، هو تحطيم الدول�ة الملكي�ة المغربي��ة، وإقام�ة بواس�طة العن�ف الث�وري المنظ��م للش�عب، الجمهوري�ة الديموقراطي��ة والش��عبية

. المرتكزة عل سلطة المجالس الشعبية
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اع الديموقراطي��ة بن��اء عل نم�وذج الث�ورة الفرنس�ية لس�نة  ، يتعززان باتج�اه ث�الث، ال�ذي يؤس��س أه��دافه م�ن أج�ل ان�تي  ،1789إن هذين التجاهيي 
، ظلوا يواصلون كفاحهم منذ ربي��ع  ونها، 1991ويوشكل هذا التجاه من مناضليي  مخلصيي  وجريئيي  ل ينشر��

رغ�م المن��ع المتواص��ل للص�حف ال�تي
ل تركز وعن حق، عل مفهوم 

". المواطنة"والتي

ل����
اكية العلمي����ة، عمل ي����ؤدي ب����الطبع إل النض����ال ف  ل���� الش����تي

وإذا ك����ان التج����اه الول، يط����ور عمل����ه حس����ب المفه����وم الكلس����يكل للح����زب الث����وري ف 

ل��
ل�� ط��ور المخ���اض ف 

ل ل ت���زال ف 
ي ال��تي ي��ة، ف��إن التج��اهيي  الخري��ن يعملن انطلق���ا م��ن تص��ورات متفتح��ة للنض���ال الجم��اهتي المنظم���ات الجماهتي

.الممارسة الملموسة لوساط مناضلة مغربية

ل مرحلة متقدمة
ل البوادي ف 

ل الحياء والمعامل والكليات، وف 
.إن منظمتنا إل المام بالخصوص، تركز مجهودها لكل تنظم الجماهتي نفسها ف 

إن هذه التجاهات الجذري�ة ترك��ز الي�وم جهوده��ا عل فض��ح أي إص�لح دس�توري ممن�وح، ال�ذي ل يمكن��ه إل أن يك�ون كاريكاتوري��ا للديموقراطي�ة،
، 4وتص عل أن الدستور يجب أن يعده مجلس تأسيسل منتخب ومنبثق من الشعب، ويدعون إل مقاطعة الستفتاء الدستوري ليوم  شونتا

ل الخريف المقبل
.ويناهضون كاريكاتور النتخابات المعلن عن إجرائها ف 

، ينح����درون م����ن قطاع����ات مختلف����ة للمجتم����ع ل���� النض����ال م����ن أج����ل ه����ذه اله����داف، ع����دد م����ن المناض����ليي  ال����ديموقراطييي  المخلص����يي 
ويش����ارك ف 

ل للجماهتي
ل التنظيم الذابي

ورة لهذا أو ذاك من التجاهات الثلث، ولكنهم يساهمون ف  ، ول ينتمون بالص  ل .  المغربا
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1  تأملت نظرية

ل�� ه��ذه الديولوجي��ة به��ذه الوس��مية. س��نة كمنظم��ة ماركس��ية لينيني��ة مغربي��ة 23قب��ل " إل الم��ام"تأسس��ت منظم��ة 
ة، ك��ان تبت  ل�� س��ياق تل��ك الف��تي

ف 
ل� الص��لحية 

ل� أغلبيته�ا غارق�ة ف 
ل ك�انت ف 

ل التمتي  عن إديولوجية الحزاب الشيوعية العربي��ة ال�تي
، يعت  ل ل العالم العربا

وك��ان( المحددة، وبالخص ف 
ل المغرب مثال صارخ

ل للشعوب العربية عل حد تعبتي علل�� يعت��ة،) لنا ف 
، الذي يتم تقديمه كحليف موثوق و وف  ل

ل الذيلية للتحاد السوفيابي
وف 

وع روجرز الهادف إل تصفية المقاومة الفلسطينية، يؤكد ذلك .الذي كان دعمه لمشر

ي النصا 
ي تحمل علمة (* ، **، ***) هي أصلية ف… الهوامش الت…

ملت نظرية"ـ  ـ صدر هذا المقال  1
أ
ول مرة باللغة الفرنسـية فـي مجلـة "تا

أ
مـام"، ل

أ
فــق"وقـد قـامت جريـدة . 1993، بـاريس، شـتنبر 7بالفرنسـية، عـدد رقـم " إلــى ال

أ
بإعـادة نشـره مترجمـا إلـى اللغـة" ال

.1994فبراير  15يناير إلى  29، السنة الثالثة، من 47العربية، وذلك في العدد 
براهـام الســرفاتي، المفهـوم اللينينـي للحـزب الثــوري، محمل إيـاه

أ
ساسية في تاريخ الحركة التحريفيـة الجديـدة بـالمغرب، فمـن خللهـا هـاجم منظـر التحريفيـة الجديـدة الرئيسـي ا

أ
همية ا

أ
يكـتسي المقال ا

ن: "سبب فشل تجارب بناء الشتراكية في القرن العشرين، بل ذهب بعيدا فـي هجـومه حـد اعتبـار الحـزب اللينينـي مولــدا للتوتاليتاريــة، ويقــول فـي هـذا الصـدد 
أ
فظـع مـن ذلــك، بحيـث اتضـح ا

أ
بـل ا

ن نراجــع مـا كـان يظهـر) يعني الثورة البلشفية(هذه الثورة 
أ
دمت قرننا الحالي، في هذه الشروط يلزم علينــا ا

أ
تحولت خلل العشرينات إلى نقيضها، مولدة وجها من الوجوه البشعة للتوتاليتارية التي ا

دوات ل 
أ
ساسا، مفهوم " نجاح"كا

أ
" .الحزب الثوري"هذه الثورة، وا

سـماه ب" المـدوي"هكــذا، وبعـد تحميـل اللينينيـة مســؤولية الســقوط
أ
للشـتراكية، وتجريــم المرحلـة السـتالينية، هــاجم منظــر التحريفيــة الجديــدة المشـروع التــاريخي للطبقــة العاملـة، مـن خلل مــا ا

سطورة المهمة التاريخية للبروليتاريا"
أ
: ، ويقول في هذا الصدد "ا
ن يقـوم بتنسـيق جميـع هـذه النضـالت "

أ
ي تنظيم لوحـده ا

أ
ن يدعي قدرته على التعبير عن كل هذا، ليس بمقدور ا

أ
ي تنظيم ا

أ
نه ل يمكن ل

أ
والمقصــود هنـا تعدديـة نضـالت(إن تاريخ هذا القرن يبين ا

سطورة ). المجتمع المدني
أ
حرى ا

أ
و بال

أ
دى إلى الكارثة التي حصلت في التحاد السوفياتي في السابق"المهمة التاريخية للبروليتاريا"إن موضوع، ا

أ
" .، تتضمن هذا الدعاء، وهو ما ا

برهام السرفاتي، التي يتحدث فيها عن بديله للحزب اللينيني، المسمى 
أ
وائل نصوص ا

أ
همية، لكونه من ا

أ
نوية الثورية"ويكـتسي هذا النص ا

أ
" .ال

براهام السرفاتي نفسه، هو مفهـوم تروتســكي قـام بصـياغته التروتسـكي بييـر هــاردوان، فـي مقالــة لـه تحـت عنـوان 
أ
نوية الثورية ،كما يعترف بذلك ا

أ
، وقـد صـدر فـي"مـا العمـل بالماركسـية"إن مفهوم ال

سس هذه المواقف السرفاتية، ندعو القارئ إلى الرجوع إلى الدراسة الصادرة بموقع . 1993، صيف "نقد شيوعي"مجلة 
أ
مسلسـل تصــفية"تحت عنوان " غشت 30"ودون الدخول في تعرية جدور وا

مام"المنظمة الماركسية س اللينينية المغربية 
أ
" ..." . إلى ال
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ل الماركسية اللينينية بالنسبة لنا، نحن المناض�لون المغارب�ة اس�تعادة الج�وهر الث�وري للماركس��ية، ه�ذا الج�وهر نفس��ه ال�ذي تمك�ن
لقد كانت تعت 

ل مواجهة الوشوي��هات الصلحية والشوفينية 
ل سياق بداية هذا القرن بأوربا، ف 

ل غشت - لينيي  من إنعاشه، ف 
ل- 1914كما برز ذلك ف 

السائدة ف 
.الممية الثانية

، وأيض���ا الحرك���ة الثوري���ة ، الجبه���ة الش���عبية لتحري���ر فلس���طيي  والجبه���ة الديموقراطي���ة لتحري���ر فلس���طيي  ل��� ل��� الع���الم العربا
ه���ذا ه���و م���ا فعلت���ه قبلن���ا ف 

ل أخذت السلطة بهذا البلد سنة 
ل1969بجنوب اليمن، التي

اكل اليمت 
.، لتصبح فيما بعد ، الحزب الشتي

ل�� فعلن��ا ه��ذا 23
ط��وال الس��بعينات و الثمانين��ات أن تعظل��" إل الم��ام"فق��د عرف��ت منظم��ة . س��نة بع��د ذل��ك، أعتق��د بأنن��ا كن��ا عل ص��واب ت��ام ف 

ل��� وللش���ع أش���كال القم���ع، كم���ا الش���أن أم���ام
، عل الص���مود دون أدب ��� مس���اومة م���ع الحك���م المخزب  ل��� المث���ال، وغالب���ا لوح���دها كتنظي���م سياسل��� مغربا

ل طبع����ت ج����زءا م����ن تل����ك الس����نوات
تظ����ل الي����وم وفي����ة له����ذا المكس����ب" إل الم����ام"إن . تأج����ج الش����وفينية وأح����ط التواط����ؤات م���ع ه����ذا الحك����م ال����تي

.النضالل

:وليمكن لنا أن ننس، بغض النظر عن أخطائنا، ما نحن مدينيي  به لهذا الجوهر الثوري للماركسية، هذا الجوهر الذي لخصه ماركس كالتالل

ل�� تش��كل "
ل�� مظهره��ا العقلب 

ل) ال��ديالكتيك( فف  ل�� تص��ورها اليج��ابا
، لكونه��ا ف  فض��يحة وفظاع��ة بالنس��بة للطبق��ات الس��ائدة ومنظري��ه��ا العقائ��دييي 

وري، ذلك لكونها  بتمكنها م��ن الحرك��ة نفس��ها،) أي الديالكتيك(للشياء القائمة، تتضمن بذات الوقت إدراك نقيضها المحتوم ، أي زوالها الص 
ل ليمث���ل أي ش���كل ق��د تتخ��ذه س��وى مظه���را انتقالي��ا، لش���تي  يمك���ن أن يف���رض عليه���ا لكونه��ا 

ل�� الج���وهر نقدي���ة وثوري���ة ) ال��ديالكتيك(ال���تي
ملح���ق( ف 

).الطبعة الثانية اللمانية للرأسمال

مسألة الحزب الثوري
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ل��� الس���وينيات ق���د أع���دت النظ���ر
ة، تك���ونت عل أس���اس مفه���وم الح���زب، و إذا كن���ت ف  ل��� الس���ن الثامن���ة عشر���

ل النض���الية، ف 
من���ذ الش���هور الول لحي���ابي

ل�� ه��ذا المفه��وم بالنس��بة للح��زب الملم��وس ال��ذي كن��ت أنتمل�� إلي��ه ، كم��ا بالنس��بة للح��زب 
ل" (الوضل��" ت��دريحيا ف 

المرتب��ط ب��ه،) الح��زب الس��وفيابي
ل مبدإ حزب قائد للثورة

ل لم أعد النظر إل جزئيا ف 
.فإنت 

ين، هل���� 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 العشر����

اكية عمالي����ة ناجح����ة، وه���ذا بفض����ل قي����ادة الح����زب الث����وري ، هل���� ص����ورة أول ث����ورة اش����تي ل
ل��� الع����الم ظل����ت، و إل ح����دود النهي����ار النه����اب 

المناض����ليي  ف 
ل"المركزي المنظم عل المنهج المسم 

بع�د ثلث�ة أرب�اع ق��رن، ج��اء. اللينيني��ة- ، والمسلح بعقي�دة معروف��ة بكونه��ا علمي��ة، وهل� الماركس��ية"لينيت 
، وانقس��مت إل قومي�ات بنف��س ع�دد تل�ك الش�عوب، ل تص�ورها لينيي �

النهيار شامل، حيث تشوت كونفدرالية الشعوب الح��رة والموس��اوية و ال�تي
ت المكوس�����بات الجتماعي�����ة والثقافي�����ة ، وقراطي�����ات الس�����ابقة ، وتبع�����تر ل تول�����دت عنه�����ا فريس�����ة م�����ا في�����ات منبثق�����ة م�����ن البتي

وأص�����بحت ال�����دول ال�����تي
ب��ل أفظ��ع م�ن ذل�ك، بحي�ث، اتض��ح أن ه�ذه. وانفتحت ه�وة س�حيقة وس�ط س�دس الع�الم ، ه�ذا ال�ذي مث�ل ط�ويل أم�ل مض�طهدي الع�الم أجم��ع

ل أدم�ت قرنن�ا الح�الل
ينيات إل نقيض�ها مول�دة وجه��ا م�ن الوج��وه البش��عة للتوليتاليتاري�ة ال�تي وط، يل�زم. الثورة ، تح�ولت خلل العشر�� ل� ه�ذه الشر�

ف 
".الحزب الثوري"علينا أن نراجع ما كان يظهر كأدوات لنجاح هذه الثورة، وأساسا مفهوم

ل�� ثنائي��ة"العقي��دة"س��أعود لتن��اول مس��ألة 
، عرف��ت جزئي��ا كي��ف تنج��و م��ن"إل الم��ام"، رغ��م أن منظم��ة " اللينيني��ة-الماركس��ية"، كم��ا ت��م تكليس��ها ف 

ها بالجوهر الجل للماركسية ل ممارستها وتفكتي
. ذلك ، وتتمسك أكتر ف 

ل��� مرحلته���ا
وط الملموس���ة للث���ورة المغربي���ة ف  ل��� الشر���

، أود أن أط���رح من���ذ الن تص���وري، ف  ل���
أو( الراهن���ة لمس���ألة التنظي���م الث���وري  )étape(غتي��� أنت 

يش��كل ط�ور ج�زءا م�ن مرحل�ة، إن الم�رور إل ط�ور أعل يتمتي �( الراه��ن للصاع ب��المغرب ) phase(إنم��ا يمتي �� الط�ور). بالحرى التنظيم��ات الثوري�ة
ل المح���دد أساس����ا ) دون قطيع����ة، بينم����ا تتمتي ���� المرحل����ة بالقطيع����ة inflexionبانعط���اف 

(ه����و ازده����ار تنظيم����ات متع���ددة داخ����ل المجتم����ع الم���دب 
surdéterminé (بالصاع من أجل ديموقراطية حقيقية وزوال نظام السلطة المخزنية.
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ل����"م���ن الواض����ح ، أن التص���ور الكلس����يكل ل
ل����" الح����زب اللينيت 

ال����ذي س���يقود ه���ذا النض����ال ، ع���تا الهيمن����ة عل ه����ذه التنظيم����ات المختلف���ة ، ه����و ف 
، لك���ن ،. تع���ارض م���ع حيوي���ة اجتماعي���ة م���ن ه���ذا القبي���ل أكي���د أن النم���وذج ال���ذي يس���توحيه ح���زب الطليع���ة ين���درج ض���من ه���ذا التص���ور الكلس���يكل

ل�� النض��ال، ف��إن ه��ذا التص��ور يتط��ور بالض��بط لك��ونه متع��دد، وأعتق��د أيض��ا ب��أن أح��د الس��باب الهيكلي��ة
ودون التقلي��ل م��ن مس��اهمة ه��ذا الختي�� ف 

، وبيي �� ممارس��ة ترتك��ز عل"لينيني��ة"تنظيميا، هو كونها لم تستطع تجاوز التناقض الحاصل بيي  تبنيه��ا لعقي��دة رس��ميا " إل المام"لتعتر منظمة 
ل للجماهتي

.التنظيم الذابي

ل�� ظ��ل دينامي�ة اجتماعي��ة مث�ل
ل�� ه��ذا الس��ياق، ه��و لم�اذا تنظي��م ث�وري؟ أجي��ب شخص��يا ب�أن الحاج��ة ، ف 

ولش�ك، أن الس��ؤال ال�ذي يمك��ن طرح��ه ف 
ل��� أول مص���طلح . ه���اته ، ليس���ت إل تنظي���م ث���وري، وإنم���ا إل أنوي���ة ثوري���ة

؟ إن ص���ياغة ه���ذا الط���ور الراه���ن" أنوي���ة"ولم���اذا " ث���وري"لك���ن م���اذا يعت 
. للنضال تسمح، ولعدم دقتها المفاهيمية بالضبط، بالجواب عل هذا السؤال

ل�� الحقيق��ة تتح��دد ه��ذه الديموقراطي��ة أك��تر بالس��لب"ديموقراطي��ة حقيقي�ة"نقول، ويقول كل المناضليي  الديموقراطييي  و التقدمييي  المغاربة
، ف 

ل�� ، لك��ن بم��اذا يتعل��ق الم��ر بع��د ذل��ك؟ م��ا هل��
ل�� ش��عار"الديموقراطي��ة الحقيقي��ة"أي نهاي��ة نظ��ام الس��لطة المخزب 

؟ بإمك��ان جمي��ع المناض��ليي  تبت 
عن��دما يس��تعمل كش��عار مرك��زي يفس��ح المج��ال أم��ام مس��اومة" فص��ل الس��لط"س��يادة الش��عب، لك��ن كي��ف تم��ارس ب��الملموس؟ وح��تي اص��طلح 

ل�� 
يعية ، ه��ذا دون ح��تي الش��ارة إل الس��لطة القض��ائية ، ب��ل ح��تي: مفتعل��ة م��ع الحك��م المخزب  احتفظ��وا بالس��لطة التنفيذي��ة لك��ن اترك��وا لن��ا الوشر��

، الذي هو أكتر بكثتي جذري��ة وانس�جاما م�ن س�ابقه، غتي� خ�ال م�ن الغموض�ات والحت��واءات الكامن�ة لي�س فق�ط، ح�ول. شعار المجلس التأسيسل
، يظ��ل)المجل��س التأسيسل�� (مسألة من سيستدعل وسينظم انتخاب مثل هذا المجلس، إذا ظل المخزن قائما؟ ولكن، أيضا لكون ه��ذا الش��عار 

لماني��ة(ح��بيس ح��دود الديموقراطي��ة التمثيلي��ة  ل�� الع��الم الث��الث) التا
ل ب��دت أك��تر خط��ورة ف 

ل حلله��ا م��اركس من��ذ أول كتاب��اته، وهل�� الح��دود ال��تي
ال��تي

، كما شأن أورب�ا الغربي�ة، مه�د ه�ذه الديموقراطي��ة ل
ل ل تتوفر عل تشكل طويل للمجتمع المدب 

،. التي ل�ذلك ف�إن مفه�وم م�ؤتمر الش��عب التأسيسل�
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ة ،ه��و أك��تر انفتاح��ا عل دينامي��ة اجتماعي��ة ثوري��ة، تش��ق الطري��ق لمسلس��ل إزاح��ة س��لطة المخ��زن م��ن ط��رف *المرتك��ز عل الديموقراطي��ة المباشر��
ز م���ن جدي���د ك���ل المعض���لة بيي ���)م���ؤتمر الش���عب التأسيسل��� (الش���عب ، لك���ن إل أي���ن؟ ليمك���ن أن يح���دد ذل���ك س���وى ه���ذا الم���ؤتمر  ، لك���ن هن���ا ت���تا

ل� بض��عة س��طور ، يج�ب علين�ا أن نرف�ض نهائي�ا ك�ل حتمي�ة تاريخي�ة قابل�ة للتحدي�د 
ل س�أحلها ف 

،"علمي��ا"الفوضوية والماركسية ، ول أدعل هن�ا ب��أب 
دون التميتي �� فيم�ا بينه��ا؟ وقب��ل ك��ل ش��تي  ،أي�ة حق�ائق تل�ك؟" الجم��اهتي"لك��ن ه��ل بإمكانن�ا التأكي�د م�ع ذل�ك ب�أن الحقيق�ة تنب��ع مج��ردة م�ن أعم��اق 

ل ليست أقل اضطهادا ؟ حقائق الثنيات المكبوتة
؟ حقائق الشباب التواق" أهل حقائق الطبقات الجتماعية المضطهدة ؟ حقائق النساء التي
إل الحياة؟ أم حقائق الفراد الذين يطمحون بكل لساطة للحرية؟

  آن واحد
كل هذا في

لي���س بمق���دور أي تنظي���م لوح���ده أن يق���وم بتنس���يق. إن تاري����خ ه���ذا الق���رن ي���بيي  أن���ه ليمك���ن لي تنظي���م أن ي���دعل ق���درته عل التع���بتي ع���ن ك���ل ه���ذا
ل" المهم����ة التاريخي����ة"إن موض����وع، أو ب����الحرى أس����طورة . جمي����ع ه����ذه النض����الت

وليتاري����ا تتض����من ه����ذا الدع����اء، وه����و م����ا أدى إل الكارث����ة ال����تي للتا
ل�� الس��ابق

ل ف 
ل�� التح��اد الس��وفيابي

ل�� تنوعه��ا وتع��ددها، ب��ل. حص��لت ف 
لب��د لك��ل ه��ذه التطلع��ات، أن تتمك��ن م��ن التع��بتي ع��ن نفس��ها، وتنظي��م ذاته��ا، ف 

 من هذا آ ل يمكن لي واحدة منها أن تعتا عن ذاتها لشكل أحادي ، ول يمكن لي مجموعة أن تدعل لوحدها تمثيل طبقة من الطبق��ات،
أكتر

يحة م��ن البشر�� ل�� مرحل��ة. أو شر��
ل وح��ده الق��ادر عل الج��واب عل ه��ذه التعددي��ة والتن��وع، والتقائه��ا ف 

ل�� المجتم��ع الم��دب 
إن ازده��ار تنظيم��ات ع��دة ف 

ل مؤتمر الشعب التأسيسل
ل� قل�ب ه�ذا الزده�ار، المطل��وب. عليا، يمكن أن توبلور ف 

ل قل�ب ه�ذه الدينامي�ة الجتماعي��ة، ف 
ل نفس الوقت، ف 

لكن ف 
ة وتجرب���ة، أن يؤسس���وا  ، عن���دما ي���درجون النض���ال م���ن أج���ل تحقي���ق ه���ذه الطموح����ات ض���من"أنوي���ة ثوري���ة"م���ن المناض���ليي  الك���تر نش���اطا وخ����تا

وع مجتمعل سياسل قابل للحياة، وذي مصداقية، ويثور رأسا عل عقب الوضع القائم
. البحث عن مشر

ـــديموقراطيات العصـــرية ، مفـــاهيم الديموقراطيـــة"الديموقراطيـــة المباشـــرة" ــ فشـــل التجـــارب الشـــتراكية ل * ـــواعين بحـــدود الديموقراطيـــة التمثيليـــة، ليعمقـــوا فيمـــا يتعلـــق بال ، يقـــود المفكريـــن ال
نـــدرياني. ت) (participative( و التشـــاركية ) روســـو. د" "( المســـتمرة"

أ
و التداوليـــة ) ا

أ
ـــى بنـــاء). هبرمـــاس . ج(ا مـــر بتوســـيع نمـــوذج الديموقراطيـــة التداوليـــة إل

أ
ـــة المطروحـــة، قـــد يتعلـــق ال فـــي الحال

.الديموقراطية في بلد من العالم الثالث

307



مام" : 
أ
 ــ وثائق ونصوصالخط التحريفي ــ 1994 ــ 1980"إلى ال

ا ب�ذلك الث�ورييي  ع�ن- حيث الديالكتيك المادية جد نافعة - إن هذا البحث،  ل تس�مح بتعمي��ق أزم�ة النظ��ام ممتي ��
احات التي هو الذي يؤسس القتي

ل نهاية المطاف إل تثبيثه 
وع، ب�ل أك�تر م�ن ذل�ك، ل. **الصلحييي  الذين يرمون ف  ليس بإمكان أية نواة من هاته النوية أن تهتي  مثل هذا المشر�

ل���� خض����م الح����وار ال����ديموقراطل المفت����وح والواس����ع، وف����وق ه����ذا الح����وار، م����ن خلل الب����داع
وع م����ن م����ن ه����ذا الن����وع أن يوش�����كل إل ف  يمك����ن لمشر����

ل��� المس���تقبل. الجتم���اعل له���اته الجم���اهتي نفس���ها
تبط ف  ل��� خض���م اغتن���اء متع���دد ***لك���ن ه���اته النوي���ة، وه���اته الجم���اهتي س���تي

بعلق���ة دياليكتيكي���ة ف 
ل منها وتغنيها

ل علقة بعضها البعض، وجميعها مغمورة بعلقاتها مع هذه الجماهتي تغتت 
.الجوانب لتلك النوية، ف 

".ما العمل بالماركسية"، المعنونة )1993صيف )(critique communiste(  ــ  انظر المقال الهام لبيير هاردوان الصادر في المجلة الجيدة  **
ن في الممارسة الحالية للنضالت في المغرب***

خ
. ــ  إن هذا المستقبل، هو مستقبل حاضر، توجد بذوره الكامنة منذ ال
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ين لتأسيس منظمة إل المام 1بيان الذكرى الرابعة والعشر

ة س���نة بع���د أخ���رى، ع���ن ص���مودها واس���تمراريتها رغ���م المص���اعب الذاتي���ة1994بحل���ول غش���ت  ين، مع���تا ، تخل���د منظمتن���ا ذكراه���ا الرابع���ة والعشر���
ل�� الكف��اح م��ن أج��ل انعت��اق ش��عبنا بج��انب ك��ل الق��وى والفعالي��ات التقدمي��ة وك��ل

ل�� الس��هام ف 
ل�� ق��دما ف 

ل�� المض 
والموض��وعية ومؤك��دة عل عزمه��ا ف 

ل تخض��عها باس��تمرار للنق��د والتط��وير تبع��ا لتط��ور الواق��ع
ل�� وطنن��ا، وف��اءا لمص��لحة الك��ادحيي  ولمبادئه��ا وأه��دافها وتجربته��ا النض��الية ال��تي

فاء ف  الشر��

ل
.الموضوعل والذابي

ل ظرف يتمتي  لشكل رئيسل بما يلل
:تحل هذه الذكرى ف 

:عل الصعيد الدول - 

ية، ت�ارة، تح�ت-  سة بقيادة الوليات المتح��دة المريكي�ة به�دف إخض�اع الش�عوب ونه�ب ثرواته�ا المادي�ة والبشر�� يالية الشر استمرار الهجمة المتا
ل�� الع��الم 

ل�� الحف��اظ عل الم��ن والس��تقرار ف 
ر الك��اذب المتمث��ل ف  مث��ال(، وت��ارة أخ��رى، تح��ت قن��اع المس��اعدة النس��انية )ح��رب الخلي��ج مثل(الم��تا

صدرته منظمة  1
أ
خر بيان ا

خ
مام"ـ إن قيمة هذا البيان تتمثل في كونه ا

أ
تـت اعتقـالت خريـف "إلى ال

أ
صح ما تبقى منهـا بالخــارج، بعـدما ا

أ
خـر مـا تبقــى منهـا بالـداخل 1985، وعلى ال

خ
ومـن اللفـت. علـى ا

ن البيان جاء صدوره بعد القرار العملي لحل المنظمة سنة 
أ
ن المنظمـة ل زالـت قائمـة، وهـذا لعمـري قمـة التضـليل1994للنتباه ا

أ
ب قـادة مـا. ، وهكـذا تمـت صـياغة هـذا البيـان، كمـا لـو ا

أ
وعمومــا، دا

سيس المنظمة، ويعتبر هذا البيان إلى جانب بيان الذكرى  1985منذ ضربة خريف " إعادة البناء"سمي ب 
أ
هم من كل البيانات التي تم 22والذكرى 16على إصدار البيانات بمناسبة ذكرى تا

أ
هما ال

فكـار تبناهــا دعــاة خــط 1994إصـدارها إلــى حــدود 
أ
، وبطبيعــة الحــال، كمـا هــو الحـال بالنسـبة لكـل بيانــات"تجديــد خــط المنظمــة"تحــت شـعار مــا يسـمى ب " إعــادة البنـاء"، بمـا تكشــفه مــن قضــايا وا

مام"المرحلة، تم توقيع البيان ب 
أ
مام"كانت المنظمة في مرحلة خطها الثوري توقع بياناتها ب: المنظمة الماركسية س اللينينية المغربية "(منظمة إلى ال

أ
وفي ذلك دللة كــبرى علــى التحــول") إلى ال

.الفاشل" إعادة البناء"الذي عرفته المنظمة على يد قادة 
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، موظف��ة ل��ذلك ك��ل أدواته��ا القمعي��ة والسياس��ية واليديولوجي��ة وآلته��ا العلمي��ة الخطبوطي��ة ومس��تغلة منظم��ة الم��م المتح��دة لض�فاء)إفريقي��ا
عية عل تدخلتها العدوانية .الشر

:عل الصعيد العربر - 

ل والفكر التقدمل- 
يالية والصهيونية والرجعية أمام تراجع حركة التحرر الوطت  ان القوى لصالح المتا ل متي 

ل اختلل صارخا ف  يشهد الوضع العربا
ل والوس���ويات ل�� واللي��تا

ي��الل الظ��الم ض��د الش���عبيي  العرافي ، اس���تمرار الحص��ار المتا ء ال��ذي يع��تا عن��ه، لش��كل جلل�� ل��
ي الع��ام، السر والنض��ال الجم��اهتي

ل ل تخ�دم الطموح��ات العميق�ة للش�عوب
ل ومنظمة التحري�ر الفلس��طينية ومجموع�ة م�ن النظم�ة العربي�ة وال�تي

الجارية حاليا بيي  الكيان الصهيوب 

ل
ل��� مق���دمتها الش���عب الفلس���طيت 

وز وانوش���ار ع���دة نزع���ات وظ���واهر س���لبية. العربي���ة، وف  ب���ة الخص���بة ل���تا ل��� ت���وفتي التي
دي ف  وس���اهم ه���ذا الواق���ع الم���تي

ها، من أشكال التفكك الجتماعل( ، الطائفية، النعرات العرقية والقليمية الضيقة، وغتي ل المسلح، انوشار الفكر الظلمل
)التعصب الديت 

 - 
:عل الصعيد الوطني

إن نضالت الجماهتي الش��عبية وقواه��ا الحي�ة – رغ�م أنه�ا ش�هدت بع�ض الفت�ور خلل ه�ذه الس�نة – ق�د اس��تطاعت أن تن��تي ع م�ن النظ�ام بع�ض- 
ل��� الخ���ارج

ل��� مج���ال الحري���ات العام���ة وحق���وق النس���ان بفض���ل مس���اندة ال���رأي الع���ام ال���ديموقراطل والمنظم���ات الحقوقي���ة ف 
المكوس���بات المهم���ة ف 

الس��تي  ال��ذكر، الف��راج ع��ن ع��دد مه��م م��ن المعتقليي ��..." ك��ل م��ا م��ن ش��أنه " تع��ديلت مدون��ة الح��وال الشخص��ية رغ��م مح��دوديتها، إلغ��اء ظهتي�� (
ل��� التلف���زة ...84و 81السياس���ييي  ومعتقلل��� أح���داث 

ل واس���تعمالها ف 
إن ه���ذه المكوس���بات اليجابي���ة ل...). ، ت���دريس اللغ���ات المازيغي���ة بالبت���داب 

، ب��ل تتعم�ق، كم�ا يع�تا ع��ن ذل�ك رفض�ه تلبي��ة مط�الب الش�غيلة  ل ل�م تتغتي�
ل�� ال�تي
ل الطبيعة الطبقية للنظ�ام المخزب 

جم�ود الج�ور،( يمكنها أن تخف 
ل��� الرتف���اع، إل اس���تمرار مسلس���ل ط���رد

ل��� الجه���از عل المراف���ق الجتماعي���ة ...)بينم���ا تس���تمر الس���عار ف 
التعلي���م ، الص���حة ، الس���كن،( ، و إمع���انه ف 
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يالي���ة ...)النق���ل ، الوش���غيل  مث���ل استض���افته لم���ؤتمر الغ���ات، و انص���ياعه بحم���اس لك���ل مقررات���ه ، توس���ع( ، و تعم���ق تبعيت���ه للمراك���ز المالي���ة المتا
، المزيد من تقليص النفقات الجتماعية  ل اتيجا

ل تطال مؤسسات عمومية ذات طابع استي
...)الخوصصة التي

ل فرض��ها نض��ال ش��عبنا وق��واه التقدمي��ة، واس��تغلل الهج��وم المس��لح عل فن��دق 
ل"ويح��اول النظ��ام توظي��ف التن��ازلت ال��تي

، والتط��ور"أطل��س إس��ت 
يعية م�زورة، لماني��ة، بع�دما م��رر انتخاب��ات محلي��ة وتشر� الذي تعرفه قضية الصحراء الغربية، لبناء إجماع سياسل ح��وله يض��م ق��وى المعارض��ة التا

ة الح��رب" س��لم اجتم��اعل"ك���ل ذل��ك به��دف ف��رض . وأرس مؤسس��ات ش��كلية ومزيف��ة عل أس��اس دس��تور ممن��وح ومف��روض يغظل�� تص��عيد وتتي��
وس ضد الوضاع المعيشية للجماهتي الشعبية وما تبفي من مكوسباتها .الطبقية الص 

ه بالس��اس الوش��وت والتخب�ط وتعم�ق إن هذا الوض�ع، ل يمك�ن فص�له ع�ن واق�ع الق�وى التقدمي�ة المناض��لة وض�منها اليس��ار الجدي�د، وال�ذي يمتي ��

ل�� مق��دمتهم مناض��لل
، وف  ء ال��ذي يط��رح عل المناض��ليي  التق��دمييي  ل��

ه��ا، السر التناقض��ات والخلف��ات وض��عف الرتب��اط بالجم��اهتي الكادح��ة وتأطتي

ل
: منظمتنا، المساهمة ف 

ل�� ظ��ل س��يادة علق��ات ديموقراطي��ة، م��ن خلل بل��ورة- 
ي��ة، وف  توحي��د اليس��ار الجدي��د عل أس��س نض��الية، وبارتب��اط م��ع توس��يع ج��ذوره الجماهتي

ل بلدنا
ل فتح آفاق التغيتي الجذري ف 

.أداة سياسية تنصهر فيها كل الطاقات المناضلة عل قاعدة برنامج حد أدب  يساهم ف 

ك ونب��ذ الحلقي��ة والتعص��ب-  إرس��اء علق��ات وحدوي��ة ديموقراطي��ة بيي �� جمي��ع الفعالي��ات التقدمي��ة م��ن خلل الح��وار الخ��وي والنض��ال المش��تي

.السياسل

ل� مختل�ف مواق��ع- 
اللتحام بالجماهتي الكادحة ونضالتها عتا الطارات الموجودة، وإبداع أشكال جديدة للتواصل مع أوسع الفئات الش��عبية ف 

.تواجدها

دي المروع الذي تعرفه الوض�اع المعيش��ية" سلم اجتماعل"تكتيل كل القوى المناضلة لمواجهة محاولت النظام فرض -  مشؤوم، ولوقف التي
اع مكاسب عل المستوى الجتماعل لشكل خاص

.لشعبنا، وانتي 

311



مام" : 
أ
 ــ وثائق ونصوصالخط التحريفي ــ 1994 ــ 1980"إلى ال

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�����ك- 

ل البلورة الجماعية للجوبة الملئمة عل تحديات ومعضلت الوضع الحالل
.للمساهمة ف 

ل-  ل العالم العربا
ل بلدنا، وف 

يالية والصهيونية والرجعية ف  .تطوير النضال ضد مخططات وسياسات المتا

.دعم نضالت الشعوب وحركاتها المكافحة ضد الستغلل والضطهاد، ومن أجل الديموقراطية والتحرر

منظمة إل المام 

1994غشت  30
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وع التصور السياس  للنهج الديموقراط  1ملحق1  مشر

 

تقديم
ل����� ص�����فوف المناض�����ليي 

ل تفج�����رت ف 
ل����� خض�����م النقاش�����ات ال�����تي

ل����� تبل�����ورت ف 
، كتي�����ار سياسل����� علت  إذا ك�����انت فك�����رة تأس�����يس تي�����ار النه�����ج ال�����ديموقراطل

ل�� علق��ة م��ع التح��ولت العالمي��ة ومس��تجدات الس��احة السياس��ية والقتص��ادية والجتماعي��ة ب��البلد،
، مناض��لل اليس��ار الجدي��د، ف  ال��ديموقراطييي 

ل�� إط��ار
ل�� الس��احة، ع��تا تجميعه��م ف 

اف مس��تقبل الفع��ل السياسل�� لمناض��لل اليس��ار الجدي��د، وتح��ويلهم إل ق��وة سياس��ية وازن��ة ف 
م��ن أج��ل اسوشر��

سياسل�� ينظ��م فعله��م ويط��وره بم��ا يوناس��ب وتط��ور الصاع السياسل�� والجتم��اعل ب��البلد، ف��إن عملي��ة تأس��يس تي��ار النه��ج ال��ديموقراطل هل�� ب��دون
، وم���ن جه���ة أخ���رى، كمب���ادرة سياس���ية تت���وح  تس���هيل عملي���ة ل

ل��� س���ياق تط���ورات الوض���ع ال���دولل وال���وطت 
ل م���ن جه���ة، ف 

ش���ك خط���وة سياس���ية، ت���أبي
، ل س���تكون أس���اس فعله���م الجم���اعل

، وال���تي ، بيي ��� عم���وم المناض���ليي  ال���ديموقراطييي  الج���ذرييي  ل���
التجمي���ع وتأس���يس الختلف ، وتبي���ان نق���ط التلفي

ي الموحد .وأدائهم السياسل والجماهتي

ل لتيار النهج الديموقراطل ينطلق من المبادئ الساسية التالية نامجا ل والتا :إن التصور السياسل والديولوحا

اللينيني�����ة المغربي�����ة، واليس�����ار الجدي�����د لش�����كل ع�����ام، مب�����دأها تج�����اوز- تجس�����يد الس�����تمرارية السياس�����ية والفكري�����ة لتجرب�����ة الحرك�����ة الماركس�����ية - 1
ل التجربة

قة ف  .السلبيات، والعمل عل تطوير الجوانب اليجابية والمشر

، وه��ويته الثقافي��ة ، وت��اريخه العري��ق بك��ل أبع��اده الحض��ارية- 2 ل�� ات الكف��احل للش��عب المغربا
تحدي��د مرجعي��ة تاريخي��ة واض��حة مرتك��زة عل ال��تر

.والنسانية

سيسية لتنظيم 1
أ
ونقوم بنشـره لكــي يطلـع القـارئ علــى المسـتوى. وقد اعتمدنا نص مسودة المشروع لنشر الوثيقة " . النهج الديموقراطي" ــ ينتمي هذا النص إلى لئحة وثائق شكلت مشاريع وثائق تا

صحاب خط 
أ
سيسهم لتنظيم " إعادة البناء"الفكري والسياسي الذي وصل إليه ا

أ
 " .النهج الديموقراطي"قبيل تا
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ل�� تحلي��ل طبيع��ة الصاع- 3
ل�� الفك��ر العلمل�� كهوي��ة فكري��ة ترتك��ز عل العقلني��ة، والعلمي��ة ،وعل الج��وهر الجل�� للماركس��ية، ويك��ون منطلق��ا ف 

تبت 
اتيجية ل تحديد المهام المرحلية والستي

.السياسل والجتماعل بالبلد، وف 

ك بيي �- 4 ي وسيلته الساسية، ودع�امته ه��و النض��ال المش��تي اكية، يكون النضال الجماهتي ل أفق الشتي
التغيتي الجذري للوضاع القائمة بالبلد ف 

.كل القوى الديموقراطية والمناضليي  المخلصيي  ، هل الهوية السياسية للنهج الديموقراطل

ي���ة ، وتوس���يع- 5 ي، ووض���ع تص���ور ل���ه، به���دف ال��دفاع ع���ن مب���ادئ المنظم���ات الجماهتي ل��� تط���وير النض���ال الجم���اهتي
ام بالمس���اهمة الفعال���ة ف  الل���تي 

ل قوي ومزدهر
.مجالت فعلها وصول إل بناء مجتمع مدب 
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" 2ملحق1 ½  الهوية الفكرية والسياسية لتيار "النهج الديموقراط 

 

اللينينية المغربية ، أملت بروزه ظروف موضوعية محليا ودولي��ا،- يشكل النهج الديموقراطل استمرارا سياسيا وفكريا لتجربة الحركة الماركسية
لذلك فإنه ينهل عل مستوى مرجعيته التاريخي�ة وه�ويته الفكري�ة والسياس�ية، م�ن رص�يد فك�ري وسياسل� اس��تمر وتط��ور خلل م�ا يزي�د ع�ن رب��ع

.قرن من الزمن، رغم كل محاولت الجتثات والتلغيم والحتواء والتمييع

 

المرجعية التاريخية

إن الهوي����ة السياس����ية والفكري����ة للنه����ج ال����ديموقراطل تس����تمد ج����ذورها الراس����خة م����ن الهوي����ة العميق����ة لش����عبنا
ل���� أبعاده����ا الروحي����ة. *

ه����ذه الهوي����ة ف 
ل تع��رض له��ا عل م��ر العص��ور، لس��بب

وط مقاوم��ة ش��عبنا للجتث��ات م��ن ج��راء الهجوم��ات ال��تي ل وف��رت شر��
والنس��انية والوطني��ة والقومي��ة، هل�� ال��تي

ل اله��ام اتيجا
ل مس��لم، تربط��ه أواض الخ��وة م��ع الش��عوب. م��وقعه الس��تي

ل�� – أم��ازيع  هك��ذا انص��هرت هوي��ة ش��عبنا خلل ق��رون وق��رون كش��عب عربا
، ومنفتح عل شعوب العالم أجمع ل .المغاربية ،وشعوب العالم العربا

مم�ا يف�رض. قرنا، وأصبحت وح��دة ل تنفص�م، رغ�م ك�ل مح�اولت زرع التفرق�ة والص�دام 14إن هوية شعبنا العربية – المازيغية تشكلت خلل 
ل ال��ذي

ل�� ال��ذي يخض��ع للتهمي��ش، رغ��م ك��ل الخط��اب الرس��مل ح��ول التعري��ب ، وع��ن مكونه��ا الم��ازيع  ال��دفاع ع��ن ه��ذه الهوي��ة، ع��ن مكونه��ا العربا
ل من تهميش مزدوج

.يعاب  صليين في النص. الهامشين �
أ
* و **  هما ا

سيسـية لتنظيـم ـ  1
أ
ونقــوم بنشـره لكــي يطلـع القـارئ علـى. ، وقـد اعتمـدنا فـي هـذا النـص مسـودة المشـروع "النهـج الــديموقراطي"ينتمي هذا النص إلى لئحة من الوثــائق الـتي شـكلت مشـاريع وثــائق تا

صحاب خط 
أ
سيسهم لتنظيم " إعادة البناء"المستوى الفكري والسياسي الذي وصل إليه ا

أ
 " .النهج الديموقراطي"قبيل تا

ضف وتراثه الكـفاحي العريقــ  *
أ
.ا
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، المرتك����ز عل الس����تقامة والع����دل والمس����اواة والوس����امح، والمن����اهض للظل����م والطغي����ان والتعص����ب ل .وهوي����ة ش����عبنا تس����وند إل الس����لم الش����عتا
ل����� التح�����رر والديموقراطي�����ة والعدال�����ة

ل لب�����د أن يخض�����ع للجته�����اد والتط�����ور، بم�����ا يخ�����دم مص�����لحة النس�����ان، وخاص�����ة النس�����اء، ف  والس�����لم الش�����عتا
.الجتماعية

ل��� الكف���اح ض���د الس���تعمار
ل انص���هرت ف 

ل���ذلك، فهل��� تكوسل��� طابع���ا تق���دميا ، لنه���ا تع���بتي ع���ن دف���اع. إن إح���دى مقوم���ات ش���عبنا هل��� الوطني���ة ال���تي
يالي��ة ل�� مواجه��ة الهيمن��ة المتا

إن الوطني��ة المغربي��ة تنب��ذ القطري��ة الض��يقة، وت��ؤمن. الش��عوب المض��طهدة ع��ن أرض��ها وكرامته��ا وحريته��ا وهويته��ا ف 

ل ل أفق وحدة شعوب العالم العربا
ورة وحدة الشعوب المغاربية ف  .بص 

 

الهوية الفكرية

، ال���ذي يرتك���ز إل العقلني���ة، والتص���ورات العلمي���ة للطبيع���ة والمجتم���ع، وبالخص���وص الج���وهر الجل���" النه���ج ال���ديموقراطل"يوبت ���  الفك���ر العلمل���
ه��ا عقي��دة، ب��ل منهج��ا لتحلي��ل الواق��ع، ومب��ادئ عام��ة موجه��ة ه��ا أعط��ت نم��اذج أو ق��وانيي  ج��اهزة للتط��بيق، كم��ا ل نعتتا ل ل نعتتا

للماركس��ية ، ال��تي
.للممارسة

ل الممارسة النضالية
.هذا المنهج، وتلك المبادئ، هل نفسها خاضعة للتطور، عتا إغنائها ف 

ل� ك��ثتي م�ن الحي�ان، غط��اءات إديولوجي��ة متنوع�ة ومختلف�ة
ل�� – ال�ذي ق�د يتخ�ذ ف 

بيي �� الطبق�ات المس��تغلة- إن الماركس��ية، تعت��تا أن الصاع الطبفي
، فك���ر نق���دي لواق����ع الس����تغلل والض����طهاد، وينطل����ق م���ن موق����ع خدم���ة مص���الح والمس����تغلة ه����و مح����رك التاري����خ، كم����ا أن الفك����ر الماركسل���� الجل����

ل تن��تي ع منه�ا الرأس�مالية ف��ائض القيم�ة)بفتح الغيي (ومطامح الطبقات المستغلة 
والماركس��ية هل�� الفك�ر الك��تر ق�درة عل. ، وتحديد الطبقات التي

وتس���وند الماركس���ية إل أدوات معرفي���ة تختل���ف ت���دريجيا ع���ن الدوات. تحلي���ل آلي���ات وق���وانيي  الرأس���مالية، وت���وفتي أدوات نق���دها فك���را وممارس���ة
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ل�
ت أن الفكار السديدة ل توج��د ج��اهزة ف  ، واعتتا ل

يفي ل أفرزتها النظريات الخرى، حيث أحدثت القطيعة مع الفكر التأملل الميتافتي 
المعرفية التي

اكمة لشكل خلق، بارتباط بهذه الممارسة وإشكالتها ل من الممارسة العملية، وتوظيف المعرفة العلمية المتي
.الكتب ، بل تأبي

 ح��دة م��ن ذي قب��ل، م��ع اكوس��اح النظ��ام الرأس��مالل لج��ل من��اطق- ول زال- إن التن��اقض الرئيسل�� ال��ذي ظ��ل 
يحك��م تط��ور الرأس��مالية، أص��بح أك��تر

ل� وس�ائل النت�اج وبن�اء حض��ارة. العالم
ل لق�وى النت�اج ال�ذي نعيش��ه حالي�ا، ع�وض أن ي�ؤدي إل تحك�م المنتجيي � المب�دعيي  ف 

فالنمو الهائل والكوب 
ل���� وس����ائل النت����اج،

ية جمع����اء، يرتك����ز إل إقص����اء المنتجيي ���� المب����دعيي  م����ن أي تحك����م فعلل���� ف 
إنس����انية ت����وفر ح����دا أدب ���� م����ن الحي����اة الكريم����ة للبشر����

، ب��ل التجوي����ع، لع��داد اي��دة م��ن س��كان دول المرك��ز الرأس��مالل ، بينم��ا يط��ال التهمي��ش والتفقتي��
ائح متي  واس��ويلبهم، واس��تغللهم، وإل تهمي��ش شر��

ل�� اتج��اه إقام��ة نم��ط م��ن التنظي��م الجتم��اعل تص��بح في��ه. هائل��ة م��ن س��اكنة دول المحي��ط الرأس��مالل
، ف  ل
، له��ذا التن��اقض الك��وب  إن التج��اوز الج��دلل

ل����� خدم�����ة النس�����انية، ه�����و م�����ا نس�����ميه
كيي  للمنتجيي ����� والمب�����دعيي  الح�����رار، وف  ق�����وى النت�����اج المتط�����ورة باس�����تمرار تح�����ت المراقب�����ة والتحك�����م المش�����تي

ورة. بالشيوعية ل هذه الصتي
اكية تدخل كمرحلة دنيا انتقالية ف  .والشتي

إن النه���ج ال���ديموقراطل منفت���ح عل ك���ل
ل��� ش���موليتها وكونيته���ا، وخاص���ة حق���وق **

ل��� مي���دان حق���وق االنس���ان ف 
إنج���ازات الفك���ر التق���دمل الع���المل ف 

ية م�ن دم�ار لس��بب إنت�اج الس�لحة ل� مي�دان الحف��اظ عل البيئ��ة وتحس��ينها، وال�دفاع ع�ن الس�لم والم�ن الع��المييي  ض�د م�ا يته�دد البشر�
النس��اء، وف 

ل�� ك��ل بل�د،
ل ف 
الفتاك��ة ، والعم��ل عل تط��وير التض��امن والت��آزر بيي �� الش��عوب، خاص��ة ع��تا توس��يع وتعمي��ق العلق��ات بيي �� تنظيم��ات المجتم��ع الم��دب 

ل تهم مصائرهم
ل صنع القرارات التي

ل ميدان بلورة تصورات وممارسات لديموقراطية حقيقية تسمح بالمشاركة الفعالة للمواطنيي  ف 
ا، ف  .وأختي

الهوية السياسية

إل تحقيق تغيتي جذري للوضاع القائمة، يخدم مصالح ومطامح الجماهتي الكادحة والش��عبية لش��كل ع��ام، وذل��ك" النهج الديموقراطل"يسع 
ل اللعبة السياسية

ل�� في�ه اس��تغلل النس�ان لخي�ه. بذل الكتفاء بالندماج ف 
، إل بن�اء مجتم�ع ب�ديل ينتف  ويناضل، من أجل أن ي�ؤدي ه�ذا التغيتي��

ل����� وس�����ائل النت�����اج، وإش�����اعة ثقاف�����ة
ورة طويل�����ة بفض�����ل التحك�����م الجم�����اعل للمنتجيي ����� المب�����دعيي  الح�����رار ف  ل خلل ص�����تي

النس�����ان، مجتم�����ع س�����ينبت 

جل النعتاق من الستبداد واستغلل النسان للنسان وكذاـ  **
أ
ضف تجارب الشعوب ونضالتها من ا

أ
.ا
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ه���م، وإرس���اء نظ���ام سياسل��� يجس���د إرادة الش���عب، ل��� الختي���ار الح���ر للمس���ؤوليي  ومراقبته���م باس���تمرار وتغيتي
ل��� ح���ق الم���واطنيي  ف 

ديموقراطي���ة، تعت 
ل ق��وي

ل� ك��ذلك بن��اء مجتم��ع م�دب 
ل�� ش��موليتها والحري�ات العام��ة ، وتعت 

م حقوق النسان ف  باعتباره صاحب السيادة ومصدر كل السلطات، ويحتي
ل يجب عل 

، التي ل المستقل للجماهتي
ام اس�تقلليتها " النه�ج ال�ديموقراطل"ومزدهر يرتكز عل إقامة أدوات التنظيم الذابي م ب��احتي الش�تي (أن يل��تي 

والت�أثر المتب�ادليي  ل� التأثتي
وقراطل ال�ذي س�اد خلل) . ال�ذي ل ينف  ل ال��بتي

اكل المط�روح، يون�اقض م�ع البن�اء الف�وفي
م�ن الواض�ح إذن، أن البن��اء الش�تي

.عقود من الزمن، وعرف النهيار مؤخرا

ل س��تحرر"النهج الديموقراطل"إن 
ي كوس�يلة أساس�ية لتحقي�ق اله�داف المطروح��ة، إن�ه ي�ؤمن ، أن الجم��اهتي هل� ال�تي ، يؤمن بالنضال الجم�اهتي

ل��� توظي���ف
ل��� خدم���ة ه���ذا اله���دف، ب���دل الس���قوط ف 

ورة، ع���تا وض���ع طاق���اتهم ف  ل��� ه���ذه الص���تي
نفس���ها بنفس���ها، وأن دور المناض���ليي  ه���و المس���اهمة ف 

، أو تحريكه�ا لتحقي�ق م�آرب حزبي��ة أو فئوي��ة ض�يقة ل� العفوي�ة. نضالت الجماهتي
ل�� الس��قوط ف 

، ل يعت  ام الحرك�ة المس�تقلة للجم��اهتي غتي� أن اح��تي
ل نحو أشكال متقدمة من النضال

تفي .أو الفوضوية ، بل بذل كل الجهود من أجل تطوير وتنظيم حركة الجماهتي الشعبية لتي

ل أبعاده السياسية والقتصادية والجتماعية والثقافية والجهوي�ة، عل طري��ق التح��رر" النهج الديموقراطل"إن 
، يعتتا إرساء نظام ديموقراطل ف 

اكية، يتطلب تضافر جهود ك�ل الق�وى الديموقراطي��ة وك��ل المناض��ليي  المخلص��يي  ل� النض�ال. من الستغلل، وإقامة الشتي
دد ف  ل�ذلك، ف�إنه ل�ن ي�تي

ك م���ن أج���ل تحقي���ق برنام���ج مرحلل��� مح���دد، أو ح���تي إنج���از مهم���ة، أو مهم���ات معين���ة
كم���ا أن���ه ، س���يعمل عل إقن���اع الق���وى الديموقراطي���ة. المش���تي

ل ذل��ك،
ا ف  ل خضم النضال ، ومستحص 

المناضلة بإقامة أشكال من التنسيق والتحالف، وسيسع لكل تتطور تلك الشكال نحو الرفي ، وذلك ف 
ل���� ك����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 ف 
.المناطق
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