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ي الصاع السياسي
ضد الساليب الخاطئة في

ة بيان توضيحي حول الشاعات الخير

:تقديم للوثيقة

بص��دور ه��ذه الوثيق��ة الي��وم، تك��ون ق��د م��رت أربع��ون س��نة عل كتابته��ا و توزيعه��ا، و هي��
ي تلت صدور بيان 

، الذي وقعه مجموعة من الرفاق، اللذين1980يونيو  9الوثيقة التت
ورة تط���بيق ش���عار الخ���ط"إع���ادة البن���اء"رفض���وا مخط���ط م���ا س���مي ب  ، و أك���دوا عل ضر���

اك ك���ل أعض���اء المنظم���ة و" التقيي���م الش���امل و إع���ادة البن���اء"الث���وري ال���داعي إل  م���ع إشر���
وط للقي��ام ب��ذلك، بم��ا ي عملية التقييم م��ع ت��وفيي ك��ل الشر��

مناضليها بالداخل و الخارج فر
ي����� تطبيق�����ا س�����ليما للمركزي�����ة الديموقراطي�����ة و ت�����وفيي أدوات التعري�����ف ب�����المواقف م�����ن

يعتر
ية (خلل أدوات النشر  ة جماهيي ة داخلية، نشر ...).نشر
ورة" القي����ادة"، ل����م ت����ر 1980يوني����و  9وبع����د ص����دور بي����ان  ي تش����كلت آن����ذاك أي ضر����

ال����تت
للج��واب عل البي��ان، ال��ذي ج��اء ك��رد فع��ل عل ممارس��ات ح��اولت تميي��ع النق��اش ح��ول
ي��� وق����ت

الخلف����ات بتش����كيل لج����ان، أص����بح همه����ا الوحي���د النق���اش م���ن أج���ل النق���اش، فر
ي�� تحقي��ق" إع��ادة البن��اء"سيكتشف فيه رفاق البيان وم��ن معه��م، أن دع��اة 

ق��د انطلق��وا فر
وعهم حول  ي"إعادة البناء"مشر

، وانفردوا ب��ذلك مس��تفيدين م��ن المراح��ل الس��ابقة، ال��تت
ر ي�� ال��داخل، فص��اروا يحقن��ون المناض��ليي

سمحت لهم بربط التص��ال بش��تات المنظم��ة فر
".إعادة البناء"بأفكارهم الجديدة حول ما سمي ب 

ي��� 
ال���ذي ل���م نس���تطع 1980يوني���و  9إن البي���ان الت���الي ه���و امت���داد للبي���ان الول الص���ادر فر

ي����� نف�����س
ء بالنس�����بة لوث�����ائق أخ�����رى ص�����درت فر ي�����

لح�����د الن الحص�����ول علي�����ه، و نف�����س الشر
ي�� مجل��ة 

ة أو" اله��دف"الوقت، منه��ا م��ا ص��در فر الفلس�طينية، و منه�ا م�ا ت��م ت��وزيعه مباشر��

، و قد استعمل أسلوب البيانات لمخاطبة رف��اق و مناض��لي ر إرساله إل بعض المناضليي
ي��� ال���داخل و الخ���ارج، للتن���بيه ع���ن انح���راف 

ورة"القي���ادة"المنظم���ة فر ، و التأكي���د عل ضر���
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تحمل المسؤولية التاريخية و الدفاع عن الخ�ط الث�وري للمنظم�ة، و التص�دي لس�لوب
وقراطي�ة باس�م الحف�اظ عل وح�دة التطوي�ق و الحص�ار و التم�ويه و ف�رض المركزي�ة البيي
، ال����ذي أك����دته تج����ارب ي����

المنظم����ة، و ذل����ك ض����من التش����بث بالمب����دأ الماركشي���� ة اللينيتر
م�ن أج�ل انتص�ار الخ�ط" الس�يي ض�د التي�ار"الث�ورة البلش�فية و الث�ورة الص�ينية، إن�ه مب�دأ 

.الثوري داخل التنظيم
إن البي�������ان الت�������الي ق�������ام بص�������ياغته الرفي�������ق ف�������ؤاد الهللي������� باس�������م مجموع�������ة م�������ن الرف�������اق

ر .والمناضليي
 

:نص الوثيقة

ي الصاع السياسي
ضد الساليب الخاطئة في

ة (بيان توضيحي حول الشاعات الخير

 
حوالي أربعة أشهر، عرفنا خللها 1980يونيو  9مرت عل صدور بياننا المؤرخ بتاري����خ 

وب انقطاع���ا ش���به ت���ام ع���ن واق���ع المنظم���ة، سياس���يا وتنظيمي���ا، نتيج���ة للحص���ار المضر���
ي الفرع

ي الرفاق فر
.1علينا من طرف القيادة وبافت

السياسي����� م�����ن ه�����ذا البي�����ان، )ورف�����اق الف�����رع القي�����ادة(ولح�����د الن نجه�����ل موق�����ف الرف�����اق 
ي الخارج

ي الداخل أو فر
ر فر .2فأحرى أن نتعرف عل وجهة نظر الرفاق والمناضليي

 غشت.30هوامش نص الوثيقة هي من وضع موقع ملحوظة: �

افآيعتر�� بالقي�ادة أعض��اء اللجن��ة الوطني��ة    ��1 ن��ذاك ، مم�ن ينتم��ون إل اتج��اه سياسي�� ق��ام بالشر�
ي��� العدي���د م���ن الفك���ار المتعلق���ة بالرص���يد" إع���ادة البن���اء"عل م���ا س���مي ب 

دون تقيي���م ،ب���ل وغيي��� فر
التخلي���� ع����ن فك����ر م����او تشي���� تون����غ وإس����هاماته كمك����ون(" إل الم����ام"الفك����ري والسياسي���� لمنظم����ة 

اتيجية ح����رب التحري����ر الش����عبية ي للمنظم����ة، التخلي���� ع����ن إس����يت ي��� الخ����ط الي����ديولوجج
...)،أساسي���� فر

ي برفاق الفرع أولئك من الرفاق الذين التفوا حولهم.
ونعتر

ء )خارج المغرب(أما التنظيم بالخارج ��  2 ي
.فإننا نجهل عنه أي سر
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، وس����لوك تنظيمي���� ح����ددنا س����ماته وإذا ك����ان موق����ف الرف����اق ه����ذا ين����م ع����ن نه����ج سياسي����
ي������ بيانن������ا الس������ابق ال������ذكر، وم������ادام الرف������اق مضين عل

الرئيس������ية وخلفي������اته السياس������ية فر
ي ي�روج له�ا

ج ل�دى س�ماعنا بحمل�ة الش�اعات ال�تت ي نفس النهج، فإننا لم نف�اجج
الستمرار فر

ر والرفاق بالداخل ي صفوف المناضليي
.فر

ي�
، تعرفن�ا عل وج�ود ش�ائعات ت�روج فر ي م�ن ش�هر ش�تنيج

وهكذا، ومع بداية السبوع الث�انر
.صفوف مناضلي ورفاق الداخل تتحمل فيها القيادة المسؤولية الرئيسية

ي هنا بتسطير الساسي منها
:ونكتفي

ي م�ا* 
ي� عل أس�اس تح�الف ل مب�دنج

تق�ول ه�ذه الش�اعات بوج�ود مخط�ط م�دروس، بتر
ر��� عنض  ر عل البي���ان، وبيي ر��� الرف���اق الم���وقعيي س���بق هن���ا للقي���ادة أن ح���ددت" خ���ائن"بيي

)أي المخط��ط(وه��دفه  ،)ويظ��ل ه��ذا الموق��ف ال��ذي يتح��دثون عن��ه غامض��ا(موقفا منه 
ه�����ذا م�����ن جه�����ة، وم�����ن جه�����ة. الس�����تيلء عل المنظم�����ة، وتقس�����يمها والني�����ل م�����ن قيادته�����ا

ء م��ن حي��ث أه��دافه ي��
ي�� سر

أخرى، تشيي هذه الش��ائعات، ب��أن ه��ذا المخط��ط ل يختل��ف فر
ي(ومض��امينه ع��ن المخط��ط الس��ابق ال��ذي ق��ام ب��ه م��ش ة من��ص  المقص��ود هن��ا المش��يت

ر) بلعب��اس و عب��د ا المنص��وري به��دف الس��تيلء عل المنظم��ة، وأن الرف��اق الم��وقعيي
ء وجه���ة نظره���م السياس���ية، للنقض���اض ي��� ي��� لتهتي

عل البي���ان يعمل���ون حالي���ا وبش���كل خفر
ي� ه�ذا الس�ياق يش�كل

ي� ال�وقت المناس�ب، وفر
ب قيادته�ا وتقس�يمها فر عل المنظمة، وضر

.البيان حلقة أول ضمن هذا المخطط المدروس
كمدافع����ة ع����ن"وعل نف����س النم����ط، وبالطريق����ة ذاته����ا، ولج����ل إب����راز القي����ادة نفس����ها * 

ر� يخ�يج رف�اق ومناض�لو" وحدة المنظم�ة يت�م اللج�وء إل الك�ذب والتش�ويه المقص�ود حيي
ر عل البي�ان بالجري�دة المركزي�ة  3ال�داخل، ب�أنه تق�دمت إل الرف�اق الربع�ة إل"الم�وقعيي

ي حمادي(ب : ، فرفضوها بحجة عدم تسليمها ل"المام
).المقصود هنا هو الصافر

، الزاي��دي ادري��س، عب��د الرحي��م ل��بيض، كرط��اط محم��د، ك��ان: الرف��اق الربع��ة ه��م��  3 ف��ؤاد اله���للي
ر داخ���ل ه���ؤلء يمثل���ون لحظته���ا التي���ار الث���وري، و ال���ذي ك���ان يلت���ف ح���وله مجموع���ة م���ن المناض���ليي

ي بلجيكا
. السجن المركزي و خارجه، بل كان هناك بالخارج من يتعاطف مع التيار خاصة فر
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إن الش������اعات والتش�����وي��هات المقص�����ودة م�����ن ط�����رف القي�����ادة لمواقفن������ا السياس�����ية، هي�����
الس��لوب الوحي��د ال��ذي يت��م اللج��وء إلي��ه كج��واب عل البي��ان، ال��ذي س��طرنا في��ه ج��وهر
خلفاتن��ا السياس��ية م��ع النه��ج الس��ائد ال��ذي تمثل��ه قي��ادة التنظي��م، وتش��كل إع��ادة البن��اء

.إحدى محاور هذا الخلف
ي���� الضاع، ته����دف طم����س

وم����ن ناف����ل الق����ول بالنس����بة لن����ا اعتب����ار ه����ذه الس����اليب الرث����ة فر
طبيعة الخلفات السياسية، وعمقها داخل التنظيم، عيج تشويه الراء ووجه�ات النظ�ر

ي الفرع
ي الرفاق هنا فر

.المناقضة لرأي القيادة وبافت
ض المزي���د م���ن ب���دل المجه���ودات بحث���ا ع���ن إن التعام���ل م���ع واق���ع التنظي���م الح���الي يف���يت
الحقيق�������ة الثوري�������ة م�������ن خلل تمحي�������ص المعطي�������ات المتناقض�������ة، ومحاول�������ة النف�������اذ إل
جوهره������ا، وتس������ليط الض������وء عل طبيع������ة التناقض������ات السياس������ية وخلفياته������ا، لن ه������ذا
الس��لوب ه���و الس��لوب الن��اجع والق��ويم لتحدي��د مع��الم الطري��ق الص��حيح ال��ذي يج���ب
ل�ة مقدس�ة ر سلكه، وهذا بالطبع يتناقض جوهري�ا م�ع التعام�ل م�ع المعطي�ات كأش�ياء مير
ر��� ي���ديها ول م���ن خلفه���ا، وبالت���الي يج���ب التس���ليم به���ا تس���ليما ل يمس���ها الباط���ل ل م���ن بيي

ة عل. أعم لق��د عانين��ا م��ن ه��ذا ال��داء س��نوات ط��وال، ولكنن��ا عل عل��م بنت��ائجه الخطيي��
، إذن فلنستعمل الفكر، ولنستعمله بج��رأة ثوري��ة ي

مصيي التنظيم كتنظيم ماركشي لينيتر
ر .كما يقول لينيي

، ال��ديمقراطي والمنظ��م، ي ، الي��ديولوجج إننا من جدي��د نؤك��د عل أهمي��ة الضاع السياسي��
ي�� بيانن��ا الم��ؤرخ ب 

ي�� ح��د ذات��ه، ولك��ن1980يوني��و  9بناء عل ما س��طرناه فر
، ل كه��دف فر

ر وأصلب وأقوى ي لحل التناقضات والخلفات من أجل بناء وحدة أميت
.كطريق مبدنج

إن خلفاتنا السياسية ليست بالبسيطة، ول المفتعلة كما يعتقد البعض، إنها خلف��ات
جوهري�����ة تس�����تحق الوق�����وف والمعالج�����ة الدقيق�����ة والرص�����ينة، لق�����د أعطين�����ا ونعطي����� ك�����ل
طاقاتن����ا م����ن أج����ل أن تس����ود علق����ات مركزي����ة ديمقراطي����ة، داخ����ل التنظي����م عل أنق����اض

وقراطية السائدة داخله .البيي
ة وخلفياتها؟ ما هي حقيقة الشاعات الخير
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ي���� البداي����ة إل أن����ه من����ذ ص����دور بيانن����ا بتاري����خ 
، لج����أ رف����اق القي����ادة1980يوني����و  9نش����يي فر

والرف��اق الخري��ن إل التعام��ل معن��ا، لي��س كرف��اق له��م وجه��ة نظ��ر سياس��ية، ح��ول واق��ع
ي بعي����د ع����ن ك����ل ذاتي����ة، وع����ن ك����ل

التنظي����م ومه����امه يج����ب التص����ارع معه����ا بأس����لوب رف����افت
ر�����"غوغ�����اء، ومقارع�����ة الحج�����ة بالحج�����ة، ب�����ل كأن�����اس ة وه�����ذا ه�����و أس�����لوب��هم ة  ،"منهزميي

ر" ي��� وج���ه تط���وره" تص���فوييي
يج���ب نب���ذهم م���ن داخ���ل التنظي���م، لنه���م يش���كلون عرقل���ة فر

وم�ن ثم�ة ك�انت مقاطعتن�ا العملي�ة غيي� المعلن�ة رس�ميا،. وف�ق منظ�ورهم السياسي� طبع�ا
زه من خلل الحداث :وهذا ما سنيج

وي��دنا بع��دد م��ن الوث��ائق السياس��ية، وض��من ه��ذه الوث��ائق، .1 ر لق��د طلبن��ا م��ن الرف��اق بيت
، وكررن�ا الطل�ب م�رارا ولك�ن4)بصدد ما العمل؟: مثال(وثائق موقعة بأسماء البعض منا 

م��ن دون نتيج��ة، الله��م م��ن الج��واب الب��اهت ال��ذي ق��دمه الرف��اق، والقائ��ل ب��أنهم بص��دد
ول�����م نحص�����ل عل الوث�����ائق لح�����د كتاب�����ة ه�����ذه !مناقش�����ة ه�����ذا الطل�����ب، وط�����ال النق�����اش؟

.السطور
وتكفل��ت تضيحات الرف��اق فيم��ا بع��د بتك��ذيب م��ا ك��ان ي��دعونه بص��دد مناقش��ة الطل��ب،

ر"وهكذا ضح أحد الرفاق  ، بأن هناك قرار عدم تسليمنا الوثائق، و ق�د اتخ�ذ"القيادييي
ة .هذا القرار بعد صدور بياننا مباشر

ر��1980يوليوز  22وحوالي  .2 ي جو الشاعات ح��ول احتم��ال خ��روج كاف��ة المعتقليي
، وفر

هم أنن�������ا عل مش�������ارف الخ�������روج م�������ن ، اتص�������ل الرف�������اق ب�������البعض من�������ا، ليخ�������يج ر السياس�������ييي
قبلن����ا بمب����دأ ه����ذا. الس����جن، وبالت����الي علين����ا تس����وية بع����ض المش����اكل الجزئي����ة فيم����ا بينن����ا

ت����م ه���ذا اللق����اء، وطل����ع. النق���اش، إيمان���ا من���ا بوح���دة التنظي����م وبأهمي����ة النق����اش والضاع
ي النقاش؟

ي وحدة التنظيم والرغبة فر
علينا الرفاق بتساؤلهم المعهود، هل لنا الرغبة فر

الس���جن(هي��� الوثيق���ة الساس���ية للتي���ار الث���وري داخ���ل المنظم���ة آن���ذاك " بص���دد م���ا العم���ل؟"��  4
ي ص����اغها الرفي����ق ف����ؤاد اله�����للي باس����م اللجن����ة القيادي����ة بالس����جن المرك����زي، وهي����)المرك����زي

، وال����تت
ي رفض 

.التجاه السائد تسليمها للرفاق الربعة" قياديو"الوثيقة التت
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ي���� الرغب����ة أو ع����دمها، لن قب����ول مب����دأ النق����اش
حس����ب تص����ورنا ف����إن المش����كل ل يكم����ن فر

ي��� أس���لوب ه���ذا النق���اش. يتج���اوز ح���دود الرغب���ة
ي��� كيفي���ة وفر

لك��ن المش���كل يكم���ن أساس��ا فر

ي�� كيفي��ة خ��وض الضاع السياسي��
ي رف��اق التنظي��م وطني��ا في��ه، أي فر

وط��رق مس��اهمة ب��افت
ي عل مستوى التنظيم، لننا جميعا نعلم بعمق الخلف��ات السياس�ية فيم��ا واليديولوجج

ي يمك����ن حس����مها. بينن����ا
ولي����س المش����كل مش����كل أس����اليب فق����ط، كم����ا اعتق����د الرف����اق، ال����تت

.بشكل شي����ع
ف أح����دهم بوج����ود خلف����ات وعل العم����وم، ل����م ي����أت ه����ذا النق����اش بجدي����د، فق����ط اع����يت
سياس������ية جوهري������ة فيم������ا بينن������ا، وتقلص������ت ت������دريجيا حمل������ة الش������اعات ح������ول الخ������روج

ي�� النق��اش
وع��اد الص��مت م��ن جدي��د، وغ��ابت الش��عارات. وتقلص��ت معه��ا رغب��ة الرف��اق فر
.الوحدوية والرغبات الوحدوية

ي����� الس�����وق، وعلمن�����ا" إل الم�����ام"لق�����د علمن�����ا بص�����دور الجري�����دة المركزي�����ة  .3
ورواجه�����ا فر

.بوجودها لدى الرفاق داخل السجن لمدة زمنية ل بأس بها قبل اتصالهم بنا
ر بوجود الجريدة المركزي�ة  1980غشت  25حوالي  "إل الم�ام"اتصل بنا الرفاق قائليي

ر عل البي�ان(لديهم وق�رروا أن يمرروه�ا لن�ا  فق�ط، ق�دمنا استفس�ارا )أي الرف�اق الم�وقعيي
ب���أن له���م معن���ا علق���ة: ع���ن ش ه���ذا التحدي���د، ولم���اذا نح���ن فق���ط؟ ك���ان ج����واب الرف���اق

 !واضحة؟
ي�� الف��رع، أن

ي الرف��اق فر
نش��يي هن��ا، إل أن��ه م�ن المع�روف ل�دى رف��اق اللجن�ة الوطني��ة، وب��افت

ر عل البيان والرفيق  .، لهم وجهة نظر سياسية واحدة"ب"الرفاق الموقعيي
يتعام������ل مع������ه" ب"وم������ن المع������روف ك������ذلك، وإل ح������دود ص������دور بيانن������ا، كن������ا نعل������م أن 

ي�� موق��ف الرف��اق م��ن. كمناض��ل م��ن ط��رف أعض��اء اللجن��ة الوطني��ة
إذن م��ا ه��و الجدي��د فر

ي����  5ب
ي����ة، وك����ذلك م����ا ه����و الجدي����د فر ح����تت يح����رم م����ن رؤي����ة الجري����دة المركزي����ة الجماهيي

ي حم��ادي"(ب"ش��يي هن��ا، إل أن �� ن 5
ي1977ك��ان م��ن الل��ذين ش��ملتهم ق��رارات يوني��و ) الص��افر

، ال��تت
ي كان من نتائجه�ا تجمي�د عض�وية مجموع�ة م�ن

أصدرتها اللجنة القيادية بالسجن المركزي، و التت
ي� المعتق�ل الشي 

يف"الرفاق و الطر اللذين ارتكب�وا أخط��اء متفاوت�ة فر ، و ك��ان"درب م�ولي الشر�
ر نق���دا ذاتي���ا ع���ن ممارس���اتهم  ر الس���ابقيي م���ا ع���دا(م���ن نتائ���ج ذل���ك أن ق���دم أغل���ب الط���ر و القي���ادييي
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ر ال���ذي ل���ه انتق���ادات سياس���ية عل طبيع���ة النه���ج الس���ائد، ح���تت وض���عية أح���د المناض���ليي
يحرم هو كذلك من الطلع عل الجريدة المركزية؟

ي� ح�ق 
ي بوضوح، أن هناك مواقف سياسية ة تنظيمية جدي�دة فر

، وأن"ب"إن هذا يعتر
ي��� بالنس���بة لن���ا تزكي���ة موق���ف سياسي��� ة تنظيمي��� جدي���د للقي���ادة

ح الرف���اق يعتر قب���ول مق���يت
ح الرف�اق ي بلورته ول مناقشته، ومن هنا تعاملنا مع مق�يت

ي رفاق الفرع، لم نساهم فر
وبافت

:تعامل مبدئيا، لنه كان أمامنا اختياران
ح الرف����اق، ومطالبتن����ا الرف����اق بإيص����ال الجري����دة )1 ي م����ع مق����يت

إم����ا التعام����ل بش����كل مب����دنج
ر" ب"المركزية ل  هم القيادة مناضليي ر ة الذين تعتيج .والمناضليي

ح )2 ح، وطالبن�ا. وإما التعامل بش�كل انته�ازي م�ع ه�ذا المق�يت م�ن هن�ا رفض�نا له�ذا المق�يت
.الرفاق بتقديم حيثياتهم السياسية لهذا الموقف وأسبابه

ي التج�أت" القي�ادة"بعد المطالبة بهذا التوضيح، وبدل الج�واب الواض�ح م�ن ط�رف 
ال�تت

ح جديد مفاده أنه سوف يت�م تمري�ر الجري��دة إل أساليبها السابقة، فطلعت علينا بمقيت

ر الجدي��د6المركزي���ة لك��ل واح��د من��ا بش��كل شخصي�� ي�� إط��ار علق��ة شخص��ية، والم���يج
، وفر

ي
.الذي قدموه لهذا السلوك هو الحفاظ عل الجانب المتر

:  ومن هنا يمكن استخلص القضايا التالية

ي بلعب����اس و عب����د ا المنص����وري ي����)المش����يت
ي حم����ادي بنق����د ذانت

ي���� ه����ذا الط����ار تق����دم الص����افر
، و فر

ي��� الموض���وع و استيض����اح اللزم
مفص���ل إل اللجن���ة القيادي���ة بالس����جن المرك���زي، و بع���د الت���داول فر

ي نوقش�ت 
 الطبقي�ة والسياس��ية و اليديولوجي��ة، ت�م القب��ولج�ذورهاح��ول بع�ض الممارس��ات، ال�تت

، و أص����بح التعام����ل م����ع الرفي����ق واض����حا باعتب����اره مناض����ل مرتبط����ا بالمنظم����ة، ي
ب����ذلك النق����د ال����ذانت

حي��ث جس��د عل امت��داد ثلث س��نوات مواق��ف المنظم���ة و انض��بط لقراراته��ا و ل��م ينض��م إل ك��ل
ب المنظم��ة أو حله��ا ي ك��انت تس��ع إل ضر��

و ق��د س��بق ل��ه أن كت��ب رس��الة موجه��ة إل. التي��ارات ال��تت
و  بالس���جن، موض���حا فيه���ا م���وقفه السياسي��� م���ن إع���ادة البن���اء، وك���ذا م���ن ق���رار القي���ادة. أعض���اء ل

. التعامل معه كمناضل
ر"نش��يي هن��ا إل أن أح��د الرف��اق ��  6 ال��ذي كل��ف بتبلي��غ الموق��ف لح��دنا ط��رح، أن��ه لي��س" القي��ادييي

كز ي�� ح��دود ض��يقة ت��يت
م��ن ص��لحياته نق��اش الخلف��ات السياس��ية، أي بمعتر�� آخ��ر حض النق��اش فر

ي قبول، أو عدم قبول الرجوع إل الطار التنظيمي
.فر
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ي������ ح������ق  .أ 
ي������ بل������ورته ول"ب"محاول������ة تمري������ر موق������ف تنظيمي������ جدي������د فر

، ل������م نس������اهم فر
. مناقشته

تعام���ل بش���كل شخصي��� م���ع ك���ل واح���د من���ا، يعك���س ج���وهر تعام���ل الرف���اق معن���ا م���ن .ب 
ك. الناحي��ة العملي��ة، أي كأش��خاص خ��ارج التنظي��م ه��ذا م��ن جه��ة، وم��ن جه��ة أخ��رى، ي��يت

.باب النتهازية للتضف بالجريدة المركزية مفتوحا
ي رف��اق الف��رع،. ج

ي�� مفه��وم رف��اق اللجن��ة الوطني��ة وب��افت
ي�� يكم��ن فر

إذا ك��ان المش��كل الحقيفت
، ي������ إط������ار واق������ع التنظي������م الح������الي

ي������ دور الجري������دة المركزي������ة، وطبيع������ة دوره������ا الح������الي فر
فر

ي
ي تخدمها، فإنن�ا رفض�نا مس�ألة الجري�دة المركزي�ة انطلق�ا م�ن القض�ايا ال�تت

والهداف التت
.سطرناها أعله

ي. د
إن ه�ذا العتب�ار يته�اوى، لس�بب بس�يط، ه�و ك�ون الجري�دة المركزي�ة: المشكل المتر

ي����ة ر���� عش����ية وض����حاها. جري����دة جماهيي إذن، م����ا ال����داعي للتي����ان به����ذا العتب����ار؟ ه����ل بيي
ي هويتنا النضالية؟

أصبح الرفاق يشككون فر
.ذلك هو السؤال الكبيي الذي يجب عل الرفاق توضيحه أمام عموم التنظيم

ي نقاش آخر، طرح علينا الرفاق ما مضمونه .4
وري: وفر ط ضر�� إن الرجوع إل الطار شر

ي��� نف���س نه���ج. لي نق���اش
إن ط���رح المش���كل عل ه���ذا المن���وال، ط���رح مغل���وط ويص���ب فر

فب�دل النق�اش م�ن منطلق�ات سياس�ية واض�حة، وأن يك�ون ه�ذا النق�اش. الرف�اق الس�ابق
عل مستوى رفاق التنظي�م كك�ل، وانطلق�ا م�ن الجوب�ة السياس�ية ع�ن البي�ان ، يلج�ؤون

.إل اللف والدوران
ر(إن الك����ل داخ����ل الف����رع  ر���� )رفاق����ا ومناض����ليي يعرف����ون عم����ق التناقض����ات السياس����ية م����ا بيي

ي 
، تشكلت عقدتها الساسية فر ر ر سياسييي . وما يحيط بها" إعادة البناء"توجهيي

ر ي���� بع����ض الس����اليب، أو ض����عف المناض����ليي
إن المش����كل، لي����س م����ا يعتق����د الرف����اق فق����ط فر

ي����� اس�����تيعاب توجيه�����ات 
، إنم�����ا المش�����كل"القي�����ادة"والرف�����اق خ�����ارج الس�����جن أو داخل�����ه، فر

ي� تجرب�ة المنظم�ة تغ�ذيه حالي�ا تص�ورات سياس�ية
، عمي�ق الج�ذور فر مشكل نه�ج سياسي�
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ر" حش���و"محاول���ة " القي���ادة"أك���ير عمق���ا م���ن الس���ابق، تعم���ل  أدمغ���ة الرف���اق والمناض���ليي
.بها، معتقدة أن هذا السلوب قادر عل فرض سيطرتهم عل التنظيم

، م�������ن الجوب�������ة السياس�������ية لرف�������اق ي�������
إن النق�������اش يج�������ب أن ينطل�������ق، وه�������ذا ه�������و المنطفت

اح���ات عملي���ة، وأن تبس���ط" القي���ادة" عل م���ا تض���منه بيانن���ا م���ن مواق���ف سياس���ية، واقيت
وأن المش�كل لي�س مش�كل أربع�ة رف�اق، بق�در م�ا ه�و. أجوبتها تلك أمام التنظي�م كتنظي�م

ال التناقض��ات العميق��ة. مش��كل مص��يي التنظي��م كتنظي��م وآف��اق تط��وره ر وإن محاول��ة اخ��يت
ي الرج�وع إل الط�ار أو ع�دم الرج�وع، ه�و كلم مغل�وط ويم�وه حقيق�ة التناقض�ات، ول�ن

فر
ي�� نهاي��ة المط��اف إل إل المزي��د م��ن تش��تت التنظي��م، ويري��د اس��تغلل حس��ن ني��ة

ي��ؤدي فر
.مناضلي ورفاق التنظيم الذين يجهلون خلفية الضاعات الحالية

ي تق�وم به�ا 
ي� النهاي�ة، ف�إن التش�وي��هات ال��تت

ي� فرعن�ا ته�دف إل" القي��ادة"وفر
ي الرف�اق فر

وب�افت
ي الضاع

.محاولة تمرير مواقفهم السياسية، وفرضها عل التنظيم بأساليب منحطة فر
ي����� ال�����دفاع ع�����ن

وعل ك�����ل مناض�����ل ورفي�����ق داخ�����ل تنظيمن�����ا يري�����د أن يتحم�����ل مس�����ؤوليته فر
ي��� إع���ادة )،أي التنظي���م الث���وري(رص���يده 

ي��� ت���اريخه، ويس���اهم فر
قة فر وع���ن الج���وانب المشر���

بن����ائه، وبن����اء وح����دته عل أس����س ص����لبة ومتين����ة، ويعم����ل ج����ادا لح����ل أزمت����ه عل قاع����دة
يري�����د ذل�����ك حق�����ا ويعم�����ل علمب�����ادئ الماركس�����ية اللينيني�����ة، لك�����ل رفي�����ق ولك�����ل مناض�����ل 

يتحقيق���ه،
ي ه���زت كي���ان الح���زب البلش���فر

ر س���نة إل ال���وراء لن���ذكر بالزم���ة ال���تت  نع���ود س���تيي
ي� قل�ب تل�ك" دور النقاب�ات"وحركت داخله ضاعات قوية، حي�ث ك�ان الخلف ح�ول 

فر

ي����
ي���� تي���ارات وتكتلت، ه����ددت الح���زب فر

ي قس����مت الح���زب، وتجس���دت فر
الضاعات ال����تت

ي����� وج�����وده
ي����� بن�����اء أول. وح�����دته، ب�����ل فر

ي فر
ونعل�����م جي�����دا هن�����ا، ت�����أثيي ودور الح�����زب البلش�����فر

وط الحص��ار والتطوي��ق  ي�� شر��
ي�� التاري����خ، فر

ي��اليجمهوري��ة عمالي��ة فر  الم��دعم بتح��ركالميج
ب ي�� ال��داخل، لج��ل الطاح��ة بتل��ك الجمهوري��ة الناش��ئة م��ن خلل ضر��

الق��وى الرجعي��ة فر

ي
.قلبها النابض، الحزب البلشفر

ر������ إل أس������لوب التص������فيات والط������رد وط ص������عبة ومعق������دة كه������ذه، ل������م يلج������أ لينيي ي������ شر������
فر

والمن���اورات والتحالف���ات اللمبدئي���ة، للتخل���ص م���ن التي���ارات المعارض���ة داخ���ل الح���زب،
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ي���� مرك����ز" الجه����از"ع����يج وض����ع " وص����يانته"باس����م الحف����اظ عل وح����دة ش����كلية للح����زب 
فر

ر����� أن يتلم�����س بفك�����ره الث�����اقب، وممارس�����ة القي�����ادة، ب�����ل عل العك�����س، فق�����د اس�����تطاع لينيي
ي المتع������دد ة س������نوات ط������وال م������ن الضاع السياسي������ والي������ديولوجج مبدئي������ة حنكته������ا خ������يج

ي
، وداخ�ل الح�زب البلش�فر اكي ال�ديمقراطي الروسي� الشكال داخل الحزب العم�الي الش�يت

ي 
ر أن يج�د الح�ل الملئ�م والس��لوب الن�اجع1912بعد تأسيسه فر ، نقول، استطاع لينيي

ي� مق�ال 
أعض�اء، مطالب�ا :ح�ول أزم�ة الح�زب"لحل تل�ك التناقض�ات، حي�ث ترج�م ذل�ك فر

:  بالحزب، كل أعضاء الحزب
.الدراسة المتبصة والعميقة لجوهر الخلفات القائمة )1
ورة تطورها )أي تلك الخلفات(دراستها  )2 ي ، سير

، وفي .عيب
وريتان، ذل�����ك أن ج�����وهر الخلف نفس�����ه يتط�����ور، ر����� مرتبطت�����ان وضر����� نقطت�����ان ل�����دى لينيي
يتح���ول، ويتض���ح، ب���ل يتغيي��� أحيان���ا خلل الضاع نفس���ه، ل���ذلك وج���ب تط���بيق المنه���ج
ال����ديالكتيكي م����ن أج����ل اس����تيعاب ج����وهره والق����درة عل إيج����اد حل����ول ل����ه، تق����دم وح����دة

. الحزب وتمتنها خارج أي طرح تنظيمي ضيق، يقفز عل الواقع وتناقضاته
لكن كيف يستطيع أعضاء الحزب أن يقوموا بذلك؟

ر بسيط وواضح : جواب لينيي
ر*  ي بها لينيي

ورية لذلك، ويعتر : يجب توفيي جميع المواد الضر
ورية .1 .حصول العضاء عل الوثائق الضر
.اعتمادهم عل تلك الوثائق .2
.إمكانيتهم التحقق منها .3
ر ب*  ي حالة عدم توفرها ينصح لينيي

: وفر
ة إل الط��راف المتص��ارعة ومطالبته��ا بتوض��يحات، وبالجاب��ة ع��ن ك��ل .1 الت��وجه مباشر��

.المور المتعلقة بالضاع
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une(ب��������������ل ك��������������ذلك اللج��������������وء إل مقابل��������������ة الط��������������راف المتص��������������ارعة فيم��������������ا بينه��������������ا  .2
confrontation  ( ر������������� ء ال�������������ذي يس�������������ميه لينيي ي�������������

une( )اس�������������تجواب ص�������������ارم(الشر
interrogation serrée(.

ر حول  ة" أزمة الحزب"لقد كانت مقالة لينيي : مناسبة ليطلق مقولته الشهيي
«     Celui qui croit les gens sur parole est un imbécile fini dont on
ne peut rien espérer ». Lenine

فؤاد الهللي
ادريس الزايدي
عبد الرحيم لبيض
كرطاط محمد
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