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ولـى للمنظمـة الماركسـية 
أ
ربعيـن لنعقـاد النـدوة الوطنيـة ال

أ
اللينينيـة- بمناسبة الذكرى الرابعـة و ال

مــام"المغربيــة 
أ
لــى ال ساســية، ســاهمت فــي1972الــتي انعقــدت فــي فاتــح ينــاير " اإ

أ
، و الــتي شــكلت حلقــة ا

لى الوضوح السياسـي و التنظيمـي، الـذي بلـورته وثيقـة دت اإ
أ
طلق دينامية فكرية و سياسية و تنظيمية، ا اإ

شهر من كـفاح التنظيم، نقد و نقد ذاتـي"
أ
 الوثـائق الـتي تعـرض وجهـة" غشـت 30"، يصـدر موقـع "عشرة ا

مام" في مجموعة من قضايا الخلف داخل الحركة الماركسية اللينينيـة المغربيـة
أ
لى ال  بيـننظر منظمة "اإ

مــام"، و ذلــك مســاهمة فــي تســهيل مهــام الطلع علــى تاريــخ منظمــة 1974و   1972
أ
لــى ال مــن خلل" اإ

ا.وثائقه

 غشت" غشت"3030موقع "موقع "
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مام"
أ
لى ال مام"وثائق وجهة نظر المنظمة الماركسية اللينينية المغربية "اإ
أ
لى ال وثائق وجهة نظر المنظمة الماركسية اللينينية المغربية "اإ

في قضايا الخلف داخل الحركة الماركسية اللينينية المغربية
1974  ــ  1972 

الوضع الراهن و المهام العاجلة للحركة الماركسية اللينينية ـ  وثيقة شبه جماهيرية.

الوضع الراهن و المهام العاجلة للحركة الماركسية اللينينية ـ  وثيقة داخلية.

لنبن الحزب الثوري تحت نيران العدو.

الندوة التحضيرية للقطاع الطلبي

نحو تهيئ شروط قيادة النضال الدفاعي للحركة الجماهيرية

جل خط ماركسي لينيني لحزب البرولتاريا المغربي ـ نقاش منظمتنا مع الفصيل الثالث.
أ
من ا

خطة عملنا داخل "جمعية المغاربة بفرنسا"الخط الجماهيري و دور المنظمة الجماهيرية ــ 
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تقديم:

مــام"يتضمن هذا الكـتاب مجموعة من الوثائق الجدالية التي جاءت كرد و تعبير عن وجهة نظر منظمة 
أ
لى ال "اإ

ت وسط الحركة الماركسية اللينينية المغربية.
أ
في مجموعة من القضايا الخلفية التي نشا

إســهامات جديــدة للفكــر الســتراتيجي" الوضــع الراهــن و المهــام العاجلــة للحركــة الماركســية اللينينيــة"قــدمت وثيقــة 
مام"لمنظمة 

أ
خيرة للثورة الوطنية الديمقراطية الشعبية و نقدها لسترتيجية حركــة " إلى ال

أ
كيدها لتصور هذه ال

أ
3"بعد تا

، و كــذا طرحهــا، علــى خطــى"العنــف الثــوري"لمفهــوم تعريــف المنظمــة و ذلــك مــن خلل المتســمة بالبلنكيــة، " مــارس
ســيس" مواقــع الصــدام"، و بمزيد من التدقيق و التعميــق، مفهــوم "المسودة"وثيقة 

أ
و ضــرورة بنــاء الخــط العســكري و تا

جيــل
أ
هــم الوثــائق السياســية وفبعــد صــدور هــذه الوثيقــة الــتي . المدرسة العســكرية كمهمــتين ل تقبلن التا

أ
تعتــبر إحــدى ا

مـــام"الســـتراتيجية لمنظمـــة 
أ
كـــرد حاســـم علـــى، و هـــي الـــتي جـــاءت 1980إلـــى  1970فـــي المرحلـــة الممتـــدة مـــن " إلـــى ال

طروحات اليمينية للخط السائد داخــل منظمــة 
أ
خطــة عمــل فــي الطبقــة"فــي وثيقــة  1973و المبلــورة ســنة " مــارس 23"ال

تجــر معهــا" تلميذيــة"منظــر الــردة و الــتراجع الــذي كــان يتصــور قيــام انتفاضــة " (محمــد الكرفــاتي"الــتي صــاغها " العاملــة
، مجموعـــة مـــن التهامـــات كـــرد مـــوجه"مـــارس 23"، ظهـــرت علـــى الجريـــدة المركزيـــة لمنظمـــة )الطبقـــة العاملـــة بالمدينـــة

مــام"لمنظمة 
أ
صــدرت علــى إثرهــا " إلى ال

أ
لنبــن الحــزب الثــوري"وثيقــة  منظمــةالبعــد تشــويه لمواقفهــا و وصــفها بالعفويــة، ا

ول بعــد وثيقــة " تحــت نيــران العــدو
أ
".الوضــع الراهــن و المهــام العاجلــة للحركــة الماركســية اللينينيــة"الــتي تشــكل الــرد ال

، هــي وثيقــة نظريــة تعــرض لقضــية الحــزب الثــوري الــذي شــكل إحــدى"لنبــن الحــزب الثــوري تحــت نيــران العــدو"وثيقــة 
23"منظمــة : القضـــايا الخلفيــة الجوهريــة فــي الصــراع النظــري للمنظمــة مــع الفصـــيل الرئيســي الثــاني داخــل "الحملــم"

مــام"، و هي تعبر عن وجهة نظر "مارس
أ
كــدت فيهــا، الــتي "إلى ال

أ
اعتمــادا علــى تــراث الحركــةة و مــن زاويــة نظريــة مبدئيــ ا

همية بناء الحزب الشيوعي ة، الشيوعية الثوري
أ
كـتنظيــم محكــم للطبقــة العاملــة مــن اجــل قيــادة ثورتهــا، مــعالثوري على ا

.، و كذا ربطها إستراتيجية التنظيم بإستراتيجية الثورة"نظرية بناء الحزب في السلم"تسجيل الوثيقة للرفض القاطع ل 
صــدرتهو الــرد الثــاني ، "نحو تهيئ شــروط قيــادة النضــال الــدفاعي للحركــة الجماهيريــة"في حين تشكل وثيقة 

أ
الــذي ا
المهــــام"الكـتابــــة الوطنيــــة للمنظمــــة و صــــاغه الشــــهيد عبــــداللطيف زروال، و هــــو رد يمثــــل اســــتمرارا و تعميقــــا لوثيقــــة 

فــيلطابع العــام للفــترة  السمة الرئيسية لالتي كانت قد حددت مهام المرحلة، في حين حددت هذه الوثيقة ..." العاجلة
للتمكــن مــن النتقــال مــن النضــال" الصــمود و اللتحــام بالجمــاهير"وضــعت لــه شــعار و ، "النضــال الــدفاعي للجمــاهير"

. العفوي إلى النضال الدفاعي المنظم تمهيدا لتغيير ميزان القوى عن طريق بناء الحزب البرولتاري
مــا وثيقــة 

أ
جــل خــط ماركســي لينينــي لحــزب البرولتاريــا المغربــي"ا

أ
، فهــي جــاءت تكـثيفــا للخــط العــام للمنظمــة"مــن ا

، حيــث كــان لزامــا طــرح نظــرة شــاملة و مكـثفــة عــن خــط"لنخــدم الشــعب"بســبب حداثــة العلقــة و النقــاش مــع فصــيل 
ن بلــور هــذا الفصــيل 

أ
الــذيـ الثــالث ـ المنظمة و تجربتهــا تنظيميــا و سياســيا بهــدف تــوفير شــروط وحــدة "الحملــم"، بعــد ا

، مجموعــة مــن"مــارس 23"تشــكل علــى إثــر خلفــه و صــراعه ضــد الخــط اليــديولوجي و السياســي الســائد داخــل منظمــة 
ساسية للمنظمة

أ
. الملحظات و النتقادات و التساؤلت حين اضطلعه على الوثائق ال
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ن وثيقة 
أ
، قــد صــدرت بصــيغتين مختلفــتين،"المهام العاجلــة للحركــة الماركســية اللينينيــة"وجب الشارة هنا، إلى ا

كـثر تداول كــانت موجهــة إلــى عمــوم مناضــلي التنظيمــات. الوثيقة الشبه الجماهيرية و الوثيقة الداخلية
أ
ولى، و هي ال

أ
فال

عضــاء 
أ
ســاس إلــى ا

أ
ساســية"و " لجــان النضــال"الشبه الجماهيرية المرتبطة بــالتنظيم المركــزي، و بال

أ
و" لجــان النضــال ال

في حيــن جــاءت الصــيغة الثانيــة موجهــة. الحلقات المرتبطة بها داخل الحركة الطلبية و التلميذية و القطاعات النقابية
ساســـا مـــن 

أ
طـــر المنظمـــة و التنظيـــم المركـــزي المكـــون ا

أ
، و هـــي الـــتي تميـــزت بـــالفقرات الخاصـــة"المحـــترفين الثـــوريين"ل

. بالمدرسة العسكرية
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اللينينيةاللينينية--للحركة الماركسيةللحركة الماركسية  الوضع الراهن و المهام العاجلةالوضع الراهن و المهام العاجلة
 

بريل 66
أ
بريل  ا
أ
19731973 ا

وثيقة شبه جماهيرية

اللينينييــن فــي مثــل الظــروف الــتي تجتازهــا إلــى تقييــم شــامل للوضــع الراهــن و لمهــامهم، يفــوق-تشتد حاجة الماركسيين

كـثر ما يمكن من الوضوح و الدقة
أ
خر، و يحتاجون إلى ذلك با

ف
ي ظرف ا

أ
ففــي مثــل هــذه الظــروف. حاجتهم إلى ذلك في ا

 على الوضع العام تحولت جديدة كالتي نعيشها حاليا، يكون الماركسيون
أ
شــد عرضــة لحتمــالت-حين تطرا

أ
اللينينيــون ا

خطــاء
أ
و يكــون لزامــا عليهــم حينئــذ إعــادة تــدقيق رؤيتهــم و تحليلهــم. النــزلق فــي التحليــل و تحديــد المهــام، و ارتكــاب ال

للوضع و تقييم التحولت الطارئة عليه و تحديــد المهــام المطلوبــة، و ذلــك بطريــق التشــبث بالمنهــج الجــدلي العلمــي فــي

.التحليل

راء الخاطئــة الــتي تــروج داخــل حركــة اليســار الماركســي
ف
ثبتــه بشــكل قــاطع عديــد مــن ال

أ
اللينينــي حاليــا، و بشــكل-هذا ما ا

خاص حين انطلق عمليات الجناح التحادي البلنكي التي جرفت عديدا من الرفــاق إلــى العجــاب و التبنــي و حــتى إلــى

".الصلحية"و" النتظارية"محاولة اتهام اليسار ب

اللينينيــة فــي طــور النشــوء والتبلــور، و يكــون الخــط السياســي-و تزداد هذه الحاجة إلحاحا حين تكون الحركة الماركسية

ولى، حيث يكون بناء تكـتيك سديد لهذه
أ
طواره ال

أ
العام و الوضوح النظري لمختلف قضايا الثورة في بلدنا ما يزال في ا

شد صعوبة
أ
كملها في المسيرة الثورية ا

أ
.المرحلة با

اللينينـــي لـــم تكـــن تتـــوفر فيهـــا شـــروط الوضـــوح الـــدقيق-و بصـــفة عامـــة فـــإن معظـــم التحاليـــل الســـابقة لليســـار الماركســـي

حــداث اليوميــة و
أ
للمرحلة التاريخية الراهنة من نمو الصراع الطبقي ببلدنا، فهي غالبا ما تظل مطروحــة علــى مســتوى ال

حــداث الجاريــة بالعلقــات الطبقيــة الــتي تعــبر
أ
ن تربــط ال

أ
حــداث الرســمية بصــفة خاصــة، و فــي رد انفعــالي بهــا، دون ا

أ
ال

نها ل تنظر إليها ضمن مرحلة تاريخية مــن
أ
حداث، و لهذا فهي تتخذ شكل التحليل الصحافي، و تكون وقتية، ل

أ
عنها ال

حداث إل تعبيرا عنه، ليس بشكل مبسط و مباشر و لكن بشــكل معقــد و ملتــوي، و هــذا
أ
نمو الصراع الطبقي ل تكون ال

حــداث بشــكل متعســف و إيجــاد الخطــوط و العلقــات الوهميــة
أ
النقــص كـثيرا يضــطر الرفــاق إلــى محــاولت الربــط بيــن ال

.التي تشدها بعضها إلى بعض

إن الرؤية التي سنسوقها في الصفحات التالية للوضع الراهن، و بصفة خاصة لمهامنا العاجلة، هي محاولــة للســهام فــي
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أ
لى ال :  وجهة نظر المنظمة الماركسية اللينينية المغربية "اإ

وضح للوضع الراهن و للمهــام الــتي يتطلبهــا، و بــذلك
أ
جل الوصول إلى رؤية ا

أ
الجهود المبذولة داخل اليسار الثوري من ا

جــل قفــزة كيفيــة فــي خــط و ممارســة الحركــة الماركســية
أ
ناه مــن ا

أ
اللينينيــة-فهــي اســتمرار فــي نفــس العمــل الشــاق الــذي بــدا

.بصفة عامة

ول 
أ
ميزات الوضع الراهن: ا

ربعة التالية 
أ
زمة النظام – انحلل البرجوازية الوطنيــة – انــدحار الجنــاح: يمكن إجمالها في المميزات الرئيسية ال

أ
ا

.البلنكي البرجوازي الصغير – الحركة الجماهيرية
I- زمة النظام

أ
ا

راء مخالفــة داخــل
ف
ولــى للوضــع الراهــن، عــن ا

أ
زمة النظام التي ما انفكت تتعمق باستمرار الميزة الرئيســية ال

أ
تشكل ا

ساسـي للنظـام هـو جمـع قـواه و-الحركة الماركسية
أ
ن التجـاه ال

أ
زمـة و تطمـس تناقضـاتها، و تــرى ا

أ
اللينينية تطمس هذه ال

حل تناقضاته و التفاف مختلف القوى المبريالية حوله و تدعيمه، و تصعيده للرهاب و البطش الـذي يمارسـه ضـد نمـو

ن هــذه النظــرة خاطئــة. 1الحركــة الجماهيريــة، و ضــد اليســـار الثـــوري و الجنـــاح الـــبرجوازي الصــغير البلنكـــي
أ
ينـــا ا

أ
و فــي را

اللينينيـة و هـي غيـر جدليـة كمـا-جدا، و هي بعيـدة النتائــج حـول تحديـد مجمـل الوضـع الراهـن و مهـام الحركـة الماركسـية

ساســها الموضــوعي، و فــي ربطهــا بتناقضــات المبرياليــة مــن جهــة، و
أ
زمــة النظــام و تناقضــاته، فــي ا

أ
نهــا ل تــرى ا

أ
ســنرى ل

خرى
أ
.الحركة الجماهيرية من جهة ا

ن النظــام قــد اختــار الطريــق الفاشــي .1
أ
خيــرة ا

أ
إن هــذه الموضــوعة صــحيحة تمامــا،. لقــد تــردد كـثيرا فــي تحاليلنــا ال

خيرة التي تميزت بشراسة لـم يســبق لهــا مثيـل، فمــن قمـع
أ
سابيع ال

أ
تؤكدها سياسة النظام تجاه الحركة الجماهيرية في ال

(الحركــة الطلبيــة و حــل منظمتهــم المناضــلة التحــاد الــوطني لطلبــة المغــرب 
أ
و اعتقــال مناضــليها، إلــى الطــرود) م.ط.و.ا

خيـرة فـي صـفوف اليسـار
أ
البريدية الملغومة، و عشرات الختطافات و العتقالت، إلى إعدام الضباط، إلى العتقـالت ال

الثــوري و الجنــاح التحــادي النقلبــي و توقيــف التحــاد الــوطني للقــوات الشــعبية، بالضــافة إلــى حجــز و قمــع الحريــات

، كل هذا في الوقت الــذي يقــوم فيــه النظــام بعمليــة تــدعيم و بنــاء...)حجز الصحافة المعارضة، منع التجمعات (العامة 

سيس إدارة (جهاز بوليسي فاشي خبراء المبريالية الفرنسية بصفة خاصة 
أ
راضــي الوطنيــة"تا

أ
بقيــادة البصــري،" حمايــة ال

ن هــذه الموضــوعة ل تطــرح إل  كوصــف لسياســة النظــام الرهابيــة تجــاه). بقيــادة الــدليمي" إدارة الوثــائق الســرية"و 
أ
بيــد ا

ن ترقــى إلــى  مســتوى التصــنيف العلمــي الــذي تضــمنته كلمــة الفاشــية تاريخيــا، و هــذا مــا
أ
نمــو الحركــة الجماهيريــة دون ا

يتطلب مزيدا من دراسـة النظـام و تناقضــاته الداخليـة و ارتباطــاته بالمبرياليـة، و تعميــق طبيعـة هـذا الختيــار الفاشـي و

زمـــة النظـــام الراهنــة و اســـتراتيجية المبرياليــة و
أ
علقـــاته بتناقضـــاته و بنمـــو تجـــذير الحركــة الجماهيريــة و حـــدوده ضــمن ا

.تناقضاتها

قليــة نشــيطة و واعيــة تنــوب عــن الجمــاهير فــيـ 1
أ
ن الثــورة هــي مــن عمــل ا

أ
 فــي بدايــة الحركــة العماليــة يــرى ا

أ
البلنكيــة هــي تيــار نشــا

.الستيلء على السلطة
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مام" 1974 ــ 1972قضايا الخلف داخل الحركة  الماركسية اللينينية المغربية 
أ
لى ال :  وجهة نظر المنظمة الماركسية اللينينية المغربية "اإ

ســــمالية .2
أ
زمــــة الشــــديدة للرا

أ
ت الفاشــــية تاريخيــــا فــــي الســــنوات العشــــرين مــــن هــــذا القــــرن، كحــــل لل

أ
لقــــد نشــــا

كـتــوبر
أ
الحتكارية، من جراء انطلق المد الثوري البروليتاري الهائل الذي كان يهدد بالعصف بها، و الذي دشــنته ثــورة ا

كـتـوبر. الكبر 1917
أ
ن تقــف فـي وجـه الزحــف الهائــل للبروليتاريــا ابتـداء مـن ا

أ
سـمالية ببنيتهــا الليبراليــة ا

أ
و حين عجـزت الرا

زمـــة فـــي صـــورة الدكـتاتوريـــة الســـتبدادية1917
أ
زمـــة. ، وضـــعت سياســـة الرهـــاب و البطـــش وســـيلة لحـــل هـــذه ال

أ
هـــذه ال

لمانيــة كــانت قــد عجــزت عــن فــرض إعــادة
أ
يضــا بفعــل التطــاحن بيــن مختلــف المبرياليــات، فالبرجوازيــة ال

أ
المتعاظمــة ا

ن البرجوازيــة اليطاليــة و اليابانيــة كــانت تبحــث عــن حــل" عــادل"تقســيم 
أ
بالنســبة لهــا فــي تقاســم المســتعمرات، كمــا ا

 البريطانيـــة و الفرنســـية وتقســـيم جديـــد للمســـتعمرات يناســـب مطامحهـــا، فـــي وجـــه المبرياليـــةجديـــد لنموهـــا، و إعـــادة 

مريكيـــة، كـــل هـــذا تطلـــب بنـــاء هـــذه الدكـتاتوريـــة الســـتبدادية
أ
ساســـي إلـــى الطبقـــات. ال

أ
و قـــد اســـتندت الفاشـــية بشـــكل ا

ن تكسب طابعــا وطنيــا شــوفينيا،
أ
الوسطى التي كانت تعاني من البؤس و تفاقم وضعيتها، و استطاعت هذه الفاشيات ا

زمــة الثوريــة الناشــبة الـتي
أ
ساسـا جماهيريـا، حيــن طرحــت نفســها بــديل لحــل ال

أ
كـثر ثباتــا و ا

أ
ن تملك جذورا اجتماعيــة ا

أ
و ا

ممية الثانية
أ
ن تحسم فيها نتيجة خيانات ال

أ
وربية ا

أ
.لم يكن بمقدور البروليتاريا ال

ن الفاشــية الجديــدة و الناميــة فــي عــدة بلــدان داخــل مــا يســمى  .3
أ
تملــك هــذه الجــذور، فهــي" العــالم الثــالث"كمــا ا

نظمـــة إرهابيـــة قويـــة، تلعـــب دور
أ
مريكيـــة بصـــفة خاصـــة فـــي بنـــاء ا

أ
تـــدخل ضـــمن الســـتراتيجية الجديـــدة للمبرياليـــة ال

مريكـــا اللتينيـــة و إيـــران فـــي منطقـــة
أ
المبرياليـــة فـــي قمـــع و ســـحق نضـــالت الشـــعوب المتناميـــة، مثـــل البرازيـــل داخـــل ا

نظمــة ترتكـــز إلـــى تـــدعيم برجوازيـــات هــذه البلــدان، ذات الطبيعـــة... الخليـــج العربــي و جنــوب إفريقيـــا و تركيــا 
أ
و هــذه ال

الكمبرادورية، بحيث تتحكم في كل موارد البلد، و تعتمد إلى جيش قوي و جهاز بوليسي إرهابي منظــم، يــديره خــبراء

و  CIAالمبريالية بطريق غير مباشر عن طريق عملء 
أ
، و تدعمها اقتصاديا بالمساعدات و القروض و"كـتائب السلم"ا

ساس هذه البرجوازيات الكمبرادورية... البعثات 
أ
.و تستند هذه البرجوازيات إلى نخب عسكرية منظمة تشكل ا

ساســــهافــــي بلدنــــا نمــــت الطبقــــة الحاكمــــة، بشــــكل مضــــاد للبرجوازيــــة الوطنيــــة نفســــها، و فــــي اتجــــاه  .4
أ
نســــف ا

إن إحـــدى الميـــزات الرئيســـية لديناميـــة الصـــراع. ، بارتبـــاط مباشـــر بـــالنهب الســـتعماري الجديـــدالقتصـــادي الموضـــوعي

، و تمركـز كـل مـوارد اقتصـادالنحلل و التفسـخ المتزايـد للبرجوازيـة الوطنيـة اقتصــاديا و سياسـياالطبقـي فـي بلدنــا هـي 

ســهم
أ
جنــبي و علــى را

أ
ســمال ال

أ
قلية تتقلص قاعدتها الجتماعية باستمرار مــن المعمريــن الجــدد و وســطاء الرا

أ
البلد في يد ا

قلية الحاكمة و ضامن وحدة و تماسك فئتها
أ
.الملكية المغربية التي تشكل رمز هذه ال

إن هــــذا التجــــاه فــــي نمــــو هــــذه الطبقــــة الحاكمــــة يرجــــع إلــــى الســــتراتيجية الموضــــوعة فــــي ايكــــس ليبــــان فــــي إطــــار

هــا بالتحــالف مــن
أ
ن تصــحح خطا

أ
اســتراتيجية المبرياليــة فــي الســتعمار الجديــد، فقــد اســتطاعت المبرياليــة الفرنســية ا

ت الثـــورة
أ
جديـــد مــع الملكيـــة و الطبقـــة الحاكمـــة و البرجوازيـــة الوطنيـــة فـــي شـــكل الســـتعمار الجديـــد، و ذلـــك حيـــن بـــدا

ديمقراطيــة مســلحة تهــدد بنســف مســتقبل مصــالح المبرياليــة-الشــعبية المنطلقــة تحمــل بــذور نمــو جــذري لحركــة شــعبية

ســـها الملكيـــة
أ
ـــا كليـــة، كـــانت تلـــك الســـتراتيجية تقـــوم علـــى بنـــاء الطبقـــة الحاكمـــة العميلـــة و علـــى را الفرنســـية فـــي بلدن
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فـــق. الســـمنت الـــذي يلحـــم مختلـــف فئت الطبقـــة الحاكمـــة
أ
و تبـــع ذلـــك تكســـير و تفـــتيت المنظمـــات الشـــعبية ذات ال

خرى، في غيــاب) المقاومة، جيش التحرير(الجذري المتزايد 
أ
بالقمع الدموي من جهة، و المناورات السياسية من جهة ا

ي اســتراتيجية و فــراغ سياســي هائــل لــدى هــذه المنظمــات، و تبــع ذلــك إفــراغ منظمــة العمــال النقابيــة التحــاد المغربــي
أ
ا

كــل هــذا تحــت. المنبثقــة فــي إطــار المعركــة الوطنيــة مــن مضــمونها النضــالي علــى يــد بيروقراطيــة نقابيــة) ش.م.ا(للشــغل 

جنحتها، و بتنفيــذ مـن حكوماتهــا الوطنيـة، و تحــت غطـاء الوحـدة الوطنيــة
أ
كيدة للبرجوازية الوطنية بكل ا

أ
الضمانات ال

، و الشــروع1962و 1960، و تــوج هــذا بلفــظ البرجوازيــة الوطنيــة مــن الحكــم علــى مرحلــتين فــي ...و الحمــاس الــوطني 

.بشره ل مثيل له في عملية تصعيد النهب الستعماري الجديد و تفقير و تشريد الجماهير الكادحة
يضــا الــوجه البــارز لعمليــة اشــتداد النهــب و بشــكل ل مثيــل لــه، .5

أ
و يشــكل نمــو جهــاز الدولــة الطفيلــي و فســاده ا

حيث يتوسع و يتضخم جهاز الدولة و نفوذه و هيمنته على كل القطاعات عـن طريـق مـا يسـمى المكــاتب الوطنيـة بصـفة

...).خاصة؛ مكـتب التسويق و التصدير، مكاتب الزراعة، مكـتب الري، مكـتب الشاي و السكر 
يــدي الفلحيــن الفقــراء و

أ
راضــي مــن ا

أ
ســمالية فــي الباديــة بــانتزاع ال

أ
و تشــكل سياســة الســدود القائمــة علــى تطــوير الرا

رباحــا سـهلة و سـريعة و دون مصــاعب للرسـاميل
أ
وربــا، و نمـو قطـاع السـياحة الــذي يضـمن ا

أ
تحويل المغرب إلى مزرعــة ل

بـــرز مظـــاهر مجـــالت نشـــاط سياســـة الطبقـــة الحاكمـــة القتصـــادية القائمـــة علـــى التبعيـــة المطلقـــة للمبرياليـــة
أ
جنبيـــة، ا

أ
ال

.ومعاداة التصنيع الحقيقي للبلد و التحرر القتصادي
مليــار فرنــك قديمــة مــن  600ما يقرب من  1972و يبلغ نمو جهاز الدولة الطفيلي إلى الحد الذي يمتص في ميزانية 

مليار تشكل كل الدخل الـوطني السـنوي، إن نتائــج هـذه السياسـة هـي تمركـز الـثراء و البــذخ لـدى الطبقـة 1500مجموع 

ي تحســينفالنظــام عــاجز عــن . الحاكمــة و تمركــز البــؤس و الفقــر و البطالــة و الجــوع و الجهــل لــدى الجمــاهير الكادحــة
أ
ا

جــل امتصــاص مــؤقتلوضــعية الجمــاهير
أ
و تعميــم جزئــي للتعليــم مــن ا

أ
 و لــو فــي حــدود تخفيــف حــدة البطالــة الشــديدة ا

بــرز النتائــج
أ
زمــة القتصـادية الدائمــة للنظـام و تسـرع بــه نحــو الفلس القتصـادي، و ا

أ
لنقمتها، و ينتج عن ذلك تعمــق ال

زمة 
أ
:لهذه ال
زمة .1

أ
.تراكم الديون بشكل مستمر لتغطية ال

.الرتكاز على إرهاق الجماهير الكادحة بالضرائب المباشرة و غير المباشرة .2
.العجز الدائم في الميزان التجاري .3

قســام
أ
و تـؤدي سياسـة النظـام هـذه إلـى تفكيــك و تفقيــر البرجوازيــة الصـغيرة المتوسـطة و خنقهــا اقتصـاديا، و دفـع ا

طــر فــي جهــاز الدولــة المتضــخم باســتمرار، ثــم
أ
منهــا إلــى صــف الجمــاهير الكادحــة، ثــم دمجهــا اقتصــاديا و تحويلهــا إلــى ا

.تفكيكها و دمجها سياسيا
ســـاس الموضــوعي لبنـــاء نظـــام فاشــي ذو جـــذور اجتماعيـــة وطيـــدة، و ليــس فــي مقـــدوره إل

أ
كـــل هــذا يفقـــد النظــام ال

ساليب الفاشية في القمع و الرهاب
أ
.، لوقف زحف الجماهير المسحوقةال

ن محــاولت النظــام الراميــة إلــى عمليــة  .6
أ
ســاس إيــديولوجيكمــا ا

أ
عيــنبنــاء ا

أ
 لنظــام فاشــي، تمنحــه المشــروعية فــي ا
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.الجماهير، محكوم عليها بالفشل
مير المؤمنين"إن ارتكاز هذه العملية في عملية النبعاث السلمي، و الهيبة الدينية الشعبية

أ
، و خلـق"المام" "ل

نهـا ترمــي
أ
سسـها الموضـوعية، ل

أ
جماعات الخوان المسلمين، هذه العمليـة الـتي يقودهـا الكـاهن المكـي الناصـري تفتقــد ا

، إن النجــاح النســبي الــذييعيــش يوميــا علــى قمــع و امتصــاص دمــاء الجمــاهير الكادحــةإلــى إعطــاء المشــروعية إلــى نظــام 

بصـــفة خاصـــة، داخـــل الجمـــاهير العربيـــة فـــي الشـــرق يرجـــع لكونهـــا كـــانت 1952لقتـــه حركـــة الخـــوان المســـلمين قبـــل 

فـراد الطبقـةمعارضةإيديولوجية 
أ
ن ا

أ
نظمـة الخائنــة و المتخاذلـة فـي الشـرق، كمـا ا

أ
، إيديولوجيـة تنطلـق مـن موقـع نقـد ال

ول من يسيء إلى الدين في سلوكهم اليومي
أ
وتوقراطية التي تزرع الضــطهاد فــي كــل مكــان و ل تحصــد. الحاكمة هم ا

أ
و ال

صــبحت 
أ
مفــاهيم- بحكــم رغبــة الحســن و عبــد ا فـي تحويــل المغــرب إلــى ضــيعة لهمــا-إل الحقــد علــى الطبقــة الحاكمـة، ا

ميـــر المـــؤمنين"
أ
علنـــه ضـــباط " المـــام"و" ا

أ
غشـــت 16تفقـــد مفعولهـــا اليـــديولوجي لـــدى الجمـــاهير الكادحـــة، و هـــذا مـــا ا

وفقير
أ
.بشجاعة داخل المحكمة، و على لسان الجلد ا

إن كون النظام المتعفن قد عجز عن وقــف المـد الجمــاهيري المتنـامي ممـا يعـرض مسـتقبل المصـالح المبرياليـة .7

هميـة الحاسـمة بالنســبة
أ
للتحطيم، بحكم تضارب مصالحها في الوطن العربي و في منطقة غرب البحر المتوســط ذات ال

 بحكــم عمالتهـا و تفانيهــا فـي خدمـة مختلــفو هـذه التناقضــات ترتبــط بتناقضــات الطبقـة الحاكمــة. لمختلــف المبرياليــات

.المصالح المبريالية ببلدنا
إن جـــوهر التنـــاقض يكمـــن فـــي الخلف بيـــن المبرياليـــة الفرنســـية الـــتي تتمركـــز مصـــالحها القتصـــادية الضـــخمة فـــي

بنــاك الكــبرى 
أ
مريكيـة الـتي يمثــل المغــرب) و ضــمنها بنــك روتشــلد الصـهيوني الكــبير(بلدنا عن طريق ال

أ
و المبرياليــة ال

ولـى موقعــا اســتراتيجيا هامــا فـي إطــار الصــراع حــول منــاطق النفــوذ مـع التحريفيــة الســوفياتية و
أ
بالنسبة لهــا فـي الدرجــة ال

.قمع كـفاحات الشعوب المتنامية
حــد عوامــل

أ
ولية الهامة و ذات الموقع الســتراتيجي الهــام هـو ا

أ
ن عملية نهب الصحراء الغربية الغنية بالمواد ال

أ
كما ا

هذا التناقض، هذه المنطقة التي تتراكم عليها المؤتمرات من كـل جــانب، فقـد تــم اكـتشـاف حقـول ضـخمة تعــادل نفــس

الحقول الكبيرة في الخليج العربي، و فــي شــروط مناســبة للسـتخراج، و ظــل هـذا الكـتشـاف ســريا حـتى تسـوية وضــعية

.2المنطقة سياسيا
و بــالرغم مــن كــون المبرياليــة الفرنســية، الــتي كــانت تنهــج فــي زمــن ديغــول سياســة شــبه مســتقلة عــن المبرياليــة

مريكيـــة الـــتي تقـــود المعســـكر المبريـــالي، فـــإن ثقـــل
أ
ت تعـــود تـــدريجيا ضـــمن الهيمنـــة المبرياليـــة ال

أ
مريكيـــة، قـــد بـــدا

أ
ال

ساســي
أ
خــرى يجعــل منهــا الســند ال

أ
ســمالية الفرنســية فــي بلدنــا، و ضــعفها النســبي مــن جهــة ا

أ
المصــالح القتصــادية للرا

 اكـتشاف البترول في إقليم طرفاية على يد اليطاليين في زمن ماتي 2
أ
، ثــم تخلــوا عنــه لشــركة1960 ابتداء من ســنة MATTEIـ بدا

عــادت التنقيــب منــذ ESSOإيســو (
أ
دى ذلــك إلــى اكـتشــاف حقــول ضــخمة يبلــغ طــول1965) فــي إطــار مســاومة بينهمــا الــتي ا

أ
، و ا

حــدها 
أ
كيلومــتر داخــل ســاحل البحــر و تمتــد إلــى داخــل الصــحراء االغربيــة، و رفضــت إيســو البــدء فــي هــذا الســتخراج ســنة 100ا

.و حتى تسوية المنطقة سياسيا، في الوقت الذي يتقدم فيه التنافس حول مناجم الفوسفاط في بوكراع 1968
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جل امتصاص حركة الجماهير المتصــاعدة و نقمــة
أ
كـثر، من ا

أ
جل إصلحه و دفعه في طريق ليبرالي ا

أ
للنظام الملكي من ا

.فئت الطبقة الحاكمة نفسها، و هذه هي استراتيجية المبريالية الفرنسية داخل كل العالم الثالث
مريكيـــة فبحكـــم دورهـــا فـــي قيـــادة المعســـكر المبريـــالي فـــي الصـــراع ضـــد المعســـكر الشـــتراكي و

أ
مـــا المبرياليـــة ال

أ
ا

ليــة القتصــادية و العســكرية الضــخمة الــتي تتــوفر لــديها، يجعــل اســتراتيجيتها
ف
كـفاحــات الشــعوب المتناميــة، نتيجــة ال

وضحنا سابقا تكـون قـادرة 
أ
نظمة عسكرية فاشية كما ا

أ
خرى على بناء ا

أ
، علـى وقــفالمبريـالي الـدعم بقـوةتنبني من جهة ا

خــرى مجــاورة و
أ
زحف الجماهير الكادحة و ضمان المصالح المبريالية و القيام بــدور المبرياليـة فـي سـحق و قمـع بلـدان ا

تستند في ذلك إلى تدعيم و تقوية برجوازيات هذه البلدان سياسيا و اقتصاديا، و بنــاء نخــب عســكرية ذات جهــاز فاشــي

ضخم يكون قادرا على تكسير الحركات الثورية و سحق انتفاضات الجماهير، و على امتصاص سخط الجمــاهير فــي إطــار

مثلة الشهيرة واضحة في هذا المجال" وطنية"إصلحات 
أ
.ل تضر بالمصالح الستراتيجية للمبريالية، و ال

، الــتي ليســت إل تعــبيرا عــن اســتراتيجية1972غشــت  16و 1971يوليــوز  10فــي هــذا الطــار يجــب وضــع انقلبــي 

وتوقراطيــة الحســن العـاجزة عــن القيــام بــدورها المطلـوب فـي ضــمان المصــالح المبرياليــة
أ
مريكيــة فـي قلــب ا

أ
المبريالية ال

ساسية، بوقف نمــو الحركــة الجماهيريــة الــتي يتحــول تــدريجيا شــعار الجمهوريــة إلــى مطمحهــا المباشــر
أ
وتوقراطيــة. 3ال

أ
فال

المتعفنــة، و هــي رمــز الطبقــة الحاكمــة و ضــامن وحــدتها، لــم تعــد قــادرة علــى القيــام بــدورها المطلــوب فــي تجــذير الحركــة

الجماهيرية، و توازن و التحام فئت الطبقة الحاكمة، حيث يقوم حسن و عبد ا بشره مخيف بعملية تحويل المغــرب

مام البطون المتوحشة لكمشة الطبقة الحاكمة، مما يزيد في رغبة الطبقــة الحاكمــة 
أ
فــيإلى ضيعة لهما و تضيق الخناق ا

وتوقراطيــة الطفيليــة، و تعويضــها بدكـتاتوريــة عســكرية فاشــية تضــمن مصــالح الطبقــة الحاكمــة و ضــمان
أ
إزاحــة عرقلــة ال

.الهيمنة المبريالية و توقف الزحف الجماهيري و نمو القوى الثورية المتزايد
مر .8

ف
نظمــة الرجعيــة الــتي تمــارس التــا

أ
حــد ال

أ
علــى مســتوى الــوطن العربــي، فــإن عزلــة النظــام تتعمــق بحكــم كــونه ا

مــا مهزلــة إرســال الجيــش إلــى ســوريا فلــن تســتطيع ســتر خيانــاته
أ
خفيــة ضــد الثــورة الفلســطينية طليعــة الثــورة العربيــة، ا

مـام تخـاذل. للثورة العربية، و ل مهزلة الثوري الفريقـي تسـتطيع ذلـك
أ
و تـزداد هـذه العزلـة علـى مسـتو المغـرب العربـي، ا

سباني، مما يدفع النظام الجزائري و الموريطاني الذين
أ
حسن و اتجاهه للمساومة على الصحراء الغربية مع الستعمار ال

طـــراف المعنيـــة باســـتثمار خيـــرات المنطقـــة، إلـــى البتعـــاد عـــن النظـــام و بصـــفة خاصـــة النظـــام
أ
نفســـهما مـــن ال

أ
يعتـــبران ا

حيــث طــار خــدام الحســن بعــد انطلق عمليـة البصــريين، الــذي يتشــكك فــي مســاعدة النظــام الجزائــري لهــم و(الجزائــري 

خيرة )تسربهم من حدودها إلى المغر
أ
لتمزيــق...) زيارة وزير خارجيــة الحســن إلــى واشــنطن (، و بالرغم من التحركات ال

طوق العزلة، و البحث عن علقات اقتصادية و مساعدات من التحاد السوفياتي هــي محــاولت محكــوم عليهــا بالفشــل،

طراف على نظام الحسن المتعفن
أ
.و لن تحد من غضب كل ال

مقران في قاعة المحكمة العسكرية بالقنيطرة ـ 3
أ
وفقير التي صرح بها ا

أ
ن ننسى ملحظة ا

أ
خــذ(ل يجب ا

أ
ن تا

أ
يمكن لجماعــة مســلحة ا

يضا على الجناح التحادي النقلبي)الحكم في المغرب
أ
ثير هذا ا

أ
.، و تا
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، و قابلــةمركــز تناقضــات متزايــدة تتعمــق باســتمراركــل هــذه العوامــل تجعــل مــن النظــام العميــل، موضــوعيا،  .9

للنفجار و العصف بـه، و تجعـل مـن عمليـة تغطيـة وجهــه بقنـاع ليــبرالي مزيــف محاولـة فاشـلة، و قـد عــدل حسـن نفسـه

ن انكشف زيفها
أ
ن يتعمـق و يتوسـع إل. عن اللعبة البرلمانية بعد ا

أ
ن اشـتداد هـذه التناقضـات و انفجارهــا، ل يمكــن ا

أ
إل ا

، و اشتداد قوى الثورة العربية في المنطقة، مما يقرب نهاية النظــام، و يجعــلبمقدار نمو الحركة الجماهيرية و جذريتها

ت تظهــر بــوادره لــدى المبرياليــة الفرنســية نفســها 
أ
التهديــد(مــن مصــلحة كــل القــوى الطاحــة بــه، و هــو التجــاه الــذي بــدا

سـاتذة الفرنســيين 
أ
خير من طرف النظـام بإعـادة النظـر فـي المصـالح الفرنسـية و حملتـه علـى ال

أ
، و عـدم اعتبــار هـذه...)ال

نــه يســتطيع القمــع و البطــش و
أ
العلقــة، يجعــل الكـثيرين يــرون النظــام فــي حــد ذاتــه قويــا و بــدون تناقضــات، لمجــرد ا

زمته وعزلته، وهذا هو اتجاه
أ
ن النظام مفككا و ضعيفا، بل إن نمو حركة الجماهير حتى يتم تعميق ا

أ
الرهاب، ل يكـفي ا

حداث، وما دامت ساحة الصراع لم تفرز القوة البديلة للنظام و لكل الطبقة الحاكمة، فالبرجوازية الوطنية ل يمكنهــا
أ
ال

ن تكون تلك القوة، في الوقت الـذي لـم تبلـغ فيـه الحركــة الجماهيريــة
أ
حركـة الطبقـة العاملــة و الفلحيــن مرحلــة القــدرة: ا

علــى الحســم فــي الصــراع مــع النظــم، فــإن الطبقــة الحاكمــة ســترمي بنظــام الحســن العــاجز، و ســتوفر الشــروط لتخفيــف

.استراتيجية المبريالية في المنطقة، في سحق مد الثورة العربية المتنامي هنا في الجناح الغربي للوطن العربي
II  انحلل البرجوازية الوطنيةــ
يـــام دعمـــا سياســـيا ســـافرا للنظـــام بصـــورة لـــم يســـبق لهـــا مثيـــل، فـــي الحملـــة الفاشـــية .1

أ
تقـــدم البرجوازيـــة هـــذه ال

اللينيني إلى الجناح التحــادي-المتصاعدة للنظام ضد الحركة الجماهيرية و قواها المناضلة، ابتداء من اليسار الماركسي

يــام حيــن كـان مناضـلو التحـاد
أ
البلنكي، و إلى الحد الذي تساهم فيه البرجوازية في حفلت النظام دون خجل، فمنـذ ا

ي حــرج، و
أ
يــدي جلدي النظــام، لــم يجــد عبــد ا إبراهيــم ا

أ
الوطني للقوات الشعبية يعذبون في الفيلت السرية، على ا

مينــة"هو الزعيم المزعوم للتحاد الوطني للقوات الشعبية، في حضور حفلة زفاف 
أ
علنيــة و مصــافحة حســن المجــرم،" ا

و حيــن كــان المقــاومون الحقيقيــون يــذوقون صــنوف التعــذيب الجهنمــي كــان علل الفاســي المهــترئ، يجلــس إلــى مائــدة

ســيسعصــمان فــي 
أ
و قبــل ذلــك قــامت صــحافة حــزب الســتقلل بــالتحريض و. 4العملء و البــوليس- المقــاومينحفلــة تا

التغطيــة الدعائيــة لعمليــة الحكــم فــي تصــفية اليســار الثــوري، و بعمليــة تهجــم شــديد ضــد الفكــر الثــوري، و البحــث عــن

فضل الصيغ القانونية لحل منظمة الجماهير الطلبية المناضلة التحاد الوطني لطلبة المغرب، ثم 
أ
بالصمت المتواطئا

مـا البيروقراطيــة
أ
خيـرة و توقيــف حـزب التحـاد الـوطني للقـوات الشـعبية، ا

أ
يــام ال

أ
في تصفية المناضلين التحــاديين فـي ال

شــد الطـرق الفاشــية، و بشــكل
أ
النقابية فإنها تقوم بالدور الموكول إليها فـي تكســير نضــالت الطبقـة العاملـة و إجهاضــها با

ن تحتل موقعها التاريخي في قيادة كـفاح شــعبنا 
أ
رادت ا

أ
ن تفصــليغدو معه من المستحيل على طبقتنا العاملة إذا هي ا

أ
ا

.بين النضال ضد الباطرونات و البوليس و بين النضال ضد عصابات البيروقراطية النقابية
ليبـان المخزيــة، النحلل الــذي يجعــل مـن هـؤلء-إنه النحلل الذي تعرفه البرجوازيــة الوطنيــة منــذ صـفقة إيكــس

سيس"الماركسية"ساهم البشير الفكيكي الذي يدعي لنفسه  ـ 4
أ
خرين في عملية التا

ف
.، و كذلك سعيد بونعيلت و ا
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زمته المتنامية
أ
خيرة للنظام، كلما احتاج إلى التنفيس عن ا

أ
.السادة في نهاية المطاف قوة احتياطية ا

ساس الموضوعي لهذا النحلل هو  .2
أ
، و هي التي تسمىالتفكيك القتصادي الشديد للبرجوازية المتوسطةإن ال

و الليبرالية، في بنية النظام التبعية، و هذه إحــدى الميــزات الرئيســية لديناميــة الصــراع الطبقــي ببلدنــا،
أ
عادة بالوطنية ا

ســس الموضــوعية لنمــو وازدهــار البرجوازيــة المتوســطة، بحكــم هيمنــة المصــالح
أ
ففــي نظــام التبعيــة للمبرياليــة تنعــدم ال

وليــة و ســوق لمنتوجاتهــا الصــناعية، و اســتيلء الكمشــة
أ
المبرياليــة الحتكاريـــة و تحويلهـــا بلدنــا إلــى مصـــدر للمــواد ال

وصــال السياســية للبرجوازيــة الوطنيــة،. الحاكمة على موارد البلد و اقتصاده
أ
ســاس القتصــادي و تفكيــك ال

أ
إن نسف ال

ول بالنســبة لســتراتيجية السـتعمار الجديـد منــذ اســتقلل 
أ
و بحكــم التخطيــط القتصــادي. الشــكلي 1956كان الشــرط ال

للســتعمار الجديــد لــم يكــن للبرجوازيــة المتوســطة إل مجــال هامشــي تحــت مراقبــة جهــاز الدولــة الطفيلــي يتــم تضــييقه

ينتهــي إلــى النــدماج تــدريجيا فــي جهــاز... باســتمرار يتكــون مــن بعــض الصــناعات الخفيفــة و التحويليــة و قطــاع الخــدمات 

قســام
أ
الدولــة الــذي يتوســع احتكــاره و هيمنتــه علــى كــل اقتصــاد البلد، و يقلــص قاعــدة البرجوازيــة المتوســطة و يــدفع با

خــرى منهــا إلـى صـف البرجوازيــة الصــغرى و حــتى
أ
قسـام ا

أ
منها إلى خدمة جهاز الدولة في شــكل برجوازيــة تقنوقراطيـة، و ا

راضي تبقى في ملك الدولة بشتى
أ
ن هذه ال

أ
راضي فل تؤدي مطلقا إل إلى نموها ل

أ
ما عملية توزيع ال

أ
الجماهير الكادحة، ا

شكال 
أ
و ل تؤدي إل إلى نمو فلحين متوسطين هم من البرجوازية الصـغرى، يلعبـون دور...) التعاونيات، القروض (ال

راضي
أ
من بالنسبة لستحواذ الملكين الكبار على ال

أ
.صمام ا
ســاس الموضــوعي لهــذا النحلل، و الــذي يعــبر عنــه  .3

أ
جهــزة السياســية البرجوازيــة إلــى فئتذلــك هــو ال

أ
تقلــص ال

طر له، ل مستقبل لهم إل في إطار خدمة النظام من المحترفين السياسيين
أ
.كـقوة احتياطية له، و تحولهم كا

ن تحقـق نمـوا نســبيا مسـتقل،
أ
في بلدان عديدة مما يسمى بالعــالم الثــالث اسـتطاعت بعـض البرجوازيــات الوطنيــة ا

قــــل تـــونس، و اســــتطاعت هـــذه... فـــي الطــــار التبعـــي لنفســـه، وفقــــا لشــــروط خاصـــة، مثـــل الهنـــد و الشـــيلي 
أ
و بنســـبة ا

ن هـــذه البرجوازيـــات لـــم تســـتنفذ
أ
نظمـــة ليبراليـــة نســـبيا، بحكـــم ا

أ
شـــواطا فـــي بنـــاء ا

أ
ن تقطـــع ا

أ
البرجوازيـــات نتيجـــة لـــذلك ا

سـس تطـور ليــبرالي. شعاراتها الوطنية نهائيا
أ
سـس بتاتــا، و تنعـدم تبعــا لـذلك ا

أ
وضحنا سابقا تنعدم هـذه ال

أ
في بلدنا كما ا

ســس النضــال الــديمقراطي الليــبرالي، هــذا مــا تظهــره المحــاولت اليائســة
أ
فــي إطــار النظــام الحــالي، و تنعــدم تبعــا لــذلك ا

ن
أ
ن، تلك الــتي يريــد مــن خللهــا عبــد ا ابراهيــم ا

ف
لبرجوازياتنا في تحقيق ذلك، و هو ما يظهر عبث هذه المحاولت ال

لنــدي"يجعـــل مـــن نفســـه 
أ
وهــام علل فــي ملكيــة" ا

أ
يضـــا ســـخافة ا

أ
المغـــرب، تحـــت ســـتار تحليلتـــه العلميـــة، و مــا يظهــر ا

جــزاء الجذريــة مــن هــذه البرجوازيــات كمــا هــو. دســتورية تحــت ظــل الحســن و نظــامه
أ
إن هــذا النحلل يــؤدي بخــروج ال

مـا تلـك المتحجـرة و المتعمقـة
أ
خيرة للجناح التحادي البلنكي و في الطريق الرهابي المسـدود، ا

أ
الحال في العمليات ال

وهامهــا 
أ
و الليبراليــة فهــي ســتتحول إلــى خدمــة النظــام فــي نهايــة المطــاف، و هــو" الصــلحية"منهــا الــتي تظــل ســجينة ا

ن
ف
.التحول الذي تبدو بوادره منذ ال

III  اندحار الجناح البلنكي البرجوازي الصغيرــ
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يشكل اندحار المحاولة المغامرة الجديدة للجناح البلنكــي الــبرجوازي الصــغير، المــدعو بجنــاح البصــري الميــزة .1

ساســية للوضــع الراهــن، بســبب مــا تفرضــه علــى اليســار مــن تقــويم لختيــاراته وخطتــه، و بســبب مــا يــتركه علــى وعــي
أ
ال

ثــار سـلبية، و مـا يفرضـه علـى النظـام تحويــل فـي سياسـته تلـك التقـديرات المتسـرعة الـتي
ف
وتطور الحركـة الجماهيريــة مـن ا

خطـاء عســكرية، و ل عــدم
أ
زق ل تسـببه ا

أ
ن هـذا المــا

أ
فقدت عديدا من المناضلين الرؤية الستراتيجية السلبية، و واضح ا

أ
ا

علـــى التصـــور الطبقـــي الـــبرجوازياختيـــار الشـــروط السياســـية المناســـبة لنطلق العمـــل المســـلح، بـــل يرجـــع فـــي العمـــق 

مري المغامر، يقفز عن حركة الجماهير الثورية و قدرتها على صنع الثــورة خلل
ف
الصغير للثورة، الذي يقود إلى النهج التا

سياده المبرياليين
أ
.مسيرة الحرب الشعبية في تحطيم العدو الطبقي و ا

 المزدوج لدى هذا الجناح الجديد هو تمكنالبلنكي  -  النهج الصلحيلم تحمل هذه العمليات تحول جديدا في  .2

الشبكات هذه المرة مـن إنجــاز بعــض عمليـات مهمــا كـان حجمهــا و فعالياتهــا، فقـد اعتـادت المخــابرات البوليســية للنظـام

ن 1972وفــي غشــت  1969و في  1936اصطياد هذه الشبكات بسهولة كبيرة قبل اكـتمال نموها، هكذا كان الحال في 
أ
ا

كـثيرا مــن الرفــاق يحــاولون تخطئــة تحليلنــا السياســي الســابق حــول مراهنــة هــذا الجنــاح، حــول البرلمــان والنتخابــات،

و تنظيــم شــبكات
أ
مري فــي شــكل البحــث عــن النقلب ا

ف
وفي الحقيقة فإن هذا الجناح كان يزاوج دائما بين خط إرهابي تــا

ول، و
أ
ن تقلب الحكم، و بين خط إصلحي انتهازي تفاوضي يستعمل كواجهة و تغطيــة للخــط ال

أ
تقنية مسلحة يمكن ا

خــر لتنفيــذ خطتــهتوفيــقهــو فــي الحقيقــة 
ف
و نقــص التحليــل الســابق يكمــن فــي عــدم.  بيــن فئــتين، كــل منهمــا يســتخدم ال

.طرحه المراهنة على البرلمان ضمن هذه الزدواجية
هـم 

أ
ساسـيةإن من بيـن ا

أ
زقالتقـديرات ال

أ
بـدا، إلـى المــا

أ
 الـتي قـادت مجموعـة البصــري الـذي ل يســتفيد مـن الــدروس ا

ساوي الراهن، الذي يعرفه إرهاب البرجوازيين الصغار في كل مكان و زمان و هي 
أ
:الما

 
أ
.، سيجر الجماهير إلى معمعان النضال لسقاط الملكية و إقامة الجمهوريةخلق ظرف ثوريالمراهنة على  .ا

و فــي شــكلانفجار التناقضات داخل الجيشالمراهنة على  .ب 
أ
، في شكل انقلب يحمل المجموعة إلـى الســلطة، ا

.انضمام قوات الجيش إلى المجموعات المقاتلة
و  .3

أ
ن تخلق هذه العمليات وضعا ثوريا مناسبا ا

أ
كما تصرح بذلك إذاعة الجناح من ليبيا؟" الثورة"هل يمكن ا

ول بــوجه عـــام الظــرف الثـــوري؟ 
أ
زمــة خانقــة للطبقــة الحاكمــة بحيـــث تكــون غيــر قــادرة علــىمــا هــو ا

أ
ول با

أ
ن يتميــز ا

أ
ا

ي من الوسائل
أ
ن  .   الستمرار في الحكم با

أ
لوف ثانيــا، و ا

أ
كـثر مــن المــا

أ
ن يتفاقم بؤس الجماهير الكادحة و يشـتد تفاوتهــا ا

أ
ا

تكون هـذه الجمـاهير الثوريـة ثالثــا بحكــم نضــال طويــل  ومتعــاظم فـي شـكل الحـرب الشـعبية فـي مرحلـة القـوة التاريخيــة

ولــى
أ
ن تكــون الطبقــة الثوريــة القائــدة الطبقــة. القــادرة علــى اســتلم الســلطة، هــذه هــي الشــروط الموضــوعية الثلثــة ال

أ
و ا

العاملة هي طليعة الكـفاح الطويل والشاق لتحطيم العدو الطبقي و إرساء الجمهورية الديمقراطية الشـعبية كشـرط ذاتـي

.رابعا
ي مــن الشــروط الـتي ذكرناهـا،  .4

أ
و الــتي تشــير غليهــا(قد ل نحتاج إلى تحليل عميق لندرك انهيار هذه المراهنة، فا
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كـثر مـــن قـــرن وربـــع قـــرن مـــن كـفـــاح الحركـــة العماليـــة
أ
ل يتـــوفر بنفـــس الحجـــم) الماركســـية بوضـــوح الـــتي تلخـــص دروس ا

حركـة الجمـاهير و تجـذرها و تمرسـها فـي النضــال وصـول إلـى الكـفــاح المسـلح والمطلوب، و الــذي يشـكل فيـه عامـل نمـو 

سـياده المبريــاليين عــبر الحــرب الشــعبية الطويلــة المـدى
أ
ساســي، و هـي المسـيرة الـتيتحطيم العدو الطبقي وا

أ
 الشــرط ال

ـــذي  ل يتبلـــور إل مـــن خلل عمـــل سياســـي وتفـــرض قيـــادة البروليتاريـــا مـــن خلل ممثلهـــا السياســـي الحـــزب الثـــوري، ال

 فــي مقــدمتهاتنظيمــي طويــل النفــس فــي قلــب الحركــة الجماهيريــة، و يتقــوى ويتصــلب عــبر مرحلــة الكـفــاح المســلح نفســه

و إن تعــويض هــذا الشــرط بإلهــاب حماســة الجمــاهير عــن طريــق إذاعــة مهمــا بلغــت. الطبقــة العاملــة و الفلحيــن الفقــراء

ن تقود إل إلى
أ
و من خلل حزب سياسي منخور تتحكم فيه ممارسة إصلحية انتهازية ل يمكن ا

أ
درجة بلغتها الثورية، ا

زق الحالي
أ
.الما

خــذ حجمهــا الكامــل كمــا يســتوجب الظــرف الثــوري، إل بقــدرة الحركــة
أ
ن تا

أ
زمــة النظــام ل يمكــن ا

أ
ن ا

أ
ينــا ســابقا ا

أ
لقــد را

.الجماهيرية على التنامي والتجذير بطاقات متعاظمة باستمرار
و فــي ظــل غيــاب هــذه الشــروط، و غيــاب الــوعي الثــوري المقــترن بوجــود الطليعــة البروليتاريــة المنظمــة، فــإن هــذه

ت فشـــل كـــل المحـــاولت الفوقيـــة لقلـــب النظـــام
أ
ثـــارا ســـلبية علـــى وعـــي الحركـــة الجماهيريـــة، الـــتي را

ف
العمليـــات ســـتترك ا

العميــل، و يزكــي فــي وعيهــا الحســي رســوخ النظــام و قــوته الزائـفــة، فــي نفــس الــوقت الــذي لــم تــدرك فيــه بعــد طاقاتهــا و

جمهوريــة مجــالس العمــال و الفلحيــن الفقــراء و: الشــعبية -قــدرتها علــى تحطيــم النظــام وإقامــة الجمهوريــة الديمقراطيــة

ن. الجنــود الثــوريين
أ
و ســتعجز هــذه العمليــات حــتى عــن إعطــاء المثــال الملمــوس للكـفــاح المســلح كمــا يزعــم البعــض ل

تي إل 
أ
عــبر التجربــة الملموســة للجمــاهير وإدراك الجمــاهير لضــرورة العنــف الثــوري كشــكل ضــروري لتحطيــم عــدوها ل يــا

ول، يقــترن ذلــك بعمــل سياســي دعــائي واســع و منظــم للطليعــة الثوريــة
أ
إدراكهــا الملمــوس لطاقاتهــا فــي النضــال الثــوري ا

.ثانيا
إن التــدخل الســريع والفعــال لقــوات النظــام القمعيــة وقــدرتها بســرعة علــى عــزل المقــاتلين وتصــفيتهم يرجــع إلــى .5

.سوء تقدير النظام، و احتقار دور الجماهير في بناء طريق الثورة
نــه ل يعــاني 

أ
زمتــه، إل ا

أ
، يفقــد النظــام ســرعةانقســاما بيــن فئته و صــراعا مســلحا بينهــافرغــم ضــعف النظــام و تزايــد ا

التدخل و الحركة في تصـفية المجموعــات المسـلحة، و يســمح لهــم ببنــاء قواعــد صـغيرة محــررة مسـتغلة ظــروف التطــاحن

ولــى للثــورة الصــينية، إن هــذه
أ
ولــى فــي الســنوات ال

أ
بيــن فئته كمــا وقــع فــي الصــين فــي إقامــة منــاطق الســلطة الحمــراء ال

 فـي الـوقتفالنظـام ضــعيف ولكنــه مركـزي.ـ 1971يوليــوز  10الظاهرة لم يعرفها الحكم في المغرب إل بســاعات قليلـة يـوم 

نـه لـن يعرفهــا مســتقبل، و
أ
زمـة وتفجيرهـا، و مـن المؤكـد ا

أ
الذي لم تزل فيه حركة الجماهير غير قادرة علـى تعميـق هـذه ال

خذ طريقة الحسم السريع 
أ
ن طابع الصراع بين فئته سيا

أ
، بحكم الشــروط الملموســة)النقلب العسكري بصفة خاصة(ا

لبلدنا، و في مقدمتها اهتمام المبرياليــة ببلدنــا بحكــم موقعهــا الســتراتيجي الهــام  والمتمركـز فــي المنطقـة عــبر قواعـدها

ســبانيا، و هـذه اســتراتيجية المبرياليــة فــي عصـر انــدحارها علـى نطـاق عــالمي كمــا
أ
و قواعــدها الضـخمة فـي ا

أ
داخــل بلدنــا ا
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ن فــي الكــامبودج و اللووس 
ف
مثلــة كوريــا والفيتنــام و الــدومينيكان، و العــدوان الحاصــل ال

أ
كــل هــذه الشــروط... تــبرره ا

ن تجــر الجمــاهير إلــى الكـفــاح و الســتيلء علــى
أ
تجعــل مــن تكـتيــك حــرب العصــابات المتنقلــة كمــا وقــع فــي كوبــا، يمكــن ا

طريقـا غيـر صــائب بالنسـبة للثــوريين، و يــؤدي بهـا) حيث اقترن فـي الواقـع الكـفــاح السياسـي بالكـفــاح المســلح(السلطة 

حــــتى فــــي حالــــة اســــتمرارها علــــى عزلهــــا و حصــــرها فــــي المنــــاطق الجبليــــة الــــوعرة الــــتي ل تســــمح بتنميــــة الكـفــــاح الثــــوري

.الجماهيري في المناطق الرئيسية التي يتمركز فيها الصراع الطبقي
صــحة طريــق الحــرب الشــعبية، الطريــق الوحيـد للثـورة فــي بلدنـا، طريــق بنـاءإن هذه الشروط تظهر بشكل قاطع 

رض
أ
الطليعة البروليتارية، و بناء جبهة العمال و الفلحين الفقراء المعتمـدة علــى نضــال الفلحيــن فــي الســتيلء علــى ال

حمـر فـي شـكل القواعـد الحمـراء المتحركـة لتجنــب
أ
ولـى مـن الجيــش ال

أ
سـيس الكـتــائب ال

أ
و تصفية المعمرين الجـدد، و تا

سـرعة تــدخل قـوات العـدو، و توسـيع و تعميـق نضـال الجمـاهير الشـعبية فـي المـدن، وصـول إلـى بنــاء المنـاطق المحــررة

ولـــى لجمهوريـــة مجـــالس العمـــال و الفلحيـــن، و توســـيع جبهـــة الكـفـــاح فـــي المنطقـــة إلـــى معركـــة التحـــرر الـــوطني فـــي
أ
ال

.الصحراء الغربية و كـفاح الشعب الموريطاني
هذه العمليات ليســت إذن عــاجزة فقــط عــن دفـع نمـو تجــذير الحركـة الجماهيريـة و بلــورة الطليعـة البروليتاريــة، بــل

جــل إعـادة بنـاء قـواه و
أ
زمته وتشديد الفاشية وإرهاب الحركة الجماهيرية، مـن ا

أ
إنها تعطي للنظام زمام المبادرة في إنهاء ا

خيــرة فــي بنــاء البــوليس و
أ
ها النظــام فــي الشــهور ال

أ
تصــفية تناقضــاته، و بنــاء جهــاز فاشــي قــوي، و هــي العمليــة الــتي بــدا

خيـرا فـي بنــاء منظمـة مــن العملء و البـوليس و النتهــازيين، و هـذا هـو
أ
تشتيت الجيش و إرسال جزء منه إلـى سـوريا، و ا

مريكــي و تــدفع
أ
ساسي الحل المبريــالي ال

أ
سبانيا، و تعجل بشكل ا

أ
ساس تحركات الديبلوماسية في واشنطن والجزائر وا

أ
ا

مطار النفجار التي يحملها الوضع الراهن
أ
زمة النظام و ا

أ
إن اتجاه هذا الحل و. فئت الطبقة الحاكمة إلى التعجيل بإنهاء ا

زمــة النظــام
أ
وضــحنا فــي تحليلنــا ل

أ
ساسـي –كمــا ا

أ
 اليمينــي، و قـد تعلمــت المبرياليــة فـيالحــل العســكرييرشــح - طــابعه ال

مثــل هــذه الظــروف، كيــف تســتوعب نقمــة الجمــاهير و ســخطها فــي انقلب عســكري فاشــي يزعــم لنفســه إقامــة جمهوريــة

مثلة معروفة"ثورية"و حتى " وطنية"و إصلحات " وطنية"
أ
.، و ال

ول  .6
أ
 الماركسية اللينينية ال

أ
ن الثورة من صنع الجماهيرإن مبدا

أ
، إن الثورة هـي ممارسـة الجمـاهير المنتجـة وهو ا

الحليف: ، بتحالف مع جماهير الفلحين الفقراء و المعدمين الطبقة الثورية حتى النهايةالمنظمة بطليعة البروليتاريا، 

الثــورة الشـتراكية الــتي المعاديـة للمبرياليــة و القطـاع، و لكــن حــتى فـي الثــورة الديمقراطيــةالدائم للبروليتاريا ليـس فـي 

ســــمالية و بنــــاء الشــــتراكية
أ
ــــى تحطيــــم الرا ــــى تهــــدف إل شــــكالالمجتمــــع اللطبقــــي، وصــــول إل

أ
 الــــذي تنمحــــي فيــــه كــــل ا

الحليــــف المــــؤقت: الســــتغلل، و بتحــــالف مــــع الجمــــاهير الصــــغيرة و الفئت الوطنيــــة داخــــل البرجوازيــــة المتوســــطة 

جمهوريــة مجــالس العمــال و الفلحيــن  :   للبروليتاريا، في جبهة عريضة تستهدف إقامــة الجمهوريــة الديمقراطيــة الشــعبية 

ن يضعوه موضــع تــردد-هذه هي طريق الماركسيين. و الجنود الثوريين
أ
حوال ا

أ
ي حال من ال

أ
اللينينيين الذي ل يمكن با

ن الجمـاهير المنتجـة و المضـطهدة هـي القـادرة علـى تحطيــم سـلطة
أ
و تحريف، ليست الثـورة فقـط مـن صـنع الجمـاهير ل

أ
ا

www.30aout.info                                                                                                                            17



مام" 1974 ــ 1972قضايا الخلف داخل الحركة  الماركسية اللينينية المغربية 
أ
لى ال :  وجهة نظر المنظمة الماركسية اللينينية المغربية "اإ

جنـــبي و الجلديـــن و تـــدمير جهـــاز الدولـــة الســـتغللي والقمعـــي عـــبر الحـــرب
أ
ســـمال ال

أ
المعمريـــن الجـــدد و الوســـطاء والرا

عـداء، و القـوى الـتي تريـد الرتــداد إلـىالشعبية الطويلة المدى، و لكــن 
أ
مين قوتهــا فـي وجـه ال

أ
لضـمان مسـيرة الثـورة و تـا

ول ثــورة فــي
أ
ي تحريــف بيروقراطــي لــن يكــون إل لصــالح البرجوازيــة، فــالثورة البروليتاريــة هــي ا

أ
ســمالية، و فــي وجــه ا

أ
الرا

.التاريخ يصنعها العبيد هذه المرة لحسابهم الخاص
ن تقــوم بــه شــبكات معــدةفــالعنف الثــوري إذن هــو تتويــج لممارســة الجمــاهير الثوريــة

أ
، و ليــس عمل تقنيــا يمكــن ا

زق الدمويـــة للمناضـــلين، مهمـــا بلغـــت درجـــة تنظيمهـــم و
ف
ن يقـــود غل إلـــى المـــا

أ
حســـن إعـــداد، إن هـــذا الفهـــم ل يمكـــن ا

أ
ا

خيرة حين شملت هذه العتقالت كل المجموعات تقريبــا 
أ
يام ال

أ
ثبتته ال

أ
ن الجنــاح(تسليحهم، الشيء الذي ا

أ
ممــا يظهــر ا

زق
أ
ســلحة) قد زج بكل مناضليه في هذا الما

أ
و وصلت إلى سياســيــي الحــزب المســالمين، و ســقوط كميــات ضــخمة مــن ال

.الجيدة التي لم تعرف طريق الستعمال بعد
ين التاليين من نفس المنظور السابق 

أ
ن نضيف الخطا

أ
:يمكننا كذلك ا

 
أ
مــاكن .ا

أ
مــاكن المحــددة للعمليــات اختيــارا مدروســا، و اختيــارا سياســيا، إن قيــام العمليــات فــي ا

أ
لــم يكــن اختيــار ال

معزولة ل يحدده فقط وضع جغرافي مناسب، بــل حــدة الصــراع الطبقــي فــي المنطقــة و تمركــز المصــالح المبرياليــة، ممــا

عداء الطبقييــن 
أ
و دفــع جمــاهير) المعمريــن الجــدد(يعطي مناخا جماهيريا مناسبا لعمليات عسكرية تستهدف مصالح ال

رض و مقاومــة قـــوات العـــدو 
أ
كمــا وقـــع بصـــورة عفويـــة و جزئيـــة فــي...) تادلــة، الغــرب، ســوس (الفلحيـــن إلــى احتلل ال

.خنيفرة
مهاجمـــة المخزنيـــة و رجـــال البـــوليس العـــاديين، ممـــا سيســـيء إلـــى هـــذه العمليـــات، مـــا دام مطلوبـــا مـــن هـــذه .ب 

 من الجماهير الشعبية، بان تحول بنادقها إلى صــدر النظــام 
أ
بجــانب الجمــاهير و طلئعهــاالفئت، التي هي جزء ل يتجزا

مر الذي ل يكون عفويا، بل من خلل عمل سياسي و تنظيمــي للطليعــة البروليتاريــة داخــل هــذه الفئت
أ
،المسلحة، ال

ي تصدع داخل جهازه القمعي
أ
ن تفيد العدو في ضمان إخلص هذه القوات إليه و منع ا

أ
.و ل يمكن هذه العمليات إل ا

مــا برنامــج  .7
أ
المقــدم فــي إذاعــة ليبيــا، فهــو نفــس البرنامــج الصــلحي التفاوضــي، و هــو تعــبير عــن نفــس" الثــورة"ا

كيدا بالتــالي لفشــلهم التــاريخيجمهورية ديمقراطية برجوازيةالروح الطبقية البرجوازية التي تحرك هؤلء في إقامة 
أ
.، و تا

ســمالية و بنــاء
أ
و هــو يختلــف اختلفــا جــذريا عــن البرنامــج البروليتــاري، الــذي يســتهدف تصــفية المصــالح القطاعيــة و الرا

إن النقطـــتين التـــاليتين كافيتـــان لبـــراز. نظامهـــا الشـــتراكي الحـــق، عـــبر دكـتاتوريتهـــا الحقـــة و تحـــالف الفلحيـــن الفقـــراء

ساسي بينهما 
أ
:الخلف العميق و ال

شـــكالها،الجمهوريــــة الديمقراطيــــة البرجوازيــــةإن شـــكل الدولــــة فـــي البرنامــــج الــــبرجوازي، هـــو عيــــن  -
أ
علــــى ا

أ
 فـــي ا

مــا دولــة البروليتاريــا، فتقــوم علــى تنظيــم المجــالس الشــعبية الــتي تمــارس مــن خللهــا
أ
سيســي، ا

أ
جمهوريــة المجلــس التا

قليــة علــى. السلطة السياسية و القتصادية
أ
سيسي هو تنظيــم البرجوازيــة و دكـتاتوريتهــا، و هــي دكـتاتوريــة ال

أ
المجلس التا

غلبيـــة، المجـــالس هـــي تنظيـــم ســـلطة البروليتاريـــا و حلفائهـــا فـــي الجمهوريـــة الديمقراطيـــة الشـــعبية، و هـــي دكـتاتوريـــة
أ
ال
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قلية
أ
غلبية على ال

أ
.ال

ما الثورة -
أ
سمالية البرجوازية على جماهير الفلحين الفقراء، ا

أ
إن الصلح الزراعي المقترح ليس إل تركيز هيمنة الرا

راضـي مـن المعمريــن الجـدد مـن طـرف الفلحيــن المسـلحين و. الزراعيــة الـتي هـي عمـاد الثـورة الديمقراطيــة
أ
فهـي انـتزاع ال

.المنظمين في مجالسهم
IV  نمو الحركة الجماهيريةــ

عقب سنوات الركود التي 1970، و بصفة خاصة منذ سنة 68عرفت الحركة الجماهيرية منذ سنة  .1
أ
نهوضا جديدا ا

سال رصاص العدو دماء الجماهير الغاضبة في شوارع البيضاء  65تلت مارس 
أ
.حين ا

، منعطف تحول حاسـم فـي نمـو المسـيرة النضـالية لشـعبنا، ل يقـاس فقــط بمقــدار الضـحايا و65لقد شكلت مارس 

ولالجمهوريــة التي تنادي بإسقاط الملكية، و رفــع شــعار بسبب شعاراتهاالدماء التي صبغت شوارع البيضاء، و لكن 
أ
 ل

.مرة في تاريخ الحركة الجماهيرية
 لشـــتداد عمليـــة النهـــب الســـتعماري الجديـــد، بعـــد فشـــل و إبعـــاد البرجوازيـــةحاصـــل موضـــوعيا 1965لقـــد كـــانت 

، و تدشين عهد الرهاب بشكل مباشر منذ سنة1962الوطنية من الحكم، و انفراد الطبقة الحاكمة بالسلطة ابتداء من 

يضــا فــي1963
أ
دت عمليــة النهــب الشــديد إلــى تفــاحش وضــعية الجمــاهير بشــكل لــم يســبق لــه مثيــل، جعــل منهــا ا

أ
، و ا

.1965وضعية قابلة للنفجار و بالقدر الذي كانت عليه في مارس 
يضا،  1965كانت 

أ
 للصلحية التي كانت حتى ذلـك الحيـن، فـي مقدمـة الحركـة الجماهيريـة؛بعفويتها نقدا دموياا

.إدانة لبرامجها و خطها الديمقراطي، الليبرالي، و البلنكي المتستر
داة الثورية القادرة على بلورة الطاقات الثورية للجماهير الكادحة، و ضمان السير بها نحو انــتزاع

أ
و بسبب غياب ال

مكاســب مــن النظــام، بســبب تخــاذل الصــلحية و طبيعتهــا المســاومة و خوفهــا مــن الحركــة الجماهيريــة، فقــد تحــولت

إلــى مذبحــة، و ركــزت الجمــود و الركــود داخــل حركــة الجمــاهير لفــترة قصــيرة، و دفعــت النظــام إلــى تصــعيد 1965مــارس 

فضل من مرحلة ما قبل مارس 
أ
.1965عملية النهب و القمع في شروط ا

نظمــة البرجوازيــة المتخاذلــة فــي يونيــو 
أ
، و نمــو المقاومــة الفلســطينية المســلحة عــامل ل1967لقــد كــانت هزيمــة ال

ت تســتعيد الحركــة الجماهيريــة، و فــي مقــدمتها الطبقــة. يمكــن إغفــاله فــي نمــو الحركــة الجماهيريــة و نهوضــها
أ
هكــذا بــدا

العاملة، طاقاتها النضالية، كما يتجلى ذلك في إضـرابات عمـال منــاجم جـرادة و خريبكــة الطويلـة و إضــرابات التلميـذ و

و داخــل جمــاهير الفلحيــن مــع70و تطــورت نضــاليتها بصــفة خاصــة ابتــداء مــن . الطلبــة
أ
، ســواء داخــل القطــاع العمــالي ا

و فــي حركــة الشــبيبة المدرســية
أ
ولد خليفــة المجيــدة وســطات، ا

أ
فالنضــالت الهائلــة فــي فــبراير و مــارس. انتفاضــة فلحــي ا

التي توجت بمناورة إفران التي شــكلت رصــيدا جديــدا للصــلحية فـي المســاومة علــى ظهـر نضـالت الجمـاهير، و إضـراب

و فـي نضــالتها" لوبيز برافو"ضد زيارة  1970مايو  4الجماهير الطلبية الشامل يوم 
أ
سـباني، ا

أ
وزيــر خارجيــة الســتعمار ال

.ضد التجنيد في مايو و يونيو التي حملت معها المظاهرة كوسيلة نضالية دائمة
لقد صحب هذا النمو المتزايد تجذير في نضالية الحركة الجماهيريـة، تجــذير شــعاراتها و مطامحهــا، و تجــذير فـي .2
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ساليبها النضالية
أ
.ا

و شـــكلت الشـــبيبة المدرســـية، حركـــة التلميـــذ و حركـــة الطلبـــة، الفئـــة المتقدمـــة داخـــل الحركـــة الجماهيريـــة الـــتي

 إلى الجمــاهير الكادحــة يشــكلون مثقفــيانتمائهم عضوياحملت لواء هذا التجذير و عبرت عنه، فجماهير التلميذ بحكم 

1965هذه الجماهير و المعبرين عن وعيها الحسي، فهم يعكسون بداية تبلــور الـوعي لـدى الجمــاهير، ابتـداء مـن مــارس 

و هــذا مــا يفســر انبثــاق اليســار و حملــه لخــط جــذري اتجــاه مختلــف قضــايا المســيرة الثوريــة.ــ 1967و ابتــداء مــن يوليــوز 

، و هـذا النبثــاق هـو التعــبير الناضــج عــن تجـذير الحركـةمن داخل طلئع حركة التلميذ و الحركـة الطلبيــة/ الجماهيرية

قوى و تنـامي الحركـة الجماهيريـة كـقـوة
أ
ن اليسار الثوري هو حامل مستقبل ا

أ
قوى باعتبار ا

أ
الجماهيرية و اكـتسابها طابعا ا

.تاريخية حاسمة
مــا بالنســبة للطبقــة العاملــة فــإن هــذا التجــذير، ل يمكــن وضــعه مــن زاويــة مقيــاس الــدور التــاريخي الــذي ســتلعبه

أ
ا

تتواصــل و تتعمـق 1968كطليعة للثورة، و لكن من زاوية الشروط الموضوعية الــتي تحـدد وضــع الطبقــة العاملـة، فمنـذ 

و تــواجه الطبقــة العاملــة فــي نضــالها بشــكل خــاص ظــاهرة.ــ 1971إضــرابات الطبقــة العاملــة و بصــفة خاصــة منــذ خريــف 

، التي تعني تشريد الطبقة العاملة، و هي إحدى النتائج الحتمية لسياسية النظام التبعيــة القائمــة علــىالستنزاف القوية

معاداة التصنيع الحقيقي للبلد، الذي ينمي البطالة بشكل قـوي فــي ظــل تزايــد الســكان الهائــل، و هـذا يجعــل شــعارات

الطــرد و فصــل العمــال و إقفــال المعامــل تتصــدر نضــالت الطبقــة العاملــة، بالضــافة إلــى شــعارات الحريــات النقابيــة و

 مهـــم داخـــل نضـــالت الطبقـــة العاملـــة، إذا قارنـــا بيـــنكيفـــيو هـــذا تحـــول ... النضـــال ضـــد الممثليـــن النقـــابيين و القمـــع 

جــور العـام 1971نضالت 
أ
دت إلـى تحقيــق رفــع ال

أ
جـور، و ا

أ
إن هـذا. و ما قبلها التي كانت تتصدرها نضالت الزيادة فـي ال

ســاليبها النضـالية يتجلــى
أ
النمو و التجذر في نضالت الطبقة العاملـة يجعلهــا فـي مواجهـة جهــاز القمـع و يفــرض تجـول فـي ا

خيــر
أ
في احتلل المعامل و مواجهة عنف قوات القمع كما هو واضح في نضال عمال قطارة و نضــالت عمــال خريبكــة ال

فـــي احتلل المســـاكن و نضــالت عمـــال الكـــارطون فــي القنيطـــرة و نضـــالت عمـــال النســـيج، و مــن مظـــاهر هــذا التحـــول

سـاليب التنظيـم، هـذا مـا يدشـنه عمـال المنــاجم فـي خريبكـة و قطـارة، و بـرز بشـكل واضـح
أ
الكيفي تحول على مستوى ا

خير حين قام العمال قاعديا بتنظيم لجن الضراب التي نظمت الضراب
أ
في إضراب عمال السكك الحديدية البطولي ال

خيـرة. و سهرت عليه
أ
سـابيع ال

أ
ن النضـالت و المظـاهرات الضـخمة الـتي قـامت بهــا الطبقـة العاملـة فـي الخــارج فـي ال

أ
كمـا ا

.تسير في نفس التجاه
ن البيروقراطيــــة النقابيــــة ل زالــــت تشــــكل عرقلـــة كـــبيرة فـــي وجـــه الطبقـــة العاملـــة وتمــــارس تكســـير نضــــالتها و

أ
إل ا

تفتيتهــا، و إجهــاض ظهــور الــوعي البروليتــاري الــذي يتنــامى لــدى الطبقــة العاملــة، الشــيء الــذي يجعــل مــن البيروقراطيــة

خيــرة 
أ
ســمال فــي تشــريد الطبقــة و اضــطهادها، ممــا يفــرض علــى هــذه ال

أ
ربــط نضــالها ضــدالنقابيــة الحليــف الموضــوعي للرا

سمال و القمع بالنضال ضد البيروقراطية النقابية
أ
.الرا

كـثر حــدة، فالجمــاهير الفلحيــة الفقيــرة تجــد نفســها
أ
مــا داخــل حركــة الفلحيــن فــإن هــذا التجــذير يكـتســب طابعــا ا

أ
ا
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راضـــيهم و تشـــريدهم و
أ
مباشـــرة فـــي مواجهـــة نظـــام المعمريـــن الجـــدد و جهـــازهم القمعـــي، حيـــث تمـــارس عمليـــة انـــتزاع ا

حســـن
أ
و عـــاطلين يحـــالون علـــى معســـكرات العتقـــال الجماعيـــة فـــي مـــدن الزديـــر، و فـــي ا

أ
تحـــويلهم إلـــى عمـــال زراعييـــن ا

يـدي عاملـة
أ
حــوال يصــدرون إلــى الخــارج فــي شـكل ا

أ
ن تسـتطيع مهزلـة . ال

أ
تجميـد و" الثــورة الزراعيــة) "حســن(و بــدل مــن ا

راضــي
أ
إخماد التمـردات الفلحيـة الـتي تتسـع، فإنهــا خلقــت جـوا متـوترا بســبب طـرق التوزيــع و وسـائله ممـا يجعــل مـن ال

مـا يسـمى بالتعاونيــات، القــروض الجباريـة، الضــرائب،... (القليلة الموزعــة فـي النهايـة ملكـا لجهــاز الدولـة بعـدة وســائل 

).إلخ...
كـثر جدريــة 

أ
ساليب ا

أ
رض يتصدر نضالت الفلحين و مطالبهم وبا

أ
رض(هكذا فإن شعار ال

أ
ممـا يضــعهم) احتلل ال

مثلــة معروفــة فــي هــذا المجــال 
أ
ولد تايمــة،(فــي مواقــع الصــدام المباشــر مــع الجهــاز القمعــي، و ال

أ
ولد خليفــة، ســطات ا

أ
ا

يت علة 
ف
نكاد، ا

أ
...).تسلطانت، ا

و تعرف جماهير البرجوازية الصغرى بدورها نموا كيفيا في نضالتها، ليس فقط على مســتوى الحركـة الطلبيــة الــتي

بنـــاء الجمـــاهير
أ
ثر بعـــدة عوامـــل فـــي مقـــدمتها تزايـــد قاعـــدتها مـــن ا

أ
ترتبـــط شـــديد الرتبـــاط بحركـــة الجمـــاهير الكادحـــة و تتـــا

ســاتذة و المعلميــن الــذين شــنوا هــذه
أ
الكادحــة، و تمركــز متقــدم للفكــر الثــوري و اليســار داخلهــا، بــل كــذلك قطاعــات ال

ول مــرة منــذ 
أ
، الــذين...، و كــذلك المهندســون و التقنيــون و صــغار التجــار 1965الســنة إضــرابا وطنيــا موحــدا و شــامل ل

.يتعرضون للقمع القتصادي و الثقافي من طرف كمشة الطبقة الحاكمة
ساســية المميــزة لنمــو الحركــة الجماهيريــة، هــو اتجاههــا فــي نضــالتها نحــو  .3

أ
، و هــذهالوحــدةإن إحــدى الظــواهر ال

ن هــذه الوحــدة تعنــي إزاحــة
أ
هميــة خاصــة فــي نظرنــا، ل

أ
نهــا تكـتســي ا

أ
نهــا ل تــزال فــي مرحلتهــا البدائيــة إل ا

أ
الظــاهرة رغــم ا

ذنابه مـن الــبيروقراطيين النقــابيين و النتهــازيين، و تعطـي للحركـة الجماهيريـة
أ
لعراقيل التقسيم التي يمارسها الحكم و ا

مثــل
أ
كـثر فــي الضــراب. قــوة ا

أ
 ذلــك يتجلــى فــي التحــام حركـتي التلميــذ والطلبــة، و دعــم الجمــاهير لهمــا، و تبلــور ا

أ
لقــد بــدا

ســـاتذة و المعلميـــن حـــول
أ
الموحـــد و الشـــامل علـــى مســـتوى كـــل قطـــاع الســـكك الحديديـــة، و علـــى مســـتوى إضـــرابات ال

 يتطور نسبيا داخل قطاع النسـيج
أ
ت تتسـع و تهـدد بتكسـير كـل. شعارات موحدة، وبدا

أ
شــكال التضـامن قـد بـدا

أ
ن ا

أ
كمـا ا

.العوائق و الحواجز بين مختلف فصائل الحركة الجماهيرية
ولـى، فـالقوى النتهازيــة و البيروقراطيــة، و

أ
ن هـذه الوحـدة ل تــزال عفويـة و جزئيــة فـي مراحلهـا البدائيـة ال

أ
و واضـح ا

خــذ طابعهـــا المتماســك و
أ
ن تا

أ
قصــور الــوعي الجمــاهيري مــن بيــن العراقيــل القويــة الــتي ل تــزال تمنــع هــذه الوحــدة مــن ا

.المتلحم الذي يخيف بحق النظام و النتهازيين
غيـــاب الحـــزب الثـــوري البروليتـــاري القـــادر علـــى بلـــورة الطاقـــات الثوريـــة للجمـــاهير فـــي جبهـــة ثوريـــة واحـــدة بقيـــادة

 فـي مواجهــة النظــام ولالنضال السياسي الثــوريالبروليتاريا هو العامل الحاسم؛ فهذه الوحدة تشتد و تتماسك في ظل 

و
أ
ن تتبلور في ظل نضالت مهنية تفرض تقسيما في نضــالت الجمـاهير بيــن هـذا القطـاع و ذاك، و هـذا المعمـل ا

أ
يمكن ا

ن اتجاه الحركة الجماهيرية يحمل بذور وحدتها و قوتها
أ
خر، إل ا

ف
.ال
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ن نشدد هنا على طابع هذا النمو، إن هذا النمو و التجذير داخل الحركة الجماهيرية، ليس نموا مستقيما .4
أ
نريد ا

خطـاء الـتي
أ
و صاعدا في خط واحد ل انعــراج فيـه، بـل هـو نمـو فـي اتجـاه التصـاعد و التجـذير و الوحـدة عـبر النكبـات و ال

ساسي 
أ
ساسي الحركة الجماهيرية التي تظل عفويةتفرضها بشكل ا

أ
. للحركة الجماهيرية في الوضع الراهنالطابع ال

و ذاك، بــل هـو طــابع المرحلــة التاريخيــة ككــل ابتــداء مــن
أ
إن هذا النمـو ل يقــاس بتراجعــات جزئيــة فـي هـذا القطـاع ا

ساســي العامــل الموضــوعي الرئيســي 1968
أ
قليــة: ، و الــتي يحــددها بشــكل ا

أ
تصــعيد الضــطهاد و الســتغلل مــن طــرف ال

الحاكمــة و تفــاحش وضــعية و بــؤس الجمــاهير، هــذا التصــعيد الــذي يمركــز فــي هــذا القطــب الــثراء والبــذخ، و فــي القطــب

خطــاء هــذا
أ
يضــا، إن الواقــع الموضــوعي يــدفع الجمــاهير إلــى النضــال بكــل ا

أ
خــر الفقــر و الجهــل، و العــزم علــى النضــال ا

ف
ال

ن. النضال و قصوره الناتج عن عفوية الحركة الجماهيريـة
أ
ن العامــل الموضـوعي ل يكـفــي فـي حـد ذاتـه، و ل يمكنـه ا

أ
بيـد ا

.ينقل نضال الجماهير إلى مرحلة النضال الثوري الجذري بل إن هذا النتقال رهين بعملية نشوء و تبلور الحزب الثوري
ن نزعـــات متعـــددة قـــد تبلـــورت داخـــل المناضـــلين، بعضـــها يـــرى فـــي الحركـــة

أ
لة ل

أ
ن نشـــدد علـــى هـــذه المســـا

أ
نريـــد ا

خطـاء قاتلــة فـي ظـل
أ
شرنا إليها في شكل إيجابي بشكل يدفع إلى نزعة مغامرة قد تجره إلى ا

أ
الجماهيرية الخصائص التي ا

خطـاء البلنكييــن(اللينينيـة و تصــاعد فاشـية النظـام، -الوضع الذاتي للحركة الماركسـية
أ
خــرى تبــالغ فـي تقـدير). نفــس ا

أ
و ا

تلك التراجعات الجزئية و تجعل منها ردة يمينية داخل حركة الجماهير و هذا التقدير يهدد بنشوء انعزالية مميتة داخل

.اليسار الماركسي اللينيني
ساسا في نظرة ضيقة و سطحية للحركة الجماهيرية، نظرة ضــيقة و ســطحية فــي علقــة

أ
خطاء هذا التقدير تقوم ا

أ
إن ا

الحركة الجماهيريـة بـالقمع المســلط، نظـرة ضــيقة لتراجعــات الحركــة الجماهيريــة و الضــطهاد فـي قطاعــات يوجـد داخلهــا

.اليسار
و ذاك، إنــه

أ
فمــا يســمى بــالردة داخــل الحركــة الجماهيريــة ل يمكــن قياســه بتراجعــات محــدودة داخــل هــذا القطــاع ا

مرتبط بتصاعد فاشية النظام، و هذا التصاعد نفسه هو رد فعل النظام على نمو الحركة الجماهيرية و نمو جذريتها، كمــا

طير، يفــرض ذلــك؛
أ
خطــاء اليســار الماركســي اللينينــي فــي التــوجيه، و قصــوره فــي العمــل الــدعائي الثــوري و فــي التــا

أ
ن ا

أ
ا

بالضافة إلى العراقيـل الـتي تزرعهــا البيروقراطيــة النقابيـة و النتهازيــة فـي هـذا النمـو و الـتي يمكنهــا اسـتغلل شــروط مثـل

ربها في تكسير الحركة الجماهيرية و فرض تراجعات داخلها و الحتفاظ بها تحت وصايتها
ف
.هذه لتحقيق ما

ينـــا، هـــو النمـــو والجذريـــة، و هـــو نمـــو ل يتـــم فـــي خـــط مســـتقيم وســـهل، و وفـــق رغبـــات
أ
إن طـــابع المرحلـــة، كمـــا را

خطـاء و النتصــارات، مـا دام
أ
الثوريين الذاتية، إنه تجذير و نمو يفرضه واقع الجمـاهير المضـطهدة نفســها، مــن خلل ال

ساسي هو العفوية بكل ما تحمله هذه العفوية من تفكك و تشتيت في قوة الحركة الجماهيرية
أ
و ما دام تجــاوز. الطابع ال

ــــة ــــة، القــــادرة علــــى بلــــورة الطاقــــات الثوري ــــة البروليتاري داة الثوري
أ
ول، بانبثــــاق ال

أ
ــــة مشــــروط فــــي المقــــام ال هــــذه العفوي

الجماهيريــة و بلورتهــا كـقــوة متراصــة وحاســمة فــي مواجهــة العــدو الطبقــي و ســيدته المبرياليــة، فــإن هــذا يطــرح بالدرجــة

داة، باعتبــاره البــديل الناشــئ لكــل
أ
ساســية فــي عمليــة نشــوء و تبلــور ال

أ
ولــى علــى اليســار الماركســي اللينينــي مهــامه ال

أ
ال
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القيادات الصـلحية و النتهازيــة المتعفنـة و النقلبيـة، و ذلـك مــن خلل قـدرته علـى نهـج خـط سـليم و طـرح نفســه فـي

قلـــــب الحركــــة الجماهيريـــــة، داخـــــل الطبقـــــة العاملــــة و الفلحيـــــن الفقــــراء، و قـــــدرته علـــــى تعميـــــق تناقضـــــات النظـــــام و

.المبريالية، تلك التناقضات المشروطة في تعمقها بنمو قوة و جذرية الحركة الجماهيرية
اللينينية- مهام الحركة الماركسية : ثانيا 

طير و تنميــــة نضــــالت الحركــــة الجماهيريــــة -يشــــكل قصــــور الحركــــة الماركســــية
أ
الطبقــــة العاملــــة و: اللينينيــــة فــــي تــــا

خر تبلــور الحركـة الجماهيريــة كـقـوة حاسـمة علــى سـاحة الصـراع
أ
ساسـيا فـي تــا

أ
الفلحين الفقــراء و الشــباب الثــوري، عــامل ا

ينا
أ
فما دامت الطبقة العاملة و مجموع الجماهير الكادحة. مرحلة جديدة- الطبقي الذي يدخل في الوضع الراهن –كمارا

زمــة النظــام و تصـعيد فاشـيته و
أ
مام تزايــد ا

أ
مامها قطع مراحل طويلة في نضالها، ا

أ
لم تفرز طليعتها البروليتارية، فسيبقى ا

مري البرجوازي الصغير
ف
مام انحلل البرجوازية الوطنية و اندحار الجناح التا

أ
.ا

داة الثوريــــة
أ
و علــــى الحركــــة الماركســــية اللينينيــــة و هــــي المرشــــحة تاريخيــــا للقيــــام بــــدور حاســــم فــــي عمليــــة بنــــاء ال

ن تحقــق قفـزة كيفيــة جديـدة فــي خطهـا و ممارســتها،
أ
نها حاملة إيديولوجية الطبقة العاملــة، عليهـا ا

أ
البروليتارية، بحكم ا

داة، و إذا لـم تسـتطع تحقيــق هـذه القفـزة المطلوبــة بشــكل حاســم، فـي الشــروط
أ
جل السير قدما في عملية تبلور ال

أ
من ا

الجديــدة للوضــع الراهــن، الــذي يتطلــب تحــول جديــدا فــي مختلــف مســتويات العمــل الثــوري، السياســية و اليديولوجيــة

ولــى عمليــة 
أ
داة الثوريــة، الــتي هــي بالدرجــة ال

أ
انــدماجوالتنظيميــة، فإنهــا ســتعجز عــن القيــام بــدورها فــي عمليــة انبثــاق ال

ول، و مجمـــوع الجمـــاهير الكادحـــة، و هـــي عمليـــة كـفاحيـــة شـــاملة،
أ
الطليعـــة الثوريـــة المنظمـــة بحركـــة الطبقـــة العاملـــة ا

سـس و يتــدعم. تتطلب خطا إيديولوجيا وسياسيا و تنظيميا سديدا
أ
إن الحـزب الثــوري هـو حصـيلة هـذا النــدماج، فهـو يتا

كـقيادة عامة لكـفاح الجماهير، من خلل تقدم هذا الكـفاح نفسه و تعمقه، فليـس بنــاء الحـزب الثــوري عمليـة تتــم خــارج

و نتيجــة لهــا، إنــه
أ
كـفــاح الجمــاهير بشــكل ســلمي و هــادئ، ليــس الحــزب الثــوري معطــى ســابقا علــى الحركــة الجماهيريــة ا

. لها في نفس الوقت، يتصلب و ينصهر في عنف الكـفاحات الشاقة للجماهير الكادحةمنتج و نتيجة
ولية و الضـرورية فـي الوضـع الراهــن معالجـة وضـعية الحركـة الماركسـية

أ
-سنحاول من خلل طرح وتحديد المهام ال

رضية للتقــاء و تضـافر جهـود جميـع الماركســيين اللينينييــناللينينية و قصورها، التي تشكل في نظرنا 
أ
 لمواجهـة حازمــةا

ننا ما لم نواجه بنجاعة هذه الوضعية الذاتية، و ما لم ننكب عليها، فلن. لواجباتهم في المرحلة الراهنة
أ
و يبقى واضحا ا

و
أ
و تخلـــف الحركــة الجماهيريــة، ا

أ
نســـتطيع إل ترديـــد الشـــعارات الفارغـــة و الصــراع الـــدائم حـــول القمـــع وفاشــية النظــام، ا

حــــزاب الصــــلحية
أ
ن يتــــم خــــارج الحركــــة-ومعالجــــة وضــــعية الحركــــة الماركســــية. خيانــــة ال

أ
مــــر ل يمكــــن ا

أ
اللينينيــــة هــــو ا

الجماهيرية، في نقاش هادئ، بل يتم في صلب الحركة الجماهيريـة، ومـن خلل الصـعوبات اليوميـة الـتي تثيرهـا، مـن

خطاء و القمع ذاته، و تمتين الحركة الماركسية اللينينية و تصليبها بدروس النضال ذاته
أ
.خلل ال

الطبقة العاملة -1
داة الثوريــة، بتجــذر الحركــة الماركســية

أ
ن الطبقــة العاملــة-يرتبــط تبلــور ال

أ
اللينينيــة داخــل الطبقــة العاملــة، بحكــم ا
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.هي طليعة الثورة
، موضـوعة عقائديـة جامـدة، بـل حقيقـة موضـوعية تؤكـدها نضـالتالطبقة العاملة طليعـة الثــورة: ليست موضوعة 

و مـا بعــده وبصــفة خاصــة فــي السـنوات 1955الطبقة العاملة في طليعة كـفاح شعبنا، سواء قبل 
أ
جــل السـتقلل، ا

أ
مــن ا

خيــرة، إنــه الــدور الــذي يــبرز يوميــا رغــم العراقيــل العديــدة المزروعــة فــي وجــه طبقتنــا العاملــة مــن طــرف البيروقراطيــة
أ
ال

خــرى فـي اســتمرار هيمنــة
أ
سمالية المتـدلي داخــل الطبقــة العاملــة، و يشــكل غيــاب الفكــر الثــوري عرقلـة ا

أ
النقابية ذنب الرا

خر الــوعي البروليتــاري الــذي يشــكل العمليــة الحاســمة فــي
أ
البيروقراطيــة النقابيــة فــي تكســير نضــالت الطبقــة العاملــة و تــا

.تحول الطبقة العاملة إلى بروليتاريا، إلى طليعة لكـفاح شعبنا
خــذ-لهــذا يتحتــم علــى الماركســيين

أ
ن يا

أ
جــل تبلــور الــوعي البروليتــاري، يجــب ا

أ
اللينينييــن تكـثيف مجهــوداتهم مــن ا

ساســــية فــــي مجــــالت العمــــل الثــــوري و وســــائله الدعائيــــة و
أ
ولــــى و ال

أ
شــــعار التجــــذر داخــــل الطبقــــة العاملــــة المكانــــة ال

ن هذا العمل داخل الطبقة العاملة ل يتم فقط ضمن علقة ضــيقة بالطبقــة العاملــة و بهــا وحــدها فقــط،
أ
التنظيمية، إل ا

بل إنه يتم من خلل إنجاز كل المهام التي سنعرضها، من خلل إنجــاز الجريــدة و نشــر الفكــر الثــوري، مــن خلل رؤيــة

حركــة(سياســية واضــحة للوضــع الراهــن و شــعارات واضــحة للنضــال، مــن خلل ربــط نضــالت حركــة الشــبيبة المدرســية 

بالطبقة العاملة، و فضح طبيعــة النظـام الفاشــية، و قبــل ذلـك بتــوفر حركـة ماركســية لينينيـة صـلبة و) التلميذ و الطلبة

ساسية التالية 
أ
جل ذلك فإن هذا العمل ل يمكن إنجازه إل بمراعاة العتبارات ال

أ
:طليعية، من ا

جــل ذلــك يجــب علــى الماركســيين .1
أ
ول رفــع الــوعي السياســي لجماهيرنــا العماليــة، و ل

أ
اللينينييــن العمــل-ينبغــي ا

جــل فضــح النظــام و تعريــة طــبيعته
أ
على شن النضال السياسي ضد النظام، و في جميع فئت الجمــاهير الكادحــة، مــن ا

شـــــد فئت الحركـــــة
أ
القمعيـــــة و الســـــتغللية، و تبيــــان ارتبـــــاط الباطرونـــــات بالنظـــــام، و ببوليســـــه و ســـــجونه، و داخـــــل ا

حيانـا، داخــل حركـة
أ
قنعــة الـتي يتسـتر بهــا ا

أ
الجماهيرية دينامية و قـدرة فـي المرحلـة الراهنـة علـى فضـح النظـام و تعريـة ال

التلميـــذ و حركـــة الطلبـــة الـــتي تمكـــن مـــن ذلـــك، و الـــدفع بهـــا إلـــى اللتحـــام بجماهيرنــــا العماليـــة، و القيـــام بالدعايـــة و

طــر مناضــلة مســتعدة للقيــام بهــذا الــدور العظيــم
أ
و لتكــوين ا

أ
ينبغــي شــن النضــال. التحريــض وســطها كحركــات نضــالية، ا

ن ل يســــقطفــــي كــــل قطاعــــات المجتمــــعالسياســــي 
أ
ــــوعي الثــــوري لطبقتنــــا العاملــــة، لهــــذا ينبغــــي ا ، حــــتى يتــــم تبلــــور ال

ن الــوعي السياســي الطبقــي، ل-الماركســيون
أ
اللينينيــون فــي خطــر حصــر علقتهــم بالطبقــة العاملــة، و بهــا ل غيــر، ذلــك ل

ي خـــارج النضـــال القتصـــادي، مـــن خـــارج دائـــرة العلقـــات بيـــن العمـــال وإل مـــن الخـــارجيمكـــن حملـــه إلـــى العامـــل 
أ
، ا

ن نســـتمد منـــه هــذه المعرفـــة هـــو ميـــدان علقـــات جميـــع الطبقـــات و
أ
عمـــال، فالميــدان الوحيـــد الـــذي يمكـــن ا

أ
صـــحاب ال

أ
ا

مــاذا:  الطبقــات بعضــها تجــاه بعــض، و لــذلك فــإنه علــى ســؤال جميــعالفئت اتجــاه الدولــة و الحكومــة، ميــدان علقــات 

ينبغي لحمل المعرفة السياسية إلى العمال ؟؟ ل يمكن تقديم ذلك الجواب الوحيد الذي يكـتفي به في معظــم الحــالت

ولئــك الــذين يميلــون إلــى 
أ
الــذهاب إلــى: "، و نعنــي جــواب "القتصــادية"المشــتغلون فــي الميــدان العملــي، فضــل عــن ا

التــوجه إلــىإلى العمال المعرفة السياسية ينبغي لهم ) الشيوعيون(الديمقراطيون -، ’’فلكي يحمل الشتراكيون"العمال
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ن يرسلوا فصائل جيشهم جميع طبقات السكان
أ
).105لينين، ما العمل ؟ ص .‘‘ (إلى جميع الجهات، ينبغي لهم ا

جـــل-هكـــذا ينبغـــي علـــى الماركســـيين .2
أ
اللينينييـــن التـــوجه إلـــى جميـــع طبقـــات و فئت الحركـــة الجماهيريـــة، مـــن ا

النضال السياسي العام ضد النظام و فضحه، وهو عمـل يتـم فـي شــروطنا الراهنـة داخـل حركـة التلميـذ و حركـة الطلبـة،

ن تظهـر لجمـاهير العمـال، ارتبــاط الباطرونــات بجهــاز الدولـة
أ
ن تفضــح طــبيعته و ا

أ
التي يمكنهـا، بنضـالتها المتصـاعدة، ا

ن, القمعي
أ
وبصفة خاصة حين تنبثق جماهير هذه الحركات من الجمــاهير الكادحــة الــتي يشــكلون مثقفيهــا، و ل يمكــن ا

خيــرة، و فــي هــذه الحركــة يمكــن للحركــة الماركســية
أ
ثير الــذي خلقتــه نضــالتها فــي الســنوات ال

أ
ن-نقلــل مــن التــا

أ
اللينينيــة ا

طـر تكـون قـد تمرسـت بالعمــل الثــوري، الـدعائي
أ
طر مناضلة للقيام بمهام العمل الثوري داخل الطبقة العاملـة، ا

أ
تتزود با

صبحت قادرة على 
أ
ن نضـالت جمــاهير. القيــام بــدور المحــترف الثــوريوالتنظيمي داخل حركة الشبيبة المدرسية و ا

أ
كمــا ا

ساســيا فــي دفــع الــوعي داخــل الطبقــة العاملــة و تعميقــه
أ
ساســي يشــكل عــامل ا

أ
الفلحيــن المتزايــدة و المتجــذرة بشــكل ا

ولــى لعمليــات 
أ
ســس ال

أ
ن الطبقــة العاملــة فــي شــروطبنــاء جبهــة العمــال والفلحيــن الثوريــةباســتمرار، ممــا يخلــق ال

أ
، ل

شـــد الروابـــط بجمـــاهير الفلحيـــن الفقـــراءبلدنـــا الملموســـة، 
أ
، ليـــس فقـــط عمـــال المنـــاجم الموجـــودة فـــي قلـــبترتبـــط با

ساسـي 
أ
معامــل الســكر و المصــنوعات الـتي(الباديــة، و لكــن داخــل الصــناعات الــتي ينميهــا النظــام فـي البـوادي، بشــكل ا

، نفس الشيء بالنسبة لجماهيرنا العمالية في الخارج المتزايدة باستمرار، و يشكل جمــاهير التلميــذ)تعتمد على الزراعة

بنـاء
أ
السند التكـتيكي الرئيسي للحركة الماركسـية اللينينيــة فـي العمـل داخـل الباديــة بحكــم اتسـاع جمـاهير التلميـذ مــن ا

.الفلحين الفقراء
فـــي الشـــروط الملموســـة لبلدنـــا، ل يشـــكل كـفـــاح الطبقـــة العاملـــة ذاتـــه القـــوة الـــتي ستســـقط النظـــام، إن هـــذه .3

ــــا و ســــمالية المتقدمــــة حيــــث يتمركــــز الصــــراع الطبقــــي بشــــكل رئيســــي بيــــن البروليتاري
أ
المســــيرة ل تتــــم إل فــــي البلد الرا

شــكال الشــرعية
أ
البرجوازية، و يكون مفروضا على الماركسيين اللينينييــن عمل سياسـيا دعائيــا طـويل، مســتغلين كــل ال

الموجودة، إلى حين نضج شروط النتفاضة، فيتم إزاحة البرجوازية من السـلطة و اســتيلء البروليتاريــا عليهــا؛ و تشـرع

جــزاء الــوطن. حــال فــي بنــاء الشــتراكية، الــتي تتــوفر كــل شــروطها الماديــة
أ
غلــب ا

أ
مــا فــي الظــروف الملموســة لبلدنــا و ل

أ
ا

، في بنية شبه استعمارية و شــبه إقطاعيــة، يشــكل فيهــا الفلحــون قـوةطليعة الثورةالعربي ل تشكل الطبقة العاملة إل 

رئيســية فــي الثــورة، و جمــاهير واســعة مــن شــبه البروليتاريــا، فيكــون لزامــا علــى الطبقــة العاملــة و حزبهــا السياســي بنــاء

فــي المائــة مــن الســكان، و يكــون الشــكل 75تحــالف ثــوري مــع جمــاهير الفلحيــن الفقــراء و المعــدمين الــذين يشــكلون 

مـد، إن هـذه الشــروط تفــرض علــى الحركــة
أ
جــل الســلطة تبعــا لـذلك هـو الحــرب الشــعبية الطويلــة ال

أ
الرئيســي للكـفــاح مــن ا

الماركســـية اللينينيـــة تنظيـــم إرســـال مناضـــليها إلـــى جمـــاهير الفلحيـــن الفقـــراء و بصـــفة خاصـــة العمـــال الزراعييـــن الـــذين

يشــكلون محــور التصــال بيــن الطبقــة العاملــة و الفلحيــن الفقــراء، ممــا يســاعد علــى بلــورة الطليعــة البروليتاريــة و ضــمان

.قيادتها للثورة
طر البروليتارية، يتطلــب مـن الحركـة الماركسـية .4

أ
اللينينيـة-إن رفع الوعي البروليتاري لطبقتنا العاملة و تكوين ال
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القــدرة علــى القيــام بعمــل دعــائي لنشـر الماركسـية اللينينيــة، باعتبارهــا النظريــة الثوريــة للطبقـة العاملـة، بشــكل كـثيف و

واســع، فالطبقــة العاملــة تعــاني مــن هيمنــة اليديولوجيــة البرجوازيــة الــتي ل تــزول مــن تلقــاء نفســها، و ل بحركــة الطبقــة

شــكال الهيمنــة البرجوازيــة علــى الطبقــة العاملــة، و
أ
العاملة العفوية، بل من خلل نضال الثوريين الحازم ضـد مختلــف ا

مــام ثقــل هــذه
أ
بشــع صــورها المتمثلــة فــي البيروقراطيــة النقابيــة، ول يــزال هــذا العمــل قاصــرا جــدا و متخلفــا وغيــر قــادر ا

أ
با

شكال عدة و مختلفة من المناشير إلى الكراريس إلى التحريــض و الدعايــة الشــفوية، إل
أ
ن يتنوع با

أ
الهيمنة، الذي يجب ا

ن ل تحصر عملها في نضالت الطبقة العاملـة، بــل ينبغــي
أ
ن الجريدة هي الشكل الرئيسي في هذه المهمة، التي ينبغي ا

أ
ا

ن تتـوجه الجريــدة إلـى
أ
ن تقوم بفضح النظام و طبيعته، و بالصراع الطبقــي و تنــاحر مختلــف القــوى الجتماعيـة، يجــب ا

أ
ا

ن تتوفر على شبكة توزيــع و لجــان القـراءة و جميـع التقــارير فــي كـل البلد و قطاعــات المجتمــع،
أ
كل الشعب و فئته، و ا

 تحقيــق هـذه المهمـة الحاسـمة مـع بــروز 
أ
مـام" لقـد بـدا

أ
نهـا مـا تــزال قاصـرة عـن القيـام بهـذا" إلـى ال

أ
الـتي يتعمــق دورهـا بيـد ا

حســن وجــه، و ذلــك بحكــم معاملــة المناضــلين الثــوريين لهــا، الــذين ل يجعلــون منهــا منــبرا عامــا للتشــهير
أ
الــدور علــى ا

مـــام الشـــعب كلـــه، و ذلـــك عـــبر توزيعهـــا بالشـــكل المطلـــوب داخـــل الطبقـــة العاملـــة وتنظيـــم لجـــان قراءتهـــا
أ
بالنظـــام و ا

خبار و إرسالها إليها لنجاز دورها على الوجه المطلوب
أ
.ومساندتها، و جمع التقارير وال

طــر البروليتاريــة هــي .5
أ
إن الوســيلة الرئيســية لمهمــة التجــذر داخــل الطبقــة العاملــة و الــدفع بنضــالتها و تكــوين ال

، إن قدرتنا على بنــاء اللجــان العماليــة بشــكل كـثير وتوســيعها، و القيــام داخلهــا بعمــل سياسـي واللجان العمالية السرية

إيــديولوجي موســع، ينطلــق مــن الواقــع الملمــوس للعمــال و مــن مشــاكلهم اليوميــة، هــو مقيــاس تمركزنــا داخــل الطبقــة

طر البروليتارية التي ستشكل الطليعة البروليتاريــة، هـي وســيلة رفــع
أ
العاملة، إن اللجان العمالية، هي وسيلة تكوين ال

وعـــي العمـــال و تجـــاوز النضـــال النقـــابي، هـــي وســـيلة إيصـــال الفكـــر الثـــوري وحملـــه إلـــى جمـــاهير العمـــال، ليـــس بشـــكل

سطحي وفوقي، بل وفق الممارسة الملموسة للســتغلل و الضـطهاد الـذي يعــانيه العمـال، و بلغـة العمـال البسـيطة و

شــكال ســيطرة الفكــر الــبرجوازي، و تســيير
أ
الرائعة، و هي الوسيلة الرئيسية في إزاحة هيمنة البيروقراطية النقابية و كل ا

 القاعديــة الــتي يمــارس العمــال فيهــا تــوجيه نضــالهم وفــق مطــامحهم، و هــيالمجــالس النضــاليةالعمــال لنضــالهم و فــرض 

نفســـهم فـــي لجـــان
أ
خيـــر ضـــرورتها كشـــكل ديمقراطـــي للقيـــام بنضـــالهم با

أ
ثبـــت إضـــراب عمـــال الســـكك الحديديـــة ال

أ
الـــتي ا

.الضراب
و يتــم تكــوين هــذه اللجــان العماليــة الســرية حســب الواقــع الملمــوس لواقــع العمــال و إمكانيــات عمــل المناضــلين

و كحلقـة لدراســة 
أ
جــل تنظيــم إضـراب نقــابي ا

أ
مـام"معهم، فهي تتكـون كحلقـات للمناضــلين مــن ا

أ
و كلجــان لجمـع" إلــى ال

أ
ا

و لجــان سياســية فـــي حالـــة تــوفر عمـــال متقــدمين، و يتـــم
أ
و مطروديـــن، ا

أ
خريـــن مضـــربين ا

ف
المســـاعدات الماديـــة لعمـــال ا

طر بروليتاريــة
أ
تحويل هذه اللجان إلى لجان ثورة، بمقدار تطور عملنا معها و بتطور هؤلء العمال داخــل هــذه اللجــان كــا

.متقدمة
ن نضـــع فـــي مقدمـــة عملنـــا فـــي بنـــاء اللجـــان داخـــل 

أ
ساســـيةويجـــب ا

أ
+المعامـــل الكـــبرى ( القطاعـــات البروليتاريـــة ال
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طــر البروليتاريــة )المنــاجم
أ
ن هــذه القطاعــات تــوفر الشــروط الموضــوعية لبنــاء ال

أ
درجــة التنظيــم العماليــة، مســتوى(، ل

ساســية و تحديــدها يجـــب القيــام بتحقيقـــات واســعة...) العمــل المنتــج، عــدد العمـــال 
أ
جــل معرفــة هــذه القطاعــات ال

أ
ول

ساسية
أ
.لمعرفة واقع الطبقة العاملة و تحديد القطاعات البروليتارية ال

برنامج الثورة الديمقراطية الشعبية: ــ البديل الثوري  2
ينا في مهمة التجذر داخل الطبقة العاملة، على الماركسيين

أ
اللينينيين طرح معــالم-يفرض الوضع الراهن، و كما را

ن كــانت الصــلحية تنشــر. البرنامــج الماركســي اللينينــي جماهيريــا، و فــي مقدمــة عملهــم الــدعائي
أ
فمنــذ عــدة شــهور منــذ ا

و فـــي الظـــرف الراهـــن حيـــث. افتراءاتهـــا المســـمومة علـــى اليســـار الثـــوري، لـــم يقـــم الماركســـيين بهـــذا العمـــل بالقـــدر اللزم

يواصل الحكـم و حـزب السـتقلل هـذه الحملـة علـى الفكـر الثــوري، و حيــث يــروج الـبرجوازيون الصــغار البلنكيـون عـبر

إذاعتهــم فــي ليبيــا برنـــامجهم الــبرجوازي بكلمــات ثوريــة، ممــا يشــوش البــديل البروليتــاري فــي وعــي الجمــاهير، و حيــث

يحمل اليسار الماركسي اللينيني بذور البديل الطلئعي الناشيء، يصبح لزاما عليـه إبــراز معــالم البــديل التــاريخي للنظـام

بصـــارها إلــى الطريـــق الثـــوري
أ
المتعفـــن، البـــديل الـــذي تــدركه الجمـــاهير الكادحـــة مـــن خلل كـفاحهـــا الشــاق، و يجــذب ا

.السديد
 
أ
ولـــى مـــن كـفاحهــــا إقامـــة  .ا

أ
فل تســـتهدف. الجمهوريــــة الديمقراطيــــة الشــــعبيةتســـتهدف البروليتاريــــا فـــي المرحلــــة ال

ن الملكيــة ليســت إل بنيـة سياســية لدكـتاتوريــة الطبقـة الحاكمـة 
أ
المعمريــن الجـدد و(البروليتاريا إسقاط الملكية فقط، ل

جنــبي و كبــار الــبيروقراطيين
أ
ســمال ال

أ
كـثر خــداعا ) سماســرة الرا

أ
خــرى ا

أ
شــكال ا

أ
ن تســتمر تحــت ا

أ
جمهوريــة(و الــتي يمكــن ا

بل تستهدف تحطيم النظـام التبعـي كلـه القــائم علـى دعـم المبرياليـة و مســاندتها للكمشـة الحاكمـة،...) عسكرية فاشية 

مجالس العمال و الفلحين و الجنــود الثــوريين تحــتإن شكل السلطة في الجمهورية الديمقراطية الشعبية سيكون هو 

مميــة، إنقيادة البروليتاريا
أ
، هي وسيلة ممارسة سلطتها في مراقبة كل اقتصاد البلد و مواردهــا وسياســتها العربيــة و ال

، حيــث تتمــرس البروليتاريــا و جمــاهيرالسلطة تنبثق عبر الكـفاح الثوري الجماهيري في مسيرة الحرب الشعبية الطويلــة

عداء الشعب
أ
.الفلحين الفقراء من خلل النضال على ممارسة السلطة ضد ا

ـــــروجالثـــــورة الزراعيـــــة هـــــي عمـــــاد الثـــــورة الديمقراطيـــــةإن  .ب  ـــــد الملكيـــــة كمـــــا ي ن تكـــــون هـــــي تحدي
أ
، و ل يمكـــــن ا

راضـيالتقنوقراطيون الــبرجوازيون، إن الثـورة الزراعيــة هـي ممارســة جمـاهير الفلحيــن فـي 
أ
يـدي المعمريــنانـتزاع ال

أ
 مـن ا

الجـــدد، مـــن طـــرف مجـــالس الفلحيـــن المســـلحة، و تنظيمهـــا فـــي شـــكل الكومونـــات الشـــعبية فـــي حيـــن تقـــوم مجـــالس

شكال هيمنة مصالح المبريالية وعملئها، و تحقيق تطــور
أ
البروليتاريا بقيادة عملية التحرر القتصادي الكاملة من كل ا

، وتثقافــة ديمقراطيـة شـعبية عربيــةالقوى المنتجة، تمهيدا لعملية البنـاء الشـتراكي، و بعمليـة بنــاء الثقافـة الجديـدة، 

.صفية الثقافة الستعمارية و القطاعية والبرجوازية
قصـــى الجنـــاح الغربـــي للـــوطن العربـــي، بجـــانبجـــزءا مـــن الثـــورة العربيـــة الشـــاملةتشـــكل الثـــورة المغربيـــة  -

أ
 فـــي ا

الجمـــاهير العربيـــة فـــي الصـــحراء الغربيـــة، لهـــذا فـــإن جمهوريـــة مجـــالس العمـــال و الفلحيـــن والجنـــود الثـــوريين ســـتظل
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قصــى شــرق الــوطن العربــي، إلــى
أ
مجندة في الكـفاح الشاق الذي تخوضه الجماهير العربية من جنوب اليمن و ظفار في ا

قصــى غربــه، و فــي طليعــة كـفــاح الشــعب الفلســطيني البطــل، 
أ
فــالثورة العربيــة هــي الطــار الوحيــدالصــحراء الغربيــة فــي ا

.لبناء الشتراكية
مميــــة البروليتاريــــةو تلــــتزم جمهوريــــة مجــــالس العمــــال و الفلحيــــن و الجنــــود الثــــوريين  -

أ
، و اللتحــــام بكـفــــاحبال

المعسكر التقدمي العالمي المعادي للمبريالية و الصهيونية ورجعية العالم، المتكون من الدول الشتراكية الحقيقية و

الطبقــة العاملــة فــي بلــدان المبرياليــة و حركــات التحـــرر الــوطني، و تحــارب التشــويه و التحريــف الــذي تمارســه الطغمــة

اللينينيــة و رايــة الثــورة-التحريفيــة الحاكمــة فــي التحــاد الســوفياتي و مــن يــدور فــي فلكهــا، و ترفــع عاليــا رايــة الماركســية

.العالمية
الستراتيجية الثورية والعنف الثوري

و يــتردد فــي طــرح اســتراتيجيته الثوريــة جماهيريــا و فــي طــرح
أ
خر ا

أ
ن يتــا

أ
لــم يعــد بإمكــان اليســار الماركســي اللينينــي ا

.مفهومه للعنف الثوري و دوره في المسيرة الثورية
خيــرة قــد برهنــت بشــكل حاســم عــن مــدى هيمنــة اليديولوجيــة البرجوازيــة الصــغيرة علــى الجمــاهير

أ
حــداث ال

أ
إن ال

خير إطلق مبادراتها الكـفاحية و
أ
خير نمو و تجذير الحركة الجماهيرية و تا

أ
الكادحة، و مدى ما تسببه هذه الهيمنة من تا

ن تقــوم بــه نخبــة مــن
أ
تفجير طاقاتها الثورية، و ما تزكيه من مفاهيم فوقية في وعــي الجمــاهير عــن الثــورة، كعمــل يمكــن ا

حــرار"الوطنيين المخلصين، في شكل انقلب برجوازي صغير يقوم بــه 
أ
و خــارج الجيــش عــن طريــق شــبكة" الضــباط ال

أ
ا

ن تقوم بتحطيم الحكم، و يزداد هذا الثقل في تكبيل طاقات الجماهير حينما تنتهي هــذه العمليــات إلــى
أ
مسلحة يمكن ا

خيرة
أ
يام ال

أ
ساوية كما في ال

أ
.نهاية ما

ولــى، مهمــة إزاحــة هــذه الهيمنــة، و إعــادة توضــيح دور العنــف
أ
و تقــع علــى عــاتق الماركســيين اللينينييــن بالدرجــة ال

اللينينيــة، فــي الشــروط الجديــدة للوضــع الراهــن، لنمــو-الثوري في استراتيجية الثورة، و ما لم تستطع الحركــة الماركســية

ن تدمـــج العنـــف الثـــوري بإحكـــام فـــي خطهـــا السياســـي و فـــي عملهـــا الـــدعائيالحركـــة الجماهيريـــة، 
أ
، فإنهـــا ســـتحكم علـــىا

ن تصبح ذيلها و تتجاوزها
أ
.نفسها، ليس فقط بالتخلف عن الحركة الجماهيرية، و لكن با

كيــد عليــه، دور الجمــاهير الكادحــة فــي القيــام بــالعنف الثــوري و مواجهــة العــدو الطبقــي و
أ
و فــي مقدمــة مــا يجــب التا

ـــاليين،  ســـياده المبري
أ
علـــى لكـفـــاح الجمـــاهير الكادحـــة فـــي تحطيـــم العـــدوا

أ
، و إرســـاءإن العنـــف الثـــوري هـــو الشـــكل ال

الجمهوريـــة الديمقراطيـــة الشـــعبية، شـــكل الكـفـــاح الـــذي تمارســـه فـــي مواجهـــة العنـــف الرجعـــي الـــذي تمـــارس بـــه الطبقـــة

.الحاكمة استغلل و اضطهاد الجماهير
و بحكـــم التنـــاقض فـــي بنيـــة شـــبه إقطاعيـــة و شـــبه اســـتعمارية، بيـــن نظـــام المعمريـــن الجـــدد و جمـــاهير الفلحيـــن

مد بقيادة الطبقة العاملة، إنها المسيرة الــتيالفقراء، 
أ
فإن الشكل الرئيسي للعنف الثوري هو الحرب الشعبية الطويلة ال

راضــي و تصــفية دولــة المعمريــن
أ
تقــود فيهــا البروليتاريــا جمــاهير الفلحيــن المســلحين عــبر الجبهــة الثوريــة إلــى انــتزاع ال
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سيس وتدعيم الحكــم الثــوري للعمــال و الفلحيــن مــن خلل
أ
جنبي طرد المبرياليين، و بتا

أ
سمال ال

أ
الجدد و وسطاء الرا

ســيس مجــالس العمــال و الفلحيــن والجنــود الثــوريين، و هــي المســيرة الــتي تقودهــا
أ
هــذه المســيرة ذاتهــا، مــن خلل تا

ن ينفجـــر إل إذا مارســـت الطليعـــة. الطليعـــة البروليتاريـــة المنظمـــة فـــي الحـــزب الثـــوري
أ
و ل يمكـــن لهـــذا الكـفـــاح العنيـــف ا

 مــن خلل النضــال، طاقاتهــاتدركالثورية عمل سياسيا تنظيميا طويل وسط جماهير الفلحين و جماهير المدن، التي 

امتــدادا للسياســة"الملموســة و قــدرتها علــى تحطيــم العــدو و بنــاء الجمهوريــة الديمقراطيــة الشــعبية، فــالحرب ليســت إل 

خرى
أ
".بوسائل ا

ولى من انفجار طاقات العنف الثوري الجماهيري، تقوم جماهير الفلحين بقيادة الحــزب الثــوري،
أ
و في المرحلة ال

سـيس
أ
يــدي العـدو و اسـتخدامه فـي تا

أ
راضي و حرثها بقوة بواسـطة اللجـان الثوريـة، و انـتزاع الســلح مـن ا

أ
بعملية انتزاع ال

خــرى لتشــتيت قـوات العــدو،
أ
حمر، و تتسلسل هذه النضالت العنيفة من منطقة ل

أ
ولى للجيش ال

أ
الكـتائب المسلحة ال

حيـــاء الشـــعبية، و بتنظيـــم المقاومـــة لتفكيـــك قـــوات
أ
فـــي الـــوقت الـــذي تقـــوم فيـــه جمـــاهير المــدن بـــاحتلل المعامـــل وال

ولـى و كلمـا تمكــن الحـزب الثــوري مــن توسـيع هـذه
أ
العدو، التي تكــون قـادرة علـى التـدخل و القمـع بسـرعة فـي المرحلـة ال

خــرى، كلمــا اســتطاع تفكيــك قــوات العــدو و تهيــيء مرحلــة
أ
النضــالت فــي الباديــة و فــي المــدن، و تحريكهــا مــن منطقــة ل

.مرحلة القواعد الحمراء المتحركةجديدة في الكـفاح و هذه هي 
علــى يتســم توســيع الكـتــائب المســلحة و تركيزهــا فــي 

أ
، و توســيع هــذه المراكـز بفعــل نمـومراكـز حصــينةو فــي مرحلــة ا

سـيس الحكــم الجديـد،منــاطق محـررةالطاقات الكـفاحية للجماهير، و تتحــول هـذه المراكـز الثابتــة إلـى 
أ
 عمليـة تا

أ
، و تبـدا

تســليح كــل الشــعب،(حكــم العمــال و الفلحيــن المســلحين فــي هــذه المنــاطق و الشــروع فــي تطــبيق البرنامــج الثــوري 

ســماليين، تصــفية مصــالح المبرياليــة 
أ
ملك المعمريــن الجــدد و كبــار الرا

أ
، و فــي هــذه المرحلــة الــتي يحتمــل...)مصــادرة ا

فيها تدخل المبريالية لحماية مصالحها و تدعيم النظام المعرض للنهيــار، فـإن هـذا التـدخل لـن يزيـد كـفــاح الشــعب إل

ضــراوة، و بارتبــاط وثيــق بكـفــاح الجمــاهير الصــحراوية و توســيع جبهــة النضــال ضــد المبرياليــة فــي المنطقــة حــتى النصــر

.النهائي
و في كوريا وظفــار

أ
ثبتته انتصارات الشعوب في الصين ا

أ
مــاكن عديــدة مــن العــالم، و... هذا هو الطريق الذي ا

أ
و فـي ا

يــام بشــكل خــاص انتصــارات الشــعب الفيتنــامي و الشــعب اللووســي و الشــعب الكــامبودجي الــذي يســتعد
أ
تثبتــه هــذه ال

عداء الشعب
أ
خر مواقع ا

ف
يام لتصفية ا

أ
ســمالية و انتصــار. هذه ال

أ
إن الحرب الشعبية هي طريق النصر في عصــر انــدحار الرا

مة العربية في تصفية الصهيونية و المبريالية و الرجعية
أ
.الشتراكية، و هي الطريق الوحيد لشعبنا و لكل ال

طيرهــا لــن يتــم إل بطليعــة الحــزب الثــوري، حــزب البروليتاريـــا المتحالفــة مــع جمــاهير
أ
إن تنظيــم هــذه المســيرة و تا

اللينينيون ل يرمون بالعنف الثوري على عاتق الحركــة الجماهيريــة، بــل إن دور الحــزب الثــوري-الفلحين، فالماركسيون

بســط مراحلــه، مــن المظــاهرة الــتي تــرد علــى
أ
بتداء من ا

أ
طير و تنظيم العنف الثوري و تفجيره في الوقت المناسب، ا

أ
هو تا

راضــي و حرثهــا
أ
حيـاء الشـعبية إلـى تظـاهرات الفلحيــن فـي الباديـة، مــرورا إلـى المنــاجم و المعامــل و ال

أ
قوات القمع فـي ال
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ولى في الحرب الشعبية
أ
سيس القواعد الحمراء المتحركة، المرحلة الحاسمة ال

أ
.بقوة، إلى تا

إن الحزب الثوري هو الذي يقود عملية إدراك الجمــاهير لطاقاتهــا الملموســة و لقــدرتها علــى تحطيــم العــدو، باعتبــاره

اســتراتيجيا نمــرا مــن ورق، و هــو إدراك ل يتــم بعمــل دعــائي نظــري مــن خلل الجرائــد و المناشــير والتحريــض الخطــابي

بســط مراحــل النضــالفقــط، بــل بتفجيــر العنــف 
أ
شــكاله و فــي ا

أ
بســط ا

أ
جــل الزيــادة فــيمــن ا

أ
، فــي النضــال النقــابي مــن ا

طير مبــادرات الجمــاهير، و تصــعيدها وفــق الشــروط الملموســة و فــي
أ
جــل إصــلح التعليــم، و بتنظيــم و تــا

أ
و مــن ا

أ
جــور ا

أ
ال

حياء، في الدواوير والضيعات، في المدارس والكليات، إن الماركسيين
أ
اللينينيين هم-خطة محكمة، في المعامل و ال

طيره و تنظيمه عبر كل مراحله
أ
.طليعة هذا النضال و هم الذين يقومون بتا

مزيدا من الصمود و التماسك و اللتحام الحقيقي بالجماهير
ن قصور الحركة الماركسية

أ
وضحنا ا

أ
داة-لقد ا

أ
خر تبلــور الحركـة الجماهيريــة و انبثــاق ال

أ
ساسـي فــي تــا

أ
اللينينيــة عامــل ا

ســـباب العميقـــة لهـــذا القصـــور إلـــى 
أ
ســـاس الطبقـــي الـــبرجوازي الصـــغيرالثوريـــة البروليتاريـــة، و ترجـــع بعـــض ال

أ
 للحركـــةال

اللينينيـــة و غيـــاب تجـــذر الماركســـيين اللينينييـــن داخـــل الطبقـــة العاملـــة طليعـــة الثـــورة بصـــفة خاصـــة، ممـــا-الماركســـية

.يعرضهم لخطر النزلقات عن الخط البروليتاري السديد
ينـــا، تفـــترض نضـــال مســـتميتا داخـــل الطبقـــة .1

أ
إن عمليـــة بنـــاء الطليعـــة البروليتاريـــة عمليـــة شـــاقة و طويلـــة كمـــا را

اللينينيـــة بنضـــالت الطبقـــة العاملـــة، و تـــبرهن فيـــه الحركـــة-العاملـــة و فـــي كـــل واجهـــات النضـــال تندمـــج فيـــه الماركســـية

اللينينية مطــروح عليهــا التشــبث فــي ممارســتها بخــط-الماركسية على صحة خطها و برنامجها، لهذا فإن الحركة الماركسية

طرها و مناضليها على المبادئ الماركسيةاللينينية، -الماركسية
أ
اللينينية، و المثــابرة علــى اســتعمالها فــي تحليــل  -  و تربية ا

ســاليب
أ
ســاليب عملهــا الجمــاهيري و الســري، و ا

أ
الواقــع و الصــعوبات الــتي يثيرهــا، و علــى معالجــة وضــعيتها الذاتيــة، و ا

.الدعاية و التحريض بروح بروليتارية صلبة
ساس الطبقـي الــبرجوازي الصـغير يعـرض الحركـة الماركسـية

أ
ن ال

أ
اللينينيـة للمزالــق المتعـددة، و-فإذا كان صحيحا ا

كـثر من سنة بل انقطاع، سواء نحو النتهازية اليسارية و كــل مظــاهر
أ
في شروط القمع الرهيب الذي تعيشه حركـتنا منذ ا

خطــاء الحركــة الماركســية.. الليبراليــة و روح المغــامرة 
أ
ن تحــل دفعــة واحــدة -فــإن ســلبيات و ا

أ
بشــعار"اللينينيــة ل يجــب ا

 و التــوجيه،"الذهاب إلى العمال
أ
ساس البرجوازي الصغير وسيلة للتخلص من مسؤولية الخطــا

أ
، و إلى حد يصبح فيه ال

خطائهم و ممارستهم البرجوازية الصغيرة
أ
ن الطبقة العاملة هي المطهر التي يغتسل فيها الرفاق من ا

أ
.و كا

جــل معالجــة وضــعيتها الذاتيــة و قــدرتها علــى تنفيــذ المهــام الضــرورية إلــى-لهــذا تحتــاج الماركســية .2
أ
اللينينيــة مــن ا

. في مواجهة تصاعد فاشية النظام و نمو الحركة الجماهيريةالصمود و الرتباط بالجماهيرشعار 
ولو يفترض هذا الشعار 
أ
، اليمان بنمو مقبل تتوفر شروطه الموضوعية داخل الحركة الجماهيرية، فالقول بــالردةا

داخل الحركة الجماهيرية لن يؤدي إل إلى التراجع و النعزال، إن هذا النمو داخل الحركة الجماهيرية، يتطلب شــروطا

ســـاليب
أ
جديـــدة غيـــر تلـــك الـــتي تتطلبهـــا الشـــروط الســـابقة، وفـــي مقـــدمتها تصـــاعد فاشـــية النظـــام، و هــذا يعنـــي، إيجـــاد ا
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ســـاليب نضـــال اليســـار الماركســـي
أ
مـــام تزايـــد فاشـــية النظـــام و تزايـــد خـــبرته با

أ
كـثر مرونـــة ا

أ
كـثر قـــوة و ا

أ
-تنظيميـــة و دعائيـــة ا

اللينيني، هكذا فـإن تقلـص نضـالية الحركـة الطلبيـة و حركـة التلميـذ، ل يعنـي ردة داخـل الحركـة الجماهيريـة، بقــدر مـا

مـام تصــاعد فاشـية النظـام مـن جهـة و-يعني عدم قدرة الحركة الماركسية
أ
طير حقيقــي للحركـتين، ا

أ
اللينينية على القيــام بتــا

ســاليب فوقيـة وســطحية فــي تحريــك الجمــاهير وفــق شــعاراتنا الذاتيــة بــدل مــن العمــل المنظــم والعميــق و
أ
العتمــاد علــى ا

وسع العلقات بالجماهير، و تتطلـب مــن الماركســيين
أ
اللينينييــن نســج علقـات جديـدة مـع الجمـاهير، و الصـمود-نسج ا

مام القمع الرهيب للنظام
أ
.في مواجهة صعوبات هذا العمل ا

و ثانيـــا، ل يعنـــي الصـــمود النـــدفاع فـــي الضـــرابات والقيـــام بتحريـــض واســـع و فـــوقي و العمـــل الـــدؤوب علـــى إنجـــاح

الضرابات، إن عفوية الجماهير لم تعد كافية، في الشروط الجديــدة، إن الصـمود يعنــي التحــام الطليعــة التحامــا حقيقيــا

و عضويا بالجماهير، وفق شروطها الذاتيــة، إن شــعار الصــمود و اللتحــام بالجمــاهير ليـس شــعارا مثاليــا، إنـه يسـتند إلــى

فــالتنظيم القائــد"تدعيم التحولت اليجابية و تصفية السلبيات، و طول النفس فـي العمــل داخــل الحركـة الجماهيريــة، 

حلـــك شـــروط العمـــليفقـــد جميـــع مـــبررات وجـــوده، إذا كـــان غايـــة لحـــد ذاتـــه، 
أ
كـثرهـــاو إذا لـــم يلتحـــم بالجمـــاهير فـــي ا

أ
 و ا

هـــدافثالثــــاقســـوة، و يعنــــي الصــــمود 
أ
، عــــدم النطلق مــــن التحليــــل الـــذاتي و التشــــخيص اليــــديولوجي الــــذي يضــــع ال

السياســية فــي شــعارات سياســية لــم تعانيهــا الجمــاهير بعــد مــن خلل نضــالها الملمــوس، و يصــبح كافيــا لــدفعها للنضــال

، و بنــاء علــىمعايشــة وضــعية الجمـاهير الملموسـةتبعا لذلك ببضع شـحنات تحريضــية ســريعة، إن الشــعارات تنبــع مــن 

تحديد الشروط القتصادية و الجتماعية والسياسية لوضعيتها و ذلك حتى يكون الصمود و اللتحــام بالجمــاهير علميــا،

ينبني على المعايشة الملموسة لوضعية الجماهير ل من التحليل اليديولوجي و السياسي العام، و هـذا هـو شـرط انبثـاق

مـــام القمـــع الشـــرس بكـــل-، صــمود مناضـــلي الحركــة الماركســـيةرابعـــاو صـــحة التـــوجيه السياســـي، و هـــو يعنـــي 
أ
اللينينيـــة ا

ثبـــت نجـــاعته بالنســـبة للبـــوليس فـــي تحطيـــم التنظيمـــات الثوريـــة، منـــذ
أ
مـــام التعـــذيب بصـــفة خاصـــة الـــذي ا

أ
شـــكاله، و ا

أ
ا

، إلـى تحطيــم شـبكات الــبرجوازيين الصـغار، إلـى حصــد مجموعــة مــن مناضـلي59إلــى  56تحطيم منظمات المقاومة فـي 

ن نعــترف بهــذا الواقــع المــر، بكــونه 
أ
كـثر مــن ســنة، يجــب ا

أ
 فــي قــدرة البــوليس علــىالســبب المباشــراليســار الثــوري منــذ ا

نويـة، و
أ
ن كان النضال الجماهيري سببا في تحطيــم بعــض ال

أ
اكـتشاف عديد من المناضلين و قمعهم، و لم يحدث قط ا

كيـد
أ
شــكال القمـع و فـي مقــدمتها التعــذيب، فمــن ال

أ
ما لم يستطع اليسار تقوية صلبة و كـفاحية مناضـليه فــي وجــه كـل ا

شـــكالها
أ
ن العتقـــالت و الختطافـــات ستســـتمر، و سيكـتشـــف البـــوليس مزيـــدا مـــن المعلومـــات الدقيقـــة عـــن الحركـــة و ا

أ
ا

ن يصــمدوا، فلــم تنعــدم
أ
شــكاله، و يجــب ا

أ
النضــالية، إن بإمكــان المناضــلين الصــمود فــي وجــه التعــذيب كيفمــا كــانت ا

ولـى إلـى الحملت-مواجهة الحركة الماركسية
أ
مثلـة مجيـدة فـي مواجهـة القمـع، منـذ مراحــل القمـع ال

أ
اللينينيـة للقمـع مـن ا

كيــد، فــي وجــه المزاعــم البرجوازيــة الصــغيرة باســتحالة المقاومــة فــي
أ
مثلــة تقيـــم الــدليل ال

أ
خيــرة فــي ضــرب اليســار، ا

أ
ال

، و على ضرورته، إن الموت ل يخيف المناضـل، بـل هـوبالصمت الكاملالتعذيب، على قدرة المناضلين على الصمود 
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ديته كل ما كان ذلك ضروريا، و يستطيع الماركسيون
أ
ن-واجب نستعد لتا

أ
نهم يــدركون ا

أ
اللينينيون مقاومة التعذيب، ل

لف التضــحيات
ف
تعــذيبهم جـزء بسـيط، و بســيط جـدا، مــن العــذابات اليوميـة الــتي تعيشــها الجمــاهير، جـزء بســيط مــن ا

نغـــول، فـــي
أ
الـــتي تقـــدمها الشـــعوب فـــي كـفاحاتهـــا، فـــي فلســـطين، فـــي الفيتنـــام و الكـــامبودج و اللووس، فـــي ظفـــار فـــي ا

نهـــم يحملـــون معهـــم اليمـــان بانتصـــار قضـــية
أ
مريكـــا اللتينيـــة، فـــي كـــل مكـــان، يســـتطيعون ذلـــك ل

أ
الموزمـــبيق، فـــي ا

عداء
أ
نهم يحملون معهم وفي عضويتهم اليمان بالجماهير و قدرتها على هزم ال

أ
.البروليتاريا، ل

نويتنـــا التنظيميــة و تقويتهـــا إذن، يشـــكل  .3
أ
جـــل تقويـــةمركــز عملنــا الرئيســـي فـــي هــذه المرحلــةإن تصـــليب ا

أ
 مـــن ا

الطبقــة العاملــة،(حركـتنا وتقوية قدراتها على الصمود واللتحام الحقيقي بالجماهير في كل قطاعــات الحركــة الجماهيريــة 

جــل إنجــاز هـذه المهمـة تكـثيف مجهــوداتهم و طاقــاتهم...) الطلبة، التلميذ 
أ
بهـذا يــترتب علـى المناضــلين الثــوريين مــن ا

ساليب عملنا اليـومي، و
أ
حول هذا العمل بالذات، ابتداء من تصفية كل المظاهر الليبرالية المتفشية بشكل خطير في ا

خطــاء و اســتخلص الــدروس منهــا
أ
ثــم تطعيــم و تقويـة. في مقدمة هذه المظاهر تصفية التساهل و التهاون في محاسـبة ال

حركـتنـــا بمناضـــلين جـــدد، يجـــددون طاقـــات حركـتنـــا و يكســـبونها دمـــاء جديـــدة و حماســـا جديـــدا، و تربيتهـــم سياســـيا و

يضـــا بشـــكل خـــاص القيـــام بمهمـــة التثقيـــف اليـــديولوجي الحـــازم مـــن طـــرف كـــل
أ
إيـــديولوجيا، و تتطلـــب هـــذه المرحلـــة ا

ساسي في تصليب حركـتنا و ضمان تشبثها بالماركسية
أ
اللينينية و دمجها بواقعنا الملموس، و-المناضلين بحكم دوره ال

ضرب التخلف النظري الخطير الذي يعاني منه مناضلو حركـتنا، بسبب عــدم إعطــائهم المكانــة الخاصــة للنظريــة الثوريــة

مــام("فــي العمــل الثــوري، و إهمــالهم لمــا تصــدره حركـتنــا مــن دراســات فــي نشــراتها 
أ
نفــاس"، "إلــى ال

أ
الــتي" المناضــل"، "ا

)إلخ... تصدرها النقابة الوطنية للتلميذ 
مام"اللينينيين حول نشرتهم المركزية -و يشكل التفاف المناضلين الماركسيين .4

أ
و اهتمامهم الكامــل بهــا" إلى ال

و ضــمان تطويرهــا واجبــا ثوريــا ل مندوحــة عنــه فــي صــمود حركـتنــا و نســج علقــات حقيقيــة مـع الجمــاهير الكادحــة، و فـي

ت . تحقيق المهام الرئيسية التي ذكرناها
أ
مام"لقد بدا

أ
في فترة قصيرة جدا تلعب دورا مهما في فضــح طبقــة النظــام" إلى ال

المتعفــن و كشــف منــاوراته، و فضــح الصــلحية النتهازيــة، و التعريــف بواقــع الحركــة الجماهيريــة الكادحــة، و تحديــد

ن
أ
ساسية، و تربي المناضلين و ترشدهم في نضالهم الثوري اليومي، و نشر الفكــر الثــوري، بحكــم ا

أ
شعاراتها المرحلية ال

مــام"، و بقدر ما يتسع توزيع طبيعة دعائيةالمرحلة الراهنة ذات 
أ
وســع قطاعــات جمــاهير" إلــى ال

أ
عمــق و ا

أ
و وصــولها إلــى ا

إلــى"شــعبنا الكــادح، بقــدر مــا يســتحيل علــى البــوليس حينئــذ اقتلعهــا مــن جــذورها الجماهيريــة الراســخة، و ل تشــكل 

مــام
أ
نهــا تلــف حولهــا" ال

أ
وســيلة دعائيــة فقــط، بــل إنهــا عامــل حاســم فــي إنجــاز شــعار الصــمود و الرتبــاط بالجمــاهير، ل

المناضلين و توحدهم سياسيا و إيديولوجيا، و توسع من إمكانياتهم، و تربط علقــات متينـة بينهــم فـي ظـروف الرهـاب

الفاشي الشديد، و تتطلب ضبط علقات متماسكة و الحرص على توزيعها بشكل سديد، و توسيع شــبكة هــذا التوزيــع،

ثــم بكـتابــة المقــالت و التقــارير حــول وضــعية الجمــاهير و نضــالتها، ممــا يــدفع المناضــلين إلــى الحــرص الــدائم علــى تتبــع

وضـــعية الجمـــاهير ونضـــالتها، و يمكـــن مـــن اســـتخراج الشـــعارات الســـديدة مـــن واقـــع الجمـــاهير نفســـه، ل مـــن رغباتنـــا
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ســاليب عملنــا و علقاتنــا، و تنظيــم. الذاتيــة، فهــي تقــوم مــن هــذه الزاويــة بــدورها المنظــم
أ
و لهــذا فهــي تتطلــب منــا تقويــة ا

قـــرب إلـــى التعـــبير الصـــادق عـــن مطامـــح
أ
ديـــة مهامهـــا و تكـــون ا

أ
قوانـــا بشـــكل مـــتين، و دعمهـــا حـــتى تكـــون فـــي مســـتوى تا

الجمــــاهير، و منــــبرا للدعايــــة و تعريــــة واقــــع النظــــام العميــــل، و تناقضــــاته، وحــــتى تتوســــع هــــذه الــــدائرة الصــــغيرة مــــن

شد ما يمكن من التساع والعمق
أ
.المناضلين التي تلتف حولها، و التي ينبغي توسيعها و تعميقها ا

ن تنصــب جهــود كــل المناضــلين الثــوريين ل فــي محاولــة إطفــاء هــذه الشــرارة الصــغيرة
أ
فــي هــذا التجــاه إذن ينبغــي ا

بصـــار و وعــي الجمــاهير
أ
ت تمــزق تلــك الظلمــة الحالكــة الــتي يضــربها الفكــر الرجعــي الــبرجوازي الصــغير حــول ا

أ
الــتي بــدا

ن تصبح 
أ
جزءا من منفاخ حداد هائل ينفخ في كـل شــرارة مــن شــرارات النضــال الطبقـي و"الكادحة، الشرارة التي يجب ا

".السخط الشعبي و يجعل منها حريقا عاما
اللينينيـــة القيـــام بـــه فـــي هـــذه-تلـــك بعـــض الوجـــوه الرئيســـية لعملنـــا الثـــوري الـــذي يتـــوجب علـــى الحركـــة الماركســـية

جــل قفــزة كيفيــة فــي ممارســتها و خطهــا فــي شــروط الوضــع الراهــن، حيــث تنمــو فاشــية النظــام العميــل و
أ
المرحلــة، مــن ا

تتعمق تناقضاته، و يتزايـد انحلل و تفســخ البرجوازيــة الوطنيـة، و انــدحار الجنــاح البلنكــي الــبرجوازي الصـغير، و نمـو

ساليب عملنا الثوري
أ
صبح يتطلب شروط جديدة في ا

أ
ننا ما لــم نســتطع تــوفير هـذه. الحركة الجماهيرية، الذي ا

أ
و واضح ا

شــد مــا يكــون التماســك و-الشــروط الجديــدة، و فــي مقــدمتها بنــاء الحركــة الماركســية
أ
اللينينيــة كـقــوة متراصــة و متماســكة ا

هداف القريبة و البعيدة، و بالتحام عضوي بالجماهير، ل بروابط وهميــة فوقيــة ســرعان
أ
التلحم، و بوضوح كامل في ال

ديــة مهامنــا الثوريــة بالصــورة الــتي يفضــها علينــا واجبنــا اتجــاه قضــية شــعبنا و
أ
مــا تتلشــى فــي القمــع، فإننــا لــن نســتطيع تا

ن تنظـم هـذه الجماعـة الصـغيرة الـتي تشــكل اليســار الماركسـي. قضية الثـورة العربيـة الـتي تشــكل مركزهـا الغربـي
أ
-يجــب ا

عــداء مــن كــل جــانب، فــي شــكل جيــش صــغير، و لكنــه قــوي و عنيــد، ذو إرادة صــلبة و
أ
اللينينــي، و الــتي يحاصــرها ال

شكاله النضالية بمرونة فائـقة وفقا لتغييرات ظروف النضال، اليوم يقوم ببنــاء قــواه و لحــم صــفوفه
أ
عزيمة ل تقهر، يغير ا

إن هـذا الجيــش. و استخراج الدروس من المعارك السـابقة، و غـدا يهــاجم وفــق شــروط جديـدة، و يقاتــل بشراسـة و روعــة

شد الروابط متانة و قوة بحركة الجماهير، و في مقدمتها
أ
ن يتنظم بقوة، و يربط نفسه با

أ
صغير و صغير جدا، و لكنه ما ا

الطبقــة العاملــة، متســلحا بخطــة ســديدة و اســتراتيجية ســديدة، حــتى يصــبح جيشــا قويــا، قــادرا علــى مواجهــة الرهــاب

الفاشي الشديد، الذي ل يزيده إل إصرارا و عزما على النضال، و القيام بمهـامه فـي تنميـة حركـة الجمـاهير، و بنـاء الحـزب

جــل تصــفية النظــام العميــل المتعفــن
أ
البروليتاري الثوري، الذي ل ينمو إل من خلل كـفاح الجماهير الثورية نفسها مــن ا

ســــياده المبريــــاليين، و بنــــاء الجمهوريــــة الديمقراطيــــة الشــــعبية؛ جمهوريــــة مجــــالس العمــــال و الفلحيــــن و الجنــــود
أ
و ا

.الثوريين
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الوضع الراهن  و المهام العاجلةالوضع الراهن  و المهام العاجلة

اللينينيةاللينينية--للحركة الماركسيةللحركة الماركسية  

بريل 66
أ
بريل  ا
أ
  19731973 ا

وثيقة داخلية

 ( الجزء الداخلي للوثيقة الشبه جماهيرية)

إن الحـــزب الثـــوري هـــو الـــذي يقـــود عمليـــة إدراك الجمـــاهير لطاقاتهـــا الملموســـة و لقـــدرتها علـــى تحطيـــم العـــدو، باعتبـــاره

اســتراتيجيا نمــرا مــن ورق، و هــو إدراك ل يتــم بعمــل دعــائي نظــري مــن خلل الجرائــد و المناشــير و التحريــض الخطــابي

بســط مراحــل النضــالفقــط، بــل بتفجيــر العنــف 
أ
شــكاله و فــي ا

أ
بســط ا

أ
جــل الزيــادة فــيمــن ا

أ
، فــي النضــال النقــابي مــن ا

طير مبــادرات الجمــاهير، و تصــعيدها وفــق الشــروط الملموســة و فــي
أ
جــل إصــلح التعليــم، و بتنظيــم و تــا

أ
و مــن ا

أ
جــور ا

أ
ال

حيـاء، فـي الـدواوير و الضـيعات، فـي المـدارس و الكليـات، إن الماركســيين
أ
اللينينييــن-خطة محكمـة، فـي المعامـل و ال

طيره و تنظيمه عبر كل مراحله
أ
.هم طليعة هذا النضال و هم الذين يقومون بتا

ولى
أ
كسب مواقع الصدام ال

ن تصــبح منــاطق الصــدام
أ
ولــى هــي تلــك المنــاطق المؤهلــة بحكــم شــروطها الموضــوعية إلــى ا

أ
مانســميه بمواقــع الصــدام ال

ولــى للكـفــاح المســلح ببلدنـا، ممــا يطـرح علــى الطليعـة الثوريــة مهمـة كســب مواقـع
أ
ولى حيث سـتنفجر فيهــا الشــرارة ال

أ
ال

: سياسية و تنظيمية داخلها، و هي تلك المناطق التي تتوفر على الميزات التالية 

علـــى، بســـبب تمركـــز مصـــالح الطبقـــة الحاكمـــة و المبرياليـــة، حيـــث -
أ
تبلـــغ فيهـــا حـــدة الصـــراع الطبقـــي مســـتوى ا

راضي و تمركز الملكيات الكبرى، و يتمركز فيها في المقابل تفقير الفلحيــن و
أ
يمارسون بشراسة متوحشة عملية انتزاع ال

و تشـريدهم و تهجيرهــم إلـى المــدن ليعــززوا جيــوش البطالـة فيهــا فــي مـدن القصـدير، مثــال
أ
تحــويلهم إلـى عمــال زراعييــن ا

...الغرب، سوس، زمور  تادلة،: هذه المناطق
و ضـد -

أ
في هذه المناطق نفسها، يتراكم رصيد عريق مـن النضـال الشـعبي، سـواء ضـد تسـلط المخـزن و ضـرائبه، ا

راضــي مــن طــرف المعمريــن الجــدد فــي مرحلــة الســتعمار
أ
خيــرة، و ضــد عمليــة انــتزاع ال

أ
الغــزو الســتعماري فــي القــرون ال

.الجديد
فــي هــذه المنــاطق تتــوفر الشــروط الجغرافيــة المناســبة، فهــي محاطــة بالمنــاطق الجبليــة حيــث تتمركــز الجمــاهير -

وربــا،
أ
سواق النخاسة الجديدة فــي ا

أ
الفلحية الفقيرة المعروفة بعدائها للنظام، و حيث يمارس الحكم تهجير شبابها إلى ا

.و حيث تقوم المناجم مما يسهل على البروليتاريا المنجمية قيادة نضالت الفلحين الفقراء
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-فــي الشــروط الجديــدة لتطــور فاشــية النظــام العميــل، و لنمــو الحركــة الجماهيريــة، يتعيــن علــى الحركــة الماركســية

طير النمو المرتقب في الحركـة الجماهيريـة، و دمجـه فـي إطــار اســتراتيجية سـليمة،
أ
اللينينية التمركز في هذه المناطق لتا

بحيث يتمكن اليسار الثوري من إحداث قفزة كيفية تضيق من الفارق النوعي بين مســتوى الحركـة الجماهيريــة و ضــعف

اليســـار الثـــوري، و يســـهل عليـــه مواجهـــة التحـــولت المحتملـــة داخـــل النظـــام و داخـــل اســـتراتيجية المبرياليـــة فـــي هـــذه

المنطقــة، لهــذا يتعيــن عليــه تنظيــم إرســال مناضــليه للقيــام بعمــل سياســي و دعــائي منظــم داخــل هــذه المنــاطق، وســط

ولــى، و القيــام بتحقيقــات و دراســات شــاملة علــى مختلــف المســتويات، و
أ
العمــال و وســط العمــال الزراعييــن بالدرجــة ال

طير حركــة التلميــذ داخــل هــذه المنــاطق الــتي يمكنهــا فــي الشــروط الحاليــة
أ
تــوجيه دعــايته الثوريــة بشــكل مكـثــف، و تــا

ولـــى للعمـــل المكـثـــف الـــذي يســـتوجب عليـــه القيـــام بـــه داخـــل هـــذه المنـــاطق، حيـــث
أ
لليســـار الثـــوري، خلـــق مرتكـــزات ا

ولى التي ستضرم النار في السهل كله
أ
.سيحتدم الصراع الطبقي، و يكون اليسار الثوري الشرارة ال

المدرسة العسكرية

هميــة
أ
ي مـبرر، فالمهـام الــتي حـددناها ســابقا، تطـرح ا

أ
جيــل تحــت ا

أ
لم يعد العداد العملي للستراتيجية الثورية قــابل للتا

ن شــروط
أ
هــذا العــداد و ضــرورته، فــي إطــار منظمــة متينــة للحركــة الماركســية اللينينيــة، إنــه ليــس مهمــة كماليــة طالمــا ا

طير العنــف الثــوري و تهيـئ شـروطه، و تفجيـره فـي الشــروط
أ
الوضع الراهن تفرض على الحركة الماركسية اللينينية مهمة تــا

ولى
أ
.المناسبة لتطور الحركة الجماهيرية، و في إطار مهمة كسب مواقع الصدام ال

ل يعنــي هــذا العــداد كمــا يطــرح كـثير مــن الرفــاق تنظيــم شــبكة مــن المناضــلين الــذين ســيقومون بعمليــات معزولــة ضــد

خيــرا تشــطيب هــذه النزعــة-قــوات العــدو و مصــالحه، فقــد اســتطاعت الحركــة الماركســية
أ
اللينينيــة و التجربــة الملموســة ا

ن النهــج العفـوي الــذي يرمـي بمهمـة الكـفــاح المسـلح علـى عـاتق
أ
الخاطئة التي تميـز البرجوازيــة الصـغيرة المتسـرعة، كمـا ا

كـثر
أ
.الحركة الجماهيرية، و يطمس دور الطليعة الثورية في هذا العداد، قد تم تجاوزه في إطار وضوح استراتيجي ا

و مــن النظريــة الثوريـة العامـة ، اللينييــن هـو جـزء مـن خطهـم السياسـي العــام  -  الخــط العســكري بالنســبة للماركســيينإن 

يضــا علــى الدمــج الخلق
أ
الــتي يبلورونهـــا حــول الصــراع الطبقــي و الواقــع المحــدد الــذي يســتهدفون تغييــره، فهــو ينبنــي ا

اللينينية بـالحرب، و اســتنتاج قوانينهــا وفــق التحليــل العملـي الملمـوس، لهــذا فـإن هـذا المجهـود مــن-لمبادئ الماركسية

جل بناء الخط العسكري للثـورة المغربيـة،
أ
سـس عـبر ممارسـة اليســار داخـل الحركـة الجماهيريـة، ل يتطلـب ا

أ
الـذي سيتا

تكــون مهمتهــا بنــاء خــط عســكري، وإنشاء مدرسة عســكرية، السياسية فقط بل يتطلب -مجرد إعداد الكوادر العسكرية

ن-بنــاء كـوادر عســكرية
أ
سياســية، تكــون قــادرة علــى إعــداد هــذا الخــط و تطــويره، انطلقــا مــن تجربــة شــعبنا الــتي ينبغــي ا

:و يمكن إجمال مهام هذه المدرسة العسكرية فيما يلي . تندمج فيه و تتعلم منه، ثم تجربة الحركة الثورية العالمية

العداد التقني العالي للكوادر العسكرية -
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دراســـة قـــوانين الحـــرب الشـــعبية فـــي التجـــارب الثوريـــة الرائـــدة مثـــل التجربـــة الصـــينية و الفيتناميـــة والعربيـــة فـــي -

و دراســة حــتى التجــارب. إلــخ و النظريــات العظيمــة للرفيــق ماوتســي تونــغ و الرفيــق جيــاب حــول الحــرب الشــعبية...ظفــار

.الفاشلة و استخراج الدروس منها
ـــدروس و الـــذي يشـــكل الماركســـيون اللينينيـــون ورثتـــه - ـــخ الحربـــي لشـــعبنا، هـــذا الميـــراث الغنـــي بال دراســـة التاري

طلس(الشرعيون 
أ
...)جيش التحرير و المقاومة، حروب القبائل، حرب الريف و حروب ال

إعداد الدراسات العسكرية الدقيقة المرتبطة بالوضع الطبقي في مواقـع الصــدام، وإعــداد التخطيطـات العســكرية -

ولى حين نضج شروطها
أ
.وفق إمكانيات النطلقة العسكرية ال

جل منظمة ماركسية
أ
صلبة وراسخة جماهيريا، لينينية موحدة، طليعية-من ا

ـــتي طرحناهـــا ـــوفر منظمـــة ثوريـــة موحـــدة, فـــي كـــل المهـــام ال -لكـــل الماركســـيين, والـــتي يتطلبهـــا الوضـــع الراهـــن، فـــإن ت

ن قصــور الحركـة الماركســية اللينينيـة, هـو الشــرط الحاســم لنجازهــا بالشــكل المطلـوب, اللينينييــن
أ
ن سـجلنا ا

أ
وقــد ســبق ا

خر تبلور الحركة الجماهيرية
أ
ساسي في تا

أ
داة الثورية البروليتارية, عامل ا

أ
.وانبثاق ال

سباب الرئيسية التي يرجع إليها في نظرنا قصور الحركة الماركسية اللينينية نجد إثنين 
أ
:ومن بين ال

و هـــي بنيـــة تســـتند إلـــى البرجوازيـــة الصـــغيرة، ممـــا يعرضـــها لخطـــر، البنيـــة الطبقيـــة للحركـــة الماركســـية اللينينيـــة -

.النزلقات عن الخط البروليتاري السديد
التجزئــة و التشــتيت، ممــا يجعلهــا قاصــرة عــن بلــورة خــط سياســي موحــد، و علــى تركيــز القــوى بشــكل منظــم، فــي -

.إطار منظمة واحدة قوية لنجاز المهام الضرورية التي طرحناها
ينـــا، تفـــترض نضـــال مســـتميتا داخـــل الطبقـــة .1

أ
إن عمليـــة بنـــاء الطليعـــة البروليتاريـــة عمليـــة شـــاقة و طويلـــة كمـــا را

العاملـــة و فـــي كـــل واجهـــات النضـــال تندمـــج فيهـــا الماركســـية اللينينيـــة بنضـــالت الطبقـــة العاملـــة، و تـــبرهن فيـــه الحركـــة

لهذا فإن الحركة الماركسـية اللينينيـة مطــروح عليهــا التشـبث فـي ممارســتها بخــط الماركسية على صحة خطها و برنامجها،

طرها و مناضليها على المبـادئ الماركسـية اللينينيـة،الماركسية اللينينية، 
أ
و المثـابرة علـى اسـتعمالها فـي تحليــل     و تربية ا

ساليب عملهــا الجمـاهيري و السـري،     و على معالجة وضعيتها التنظيمية،     الواقع و الصعوبات التي يثيرها،
أ
ســاليب     و ا

أ
و ا

ول ما يشترط، منظمة صلبة و واحدة لمجمـوع الماركســيين     الدعاية و التحريض بروح بروليتارية صلبة،
أ
-  و هذا يشترط ا

ســــاس الطبقــــي الــــبرجوازي الصــــغير يعــــرض الحركــــة الماركســــية. اللينينييــــن
أ
ن ال

أ
اللينينيــــة للمزالــــق-فــــإذا كــــان صــــحيحا ا

كـثر من سنة بل انقطاع، سواء نحو النتهازية اليســارية المتعددة،
أ
و في شروط القمع الرهيب الذي تعيشه حركـتنا منذ ا

خطـــاء الحركـــة الماركســـية... و كـــل مظـــاهر الليبراليـــة و روح المغـــامرة
أ
ن تحـــل دفعـــة-فـــإن ســـلبيات و ا

أ
اللينينيـــة ل يجـــب ا

سـاس الــبرجوازي الصــغير وســيلة للتخلــص مــن مسـؤولية، "بشــعار الـذهاب إلـى العمــال"واحــدة 
أ
و إلـى حــد يصــبح فيـه ال

 و التــوجيه،
أ
خطــائهم و ممارســتهم البرجوازيــة الخطــا

أ
ن الطبقــة العاملــة هــي المطهــر الــتي يغتســل فيهــا الرفــاق مــن ا

أ
و كــا
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.الصغيرة
جــل معالجــة وضــعيتها الذاتيــة و قــدرتها علــى تنفيــذ المهــام الضــرورية إلــى-لهــذا تحتــاج الماركســية .2

أ
اللينينيــة مــن ا

. في مواجهة تصاعد فاشية النظام و نمو الحركة الجماهيريةالصمود و الرتباط بالجماهيرشعار 
ول

أ
فـــالقول اليمـــان بنمـــو مقبـــل وتتـــوفر شـــروطه الموضـــوعية داخـــل الحركـــة الجماهيريـــة،, و يفـــترض هـــذا الشـــعار ا

يتطلــب، إن هذا النمـو داخــل الحركـة الجماهيريـة بالردة داخل الحركة الجماهيرية لن يؤدي إل إلى التراجع و النعزال،

و هـــذا يعنـــي معالجـــة و فـــي مقـــدمتها تصـــاعد فاشـــية النظـــام،  غيـــر تلـــك الـــتي تتطلبهـــا الشـــروط الســـابقة،شـــروطا جديـــدة

كـثر مرونـةوضعية التشتت داخل الحركـة الماركسـية، 
أ
كـثر قـوة و ا

أ
ســاليب تنظيميـة و دعائيـة ا

أ
مـام تزايـد فاشـيةو إيجـاد ا

أ
 ا

ســاليب نضــال اليســار الماركســي
أ
هكــذا فــإن تقلــص نضــالية الحركــة الطلبيــة و حركــة اللينينــي،-النظــام و تزايــد خــبرته با

طير-بقدر ما يعني عدم قدرة الحركة الماركسية ل يعني ردة داخل الحركة الجماهيرية، التلميذ،
أ
اللينينية علــى القيــام بتــا

ســاليب فوقيـة و سـطحية فـي تحريـك الجمـاهير حقيقي للحركـتين،
أ
مـام تصــاعد فاشــية النظـام مــن جهــة و العتمـاد علــى ا

أ
ا

وسع العلقات بالجمــاهير،
أ
خيــرة لحركــة وفق شعاراتنا الذاتية بدل من العمل المنظم و العميق و نسج ا

أ
إن النضــالت ال

نويــــة الماركســــيين تثبــــت طاقــــات الحركــــة و تعاظمهــــا،...) الــــدار البيضــــاء وجــــدة، مراكــــش،(التلميــــذ 
أ
-و تتطلــــب مــــن ا

و الصـمود فـي مواجهـة صـعوبات هـذا العمـل اللينينيين إعادة تصليب تنظيماتهم و نسج علقات جديدة مـع الجمـاهير،

مام القمع الرهيب للنظام
أ
.ا

و ثانيـــا ل يعنـــي الصـــمود النـــدفاع فـــي الضـــرابات و القيـــام بتحريـــض واســـع و فـــوقي و العمـــل الـــدؤوب علـــى إنجـــاح

نويتنـــا و تنظيماتنـــا إن عفويـــة الجمـــاهير لـــم تعـــد كافيـــة فـــي الشـــروط الجديـــدة،، الضـــرابات
أ
إن الصـــمود يعنـــي تصـــليب ا

إن شــعار الصــمود و وفــق شــروطها الذاتيــة، داخل الجماهير بحيث تلتحم الطليعة التحاما حقيقيا و عضويا بالجمــاهير،

إنه يستند إلـى تــدعيم التحـولت اليجابيـة و تصـفية السـلبيات و طـول النفــس فـي اللتحام بالجماهير ليس شعارا مثاليا،

فــالتنظيم القائــد يفقــد جميــع مــبررات"العمل داخل الحركة الجماهيرية التي هي محرك قدرة تنظيماتنا و صحة خططنا، 

كـثرها قســوةوجوده، إذا كان غاية لحد ذاته، 
أ
حلك شروط العمل و ا

أ
، وي صــبح التنظيــمو إذا لم يلتحم بالجماهير في ا

، عـــــدم النطلق مـــــن التحليـــــل الــــذاتي و التشـــــخيصثالثـــــامغلقـــــا علـــــى ذاتـــــه فـــــي الـــــثرثرة الداخليـــــة، و يعنـــــي الصـــــمود 

هداف السياسية في شعارات سياسية لم تعانيها الجمـاهير بعـد مــن خلل نضــالها الملمـوس،
أ
اليديولوجي الذي يضع ال

معايشــة وضــعيةو يصــبح كافيــا لــدفعها للنضــال تبعــا لــذلك ببضــع شــحنات تحريضــية ســريعة، إن الشــعارات تنبــع مــن 

، و بنــاء علــى تحديــد الشــروط القتصــادية و الجتماعيــة و السياســية لوضــعيتها و ذلــك حــتى يكــونالجمــاهير الملموســة

الصمود و اللتحـام بالجمـاهير علميـا، ينبنـي علـى المعايشــة الملموسـة لوضـعية الجمـاهير ل مـن التحليــل اليـديولوجي و

-، صمود مناضلي الحركــة الماركســيةرابعاالسياسي العام، و هذا هو شرط انبثاق و صحة التوجيه السياسي، و هو يعني 

ثبــت نجــاعته بالنســبة للبــوليس فــي
أ
مــام التعــذيب بصــفة خاصــة الــذي ا

أ
شــكاله، و ا

أ
مــام القمــع الشــرس بكــل ا

أ
اللينينيــة ا

، إلـى تحطيــم شـبكات الــبرجوازيين الصـغار،59إلــى  56تحطيم التنظيمات الثورية، منذ تحطيم منظمات المقاومة فــي 
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ن نعــترف بهــذا الواقــع المــر، بكــونه 
أ
كـثر مــن ســنة، يجــب ا

أ
الســببإلــى حصــد مجموعــة مــن مناضــلي اليســار الثــوري منــذ ا

ن كـان النضــال الجمـاهيريالمباشر
أ
 فـي قـدرة البـوليس علـى اكـتشـاف عديـد مـن المناضـلين و قمعهـم، و لـم يحـدث قـط ا

شــكال القمــع و فــي
أ
نوية، و ما لم يستطع اليسار تقوية صلبة و كـفاحية مناضليه في وجه كل ا

أ
سببا في تحطيم بعض ال

ن العتقــالت و الختطافــات ستســتمر، و سيكـتشــف البــوليس مزيــدا مــن المعلومــات
أ
كيــد ا

أ
مقــدمتها التعــذيب، فمــن ال

شــكاله، و
أ
شــكالها النضــالية، إن بإمكــان المناضــلين الصــمود فــي وجــه التعــذيب كيفمــا كــانت ا

أ
الدقيقــة عــن الحركــة و ا

ن يصــمدوا، فلــم تنعــدم مواجهــة الحركــة الماركســية
أ
مثلــة مجيــدة فــي مواجهــة القمــع، منــذ-يجــب ا

أ
اللينينيــة للقمــع مــن ا

كيــد، فــي وجــه المزاعــم البرجوازيــة
أ
خيــرة فــي ضــرب اليســار، امثلــة تقيــم الــدليل ال

أ
ولــى إلــى الحملت ال

أ
مراحــل القمــع ال

، و علــى ضــرورته، إنبالصــمت الكامــلالصــغيرة باســتحالة المقاومــة فــي التعــذيب، علــى قــدرة المناضــل علــى الصــمود 

ديته كل ما كـان ذلـك ضــروريا، و يســتطيع الماركسـيون
أ
اللينينيـون-الموت ل يخيف المناضل، بل هو واجب نستعد لتا

ن تعذيبهم جزء بسيط، وبسيط جدا، من العذابات اليوميــة الــتي تعيشــها الجمــاهير،
أ
نهم يدركون ا

أ
مقاومة التعذيب، ل

لف التضــــحيات الـــتي تقـــدمها الشـــعوب فـــي كـفاحاتهــــا، فـــي فلســــطين، فـــي الفيتنــــام و الكــــامبودج و
ف
جــــزء بســــيط مــــن ا

نهــم يحملـون
أ
مريكـا اللتينيـة، فـي كـل مكـان، يسـتطيعون ذلـك ل

أ
نغـول، فـي الموزمــبيق، فـي ا

أ
اللووس، فـي ظفــار فـي ا

نهــم يحملــون معهــم و فــي عضــويتهم اليمــان بالجمــاهير و قــدرتها علــى هــزم
أ
معهــم اليمــان بانتصــار قضــية البروليتاريــا، ل

عداء، و إن بناء وتدعيم منظمة ماركسية
أ
طر الحركــة و مناضــليها لينينية موحدة صلبة،-ال

أ
سيمكن من تصليب و تقوية ا

شـد المناضــلين صــلبة و عنـادا داخــل كـفــاح الجمـاهير،
أ
نهــا بحكم التماسك و القوة في منظمة مهيكلة بمتانـة و مــن ا

أ
و ل

شــكال النضـال،
أ
و مــن الحمـاس و الثقـة لـدى المناضـلين، إنهــا تجعــل مـن الصـمود و ستكون مـن المرونـة فـي الحركـة و ا

.اللتحام بالجماهير واقعا ملموسا تدعمه و تبنيه منظمة طليعية و راسخة
خطار النتائج العملية للموقف الذي يرى ضرورة التراجع المـؤقت للحركـة الماركسـية .3

أ
اللينينيـة و انعزالهــا هـو-إن ا

مام"توقيف 
أ
.و كل النشرات الجماهيرية" إلى ال

مام"لقد استطاعت 
أ
ن تلعب دورا هائل في نشــر الفكــر الثــوري في مرحلة قصيرة جدا و بشكلها المتواضع،" إلى ال

أ
ا

وســاط الجماهيريــة الــتي تمكنــت ملمســتها، و
أ
و القيــام بعمــل دعــائي واســع للفكــر الثــوري و خــط اليســار الثــوري فــي ال

ن تلـــف حولهـــا مزيـــدا مـــن المناضــلين و ترشـــدهم فــي معرفـــة تطـــور الصــراع ببلدنـــا، و فـــي رفـــع الشـــعارات و
أ
اســـتطاعت ا

ن المرحلة الراهنة ذات  تحديدها،
أ
تتطلــب نشــرا واسـعا للفكـر الثــوري داخــل الطبقـة العاملــة و ،طبيعــة دعائيــةو بحكم ا

و التشــهير بمــؤامرات و تتطلــب فضـــحا دائمــا لطبيعــة النظــام القمعيــة و الســـتغللية، فــي كــل القطاعـــات الجماهيريــة،

و الســـتراتيجية الســـليمة فــي تحقيـــق مطامـــح الجمـــاهير و و إظهـــار الطريــق الثـــوري الصـــحيح،، البرجوازيـــة و مســـاوماتها

مــام"المفهــوم الصــحيح للعنــف الثــوري، فــإن توقيــف 
أ
ســيعرقل تنفيــذ العمــل الــدعائي الهائــل الــذي يتــوجب علــى" إلــى ال

ن ، اللينينييــن القيــام بــه-الماركســيين
أ
ن يكــون واضــحا ا

أ
مــام"ينبغــي ا

أ
و هــي لــم ل تســبب فــي حــد ذاتهــا القمــع،" إلــى ال

ن،
ف
فبقــدر مــا  هــي الــتي تســبب ذلــك،اللينينيــة  -  إن الوضــعية الذاتيــة و ممارســة الحركــة الماركســية تســبب ذلــك حــتى ال
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مام"يتسع توزيع 
أ
بعد قطاعات فئتها،" إلى ال

أ
و عبر شبكة واســعة و تزداد قدرتها على التعبير عن مطامح الجماهير إلى ا

مــام"بقــدر مــا تصــبح  يستحيل على البــوليس قمعهـا، و مؤطرة،
أ
 الـتي تعكــس صـوتها وجريـدة الجمــاهير الكادحــة" إلـى ال

مـام"إن توقيــف . بقدر ما يستحيل على البوليس اقتلعها من جــذورها الجماهيريـة الراسـخة، مطامحها
أ
لـن يـؤدي" إلـى ال

ت تتوسـع،
أ
و الــتي ينبغــي توســيعها و تعميقهــا إل إلــى تشــتيت هـذه الــدائرة الصـغيرة مــن المناضــلين و العــاطفين الـتي بــدا

شد ما يمكن من التساع و العمق
أ
.ا

مـــام" وســـيلة دعائيـــة هائلـــة فقـــط،"ل تشـــكل 
أ
عامـــل حاســـم فـــي إنجـــاز شـــعار الصـــمود و الرتبـــاطبـــل إنهـــا  إلـــى ال

طير السياســــي لهــــاته المجموعــــة مــــن المناضــــلين الــــتي تلتــــف حولهــــا و حــــول اليســــاربالجمــــاهير
أ
نهــــا تلعــــب دور التــــا

أ
، ل

نهـــا توحـــد شـــعاراتهم و تحـــاليلهم، اللينينـــي،-الماركســـي
أ
ســـاليب العمـــل الجمـــاهيري ل

أ
نويـــة، و ترشـــدهم إلـــى ا

أ
و ترســـخ ا

علــى فـي النضــباط و الســرية و تعلمهــم ضــبط علقــاتهم، المناضلين و تمتنها في صــلب الحركـة الجماهيريـة،
أ
و، و قــدرة ا

و بالتـــالي تتبـــع وضـــعية الجمـــاهير و و تعلمهـــم كـتابـــة المقـــالت و التقــــارير، توســـيع شـــبكة التوزيــــع بالقــــدر المطلـــوب،

نضــالتها لســتخراج الشــعارات مـن معرفـة و معايشــة الشــروط القتصـادية و الجتماعيـة و السياسـية لوضــعية الجمـاهير،

.فهي تلعب من خلل ذلك دورها المنظم
يضــا فهــي تتطلــب 

أ
فــي الــوقت الــذي تقــوي فيــه،  منظمــة ثوريــة موحــدة صــلبة و راســخة جماهيريــابالضــرورةو لهــذا ا

و منظمــة تكــون قــادرة علــى ضــمان صــدورها و بالشــكل المطلــوب، بــدورها هــذه المنظمــة و ترســخ جــذورها الجماهيريــة،

فـــي الـــوقت الـــذي تتســـارع فيـــه قطـــف ثمارهـــا فـــي المجـــال الـــدعائي و التنظيمـــي، إن عـــددا واحـــدا فـــي الشـــهر غيـــر كـــاف،

حداث،
أ
ن يسـتهدف فـي المسـتقبل القريـب إصـدارها مـرة و هو ل يصدر إل بصعوبة شاقة، ال

أ
إن شــعارنا و هـدفنا ينبغـي ا

سبوعين،
أ
نه ليس سهل كل ا

أ
ثبتت التجربة ا

أ
.و هو هدف ا

ن تنصب جهود الماركسيين
أ
ت تمــزق اللينينيين،-في هذا التجاه ينبغي ا

أ
ل في محاولة إطفاء هذه الشرارة الــتي بــدا

بصــار و وعــي جماهيرنــا
أ
تلك الظلمـة الحالكــة الــتي يضــربها الفكــر الرجعــي و الفكــر الــبرجوازي و الــبرجوازي الصــغير حــول ا

.الكادحة
 و جمع شتاتهم و صهر طاقاتهم و إمكانياتهم في منظمةتوحيد جميع الماركسيين اللينينيينهكذا تصبح مهمة  .4

ولـــى و الحاســـمة، طليعيـــة و راســـخة جماهيريـــا،     صـــلبة،     ثوريـــة واحـــدة،
أ
لحـــداث قفـــزة كيفيـــة فـــي خـــط و هـــي المهمـــة ال

و كخطــوة ضــرورية و اللينينيــة و الحركــة الجماهيريــة فــي الشــروط الجديــدة للوضــع الراهــن،-ممارســة الحركــة الماركســية

داة الثوريــــة البروليتاريــــة،حاســــمة
أ
و مــــا لــــم يضــــع.  و علــــى مراحــــل متماســــكةبرنامــــج مــــدقق و شــــاملوفــــق   فــــي بنــــاء ال

ول الماركســيون اللينينيــون هــذه المهمــة،
أ
ساســي لنجــاز بقيــة المهــام،، ليــس فقــط فــي المقــام ال

أ
فــإنهم و لكــن كشــرط ا

ن شــــعار الصـــمود و الرتبــــاط
أ
مـــام قضـــية البروليتاريــــا و احتللهـــا موقـــع قيـــادة الشـــعب عرقلـــة جديــــدة؛ كمـــا ا

أ
يضـــعون ا

خرى ستظل محدودية الفعالية إذا لم يتم بناء المنظمـة الموحـدة، بالجماهير،
أ
ن و باقي الشعارات ال

ف
و ل يظهـر حـتى ال

كـتوبر 
أ
ن هذه المهمة قد طرحت بالدرجة المطلوبة، فتلك القفزة التي تم تحقيقها في شهر ا

أ
ت تفقــد حرارتهــا 1972ا

أ
و. بدا
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ن تدخل في حسابها العتبارات التالية 
أ
:لكي تكون الوحدة حقيقية و شاملة ينبغي ا

 
أ
ن يكــون هنــاك إل خــط سياســي واحــد ســديد، .ا

أ
و بالضــرورة ل خطــوط عديــدة، فــي كــل مرحلــة تاريخيــة ل يمكــن ا

حـزاب
أ
جــل امتلك خــط سياســي واحــد سـديد و الوصـول، قيادة بروليتارية واحدة، و حزب ثوري واحـد، ل عــدة ا

أ
و مــن ا

ن يــدعي إليه ينبغي توفر منظمة ماركسية لينينية واحدة،
أ
ي فصــيل مــن فصــائل الحركــة الماركســية اللينينيــة ا

أ
فل يحق ل

و الحقيقــة الثوريــة،
أ
فــق يؤديــان إلــى الحلقيــة بكــل وحــده امتلك هــذا الخــط، ا

أ
إن هــذان الدعــاءان التــافهين الضــيقي ال

نــه نــوع مــن الســتيعاب و الضــم، مظاهرهــا،
أ
ن كــل الشــيء الــذي لــن يــؤدي إلــى التوحيــد، و إلــى فهــم التوحيــد علــى ا

أ
ل

و ذاك داخــل الحركــة فصــيل يملــك هــذا الدعــاء،
أ
ن هــذه الظــاهرة موجــودة و تمــارس بهــذا الحجــم ا

أ
حــد يجــادل فــي ا

أ
و ل ا

.اللينينية-الماركسية
ساســـها الطبقـــي، .ب 

أ
ينبغـــي علـــى جميـــع فصـــائل الحركـــة لـــذلك، و بســـبب حداثـــة الحركـــة الماركســـية اللينينيـــة و ا

ن تهــدف إلــى بنــاء -الماركســية
أ
و عــبر النضــال الملمــوس معهــا، خــط سياســي واحــد داخــل الحركــة الجماهيريــة،اللينينيــة ا

و إلى توجيه سياسي موحــد و خطـة اللينينيين التوصل إلى نظرة موحدة لمختلف قضايا الثورة،-ينبغي على الماركسيين

ن تلتحــم داخــل هــذا موحــدة، تمكنهــم مــن الممارســة داخــل الحركــة الجماهيريــة، و سيصــحح النضــال هــذا الخــط،
أ
و ا

مثلة مـن دروس الحركـة الثوريــة العالميـة
أ
إن تجربـة توحيـد حـزب العمــال، النضال نفسه، و لسنا في حاجة إلى ضرب ال

لباني واضحة في هـذا المجـال،
أ
ن الحــزب ال

أ
و قبلهــا توحيـد الحلقـات الشـتراكية الديمقراطيـة الروسـية، و لنـذكر كـذلك بـا

سيسـه، ،1935الشيوعي الصيني لم يتوصل إلـى بنــاء خـط سياسـي سـديد إل سـنة 
أ
ربعــة عشـر سـنة مــن تا

أ
ي بعـد ا

أ
مليئـة ا

كـثر من النتصارات
أ
.بالهزائم ا

ن الفــارق فــي الرؤيــة السياســية بيــن مختلــف الفصــائل
أ
ثبتــت ا

أ
ن التجربــة القصــيرة لعمليــة التوحيــد قــد ا

أ
فضــل علــى ا

كـثر مـــن الـــتي يتصـــورها البعـــض ســـهل التقريـــب،
أ
ن يتـــم بســـرعة ا

أ
ساســـية، و يمكـــن ا

أ
ن بعـــض الخلفـــات الـــتي تظهـــر ا

أ
و ا

.تختلط فيها الخلفات الموضوعية بمزيج من الحزازات الذاتية و الحلقية
يضا فإن الحركة الماركسية .ج

أ
كـثر-لذلك ا

أ
فقيــا و عموديـا إلـى المركزيـة الديمقراطيـة، ا

أ
اللينينية تحتــاج فـي علقاتهــا ا

ن المرحلـــة الـــتي نجتازهـــا هـــي مرحلـــة بنـــاء الخـــط
أ
و إلـــى اللمركزيـــة المفرطـــة بســـبب ا

أ
ممـــا تحتـــاج إلـــى المركزيـــة الشـــديدة ا

و السياســـــي الســـــديد، المركزيـــــة لتثـــــبيت المكـتســـــبات الوحدويـــــة و تـــــدعيمها و توحيـــــد خطـــــة النضـــــال و المواجهـــــة،

خطائهــا و إغنائهــا،
أ
و هــذا يتطلــب قبــل كــل شــيء ضــمان الديمقراطيــة الــتي تفتــح حريــة نقــد الخطــة المتفــق عليهــا و إبــراز ا

رائها،
ف
قلية في التعبير عن ا

أ
ساليب التقيد بالمواقف الرسمية في النقاش حق ال

أ
.و إلى ضرب ا

 لمكـتســـباتهممركـــزةبـــل هـــو خلصـــة  ليـــس التوحيـــد عمليـــة تجميـــع عـــددي لمجمـــوع الماركســـيين اللينينييـــن، .د

جــل الوصــول إلــى ذلــك،، السياســية و اليديولوجيــة و التنظيميــة المتفرقــة
أ
ينبغــي علــى الماركســيين اللينينييــن و مــن ا

خطــاء، و بالضــرورة النقــد الــذاتي حولهــا، دراســة تجربتهــم و تعميقهــا،
أ
و ل تقييــم للتجربــة بــدون نقــد فل ممارســة بــدون ا

  ذاتي،
أ
ن يبـدا

أ
ن يـوجه إليــه، ،النقــد الــذاتي بنفســهو ينبغي على كل ماركسي لينيني ا

أ
و هـو تحديـد السـلبيات كمـا و قبــل ا
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جــل، جــذورهما السياسـية و اليديولوجيــة و التنظيميـة و البحث عن جــذورهما الطبقيـة، يعني تحديد اليجابيات،
أ
مــن ا

.قائمة على قاعدة صلبة من دروس الممارسة و مرتكزة إليها صلبة و راسخة جماهيريا، منظمة ثورية طليعية،
ن التوحيــد ليــس عمليــة جمــع عــددي، .هـ

أ
،برنامــج متكامــلفــإنه ل بــد مــن تــوفر  ،مســيرة نضــاليةبــل هــو  و بســبب ا

خـرى،
أ
هـداف و الخطـة لكـل قطـاع، يضــمن سـير عملـة التوحيـد مــن مرحلـة إلـى ا

أ
إلـى بدايــة عمليـة مــن توحيـد الرؤيــة و ال

طروحــات موحـدة و إلــى النقــاش السياسـي حــول كــل قضــايا الثــورة المغربيـة و العربيــة و العالميـة، الدماج،
أ
وصــول إلـى ا

.إلى مؤتمر التوحيد الذي تنبثق عنه منظمة موحدة نظاما داخليا موحدا،
يضــا ممكنــة و مطلوبــة فــي شــروط

أ
إن عمليــة توحيــد الحركــة الماركســية اللينينيــة هــي مســيرة نضــالية شــاقة و لكنهــا ا

و يشــكل تــوفر منظمــة، الوضــع الراهــن الــذي يتطلــب مــن الحركــة الماركســية اللينينيــة قفــزة كيفيــة فــي خطهــا و ممارســتها

مين انتصــــار قضــــية
أ
جــــل خطــــوة جديــــدة فــــي تــــا

أ
ول لهــــذه القفــــزة مــــن ا

أ
موحــــدة لكــــل الماركســــيين اللينينييــــن الشــــرط ال

البروليتاريـــا و جماهيرنــا الكادحــة، إن ذلــك يتطلــب قبــل كــل شــيء مــن كــل الماركســيين اللينينييـــن التشــبع بالحقيقــة

ولــى و: التالية التي طرحناها دائما في الوعي كما في الممارسة 
أ
تشكل وحدة الماركسيين اللينينيين الخطوة الضرورية ال

داة الثورية البروليتارية
أ
دية واجباتنا الثورية، و في طليعتها بناء ال

أ
. الحاسمة التي ل مندوحة عنها في تا
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لنبن الحزب الثوري تحت نيران العدولنبن الحزب الثوري تحت نيران العدو

19731973صيف صيف 

مام"جريدة 
أ
لى ال 9عدد " اإ

ـــه الماركســـية، كنظريـــة للثـــورة البروليتاريـــة، منـــذ البدايـــة، هـــو ضـــرورة بنـــاء حـــزب برزت
أ
إن الـــدرس المركـــزي الـــذي ا

ول نــص يشــكل انــدماج هــذه النظريــة الثوريــة. شــيوعي، كنــواة قائــدة لهــذه الثــورة
أ
ن كــان ا

أ
و ليــس مــن قبيــل الصــدف، ا

".البيان الشيوعي"بالحركة الثورية البروليتارية، يسمى ب
مميــــة الثالثــــة المنعقــــد فــــي يونيــــو 

أ
، حــــول دور الحــــزب الشــــيوعي فــــي الثــــورة1920و قــــد ذكــــر المــــؤتمر الثــــاني لل

:البروليتارية، بما يلي 
نهـا)1871(لو كانت الطبقة العاملة، خلل كومونة بــاريز "

أ
، تتـوفر علـى حـزب شـيوعي منظـم تنظيمـا محكمـا، مـع ا

غلطـــا عديـــدة
أ
خطـــاء و ا

أ
كـثر قـــوة، و لتجنبــــت ا

أ
ول انتفاضـــة للبروليتاريــــا الفرنســــية البطلـــة ا

أ
إن. قليلـــة العـــدد، لكــــانت ا

كـثر ممــا كــان ســنة
أ
المعــارك الــتي ستخوضــها البروليتاريــا، فــي ظــروف تاريخيــة مخالفــة تمامــا، ســتكون لهــا نتائــج خطيــرة ا

1871"1.
ن الماركسـية

أ
اللينينيـة، هـي وحـدها-إن هذا الدرس مقبول، بكل وضوح، من طرف جميع الثوريين الذين يرون بـا

.القادرة على قيادة النضال التحرري للبروليتاريا و الشعوب المضطهدة
اللينيني، الحزب القائد للثورة ؟- و لكن كيف يتم بناء هذا الحزب الثوري الماركسي

كيف يتم بناؤه، عندما يحطم قمع العدو الفاشي المنظمات الثورية، بمعدل يساوي تقريبا معدل تركيبها ؟
نـــه للفلت مـــن هـــذا القمــع المــدمر، يجـــب بنـــاء هـــذا الحـــزب بعمـــل داخلــي ، و وضـــع تنظيمـــاته

أ
قـــد يـــرى البعـــض ا

الثورية بعيدا عن نيران العدو، باستقطاب مجموعـة مـن الكـوادر، و تثقيفهــا خـارج كـفــاح الجمـاهير الـذي يلزمــه القمـع،

.إنها نظرية بناء الحزب في السلم
و ســنتفحص بالتتــابع الموقــف المبــدئي و الــدروس الــتي بــرزت مــن خلل تاريــخ الحركــة العماليــة، و ســنرى مــا هــي

.ركائزها النظرية ، ثم ما هي، مع هذه العتبارات، مبادئ الدفاع الستراتيجي ضد هجوم العدو
التجربة التاريخية و موقف الحركة العمالية المبدئي

مثلة الخاصة التي تشخص تاريخ الحركة العمالية 
أ
:هذه بعض ال

كـثر قســـوة، الـــتي عرفتهـــا الحركـــة العماليـــة .1
أ
كيـــف كـــان موقـــف الحـــزب البلشـــفي إبـــان فـــترة القمـــع القيصـــري، ال

؟ 1910إلى  1907الروسية سنوات 
سـيعرف الحــزب: "، بمـا يلــي 1908لقد ختم لينين تقرير اجتماع المجلس الخــامس للحــزب، الـذي عقـد فــي دسـمبر 

قسـى
أ
يضـا حزبــا طبقيـا، حـزب الجمـاهير، سـيبقى الطليعـة الـتي لــن تفصـل عـن الجيـش فـي ا

أ
البلشفي، كيف يبقــى اليـوم ا

ممية الشيوعية، الطبعة الثانية لماسبيرو، ـ 1
أ
ولى لل

أ
ربعة ال

أ
.1971نصوص المؤتمرات ال
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اللحظــات، ســيعرف كيــف يســاعده علــى التغلــب علــى صــعاب هــذه المرحلــة الشــاقة، علــى تقويــة الصــفوف ثانيــة، و علــى

.2"تكوين مقاتلين جدد باستمرار
ـــى الـــتراجع1921فـــي ســـنة  .2 ـــة إل ـــدفع الحركـــة الثوري وربـــا، ي

أ
و تؤكـــد. ، كـــان رد الفعـــل المبريـــالي الشـــامل لكـــل ا

مميـة الثالثــة المنعقــد فـي يونيــو مــن نفــس الســنة 
أ
طروحات المنبثقة عن المؤتمر الثــالث لل

أ
ن مهمـة الحـزب الشـيوعي"ال

أ
ا

زمة التي تجتازها، هي قيـادة المعــارك الدفاعيــة للبروليتاريــا، توســيعها، تعميقهــا، تجميعهــا و تحويلهــا 
أ
-الرئيسية، في ال

جـــل الهـــدف النهـــائي- حســـب التطـــور
أ
كـثر، بحيـــث. إلـــى معـــارك سياســـية مـــن ا

أ
حـــداث تتطـــور ببطء ا

أ
و لكـــن إذا كـــانت ال

و يكـثر، فل يمكن تفســير و
أ
زمة القتصادية الطبيعية، مرحلة من النتعاش، و ذلك في عدد من البلدان يقل ا

أ
تعقب ال

سمالية موجودة، فإن التقلبات في التطور ستكون ل مفر منها". التنظيم"اعتبار هذه الفترة، كـفترة 
أ
هذه. و ما دامت الرا

يضــا
أ
سمالية في انحطاطها، كما صــحبتها فــي شــبابها و فــي نضــجها ا

أ
ن الحركــة. 3التقلبات ستصحب الرا

أ
و نضــيف كــذلك بــا

ن
أ
كـثر بطئ، و علــى الحــزب الشــيوعي فــي كلتــا الحــالتين، ا

أ
و ا

أ
كـثر نشــاطا ا

أ
الثوريــة خلل المــدة القادمــة ســتتبع ســيرا إمــا ا

، فيكــون فــي قيــادة الجمــاهير المناضــلة للتعــبير بحــزم و وضــوح عــن شــعارات النضــال، كمــا يفضــححــزب عمــليصــبح 

ن يبــذل كـل جهـده. الديمقراطية الملتبسة المبنية دائمـا علـى التنــازل-شعارات الشتراكية
أ
فعلـى الحـزب الشـيوعي إذن، ا

ن يعـد الجمـاهير للعمليـات
أ
يضـا ا

أ
ن يقــوي بإمكانيــات تنظيميـة مرتكزاتــه الجديـدة، عليـه ا

أ
خلل كل مراحـل النضـال، و ا

ن يسلحها بطرق و خطط جديدة مبنية على الصدام المباشر و المفتوح مع قوات العدو
أ
.4الفعالة ، و ا

منتصــرة فـي كـل مكـان،" تشــان كـاي تشـيك"، في الوقت الذي كــانت فيـه الجيــوش البيضـاء ل1929في فبراير  .3

وامر لنسحاب 
أ
عطت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ال

أ
حمـر، لكـي" ماو تسـي تونـغ"و" شوته"ا

أ
مـن الجيــش ال

جــاب مــاو تســي تونــغ حينئــذ 
أ
هــداف الرئيســية، فا

أ
كلمــا اشــتدت قســوة الظــروف ازدادت الحاجــة إلــى: "ل يقــدموا للعــدو ال

ن نحقــق الوحــدة الداخليــة و
أ
حشد القوات و تركيزها ، و إلى قيام القادة بنضال حازم، و بهذه الطريقة وحدها نســتطيع ا

.5 نتصدى للعدو
لباني، كان على المجموعات الماركسية .4

أ
ثناء بناء الحزب الشيوعي ال

أ
ن تناضل خلل الثلثينــات و-ا

أ
اللينينية ، ا

".نظرية تربية و حماية الكوادر"ضد " زوفو"تحت الدكـتاتورية الفاشية للملك 
لباني"إن 

أ
ول(المؤلف بقرار من اللجنة المركزية لهذا الحزب " تاريخ حزب العمل ال

أ
نه، حسب) الفصل ال

أ
يعلمنا ا

ن يظلــوا منعزليــن فــي
أ
ن يلتحمــوا بالجمــاهير و ينظموهــا، بــل ا

أ
ن يعملــوا و ل ا

أ
هــذه النظريــة ، ل يجــب علــى الشــيوعيين ا

ن العلقــة مــع الجمــاهير و العمــل وســطها"إن هذه النظرية في الواقــع . 6خلياهم و ل يهتموا إل بالتكوين النظري"
أ
تــرى ا

ول، ص 2
أ
.576 ـ في الطريق الصحيح، المؤلفات المختارة،الجزء ال

طروحة 3
أ
.40 ـ ال

طروحة ـ 4
أ
.41ال

حرقت سهل"ـ 5
أ
ول، ص "رب شرارة ا

أ
.179، المؤلفات المختارة لماو تسي تونغ، الجزء ال

ول48، ص 1969الفرنسية،" ”l’Humanité Rouge" النسانية الحمراء"ـ نشر في 6
أ
لباني،الفصل ال

أ
.، تاريخ حزب العمل ال
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ن ذلك يعرض الكوادر للخطر"
أ
.7مؤذيان، ل

لبــاني فــي شــتنبر 
أ
سيســي للحــزب الشــيوعي ال

أ
و كمــا كـتــب.ــ 1941فــي إطــار صــراع سياســي طويــل، انعقــد المــؤتمر التا

و مــن ضــمن قراراتــه كــان فضــح المــؤتمر. 8"لقــد تغلبــت الضــرورة التاريخيــة علــى النزعــة الحلقيــة" "جلــبير مــوري"الرفيــق 

بالخصوص لنظرية الكوادر كنظرية انهزامية و انتهازية، تبعد الشيوعيين عــن الجمــاهير الشــعبية و تحتفــظ بهــم ذيلييــن

.9"لها، و تحولهم إلى مجرد حلقة، تؤدي في النهاية إلى تصفية الحزب
 ضروب القمع البوليسي و العسكري للســتعمار .5

أ
سوا

أ
صبح محنكا تحت ا

أ
لقد تكون الحزب الشيوعي الفيتنامي و ا

شــغال1936إلــى  1931و فــي ســنوات . الفرنســي
أ
، عــرف معظــم كـوادر الحــزب، الــذي كـان حــديث التكــوين، الســجن و ال

يضا، خاصة بالنسبة لعدد من الكوادر الرئيسية
أ
إلى حدود ثورة غشت 1938و من جديد و ابتداء من . الشاقة و الموت ا

ظهره مناضــل ثــوري فيتنـامي عضـو اللجنــة المركزيــة لهـذا الحـزب، حينمــا1945
أ
كـثر سهولة، و هذا ما ا

أ
، لم يكن النضال ا

حرزنا على نتائج، كلما طاردنا البـوليس: "... كان يذكر سنواته الماضية 
أ
و قــد كــانت كوادرنــا الجديـدة تعتقــل بكــل. كلما ا

و ثلثـــة مـــن نشـــاطه
أ
ن البعـــض كـــان يعتقـــل بعـــد شـــهرين ا

أ
كـثر ذكـــاء . ســـهولة نظـــرا لقلـــة تجـــاربهم، حـــتى ا

أ
مـــا ال

أ
فـــإنهم"ا

شهر
أ
ن هذه الوضعية تمثل بالنسبة لنا خسارة فظيعة. يستطيعون المقاومة حتى حدود ستة ا

أ
.و في كل مرة كنا نشعر با

مامنــا. 10و كل هذا كان يحدث بسرعة بحيث ل نتمكن من تكوين عدد من الكوادر في مستوى اتساع تنظيمنا
أ
فلم يبــق ا

حســن مـا نعتمــد عليــه. إل حــل واحـد، هـو تهريــب المعتقليــن السياســيين مــن السـجون
أ
ن". و قـد كــان هـذا ا

أ
و نشــير إلــى ا

شغال الشاقة" لي دوكـتو"
أ
.كان من بين من فروا من معتقلت ال

سس هذا الموقف
أ
ا

دق على-هذا الموقف الراسخ للحركة الماركسية .1
أ
سس، هي نفسها ماركسية، و يرتكز بصفة ا

أ
اللينينية يرتكز على ا

ين التاليين 
أ
:المبدا
 
أ
ن الجماهير هي التي تصنع الثورة تحت القيادة السياسية و اليديولوجية للبروليتاريا .ا

أ
.ا
. للطبقة العاملة و الجماهير الثوريةكنواة قائدةاللينيني، -هذه القيادة يحققها الحزب الماركسي .ب 

ن 
أ
رض التي تغذيها يعني الحكم عليها بالهلك و العدمو نستنتج من هذا ، با

أ
.عزل البذرة عن ال

طروحــات حــول فيوربــاخ"لقــد وضــع مــاركس فــي 
أ
ساســي الــذي يؤســس تلــك المبــادئ"ا

أ
إن. ، التصــور البروليتــاري ال

طروحــة
أ
تصــور الحــزب كنــواة قائــدة تتغــذى بالنضــال الثــوري للجمــاهير، و فــي نفــس الــوقت تقودهــا، يظهــر خاصــة فــي ال

للمثقفيــــن الــــبرجوازيين" العلمــــاني"هـــذا التصــــور . الثالثــــة، حيــــث ينتقــــد مــــاركس التصــــور المــــادي الــــبرجوازي للمعرفــــة

ـــدياليكـتيكي  ن النـــاس هـــم نتـــاج: "الصـــغار، و يقـــابله بالتصـــور البروليتـــاري المـــادي ال
أ
ـــا ـــة الـــتي تقـــر ب إن النظريـــة المادي

.105نفس المصدر، ص ـ  7
نفير حجة، ـ 8

أ
.1972، ماسبيرو "في مواجهة التحريفية"مقدمة المؤلفات المختارة، ل

لباني، ص ـ 9
أ
.161تاريخ حزب العمل ال

.1971، السلسلة الصغيرة ماسبيرو، 161عروض حول المقاومة الفيتنامية، ص ـ 10
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ن النـاس
أ
خــرى و تربيــة متغيـرة، هـذه النظريــة تنســى بــا

أ
ن الــذين تغيــروا هـم نتــاج ظــروف ا

أ
الظروف و التربية، و بالتــالي بــا

ن المربــي هــو نفســه بحاجــة للتربيــة
أ
و لهــذا فهــي تصــل بالضــرورة إلــى تقســيم المجتمــع. هــم الــذين يغيــرون الظــروف، و ا

حــدهما فــوق المجتمــع
أ
إن توافــق تبــدل الظــروف و النشــاط النســاني ل يمكــن بحثــه و فهمــه فهمــا عقلنيــا إل. قســمين، ا

".عمل ثوريابوصفه 
ن ليــس هنــاك 

أ
ن. يمتــازون بــامتلك المعرفــة و يقــدمونها للمناضــلين" قــادة"و نســتنتج مــن هــذا ا

أ
يضــا ا

أ
و نســتنتج ا

لينينية في قلب نضال الجماهير، و في قلب ممارستها الثوريــة، هــو وحــده الــذي يســمح، حــتى- تكوين منظمة ماركسية

من خلل هجمات العدو، بإعداد خط سياسي صحيح ، يــدفع بــدوره إلـى بــروز مقــاتلين جـدد و كــوادر ثوريــة جديــدة مـن

وائــل المناضــلين الــذين مهــدوا لهــذه العمليــة، و مهمــا بلغــت جــدارتهم، ليســوا ذوي. وســط هــذه الجمــاهير
أ
و لهــذا فــإن ا

.تفوق نوعي بالنسبة لهذه الكوادر الجديدة المنبثقة عن نضال الجماهير
ســاس المركزيــة الديمقراطيــة و النضــباط

أ
إن هــذا التصــور وحــده الكـفيــل، عــن طريــق الممارســة الدائمــة، الــتي هــي ا

خطاء السياسية و التنظيمية، و في نفــس الــوقت ببنــاء الخــط السياســي الصــحيح الــذي يبلــور
أ
الثوري، كـفيل بتصحيح ال

هكذا، و هكذا فقط يتكون القادة. اللينينية كنواة قائدة لهذه النضالت-نضالت الجماهير الثورية و المنظمة الماركسية

على سلطة، و نفوذ و تجربة"
أ
شخاص يربطون ما بين ا

أ
.11"كا

عــادت توضــيحهما و عمقتهمــا، مبــدءا ثالثــا هــو  .2
أ
ين، الــذين ا

أ
ضــافت اللينينيــة إلــى هــذين المبــدا

أ
معاصــرة الثــورة: ا

شــار إليــه مــاو تســي تونــغ فــي تصــريحه فــي مــاي 
أ
ن، التجــاه: "... ، بهــذه العبــارة 1970لمرحلــة المبرياليــة، و هــذا مــا ا

ف
ال

".الرئيسي هو الثورة
إن الســيد ســتوليبين، رغــم حكمتــه: "، متحــدثا عــن رئيــس الحكومــة القيصــرية 1909و كمــا كـتــب لينيــن فــي فــبراير 

وتوقراطية، هي في توازن غيــر مســتقر
أ
ن يسرع بسقوط ا

أ
ن يتقدم خطوة واحدة بدون ا

أ
و يبقــى هــذا. 12"العالية، ل يمكن ا

كـثر صحة بالنسبة لظلل المبريالية الباهتة التي تسمى اليوم 
أ
و الحسن: ا

أ
.عصمان، حدو الشيكر، ا

ن تكــون بتاتـــا مــن صــنع
أ
ن الثـــورة الوطنيـــة الديمقراطيــة، ل يمكـــن ا

أ
 نســتنتج بالخصــوص، علــى ا

أ
و مــن هــذا المبــدا

، خاصــة فــي بلــد يوجــد تحــت ســيطرة قمــع الســتعمار و"راديكاليــة"حــتى تلــك الــتي ســميت بشــكل غريــب - البرجوازيــة 

ي الراديكاليــة(الســتعمار الجديــد 
أ
ينــاقض الماركســية الــتي ل تعــترف إل بطبقــة واحــدة راديكاليــة هــي- هــذا الصــطلح – ا

.13"حكم العمال و الفلحين تحت قيادة الطبقة العاملة"، و لكن فقط بواسطة ) البروليتاريا
همية الموقف المبدئي الذي هو موقف الحركة العمالية الثورية في مواجهة العدو

أ
.كل هذا يدعم ا

وراق لعبهــا"فهل يجب علينا إذن، في نفس الوقت الذي 
أ
خـر ا

ف
ن نحــافظ و"تحــرق فيـه البرجوازيــة ا

أ
م ا

أ
ن ننــزوي ا

أ
، ا

".مرض الشيوعية الطفولي"لينين،ـ 11
نفاـ 12

ف
.في الطريق الصحيح،المقال المذكور ا

ول لحــزب العمــال الفيتنــامي، ـ 13
أ
ساســية"لي دووان، الكاتب العــام ال

أ
ساســية، المهــام ال

أ
، ص"الثــورة الفيتناميــة، المشــاكل ال

.1970، هانوي، 30
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نتمسك بحزم براية النضال ؟
ن تحـــدد مواقفهـــا بـــالهجوم فقـــط، إن كــان هـــذا ممكنـــا، فـــإنه يعنـــي .3

أ
ن علـــى الحركــة الثوريـــة ا

أ
هـــل يمكـــن القـــول ا

خطاء
أ
فظع ال

أ
.ارتكاب ا

ن ننتصر بدون معرفة علم الهجوم و التراجع"
أ
، ملخصا في كـتــابه1921، هذا ما كـتبه لينين سنة "من المستحيل ا

1910و 1907التجربــة التاريخيــة للحــزب البلشــفي، و متحــدثا عــن الفــترة مــا بيــن " مــرض الشــيوعية اليســارية الطفــولي"

ن 
أ
خر "بالضبط ، مضيفا كذلك با

ف
ن يكـتمل بعلم ا

أ
".معرفة كيف نتراجع: علم الهجوم يجب ا

مــره وحــده؟ هــل نتصــور قيــادة
أ
ركــان حــرب تاركــة الجيــش بتــدبير ا

أ
ن تــتراجع قيــادة ا

أ
ن نتصــور ا

أ
و لكــن، هــل يمكــن ا

ركان حرب ،ل 
أ
و.  التراجع؟ إن هذا ل يعني معرفة و إتقان التراجع، و لكنه و بكل بساطة عدم تحمــل مســؤولياتهاتنظما

ل زال يعتمـــد علـــى مجموعـــات مـــن- الـــذي مـــازال فـــي طـــور التكـــوين- هـــذه المســـؤولية ل ينقـــص منهـــا كـــون هـــذا الجيـــش 

ن نســـتخلص مـــن التحليـــل 
أ
ن هـــذه المجموعـــاتالملمـــوس للواقـــع الملمـــوسالشـــباب الثـــوري، بـــل بـــالعكس يمكننـــا ا

أ
، ا

ت في تكوين حلقة الوصــل 
أ
و بدا

أ
نهــا حلقــة نخبويــة( الجماهيريــةالمتقدمة بالذات هي التي ستكون ا

أ
مــع الطبقــة)  ل علــى ا

ن . العاملة و الفلحين
أ
. على التحام و نضالية هذه المجموعاتنحافظو لكن بشرط ا

و مــن الــواجب.  14"قضايا الســتراتيجية فــي الحــرب الثوريــة الصــينية"وضع ماو تسي تونغ مبادئ التراجع في كـتابه 

لمــاو تســي تونــغ، مــع" الــدفاع الســتراتيجي"دراســة الفصــل الخــامس المتعلــق بهــذه المســائل و الموجــود تحــت عنــوان 

.التفكير في تطبيق هذه المبادئ على المراحل السياسية من النضال التي نعيشها
همية دراسة علم الدفاع الستراتيجي لماو تسي تونغ 

أ
.15)الدفاع الستراتيجي(كل هذا يطرح ا

و سنعود مستقبل إلى دراسة نضالت هذه السنة و تقييم تجاربنا النضالية، و نذكر بخلصات ماو تسي تونغ حول

إن الــــتراجع الســــتراتيجي يســــتهدف كليــــا النتقــــال إلــــى الهجــــوم المضــــاد، و الــــتراجع: "الــــدفاع الســــتراتيجي فيمــــا يلــــي 

م
أ
ن الحلقة الحاسمة في كل اســتراتيجية هــي النصــر ا

أ
ولى من الدفاع الستراتيجي، و ا

أ
الستراتيجي ليس سوى المرحلة ال

.16الفشل في المرحلة اللحقة، مرحلة الهجوم المضاد
: على المبادئ الثلثة المرتبطة بينها التي ذكرنا بها فيما قبلمبنيةو هذا يفرض الحرص على استراتيجية 

ول، حول دور الجماهير -ــ 
أ
 للبروليتاريــا وكنـواة قائـدةاللينينـي -ثانيـا، حــول بنـاء الحـزب الماركسـي-   للثـورةكـفاعـلا

. الثورةمعاصرةو ثالثا، حول  للجماهير الثورية –
مبادئ نظرية لبناء الحزب الثوري .4

حسن، التصور اللينيني للحزب الثوري، و لبنائه تحت نيران العدو
أ
ن نفهم ا

أ
ن ا

ف
.يمكنا ال

ن المقصــود هــو إعــادة المســيرة الــتي حــدثت فــي
أ
ن نــدعي الماركســية، إذا مــا اعتبرنــا ا

أ
نــه ل يمكننــا حــتى ا

أ
ن ا

ف
لنقــل ال

لية، و لكن المقصود هـو إعــادة بنـاء اســتراتيجية تكـون فـي نفــس الــوقت اســتراتيجية 1917و 1895روسيا ما بين 
ف
بصفة ا

نظر ـ 14
أ
و الجزء الثاني من المؤلفات المختارة" ستة مؤلفات عسكرية"ا

أ
.ا

ستة مؤلفات عسكرية ـ 15
ول ص ـ 16

أ
.326المجلد ال
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ساســيةالثورة و استراتيجية التنظيم، و ذلك 
أ
 الـتي بــرزت مــن هـذه التجربـة، و مــن تجربــة الحركـةانطلقا مــن المبـادئ ال

خرى 1973  و انطلقا من الواقع الملموس لبلدنا سنة العمالية العالمية من جهة، 
أ
.من جهة ا

المرتبطــة ارتباطــا وثيقــا بممارســة النقــد و النقــد الــذاتي، مكنتنــا مــن 1972إلــى  1970إن الممارســة الثوريــة لســنوات 

ول لســنة)إعداد استراتيجية الثورة و استراتيجية التنظيــم(الوصول إلى مثل هذا العداد 
أ
، و ذلــك ابتــداء مــن النصــف ال

عطينــا فــي نــص .ــ 1972
أ
بريــل  6، بتاريــخ "اللينينيــة-الوضــع الراهــن والمهــام العاجلــة للحركــة الماركســية"و لقــد ا

أ
،1973ا

.العناصر الرئيسية لهذه الستراتيجية الثورية
ســاس المبــادئ اللينينيــة، اســتراتيجية التنظيــم، و الــتي ســنعطي هنــا عناصــرها الرئيســية

أ
.يضــاف إلــى هــذا، و علــى ا

:سنتطرق إذن إلى 
المبادئ اللينينية للحزب الثوري -
كيف ترتبط الستراتيجية الثورية في المغرب باستراتيجية التنظيم -
.كيف ترتبط استراتيجية التنظيم بمبادئ الدفاع الستراتيجي المذكورة سابقا -

 ــ 
أ
المبادئ اللينينية للحزب الثوري ا
سس المذكورة في القسم الثاني(

أ
نها تقوم على ال

أ
:، يمكننا تلخيص هذه المبادئ كما يلي )نذكر على ا

.تنظيم الثوريين المحترفين و المتجذرين داخل نضال الجماهير، هي الدعامة التي يقوم عليها الحزب .1
 مـن نضــال الجمـاهير، فـي ســيرورة مرتبطـة جـدلياانبثقـواإن منظمة المحترفين الثوريين، تتكون من مناضلين  .2

 مــــن خلل تكــــوينلبإعــــداد الخــــط السياســــي للحــــزب، و انطلقــــا مــــن هــــذه الممارســــة الثوريــــة الجماهيريــــة نفســــها، 

.إيديولوجي داخل حلقة مغلقة
فــي" مــا العمــل؟"إن الحــزب، ليــس منظمــة الثــوريين المحــترفين المتفــوقين علــى الجمــاهير، كمــا يــدعي تقــديم  .3

الثــوريين مكونــة مــن منظمــة مجموعــة، بــل إن الحــزب "Livre de Pocheكـتــاب الجيــب "الطبعــة الفرنســية لسلســلة 

.اللينينيين في المنظمات الثورية الجماهيرية- إلى المناضلين الماركسيينإضافةالمحترفين، 
بالمنظمــات الجماهيريــة، فــي(...) من هنا بالذات، و من خلل هؤلء المناضلين، فإن الحزب يرتبــط و يندمــج  .4

.و يتغذى منهانفس الوقت الذي يقودها، على مستويات مختلفة من الوعي الثوري، 
ن الفكــر اللينينــي، المتماســك تمامــا فــي كـتــاب 

أ
ــا ننــا نحــرف التصــور اللينينــي ب

أ
ولئــك الــذين يظنــون ا

أ
مــا"و نجيــب ا

ن نكــون قــد اســتوعبنا التصـــور1902لســنة " العمــل؟
أ
 هــذا النـــص فــي مجملــه، شــريطة ا

أ
، يظهــر بوضــوح تـــام حيـــن نقــرا

طروحته الثالثة حول فيورباخ، هـذا الفكـر الـذي نقحــه و وضـحه لينيــن فـي
أ
البروليتاري للعالم، الذي وضحه ماركس في ا

عاد لينين تنقيحها من جديد و تركيزها، ضد كــل معارضــيه الــذين يحــاولون تحريفهــا.ــ 1903في " رسالة إلى رفيق"
أ
-و قد ا

حسن في المؤتمر الثاني للحزب العمالي الشتراكي الديمقراطي بروســيا، و الــذي ســجل بدايــة البلشــفية
أ
و يعطــي. لنقدها ا

مام خطوتان إلى الوراء"مؤلف لينين 
أ
.17تحليل مفصل عن نقاشات هذا المؤتمر" خطوة إلى ال

ولـ 17
أ
.المؤلفات المختارة، الجزء ال
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ولئــك الــذين يريــدون اســتعمال تلــك الحجــة الجــد عاديــة و الجــد مبتذلــة، و الــتي يريــد لينيــن حســبها
أ
و علــى عكــس ا

مرين"
ف
ن تنظيمـات الحـزب تتكـون: "، يجيــب لينيـن "تحديد عدد المنخرطين فـي الحـزب بعــدد المتــا

أ
ل يجــب العتقــاد بـا

نواع، من كل الــدرجات ابتـداء مـن
أ
من الثوريين المحترفين فحسب، بل إننا نحتاج لتنظيمات جد متعددة، من كل ال

كـثر اتساعا و حرية
أ
مرا إلى ال

ف
كـثر ضيقا و تا

أ
.18"المنظمات ال

كـثر في هـذا النــص نفسـه بالعبــارات التاليـة 
أ
صـناف: "لقد تم وضع التصور اللينيني بوضوح ا

أ
ن نميـز بيــن ال

أ
يمكننــا ا

منظمـــات العمـــال الموســـعة و-ـــ 2. منظمــات الثـــوريين-ـــ 1: التاليـــة حســـب درجــة التنظيــم عامــة و درجـــة الســرية خاصــة 

ن مشـــاركة بعـــض العناصـــر مـــن الطبقـــات(المنوعـــة بقـــدر المكـــان 
أ
فـــترض ا

أ
قتصـــر علـــى الطبقـــة العاملـــة وحـــدها و لكـــن ا

أ
ا

خــرى باعتبــار بعــض الشــروط ، شــيء مســلم بــه
أ
منظمــات عماليــة مرتبطــة-ــ 3. و يتكــون الحــزب مــن هــذين الصــنفين). ال

عناصــر مــن الطبقـة-5. منظمات عمالية غير مرتبطة بالحزب ، و لكنها في الواقع تحت رقابته و تحت قيادته-ــ 4. بالحزب

قـل خلل المظـاهرات
أ
العاملة غير منظمة، لكنها تخضـع و بصـفة جزئيـة لقيـادة الشـتراكية الديمقراطيـة، و ذلـك علـى ال

. 19"الكبرى للصراع الطبقي
ملوا

أ
ن يتــا

أ
ن نقــاش و إعــداد الخــط السياســي هــو مــن اختصــاص نخبــة معزولــة، ا

أ
فعلــى الرفــاق الــذين يصــرون علــى ا

.كـثيرا هذا النص
استراتيجية الثورة و استراتيجية التنظيم في المغرب ب ــ 

ن 
أ
ظهر لنا لينين فيما قبل ا

أ
ن يتم إل بتحريك كل طبقــات"لقد ا

أ
تطور الوعي الثوري لدى الطبقة العاملة،ل يمكن ا

حرى فــي بلــد كــالمغرب، حيــث يتكــون ثلثــا الســكان مــن الفلحيــن، و حيــث ل تكــون الطبقــة العاملــة."الشــعب
أ
، فبــال

 المتمثـــل فـــي انطلقالســـتراتيجيإذن يمكننـــا الوصـــول إلـــى الهـــدف . نفســـها إل قســـما قليل مـــن مجمـــوع ســـكان المـــدن

ساســية و الثوريــة لجمــاهير البــوادي، و
أ
ساســية انطلق النضــالت ال

أ
الحــرب الشــعبية، الــتي يوجــد مــن بيــن شــروطها ال

يبقى نمو هذه النضالت نفسه مرتبطا بنمو النضـالت فـي المـدن، فـي نفـس الـوقت الـذي يكــون عــامل قويــا للـدفع بتبلــور

خــرى، فــإن بنــاء جبهــة. الــوعي البروليتــاري، و لبنــاء قيــادة الطبقــة العاملــة فـي الجبهــة الثوريــة للعمــال و الفلحيــن
أ
ومــرة ا

ليــا، جامعيــا  ثوريــة كهــذه و بنــاء قيــادة بروليتاريــة،
ف
إعطــاء العلــم مــن المثقفيــن إلــى العمــال، و مــن جمــاهير: ليــس بنــاء ا

.العمال إلى جماهير الفلحين
صـــل و تتجـــذر اليـــوم موضـــوعيا داخـــل قـــوى

أ
كـثر الـــتي تتا

أ
هـــذا البنـــاء هـــو تحريـــك ديـــاليكـتيكي للعناصـــر المتقدمـــة ا

ي داخل جماهير الفلحين، و فـي نفــس الــوقت داخـل الطبقـة
أ
الشباب، و داخل مجموع الجماهير الثورية في البلد، ا

.العاملة
ن مــن إحــدى الميزتيــن الــتي تجعــل مــن بلــدنا الحلقــة الضــعيفة فــي سلســلة

أ
كيــد بــا

أ
و لــن نــتردد فــي اللحــاح علــى التا

.308، ص"ما العمل؟"مسطر من طرف لينين، ـ 18
.312صفحة ـ 19
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المبريالية في المنطقة، زيادة على الضعف الموضوعي للنظام، هو كون الجمـاهير الشـعبية تفــرز بمعـدل قــل مـا يوصـل

ي جمـاهير-بنفـس المعنـى المعمـق عنــد غرامشـي- اشـتراكية، مثقفيهــا العضــويين -إليه في تاريــخ المجتمعـات الماقبـل
أ
؛ ا

و مــن البــوادي
أ
حيــاء الشــعبية بالمــدن، ا

أ
ولئــك الــذين نســوا الواقــع الحــي. (الشــباب المدرســي المنحــدر مــن ال

أ
بالنســبة ل

ن يرجعوا إلـى الدراســة الـتي صـدرت فـي 
أ
نفــاس"لثانويات بلدنا، يمكنهم على كل حال ا

أ
الفرنســية فـي عــددها المــزدوج" ا

").التعليم بالمغرب منذ الستقلل الشكلي"حول  1971، سنة 20/21
كـثر فـي بنــاء

أ
همية توطيد المنظمـات الثوريـة للشـباب المدرسـي للمـدن و البـوادي، و تمكنهـا ا

أ
خرى، با

أ
و لنذكر مرة ا

كـثر بنضالت الطبقة العاملة و جماهير الفلحين
أ
.المنظمات الثورية للشباب كله، و ربطها ا

ن يتجذر و يتغذى و ينمو من
أ
و تبعا للمبادئ اللينينية نفسها، فإن بناء منظمة الثوريين المحترفين، ل يمكنه إل ا

هــــذه المنظمــــات الثوريــــة للشــــباب، بحيــــث تــــوجه نضــــالتها فــــي نفــــس الــــوقت، و مــــن خلل المناضــــلين الماركســــيين

.اللينينيين لهذه المنظمات الثورية الجماهيرية، في إطار الستراتيجية الثورية
طوارهــا الدفاعيــة علــى الســواء، تخلــق تــدريجيا إمكانيــات جديــدة

أ
طوارهــا الهجوميــة و ا

أ
ثنــاء هــذه النضــالت، فــي ا

أ
و ا

لربـــط علقـــات بيـــن المناضـــلين العمـــال المتقـــدمين و بيـــن بعـــض العناصـــر الثوريـــة مـــن الفلحيـــن، و مـــن البرجوازيـــة

.الصغيرة بالمدن، و الذين يستنتجون دروسا من النهزامات المتتالية للسياسيين البرجوازيين الصغار
ن يوجـــد هـــؤلء المناضـــلون العمـــال المتقـــدمون، إل انطلقـــا مـــن حلقـــات

أ
نـــه ل يمكـــن ا

أ
ـــذين يظنـــون ا ولئـــك ال

أ
و ل

بقــدر مــا يصــبح انــدفاع الجمــاهير العماليــة العفــوي واســعا و" : "مــا العمــل؟"للتكــوين النظــري، نــذكر جملــة للينيــن فــي 

مـــام ، و كـــذلك بمنظميـــن و بـــدعاة موهـــوبين و 
أ
،" (...)بمتمرســـين"عميقـــا، بقـــدر مـــا يـــدفع بمحرضـــين موهـــوبين إلـــى ال

، هو الــذي ســيكون الكــادر)بالمعنى الذي يتصوره بعض الرفاق(فليس ذلك التلميذ المجد في حلقة الدراسات العمالية 

ا للينينيـة-البروليتاري، و لكنه ذلك المناضـل العامـل المتقـدم فـي نضـالت الجمـاهير، و الـذي علـى المنظمـة الماركسـية

ن تساعده على التكوين كـثوري محترف
أ
".ا

هميــة - و مــن هنــا كــذلك نــرى الــدور الرئيســي للجريــدة كمنظــم جمــاعي –علــى حــد تعــبير لينيــن
أ
يضــا ا

أ
إلــى"و نــرى ا

مام
أ
داة لتـوجيه" ال

أ
فـي المرحلـة الراهنـة، كمـا تظهـر ضــرورة تطـوير هـذا المكســب النضـالي ل إجهاضـه، و ضـرورة جعلهـا ا

اللينينيـة،-نضالت الجماهير، و لتكوين الكوادر البروليتارية في نفس الـوقت، و ذلــك بالنــدماج فــي الحركـة الماركســية

.بالوصول إلى منظمة الثوريين المحترفين و المناضلين العمال و المناضلين المنحدرين من الشبيبة المدرسية
استراتيجية التنظيم و استراتيجية الدفاع الستراتيجي ج ــ 

ن 
ف
ن نعلم، كما توضح لنا تجربة الحركة الثورية العمالية، وتجربتنا الخاصة والقاسية ال

أ
:يجب ا

ي .1
أ
نه فـي الـوقت الـذي نركـز فيـه مجهوداتنـا لبنــاء حركـة ثوريــة صـلبة، فـإن مـن المسـتحيل تجنــب علـى الـدوام ا

أ
با

.اللينينية ، كيفما كانت درجة إتقان هيكلتها العضوية- اعتقال في صفوف المنظمات الماركسية
ساســـي لكــي تكــون الضــربات الــتي يوجههـــا العـــدو محــدودة، متعلقـــة .2

أ
ن قـــدرة الرفـــاق علــى الصــمود، كشــرط ا

أ
بــا

.مباشرة بتجذرهم داخل الجماهير، المصدر الوحيد و العميق للقوة و للثقة في اليديولوجية الثورية
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نه بقدر ما تكون المنظمات الماركسية .3
أ
فــي- اللينينية متجذرة داخل الجماهير، حتى إن كانت هذه الجمــاهير -با

متكونــة مــن الشــباب الثــوري، بقــدر مــا يتكــون مكــافحون ثوريــون جــدد و كــوادر ثوريــة جديــدة، و الــتي- المرحلــة الراهنــة

مام رغم ضربات العدو
أ
تي لتخلف الرفاق الذين سقطوا في المعركة، و لتقدم هذه المعركة إلى ال

أ
.تا

ن الرفاق الذين اعتقلهم العدو ليسوا ضائعين من المعركة، ففي سجون العدو تنصهر، كما كـتــب هوشــي منــه .4
أ
با

، الطليعة التي يمنحها الشــعب ثقتـه، ففـي يـوم مـا سـيخرج نضــال الشــعب هـؤلء الرفـاق مـن1931نفسه من سجنه سنة 

شغال الشاقة التي قضاها معظم كوادر الحزب الشيوعي الفيتنامي مــن ســنة
أ
ن الخمس سنوات من سجن ال

أ
السجن، و ا

.، تظهر اليوم جد قصيرة بالنسبة للتاريخ المظفر للثورة الفيتنامية1936إلى سنة  1931
".إن المطرقة تكسر الزجاج، و لكنها تصلب الفولذ: "و لكي نختم، نذكر بهذا الشعار البلشفي القديم 

عطـوا حيــاتهم فـي المعركـة
أ
بناء العمال و الفلحيـن الـذين ا

أ
إن المناضلين المنحدرين من الشباب الثوري ببلدنا، ا

ولئـــك الـــذين ســـقطوا برصـــاص الحســـن فـــي الريـــف و فـــي البيضـــاء، هـــؤلء
أ
بنـــاء و إخـــوان ا

أ
ضـــد الحتلل الســـتعماري، ا

.المناضلين ليسوا من الذين يخافون من مطرقة العدو
حيــاء

أ
و فــي ال

أ
فــي المواجهــة اليوميــة لجهــاز العــدو القمعــي، ســواء كــان ذلــك فــي ســاحات الثانويــات و الجامعــات، ا

صــيل
أ
و فــي كهــوف الكوميســاريات و زنزانــات الســجون، سينصــهر الفــولذ ال

أ
و فــي المعامــل وفــي البــوادي، ا

أ
الشــعبية، ا

.الذي يسلح شعبنا، الفولذ الذي يسلح ثورتنا
ن هذا الفولذ غير كاف اليوم، و لكن الفولذ الممتاز الذي يكون شعبنا يمنحنا ثقة في المستقبل

أ
كيد ا

أ
.ا
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الندوة التحضيرية للقطاع الطلبيالندوة التحضيرية للقطاع الطلبي

19731973  غشت   غشت 2929
الكـتابة الوطنيةالكـتابة الوطنية

:تقديم

يها الرفاق
أ
:ا

فـــي إطـــار التحضـــير للنـــدوة الوطنيـــة الســـنوية للعمـــل داخـــل القطـــاع الطلبـــي، و فـــي إطـــار تعميـــق تجربتنـــا و خطنـــا
و المكـتــب الطلبـي،) الكـتابــة الوطنيـة(السياسي و ممارسـتنا داخـل القطـاع الطلبـي، انعقـدت نـدوة تهييئيــة بمسـاهمة 

جــل دراســتها بجديــة و تعميقهــا حــتى يســاهموا بشــكل فعــال فــي النــدوة
أ
رضــية الــتي نطرحهــا للرفــاق مــن ا

أ
نجــزت هــذه ال

أ
ا

جــل تجديــد مهامنــا بشــكل دقيــق و واضــح داخــل هــذا القطــاع، فــي إطــار
أ
الوطنيــة الســنوية المقبلــة للقطــاع الطلبــي مــن ا
و نتحمــل مســؤولياتنا كاملــة، و ذلــك فــي إطــار الجهــود المبذولــة داخــل. التــوجيه السياســي لمنظمتنــا فــي هــذه المرحلــة

جل السير قدما في بناء خط سديد محكم و منظمة ثورية طليعية صلبة، راسخة جماهيرية
أ
.تنظيمنا من ا

رضية بحماس و عزيمة ل تقهر
أ
ن يشرعوا عاجل في دراسة هذه ال

أ
.فعلى كل الرفاق ا

1973غشت  29الكـتابة الوطنية ــ 

كـثر من ثلث سنوات على انبتاق اليسار الماركســي اللينينــي وســط الحركــة الطلبيــة إبــان المعــارك البطوليــة
أ
لقد مرت ا
و قطع مرحلة جديدة مــن حيــاته النضـالية المليئــة بالنجاحــات و النكســات، غنيـة بالــدروس المســتمدة.� 70الكبرى سنة 

كـثر من معركة مجيدة ضد مخططات الحكــم التصــفوية و ســاهم
أ
من ممارسته النضالية داخل هذا القطاع الحيوي و قاد ا

-بشكل كبير بتقريب النهاية المحتومة للفكر الصلحي و التحريفي الذي كان إلى ذلك الوقت متربعا – و بدون منــازع 

ييــد الحركــة الطلبيــة الــتي رفعتــه حاليــا إلــى قيــادة المنظمــة
أ
علــى الســاحة الطلبيــة، و نــال نتيجــة كــل ذلــك عطــف و تا

أ
تي. التــاريخي 15م غـداة المـؤتمر .ط.و.المناضلة ا

أ
و بعــد هـذا المـؤتمر مباشـرة و نظـرا لتغييــر الوضـع السياسـي الـذي سـنا

على ذكره، واجه الحكم سماسرة المبريالية و المعمرين الجدد الحركة الطلبية بقمــع لــم تعــرف لــه مــثيل طــوال ســنوات
ن تـــبرز بعـــض. نضـــالها المجيـــد و المســـتميد

أ
و مـــا كـــان هـــذا الوضـــع الجديـــد الـــذي عرفتـــه الســـاحة الوطنيـــة ليمـــر دون ا
.الخلفات داخل اليسار الماركسي اللينيني حول الحركة الطلبية و دورها في الوضعية التي تعرفها البلد

و لــم يتــوان بعــض. هــذه الخلفــات الــتي ســتعمق خلفــات سياســية و إيديولوجيــة حــول قضــايا الثــورة المغربيــة ككــل
هـذا الســتيلء الـذي سـبب. الرفاق في ظل هذه الوضعية باتهامنا بتشتيت الحركة الطلبيـة نتيجـة اســتلئنا علــى الجهــاز

.في نظرهم جل المشاكل التي يعاني منها اليسار الماركسي اللينيني و الحركة الطلبية

:نضال
كــل هـذا التاريــخ الحافــل مــن ســجل اليســار الماركسـي اللينينــي و كـل هـذه التطـورات الجديـدة تســتلزم منـا وقفــة نقديــة
جــل اســتخراج خلصــات واضــحة تقــود عملنــا المقبــل و تصــحح خطنــا السياســي

أ
لممارســتنا داخــل الحركــة الطلبيــة مــن ا

ن تنظيمنـــا يفتقـــر إلـــى وثيقـــة حـــول الحركـــة الطلبيـــة رغـــم النـــدوات الـــتي عقـــدناها فـــي
أ
داخـــل الحركـــة الطلبيـــة ســـيما و ا

.السنوات الماضية
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تي النــدوة الحاليــة كــذلك فــي مرحلــة جديــدة يعرفهــا التنظيــم و الحركــة الطلبيــة، فــالتنظيم بعــد تقريــر 
أ
يونيــو 20و تــا

شــهر مـن كـفــاح التنظيـم، نقــد و نقــد ذاتـي(التاريخي 
أ
هـذا الخــط. عــرف تقــدما هـائل علــى مســتوى خطـه السياسـي) عشرة ا

تي شــعار . الــذي لــم تــزده الخلفــات الحاليــة داخــل الحركــة الماركســية اللينينيــة إل رســوخا و وضــوحا
أ
الصــمود و(هكــذا يــا

نـه ينطلـق مـن مفهـوم) اللتحام بالجماهير
أ
ي عمل خارج الجماهير محكوم عليه مسـبقا بالفشـل ل

أ
ن ا

أ
ليعبر بالفعل على ا

تي بالحقيقة للجماهير عـوض الثــوري الحقيقــي الــذي يتمـرس داخــل الجمــاهير
أ
ولئــك. المثقف الذي يا

أ
و لكــن قليلـون هـم ا

ن يدركوا كنه هذه الشعارات و بالتالي الصمود مع الجماهير
أ
.الذين يمكنهم ا

مــا الحركــة الطلبيــة فإنهــا مقبلــة علــى مرحلــة جديــدة مــن حياتهــا
أ
مرحلــة مخالفــة لمــا عرفتــه خلل الســنوات الماضــية. ا

خيـــرة علـــى الســـاحة الجماهيريـــة و الـــتي تمثلـــت بالنضـــال المشـــروع داخـــل التحـــاد الـــوطني لطلبـــة
أ
نتيجـــة التطـــورات ال

حرى غيــاب شــرعيتها و المكانيــات الـتي كــانت. المغرب
أ
و بــال

أ
تي في غياب هذه المنظمة المناضــلة ا

أ
إن المرحلة الحالية تا

نظرا للقمع المسلط على القطاع الطلبي فإن المهــام المنوطــة بالحركــة الماركسـية اللينينيــة لجــد شـاقة و عســيرة،. توفرها
حلـك ظروفهــا

أ
ن نتخلى على الحركـة الطلبيــة فـي ا

أ
ن الهجـوم. فما كان لنا ا

أ
إننــا كماركسـيين لينينييــن نـؤمن إيمانــا راســخا ا

فلهــذا. هجــوم مقبــل مــن طــرف الحركــة الطلبيــة- المضــاد الــذي شــنه الحكــم علــى الحركــة الطلبيــة ســيقابله – و ل شــك
.الهجوم المقبل يجب توفر كل الشروط حتى يكون هجوما مظفرا تستعيد فيه الحركة الطلبية كل مكـتسباتها المسلوبة

ن نبنـي الجبهـة بنـاء
أ
ن نبني تنظيمنا بناء محكما حتى يكون بالفعل القيادة الفعلية للهجـوم المقبـل، كمـا يجــب ا

أ
فعلينا ا

وقــات الشــدة هــذه
أ
و لفــظ كــل الغــازات. جديــدا مــن المناضــلين الصــامدين و الــذين عــبروا عــن التحــامهم و نضــالهم فــي ا

ن ندرس بجد إمكانيــة جعــل التحــاد الــوطني لطلبـة
أ
السامة التي عبرت عن انتهازيتها و انهزاميتها كما يجب علينا كذلك ا

ن نفكــر فــي البنــاء الصــحيح للنقابــة
أ
المغــرب المنظمـة الطليعيــة الوحيـدة فــي الظـروف الجديــدة الشـيء الــذي يسـتلزم منـا ا

.السرية الجماهيرية حتى نضمن استمراريتها و صمودها

خيرا
أ
ي حــال: و ا

أ
ن نبحث و نركز على دورها في الصراع الطبقي، إذ ل يمكن لنـا بــا

أ
ففي تقييمنا للحركة الطلبية يجب ا

ن نفصل خطنا السياسي داخل الحركة الطلبية عن خطنا مع الجماهير الشعبية و نضـالنا الطبقـي
أ
لهـذا فـإن التصـميم. ا

جيج الصراع الطبقي ببلدنا
أ
.المقترح في هذه الندوة يراعي هذه النقطة و يحدد بشكل واضح دور الحركة الطلبية في تا

ول
أ
:الشروط الموضوعية لنمو الحركة الجماهيرية في نهوضها الجديد: ا

 ــ  شكلت انتفاضة 
أ
و كــانت منعطف تحول حاسم في نمو المســيرة النضــالية لشــعبنا الكــادح، 1965مارس  23ا

حــزاب الصــلح فــي المغــرب معلنــة عــن بدايــة القطيعــة العفويــة و الحســية للجمــاهير لخــط
أ
بمثابــة نقــد دمــوي بالنســبة ل

العمــل الصــلحي البرلمــاني و مســجلة بدايــة الفلس الـــذريع للخــط الـــبرجوازي الصــغير الــذي عــرف انتعاشــا فــي الفــترة
.1965- 1958الممتدة ما بين 

نـذاك فـي مقدمـة المعركـة الجماهيريـة عـن انتهازيتهــا و مسـاومتها غـداة
ف
حــزاب الصـلحية الـتي كـانت ا

أ
و لقـد كشـفت ال

إلــى دخــول المســاومات المشــهورة- هذه النتفاضة حيث سارعت – و دماء الشهداء لم يجف بعد بشوارع الدار البيضاء 
وقعتــه فيــه الحركــة الجماهيريــة، و

أ
حسن مساعدة له للخروج من العزلة التي ا

أ
مع النظام على ظهر هذه النضالت، مادة ا

كـثر مـن ذلـك نتيجـة مواقعهـا و انتماءاتهــا الطبقيـة الـتي جعلتهــا عـاجزة عــن مسـايرة هـذا النمـو
أ
ن تفعــل ا

أ
حزابنــا ا

أ
مـا كـان ل

زمـة النظـام الجديـدة هـذه كـفجـوة تتســرب منهـا. الهائل للحركة الجماهيرية
أ
ن تقف للتفرج عليهــا و اتخـاذ ا

أ
فما كان لها إل ا

.إلى السلطة

نظمـة العربيـة فـي يونيـو 
أ
حزابنا الصلحية و النتهازيــة و التحريفيــة بعـد هزيمـة ال

أ
ظهرته ا

أ
فلمـا.� 1967نفس الموقف ا
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مريكيــة و
أ
كان الشعب الفلسـطيني خاصـة و الشـعوب العربيــة عامـة تتعــرض للمـؤامرة الدنيئـة الـتي تحيكهــا المبرياليــة ال

حــزاب الصــلحية و النتهازيــة و التحريفيــة فــي بلدنــا 
أ
تمشــيا مــع خطهــا الــبرجوازي- الصــهيونية العالميــة كــان موقــف ال

هــو الكـتفــاء برفــع شــعارات جوفــاء متخليــة عــن تعبئــة الشــعب المغربــي لمســاندة الثــورة الفلســطينية و القبــول- الصــغير
مريكيـة بمسـاعدة التحريفيـة السـوفياتية 

أ
قــرار مجلـس(ضمنيا بالقرارات التصـفوية و المشـاريع الـتي صـاغتها المبرياليـة ال

مـــن – مشـــروع روجـــرز
أ
و إن موقـــف التحريفيـــة المغربيـــة فـــي هـــذا الصـــدد لجـــد مخـــزي حيـــث لـــم يـــتردد زعيمهـــا فـــي..) ال

ييــد المشــاريع التصــفوية الــتي صــيغت
أ
اســتخدام جــدليته المعهــودة لمســاندة الثــورة الفلســطينية، و فــي نفــس الــوقت تا

ن واحد
ف
.لتصفيتها في ا

كبر غداة النضالت الهائلة التي خاضتها
أ
حزابنا الصلحية بصورة ا

أ
و لقد انفضح الخط الصلحي البرجوازي الصغير ل

و الــتي تــوجت بمـؤامرة إيفــران الــتي شــكلت رصــيدا جديــدا للصــلحية فــي المســاومة 1970الشــبيبة المدرســية فـي ســنة 
عقبــت 1970فبعــد انطلق حركــة التلميــذ ســنة . علــى النضــالت الجماهيريــة – الشــعبية

أ
و بعــد ســنوات الركــود الــتي ا

انتفاضــة مــارس، فــي نضــالها المجيــد ضــد مخططــات الحكــم التصــفوية فــي ميــدان التعليــم، هــذه النطلقــة الــتي كــانت
خــرى 

أ
ولت الصــلحية و التحريفيــة – مــرة ا

أ
بظهرهــا لهــذه النضــالت و- شمولية و التي طبعت بالروح النضالية العالية، ا

نهــا لـم تتـوان . ساهمت بقسط كبير في فصل الطلبة عن التلميذ بدعوى تباين المشاكل المطروحــة
أ
فـي- كعادتهــا - إل ا

جــل انــتزاع مكاسـب ذاتيــة انتهازيــة علـى حســابها
أ
ن موقفهــا هـذا سـاهم. المســاومة علـى هـذه النضــالت المجيـدة مــن ا

أ
إل ا

.بشكل كبير في تعجيل نهايتها في قطاع الشبيبة المدرسية

نظمــة العربيــة فـي يونيــو ب ـ 
أ
نظمــة البرجوازيــة و 1967على الصعيد العربــي شـكلت هزيمـة ال

أ
بدايــة لخــط هـذه ال

نظمـة 1967ففي سنة . بداية نمو حركة التحرر العربية و نهوضها الجديد
أ
ت الجماهير العربيــة تــدرك كنـه طبيعــة ال

أ
بدا

تخـــدير الشـــعب العربـــي ببعـــض الصـــلحات الطفيفـــة و بالديماغوجيـــة- البرجوازيـــة الـــتي اســـتطاعت – و لمـــدة طويلـــة 
نهــا كشــفت عــن 1967فهزيمة . الثورية

أ
نها كانت إيجابية من حيث ا

أ
كانت بالفعل صدمة بالنسبة للشعب العربي، إل ا

نظمـة نتيجــة انتماءاتهـا الطبقيـة
أ
و لقـد احتـد هـذا التنــاقض. الخط البرجوازي الصغير الذي كانت تسير على هـداه تلـك ال

ردن علــى الشــعب
أ
نظمة خصوصا غذاة الهجمة الشديدة الـتي شـنتها الطبقــة الحاكمــة فـي ال

أ
بين الشعب العربي و هذه ال

الفلسطيني و على المقاومة الفلسطينية، هذه الهجمة التي ساعدت فـي تعميـق الـوعي العربـي و إدراك الجمـاهير العربيـة
عــداء الشــعب العربــي و ضـد كـل عــائق

أ
ن ينتصــر إل إذا كـان نضـال طبقيــا ضـد كـل ا

أ
ن النضال ضـد الصــهيونية ل يمكــن ا

أ
ا

ن نغفــل مـا كـان لهزيمـة . لتحرره
أ
ثـر بليـغ علـى المقاومـة الفلسـطينية و حركـة التحــرر العربيـة و 1967كمـا ل يمكــن ا

أ
مــن ا

فها هي الجبهة الشعبية الديموقراطية لتحرير فلسطين تبرز على الساحة الفلسطينية متشبعة بالفكر الماركســي. تجذرها
ن يصــحح مســار. اللينيني لمرشد لنضالها الشاق

أ
و في اليمن الديموقراطية استطاع اليسار الماركسي اللينيني من جهتــه ا

فــاق الثــورة الديموقراطيــة الوطنيــة و فــي الخليــج العربــي جــاء 1969الثــورة هــاته بعــد يونيــو 
ف
مــام ضــمن ا

أ
و دفعهــا إلــى ال

.توحيد الجبهتين المناضلتين و تشبعها بالماركسية اللينينية خير رد حاسم على مخططات المبريالية في المنطقة

حمـر عاليـا ــ ج
أ
مبريالية العالميـة بـدفع علـم الثــورة ال .على الصعيد العالمي اشتدت الثورة العالمية في مواجهة الإ

ففي الصين شكل قيام الثـورة الثقافيــة انتصــارا للخــط البروليتــاري الــذي ينتهجــه الحــزب الشــيوعي الصـيني بقيـادة الرفيــق
جــل إعطـاء نفــس جديـد للثـورة البروليتاريــة الكــبرى و كسـر الهيمنـة البيروقراطيــة و التحريفيـة

أ
ماو تسـي تونـغ و ذلـك مـن ا

ن تكبل مسيرتها
أ
الهنـد الصـينية عامـة جسـدت انتصــارات الشـعوب هنـاك: و في الفيتنام خاصة و الشـعوب. التي يمكن ا

كـبر دولــة عدوانيــة فـي
أ
خـذت مصــيرها بنفســها علــى دحـر العــدوان حـتى و إن كــانت تــتزعمه ا

أ
مــدى قـدرة الشـعوب إن هـي ا
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و لقــد ســاهم نضــال هــذه الشــعوب بشــكل كــبير فــي رفــع معنويــة الشــعوب المكافحــة و إحرازهــا علــى النضــال مــن. العــالم
مريكــا

أ
و فــي ا

أ
جــل تحررهــا الشــيء الــذي زاد فــي توســيع معســكر الثــورة ســواء فــي إفريقيــا – الموزمــبيق، غينيــا بســاو – ا

أ
ا

روكواي- اللتينية 
أ
مـام تزايــد... بوليفيا، ال

أ
خذت التحريفية العالمية تعرف في هـذه المرحلـة بدايـة إفلسـها الشـنيع ا

أ
كما ا

.تواطؤها و خيانتها للثورة العالمية

خــذت
أ
خذت الجماهير و ضمنها الحركة الطلبيــة تســتعيد نهوضــها الجديــد، فهكــذا ا

أ
في ظل هذه الشروط الموضوعية ا

الطبقـــة العاملـــة تســـتعيد طاقاتهـــا النضـــالية كمـــا تجلـــى ذلـــك فـــي نضـــالتها الكـــبرى الـــتي امتـــازت بطـــول النفـــس و الـــروح
كمـا...) إضـراب منـاجم خريبكـة، منــاجم جـرادة، نضــالت عمـال النســيج و المطــاحن (الكـفاحية العالية الـتي صـاحبتها 

ـــتي يتعرضـــون لهـــا مـــن طـــرف ـــة نتيجـــة اشـــتداد حملـــة النهـــب ال  الفلحـــون يـــدخلون فـــي المعركـــة بنضـــالتهم العفوي
أ
ـــدا ب

رض الصــدارة لكــل النضــالت الســلمية و العنيفــة الــتي يقومــون بهــا، و لقــد
أ
خــذ شــعار ال

أ
 يا

أ
المعمريــن الجــدد، هكــذا بــدا

ولد خليفـــة
أ
و لقـــد. تطـــورت نضـــالتهم هـــذه إلـــى انتفاضـــات دمويـــة عنيفـــة كانتفاضـــة بنـــي ملل، ســـطات، تســـلطانت و ا

فلقـد ضـرب العمـال فـي. سجلت نضـالت الحركـة الجماهيريـة ظـاهرة العنـف الجمـاهيري الـذي قــابلت بـه العنــف الرجعـي
مناجم قطارة المثال في الصمود و التضـحية لمـا هـددوا بتهــديم المنجــم إذا لـم تلــب مطـالبهم المشـروعة، كمـا لـم يتـوان
راضـــيهم المغصـــوبة بـــدمائهم الجاريـــة دفاعـــا عنهـــا مـــن جشـــع القطـــاعيين

أ
ولد خليفـــة مـــن ســـقي ا

أ
الفلحـــون الفقـــراء فـــي ا

.الجدد

خـذت الشـبيبة المدرســية 
أ
تســترجع قوتهـا بنهوضـها الجديـد الـذي سـجلته) التلميـذ و الطلبـة(و في هذا الظرف كـذلك ا

بشـير حقيقــي لنمـو الحركـة الجماهيريـة، 1970فكان نضــالها فــي . نظرا لنمو الشروط الموضوعية داخلها 1970معارك 
.الشيء الذي سيؤكد صحته

خــذ موقعــا متقــدما فــي النضــال بحكــم تــوفر و نمـو الشــروط الموضــوعية و الذاتيــة و الــتي
أ
خــذت الحركــة الطلبيــة تا

أ
كمــا ا

بناء الجماهير الكادحة
أ
كان اللتحاق بالجامعة حلما ل 1967 - 1966فإلى حدود . كان من بينها توسيع قاعدتها من ا

بناء الطبقـات الميسـورة، و لكــن بعـد سـنة 
أ
بنــاء الجمـاهير 1968 ة 1967يتحقق إل ل

أ
فـواج هائلـة مـن ا

أ
خـذت ا

أ
خاصـة ا

بــواب التعليــم النصــف المفتوحــة غــذاة الســـتقلل
أ
ن تلـــج ا

أ
تيـــح لهــا ا

أ
فـــواج الــتي ا

أ
تصـــل تـــدريجيا إلــى الجامعـــة – هــذه ال

ن تتخطــى العراقيــل المزروعــة فـي طريقهــا الطويــل، فشــكل هـذا التغييــر تبــدل كميــا و كيفيــا. الشــكلي
أ
و الــتي اســتطاعت ا

صــبح القطـاع الطلبـي
أ
خذت تجذر مواقفها من المشاكل المطروحة علـى صـعيد التعليـم، فا

أ
داخل الحركة الطلبية التي ا

تنعكس فيه بكل وضوح السياسة النخبوية للنظام المتعفن التي ترمــي إلـى تجهيــل الشــعب المغربــي و حرمــانه مــن حقـه
ـــديولوجي داخـــل الحركـــة. المشـــروع فـــي التعليـــم و لقـــد زاد انبثـــاق اليســـار الماركســـي اللينينـــي و نضـــاله السياســـي و الي

و لقـــد بـــرزت هـــذه التحـــولت داخـــل القطـــاع الطلبـــي خاصـــة فـــي بدايـــة. الطلبيـــة مـــن إدراك الجمـــاهير الطلبيـــة لـــذلك
كمـا ســيزيدها نضــال. المعارك المجيدة للشبيبة المدرسية في فبراير – مــارس الــتي سـتتوج بمـؤامرة إيفــران الســيئة الـذكر

كـثر وضوحا بفعل النضالت الهائلة التي صحبت هذه التحركات
أ
.الحركة الطلبية في فترة ماي – يونيو ا

ة: ثانيا
أ
:مرحلة النشا

خــذها بمعـزل
أ
ن نا

أ
حــوال ا

أ
يــة حــال مـن ال

أ
ة فـي النهــوض بالحركـة الطلبيـة الجديــد ل يمكــن لنــا با

أ
 ــ  فمرحلة النشا

أ
ا

خذها مجردة عن تطور و نمــو الشــروط الموضــوعية و الذاتيــة
أ
ن نا

أ
عن تنامي الحركة الجماهيرية و ل يمكن لنا كذلك ا

ن نعــزل النهــوض للحركــة الطلبيــة الجديــد عــن نشــوء التنظيــم الماركســي. الــذي عرفهــا القطــاع الطلبــي
أ
كمــا ل يمكــن ا

اللينينــي داخلهــا، إن التنظيــم نفســه ليــس قفــزة معزولــة عــن الحركــة الجماهيريــة بــل هــو فــي نفــس الــوقت نتيجــة و منتــج
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.لهذه الحركة

فتنظيمنا للقطاع الطلبي هو نتيجة لتصاعد هذه النضالت الجماهيرية التي سيكون لها بالتالي دور مهم في توســيعها
فــواج الهائلــة مــن. و تعميقهــا

أ
خــذت قاعــدة الحركــة الطلبيــة فــي تحــول مســتمر بفضــل وصــول ال

أ
ففــي الظــروف الجديــدة ا

سي التي يعاني منها الشعب المغربي، الشيء الذي ساعد علـى انتشــار
ف
بناء الجماهير الكادحة التي حملت معها كل الما

أ
ا

ولـى للحركـة. الفكــر الثــوري و جعــل القطـاع الطلبــي نتيجــة لــذلك مركـزا متقــدما للصــراع اليــديولوجي
أ
فجنــب النضــالت ال

الطلبية في نهوضها الجديد الذي لعبت فيه دورا مهما في مساندة جماهير التلميذ التي ناضلت ضد السياسة النخبويـة
المدرســة(للحكــم فــي ميــدان التعليــم، هــذه النضــالت الــتي تــوجت بمصــيدة إيفــران الــتي خســرت فيهــا الحركــة الطلبيــة 

ساتذة
أ
للمغــرب) لــوبيز برافــو(المنفذ الوحيد لجماهير التلميـذ الفقيــرة نحــو التعليــم العــالي، كمـا شـكلت زيــارة ) العليا لل

مر على الشعب الصحراوي و إضراب 
ف
ماي الذي قابلته به الحركة الطلبية يشكل هـذا تحــول حاسـما داخــل الحركـة 4للتا

فالنبثــاق. الطلبيــة حيــث تعــدى الضــراب إطــاره التقليــدي مــن إضــراب حــول مشــاكل التعليــم إلــى إضــراب سياســي عــام
الحقيقــي لليســـار الماركســي اللينينــي يرجــع إلــى هــذه الفــترة المجيــدة الــتي عرفـــت حركــة نضــالية عاليــة فــي تاريـــخ الحركــة
خذت تطرح البديل و لو بشكل غامض للصلحية و التحريفية فكانت معــارك التجنيــد فــي مــاي – يونيــو

أ
الطلبية التي ا

حزاب الصلحية و التحريفية التي تخلت –
أ
ول المعارك التي خاضتها الحركة الطلبية في استقلل شبه تام عن ال

أ
هي ا

عــن المعركــة و عــن مناضــلي الحركــة الطلبيــة المعتقليــن، فكــانت بدايــة الصــراع السياســي و اليــديولوجي مــع- كعادتهــا 
ول مشهد من نوعه داخـل القطـاع الطلبـي و عكـس بالفعــل

أ
الصلحية و التحريفية الذي كان في معركة التجنيد تلك، ا

.نمو الحركة الطلبية الذي لم يكن إل انعكاسا لنمو الصراع الطبقي على الساحة الوطنية

ففي خضم هذه النضالت برز التنظيم و في وسطها انبثق اليسار الماركسـي اللينينـي كـقـوة ثالثــة فـي الميـدان فـي وجـه
النظام و الصلحية، فالجماهير الشعبية و الحركة الطلبية خاصة لم تعرف اليســار الثــوري إل عنــد انبثـاقه الصــحيح فـي

.هذه النضالت و تصدره لها

سيســه جــاء مباشــرة بعــد انفصــال صــيف 
أ
مــا تنظيميــا فــإن تا

أ
ن الجــذور الحقيقيــة لهــذا النفصــال)غشــت (1970ا

أ
، إل ا

ن هــذا
أ
خيــر، إل ا

أ
تنحــدر إلــى مــؤامرة إيفــران الــتي ســجلت غضــب المناضــلين داخــل الحــزب التحريفــي علــى مواقــف هــذا ال

ســاتذة التحريفييــن الــتي حــاولت فــي إيفــران و شــاركت فــي
أ
الغضــب لــم يبعــد شــكله الحســي فــي تلــك الفــترة ضــد طغمــة ال

خذ الفكر الماركسي اللينيني ينتشر داخل طلبة الحزب التحريفي و بعـض1968 ة 1967فبعد سنة . تدبير المؤامرة
أ
، ا

نــذلك هــو الممثــل1967مثقفيــه نتيجــة نمــو الثــورة العربيــة بعــد 
ف
، و إنجــاح الثــورة الثقافيــة و باعتبــار الحــزب التحريفــي ا

عضــاء هــذا الحــزب. اللينينية- الرسمي للماركسية 
أ
ن البقيــة. و إذا قلنا الطلبة فإننا نعني الجزء المهم و الدينامي مــن ا

أ
إذ ا

ي دور يذكر في الحركة الجماهيريــة بعــد سـنة 
أ
عضائه ليس لها ا

أ
نويــة للماركســيين اللينينييــن، 1969من ا

أ
ت تشــكل ا

أ
بــدا

نويــة الــتي كــانت متحلقــة حــول 
أ
نفــاس(هــذه ال

أ
ن البــديل للحــزب التحريفــي لــم ينضــج لهــؤلء المناضــلين إل بعــد). ا

أ
إل ا

هميـة هـذا القطـاع و خصوصـا دور التلميــذ،1970معارك الشبيبة المدرسية في فبراير مارس 
أ
ت تظهــر لهــم ا

أ
، حيــث بـدا

برزه نضال
أ
ليس في حد ذاتهم ولكن لدورهم في الحركة الجماهيرية كمثقفين عضويين للحركة الجماهيرية الشيء الذي ا

فبراير – مارس بشكل ملموس و مباشرة بعد مؤامرة إيفران، و كرد فعل على مواقف التحريفية هناك تشكلت حلقة من
نفــاس(هؤلء الماركسيين مستقلة عن توجيه الحزب التحريفي بيــن الطلبـة ومثقفــي مجلــة 

أ
، و مــا نضــال مــاي – يونيـو و)ا

الــدور الـذي لعبـه فيــه طلبــة التحــرر و الشـتراكية، إل تنســيق لهـؤلء الرفـاق خــارج إطــار حـزب التحــرر والشــتراكية الشــيء
، خصوصـــا بعـــد مواقـــف التحريفيـــة المتناقضـــة مـــن الدســـتور و الكـتلـــة1970الـــذي ســـيؤدي إلـــى النفصـــال فـــي غشـــت 
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خيرا من مشروع روجرز
أ
سيس التنظيم ظلت فترة طويلة من الغموض داخل التنظيــم. الوطنية، و ا

أ
و بعد النفصال و تا

ن يتضح دون الممارسة الثوريــة و لقـد كـان هـذا الغمـوض علـى
أ
لصعوبة طرح البديل الثوري، هذا البديل الذي ل يمكن ا

صعدة
أ
على مستوى الخط السياسي الذي كـان فـي تلـك الفـترة مزيجــا مـن العفويــة و التجريبيــة بحيــث ل يمكــن: جميع ال

ساسا على الخط السياسي في غياب تام لـه
أ
ن نتكلم ا

أ
ساسـا مـن الحركـة الطلبيــة فقـد كـان بورجوازيــا. ا

أ
و كـتنظيــم انبثــق ا

صــغيرا يحمـل رواســب عميقـة للممارسـات التحريفيــة و الصـلحية ويحمــل معـه جميـع الممارسـات البورجوازيــة الصـغيرة
. للحركة الطلبية

و في غياب وضوح فـي الخــط السياسـي، فقـد كـانت ممارســتنا التنظيميـة تحمــل معهـا بـذور اللمركزيـة التنظيميـة الـتي
جاءت كرد على المركزية المفرطة التي كانت سائدة داخل الحزب التحريفي التي تحصــر التنظيــم فـي جماعـة مــن الزعمــاء

جهزة حيث لم يكن هناك إلــى حــدود المــؤتمر 
أ
لة ال

ف
، إل14البرجوازيين الصغار، و زاد من غموض الرؤية التنظيمية ضا

داب كل مهماتها تنحصـر فـي إتمـام النســحاب مـن داخــل الحـزب التحريفــي
ف
مـا بعـد المـؤتمر. خلية واحدة داخل كلية ال

أ
ا

، فقــد تــم إقــرار صــيغة تنظيميــة جديــدة عــبرت فيمــا بعــد عــن فشــلها، مجلــس التنســيق الــذي كــان هــو قيــادة القطــاع14
الطلبــي و الــذي كــان يعــاني مــن ضــعف سياســي و إيــديولوجي لكــونه لــم يكــن قيــادة التــوجيه بــل تنســيقا بيــن مختلــف
طــر هــو الــذي يقــوم فعليــا

أ
الخليــا، و زيــادة علــى ذلــك كــان وجــوده شــكليا تمامــا فــي الــوقت الــذي كــان هنــاك مجلــس لل

طر دور كبير في تفشي الليبرالية الخطيرة داخــل التنظيــم. بقيادة التنظيم في القطاع الطلبي
أ
و لقد كان لتداخل هذه ال

ن تحـــل المشـــاكل المطروحـــة علـــى
أ
خر دون ا

ف
و لغيـــاب الخـــط السياســـي فـــي هـــذه المرحلـــة، كـــان طبيعيـــا إبـــدال إطـــار بـــا

عضــائه إلــى
أ
الصــعيد التنظيمــي و لقــد كــان التنظيــم ككــل يعــاني مــن فــراغ سياســي و إيــديولوجي هائــل بحكــم انتمــاء جــل ا

.الحزب التحريفي الذي كان يضرب حصارا كـثيفا على الماركسية اللينينية

ـــبرجوازي الصـــغير و التحـــام القطـــاع و منـــذ انبثاقنـــا داخـــل القطـــاع الطلبـــي، حـــددنا شـــعارات لتجـــاوز هـــذا القطـــاع ال
خذت نضالت هؤلء القطاعات تتصـدر

أ
خرى كالطبقة العاملة و الفلحين الفقراء خصوصا لما ا

أ
بالقطاعات الجماهيرية ال

حـــداث 
أ
ولد خليفـــة (ال

أ
ن ذلـــك ظـــل مجـــرد شـــعارات نظـــرا لنعـــدام الخطـــة و التـــوجيه و نظـــرا..) إضـــراب خريبكـــة، ا

أ
إل ا

. للعفوية و التجريبية التي كانت إلى تلك الفترة راسخة في كيان تنظيمنا

ن نقـرن الظهــور التــاريخي لليسـار الماركسـي اللينينـي داخـل الحركـة الطلبيـة بانعقــاد المـؤتمر 
أ
14ب ــ  يمكن لنا ا

خير، لم يشكل مرحلة فاصــلة فـي تاريــخ الحركـة الطلبيـة، فمــن جهــة لــم1971يناير  1970في دجنبر 
أ
ن هذا ال

أ
، إل ا

يكن لنا خط سياسي نسير على هداه داخل الحركة الطلبيـة الشـيء الـذي سـيدفعنا إلـى المـؤتمر و الحركـة الطلبيـة شـبه
كـثر مــن

أ
هــدافنا و خطتنــا، فجــل منــدوبينا فــي هــذا المــؤتمر حشــروا فــي لئحــة اليســار الماركســي اللينينــي بــل ال

أ
جاهلــة با

ليا بحكم الصداقة التي كــانت تربطهـم مـع رفـاق لنـا مـن صـفوف الحـزب التحريفـي إلـى صـفوف
ف
ن جلهم انتقلوا ا

أ
ذلك هو ا

ن نتقدم في ظل هذه الوضعية. الحركة الماركسية اللينينية
أ
فرغم النجاح الذي لقيناه في النتخابات، كان من البديهي ا

حيـــث. إلـــى المــؤتمر و الغمــوض يكـتنفنـــا حــول الحركــة الطلبيـــة و دورهـــا فـــي غيـــاب خـــط سياســي و برنامـــج نضــالي عــام
و. اكـتفينا داخل المؤتمر برفع صيغ عامة لتجاوز الصلحية والتحريفية و التعرية عـن ممارســتها خلل تاريخهــا الطويـل

هـذا اللتقــاء الـذي كـان) الجبهـة الموحـدة للطلبـة التقـدميين(فـي إطــار ) ب(اللتقــاء مـع رفــاق - داخــل المـؤتمر - لقد تم 
ن. فـــي تلـــك الفـــترة مجـــرد تحـــالف انتخـــابي لمواجهـــة الصـــلحية و ذلـــك لغيـــاب الوضـــوح التـــام فـــي مشـــكل الجبهـــة

أ
إل ا

هــو النســحاب الجمــاعي لليســار، هــذا النســحاب الــذي كــان منطقيــا تمامــا للظــروف 14اليجابيــة الــتي ســجلها المــؤتمر 
.الموضوعية المحيطة به
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بدايـة الصـراع اليـديولوجي و السياسـي مـع الصـلحية بشــكل واسـع، فبعـده مباشـرة طرحنــا 14و لقد شـكل المـؤتمر 
فكارنا الجديدة و العوامل التي دفعتنا إلى النسحاب من المـؤتمر

أ
ن. على الجماهير الطلبية ا

أ
فكــان مؤتمرنــا الفعلــي هــو ا

ت تدرك – بحكم عملنا و دعايتنا داخلها
أ
.عمق تحاليلنا و مواقفنا- الحركة الطلبية بدا

و لقد كانت معركة التضامن مع التلميذ التي تلت المؤتمر مباشرة مهمة في هذا الصدد لطرح البديل الثوري و إعطــاء
و سـاهمت دعايتنــا المكـثفـة هـذه بقســط كـبير علـى: الخلفيات السياسية و اليديولوجية لمواقف الصلحية و التحريفيــة

.إظهار الفكر الثوري و مدى دوره في القضاء على سيطرة التحريفية من الحركة الطلبية إيديولوجيا و تنظيميا

نذاك لنفوذهــا فــي فــترة الضــعف و الغمــوض ). يناير – فبراير(فيما يخص معركة التضامن مع التلميذ 
ف
هـذه- لم تكن ا

ن نغفــل فيهــا كـذلك الــدور الـذي لعبتــه هـذه النضـالت فـي هـذه المرحلـة حيــث الجمـاهير الطلبيـة
أ
المرحلة ل يمكــن لنـا ا

ت تـدين الصـلحية و التحريفيـة
أ
عـدة جــوانب إيجابيــة- تبقــى لهـا – رغــم سـلبياتها المتعـددة ) الفـترة(فهـذه المرحلـة . بدا

.خصوصا بالنسبة للمراحل التالية

لـى ظهــور مـوقفين متبـاينين منـه دى اإ
أ
:ج ــ  في هذه المرحلـة طـرح مشـكل الجبهـة بيـن التنظيميـن الشـيء الــذي ا

ن الجبهــة مجــرد حلقــات للعــاطفين علــى التنظيــم، و بالتــالي هـي حلقــات يتحكــم فيهــا) ب(موقــف رفــاق 
أ
الــذي كــان يــرى ا

التنظيمان و مخصصة للستقطاب الشيء الذي يحيل مناضلي الجبهـة فـي ظـل هـذا التـوجيه إلـى مجـرد مطبقـي القــرارات
ي دور فعــال فــي بلورتهــا و صــياغتها، وبالتــالي فــإن هــذا الفهــم الخــاطئ للجبهــة يقضــي علــى مبــادرات

أ
ن يكــون لهــم ا

أ
دون ا

داخل القطاع الطلبـي حيــث كـانوا يتهربـون مـن) ب(المناضلين لقد كان مفهوما نخبويا مجحفا، و هذا ما طبع ممارسة 
نهــا ليســت مــن اختصــاص الجبهــة

أ
كمــا يظهــر. النقاش داخل الجبهة لمشاكل يطرحها المناضلون عن حسن نية بــدعوى ا

ذلك جليا في كون جل المؤسسات التي كانوا يعملون فيها لم تناقش و لم تساهم فــي مســائل مصـيرية فـي حيــاة الحركـة
.15الطلبية كما سيحدث فيما بعد بالنسبة للمؤتمر 

ن تكـون جماهيريـة و ديموقراطيـة،
أ
نهـا تيــار جمـاهيري للحركـة الطلبيـة، فلجانهــا يجــب ا

أ
موقفنا من الجبهة كان يرى ا

ن موقــف 
أ
سـاس انتخــابي، فكمــا ا

أ
جلـى مظاهرهـا) ب(بحيث تبنى قياداتهــا علــى ا

أ
نخبــوي فـإن موقفنــا طبعتــه العفويــة فـي ا

ساسـا إلـى تطـوير المناضـلين و فتـح بـاب المبـادرة فـي وجههــم، و تربيتهــم علـى الــروح الديموقراطيــة
أ
نه كان يهدف ا

أ
.رغم ا

فإنه كان يغفل الدور القيادي للتنظيم حيــث تـرك اللجــان الـتي كــانت تعــاني مــن فـراغ سياسـي و إيــديولوجي هائــل لتقــود
سقطها في النقابية الضيقة

أ
ما المفهوم النتخابي الذي كنا نطرحـه كشــرط لبنـاء الجبهــة فــإنه كــان. الجبهة، الشيء الذي ا

أ
ا

ساس
أ
ن كل المـوقفين يعـبران عــن الخــط السياسـي الـذي كـان يفهمـه. يضرب سرية تنظيم الجبهة من ال

أ
و الخلصـة هـو ا

.كل التنظيمين

همهــا المهــام العاجلــة التنظيميــة الــتي
أ
ســباب، مــن ا

أ
و لــم يجــد مشــكل الجبهــة الحــل الصــحيح فــي هــذه المرحلــة لعــدة ا

كــانت مطروحــة علــى الحركــة الماركســية اللينينيــة الــتي كــانت تتمثــل فــي الســتعداد إلــى انتخــاب التعاضــديات مــن جهــة
نذاك

ف
.ظهور جريدة المناضل الموحدة والملصقات: والمهام السياسية و اليديولوجية التي كانت مطروحة ا

و في هــذا المشـكل كـذلك ظهـرت. د ــ  و عقدت في هذه المرحلة كذلك ندوة بين التنظيمين حول مشكل الجهاز
راء متباينة، حيث جاء رفاق 

ر
:بثلثة مواقف مختلفة) ب(عدة ا

و ذلك لفقدان اليسار الماركسي اللينيني لسند جماهيري على الصعيد الوطني: موقف عدم الستيلء على الجهاز ة 1
ممــا سيســهل علــى الحكــم قمــع اليســار بســهولة و تصــفيته، لــذا فــالموقف الصــحيح هــو عــدم الســتيلء و التجــذر داخــل

الطبقة العاملة و الفلحين دون إهمال القطاع العمالي؛
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ة 2 خـــذ يشـــكل قـــوة بـــارزة داخـــل الحركـــة الطلبيـــة لـــذا فـــإن: موقـــف الســـتيلء علـــى الجهـــاز 
أ
و ذلـــك لكـــون اليســـار ا

ن يقمعنــا ســواء كنــا فــي قيــادة. اســتيلئنا علــى هــذا الجهــاز مــا هــو إل إعطــاء الشــرعية لهــذا الوضــع
أ
مــا الحكــم فبإمكــانه ا

أ
ا

ما عملنا داخل الجماهير الشعبية فهو بدوره رهين بعملنا داخل الحركة الطلبية
أ
و قاعدتها، ا

أ
.المنظمة ا

قلية و ذلك لمراقبة تحركات الصلحية ة 3
أ
.موقف الستيلء على الجهاز با

ما موقف تنظيمنا فكان يرى الستيلء علـى الجهـاز، هـذا الموقــف الـذي تبلــور فـي نـدوة لتنظيمنـا فـي القطـاع الطلبـي
أ
ا

كمفجــر للتناقضــات بيــن الحكــم و الجمــاهير الشــعبية علــى صــعيد مشــكلالــتي عقــدت لتحديــد دور الحركــة الطلبيــة 
جــل إزالـة كـل العوائــق الـتي تمنعهــا مـن القيــام. التعليم

أ
فمن هذه الزاوية يصبح الجهاز مهما ليـس فـي حـد ذاتـه بـل مـن ا

ن القيــادة المســيطرة عليــه كــانت تســتعمل الجهــاز كورقــة ضــغط فــي كــل حوارهــا مــع
أ
بهــذا الــدور المطلــوب خصوصــا و ا

. الحكم العميل لضرب نضالت الجماهير الطلبية

ساســا –فــي غيــاب و انعــدام الممارســة النضــالية بعــد المعركــة
أ
خــر الســنة ا

ف
باشــتداد الصــراع اليــديولوجي- و لقــد طبــع ا

ســلوب
أ
والسياســي بيــن الصــلحية و اليســار الثــوري حيــث ظهــرت الملصــقات و المناقشــات الجماعيــة كشــكل جديــد و ا

ثـر
أ
يومي متواصل ساعد من جديـد علـى فضـح الفكـر الــبرجوازي الصـغير و طـرح البــديل الثــوري الشـيء الـذي سـيكون لـه ا

فنهايــــة الســــنة كــــان يغلــــب عليهــــا الطــــابع الــــدعائي و التحريضــــي إذا اســــتثنينا منهــــا نضــــال. كــــبير فــــي المراحــــل التاليــــة
داب و المقاطعة الناجحة في كل من كليتي العلوم و الحقوق

ف
خر السنة في كلية ال

ف
.النتخابات في ا

هكــذا انتهــت هــذه المرحلــة مــن تاريــخ الحركــة الطلبيــة فــي نهوضــها الجديــد واليســار يرســي قواعــده داخلهــا رغــم غيــاب
ذات دور كـبير علـى مســتقبل الحركـة الطلبيـة،- الخط السياسي السديد و تبقـى هـذه المرحلـة –رغــم سـلبياتها المتعـددة

حيث ساعدت بشكل مهم على انتشار الفكر الماركسي اللينيني داخــل الحركـة الطلبيــة الشـيء الـذي ســيؤدي بــدوره إلـى
سس للتبلور و النطلقــة الــتي

أ
لفظ الصلحية شيئ فشيئ عن الحركة الطلبية فكانت هذه المرحلة بمثابة بناء بعض ال

.ستعرفها الحركة الطلبية في المرحلة الثانية

:مرحلة التبلور و النطلقة: ثالثا

لقد ساهمت المرحلة اللحقة من تاريخ الحركة الطلبية بشكل كبير على بلورة الفكر الثوري داخل القطاع الطلبي و
ســـس الـــتي ســـتنهض عليهـــا الحركـــة الطلبيـــة

أ
خـــذ يتكامـــل. وضـــع بعـــض ال

أ
فـــالتبلور يعنـــي تبلـــور الخـــط السياســـي الـــذي ا

و النطلقة تعني انطلقة الحركة الجماهيرية و ضـمنها الحركــة الطلبيـة، فــالتبلور.� 1971يوليوز  15خصوصا بعد هزة 
.و النطلقة هما نفس المفهوم بحكم الجدلية التي تربط بينهما

ليهــا النظــام خصوصــا بعـد محاولــة  زمــة الخانقــة الــتي وصــل اإ
أ
 ــ  لقد تميزت هذه المرحلة بال

أ
يوليــوز النقلبيــة 10ا

ظهـرت عمـق التناقضـات الـتي تنخـر النظــام و الـتي اتخـذت فـي الصــخيرات شـكل انفجــار دمـوي عنيـف
أ
فحــتى. الـتي ا

و هكـذا وجــد النظـام نفسـه. تلك اللحظة كان الجيش بالنسبة للنظام هـو المؤسسـة القمعيــة الرئيســية الــتي يسـتند عليهــا
ساسية و عموده الفقري

أ
حداث الصــخيرات مفكــك. بعد الصخيرات يفتقد هذه المؤسسة، ركيزته ال

أ
لقد خرج الحكم من ا

نفاســه
أ
شــد الحاجـــة إلــى مســاندة سياســية قويــة لســتعادة بنــاء و تنظيــم جهــازه القمعــي، و اســترجاع ا

أ
.القــوى و هــو فــي ا

فدخل الحكــم الرجعــي فــي منــاورات سياسـية مـع القـوى الصــلحية المجتمعـة فــي إطــار الكـتلــة الوطنيــة هـذه القـوى الــتي
زمــة الحكــم بســبب عزلتهــا عــن الحركــة الجماهيريــة، و فشــلها تاريخيــا،

أ
كــانت تنتظــر مثــل هــذه الفــرص للســتفادة مــن ا

زمتهــا و تبنيهــا لســتراتيجية النتظــار والمسـاومة فـي وقــت كــانت فيـه طبقتنــا
أ
بطبيعتها البورجوازية الصــغيرة، فــي تجــاوز ا

كبر نضالتها النقابية بعد الستقلل الشكلي، تلك النضالت التي انطلقــت متجــاوزة قيـود البيروقراطيــة
أ
العاملة تخوض ا
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ها الحكــــم مباشـــرة بعــــد الصــــخيرات لتجميـــد الحركـــة
أ
النقابيــــة، و ضــــاربة عــــرض الحــــائط الحملـــة الديماغوجيـــة الـــتي بــــدا

عنــف معاركهـا منـذ مــارس 
أ
زمــة الحكــم و تشــكل 1965الجماهيريـة، كمــا تجنــدت حركـة الشـبيبة للنضــال فـي ا

أ
ممـا عمـق ا

فكــان مــن واجــب الحركــة الماركســية اللينينيــة خــوض النضــال الجمــاهيري لفشــال. إدانــة صــارمة لمســاومات الصــلحية
زمة الحكم

أ
جل تعميق ا

أ
مخططات الحكم لللتقاء مع القوى البرجوازية و الدفع بحركة الجماهير في طريق النضال من ا

.وعزله

ساســا علــى الطلبــة و المثقفيــن، و فــي ظــروف تنــامي الحركــة الجماهيريــة
أ
و نظــرا لبنيــة البرجوازيــة الصــغيرة و ارتكازهــا ا

فجـاء انعقـاد النـدوة الوطنيـة فـي بدايـة ينــاير. الجديد و الوضع السياسي العام، وجد التنظيم نفسه في طريق مسدود له
ت اللجنــة الوطنيــة، فقــد

أ
ســس السياســية و التنظيميــة لمرحلــة جديــدة، و رغـــم الســـلبيات العديــدة الــتي فاجــا

أ
لترســى ال

شكلت قفزة هامة نحو تنظيم ثوري و سـجلت انـدحار المفـاهيم الصـلحية و توطيـد الخــط الجمـاهيري و انبثـاق مثقفيـن
كمــا ســجلت هــذه النــدوة خطــوة مهمــة فــي درب. بروليتــاريين الشــيء الــذي شــكل بدايــة التحــول الطبقــي داخــل التنظيــم

.التوحيد بين اليسار الثوري الشيء الذي سيكون له دور حاسم في الفترة المقبلة

خـذ تنظيمنــا داخــل القطـاع الطلبـي يتهيكــل طبقــا للتوجيهــات الجديــدة للنـدوة الوطنيـة
أ
و فـي ظــل الشــروط الجديــدة ا

صــبح مباشــرة تابعــا لقيــادة التنظيــم عــوض الناحيــة الــتي كــانت تعــاني مــن
أ
حيــث فرضــت قيــادة القطــاع الطلبــي الــذي ا

طـــر –كمـــا تـــم تطعيـــم
أ
صـــعوبات كـثيرة، فتـــم ضـــرب كـــل الهياكـــل الســـابقة الشـــكلية مثـــل مجلـــس التنســـيق و مجلـــس ال

ولــى فــي
أ
ثبتــوا نضــاليتهم فــي المرحلــة ال

أ
التنظيــم– خصوصــا داخــل المعركــة الــتي ســنخوض غمارهــا –بمناضــلين جــدد ا

النشوء الجديد للحركة الطلبية، هذه الدماء الجديدة التي ســيكون لهــا دور مهـم فـي بنــاء النضــال المريــر الــذي ستشـهده
.الساحة الطلبية

كـثر مــن الســابق خصوصــا بعــد حــل الخلف الــذي كــان داخــل اليســار حولهــا
أ
ســس صــلبة ا

أ
كمــا تــم بنــاء الجبهــة علــى ا

طير اليســار
أ
صــبحت بالفعــل تنظيمــا شــبه جمــاهيري تحــت قيــادة و تــا

أ
ولقــد ســاعد وضــوح الخــط السياســي كـثيرا علــى. فا

نتج عن كل هذا تطوير الجبهة و المناضلين حيث تم توسيعها و وصلت في ظروف المعركة الجديدة مرحلة عالية. ذلك
هذه هي الشروط الــتي. من ديناميتها و تطورها نتيجة تطور العمل الدعائي المكـثف في كل المعاهد و الكليات الرئيسية

خــرى ســاهم الحكــم بنصــيب وافــر فيهــا نــذكر مــن
أ
مهــدت للنطلقــة الجماهيريــة فــي القطـاع الطلبــي، زيــادة علــى شــروط ا

عبــاء السياســية الــتي يرمــي
أ
ثــار ســخط جمــاهير التلميــذ حيــث لمســوا فيــه بجلء ال

أ
بينهــا النظــام الجديــد للبكالوريــا الــذي ا

ولـــى مـــن مرحلـــة. إليهـــا إقـــرار تعليـــم نخبـــوي محـــض بـــالحكم علـــى مئت التلميــذ بـــالطرد المقنـــن
أ
فـــانطلقت النضـــالت ال

كـتوبر – يناير و التي شهدت نضالت محدودة علـى شـكل 
أ
سـقطتنا فيـه 48ا

أ
 الجسـيم الـذي ا

أ
سـاعة متتابعــة تفاديــا للخطـا

الصــلحية فــي المعركــة الســابقة و لقــد اســتفاد التنظيــم مــن هــذه النضــالت المحــدودة لبنــاء الجبهــة وتطويرهــا اســتعدادا
.للمعركة الكبرى، كما عرف التنظيم نفسه بناء متقدما داخل هذه المعارك حيث كان بالفعل طليعة و قائدا لها

ب ــ  و مــع انطلق الحركــة الجماهيريــة عــرف تنظيمنــا بدايــة القمــع المســلط عليــه منــذ نهايــة ينــاير و ذلــك نتيجــة
ته، الشيء الذي جعــل مجموعــة مــن الرفــاق

أ
 التنظيم يباشره علنا منذ نشا

أ
يديولوجي الذي بدا للنضال السياسي و الإ

.معرضين لهذا القمع نظرا لمساهمتهم الواسعة فيه

ن تشل المعركـة الكـبرى، معركـة فــبراير –
أ
ن تؤثر على التنظيم فإنها لم تستطع ا

أ
ن حملة القمع هذه استطاعت ا

أ
رغم ا

جيجهــــا، و كعادتهــــا ســــارعت الصــــلحية إلــــى لعــــب دورهــــا
أ
مــــارس المجيــــدة بــــل كــــانت مــــن الــــدوافع الــــتي زادت مــــن تا
لكــن رغــم محاولتهــا المتواصـلة، فإنهــا لــم تســتطع إجهــاض. التقليدي، دور رجل الطفاء الذي يطفئ النضالت الملتهبــة
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ن يضـرب كـل هـذه المحـاولت. المعركة
أ
فشعارنا السياسي الذي رفعناه فــي تلـك المرحلـة والنضــال الــذي رافقــه اســتطاع ا

حــزاب
أ
نــذاك جاريــا بيــن الحكــم وال

ف
ولى في ضرب الحوار الذي كان ا

أ
ساس حيث شكلت هذه النضالت الخطوة ال

أ
من ال

.الصلحية

ول ضربة للصلحية التي تقلصــت مــن المعركـة ممـا شـكل
أ
و لقد تشكل تبني القاعدة الطلبية للشعار السياسي هذا ا

 يتبلــور فــي هــذه المرحلــة
أ
ن. بالنســبة لنــا انتصــارا جديــدا للخــط السياســي الــذي بــدا

أ
فلقــد اســتطاع شــعارنا السياســي هــذا ا

يضــــرب الشــــعار النقــــابي الــــتي حــــاولت القيــــادة الصــــلحية للمنظمــــة الطلبيــــة فرضــــه علــــى القاعــــدة الطلبيــــة بمناورتهــــا
ن اليســار الماركســي اللينينــي كــان هــو القيــادة السياســية للحركــة الطلبيــة

أ
و لقــد. المعهــودة، الشــيء الــذي يؤكــد بالفعــل ا

تعددت محاولت الصلحية لجهاض المعركة خصوصا بعد فشل الحوار مع الحكم وبعد معركة الدستور التي ســاهمت
نها كسابقاتها باءت بالفشل. الحركة الطلبية بنصيب وافر في إفشاله

أ
.إل ا

ســاليب الجديـدة
أ
همية التي اكـتسبتها هذه المعركة البطولية فـي تاريــخ الحركـة الطلبيــة، و نظــرا لل

أ
ج ــ  و نظرا لل

كـثر مــن
أ
ن هذه المعركــة تســتلزم منــا ا ساليب دعائية جديدة، فاإ

أ
التي ابتكرتها الحركة الطلبية مع مظاهرات كبيرة و ا

هم دروسها
أ
ثبتــت هــذه المعركــة النضــالية بشــكل واضــح صــحة الــدور الــذي كنــا – و مــا. وقفة نقدية لستخلص ا

أ
فلقــد ا

نسنده للحركة الطلبية في مسيرة الحركة الطلبية الجماهيرية، فالحركة الطلبية في تلــك المرحلــة لعبــت بالفعــل- زلنا 
ساسـي

أ
دور المفجر للتناقضات بين الحكـم و الجمـاهير علـى صـعيد مشـكل التعليــم باعتبــاره إحــدى واجهــات التنــاقض ال

ن الحركــة الطلبيــة ســتقوم بــدور
أ
بيــن الحكــم و الجمــاهير و بارتبــاط وثيــق مــع حركــة التلميــذ البطوليــة، و هــذا ل يعنــي ا

العمــال و(الجمــاهير فــي تحطيــم النظــام، فهــذه مهمــة القــوى الجذريــة فــي المجتمــع المؤهلــة تاريخيــا للقيــام بهــذا الــدور 
ن الحركة الطلبية فـي ظــل غيـاب الحـزب الثــوري الــذي سـيقود الجمـاهير فـي إنجــاز تلــك المهمـة،). الفلحون الفقراء

أ
إل ا

تشـــكل فئـــة طليعيـــة مـــن حركـــة الجمـــاهير بجـــانب حركـــة التلميـــذ و إفـــراز مناضـــلين ثـــوريين ســـيؤدون مهمتهـــم بجـــانب
و يتجلى هذا بشكل واضـح فـي كـون الحركـة الطلبيـة قـد تمكنـت. الجماهير الشعبية في بلورة الحزب الثوري قائد الثورة

زمــة الحكــم وإحبــاط مخططــه الرامــي إلــى ضــم القــوى – فــي معركـتهــا هــذه –
أ
و عــبر التحامهــا بحركــة التلميــذ مــن تعميــق ا

نهــا تمكنــت بنضــالها المجيـد مـن إيصــال وعيهــا بالوضـع السياســي إلـى
أ
زمتــه كمــا ا

أ
السياســية البرجوازيــة إليــه للخــروج مــن ا

يضــا 
أ
فــإن رفــع الشــعار السياســي فــي المعركــة يســاعد علــى ضــرب الخــط النقــابي- جــزء مــن الجمــاهير الشــعبية، هكــذا – ا

ن عجــزت عــن
أ
الضيق الذي كانت تتشــبت بــه الصـلحية، حيــث عجـزت عــن فــرض شــعاراتها الصـلحية النقابيـة، بعــد ا

نــذاك، و قــد
ف
اجهاضــها هادفــة مــن وراء ذلــك إلــى اســتعمال الحركــة الطلبيــة كورقــة ضــغط فــي الحــوار الــذي كــان يجــري ا

ن تعزيــز مركــز النقابــة
أ
مر حاسم بالنسبة للنضال النقــابي نفســه، ل

أ
ن النضال السياسي هو ا

أ
ثبتت المعركة بشكل قاطع ا

أ
ا

ي نضــال مطلـبي و يعطيهــا حمايـة الجمـاهير الطلبيــة
أ
وهـذا. في مواجهة مخططات الحكم التصفوية سيقوي مركزها فـي ا

يضا
أ
جـل تسـييس الجمـاهير. ما كان يخدمه شعارنا ا

أ
ن يرتبــط بعمــل كـثيف و واسـع مــن ا

أ
ن النضــال السياسـي يجــب ا

أ
إل ا

وســع للقواعــد
أ
شــكال المتطــورة الــتي تضــمن تسييســا ا

أ
ن نخلــق ال

أ
الطلبيــة، تلــك المهمــة الــتي طرحناهــا و لــم نســتطع ا

خرى مثل 
أ
شكال ا

أ
جهــزة المنظمـة(الطلبية، و ذلك باستغلل كل المكانيات الموجودة وخلق ا

أ
النــدوات، الحلقـات، ا

).الطلبية

شــكال النضــال الــتي بلورتهــا المعركــة الســابقة، و هنــا كــذلك يجــب تســجيل عــدم قــدرة
أ
خــرى تتعلــق با

أ
هنــاك دروس ا

فلقــد تــم تطــوير المظــاهرات بشــكل جمــاهيري و لكــن ظــل ينقصــنا. اســتيعاب كــل الطاقــات النضــالية للحركــة الطلبيــة
خبار و لجان القيادة

أ
طير و التنظيم و ذلك رغم إحداثنا للجان الصدام و لجان ال

أ
.فكانت مبادرة الجمــاهير تتجاوزنــا. التا
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ن نكون طليعته فكانت هنــاك
أ
ن ننظم العنف الذي واجهت به الجماهير الطلبية عنف قوات القمع و ل ا

أ
و لم نستطع ا

نها كانت فاشلة لعزلتها عن التنظيم و لنعدام توجيه محكم في هذا المشكل
أ
كما يجب. محاولة لتنظيم هذا العنف إل ا

جــل
أ
تنا داخــل الحركــة الطلبيــة مــن ا

أ
ن نســجل كــذلك عــدم إمكانياتنــا تحقيــق بعــض الشــعارات الــتي رفعناهــا منــذ نشــا

أ
ا

إنجــازه خلل هـذه- فشــعار الجامعـة الموازيـة لــم نسـتطع – و لـو لفـترة قصـيرة . ضمان التعبئـة الدائمـة للحركـة الطلبيـة
م للطلبة بل و حتى لبعض المناضلين

أ
س والسا

أ
.المعركة، الشيء الذي ساعد على تسرب اليا

ن تجهــض المعركــة مســتغلة تنــازلت الحكــم عــن بعــض المطــالب الــتي
أ
صــلحية ا خيــر اســتطاعت الإ

أ
د ــ و فــي ال

طلق ســراح المعتقليـن مـن طلبـة و تلميـذ و العـتراف باسـتقلل الجامعـة، و حـق الوداديــات للتلميــذ، رفعناهــا كـاإ
جهــاض المعركــة بعقــدها للتجمعــات علــى صــعيد كــل صــلحية و ســاعدها علــى اإ عطــى نفســا جديــدا للإ

أ
الشــيء الــذي ا

و مباشــرة بعــد المعركــة مــع النظــام، خضــنا معركـتنــا الثانيــة مــع الصــلحية الــتي وصــلت فــي هــذه اللحظــة إلــى قمــة. كلية
و بدايــة 14و نتيجــة التحــول الموضــوعي و الــذاتي للحركــة الطلبيــة بيــن المــؤتمر - إفلســها نتيجــة خيانتهــا –مــن جهــة

فــواج عديــدة مــن 15المــؤتمر 
أ
ساســا مــن ضــحايا الصــلحية و مؤتمراتهــا العديــدة بوصــول ا

أ
ت قاعــدتها تشــكل ا

أ
حيــث بــدا

)انتخابــات التعاضــديات(التلميذ ضحايا معركة إيفران إلى الجامعة، تسرعنا في خوض النتخابــات علــى صــعيد الكليـات 

حيــث شــكلت انتخابــات تعاضــدية الحقــوق نجاحــا بــاهرا لممارســتنا داخــل الحركــة الطلبيــة الشــيء الــذي شــكل مقدمــة
.للتحاد الوطني لطلبة المغرب 15لنتخابات المؤتمر 

ساسي انتصارا عظيما لليسار الثوري ببلدنا، فقد سجل المؤتمر 
أ
انتصــارا للخـط الثــوري 15عرفت هذه الفترة بشكل ا

أ
م هــذا النتصــار تتويــج لســنتين مــن النضــال.ط.و.داخــل الحركــة الطلبيــة و انــدحار الخــط الصــلحي فــي قيــادة منظمــة ا
يــام النتخابــات مهمــة. المستميت لمناضلي اليسار الماركسي اللينيني داخل القطاع الطلبي

أ
و لقد كانت التعبئة طــوال ا

فبهـذا النتصــار اســتجابت الحركـة الطلبيـة. جـدا عـبرت عــن اليقظـة و الحمـاس الـذي يتشـبع بهـم مناضـلو اليســار الثــوري
و فـــي فـــترة". ل إصـــلح ل رجعيـــة قيـــادة ثوريـــة: "لشـــعارها الخالـــد الـــتي كـــانت ترفعـــه فـــي كـــل مناســـبة ضـــد الصـــلحية

ي تــوجيه معكــم يـذكر مــن
أ
ي في فترة صياغة القرارات و البيانــات السياسـية للمـؤتمر لــم يكــن هنــاك ا

أ
الستعداد للمؤتمر ا

فكــان. نتيجة القمع الشديد الذي وجه إليه فــي فــترة مــاي – يونيــو 72طرف التنظيم الذي انكمش على نفسه في صيف 
.العتماد في هذه المهام على مبادرات بعض الرفاق في ظل انعدام التوجيه السياسي المحكم للتنظيم

ن تلعــب. هـ ــ تبقى الخلصة واضحة في هذه الفترة من تاريخ الحركة الطلبية
أ
لقــد تمكنــت الحركــة الطلبيــة مــن ا

ن هــذا التفجــر ل نشــترطه
أ
ل ا ن تكون بالفعل المفجر للتناقضات بين الحكــم و الجمــاهير، اإ

أ
دورها السياسي العام و ا

مظــاهرات المــدن الصــغيرة و(فــي الحركــة الطلبيــة وحــدها، بــل يربطهــا بحركــة التلميــذ و بــاقي الحركــة الجماهيريــة 
ما فيما يخص شن النضال السياسي ضد النظام فلقـد اسـتطاعت الحركـة الطلبيـة كـذلك ).1972الكبيرة في نضالت 

أ
ا

ن تثبته خصوصا في المرحلة التي كانت تتميز باللقاء السافر بين الحكم والصلحية
أ
ن يعمــق. ا

أ
و لم يستطع القمــع إل ا

.نضال الحركة الطلبية و يوسعه

ما فيما يخص عملنا التنظيمـي داخــل القطـاع الطلبـي، فـإن الفـترة سـجلت تكـثيف العمـل التحريضـي و الـدعائي، إل
أ
ا

لة و نعني به التنظيم
أ
نه لم يكن هناك الطرف الجدلي للمسا

أ
فلقد ســاعد القمـع المســلط علــى هـذه الوضــعية زيــادة علـى. ا

فــرزت مناضــلين مخلصــين فــي هـذه الفــترة، لـم. عدم التوجيه المحكم الذي كان يعاني منه اليسار
أ
ن المعركـة قـد ا

أ
فرغــم ا

ساسية لزمة تنظيمنا في المرحلة المقبلة
أ
.نستفد تنظيميا منهم، باستيعابهم و هذا ما يشكل إحدى مظاهر الضعف ال
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لماذا الجهاز؟
ن رفعتنا الحركة الطلبية إلى قيادة المنظمة بعد المؤتمر 

أ
ن بعد ا

ف
، و بعد حل هذه المنظمة من طرف الحكم15و ال

ن نعيد تقييمنــا لسـتيلئنا علـى الجهـاز1973العميل، في يناير 
أ
هـل كـان موقفـا خاطئ سـقط فيـه. ، فإنه من الضروري ا

(اليسار و بالتالي سبب في ضياع النقابـة المناضـلة 
أ
كمـا يـدعي المنشـقون(و سـاهم فـي تشـريد الحركـة الطلبيـة ) م.ط.و.ا

خرى غير تلك التي عرفتها الحركة الطلبية في المراحل السابقة؟)). ب(عن تنظيم 
أ
م هناك ظروف سياسية ا

أ
.ا

ن نجـــزم بصـــحة موقفنـــا مـــن الســـتيلء علـــى الجهـــاز الطلبـــي، هـــذا الموقـــف الـــذي لـــم تـــزده الخلفـــات
أ
ن ا

ف
نســـتطيع ال

فلقـد كــان شــعار اليســار الماركســي اللينينـي منـذ انبثــاقه. السياسية داخل الحركة الماركسية اللينينية إل وضوحا ورسوخا
، ومـع عملنــا الــدؤوب داخــل القطـاع الطلبــي و خيانــات)ل إصــلح ل رجعيــة، قيــادة ثوريــة: (داخــل الحركــة الطلبيــة هـو

ومــع اشــتعال النضــالت الكــبرى فــي فــبراير مــارس، كــان اليســار الماركســي اللينينــي هــو 1972و فــي مرحلــة . الصــلحية
القيــادة السياســية للحركــة الطلبيــة فــي الــوقت الــذي كــانت فيــه الصــلحية هــي القيــادة الرســمية الــتي طالمــا اســتعملت

الــتي برهنــت مــن جديــد 15فجاءت انتخابات المـؤتمر . الجهاز كورقة ضغط على الحكم خلل مساوماتها المتعددة معه
ييــد الــذي كــانت الجمــاهير الطلبيــة تحيطنــا بــه كمــا تــبرهن علــى ذلــك نتائجهــا، كــان المطــروح فــي هــذه الفــترة

أ
علــى التا

مرين ل ثالث لهما، إما إعطاء للصلحية فرصة جديدة للبقاء علـى حسـاب الحركـة الجماهيريـة فـي الـوقت الـتي
أ
الدقيقة ا

خــرى للمســاومة علــى ظهــر النضــالت الجماهيريــة، و إمــا ممارســة القناعــات الــتي
أ
لفظتهــا فيــه و بالتــالي إعطاؤهــا فرصــة ا

اتفقـــت عليهـــا الحركــة الطلبيــة و مـــن ورائهـــا حركــة التلميــذ الــتي كـــانت تعـــاني مـــن ويلت القيــادات الصـــلحية، فكـــان
لقتهــا علــى عاتقنــا الحركــة الطلبيــة بحكــم عملنــا

أ
الموقــف الصــحيح بالنســبة لنــا هــو عــدم التملــص مــن هــذه المهمــة الــتي ا

ن المهـام الصـعبة جـاءت بعـد. النضـالي داخلهــا
أ
مــن جهـة ثانيــة، ليــس السـتيلء علـى الجهــاز انتصــارا فـي حـد ذاتـه، بـل ا

على. سنة 16الستيلء عليه، ولقد كان المطروح هو تثوير هذا الجهاز الذي تربى و تطور كجهاز بيروقراطي على امتداد 
فالجهــاز ل ينظــر إليــه فــي حــد ذاتــه بــل كوســيلة لعطــاء). ب(هــذا المســتوى يــبرز الخلف الثــاني بيــن منظمتنــا و رفــاق 

الحركـــة الطلبيـــة دورهـــا الكامـــل كمفجـــر للتناقضـــات بيـــن الحكـــم و الجمـــاهير فـــي هـــذه المرحلـــة بارتبـــاط وثيـــق بحركـــة
ن رفاق . التلميذ

أ
ي إذا كــانت قيـادة ثوريــة، فسيصــبح بحكــم ذلــك) ب(في حين ا

أ
ن الجهاز بريء في حــد ذاتـه، ا

أ
يرون ا

ن ممارســـة 
أ
داخـــل الجهـــاز عـــبرت بمـــا ل يــدع الشـــك فــي ذلـــك عـــن فهمهـــم للجهـــاز بـــتركيز علقـــات) ب(جهـــازا ثوريـــا، إل ا

.بيروقراطية مع الجماهير الطلبية و ترك الجهاز كما هو

ن اسـتيلئنا علـى الجهـاز قـد وسـع مـن حملـة القمـع الـتي شـنها الحكـم الرجعـي) ب(مــن جهـة ثالثـة يـرى رفـاق منظمـة 
أ
ا

ن القمع ليس بجديد علـى الحركـة الطلبيـة و ل علــى الحركـة. على اليسار الماركسي اللينيني
أ
ن نؤكد من جديد ا

أ
لذا يجب ا

خطر هجمة قمعية عرفتها منذ وجودها و هي بعيدة كل البعد عن النقابــة
أ
الماركسية اللينينية، فلقد استهدفت هذه إلى ا

ن القمــع رهيــن بمــدى النضــال الــذي نخوضـه ضــد
أ
ن القمع ليس رهين استيلئنا عليـه، بــل ا

أ
و قيادتها الشيء الذي يؤكد ا

ن يتفـــرج الحكـــم علـــى الحركـــة. العـــدو
أ
فـــإذا كـــان هـــذا النضـــال متصـــاعدا فـــإن القمـــع بـــدوره سيتصـــاعد، إذ كيـــف يعقـــل ا

ولــى الــتي ستقضــي عليــه
أ
نظــرا لكــل هــذا فــإن الســتيلء علــى قيــادة المنظمــة. الماركســية اللينينيــة و هــي تــزرع البــذور ال

ن تطــور الوضـع السياسـي بعــد 
أ
غشــت والــذي 16الطلبيــة لــم يكــن هـو الســبب فــي حلهــا وضــرب الحركــة الطلبيــة، بــل ا

ي تحــرك مهمــا كــان بســيطا، و فــي عــدم قــدرتنا علــى
أ
ن ينهــج الطريــق الفاشــي للقضــاء علــى ا

أ
ن النظــام يجــب ا

أ
اتضــح فيــه ا

توفير الشروط الذاتيــة لمواجهـة هجمـة الحكـم و مـن انعـدام بنـاء تنظيمنــا بنـاء صـلبا، و فـي انعـدام الجبهـة كـتنظيـم شـبه
تلك هــي شــروط. جماهيري يشكل وسيلتنا في نضالنا الجماهيري، و في تركنا للميدان الصلحي داخل الجهاز الطلبي
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حل المنظمة الطلبية و إجهاض بعض المكـتسبات للحركة الطلبية خلل حملة هجوم العدو المضاد التالية و التي لــم
.نستطع تقديرها تقديرا كامل

:مرحلة هجوم العدو المضاد: رابعا

 ــ  فوجئت الحركة الطلبية والمؤتمر 
أ
 15ا

أ
شغاله، بالهزة الجديدة التي تعرض لها الحكم فــي. م.ط.و.ل

أ
في بداية ا

فقــدت الحكــم تــوازنه مـرة ثانيـة و كشــفت عـن مبلـغ التناقضــات
أ
ليـه، هـذه الهــزة الـتي ا قربيـن اإ

أ
قـرب ال

أ
بلدنا على يــد ا

1972غشــت  16كما كشفت محاولة .� 1971يوليوز  10التي تنخر الطبقة الحاكمة و ذلك بعد مرور سنة فقط على 

مريكيــة و الفرنســية
أ
مــام تصــاعد الحركــة الجماهيريــة و رغبتهــا الجســيمة فــي. علــى مبلــغ التناقضــات بيــن المبرياليــة ال

أ
و ا

ل و هــو إحكــام قبضــته علــى الجمــاهير الشــعبية و
أ
إســقاط النظــام، لــم يبــق لحكــم سماســرة المبرياليــة إل طريقــا واحــدا، ا

سن الطريق الفاشستي للقضاء على مقوماتها الليبرالية والتصالح الوطني و إلى مناورته التي ل تمكنه من اســترجاع قــواته
نفاســـه لضـــرب الحركـــة الجماهيريـــة و ضـــمنها الحركـــة الطلبيـــة

أ
 15فمباشـــرة بعـــد المـــؤتمر . و اســـترجاع ا

أ
الـــذي. م.ط.و.ل

(شكل انتصارا للخط الثوري الماركسي اللينيني و انــدحار الخــط الصــلحي فــي قيــادة المنظمــة الطلبيــة 
أ
ســارع) م.ط.و.ا

أ
و تصــعيد مخططــاته التصــفوية ضــد الحركــة الطلبيــة المناضــلة فــي ظــرف لــم تكــن فيــه. م.ط.و.الحكــم فــي ضــرب قيــادة ا

شروطنا الذاتية و الموضوعية و كذلك الحركة الطلبية لتؤهلنا للرد على استفزاز الحكم، هذا الــذي كــان يرمــي إلـى الــدفع
ن الحركة الماركسية اللينينية التي

أ
بالحركة الطلبية للدخول في معركة انعدمت فيها الشروط الموضوعية و الذاتية، إل ا

ن تدرك مغزى هذا الستفزاز فــوتت علــى الحكــم فـي تلـك الفــترة تطــبيق المخطـط الـذي كــان يرمــي
أ
خير ا

أ
استطاعت في ال

.إليه

هذه الفترة كلها كانت فترة نمو من تاريــخ الحركـة الطلبيـة، و التنظيـم فـي شــيه غيبـة عــن الحركـة الطلبيــة فل تــوجيه
صــابه فــي الصــيف الماضــي نتيجــة القمــع الشــديد الــذي. محكــم و ل تكـتيكــات العــدو

أ
و ذلــك راجــع إلــى النكمــاش الــذي ا

ساســـيا فــي الــدفع بـــالتنظيم إلـــى تجـــاوز النكمـــاش و إلـــى اســـتيعاب. تعـــرض لــه
أ
و لقــد كــان اســـتفزاز الحكـــم هــذا، عــامل ا

الخصــــائص الجديــــدة للوضــــع الراهــــن، و الــــدفع بعمليــــة توحيــــد الحركــــة الماركســــية اللينينيــــة فــــي مواجهــــة المخططــــات
فكانت بذلك انطلقة التنظيم في القطاع الطلبي بعد فترة من الجمود دامت طوال الصيف. التصفوية للحكم العميل

كـتــوبر
أ
كـتــوبر . حــتى ا

أ
وائــل ا

أ
تجســيدا لعمليــة)) ب(حضــرها ممثــل عــن الرفــاق (و كــانت النــدوة الطلبيــة الــتي عقــدت فــي ا

شــكلت هــذه النــدوة بدايــة لــزوال الغمــوض الــذي كــان يســيطر علــى رفاقنــا الــذين وجــدوا. التوحيــد الــتي دخلناهــا بحمــاس
نفســهم مــع انعــدام التــوجيه فــي ظــل الوضــعية الراهنــة فــي طريــق مســدود، لكــن هــذه النــدوة ســجلت اســتعادة الثقــة و

أ
ا

و لقــد كــانت. الحماس لجميع رفاق التنظيم، و شعورهم بالمرحلة الجديدة التي يدخلها اليسار الثوري والحركة الطلبيــة
ة اليســار و تهيــئ الطريــق للمرحلــة المقبلــة

أ
نهــا. النــدوة عــامل مهمــا لدراســة تجربتنــا داخــل القطــاع الطلبــي منــذ نشــا

أ
كمــا ا
شـهر قلئـل مـن اسـتيلئنا عليـه

أ
عباء التي يطرحها و بعض الممارسة الخاطئة لنا فيه بعـد ا

أ
إل. ناقشت مشكل الجهاز وال

بدا في حيز التطبيق
أ
ن التوجيهات التي طرحت هناك لم تتعد بعض القتراحات التي لم تدخل ا

أ
.ا

طلعنــا عليــه فــي هــذه النــدوة مــن توضــيح الوضــع السياســي الراهــن و بعــض
أ
كـتــوبر و الــذي ا

أ
كمــا زاد بيــان التوحيــد فــي ا

و كانت الخلصات واضحة لبنــاء التنظيــم و الجبهــة و. المهام المستعملة للحركة الماركسية اللينينية في القطاع الطلبي
.المنظمة كحل للمشاكل التي كنا نتخبط فيها

لى مراحــل عليــا مـن تكـتيكه المبنــي علـى الســتفزاز ن استفزاز الحكم لم يقف عند هذا الحد، بل تعداه اإ
أ
ب ــ  غير ا

حيــث جــاء الهجــوم علـى المــدارس التقنيــة الــذي لــم يكــن يــوازي شــكل النضــال الــذي قــام بـه الطلبــة فـي هـذه. و التشتت
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وبعد هذا الهجوم جـاء الهجـوم. المدارس و الذي كان الغرض منه هو تخويف الحركة الطلبية ليتم له إخضاعها فيما بعد
حيـــاء الجامعيـــة، هـــذا الهجـــوم الـــذي بيـــن الســـتفادة الكـــبيرة للحكـــم مـــن مخططـــات المبرياليـــة

أ
داب و ال

ف
علـــى كليـــة ال

.القمعية

هــذا التكـتيــك الــذي كنــا نهــدف منــه) س 24-48إضــراب (و خلل هــذا الهجــوم المتــوالي كــان تكـتيكنــا دفاعيــا محضــا 
:المراهنة على شيئين اثنين

و المنظمة الطلبية؛- 
أ
بناء التنظيمات القاعدية سواء منها تنظيمات الجبهة ا

.المراهنة على حركة التلميذ في دخولها المقبل للنضال لفك الحصار على المنظمة الطلبية- 

ولى، رغم التوجيه الذي سجلناه في النــدوة حــول القطــاع الطلبــي لبنــاء التنظيــم بنــاء��  1
أ
فيما يخص النقطة ال

ذا لم نقل منعدمة .صلبا و متينا يضمن قيادة الجبهة والحركة الطلبية، كانت الخطوات العملية ضئيلة جدا اإ

ي بنـاء التنظيـم
أ
فقـد كـان. فرغم التقدم الهائل الذي حققناه على مستوى الخــط السياسـي، لـم يقــابله الطـرف الجـدلي ا

رهقــت كـاهلهم كـذلك انعــدمت
أ
عمــال الجهــاز الجديــد الــتي ا

أ
خير مقتصرا على بعض الرفـاق، جلهــم منغمســين فـي ا

أ
هذا ال

.قيادة صلبة للقطاع الطلبي في هذه الفترة حيث لم يكــن للمكـتــب الطلبـي يجتمـع و ذلـك رغـم إلحــاح القيـادة المتكــرر

ن تنعكـس نفـس الممارسـة علـى الخليــا
أ
وبطبيعــة الحــال ففـي ظــل انعـدام تـوجيه فـي قيـادة القطـاع، كـان مـن الضــروري ا

ي عمل يذكر لتنظيم الحركة الطلبية
أ
.التي لم تكن تجتمع و لم يكن لها ا

مــا الجبهــة فقــد كــانت فــي هــذه الفــترة كــذلك فــي غيــاب قيــادة موحــدة، و خــط سياســي محكــم ففــي بدايــة الســنة و مــع
أ
ا

ساسـية الــخ . بنــاء قيــادة صـلبة للجبهــة: حدود بيان التوحيد سطرنا مهامنا العاجلة فـي هـذه المرحلـة
أ
و... بنــاء الجبهــة ال

عضــائها و
أ
نهــا عــبرت بالفعــل عــن إفلســها حيــث لـم يجتمـع و لـو مــرة واحـدة بكامــل ا

أ
تــم تحديـد هـذه القيــادة بالفعــل، إل ا

ي إلى عكس ما كان يطلب منها، و بالتالي باءت بالفشــل الــذريع
أ
خير إلى مجرد تنسيق بين التنظيمين، ا

أ
تحولت في ال

.كل البرامج التي سطرت

ساســا كـذلك لنــا) ب(لقد كان لممارســة 
أ
ن ذلـك راجــع ا

أ
ثــر الكـبير علـى إفلس هـذه المشــاريع، إل ا

أ
فــي هـذه المرحلــة ال

ن تعــاني قاعــدة. حيــث كنــا نســقط معهــم مــرات عديــدة فــي المجــاملت المفضــوحة و التوفيقيــة المحضــة
أ
و مــن الطــبيعي ا

كـثر مــن
أ
الجبهة من نفس المرض، فإلى حدود حل التحاد الوطني لطلبة المغـرب، لــم يكــن إل لجـان قليلــة تجتمــع بــل ا

ن هنــاك كليــات 
أ
ساســية و القاعديــة إل بعــد حــل التحــاد الــوطني) الحقــوق و العلــوم(ذلــك هــو ا

أ
لــم تشــهد بنــاء لجانهــا ال

.لطلبة المغرب بكـثير

فـي بحــر مـن المسـؤوليات الـتي يطرحهـا الجهـاز 15فيما يخص المنظمة الطلبية، لقد دخل رفاقنــا إليهــا بعـد المـؤتمر 
ي تـوجيه و فـي غيــاب قيــادة صــلبة فغرقـوا فـي بحــر هـذه المسـؤوليات رغــم التــوجيه الـذي سـجلناه فـي نـدوة الحركـة

أ
دون ا

ن هــذا التــوجيه لــم نســتوعبه و الــذي طالمــا
أ
الطلبيــة حـــول تحويــل الجهـــاز مــن جهـــاز بيروقراطـــي إلــى جهـــاز ثــوري، إل ا

.داخل الجهاز) ب(اعترضته ممارسات رفاق 

جل ذلك
أ
جيلنا للمعركة من ا

أ
ي تقدم يذكر رغم تا

أ
نه على الصعيد التنظيمي لم نحقق ا

أ
.تبقى الخلصة واضحة و هي ا

مــا المراهنــة علـى الــدخول المقبــل لحركـة التلميــذ فـي المعركـة فل يغــدو تفكيــرا ميكانيكيــا فـي حــد ذاتــه فـي��  2
أ
ا

.غياب الشروط الذاتية و الموضوعية لهذا النضال

نفســنا فـي نقطــة البدايــة
أ
فل. لهذا لما هجم الحكم على التحاد الـوطني لطلبـة المغـرب و علـى الحركـة الطلبيــة وجــدنا ا

التنظيــم تقــوى و ل الجبهــة بنيــت و ل النقابــة تــدعمت، فكنــا فــي موقــف ضــعف خطيــر، و مــا الضــراب اللمحــدود الــذي
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علنا عنه إل ردا دفاعيا على مخطــط الحكــم الـذي كـان إلــى تلــك الفـترة يملــك زمــام المبـادرة رغــم ذلـك اســتطاعت الحركـة
أ
ا

ســبوع
أ
كـثر مــن ا

أ
مام الهجمة الشرسة للحكــم العميــل ومخططــاته ا

أ
ن تصمد صمودا رائعا ا

أ
ن الضـربة كــانت. الطلبية ا

أ
إل ا

ن تتحملهــا الحركــة الطلبيــة الــتي تعــاني مــن مثــل هــذا الضــعف الخطيــر
أ
كـثر مــن ا

أ
و رغــم اســتئناف الدراســة، لــم تخضــع. ا

أ
مر الواقع، بل ناضلت نضال متقطعا للتعبير عن تشبثها با

أ
عظم هذه النضالت نضــال. م.ط.و.الحركة الطلبية لل

أ
كان ا

الــردة(مــارس و خروجهــا بعــد ذلــك فــي مســيرة العمــال بمناســبة فاتــح مــاي رغــم مقولــة  23الحركــة الطلبيــة الشــامل فــي 
).ب(داخل الحركة الجماهيرية التي تروجها منظمة ) اليمينية

ذا مـا نحـن اســتمررنا علـى نفـس الوضـع، ج ــ  كان فشلنا في هذه المعركة بمثابة ناقوس خطر بالنسبة للمستقبل اإ
الــتي بــدا فيهــا فصــيل مــن اليســار يغــادر  كــرد فعـل لنــا علـى هــذه الوضــعيةالصــمود و الرتبــاط بالجمــاهيرفكان شــعار 

خــذ التنظيــم كــذلك يعــرف تقــدما نســبيا فــي القطــاع
أ
نا بالفعــل فــي بنــاء تنظيماتنــا القاعديــة حيــث ا

أ
ســاحة النضــال، و بــدا

ول من الشيوعي و من تقرير 
أ
شهر من كـفاح التنظيم(الطلبي مسترشدا بالعدد ال

أ
).نقد ونقد ذاتي: عشرة ا

ظهــرت إصــرار(و مع تطور الوضع السياسي واستبداد حملة القمع الفاشسـتية علـى الصــعيد الـوطني 
أ
هـذه الحملـة الــتي ا

فكــار 3و بعــد حركـة ) الحكم في بناء جهازه القمعي للقضاء على كل تحــرك ديمـوقراطي
أ
خــذت بعــض ال

أ
مــارس البلنكيــة ا

و تطــرح. الخاطئـــة و النهزاميـــة تـــروج داخـــل الحركــة الماركســية اللينينيــة تبشــر بــردة يمينيــة داخـــل الحركــة الجماهيريــة
مـــام حملـــة الحكـــم الفاشســـتية

أ
فكـــار فـــي بـــث روح النهزاميـــة داخـــل صـــفوف المنـــاظلين. الـــتراجع ا

أ
و لقـــد زادت هـــذه ال

صــدرها تنظيمنــا . الصامدين في هذا الظرف الــدقيق مــن تاريــخ الحركـة الجماهيريـة
أ
ن الوثيقــة الـتي ا

أ
الوضــع الراهــن و(إل ا

فكار، و تطرح المهــام العاجلــة للحركــة) المهام العاجلة للحركة الماركسية اللينينية
أ
ن تضع حدا لمثل هذه ال

أ
استطاعت ا

غــاض رفــاق 
أ
ن) ب(الماركســية اللينينيــة بكــل وضــوح الشــيء الــذي ا

أ
و دفعهــم لشــن حملــة مغرضــة علــى تنظيمنــا دون ا

رائهم بوضوح حول الوضعية السياسية الراهنة و المهام المطروحة
ف
.تكون لهم الشجاعة لبداء ا

فــاق
ف
وج نضــالها بطرحهــا للشــعار السياســي، فا

أ
ن الحركــة الطلبيــة قــد وصــلت ا

أ
مــر فــي ا

أ
ول ال

أ
رائهــم ا

ف
و لقــد تلخصــت ا

مامهــا نظــرا لكونهــا قطاعــا بورجوازيــا صــغيرا
أ
-مــارس 23فالمهــام العاجلــة تطــرح علينــا –يقــول رفــاق . المســتقبل مســدود ا

النســحاب مــن القطاعــات البرجوازيــة الصــغرى لكونهــا مصــدر الشــرور الــتي لحقــت باليســار الثــوري والــذهاب إلــى الطبقــة
ساسية تعدت الحركــة الطلبيــة إلــى مشــاكل. العاملة و لها وحدها

أ
خير عن تناقضات ا

أ
و لقد استمر الصراع ليكشف في ال

فكــار الخاطئــة المتعلقــة) الحــزب – الســتراتيجية(الثــورة المغربيــة 
أ
ننــا فــي هــذه الوثيقــة ســنكـتفي بــالرد علــى بعــض ال

أ
إل ا

.بالقطاع الطلبي

هدافنا داخل الحركة الطلبية: خامسا
أ
:ا

تنا داخــل الحركــة الطلبيــة و نحــن فــي صــراع مســتميت مــع الصــلحية و التحريفيــة حــول الحركــة الطلبيــة و
أ
منــذ نشــا

، كـــانتمقدمـــة تكـتيكيـــة للحركـــة الجماهيريـــةدورهـــا، ففـــي الـــوقت الـــذي كنـــا ننـــادي فيـــه بكـــون الحركـــة الطلبيـــة هـــي 
الصــلحية تتهمنــا باليســارية و ارتكازنـــا علــى الحركــة الطلبيــة لقلــب النظــام بــدل الطبقــة العاملــة و القــوى الجذريــة فــي
المجتمــع، كــل هــذا لكبــح نضــالت الحركــة الطلبيــة و تلطيفهــا و إبعادهــا عــن النضــال السياســي و إســقاطها فــي النقابيــة

ن نضالت السنوات الماضية برز فيها بشكل ل يدع مجال للشــك، الــدور الـذي كنــا نســنده للحركـة الطلبيــة. الضيقة
أ
إل ا

ي الحركــة الطلبيـــة كمفجــر للتناقضـــات بيـــن الحكـــم و الجمــاهير فــي مواجهــة مشــكل
أ
فـــي مســيرة الحركـــة الجماهيريـــة، ا

خـذ يتعمـق ولكــن داخـل اليسـار. التعليم باعتباره إحدى واجهات التناقض بين الحكم والجمـاهير
ف
ن نفـس الصـراع ا

ف
و ال

الماركسـي اللينينــي بيــن مــن ل يزالــون حــاملون لنفــس الفكــرة و مــن انســحبوا مــن هـذا القطــاع مــن جهــة و طــارحين شــعارا
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ساس نظري متين
أ
.ديماغوجيا حتى يكون انسحابهم مبنيا على ا

ن القطــاع الطلبــي 
أ
نــه ل يكـفــي تســجيل هــذهقطــاع برجــوازي صــغيرحقــا ا

أ
، و هــذا مــا ســجلناه دائمــا فــي تحاليلنــا، إل ا

نـــه يخـــالف كـــل القطاعـــات البرجوازيـــة الصـــغيرة كـــالمعلمين و. المقولـــة فقـــط
أ
إن القطـــاع الطلبـــي برجـــوازي صـــغير، إل ا

ظهرتـه السـنوات الماضـية عـبر النضــال المسـتميت لهـذا القطـاع
أ
.الموظفين الصغار، بحكم شروط خاصة بـه، و هـذا مـا ا

 على القطاع الطلبي منذ 
أ
بنـاء الجمـاهير الكادحـة مـن 1969فالتحول الجذري الذي طرا

أ
و ذلك بوصـول عـدد كـبير مــن ا

.عمال و فلحين، هذا الدم الجديد الذي يحمل كل الويلت التي يعاني منها الشــعب الكــادح مــن فقــر و جهــل و تشــريد

ميـــن عـــن المشـــاكل الـــتي يعـــاني منهـــا الشـــعب المغربـــي
أ
ن القطـــاع الطلبـــي، بخلف. و بالتـــالي يجعلـــه المعـــبر ال

أ
كمـــا ا

خــــرى هــــو قطــــاع دينــــامي و حيــــوي، تتضــــارب فيــــه مختلــــف التيـــــارات السياســــية و
أ
القطاعــــات البرجوازيــــة الصــــغيرة ال

صــبحت،
أ
اليديولوجية و ينتشر فيه الفكر الثوري انتشــارا يخيــف الحكــم العميــل زيــادة علـى ذلـك فــإن الحركـة الطلبيــة ا

خصوصــا فــي ظــل المرحلــة الجديــدة الــتي تتســم بتواجــد اليســار الماركســي اللينينــي داخلهــا بشــكل رئيســي بعــد ســنوات
صــبحت حركـة مهمــة فـي تفجيــر التناقضـات بيــن الحكــم والجمـاهير

أ
فالحركـة. النضال ضد الفكر الصــلحي والتحريفــي، ا

خرى، عكس ما يريــد رفــاق 
أ
تبقــى كــل. ادعــاءه) ب(الطلبية نتيجة لكل هذا تخالف كل قطاعات البرجوازية الصغيرة ال

في هذا العدد مجرد ديماغوجية كـتلك التي طرحوها غداة دخولهم فــي الخــط الــداخلي) ب(التبريرات التي يطرحها رفاق 
. 1971لمنظمتهم في 

 ــ  لقد شكلت الحركة الطلبية بالتحامها مع حركة التلميذ 
أ
و إن. المقدمة التكـتيكيـة للحركــة الجماهيريــة مرحليــاا

ثبتــت بشــكل 1972، و خاصــة نضــالتها المجيــدة فــي سـنة 1970المعــارك الــتي خاضــتها الشــبيبة المدرســية منــذ سـنة 
أ
ا

نسنده للحركة الطلبية في شن النضــال السياســي ضــد النظــام، إن ذلــك يتجلــى- قاطع صحة الدور الذي كنا – و ما زلنا
زمــة الحكــم و إحكــام

أ
بشــكل واضــح فــي كــون الحركــة الطلبيــة قــد تمكنــت و عــبر التحامهــا بحركــة التلميــذ مــن تعميــق ا

كمـا تمكنــت عـبر نضــالياتها و شـنها. عزلته، و إفشال المفاوضات التي كــانت جاريــة بينـه و بيــن قـوى اليميــن الصــلحية
للمظاهرات المشهورة في سجل الحركة الطلبية في المدن و القرى من إيصال وعيها بالوضع السياسي إلى جزء مهم من

.الجماهير الشعبية

جلهــا الحركـة الطلبيــة و حركـة التلميـذ، و مــن كــان يجهــل القمـع
أ
فمــن كـان يجهــل المشــاكل الــتي كــانت تناضــل مــن ا

بــل هنـاك مظــاهرات شـاركت فيهــا الجمــاهير الشــعبية لتعــبر بنفســها عــن. الجهنمــي الـذي قابــل بــه الحكــم هـذه النضـالت
.السخط الذي تكنه للنظام المتعفن و عن تضامنها مع الحركة الطلبية

هكذا تكون الحركة الطلبية بالتحامها مع حركة التلميذ قد لعبت دورها كمقدمة تكـتيكية للحركة الجماهيرية، و من
ن نطرح هذا السؤال

أ
هـل فـي تلــك الفـترة كـانت الحركـة الطلبيــة بروليتاريــة؟ ثــم مــا يمنـع الحركـة الطلبيــة: حقنا كذلك ا

ن هناك ظروفا سياسية جديدة على الســاحة الوطنيــة
أ
داة الثورية؟ حقا ا

أ
ن. من مواصلة لعبها لهذا الدور في غياب ال

أ
إل ا

ن نفـــس المشـــاكل ونفـــس السياســـة مــا زالـــت. هــذه الوضــعية ل تـــدفعنا إلــى الـــتراجع و التخلــي عـــن النضـــال
أ
خصوصـــا و ا

فنفـــس الشـــروط الموضــوعية ل تـــزال. مطبقــة علــى القطــاع الطلبـــي إذا لــم يكـــن تواجــد البــوليس ســيزيد مــن اســتفحالها
ن توفرهــا عــبر نضــالها المســتميت

أ
و مــن هنــا. موجــودة و ل تنقصــنا إل الشــروط الذاتيــة الــتي مــن واجــب الحركــة الثوريــة ا

هميــة الشــعار
أ
تي ا

أ
فل صــمود بــدون اللتحــام بالجمــاهير و ل التحــام بالجمــاهير بــدون. الصــمود و اللتحــام بالجمــاهير: تــا

مــا صــمود النخبــة فهــو الــتراجع بعينــه مهمــا. صــمود، فصــمود الجمــاهير وحــده هــو القــادر علــى إحبــاط مخططــات العــدو
أ
ا

.كانت التنظيرات المطروحة
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هدافنا داخل القطاع الطلبي ذات 
أ
هميتهاطبيعة تكـتيكيةو لزالة كل تشويش فإن ا

أ
كدنا على ذلك مرارا، و لها ا

أ
 كما ا

من زاوية التكـتيك في مسيرة بناء الحزب الثوري البروليتاري و الدفع بحركة الجماهير الكادحة فما كان للحركــة الطلبيــة
ن تنوب عن القوى الجذرية في المجتمع للقيام بالثورة

أ
.ا

، و هــذه المهمــة ل تتســنى إل بتطــوير الحركــة الجماهيريــة و شــنإن عقــدة المرحلــة التاريخيــة هــي بنــاء الحــزب الثــوري
جل إفراز الطليعة البروليتارية

أ
لقينا نظرة بسيطة إلــى تاريــخ الحركــة الطلبيــة و. النضال السياسي ضد النظام من ا

أ
و إذا ا

خصوصا الثلث سنوات الماضية في وجود اليســار داخلهـا، نـرى مـدى الــدور الـذي لعبتـه الحركـة الطلبيـة بالتحامهــا مـع
.حركة التلميذ على هذه الواجهة

هميــة الحركــة الطلبيــة كــذلك مــن كونهــا مركــز متقــدم للصــراع اليــديولوجي
أ
تي ا

أ
فــإذا كــان الصــراع الطبقــي: ب ــ  تــا

لين، فالحركـــة الطلبيـــة مركـــز متقـــدم للصـــراع اليـــديولوجي بحكــــم لين و المســـتغي يجــــري داخـــل المجتمـــع بيـــن المســـتغي
حيويتها، فيه تتصـارع اليديولوجيــة الرجعيـة و الثوريـة، الشـيء الـذي يضـع علـى عــاتق اليســار الثــوري خصوصـا فـي هـذه
المرحلة والظروف التي يريد الحكم بث إيديولوجيته الرجعية داخــل الحركـة الجماهيريــة، عبئ ثقيل لنشــر الفكــر الثــوري

ن نقتصــر علــى دراسـة مشـاكل التعليــم فقــط بــل يجــب ربطهــا بقضــايا. الماركسي اللينيني
أ
من هذه الزاوية كذلك ل يجب ا

ويجب كذلك دراسة اليديولوجية التي يرتكز عليها الحكم وطبيعته كنظــام عميــل للمبرياليــة و ل يجــب. شعبنا الكادح
ن نغفــل الثــورة العربيــة و علقتهــا مــع الثــورة المغربيــة

أ
نا فــي إنجــاز هــذه المهــام بالكيفيــة الــتي نؤكــد عليهــا، فل. ا

أ
وإذا بــدا

نها ستكون بداية عهد جديد لثورة ثقافية مصغرة داخل القطاع الطلبي
أ
.شك ا

ة و تربيــة شــيوعيين داخــل الحركــة
أ
ن الحركــة الطلبيــة بحكــم المرحلــة التاريخيــة الراهنــة، دور مهــم فــي نشــا ج ــ  اإ

داة
أ
الطلبية، شيوعيين متمرسين على النضال و قادرين على القيام بمهامهم مع الجماهير الكادحة في ظل غيــاب ا

بنـاء العمــال و الفلحيــن. ثورية
أ
و نظـرة بسـيطة. متمرسين بالنضال الثوري داخـل الحركـة الطلبيــة و بصــفة خاصـة مـن ا

همية ذلك
أ
طر اليسار التي تقود مسيرة التجذر داخل الجماهير الشعبية تبرز ا

أ
.إلى ا

هداف؟: سادسا
أ
ما هي المهام العاجلة المطلوبة منا لتحقيق هذه ال

عــدنا تنظيــم
أ
ن ننجزهــا إل إذا ا

أ
خــر مــن فصــائل اليســار و ل يمكــن ا

ف
ي فصــيل ا

أ
كـثر مــن ا

أ
هــذه المهــام منوطــة بمنظمتنــا ا

صعدة ضمن التوجيه السياسي العام لمنظمتنا في هذه المرحلة
أ
نفسنا داخل هذا القطاع و على جميع ال

أ
:ا

تي  ة 1
أ
سـس متينـة انطلقـا مـن الــدروس المستخلصـة فـي تقريـر بنــاء التنظيـمفي مقدمة هذه المهــام يـا

أ
20 علـى ا

ن نتصــور نهوضــا جديــدا. نونـبر شـعار المرحلـة بنـاء المنظمـة الثوريــة طليعيـة صـلبة و راسـخة جماهيريــا
أ
إذ يســتحيل ا

ن نحكــم التنظيــم إحكامــا جديــدا فــي الظــروف. للحركــة الطلبيــة فــي ظــل الوضــع التنظيمــي الــذي كنــا نعــاني منــه
أ
يجــب ا

الجديدة التي تعرفها الحركة الطلبية، و ضرب كل المسلكيات البرجوازية الصغيرة التي تعرقل عملنا، و لــذا يجــب علــى
قيــادة القطــاع الطلبــي و علــى كــل رفيــق الــدخول فــي المرحلــة الجديــدة بحمــاس و ثقــة ل يوازيهــا إل إنجــاز تلــك المهــام،

.يجب إحكام الخليا، و تبني الخليا المرشحة الدماء الجديدة للتنظيم و تتبع عملها بجد و نشاط

ن يكون في مقدمة عملنا هذه السنة  ة 2
أ
يجــب اســتيعاب مفهــوم الجبهــة. بناء الجبهة بناء جديدا و متيناو يجب ا

طير اليســاركـتنظيـم ثــوري شـبه جمـاهيري
أ
ن نـذرك المفهـوم الجـدلي الـذي يربــط تنظيمنـا.  تحــت قيـادة و تــا

أ
علينـا كـذلك ا

ـــدا. بالجبهـــة ب
أ
ن يلعـــب –ا

أ
و. دورا مهمـــا داخـــل الحركـــة الطلبيـــة إل بتـــوفره علـــى هـــذه الجبهـــة- فـــالتنظيم ل يمكـــن لـــه ا

ن تتقدم إل في توجيه محكم وخط سياسي صلب
أ
وليـة بنــاء. بالعكس ل يمكن لهذه الجبهة ا

أ
كل هذا يضع مـن مهامنـا ال

ساســيةالجبهة من جديد و لفض كل الغازات الســامة الـتي علقــت بهـا، و ذلـك بنـاء 
أ
 صـامدة فــي كـل كليـة يسـهراللجــن ال
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ن تكــون بــدورها صــلبة و صــامدة واللجــن القاعديــةعليها التنظيم مباشرة، و يكون من مهامها الرئيسية بناء 
أ
 الــتي يجــب ا

ن مشــكل الجبهــة يـواجه و ســيواجه فــي المســتقبل صــعوبات كـثيرة نتيجــة الخلفــات السياســية و. متمرسـة بالنضــال
أ
إل ا

يـام المقبلـة، فهـذا الواقـع
أ
ن هـذه المشـاكل ستسـوى فـي ال

أ
اليديولوجيـة الـتي تفجــرت داخـل اليســار الثــوري، و ل يظهـر ا

ساسية تابعــة لتـوجيه تنظيمنـا) ب(الجديد يدفعنا إلى بناء الجبهة في شكل مستقل عن رفاق 
أ
ن تكون لجانها ال

أ
لـذا. و ا

ن نضرب فكرة مناطق النفوذ التي زكيناها مـن قبــل فـي ممارسـتنا
أ
ن تكـون مشـتركة. يجب ا

أ
مـا اللجـان القاعديـة فيمكـن ا

أ
ا

ساس برنامج مشترك و موحد
أ
.بين مناظلي اليسار، على ا

ة 3 ن طبيعــة المرحلــة الحاليــة   كـثر منهــا تحريضــيةدعائيــة و تنظيميــةاإ
أ
، الشــيء الــذي يجعـــل مــن مهامنــا وضــع ا

فكــار النهزاميــة
أ
ساســية و ضــرب ال

أ
و الجبهــة يضــمن نشــر التوجيهــات ال

أ
برنامج دعائي واسع على صعيد الحركـة الطلبيـة ا

هميــة النشــرة الداخليــة للجبهــة مطروحــة، إل
أ
التي تجد تربة خصبة في ظل هجوم العدو المضاد، و في هذا التجاه فإن ا

ن الظـروف الــتي نعيشــها داخــل الحركـة الطلبيـة حاليــا ل تســمح بــذلك، لــذا فســنكـتفي ببيانــات منتظمـة تحـدد التـوجيه
أ
ا

.بالنسبة للمهام المطروحة

ة 4 نه يســـتحيل  فـــي ظـــل الوضـــعية الجديـــدة الـــتي تعيشـــها الحركـــة الجماهيريـــة و ضـــمنها الحركـــة الطلبيـــة، فـــاإ
أ
مر الواقـع، فلنـا مثــال المناضـلين الثــوريين فـي. م.ط.و.التخمين في استرجاع المشروعية ل

أ
و هذا ل يعني التسـليم بـال

نظمــة الدكـتاتوريــة الفاشــية فــي اليونــان و البرازيــل و اســبانيا و موريطانيــا الــذين يناضــلون رغــم الظــروف الصــعبة الــتي
أ
ال

 و جعلهـــا المعـــبر الوحيـــد عـــن الحركـــةالنقابـــة الســرية للجمـــاهيرإن هـــذا يزيـــدنا ثقـــة فـــي ضـــرورة إمكانيـــة بنـــاء . يعيشـــونها
ول إنجاز عمل دعائي كـثيف لهذا الهدف

أ
الذي ل. الطلبية في ظل حكم استبدادي و من اجل إنجاز هذا الهدف ينبغي ا

".الشرعية"تري الجماهير الطلبية إمكانيته بحكم السنين الطويلة لوضعية 

مر حاسم في تحقيق هذا الهـدف، فهــي الــتي تشــكل محــور عملنــا الســري الجمــاهيري و تبقــى
أ
و إن تطوير وبناء الجبهة ا

ساسية للتحاد الوطني لطلبة المغرب هي صيغة 
أ
 السرية تنظيما، التي تتــدرج فــي الســريةمجالس المناضلينالصيغة ال

إلى الجماهير حسب مراحل المد و الجزر داخل النضال، و كذلك تطـوير التنســيق مـع كـل القـوى السياسـية المتواجـدة
ن صــدور جريــدة باســم التحــاد الــوطني

أ
 النقابــة الســرية و بنــاء علــى برنامــج محــدد فــي كــل مرحلــة، كمــا ا

أ
ســاس مبــدا

أ
علــى ا

.لطلبة المغرب يساعد على بناء النقابة السرية

ن هدف بناء نقابة سرية جماهيرية يبقى مجرد هدف ما لم يتم إنجاز المهام السابقة بالقدر المطلوب
أ
.بيد ا

جـل اســترداد ة 5
أ
لـى تـوفير الشــروط الذاتيــة لنضــال الحركـة الطلبيـة مـن ا ول اإ

أ
ن هجوم العدو المضــاد يـدفعنا ا اإ

جــل تــوفير الشــروط لقيــادة الدفاع عن مكـتسباتنا و لتحقيق شعاراتها
أ
النضــال الــدفاعي للحركــة الطلبيــة، و ذلــك مــن ا

جــل تمــتين قوانــا و تصــليبهاضــد هــذا الهجــوم، ذلــك النضــال الــذي يتــدرج فــي شــكل نضــالت مطلبيــة و جزئيــة 
أ
، ومــن ا

 من الحركة الجماهيرية
أ
.تحضير الشروط لهجوم الحركة الطلبية كجزء ل يتجزا

هـــدافنا داخـــل الحركـــة
أ
تلـــك هـــي مراحـــل نضـــالنا داخـــل القطـــاع الطلبـــي و هـــي غنيـــة بالـــدروس و التجـــارب تلـــك هـــي ا

ن تنجــز إل بتحقيقنــا لشــعار الصــمود و اللتحــام
أ
هــداف ل يمكــن ا

أ
جــل تحقيقهــا، و هــي ا

أ
الطلبيــة و مهامنــا العاجلــة مــن ا

ساسـي
أ
بالجماهير، و بناء تنظيماتنا تحت نيران العدو، ذلك الصمود و ذلك الرتباط بالجمـاهير الـذي يشــكل الشــرط ال

عمـق لحركـة الجمـاهير
أ
ي نضال مقبل للحركـة الطلبيـة فـي ظــل تعميـق الشــروط الموضـوعية لنهـوض جديـد وشـامل و ا

أ
ل

سس الصلبة بعزيمة و صلبة ل تقهر. الكادحة
أ
.فلهذا النضال المقبل نهيء ال
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نحو تهيئ شروط قيادة النضال الدفاعي للحركة الجماهيريةنحو تهيئ شروط قيادة النضال الدفاعي للحركة الجماهيرية
 

كـتوبر 2020
أ
كـتوبر  ا
أ
19731973 ا

الكـتابة الوطنية

 في الفـترة المحـددة الـتي تجتازهــا، ليــس إلببلدنا، و لمهامناإن الوصف المبسط الذي سنسوقه هنا لتطور الوضع 
كيــد لتلــك الخلصــات الــتي طرحناهــا فــي وثيقتنــا 

أ
"اللينينيــة-الوضــع الراهــن و المهــام العاجلــة للحركــة الماركســية"إعــادة تا

كيــد، و بشــكل قــاطع، صــحة الخطــوط
أ
بريــل، فــالتطورات الجديــدة فــي الوضــع الراهــن، لــم تفعــل ســوى تا

أ
الصــادرة فــي ا

حــداث نفســها. التي رسمناها في تلك الوثيقة للوضع الراهن ببلدنا ، و المهمات المستخلصة منه
أ
و بذلك فقد تكلفت ال

كــاذيب الــذي انصــب علــى الوثيقــة
أ
ن نجيــب علــى. بالجابــة علــى ذلــك الســيل مــن الفــتراءات و ال

أ
و كمــا رفضــنا مــن قبــل ا

كــاذيب
أ
ولئك الذين يطلقـون هــذه ال

أ
يضا الغوص في تلك المستنقعات التي قبع فيها ا

أ
تلك الفتراءات، فسنرفض اليوم ا

؟ ..."الوضع الراهن "و لكن،هل ينبغي الوقوف عند ذلك التحليل الشمولي الذي طرحته وثيقة ". مارس 23"في نشرة 
ساسـية و مطروحـة بالنســبة لنـا، و

أ
إن التحليل الدائب و المتواصل لتطورات الوضع، فـي كـل فـترة محـددة، مهمـة ا

وضـاع، و ربــط
أ
ن يسـتند علـى رؤيــة طبقيــة سـديدة لل

أ
كمـا سـجلنا ذلـك فـي تلـك الوثيقـة بالــذات، فـإن هـذا التحليـل لبـد ا

وضاع في وثيقة 
أ
ن بتحليلنا الشامل لل

ف
حداث الجارية ال

أ
مهمــات محـددة لهــذه الفـترة، و اســتخراج ..."الوضـع الراهــن "ال

داة
أ
كملها، مرحلة الســير نحــو بنــاء ا

أ
في طريق إنجاز المهمات التي طرحناها في تلك الوثيقة التي تشمل مرحلة تاريخية با

.الثورة
 

فما هي السمات البارزة في هذه الفترة التي نجتازها؟
زمــة النظــام

أ
فتلــك السلســلة مــن الجــراءات الــتي بـــادر بهــا النظــام. مــا نؤكــد عليــه فــي البدايــة ، هــي اســتمرار تطـــور ا

زمـة، و ذلـك هـو عمـق تنــاقض النظـام، إذا
أ
نهـا عمقــت الشــروط الموضـوعية لهـذه ال

أ
زمتـه، لـم تفعــل سـوى ا

أ
للخروج مـن ا

زمتــه"تجاوزنا تلك النظرة المعاكسة الــتي تكـتفــي للبرهنـة علــى صـحة تحليلهــا حــول 
أ
التفــاف القـوى"، و " تجــاوز النظـام ل

.، بعملية حسابية فقط، بعدد المعتقلين و المحاكمات"المبريالية حوله
زمـة النظـام،

أ
فالقمع الذي يتحول تــدريجيا إلـى الخـبز اليـومي للجمـاهير الكادحـة، ليـس فـي حـد ذاتـه إل تعــبيرا عــن ا

ساسـية 
أ
ن تحول سياسة النظام إلى نهج الرهاب كوسيلة ا

أ
، دليــل علــى عجــز)و هـي ليســت سياســة جديـدة تمامــا(ذلك ل

إنــه نتـــاج تقلــص قاعــدة الحكــم. 1يالنظــام علــى إقـــرار وضــع اجتمــاعي قــار، يســمح لــه بوضــع طلء ليــبرالي لــوجهه الفاشــ
زمته القتصادية المتواصلة

أ
الجتماعية بحكم سياسة النهب و الضطهاد القائمة على التبعية للمبريالية، و استمرار ا

طروحــات 
أ
ولئــك الــذين يروجــون ا

أ
ن ا

أ
زمتــه"و ل يبــدو، ا

أ
، يســتطيعون اليــوم"مــارس 23"فــي نشــرة " تجــاوز النظــام ل

سـاليبـ 1
أ
نحن نميز بطبيعة الحال بين النظـام الفاشـي كنظـام اجتمـاعي ذي جـذور اجتماعيـة راسـخة، و بيـن الجهـاز الفاشـي و ال

ن رفاقنا المشرفين على نشرة . الفاشية التي ينهجها النظام
أ
سقطوا في فخ عدم التمييز هذا، فــي جــدالهم" مارس 23"و من المضحك ا

.معنا
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ن 
أ
ن هـــــذه العمليـــــة. القاعــــــدة الجتماعيـــــة للحكــــــم" توســــــيع"تعــــــبير عــــــن " المغربـــــة"إدعــــــاء ا

أ
فالكــــــل يعـــــرف اليــــــوم، ا

و.  المهيمنة علــى اقتصــاد البلدلندماج الطبقة الحاكمة بالمبريالية الفرنسيةالديماغوجية ، ليست في العمق إل تركيزا 
جهـــزة الدولـــة و مجـــالس إدارات

أ
جـــانب فـــي دواليـــب ا

أ
خـــرى، فهـــذا النـــدماج، ل يعنـــي ازديـــاد عـــدد الفرنســـيين و ال

أ
مـــرة ا

ســمال المــالي الفرنســي الــذي يحكــم شــباكه علــى اقتصــاد البلد عــن طريــق
أ
الشــركات، بقــدر مــا يعنــي توســيع ســيطرة الرا

الـــتي" الممغربـــة"فمقابـــل ذلـــك العـــدد مـــن شـــركات و مؤسســـات القطـــاع الثـــالث . 2  تعميـــق البنيـــة الكمبرادوريـــة للنظـــام
ســمال الكمــبرادور

أ
ساســيةيســيدخلها الرا

أ
و. ، تتقــوى و تحكــم ســيطرة الرســاميل الفرنســية علــى القطاعــات القتصــادية ال

قــــل ديماغوجيــــة ،علـــى تعميــــق انــــدماج الطبقــــة الحاكمـــة
أ
كـثر وضـــوحا ، و ا

أ
يعــــبر قــــانون الســــتثمارات الجديـــد بشــــكل ا

زال هذا القانون الجديد تلك العوائق البســيطة الموضــوعية زمــن تجربــة البرجوازيــة الوطنيــة
أ
بالمبريالية الفرنسية، فقد ا

حلمها مع حكومة عبد ا إبراهيم
أ
كـثر هذا التجاه في عملية استرجاع . ل

أ
لف هكـتـار، الـتي تمـت بســرعة 170و نلمس ا

أ
ا

جـــل الســـتقرار 180: غيـــر معهـــودة مقابـــل رقـــم خيـــالي 
أ
مليـــار ســـنتيم، و هـــو الثمـــن المرتفـــع الـــذي يـــدفعه النظـــام مـــن ا

راضي عشرات السنين، مقابل. الداخلي، و ضمان دعم المبريالية الفرنسية له
أ
فهؤلء المعمرين الذين استثمروا هذه ال

مــوال إلـى الصـناعة و التجــارة و الســياحة، كمـا نصــت
أ
غلــب هـذه ال

أ
تشريد و تفقير جماهير الفلحين الفقراء، سيحولون ا

بناك والمصــالح الحتكاريــة الــتي سـتعمل علــى اسـتثمار
أ
ول من هذه العملية ، هو ال

أ
التفاقية، و بذلك فإن المستفيد ال

جل تركيز هيمنتها الكبرى
أ
موال في المشاريع الصناعية والتجارية من ا

أ
علن السيد بنهيمــة، الـذي طــار إلـى. هذه ال

أ
و قد ا

سـمال المغربــي ، حـتى يتـم توظيــف
أ
سـمال الفرنســي بالرا

أ
سياده المبرياليين الفرنسيين عن مسـاواة الرا

أ
نة ا

أ
باريس، لطما

موال بالمغرب
أ
يضا، التي ل تعني سوى حـذف مصـالح صـغار. تلك ال

أ
و هكذا، ينفضح المغزى الحقيقي لعملية المغربة ا

جــل تطهيـر
أ
التجار الفرنسيين و المعمرين القدامى الذين حملهم الجيش الســتعماري الفاتــح فـي مطلـع هـذا القـرن، مـن ا

بنــاك و الشــركات الكــبرى
أ
مــوال الحتكاريــة اللمرئيــة المتحركــة فــي دواليــب ال

أ
إنهــا بــالتعبير. الواجهــة، و تركيــز رؤوس ال

. 3"خدمة مصالح فرنسا بدل مصالح الفرنسيين: "الموفق و الدقيق للسيد بنهيمة المتدفق حيوية 
شــد تحــت

أ
جنـبي نحـو النــدماج بصـورة ا

أ
ســمال ال

أ
و بطبيعة الحال ، فإن اتجاه نظام المعمريــن الجــدد و سماسـرة الرا

هيمنة المبريالية الفرنسية، و توطيد المبريالية الفرنسية لمواقعها السياسية و القتصادية داخل النظام، هو جــزء مــن
مريكيــة بصــفة خاصــة حــول المواقــع الســتراتيجية فــي4يتناقضــات المبرياليــة علــى المســتوى العــالم

أ
، مــع المبرياليــة ال

بيـــض المتوســـط
أ
و هكـــذا فالعلقـــات بيـــن النظـــام و المبرياليـــة تـــزداد بـــرودة، بـــل تحتـــد. المغـــرب، و فـــي غـــرب البحـــر ال

مريكية مع الرجعية العربية في الشرق 
أ
قرارات الدول المصدرة للبترول اتجــاه الوليــات المتحــدة(تناقضات المبريالية ال

خيـــرة
أ
زمـــة تمويـــل التصـــميم الخماســـي الجديـــد الخانقـــة). ال

أ
ساســـي فـــي حـــل ا

أ
ي دور ا

أ
مريكيـــة، ا

أ
و لـــم تلعـــب القـــروض ال

زمة نظام الحسن، تعمل على تركيز مواقعها القتصادية و السياســية. بالنسبة للنظام
أ
فالمبريالية الفرنسية، التي تدرك ا

نظــر دراســات ـ 2
أ
مــام"ا

أ
– 1انحلل المجتمــع المغربــي فــي ظــل نظــام الســتعمار الجديــد – "، سلســلة "إلــى ال مرحلــة: المغربــة  

".جديدة في اندماج الطبقة الحاكمة بالمبريالية الفرنسية
1973غشت  30الباريزية، " لوموند"استجواب الطيبي بنهيمة في جريدة ـ  3
ن تناقضات المبريالية على المستوى الوطني، هي جزء فقط" مارس 23"لم يكن بمقدور الذين يصدرون نشرة ـ 4

أ
ن يستوعبوا ا

أ
ا

رقــــام
أ
زمتهـــا العامــــة، و لــــذلك راحــــوا يغــــترفون، بحذلقــــة بالغــــة، ال

أ
مــــن تناقضــــات المبرياليــــة علــــى المســـتوى العــــالمي، فــــي مرحلــــة ا

مريكيــة متســاوية،"لماليف"القتصادية المشوهة من النشرة التجارية 
أ
ن المصالح القتصادية للمبرياليتين الفرنسـية و ال

أ
، لثبات ا

و ذلك بسبب منهجهم التقنوقراطي البرجوازي الصغير الذي يطمس وجود تناقضات في معسكر المبريالية على المستوى العالمي
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أ
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داخل النظام ، و تشرف بشكل مباشر على بناء الجهاز الفاشـي للنظــام، بحكــم ضــعفها الموضـوعي ذاتــه، و ليــس بحكــم
ن المحــاولتين" : "لومونــد ديبلوماتيــك"ذلــك مــا عــبرت عنــه بوضــوح جريــدة . قــوة النظــام

أ
حــد، ا

أ
ليــس ســريا بالنســبة ل

قنعــت القــادة الفرنســيين 
أ
ولئــك الــذين لــم يــدركوا ذلــك بعــد(النقلبيــتين فــي الصــخيرات و القنيطــرة ، قــد ا

أ
قــل ا

أ
)علــى ال

كـثر لفــترة ليســت قصــيرة، يظــل هـو الشــريك فــي هــذه اللحظــة، و حــتى(...) بهشاشــة الملكيــة 
أ
ن نظــام الحســن المهــدد ا

أ
ا

خطــار الـتي يمكــن
أ
كـثر، بــدل مواجهــة ال

أ
ن نتمنـى لـه الســتمرار ا

أ
فضل، ا

أ
جل جديد، شريكا نتساءل، ما إذا كان من ال

أ
ا

ن تنتج عن تقلبات سياسية بالنسبة للجالية الفرنسية المهمة، و بالنسبة لجميع المصالح
أ
.5ا

ساسـي
أ
فإذا ما انتقلنا إلى الوجه الرئيســي لعمليـة تــدعيم و تركيـز البنيـة الكمبرادوريــة للنظـام،  مـن زاويــة التنـاقض ال

دركنا سيرورة تعمــق
أ
بين الجماهير الكادحة و النظام الكمبرادوري، وجه تفقير و تشريد و اضطهاد الجماهير الكادحة، ا

زمة النظام
أ
.الشروط الموضوعية ل

زمـة النظـام، الـتي ل يمكــن
أ
زمة، تبرز بصورة جليـة فـي ظـاهرة الغلء المهـول للمعيشـة، التعـبير الملمـوس ل

أ
فهذه ال

طنــان الديماغوجيــة و التهريــج حــول تحســين وضــعية الجمــاهير، الــذي يغــدو مجــرد البقــاء علــى قيــد الحيــاة
أ
ن تغطيهــا ا

أ
ا

مرا صعبا
أ
طروحات . بالنسبة لها، ا

أ
يضا، من ا

أ
خرى ا

أ
طنان ا

أ
زمته"و ا

أ
وضــاعه، تصــطدم"تجاوز النظام ل

أ
، و إعــادة ترتيــب ا

فتلــك المكـتســبات الضــئيلة الــتي حصــلت عليهــا. كلهــا بالصــخرة الصــلبة للواقــع المعــاش مــن طــرف الجمــاهير الكادحــة
جور، و كذلك بالنسبة للموظفين، قــد امتصــها الغلء الفــاحش الــذي

أ
جل الزيادة في ال

أ
الطبقة العاملة في نضالتها من ا

جــور بصــورة مفجعــة، بينمــا ، وضــع تلزم غلء المعيشــة مــع رداءة الموســم الفلحــي الســابقة، جمــاهير
أ
تجــاوز معــدل ال

بواب المجاعة في تلك المناطق الفلحية الفقيرة المتضررة من الجفاف
أ
.الفلحين الفقراء على ا

زمة العامة للمبريالية، حيث تعرف الســوق
أ
زمة النظام بال

أ
يضا عن ارتباط ا

أ
إن غلء المعيشة هو التعبير الملموس ا

ربــاح، بارتبــاط مــع الحتكــارات
أ
ثمــان، بســبب جشــع الكمــبرادوريين الــذين يكدســون ال

أ
المبرياليــة نفســها ارتفاعــا فــي ال

سعار المبريالية، مما يجعل
أ
.جهاز الدولة عاجزا عن التحكم في الجهاز القتصادي للبلد، و ضمان وضع مستقر في ال

زمــة النظــام، اتســاع عزلتــه عربيــا و دوليــا، و مثــال الصــحراء الغربيــة كــاف لبــراز ذلــك، باعتبارهــا مركــز
أ
و مــن نتائــج ا

طمـاع المبرياليــة المتناقضـة، و المتجليــة فـي تنــاقض عملئهــا فـي المنطقـة
أ
يـة خطـوة.  ال

أ
و قـد عجــز النظــام عــن تحقيــق ا

قليــم إســباني،إسبانيا فــي إحكــام ســيطرتها علـى ثــروات الصــحراء، و تحويلهــا إلــى إإيجابية في هذا المجال، حيث تستمر 
و قـد بــرز إفلس النظــام. فــي الصــحراء الغربيــة" حقوقهمـا المشــروعة"في حين تستمر الجزائر و موريطانيا في التمســك ب

كادير الثلثية في شــهر يوليــوز
أ
خرى بالتخلي عن المطالبة بالحقوق المزعومة في قمة ا

أ
طراف ال

أ
و بــدون. جليا في إقناع ال

زمــة النظــام الداخليــة، هــي الــتي تــدفعهم إلــى المزيــد مــن التشــبث بهــذه 
أ
المزعومــة فــي الصــحراء" الحقــوق"شــك، فــإن ا

جهــزة إعلم هـذه الــدول، دليــل علــى الفلس" مقمومــة"و إن مهزلــة خلــق منظمــات . الغربيــة العربيــة
أ
موجــودة فقــط فــي ا

التام لسياسة النظام في هذا المجال، و دليل تعمق عزلته، التي لن تفكها دينامية السيد بنهيمــة الفائـقــة، و ل الزيــارات
ساســية، تمويــل" النميري"و " بوانيــي"و الحفلت الفخمة المقامة لبيادق مثل 

أ
مير الكويت، الــتي يــراد منهــا بصــورة ا

أ
و ا

أ
ا

.التصميم الخماسي الجديد الذي لم يدخل بعد حيز التطبيق
قيبـة لمشـروعه إنشــاء كنفدراليـة لــدول المغـرب العربـي، يســتثنى منهـارهـو طـرح بو، و المثـال البــارز فـي هـذا الصـدد 

صــدقائه،". تشــابه هــذه الــدول و جــديتها فــي إنمــاء بلــدانها"المغــرب، نظــرا ل
أ
قــرب ا

أ
و هكــذا تمتــد عزلــة النظــام حــتى إلــى ا

).خط التشديد من طرفنا (1، ص 223، عدد 1973، غشت "لوموند ديبلوماتيك"ـ 5
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أ
لى ال :  وجهة نظر المنظمة الماركسية اللينينية المغربية "اإ

مريكية 
أ
ولنذكر هنـا، بانزعــاج الصـحف البرجوازيـة الوطنيـة لعمليـة اسـتثناء المغــرب هـذه،. بورقيبة: عميل المبريالية ال

كـثر سلمة من إدراك رفــاق 
أ
ن النظـام بخيـر، و لنـورد 23التي تميزت لسوء الحظ، بإدراك ا

أ
مـارس، الــذين يصـرون علـى ا

ضافت معلقة على الخـبر ) لسان حزب الستقلل" (العلم"كنموذج منها ما كـتبته جريدة 
أ
ن: "، التي ا

أ
يبقــى بعـد هـذا ، ا

خـــرى ترجــــع
أ
ســـباب داخليـــة، و ا

أ
ن نــــرى عزلـــة المغـــرب تـــزداد بهـــذا الشـــكل ل

أ
نعـــبر عـــن قلقنـــا الممــــزوج بالخيبـــة، مـــن ا

.6"لجيراننا
برزنا خلفياتها في إبانها

أ
ما عملية إرسال قوات مغربية مسلحة إلى الجبهات العربية المحاربة، التي ا

أ
، و كذلك فتح7ا

بــاب التطــوع، فهــي عمليـة ديماغوجيـة المــراد منهـا امتصـاص الحــس الــوطني المتنـامي داخــل الجيــش، و محاولــة تكســير
ن تشــكل قناعــا لنظـام سياسـته قائمـة

أ
طوق العزلة المنكمش داخلـه عربيــا فـي وســط حمـاس المعركـة، و لكنهــا ل يمكـن ا

.على التعامل النشط مع الصهيونية و المبريالية
ســـس الموضـــوعيةسياســـة الرهـــاب و القمـــع و تصـــعيد النهـــب و الســـتغلل هـــي النهـــجتبقـــى 

أ
 الوحيـــد لنظـــام يفقـــد ال

ســس
أ
لســـتمراره و تنـــاميه، و ذلـــك مــا ينهجــه النظــام بصـــورة متزايـــدة، مصـــحوبا بتوســيع الدعايـــة للفكـــر الرجعـــي لخلـــق ا

إيديولوجيــة لسياســته الرهابيــة وســط الجمــاهير، بواســطة العصــابات الجراميــة، و توســيع عمليــة تشــطيب الســاحة مــن
ية قوة مناضلة، و تركيز الرهاب و الرعب لدى جماهيرنا الكادحة، و قواها الديمقراطية و الثورية

أ
.ا

زمــة
أ
تزايد الندماج بالمبرياليـة الفرنســية، تشـديد الرهـاب كوسـيلة رئيســية، نمـو العزلـة، تلـك هـي العلئــم البــارزة ل

زمــة الموضـوعية و توســيعها رهيـن بقـدرة الحركـة الجماهيريـة علـى
أ
النظـام العميـل فـي هـذه الفـترة، و يبقـى تعميـق هـذه ال

مام واجباتها التاريخية
أ
داتها الثورية، و تحقيق ذلك يضع حركـتنا ا

أ
.التنامي باستمرار، و في اتجاه منظم، نحو بناء ا

* * * * * * * *
زمــة النظـام، ل بـد

أ
شـد مـن تشـريدها و تفقيرهـا والمرتبطـة بنمـو و تعمـق ا

أ
ما جماهيرنا الكادحة، التي تـواجه ظروفــا ا

أ
ا

 
أ
ن تهيا

أ
، و لنســطر علــى الطــابع العفــويالشــروط الموضـوعية لنمـو مقبــل للحركـة الجماهيريــة، فـي المســار العفــوي نفســها

فجمـاهير العمــال الـتي واجهــت عمليـة. لهـذا النمـو و لجسـامة مهامنـا اتجـاهه فـي وجــه التنظيـرات النهزاميـة و النســحابية
جنبي(النهب و توسيع سيطرة كمشة الكمبرادوريين 

أ
سمال ال

أ
و المعمريــن الجــدد علــى كــل خيــرات البلد،) سماسرة الرا

جــور1968بالنضــالت النقابيــة الكــبرى منــذ ســنة 
أ
هــذه الجمــاهير تجــد. ، بهــدف تحســين وضــعيتها و انــتزاع الزيــادة فــي ال

عمــق مــن الســتغلل و الضــطهاد، و قــد امتــص غلء المعيشــة تلــك المكـتســبات الضــئيلة الــتي
أ
اليــوم نفســها فــي شــروط ا

مـام تواطـؤ الجهــاز الــبيروقراطي ضـد نضـالتهم المطلبيـة، و تزايــد الرهـاب و القمـع
أ
حصــلت عليهـا فـي هـذه النضـالت، و ا

بـــرزت ذلـــك نضـــالتالملزم
أ
بســـط الحقـــوق النقابيـــة و السياســـية، كمـــا ا

أ
 لعمليـــة تشـــديد الســـتغلل بواســـطة إجهـــاض ا

ساســـية خلل شـــهري مـــاي و يونيـــو، حيـــث واجـــه النظـــام
أ
خيـــرة بشـــكل ملمـــوس فـــي عـــدد مـــن القطاعـــات ال

أ
العمـــال ال

.البوليسي هذه النضالت بشراسة ل تناسب مطلقا تلك النضالت
مــا جمــاهير الفلحيــن الفقــراء، فــإن توزيــع 

أ
لــف هكـتــار الــتي شــكلت  90ا

أ
ن تشــكل"الثــورة الزراعيــة"ا

أ
، لــم تســتطع ا

من للطبقة الحاكمة، كمـا كــانت تنشـد إلـى ذلـك المبرياليـة ،عـبر تصــاميم خـبراء 
أ
70و لهـذا فـإن ". BIRDبيـرد "صمام ا

لــت هــذه المــرة إلــى ملكيــة الدولــة نهائيــا، حيــث قــامت
ف
خيــرا مــن يــد المعمريــن القــدامى، قــد ا

أ
لــف هكـتــار المســترجعة ا

أ
ا

.2، ص 1973شتنبر  17، 480العلم عدد ـ 6
نظر العدد السادس من ـ 7

أ
مام"ا

أ
"ماذا وراء مناورات الحسن العميل؟" : "إلى ال

www.30aout.info                                                                                                                            72



مام" 1974 ــ 1972قضايا الخلف داخل الحركة  الماركسية اللينينية المغربية 
أ
لى ال :  وجهة نظر المنظمة الماركسية اللينينية المغربية "اإ

جهزتهـــا القمعيـــة لحراثتهـــا مقابـــل الخمـــس
أ
و هكـــذا تقـــوم الدولـــة. بتجنيـــد مجموعـــات مـــن الفلحيـــن و الجنـــود بواســـطة ا

راضــيهم لتجعــل منهــم خماســين جــددببالســتع
أ
إن رداءة الموســم الفلحــي الســابق،. اد الجمــاعي للفلحيــن الفقــراء فــي ا

جعلت جماهير غفيرة مـن الفلحيــن الفقــراء فـي حالـة قريبــة مـن المجاعـة، تـذكر بتلـك المجاعــات الرهيبـة فـي مطلـع هـذا
ي تلــك المنــاطق الــتي تعــاني مــن سياســة التفقيــر

أ
ســعار. القــرن، كمــا هــو الحــال فــي منــاطق الجنــوب، ا

أ
ن تفــاحش ا

أ
كمــا ا

ثمــــان القمــــح و الشــــعير عرفــــت ارتفاعــــا
أ
ساســــية، لــــم يمــــس فقــــط جمــــاهير المــــدن الكادحــــة، فا

أ
المــــواد الســــتهلكية ال

صبح يســاوي 
أ
صــبح ثمــن القنطــار مــن الشـعير  120صاروخيا، فالقنطار الواحد من القمح ا

أ
درهــم، فــي 80درهــم، بينمــا ا

يضـ
أ
ثمـان الماشـية إلـى نسـبة منخفضـة جـد، بســبب ارتفـاع ثمــن التبـن ا

أ
ساسـية للعلـف، ارتفاعــاك، احين سقطت ا

أ
مـادة ا

.مرهبا
راضي التي تمارس بوحشـية، محولـة جموعــا مــن جمــاهير الفلحيــن الفقــراء إلـى

أ
ضفنا إلى ذلك سياسة انتزاع ال

أ
فإذا ا

دركنـا الوضــعية الـتي تضــع)معسكرات العتقال الجماعية في المدن(مدن القصدير 
أ
زبال فـي المـدن، ا

أ
، و إلى قمامات ال

دركنــا قبــل كــل شــيء ســخافة المزاعــم حــول وجــود الشــروط
أ
سياســة الطبقــة الحاكمــة فيهــا جمــاهير الفلحيــن الفقــراء، و ا

إنهــا تجعلهــم فــي تلــك الوضــعية الــتي، 8الموضــوعية داخــل جمــاهير الفلحيــن الفقــراء، لترســيخ الحكــم لجــذوره الفاشــية
ن يخضـــــعوا: "وصـــــفها إنجلـــــس 

أ
و ا

أ
ن يثـــــوروا ا

أ
إذا وضـــــعت النـــــاس فـــــي ظـــــروف ل تناســـــب إل البهـــــائم، فمـــــا عليهـــــم إل ا

".للحيوانية
يت خويا"و فعل، فإن علمات التمرد على ذلك الوضع تبرز من جديد، فهاهم فلحو قبيلة 

ف
يحولــون السـوق إلــى" ا

مــام الجمـاهير المتظــاهرة فـي الســوق ضـد شــيخ عميــل
أ
غضب هادر فـي وجــه عملء الســلطة و رجــال الــدرك، الــذين فــروا ا

وريــر"و هــاهم فلحــو . 9عليهــم
أ
يــت ا

ف
راضــيهم " ا

أ
، الــتي"المســترجعة"يحطمــون الســور الــذي نصــبه المعمــر الجديــد علــى ا

بنــاء الفلحيــن الفقــراء الشــباب فــي إفنـي يشــعلون. كانوا ينتظرون عودتها إليهم بعد استرجاعها مـن طـرف الدولــة
أ
وهــاهم ا

وربــا ، تــودي بحيــاة عشــرين ضــحية
أ
سـواق النخاســة فـي ا

أ
و هـاهي معركـة. النار في مكاتب التسجيل لتهجير الشباب إلـى ا

رض، تهــاجم فيهـا قـوات القمـع جمـاهير" تســلطانت"جديدة تخوضها قبيلـة 
أ
جـل ال

أ
الـتي ل تــزال صـامدة فـي نضـالها مــن ا

.10الفلحين بعنف وحشي بالغ على طريقة القرون الوسطى
مــا بالنســبة لجمــاهير البرجوازيــة الصــغرى، فــإن غلء المعيشــة يجعــل منهــا تــدريجيا فــي صــف الجمــاهير الكادحــة

أ
.ا

نهــا
أ
يضا من عسف جهــاز الدولـة الـتي تفسـر ظـاهرة الغلء، با

أ
فصغار التجار ل يتضررون من حملة الغلء هذه فقط، بل ا

و كذلك صــغار المــوظفين الــذين حظــوا بزيــادة فــي. ، فتسلط عليهم سيف المراقبة البوليسية"شره بعض التجار"نتيجة 
جور خلل سنة 

أ
.، و الذي يجعل منها الغلء مجرد عملية ديماغوجية1972و 1971ال

، فـإن ثقــل الرهـاب البوليسـي و الفكـري المتصـاعد، يـدفع)الطلبـة و المثقفـون عمومـا(و بالنسبة لقطاعاتهـا المثقفــة 
مـا حركـة التلميـذ المعـبر عــن الـوعي الحسـي لمطامـح الجمـاهير الكادحـة،. بقطاعات منهـا إلـى صـف الجمـاهير الكادحـة

أ
ا

ســاليب الداريــة فــإن اســتمرار سياســة
أ
وســع مــن التلميــذ بكــل ال

أ
التعليــم النخبــوي المتناميــة هــذه الســنة بطــرد جمــاهير ا

القمعية، يوسع نمو تلـك التيــارات الحسـية العميقـة مـن الســخط الجمـاهيري، الــذي يعـبر عنهــا التلميـذ و يترجمونهـا فـي

طروحة التي تروجها ـ 8
أ
نظر نقدنا لهذه ال

أ
مام"من  11في عددنا " مارس 23"ا

أ
بناء الحزب الثوري البروليتــاري،: "في مقال " إلى ال

".الفلحي، مسيرة واحدة- بناء التحالف العمالي
حد 4872العلم عدد ـ 9

أ
.4، ص 1973شتنبر  10، ال

ي ـ 10
أ
كـتوبر  20، السبت 2977عدد ) بالفرنسية(جريدة الرا

أ
.7، ص 1973ا
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.نضالتهم ضد التعليم النخبوي
ساسـا فــي انتهــاء حالــة اللحــرب و اللســلم ، فـي جبهـتي

أ
و إن النتصارات الجديدة لحركة التحرر العربيـة، المتمثلـة ا

نـه
أ
ماميتين الجنوبية و الشمالية، ستدعم خط التحرير المسلح الذي نادت به القوى الثوريـة العربيـة، كمـا ا

أ
المواجهة ال

مريكيـــة، الـــتي تـــدعم و تمـــول العـــدوان الصـــهيوني علـــى الشـــعب
أ
يعمـــق تناقضـــات الرجعيـــة العربيـــة مـــع المبرياليـــة ال

قــرارات توقيــف ضــخ البــترول إلـى الوليــات المتحـدة، الـدعم المــالي و الدبلوماسـي لــدول(الفلسطيني و الشعوب العربيــة 
، ثم انكسار كـل المـؤامرات التصـفوية ضـد المقاومــة الفلسـطينية علـى صـخرة صـمودها، الـتي تعـرف نهوضـا...)المواجهة

جديدا لرفع معنويات الشعوب العربية ،ومن ضمنها الشعب المغربي، كما هو ملموس في الحياة اليوميـة للجمـاهير، و
ممــي مــع

أ
مريكيــة فــي عمــوم الــوطن العربــي، و ازديــاد التضــامن ال

أ
كمــا هــو واضــح فــي توســع الســخط علــى المبرياليــة ال

الشـــعب الفلســـطيني و الشـــعوب العربيـــة، حـــتى و إن كـــانت برجوازيـــات الدولـــة فـــي الشـــرق تكســـب سياســـيا مـــن هـــذه
.الشروط في هذه المرحلة

زمــة النظــام الطبقيــة الدائمــة، المتمثلــة راهنــا فــي عجــزه: كــل ذلــك يمكننــا مــن التشــديد علــى الخلصــة التاليــة 
أ
إن ا

بصــورة اساســية فــي ضــمان وضــع مســتقر لعيــش الجمــاهير الكادحــة، يكـثــف و يعمــق الشــروط الموضــوعية لنمــو الحركــة
زمة العامة للمبريالية على نطاق عالمي

أ
.الجماهيرية، في مرحلة نموال

ساسـيهــذا النمـو العفــوي، كمــا شــددنا علــى ذلـك مــن قبــل، هــو 
أ
 لكــل المرحلــة التاريخيــة الــتي نجتازهــا ، والخــط ال

خــرى، هــذا النمــو ليــس خطــا. الــتي لــم تســتنفد كــل طاقاتهـــا الموضــوعية فقــط، بــل تتســع هــذه الطاقــات وتنمــو
أ
و مــرة ا

ن يلمسوه بسهولة، و لكنه نمو ملتوي و معقد، 
أ
شياء، ا

أ
بســبب غيــابمستقيما صاعدا يمكن لمن تعودوا لمس ظاهر ال

داة الثورية
أ
ساسية، القادرة على صهر هذه الطاقات ال

أ
ى و رص صــفوف الجمــاهير الكادحــةوتغييــر مــوازين القــو  بدرجة ا

.كـقوة تاريخية حاسمة قادرة على تحطيم العدو الطبقي
إن البحث عن ميزات الحركة الجماهيرية في شروطها الموضوعية تلك، و ليس بالنظر إلى شرط ذاتــي لفئــة هامشــية
عن الصراع الطبقي، هـو مــا يحـدد تقييــم الثــوريين و يشــكل القاعــدة الصـلبة الــتي تلهمهـم واجبــاتهم الثوريــة تجــاه الحركـة

.الجماهيرية
ت تبــدو بوادرهــا لــدى الطبقــة العاملــة فـي

أ
ساسي الذي سوف يتخذه نمو الحركة الجماهيرية، كمــا بــدا

أ
و إن الشكل ال

مـــام/شـــهري مـــاي 
أ
يونيـــو، و بصـــفة خاصـــة لـــدى الفلحيـــن الفقـــراء و شـــبه البروليتاريـــا، هــو شـــكل التفجيـــرات العفويـــة، ا

عقبــت القمـع الــدموي فـي
أ
تصاعد الرهاب الشرس للنظام و عزمه على إجهاضها بالنــار و الــدم، تهــدد بمرحلــة الركـود الـتي ا

، إذ تقـــدم عنـــق الحركـــة الجماهيريـــة لمذابـــح النظـــام، فـــي ظـــل غيـــاب الحـــزب الثـــوري1965شـــوارع البيضـــاء فـــي مـــارس 
.المنشود يالطليعي، و قصور اليسار الثوري عن القيام بدوره الطليع

جــل
أ
و لنحــدد قبــل كــل شــيء اتجــاه الطريــق بالنســبة لنــا، إنــه طريــق تكـثيف المكانيــات المتواضــعة مرحليــا مــن ا

اكـتســاب مواقــع ثابتــة ، تمكننــا مــن تنظيــم و قيـادة الحركــة الجماهيريــة للخــروج مـن عفويتهــا قــدر المكـان، و ذلـك حـتى
ولئـك الــذين اختــاروا بمحــض إرادتهــم طريــق مسـتنقعات العمـل الـداخلي، بـالنزواء فـي

أ
نفسنا ، منذ البداية ،عـن ا

أ
نميز ا

إن تجــاوز هـذا النمـو العفـوي، هـو مــا ينبغــي. الحلقات المغلقة المنتفخة بالثرثرة الداخلية على هامش الحركة الجماهيرية
ن يحدد مهماتنا بما يضمن للحركة الجماهيرية نمـوا مضــطردا و منتظمـا، و تغييــر مــوازين القــوى تــدريجيا لمصــلحة هـذا

أ
ا

داة الثوريـة الطليعيـة، إذ فـي هـذا العمـل الشـاق والطويـل تبلـور و تنصـهر الطليعـة
أ
ي بما يطور ويحدد انبثاق ال

أ
النمو، ا

ن تتجـــه تحليلتنـــا و مهماتنـــا، و ليـــس إلـــى تنظيـــر عزلـــة الحركـــة الماركســـية. البروليتاريـــة
أ
-فنحـــو هـــذه الواجبـــات ينبغـــي ا
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اللينينية و ســحبها مــن الســاحة، و وضــعها فـي مصــاف الفئت الضـالة طبقيــا، و ذلـك بتقليــص مهماتنــا الكـفاحيــة الشــاقة
طــر، و اخــتزال مهمـة بنــاء الحــزب الثــوري البروليتــاري إلـى عمليـة تثقيــف مجموعــة مــن العمــال

أ
لة تثقيــف ال

أ
إلى مجرد مسا

نهــــم متقــــدمين 
أ
لة فــــي إطــــار خطــــة الــــتراجع، و النســــحاب مــــن النضــــالت(يفــــترض ا

أ
بالنقــــاش طبعــــا، مــــا دامــــت المســــا

).الجماهيرية
"مــارس 23"إن هــذا التنظيــر اليمينــي المشــبع بــروح التعــالي لــدى المثقــف الــبرجوازي الصــغير، الــذي تقــدمه نشــرة 

ن تناضــل الحركــة الجماهيريــة فــي عفويتهــا ، بعيــدا عــن تطــور(اللينينيــة فــي الوضــع الراهــن -لمهــام الحركـة الماركســية
أ
إمــا ا

ثير و فعالية الحركة الماركسية اللينينية في الوضع الراهن 
أ
ن تناضـل الحركـة الجماهيريـة وفــق رغباتهــا، و إل فإنهـا(تا

أ
إمـا ا

ثير و فعاليـــة الحركـــة)تســـير فـــي ردة يمينيـــة
أ
ن يـــترك الحركـــة الجماهيريـــة فـــي عفويتهـــا بعيـــدا عـــن تطـــور تـــا

أ
، ل يمكنـــه إل ا

اللينينيـــة ،باعتبارهـــا المرشـــح الوحيـــد للقيـــام بـــدور طليعـــي فـــي تنظيـــم وتعبئـــة طاقـــات النضـــال الثـــوري لـــدى-الماركســـية
يضـــا بإعطـــاء نفـــس جديــد للسياســـيين الـــبرجوازيي

أ
، الـــذين تنمــونالحركــة الجماهيريـــة، و تكريـــس هامشـــيتها و التهديـــد ا

مهمـــاتفمـــن الـــذي يســـير وراء عفويـــة الحركـــة الجماهيريـــة، الـــذين يطرحـــون . عزلتهـــم للوصـــاية علـــى الحركـــة الجماهيريـــة
م الــذين يكـتفــون بالدانــة الفكريــة المجــردة فــي الحلقــاتنضــالية ملموســة

أ
 لتجاوزهــا وســط النضــال الجمــاهيري ذاتــه، ا

طر؟
أ
المغلقة لما يسمى بتكوين ال

فانـــدحار الجنـــاح البلنكـــي الـــبرجوازي. إن وضـــعية القـــوى السياســـية البرجوازيـــة تؤكـــد صـــحة الطريـــق الـــذي نختـــاره
كيــد مســؤولياتنا التاريخيــة11الصــغير

أ
برزتــه بشــكل ســاطع النهايــة المفجعــة. ، يزيــد مــن تا

أ
ذلــك النــدحار السياســي الــذي ا

و ل نقصد من طرح الندحار بطبيعة الحال عملية الجتثات الرهيــب. مارس ، و محاكمة القنيطرة 3للثورة المزعومة في 
الــذي يمارســه النظــام ضــد هــذا الجنــاح، و ضــد التحــاد الــوطني للقــوات الشــعبية، بــل نقصــد بــه النــدحار السياســي لهــذا
الجناح ، كـفصيل من الحركة الوطنية، بحكم طبيعته الطبقية البرجوازية الصــغيرة المغــامرة و الصــلحية، الــذي ليــس
كملهــا مــن نمــو الصــراع الطبقــي ببلدنــا، مــن ســماتها إفلس البرجوازيــة الصــغيرة الصــلحية

أ
إل نتاجــا لمرحلــة تاريخيــة با

و البلنكية، في قيادة الحركة الجماهيرية و السير بالثورة الوطنية الديمقراطية الشــعبية علــى طريــق
أ
شكالها البرلمانية ا

أ
با

.12النتصار
ن يســد

أ
جل فرز الطريق الثوري السديد لدى جماهيرنا الكادحة، دون ا

أ
و إن عملية النقد التي نمارسها ضرورية من ا

.ذلك الباب في وجه تطور مناضليه كـفصيل من القوى الديمقراطية الثورية، ضد الخط النقلبي نفسه
كـثر بمصالحها في الجهاز البيروقراطي، فإن الدور الذي تلعبه في

أ
ما بيروقراطية التحاد المغربي للشغل الملتصقة ا

أ
ا

تكسير نضالت الطبقة العاملة، و بوحشية بالغة تعادل القمع البوليسي الوحشي، كما برز ذلك خلل نضالت الطبقة
مــام جمــاهير العمــال، و فــي اتجــاه ســلبي فــي غيــاب الــوعي البروليتــاري

أ
خيــرة، يفضــحها بشــكل متزايــد ا

أ
بينمــا. العاملــة ال

خــرى- بعمليــة تشــويه مفضـــوحة " مــارس 23"قــامت نشــرة ـ 11
أ
مــر فــي عــدة قضــايا ا

أ
لقضـــية انــدحار الجنــاح البلنكــي- كمــا هــو ال

عـن طريـق الخلـط بيــن النـدحار السياسـي للجنـاح الـبرجوازي الصـغير..." الوضــع الراهـن"البرجوازي الصغير التي طرحناها فـي وثيقـة 
، و عـن طريـق الخلـط بيـن النـدحار بمفهـومه السياســي و النـدحاركطبقـة اجتماعيـة متميزة و بيـن البرجوازيـة الصـغيرة كـفئة سياسية

.الصراع داخل الحركة الماركسية" مارس 23"و بهذه الطريقة الجبانة تمارس نشرة. بمفهومه الحسي
ن ينفــي هــذا بطبيعــة الحــال إمكانيــات محــاولت جديــدة مــن نــوع محــاولت ـ 12

أ
، و هــذا ليــس غريبــا علــى"مــارس 3حركــة "دون ا
نــه كمـا يقــول 10طــبيعته منــذ 

أ
يــة محاولــة جديــدة إل مــن نــوع إصــرار اليائســين علــى المقاومــة حــتى النهايــة، إذ ا

أ
ســنوات، و لــن تكــون ا

ن يقلع عنه نهائيا: "لينين
أ
".من الصعب على من اختار هذا الطريق ا
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كـــل واجهاتهـــا السياســـية المتمثلــة فـــي الكمشــة الطبقيـــة الملتفــة حـــول عبـــد ا إبراهيـــم
ف
كـــل فـــي. تتا

ف
كمـــا يتجلـــى هـــذا التا

و يبقـــى التجــاه العـــام لحــزب الســتقلل هــو الســير نحــو اللتحــاق". التحــاد الــوطني"انقلب شــاكر مـــن خلل جريـــدته 
مــام

أ
لقــاه الزعيــم المهــترئ علل الفاســي ا

أ
يــام فــي الــدرس الــديني الــذي ا

أ
بالنظــام الملكــي، الــذي يــبرز بصــورة جليــة هــذه ال

و. فــي المعركــة" بالمســاهمة"الحســن، و ختمــه بالــدعاوى لــه،  وفــي الحمــاس الكــبير لصــحافة الحــزب لقــرارات الحســن 
يعكــس هــذا و ذاك، القلــق العميــق داخــل البرجوازيــة المتوســطة الــتي يتقاســمها تنــاقض مصــالحها الطبقيــة مــع النظــام
خـرى، فتجــد نفســها مضـطرة لتضــييق مفهومهــا

أ
الكمبرادوري مـن جهـة ، والخــوف مـن نمـو الحركـة الجماهيريــة مــن جهـة ا

حــزاب وتفتيتهــا بلغتـه. حول الملكية الدستورية إلى مجرد ملكية بدون دســتور
أ
و ليسـت خطـة النظـام فـي تكسـير هـذه ال

حزاب الـتي يتزايــد تعــارض مصــالحها: المزدوجة تجاهها 
أ
الحوار والرهاب، هي التي تدفعها إلى ذلك، بل انتهازية هذه ال

الفئوية مع مصالح الطبقات الجتماعية التي تمثلها سياسيا، و عجزها بسبب طبيعتها الطبقية عن التوفيق بيــن مصــالح
.طبقاتها و مصالح النظام الكمبرادوري الذي يمارس تفتيتها

اللينينيـة هـي القـوة الوحيــدة المطــروح عليهــا دور عظيـم تجـاه النمـو العفــوي للحركـة-هكـذا، تظــل حركـتنــا الماركسـية
جهـزة السياسـية البرجوازيــة،

أ
زمـة النظـام العميـل، و تجـاه انحلل ال

أ
الجماهيرية، في ظل تعمق الشــروط الموضـوعية ل

كـثر الطبقــات قــدرة علــى مناقضــة مصــالح الطبقــة الحاكمــة و
أ
بحكـــم خطهــا الكـفــاحي و استرشــادها بالنظريـــة الثوريــة، ل

سيادها المبرياليين
أ
و تتجسد تلـك المهـام، فـي شــعارنا الرئيسـي، الصـمود و اللتحـام بالجمـاهير، الـذي رفعتـه حركـتنـا. ا

جــل مواجهــة النظــام العميــل و تــوفير" اللينينيــة-الوضــع الراهــن والمهــام العاجلــة للحركــة الماركســية"منــذ وثيقــة 
أ
، مــن ا
لــى النضــال الــدفاعي  إ  النضال العفوي الشروط السياسية و التنظيمية لصمود الحركة الجماهيرية، و تطوير نضاليتها من 

و مـا يــزال. ، تمهيدا لتغيير ميزان القوى المختل لصــالح النظــام، علــى طريــق بلــورة الحــزب البروليتــاري الطليعــي المنظم
ت تمارســه الحركـة

أ
كبر، و تجاوز ذلك الصمود العفــوي الــذي بــدا

أ
مطلوبا من منظمتنا إنجاز هذا الشعار و بلورته بحماس ا

ن ل نتمسـك بـه كشــعار عـام،). يونيـو، خاصـة نضـالت النســيج/نضـالت العمـال فـي شــهري مـاي(الجماهيرية 
أ
و ينبغــي ا

ن نعمل على 
أ
إن شـعار. تجسيده في مهام محددة في كل فترة محددة، و في كـل مجــال مـن مجـالت العمـل الثــوريبل ا

الصــمود و الرتبــاط بالجمــاهير، يهــدف تحديــدا إلــى بلــورة شــروط النضــال الــدفاعي للحركــة الجماهيريــة، تمهيــدا لتغييــر
زمـــة النظـــام الـــتي تتكـــاثف

أ
ميـــزان القـــوى تـــدريجيا لمصـــلحة هجـــوم الحركـــة الجماهيريـــة مســـتقبل، القـــادرة علـــى تعميـــق ا

ن يهــدف إلــى. شروطها الموضوعية
أ
و إن بلورة الصمود و الرتباط بالجماهير في الفـترة الراهنــة مــن عملنـا الثـوري، يجــب ا

كـثر فــي هــذه الفــترة ، بــالنظر إلــى ســماتها الــتي بســطناها ســابقا هــي . بلــورة تلــك الشــروط
أ
:إن ترجمتــه العمليــة، بتحديــد ا

.تهيئ شروط قيادة النضال الدفاعي للحركة الجماهيرية
جــل بلــورة الصــمود

أ
داء مهماتنا الكـفاحية بكل مســتوياتها، مــن ا

أ
ن يلهمنا في تحديد و ا

أ
ذلك هو الشعار الذي يجب ا

سـاس إلـى تمكيــن حركـتنــا مـن 
أ
قيـادة النضــال الـدفاعي لحركـةو الرتباط بالجماهير نضاليا، تلك المهمات الـتي تهـدف بال

جــل  في مواجهة هجوم الحكم العميل الشــرس علـى الحركـة الجماهيريـة، و ضـد الســتغلل المتعـاظم، و مـنالجماهير
أ
ا

جــلبلــورة الشــروط الذاتيــة لتنظيــم عفويــة الحركــة الجماهيريــة، طبقــا للمكانيــات المؤهلــة لحركـتنــا حاليــا
أ
، و ذلــك مــن ا

جــل تعميــق عزلــة النظــام و تعميــق تناقضــاته، و النتقــال إلــى تغييــر ميــزان القــوى،الوصــول تــدريجيا إلــى 
أ
النضــال مــن ا

. ، و توفير شروط مد ثوري جديدالهجومي مستقبل
، و الـذي يفصــل بســور صـيني"مــارس 23"و ل علقة هنا لهذا النهج الثوري السديد، بذلك النهج الذي تذيعه نشـرة 

إن مهمـة بنــاء الحـزب الثــوري البروليتــاري هـي تلـك. بين مهماتنا النضالية الجماهيرية و مهمة التركيز على الطبقة العاملـة
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ســـسالمســـيرة
أ
 الـــتي ينخـــرط فيهـــا اليســـار بنضـــالت الطبقـــة العاملـــة، و يعمـــل علـــى قيادتهـــا، و يعمـــل فيهـــا علـــى تـــوفير ا

 يعمل فيهامسيرة نضاليةاللينينية بواقع بلدنا الملموس، و هي -الفلحي، من خلل دمج الماركسية-التحالف العمالي
جــل الوصــول

أ
ساليب، و وفق خطط معينة فــي كــل مرحلــة مــن ا

أ
اليسار على النخراط في الكـفاح الجماهيري بمختلف ال

ثير فيه و قيادته
أ
. إلى التا

أ
ن ينشــا

أ
ن تتبلــور، و للحــزب الثــوري ا

أ
طر البروليتاريــة ا

أ
فــي هـذا. و بهذا الطريق وحده، يمكن لل

الطار نضع مهمة التركيز علـى الطبقـة العاملـة، و ليـس اخــتزال مهماتنــا الصـعبة فـي بنـاء الحـزب الثــوري كعمليـة تاريخيــة
و") مـارس 23"وفق المقاييس المدرسية البرجوازيـة الـتي تغـرم بهــا نشـرة (معقدة، إلى درجة انتقاء مجموعة من العمال 

الوضـع"و نبسط هنا بعض مهمات هذه الفترة فــي طريــق إنجــاز المهـام الــتي طرحتهــا وثيقــة . تثقيفهم بالنظرية الشتراكية
ن يعمــل علـى تجسـيدها فـي واقعــه"اللينينيـة-الراهن و المهام العاجلة للحركة الماركسـية

أ
، و الـتي ينبغـي علـى كـل رفيـق ا

شكال الملئمة لتطبيقها بحماس
أ
.المحدد، و استنباط ال

جـل تقويـة شـروط الـدفاع الـذاتي لـدى الجمـاهير، -
أ
مر حاسم فـي هـذه الفـترة، مـن ا

أ
إن تصليب تنظيماتنا و تمتينها ا

كــدنا علــى ذلــك فــي وثيقــة 
أ
، فمــا يــزال هــذا العمــل"اللينينيــة-الوضــع الراهــن و المهــام العاجلــة للحركــة الماركســية"كمــا ا

 بيــن المنظمــة ومحــور الربــط العضــويو نقصــد هنــا بالتنظيمــات تلــك الــتي تشــكل . يتطلــب المزيــد مــن تكـثيف الجهــود
اللجـــانالتنظيمـــات الجماهيريـــة الـــتي نعمـــل داخلهـــا والحركـــة الجماهيريـــة بصـــفة عامـــة، و فـــي مقدمـــة هـــذه التنظيمـــات 

ساسية
أ
جـل تكـثيف العمـل الشـاق لغــرسال

أ
ولـى اللجـان العماليـة، مـن ا

أ
، و لجـان النضــال داخـل القطاعـات، و بدرجــة ا

سسها البروليتارية بدرجة مركزيـةجذور منظمتنا داخل الطبقة العاملة، 
أ
اعملـوا إذن بمزيـد مــن العـزم و الحمـاس. و بناء ا

على إحكام اللجان الموجودة، إضبطوا اجتماعاتها و برامجها النضالية، كـثفـوا العمـل اليـديولوجي بـدون كلـل، اجعلـوا
مـــام"مـــن 

أ
داة تصـــليبها و تكوينهـــا، إشـــحذوا عزيمـــة مناضـــليها بالحمـــاس الثـــوري و ارفعـــوا كـفـــاءاتهم النظريـــة و" إلـــى ال

أ
ا

مام"العملية، حولوا اتصالتهم المتفرقة إلى حلقات منتظمة، و اجعلوا من 
أ
.وسيلة للوصول إلى ذلك" إلى ال

ولـــى ســـترتبط المنظمـــة، المتقلصـــة العـــدد بالضـــرورة،
أ
ساســـية بدرجـــة ا

أ
و بهـــذا العمـــل وحـــده، و بإحكـــام اللجـــان ال

النقابـــة الوطنيـــة للتلميـــذ، التحـــاد الـــوطني لطلبـــة المغـــرب،(ارتباطـــا عضـــويا وثيقـــا بالتنظيمـــات الجماهيريـــة المتنوعـــة 
و الحركـة الجماهيريـة) إلــخ...الجبهة الموحدة للطلبة التقدميين، النقابـة العماليـة، اللجـان النقابيــة الموسـعة، الحلقـات

عــم
أ
و حينمــا تتــوفر المنظمــة علــى قواعــد صــلبة و متماســكة مــن المناضــلين الطليعييــن، فإنهــا ســتتوفر علـى قــوى. بصــفة ا

يضــا علـى
أ
محركــة لتنظيـم النضــال الـدفاعي فـي القطاعــات الــتي تتواجـد فيهـا، و توســع نطــاق العمـل الــدعائي، و سـتتوفر ا

ثبتـــت التجربـــة. روافـــد مـــن الـــدماء الجديـــدة الـــتي تحتـــاج إليهـــا المنظمـــة باســـتمرار
أ
ن قمـــع الحكـــم و هجـــومه، كمـــا ا

أ
كمـــا ا

ساسـية و مجــالس المناضــلين القاعديــة و
أ
ن يصــيب المنظمـة المغلفـة بحصــن منيــع مــن اللجـان ال

أ
بــالملموس، ل يمكــن ا

طــر خــارج هــذه العلقــة العضــوية بيـــن المنظمــة و التنظيمــات الجماهيريــة ، هــو... الصــلبة
أ
ي حـــديث عــن تكــوين ال

أ
و ا

.بمثابة جعجعة بل طحين
برزنا دائما، و منذ تقرير  -

أ
مـام تزايــد شـروط انبثـاق النضــال العفـوي.  للمرحلـة الراهنـةالطبيعة الدعائيةنونبر  20ا

أ
و ا

خــرى، فــإن تكـثيف هــذا العمــل و
أ
الجمــاهيري مــن جهــة، و تركيــز الحكــم لحملتــه الدعائيــة ضــد الفكــر الثــوري مــن جهــة ا

مر حيوي بالنسبة لحركـتنا
أ
فإذا كانت الشروط الموضـوعية لغــرس اليديولوجيــة الفاشــية وســط الطبقـة العاملـة. توسيعه ا

ن العمــل المكـثــف لحركـتنــا فــي
أ
و بــاقي الجمــاهير الكادحــة تنعــدم بالنســبة للحكــم، فــإن ذلــك ل يكـفــي فــي حــد ذاتــه،إذ ا

و ل تــزال وســائلنا الدعائيــة قاصــرة عــن ذلــك. ظــل انعــدام هــذه الشــروط الموضــوعية، هــو الكـفيــل بإحبــاط هــذه العمليــة
مـام"العمل الدعائي الجبار الذي يتطلبه الوضع الراهن، بالرغم من التقدم الذي تحرزه وسائلنا الدعائية و 

أ
بصـفة" إلى ال
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ن ذلــك غيــر كــاف إطلقــا، فهــو ل يمــس إل قطاعــات ضــيقة مــن الحركــة الجماهيريــة . خاصــة
أ
الطلبــة و التلميــذ علــى(بيــد ا

ثير دعايتنا)الخصوص
أ
.، في حين ل تزال قطاعات واسعة من الطبقة العاملة و مناطق الصدام بعيدة عن تا

 عام للحركة الجماهيرية، و في قطاعاتها الحيويــة ، مهمــة ينبغــي الشــروع فيهــا مـنبرنامج مطلبيإن صياغة و طرح  -
جل قيادة النضال الدفاعي، برنامج قادر على تشخيص مطامح الجماهير في هذه المرحلة، و جمع طاقاتها نحو توســيع

أ
ا

النضال الديمقراطي، دفاعا عن المكـتسبات التي حصلت عليها الحركة الجماهيريــة فــي فــترات ســابقة، و الــتي يســتهدفها
البرنامــجهـذا البرنامــج يســتلهم ...). الحريــات الديمقراطيــة، مســتوى المعيشـة(الهجوم الشرس من طــرف النظـام العميــل 

، و قادر على تطوير نضالية الحركــة الجماهيريــة) برنامج الثورة الوطنية الديمقراطية الشعبية( العام الديمقراطي الشعبي
و لهــذا فنحــن. كســب القــوى الديمقراطيــة الثوريــة إلــى صــفنا العــام ضــد النظــام، و قــادر علــى النضــال السياســينحــو شــن 

بداها رفاقنــا فـي الخــارج حـول انعـدام برنامــج نضـالي مـدقق لهـذه المرحلـة
أ
و لكـن ينبغـي،. نتفق مع تلك الملحظة التي ا

ـــد مضـــمون الثـــورة الديمقراطيـــة الشـــعبية، لكـــي نتمكـــن مـــن وضـــع برنامـــج مرحلـــي و حـــتى فـــي. قبـــل كـــل شـــيء ، تحدي
حرزنا فيها على دور قيادي متقدم في نضالتها 

أ
، ل زلنا نفتقــد إلـى هـذا البرنامــج، رغــم)الطلبة و التلميذ(القطاعات التي ا

، الـــذي يربـــط نضـــالتها بنضـــالت الطبقـــة العاملـــة و)تعليـــم شـــعبي عربـــي ديمقراطـــي(طرحنـــا لشـــعارات نضـــالية متقدمـــة 
.الفلحين الفقراء

جــل تهيـئ شــروط قيـادة النضـال الـدفاعي للحركـة -
أ
إن صياغة هذا البرنامـج الـديمقراطي الواسـع عمليـة ضـرورية مـن ا

الجماهيريـة، إذ ل يجــب الكـتفـاء بشــعارات عامـة ل تلتصـق بواقـع الجمـاهير الملمـوس و مصـالحها الماديـة، علـى طريقـة
فكــــارهم المجـــردة للجمـــاهير الـــتي يغرفونهــــا مـــن قـــراءات منحرفـــة عــــن النضــــال

أ
الــــبرجوازيين الصــــغار الـــذين يطرحـــون ا

السياســــي و النضــــال القتصــــادي، و ينعتــــون النضــــال القتصــــادي بــــالتخلف، منغلقيــــن علــــى ذواتهــــم، و تعــــاليهم فــــي
ن تتلــوث نرجســيتهم البرجوازيــة الصــغيرة بالنضــالت المطلبيــة للجمــاهير

أ
طــر، ل يريــدون ا

أ
.الحلقــات المغلقــة لتكــوين ال

فلصـــياغة هـــذا البرنامـــج ، ل يكـفـــي رفـــع المقـــولت النظريـــة و ترديـــدها كالصـــلوات، بـــل مـــن خلل المعايشـــة النضـــالية
ن، ل تكـفــي. للشروط القتصادية و الجتماعية و السياسية للحركة الجماهيرية

ف
إن درجة معايشتنا لهذه الشروط حتى ال

.للشروع في صياغة هذا البرنامج و طرحه في العمل الدعائي، على القوى الديمقراطية
 و تجاوزهـــا مجـــرد إدانتهـــا فكريـــا و البتعـــاد عنهـــا، بـــل التواجـــد ضـــمنها وفـــقلتنظيـــم النضـــالت العفويـــةل يكـفـــي  -

جـل تنظيمهــا لمصـلحة تقويـة شــروط النضـال الـدفاعي المنظــم للحركـة
أ
ينمـا تـوفرت الشـروط، مــن ا

أ
إمكانياتنــا الذاتيـة، و ا

مـــر يفرضـــه واقـــع تطـــور النضـــالنضـــالت دفاعيـــة جزئيـــةو لهـــذا، فـــإن خـــوض . الجماهيريـــة، و تمـــتين قوانـــا و تصـــليبها
أ
 ا

شــــكال النضــــالية و الشــــعارات. العفــــوي للحركــــة الجماهيريــــة و ضــــرورة تنظيمـــه
أ
و إن اختيــــار شــــروط ذلــــك ، و إيجــــاد ال

و هـو. المناسبة، و توحيد العمل مـع كـل القـوى الديمقراطيـة المناضـلة يخضــع للشــروط الملموسـة لكـل وضــعية محـددة
.الكـفيل بتنظيم النضال الدفاعي و توسيعه، ويمكن من السير قدما في بلورة شعار الصمود و الرتباط بالجماهير

بريـل إلـى صـفالنضال اليـديولوجي و السياسـي الحــازم ضـد النحرافــات المتواجـدة داخـل اليســاريقفز  -
أ
 منـذ شـهر ا

جل بناء 
أ
ولية في هذه الفترة من ا

أ
ن وجـه الصـراع قـد تغلــب علــى وجــه. لينينية واحدة  -  منظمة ماركسيةالمهام ال

أ
ذلـك، ل

التفـاق فـي مسـيرة التوحيـد، بحكــم تطــورات الوضـع ببلدنـا، فالتفاقـات الـتي بنيــت سـابقا علـى مجـرد نقـد الصـلحية و
ســـاس الوحـــدة

أ
ن تشـــكل ا

أ
صـــبحت مـــع نضـــوج شـــروط جديـــدة قاصـــرة عـــن ا

أ
التحريفيـــة، بواســـطة طـــرح شـــعارات عامـــة، ا

كـثر تحديــدا
أ
و ل يمكــن. الندماجية، إذ فرضت هذه الشروط الجديدة على اليسار طرح مضامين هذه الشعارات بشــكل ا

مـر الصــراع الـديمقراطي الجمـاهيري المنظـم، يمكــن
أ
حل هذه التناقضات بمجرد اتفاقات سياسية مهزوزة، بل يتطلب ال
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اللينينيــة فــي هــذا الصــراع، و هــدفه الوصــول إلــى وحــدة-مــن مســاهمة كــل المناضــلين الملتفيــن حــول الحركــة الماركســية
ن ترتكز على بناء خط ثوري ســديد يســتقطب حــوله كــل

أ
ن الوحدة الندماجية ،ل بد ا

أ
وضح، باعتبار ا

أ
سس ا

أ
متن وعلى ا

أ
ا

ولـــى ضـــد. لينينيـــة واحـــدة-اللينينييـــن المخلصـــين فـــي منظمـــة ماركســـية-الماركســـيين
أ
وهـــذا الصـــراع يتـــوجه بالدرجـــة ال

ســاس
أ
ســس العمــل المشــترك علــى ا

أ
ن يغفــل البحــث عــن ا

أ
كـثر خطــورة فــي المرحلــة الراهنــة، دون ا

أ
النتهازيــة اليمينيــة ال

.الصراع  -  الوحدة  -  الصراعقاعدة 
20تقرير "إن المهمة الرئيسية التي تشكل محور إنجاز هذه المهام يتمثل في تحقيق شعارنا الرئيسي المتبلور منذ  -
ن توفر منظمة مــن هــذا الطــراز، هــو الكـفيــل. بناء منظمة ثورية طليعية، صلبة و راسخة جماهيريا: التاريخي " نونبر

أ
إذ ا

الوضع الراهن والمهام العاجلة"بخلق القاعدة الصلبة لنجاز مهام هذه الفترة في طريق إنجاز المهام التي طرحتها وثيقة 
عضـــائها إلــى". اللينينيـــة-للحركـــة الماركســـية

أ
سســها البروليتاريـــة و تحويـــل ا

أ
و بــدون تصـــليب المنظمــة و تقويتهـــا، و بنــاء ا

وردناها في 
أ
سس التي ا

أ
، يستحيل إنجاز كل المهام المطلوبة و"نونبر 20تقرير "شيوعيين عنيدين، و توفير كل تلك ال
هميـة تـوفر منظمـة بتلـك الشــروط. السير نحو بناء الحزب الثوري المنشـود

أ
ي وقــت مضـى ا

أ
كـثر مـن ا

أ
و نحــن نــدرك اليـوم ا

جل تهيــئ شــروط قيـادة النضــال الـدفاعي للحركـة الجماهيريـة
أ
و ينبغـي فـي هـذا الطـار، مواصـلة بنـاء و توسـيع تلـك. من ا

ن تفوتنا فرصة تثمينه، و الرفع من
أ
ولى من المحترفين الثوريين التي تعتبر مكسبا عظيما لمنظمتنا، ل ينبغي ا

أ
النواة ال

مستوى صمود رفاقنــا الـذي تجلـى هـذه السـنة بشـكل قـوي، كمـا هـو بــارز فـي مثــال رفاقنــا فـي محاكمـة البيضـاء، و رفاقنــا
ســـس الموضـــوعية للتراجعـــات فـــي صـــفوف. الـــذين ل زال مصـــيرهم مجهـــول

أ
و إذا كـــانت شـــروط الوضـــع الراهـــن، تـــوفر ال

ن داخل المنظمة و بعض المناضلين، فإن ذلــك يجــب ان يــدفع الرفــاق المخلصــين إلــى
ف
المتذبذبين، و هو ما يحدث ال

حلــك الظــروف
أ
طــر. المزيــد مــن الصــمود فــي عملهــم اليــومي و الحتفــاظ بعزيمتهــم الثوريــة حــتى فــي ا

أ
و مواصــلة تكــوين ال
شكال الفعالة لذلك، ثم توسيع و تعميق الدور المتزايد لجريدتنا المركزية 

أ
مر مطلوب، و إيجاد ال

أ
إلى"داخل المنظمة ا

مـــام
أ
ساســـية علـــى"ال

أ
ن تلعـــب دورهـــا فـــي تعزيـــز روابـــط المنظمـــة بالحركـــة الجماهيريـــة، و العمـــل بصـــورة ا

أ
جـــل ا

أ
، مـــن ا

اللينينيـة، و السـهامات العظيمـة للرفيــق مـاو تســي تونـغ، و الرفـاق الفيتنـاميين، و-استيعاب الحقيقة العامة للماركسـية
ممية، و دمجها بواقعنا الملمـوس

أ
ن تشــكل النـواة. التجارب ال

أ
هـذه المهمــات ضــرورية لبنــاء تلــك المنظمـة، الــتي يجــب ا

المحركـــة و المـــؤطرة للحركـــة الجماهيريـــة، و الشـــرط الرئيســـي لقيـــادة نضـــالها فـــي هـــذه المرحلـــة الراهنـــة، لقيـــادة نضـــالها
.الدفاعي في المرحلة الراهنة ، و لنضالها الهجومي مستقبل

ن صــهر و تقويــة تلــك المنظمــة المطلوبــة 
أ
مــر حيــوي- و بــديهي ا

أ
ن يتــم إل فــي مراحــل العواصــف- كمــا هــو ا

أ
ل يمكــن ا

ن
أ
الجماهيريــة، حيــن تنطلــق الطاقــات الكامنــة لــدى جماهيرنــا الكادحــة، و فــي مقــدمتها الطبقــة العاملــة المغربيــة، و ا

حيانـــا بالنســـبة لبعضـــنا، ضـــروري لكـــي تصـــبح منظمتنـــا فـــي
أ
ذلـــك العمـــل اليـــومي الصـــبور والمتواضـــع، و لربمـــا الممـــل ا

لــف مــرة مــن اختيــار مســتنقعات النعزاليــة و حلقــات تكــوين. طليعتها
أ
صــعب ا

أ
ن هذا الختيــار صــعب و شـاق، ا

أ
و بديهي ا

نــه الختيــار الوحيــد للثــوريين الــذين يسترشــدون بالماركســية
أ
طــر، إل ا

أ
اللينينيــة، و يحملــون فــي عضــويتهم الثقــة فــي-ال

ســود الرهيـــب
أ
حلـــك شـــروط القمـــع ال

أ
و إذا مــا فــرض علــى حركـتنــا القليلــة. الجمـــاهير، و فـــي قـــدراتها الخلقــة، حـــتى فــي ا

طــر، فلــن يحيــدها ذلــك قيــد شــعرة عــن ذلــك الطريــق الــذي اختــارته كحركــة ماركســية 
أ
-العــدد، التضــحية بعــدد مــن ال

فـــذلك هـــو اختيـــار النضـــال الوحيـــد، الختيـــار الـــذي يصـــلب مناضـــلينا و يكســـبهم مناعـــة صـــدامية، فــي ظـــروف. لينينيـــة
حلــك. يتكســـر الزجـــاج و يتصــلب الفــولذ

أ
إن مناضــلين منصـــهرين فــي هــذه الشــروط، هــم الــذين يمكنهـــم الصــمود فــي ا

ولئك الذين يتم تجميعهم في زمن السلم، و الذين سـرعان مـا ينهــارون فـي الشــروط القاسـية، حـتى
أ
فضل من ا

أ
الظروف ا
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طــرا
أ
ســميناهم ا

أ
ن حركـتنــا قليلــة العــدد، و لكــن ذلــك ليــس حاســما مــن زاويــة الشــروط التاريخيــة. و إن ا

أ
يضــا ا

أ
و صــحيح ا

ن تنتظم هذه الجماعــة القليلــة العـدد 
أ
فــي شـكل جيــش صـغير، و لكنـه قــوي و عنيـد، ذي"لنشوئها، فإذا ما استطاعت ا

شكاله النضالية بمرونة فائـقة وفقا لتغييرات ظروف النضال، اليوم يقوم ببناء قـواه و
أ
إرادة صلبة و عزيمة ل تقهر، يغير ا

، إذا"لحم صفوفه و استخراج الدروس من المعارك السابقة، و غدا يهاجم وفــق شــروط جديــدة و يقاتــل بشراســة و روعــة
ن تقـوم ليــس فقـط بقيـادة النضـال الـدفاعي للحركـة الجماهيريـة، بـل و قيـادة

أ
تنظمت بهذه الطريقـة، فســيغدو بإمكانهــا ا

نضالها الهجومي مســتقبل، حيــن يغــدو مــن مهــام الجمـاهير مباشـرة تحطيــم هـذه اللعنـة الجاثمـة علــى صــدر شـعبنا، الــتي
ن تكون بلدنا المركز الغربي للثورة العربية الشاملة

أ
جل ا

أ
.يمثلها النظام المتعفن القائم، من ا
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جل خط ماركسي لينيني لحزب البروليتاريا المغربي
أ
جل خط ماركسي لينيني لحزب البروليتاريا المغربيمن ا
أ
من ا

 
* * * * * *

نقاش منظمتنا مع الفصيل الثالثنقاش منظمتنا مع الفصيل الثالث
  19741974 مارس  مارس 88

يها الرفاق
أ
،ا

لة فتــح النقــاش الــديمقراطي المنظــم بيننــا مكســب ثميــن علــى طريــق توحيــد جميــع الماركســيين اللينينييــن
أ
إن مســا

ظهــرت. المخلصين ببلدنا، في منظمة كـفاحية واحدة تشكل النواة الصلبة لحزب البروليتاريــا الماركسـي اللينينــي
أ
و قــد ا

ولــى علــى
أ
ن وضع قضايا الخلف اليديولوجي و السياسي بصورة ا

أ
التجربة الطويلة في هذا المجال، بما ل يقبل الشك، ا

لة. بساط النقاش الديمقراطي المنظـم، هـو الســبيل السـديد لنجــاز وحـدة سـديمية لمبدئيـة
أ
إن المهمـة المركزيـة فـي مسـا

سـاس دمـج الماركسـية اللينينيـة بواقـع
أ
ولى معضلة الخط السياسي للثورة المغربية، القــائم علـى ا

أ
التوحيد هي بالدرجة ال

.بلدنا الملموس
لة التوحيــد، يتطلــب مــن كافــة فصــائل الحركــة الماركســية اللينينيــة، النخـــراط فــي

أ
إن هــذا النهـــج الســديد فــي مســا

الصــراع الهــادف إلــى بلــورة الخــط الثــوري الســديد، و دعمــه و تطــويره باضــطراد، و دحــض الخطــوط الخاطئــة، فالصــراع
الــديمقراطي المنظــم ســلح إيجــابي فعــال بيــد الماركســيين اللينينييــن الحقيقييــن، لبلــورة الخــط الســديد و دحــض الخــط

شكال النتهازية 
أ
").اليسارية"اليمينية و(الخاطئ، و شتى ا

لقد كانت الممارسات المشتركة لليسار الماركســي اللينينـي ونضــاله الموحــد، قبــل انطلق الصــراع بصــورته الحاليــة،
ولـى علـى طـرح نفسـه كبـديل للصـلحية التحريفيـة، مـن خلل نقـدهم، و

أ
ساس خط عـام، يرتكــز بالدرجــة ال

أ
قائم على ا

كيد على مقولت الماركسية اللينينية عامة 
أ
همية النظرية، الحزب، العنف،(التا

أ
...)الثورة العربية، إلخ ا

و قـــد خـــاض اليســـار الماركســـي اللينينـــي بشـــكل موحـــد، نضـــال ضـــاريا ضـــد الصـــلحية و التحريفيـــة، وحصـــل علـــى
مــارس، تطــور ممارســات اليســار و 3تطــور سياســة النظــام، حركــة (لكــن حالمــا تغيــرت الظــروف ببلدنــا . انتصــارات هامــة

ن تشـكل خطـا سياسـيا يجيــب بشــكل مباشـر علـى مجمـل...) ارتباطاته بالجماهير
أ
صـبحت شـعاراته عامـة، عــاجزة علـى ا

أ
ا

لة وحـــدة. القضـــايا الراهنـــة للنضـــال الثـــوري
أ
صـــبحت مســـا

أ
لة المركزيـــة، و ا

أ
لة الخـــط الثـــوري هـــي المســـا

أ
صـــبحت مســـا

أ
لقـــد ا

الحركــة الماركســية اللينينيــة، رهينــة بحــل معضــلة الخــط الثــوري الســديد الــذي يجيــب علــى القضــايا المرحليــة الملحــة و
.البعيدة للثورة

ن يتـم حلهـا بالصـراع اليـديولوجي و
أ
و حــزب ثـوري، لكـن شـريطة ا

أ
ية حركـة ثوريــة ا

أ
لة طبيعية بالنسبة ل

أ
إن هذه مسا

كـثر صلبة، تقدم الجابة النظرية و العملية على
أ
السياسي الديمقراطي المنظم، الهادف إلى الوصول إلى وحدة جديدة ا

جيــل
أ
صــبحت مطروحــة بشــكل ملــح، و الــتي لــم تعــد تتطلــب التا

أ
لكــن الممارســات النتهازيــة اليمينيــة. المســائل الــتي ا

، قـد دفعتنـا إلـى طـرح هـذا الصـراع جماهيريـا، بحكــم انتهازيتهــا اليمينيـة الـتي تخشـى الصـراع"مارس 23"لقيادة منظمة 
الديمقراطي المنظم، و بواسطة هذا الصراع الــديمقراطي المنظــم و الجمــاهيري، نعمــل علــى إيصــال الصــراع إلــى مــداه، و
هـــي عمليـــة رهينـــة بعـــدة شـــروط، فالخلفـــات كـــانت دائمـــا قائمـــة بيننـــا، و كـــانت تظهـــر و تختفـــي تحـــت ضـــغط تســـارع

www.30aout.info                                                                                                                            81



مام" 1974 ــ 1972قضايا الخلف داخل الحركة  الماركسية اللينينية المغربية 
أ
لى ال :  وجهة نظر المنظمة الماركسية اللينينية المغربية "اإ

حداث، و بحكم التصور الخاطئ لمهمة التوحيد، بالضافة إلى الممارسات النتهازية اليمينية، التي تحاول دائما
أ
ال

ي ثمــن
أ
كــل ذلــك. إخفــاء قضــايا الخلف اليــديولوجي و السياســي، والبحــث عــن التفاقــات السياســية اللمبدئيــة بــا

ولى لتطـور بلـورة الخـط السـديد، الـذي يسـمح
أ
كان يحول دون إيصال الصراع إلى مداه، إن هذه العملية تخضع بدرجة ا

دق بكشــف الخــط الخــاطئ، و التقــدم خطــوة خطــوة فــي الكشــف عنــد النحــراف اليمينــي الــذي تمثلــه نشــرة 
أ
23"بشــكل ا

، و تعرية هويته اليديولوجية و عزله جماهيريا كخط، إن هذه المسيرة مستمرة، و هي ستنتهي حتمــا بانتصــار و"مارس
.توطد الخط البروليتاري السديد

دق مـع النحــراف اليمينـي فـي المرحلـة الراهنـة 
أ
إذ(و في هذا الطار، يتوجب علينا تحديد مضمون القطيعـة بشــكل ا

ول" اليساري"قد يتوجب علينا النضال ضد النحراف النتهازي 
أ
 دائما كنتاج لل

أ
إن القطيعة هي قطيعة مـع). الذي ينشا

كمنظمــة، بــل نصــارع" مــارس 23"، إننــا ل نصــارع منظمــة "مــارس 23"خــط إيــديولوجي و سياســي يمينــي تمثلــه نشــرة 
انحرافــا انتهازيــا يمينيــا بــالغ الخطــورة علــى تطــور الحركــة الماركســية اللينينيــة الناشــئة، نحــو بنــاء خــط الثــورة المغربيــة، و

ن يســـاعد جمـــاهير المناضـــلين المخلصـــين . الســـير بمهامهـــا نحـــو النجـــاز
أ
طـــر(و هـــدف هـــذا الصـــراع ا

أ
و حـــتى عـــدد مـــن ال

علــى تجــاوز النحــراف اليمينــي، و التشــبع بــالخط الماركســي اللينينــي الســديد، و هــم" مــارس 23"فــي منظمــة ) القياديــة
كيــد غفيــرون داخــل منظمــة 

أ
، و مخلصــون يطمحــون لخدمــة الثــورة المغربيــة و وحــدة الحركــة الماركســية"مــارس 23"بالتا

ثرين بــــالنحراف اليمينــــي، بحكــــم قــــدرته علــــى 
أ
بــــالمظهر الثــــوري، و بحكــــم الضــــعف" التجلبــــب"اللينينيــــة، لكــــن متــــا

كـثر
أ
ن يكــون تجــاه. اليــديولوجي العــام، و مســتوى الممارســة حاليــا، ممــا يســمح لــه بمجــال للمنــاورة ا

أ
إن شــعارنا ينبغــي ا

الـداء بهـدف إنقـاذ"الوحدة مـع نقـد الخــط الخــاطئ و نـزع المسـاحيق عنـه، إنـه يهـدف إلـى محاربـة : هؤلء المناضلين هو 
ن يتقلــص مــن ينتظرهــم السـقوط فـي مزبلـة التاريــخ،"المريض

أ
ولئك الذين يتعــذر تصـحيحهم، و العمـل علـى ا

أ
، و عزل ا

.إلى مجرد استفتاءات
لة الممارسة المشتركة و الحفاظ على العلقات النضالية و المتينة مــع قواعــد منظمــة 

أ
، و"مــارس 23"لهذا، فإن مسا

البحـــث بصـــورة دائمـــة علـــى تمـــتين هـــذه العلقـــات، و جرهـــا لســـاحة النضـــال، هـــي خطـــة ســـديدة بالنســـبة للماركســـيين
اللينينيين، في الكشف عن الخط النتهازي اليميني، الـذي ل يطـرح نفســه عاريــا، و يملـك قــدرة كـبيرة علــى طلء وجهــه

نه يساعدنا على تجميــع قــوى جديــدة للنضــال ضـد. بالمساحيق، إبرازه عبر الممارسة، و طرح البديل عبر الممارسة
أ
كما ا

، و الــذي يتجــه ضــد النتهازيــة اليمينيــة،"مــارس 23"إن الصــراع المحتـدم حاليــا داخــل منظمــة . الحكــم المتعفــن القــائم
"إنما يؤكد صحة هذا الختيار، و يفرض علينــا دعــم و مســاندة المبــادرات اليجابيــة المتقدمـة و الوحدويــة داخــل منظمـة 

.مهما كانت حدودها الحالية" مارس 23
ن يشــكل تجربـة نموذجيـة فـي تنظيـم النقـاش الـديمقراطي المنظـم، مـن

أ
إن النقـاش الحـالي بيــن منظمتينـا، ينبغــي ا

ن يشــكل تجربــة بديلــة لكــل التجــارب الوحدويــة الســابقة، الــتي انتهــت بحكــم تصــورها الخــاطئ
أ
جــل التوحيــد، ينبغــي ا

أ
ا

ول، عــبر
أ
لة التوحيــد إلــى الفشــل، النقــاش الــديمقراطي المنظــم، الــذي يهــدف إلــى حــل معضــلة الخــط السياســي ا

أ
لمســا

.تدعيم الممارسات المشتركة و النضال الموحد
ن يرتكز إلى المبادئ التالية

أ
سلوب السديد لنجاح هذه التجربة، ينبغي ا

أ
:إن ال

ـــذي ينطلـــق مـــن المفـــاهيم .1 ســـاليب الخاطئـــة و الحلقيـــة، النقـــاش ال
أ
النقـــاش النزيـــه والهـــادف ،وتجنـــب كافـــة ال

ساسية ليصل إلى القضايا العملية
أ
.ال

رائهــا بــدون التقيــد بــالمواقف .2
ف
إشــراك مجمــوع قواعــد المنظمــتين بصــورة فعالــة فــي هــذا النقــاش، مــع حــق إبــداء ا
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.الرسمية
احــترام اللتزامــات المشــتركة، و العمــل علــى الحفـــاظ علــى روح الوحــدة و التفــاق، و عــدم اللجــوء إلــى البــتزاز و .3

.التزييف
.النطلق من التجارب العملية لكل منظمة في النقاش الجاري و في تدعيم المواقف .4
فكار و الممارسات الخاطئة .5

أ
.النقد الذاتي كسلح فعال في يد الماركسيين اللينينيين في تجاوز ال

ن يتــم فــي مجــرى النقــاش و ليــس بعــده، علــى .6
أ
خلــق الشــروط لتــدعيم الممارســة المشــتركة، و هــذا العمــل يمكــن ا

لة الهتمـام الكـافي، إذ تسـمح
أ
ن يعيــروا هـذه المسـا

أ
سـاس التحاليــل السياسـية الموحـدة و مهـام محـددة، و علـى الرفـاق ا

أ
ا

بتوفير منــاخ نضـالي و رفــاقي يسـاهم فـي تطـوير النقــاش الـديمقراطي المنظـم، و يســمح بممارسـة القناعــات و المواقـف، و
.يخدم مهمة النضال ضد الحكم

ساسـي فـي النقـاش الـديمقراطي المنظـم، يحـدد .7
أ
ضرورة توفر برنامج متكامل للتوحيد، حالما يتـم قطـع الشـوط ال

.المراحل المتتالية لعملية التوحيد بشكل علمي
ولــى فــي هــذا التجــاه، مــن

أ
و فــي هــذا الصــدد، نحيــي مبــادرتكم فــي انتقــاد بعــض وثائـقنــا، و نعتبرهــا خطــوة إيجابيــة ا

سلوب و المنهج، و قد قمنا مباشرة بتوزيع وجهة نظركم داخل عموم منظمتنا، و يقـوم رفاقنــا بمناقشـتها حاليــا
أ
.حيث ال

مــام، مــبرزين بصــورة
أ
جــل دفــع النقــاش خطــوة إلــى ال

أ
و رغــم عــدم انتهــاء النقــاش فيهــا، فإننــا نقــدم لكــم جوابنــا هــذا مــن ا

و بعــض المســائل) التوحيد، الحزب، العنف، الجبهــة المتحـدة(موجزة بعض القضايا الرئيسية في خط الثورة المغربية 
خرى المتفرعة عنها

أ
دمجنـا الجـواب علـى استفســارات الرفـاق و لـو بصـورة غيـر مباشـرة،. ال

أ
ول، ا

أ
و فـي صـياغة هـذا الـرد ال

حيانا بالرد على الملحظات و بعــرض وجهــة نظرنــا
أ
عـدنا صـياغة بعــض موضــوعاتنا الرئيسـية، الـتي. ا

أ
فـي سـياق واحـد، و ا

و نـدعوكم فـي هـذا الصـدد إلـى"). حـول السـتراتيجية الثوريـة"خاصـة فـي وثيقـة (قد ل تكون واضـحة بالشــكل المطلـوب 
مــام"دراســة جريـــدتنا المركزيــة 

أ
، و كراســاتنا، و بــاقي نشـــراتنا الجماهيريــة، ممــا قــد يســـمح بــالطلع علــى وجهـــة"إلــى ال

ن يبادلنـــا الرفـــاق جريـــدتهم و منشـــوراتهم، ممـــا قـــد يســـمح لنـــا بالمزيـــد مـــن تفهـــم وجهـــة نظـــر الرفـــاق و
أ
مـــل ا

أ
نظرنـــا، و نا

لة تــدعيم الممارســة النضــالية المشــتركة بيــن
أ
هميــة الكــبيرة لمســا

أ
مناقشــتها، كمــا نــدعو الرفــاق إلــى المزيــد مــن إعطــاء ال

همية في تقديم وحدة الماركسيين اللينينيين ببلدنا
أ
.منظمتينا، كعامل كبير ال

ولية
أ
ملحظات ا

ل بــد قبــل مناقشــة القضــايا الــتي يثيرهــا الرفــاق فــي وثيقتهــم، مــن إثــارة بعــض الملحظــات المنهجيــة، و لــو بشــكل
.مقتضب، لكي يكون نقاشا مثمرا وبناءا

سلوب السديد الذي اتبعــه الرفـاق فـي مناقشـة وثائـقنــا، سـواء فيمـا يخـص تلخيــص .1
أ
في الوقت الذي نسجل فيه ال

و فيمـــا يخـــص طـــرح وجهـــة نظرهـــم، ل نتفـــق مـــع انتقـــادهم للطبيعـــة 
أ
"الجوابيـــة"وجهـــة نظرنـــا و طـــرح الستفســـارات، ا

ما" مارس 23"و الحقيقة فإن نصين من بين الثلثة التي ناقشها الرفاق، هما اللذان يتضمنان جوابا على (لنصوصنا 
أ
، ا

حـد" حول الستراتيجية الثورية"نص 
أ
ي ا

أ
ن الجـواب علـى النحـراف النتهــازي). فإنه ل يحمــل جوابـا علـى ا

أ
فنحـن نعتقـد ا

ن الصـراع يتطلــب طـرح الخــط البــديل مــن خلل نقــد الخطـوط النتهازيــة و
أ
اليميني بصورة دائمة مهمـة ضــرورية، ذلــك ا

ن ل ننســى الــدروس الثمينــة
أ
و تنازل، و عدم القيام بذلك، يترك مجال المنــاورة للنتهازيــة، و علينــا ا

أ
دحضها دون تردد ا

نقاضها
أ
جل دحضها و إبراز الخط البروليتاري على ا

أ
لوانها، من ا

أ
.للماركسية اللينينية في الصراع ضد النتهازية بمختلف ا

إن النهج السديد في تحديد الخط الماركسي اللينيني للثـورة، و الجابــة علـى قضــاياها النظريـة و العمليـة، يكمــن .2
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ولى في 
أ
ولى الملقاة علــى عــاتق الثــوريين، علــى قاعــدة التحليــلالتحليل الطبقي السديدبالدرجة ال

أ
، و تلك هي المهمة ال

ية موضوعة في
أ
الملموس للواقع الملموس، القائم على دمج الحقيقة العامة للماركسية اللينينية بواقع بلدنا، لهذا فإن ا

لة جوهريــة فــي
أ
ن نســتلهم التحليــل الطبقــي العلمــي لبلدنــا فــي طرحنــا، هنــا تكمــن مســا

أ
الخــط الــذي نقــترحه، ينبغــي ا

جــل صــياغة الخــط الماركســي اللينينــي للثــورة المغربيــة و تقــديم النقــاش بصــورة
أ
الجابــة علــى القضــايا المطروحــة، مــن ا

هدافه العظيمة
أ
.مضطردة نحو ا

ل إن إثارة القضايا بشكل مجرد فقط، دون ربطها بالواقع الملموس في بلدنا، و بالتجربة المعاشة لكل طرف، .3
ن يســتند إلــى التجربــة المحــددة الــتي

أ
يسمح بتطور إيجابي للنقاش، إذ يظل النقاش في ســماء المفــاهيم المجــردة، دون ا

ســلوب فعــال فــي حســم التناقضــات القائمــة بيــن المواقــف بالســتناد إلــى
أ
و ذاك، ويكمــن هنــا ا

أ
ي ا

أ
تثبــت صــحة هــذا الــرا

.التجربة المعاشة
الحزب

تشــكل مهمــة بنــاء حــزب البروليتاريــا الماركســي اللينينــي المهمــة المركزيــة الحاســمة المطروحــة علــى الماركســيين .1
جـــل قيـــادة النضـــال الثـــوري للطبقـــة العاملـــة و الفلحيـــن و الجمـــاهير الكادحـــة و

أ
اللينينييـــن فـــي المرحلـــة الراهنـــة، مـــن ا

إذن المهمــة المركزيــة الراهنــة لكــلإن مهمــة بنــاء الحــزب هــي . القــوى الوطنيــة، لــدك الحكــم القــائم و ســيدته المبرياليــة
خـــرى  :   الماركســـيين اللينينييـــن 

أ
ن ترشــدهم فـــي صـــياغة مهـــامهم ال

أ
تلـــك هـــي نقطـــة النطلق. فهـــي البوصـــلة الـــتي يجـــب ا

كـثر
أ
لة الحـزب ا

أ
ولى فـي تحديـد الخــط السياسـي بالنســبة للماركســيين اللينينييــن المغاربـة، ولهــذا كـانت مسـا

أ
الضرورية ال

لة
أ
ولـى مسـا

أ
لة بنـاء الخــط الثــوري فـي المرحلـة الراهنـة، هـي بدرجــة ا

أ
القضايا التهابا فـي الصـراع الـدائر، و كــانت مهمـة مسـا

؟في شروط بلدنا الملموسةالجابة على سؤال كيف نبني الحزب الثوري الماركسي اللينيني المغربي 
قـــد جـــاء ليـــرد علـــى ذلـــك الجـــواب ،الـــذي يقـــدمه النحـــراف" لنبـــن الحـــزب الثـــوري تحـــت نيـــران العـــدو"إن مقـــال  .2

"الـتركيز علـى الطبقـة العاملـة"في ظروف نظام استبدادي إرهـابي، و ذلـك تحــت غطـاء " بناء الحزب في السلم: "اليميني
بنــاء الحـزب تحــت نيـران: إن الخــط الـذي عـبر عنـه المقـال ". نشر الفكر الشتراكي و تنظيم العمال المتقـدمين"بواسطة 

نالعدو من خلل الكـفاح الثوري الجماهيري
أ
ساسه من المفهوم البروليتاري للعالم، الذي يشير بوضوح إلــى ا

أ
، يستمد ا

طــر"و نظريــة " بنــاء الحــزب فــي الســلم"الجماهير هي صانعة التاريخ عبر صراعها الطبقي، بينما تؤكد نظريــة 
أ
المفهـوم" ال

.البورجوازي للعالم، الذي يطمس الصراع الطبقي كمحرك للتاريخ
طـــر و بنـــاء الحـــزب تحـــت الســـلم"هـــذا التفـــاق الهـــام بيننـــا حـــول رفـــض 

أ
و كمـــا يســـميها الرفـــاق " (نظريـــة ال

أ
الخـــط"ا

حـد الوجــوه" الــداخلي
أ
و التشــبث بمهمـة بنــاء الحــزب كمهمـة كـفاحيـة شــاقة، مــن خلل) و نحــن نتبنــى هـذا التعــبير مــن ا

النضال الثــوري الجمـاهيري و تحــت نيـران العـدو، حــزب مكافـح متشـبع بخــط الجمـاهير، هـذا التفــاق هـو مكســب ثميـن
.جدا

طــر"لقد قمنا بانتقاد خط 
أ
ن رفــاق منظمـة" نظرية ال

أ
دائمــا، لكنـه لـم يكــن بالنســبة لنــا خطــرا فعليــا حقيقيــا، طالمــا ا

ثير المـد الجمــاهيري " ب"
أ
ول، و تحــت تــا

أ
، و لكــن حالمــا جـاءت72 – 70مارسوا معنا النضال الجماهيري منذ لقائنا ال

طر"الظروف لنكشاف 
أ
ولى بدون تردد" الخط الداخلي"و " نظرية ال

أ
.بالنسبة لنا، قمنا بدحضه منذ اللحظة ال

هـــو حـــزب البروليتاريـــا الطبقـــي، يضـــم الفصـــيل الطليعـــي مـــن البروليتاريـــا، الفصـــيلهـــذا الحـــزب الثـــوري المنشـــود 
الفلحــي و مجمــوع الجمــاهير الكادحــة فــي جميــع- ، و يقود التحالف العماليالمنظم و المسلح بعلم الماركسية اللينينية

كدنا على النضال الدفاعي في حالة هجوم العدو المتواصل، الــذي ينهجــه
أ
مراحل النضال، في الهجوم و التراجع، و قد ا
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ن النحــراف اليمينــي يقــوم بتنظيــر انكمــاش الثــوريين فــي حلقــات التكــوين- عبــد ا-نظــام الحســن
أ
الــدليمي ببلدنــا، ل

ن يحتفظ بارتباطه بالجماهير فــي
أ
النظري، في حالة هجوم العدو و تراجع الجماهير الغير منظم،إن على الحزب الثوري ا

ركان العامــة الــتي تقـود العمليــات الحربيـة
أ
ة ال

أ
ن يكون هيا

أ
شدها قسوة، و ا

أ
حلك الشروط وا

أ
جميع مراحل النضال و في ا

.لجيشها، و ل تنفصل عنه لحظة، مهما كان هذا الجيش صغيرا، و مهما كانت الظروف التي يقاتل فيها
لة  .3

أ
كيــد علــى الــدور القيــادي للبروليتاريــا،هــويته الطبقيــةإن المهمــة فــي بنــاء الحــزب هــي بالــذات مســا

أ
لة التا

أ
، مســا

سيس 
أ
ساس الحزب الطبقي، و لهذا فنحن نضع مهمة بناء هذه النـواة فـي مركـزنواة بروليتاريةبواسطة بلورة و تا

أ
 تشكل ا

ولى، من حيث التنظيم و الدعاية والنضال علــى 
أ
خرى، بواسطة التركيز في الدرجة ال

أ
المراكــزالصدارة بالنسبة للمهام ال

ساســية
أ
الــتركيز علــى الفلحيــن و الباديــة بصــفة"، و هــذا فــرق واضــح بيننــا، إذ يشــير الرفــاق بوضــوح إلــى البروليتاريــة ال

ولويــة العمــل داخــل البروليتاريــا الصــناعية و المنجميــة"ذلــك هــو معنــى قولنــا ". عامــة
أ
لة الــتركيز هنــا" (ا

أ
و ل علقــة لمســا

ساســية جــدا تقــع داخــل الباديــة كالمنــاجم مثل
أ
ن عــددا مــن المواقــع البروليتاريــة ال

أ
و الباديــة إذ ا

أ
لة المدينــة ا

أ
، إن)بمســا

ولية ضرورية في مسيرة بناء الحزب الثوري، لماذا ؟
أ
هذا التركيز هو مرحلة ا

ــــا و مســــلح - ــــا الطبقــــي، هــــو الفصــــيل الطليعــــي المنظــــم مــــن البروليتاري ن الحــــزب الثــــوري هــــو حــــزب البروليتاري
أ
ل

لة عمليــة، فل يمكــن تصــور الحــزب
أ
لة نظريــة فقــط، بــل هــي مســا

أ
بالماركســية اللينينيــة، و قيــادة البروليتاريــا ليســت مســا

.الثوري بدون هوية طبقية فعلية
ـــتي يؤهلهـــا واقعهـــا الموضـــوعي لقيـــادة الثـــورة، فـــي مرحلـــة - ـــة، ال ن البروليتاريـــا هـــي الطبقـــة الثوريـــة حـــتى النهاي

أ
ل

.الشعبية، و السير بها بخطى ثابتة نحو الشتراكية- الديمقراطية- المبريالية، إلى النهاية وانتصار الثورة الوطنية
ظهــرت جــدارتها و -

أ
ربعيــن ســنة، قــد ا

أ
ن البروليتاريــا المغربيــة بمــا تملــك مــن تقاليــد نضــالية راســخة مــا يقــرب مــن ا

أ
ل

و فـي النضــال الــوطني الــديمقراطي ضـد
أ
استحقاقها لقيادة الثورة، سواء في معركة التحرر الوطني ضد الستعمار المباشر ا

.الستعمار الجديد
لقد كانت طبقتنا العاملة بدخولها حلبة النضال الوطني، و هي ل تزال حديثة العهد جدا، و بانبثاقها من الفلحين
لهبتــه بقــوة جبــارة، و كــانت مقاومــة الفلحيــن الــتي تــوقفت فــي مرحلتهــا

أ
الــذين قــاوموا الغــزو الســتعماري ببطولــة، قــد ا

ولـــى ســـنة 
أ
، قـــد انتقلـــت إلـــى المدينـــة بفعـــل نهـــوض الطبقـــة العاملـــة و اســـتيقاظ فئت البورجوازيـــة الوطنيـــة، و1934ال

، و لـم يكــن بمقــدور)1955 – 1945(بدخول الطبقة العاملة النضال الـوطني بصـورة فعالـة، فقـد اكـتســب طابعــا جــذريا 
ن يلتهب و يشتد إل بفعل دخول الطبقة العاملة التي نمت قوتها بسرعة، و تعاظم نفوذهــا السياســي،

أ
النضال الوطني ا

يضـــا نضـــال الفلحيـــن الـــوطني 
أ
، و إذا كـــانت البرجوازيـــة الوطنيـــة و الملكيـــة قـــد)جيـــش التحريـــر(و نمـــا و تجـــذر بـــذلك ا

ن الخــط التحريفـي النتهــازي للحـزب 
أ
المغربـي، قـد مكـن" الشـيوعي"اغتصبت قيادة النضـال الـوطني، فـذلك ليـس إل ل

البورجوازية الوطنية من الحتفاظ بالطبقة العاملة تحت وصايتها و منعها من إمسـاك قيـادة الثــورة الوطنيـة و الســير بهــا
فق ديمقراطي جذري

أ
و حين نما و تطور الصراع من جديد ضد النظـام الســتعماري الجديـــد،كانت نضـالت العمــال. في ا

.هي شرارة النهوض الجماهيري الجديد 1963في سنة 
كيف يتم التركيز حاليا ؟ .4
.بالندماج بنضالت الطبقة العاملة العفوية و القتصادية والعمل على قيادتها، و وضعها في اتجاه جذري -
ساسية التي تؤهلها شروطها الموضوعية لبلورة نواة البروليتارية صلبة -

أ
.بالتركيز على المراكز البروليتارية ال

وضاع الطبقة العاملة و نضالتها، و استخراج الدروس منها -
أ
.بالقيام بالتحقيقات في ا
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وسع نطاق -
أ
.بدمج الماركسية اللينينية بنضالت الطبقة العاملة و نشرها على ا

طر البروليتارية صلبة و محترفين ثوريين يشكلون النواة البروليتارية -
أ
.بتكوين ا

دوات إنجاز هذه المهام -
أ
.بناء اللجان العمالية كإحدى ا

داة حاسمة في هذا المجال
أ
.و يشكل بناء منظمة ماركسية لينينية طليعية صلبة و راسخة جماهيريا، ا

، و فقط باكـتساب الطبقة العاملة للجماهيرالقوى الرئيسية للثورةإن للفلحين قوة ثورية جبارة، فهم يشكلون  .5
ن تصــير قــوة ل تقهــر، و لهــذا يشــكل التحــالف 

أ
العمــالي الفلحــي الشــرط الضــروري لقيــادةالغفيــرة مــن الفلحيــن يمكنهــا ا

ســلحتهاالبروليتاريـــا
أ
هــم ا

أ
، فبــدون ضــم القـــوة الهائلـــة للفلحيـــن إليهــا، ســتظل قيــادة البروليتاريـــا محرومـــة مـــن إحـــدى ا

ن الجبهــة المتحـدة ل يمكــن قيامهــا إل بقـدرة الطبقـة العاملــة علـى
أ
هـدافها البعيــدة، كمـا ا

أ
الفعالة في النضال الشـاق نحــو ا

.بناء التحالف العمالي الفلحي تحت القيادة الوحيدة و المباشرة لحزبها الثوري
 مهمــة بنــاء التحـــالفتشــملو لهــذا فــإن مهمــة بنــاء الحــزب الثـــوري ل تنتهــي عنــد مجــرد بنــاء نــواة البروليتاريــة، بــل 

، بــل إن تصـليب هـذه النـواة و تـدعيمها ل يمكــن تصـوره خـارج بنــاء هـذايشكلن عملية واحــدةالعمالي الفلحي، و لهذا 
.التحالف

نهــم وطنيــون
أ
ن الفلحين يشكلون قوة ثوريــة جبــارة، و يخــتزنون طاقــات ثوريــة هائلـة، و بــالرغم مــن ا

أ
و بالرغم من ا

ســــيري البرجوازيــــة و يعجــــزون عــــن حــــل
أ
ــــون بل حــــدود، فــــإنهم بــــدون قيــــادة البروليتاريــــا يظلــــون ا بل حــــدود، و ثوري

ســـلحة الـــتي تنقصـــهم،
أ
معضـــلتهم، إن قيـــادة البروليتاريـــا هـــي الـــتي تجعـــل منهـــم بالـــذات قـــوة جبـــارة، فهـــي تمنحهـــم ال

تمنحهـــم الســـتراتيجية الســـديدة و ترســـم لهـــم الطريـــق الثـــوري، و تمنحهـــم القيــادة الحكيمـــة، و تســـير بالفئت الفقيــرة و
.المعدمة منهم في الطريق الشتراكي، و تجعل منهم جيش حرب الشعب الذي ل يقهر

ن 
أ
، و قمنـــابنـــاء الحـــزب الثـــوري البروليتـــاري، بنـــاء التحـــالف العمـــالي الفلحـــي مســـيرة واحـــدةو لهـــذا بالضـــبط قلنـــا ا

خــر لخــط 
ف
نظريــة"بشجب خط عزلة الطبقة العاملة و احتقار الطاقات الهائلة للفلحين، هذا الخــط الــذي يشــكل وجهــا ا

طـــر
أ
، و كلمـــا نجحـــت النـــواة البروليتاريـــة فـــي بنـــاء هـــذا التحـــالف بشـــكل مبكـــر، كلمـــا"بنـــاء الحـــزب فـــي الســـلم"، و"ال

ن تضمن السراع بعملية بناء الحزب و ضمان القيادة الفعلية للثورة
أ
.استطاعت ا

سـاتذة فــي "نــواة عماليــة"إن مهمة بناء الحزب ل تنحصر إذن في بناء  .6
أ
لة" مــارس 23"، كمـا ينظـر الســادة ال

أ
لمســا

ن تتقـوى إل
أ
الحـزب، إن النـواة البروليتاريــة إذ تتهيكــل كمهمـة نضـالية عـبر النـدماج بكـفــاح الطبقـة العاملـة، ل يمكنهــا ا
سس التحالف العمالي الفلحي، و هو عمل ل ينفصل عـن بــاقي المهـام النضـالية فـي بنــاء الحـزب 

أ
بنـاء منظمـة: عبر بناء ا

...ماركسية لينينية واحدة، دمج الماركسية اللينينية بـالواقع الملمـوس و بنـاء نظريـة ثوريـة، بنـاء خـط ديمقراطــي وطنـي 
.إلخ كما سنحددها فيما بعد

ولويـــة العمـــل داخـــل البروليتاريــــا الصـــناعية و المنجميـــة فـــي إطارهـــا
أ
لة ا

أ
إن هـــذا التحديـــد ضـــروري لكـــي نضـــع مســـا

ن. الصحيح
أ
 بعلقة ضيقة بين الشيوعيين و الطبقة العاملة فقــط، إنــه ل يمكنــه ا

أ
ن ينشا

أ
إن الوعي البروليتاري ل يمكنه ا

جــل نقــل المعرفـة
أ
 إل عــبر ربــط نضــالنا داخــل الطبقـة العاملــة بنضــالنا داخــل الفلحيــن و الشـبيبة المدرســية، مــن ا

أ
ينشا

و لهـــذا فـــإن حصـــر ارتباطـــات. الحســـية للطبقـــة العاملـــة، النـــابع مـــن ممارســـتها فـــي النتـــاج إلـــى درجـــة المعرفـــة العقليـــة
.بذاتها و في صورتها الحقيقية" القتصادية"و " النزعة العمالوية"الشيوعيين بالطبقة العاملة فقط، إنما هو 

طـر نعمـل علـى تــوجيهه .7
أ
ساســي مــن ال

أ
ولـى، إن الطـرف ال

أ
لكننا ل نضع مهمة التركيز على الفلحين في المرتبــة ال

ساســية 
أ
و البــوادي(حاليــا إلــى المراكــز البروليتاريــة ال

أ
و نحــدد عــددا منهــم للتــوجه إلــى العمــال الزراعييــن و)  فــي المــدن ا
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ساســية داخــلمنــاطق الصــدامالفلحيــن فــي 
أ
، و حالمــا يتــم تقــديم بنــاء نــواة بروليتاريــة صــلبة، ســيتم انتقــال القــوى ال

جــل تقــديم مســيرة بنــاء حــزب البروليتاريــا، و قيــادة النضــال الثــوري للفلحيــن، ففــي هــذا النتقــال إلــى
أ
الفلحيــن مــن ا

دون نســيان جدليــة المــدن و البــوادي الــتي يفرضــها. (الفلحيــن يكمــن مســتقبل بنــاء حــزب البروليتاريــا و انتصــار الثــورة
كـثر

أ
س بها بشــريا و اقتصــاديا و سياســيا، فالــدار البيضــاء وحــدها تمثــل ا

أ
واقع بلدنا الملموس، إذ تشكل المدن قوة ل با

خيـــرة بحكـــم سياســـة نظـــام السماســـرة و%ـــ  10مـــن 
أ
مـــن ســـكان المغـــرب، و تزيـــد هـــذه القـــوة حســـب الحصـــائيات ال

).المعمرين الجدد في البادية
 تشكل انطلق العمل الثــوري فــي الفلحيــن و فــينقاط ارتكازإن عملنا حاليا داخل الفلحين، يهدف إلى خلق  .8

ن يتـــم بناؤهـــا داخـــل . الباديـــة عمومـــا
أ
، إذ ل يمكـــن الكـتفـــاء بشــــعار العمـــل داخـــلمنـــاطق الصـــدامو تحديـــدا ينبغـــي ا

كـثر مــن
أ
الفلحيــن بصــورة عامــة، فــالفلحون يتشــكلون مــن فئت متعــددة و يتوزعــون علــى مســاحات واســعة ويشــكلون ا

برزنــا فــي. مــن الســكان%ــ  70
أ
و البعــض منهــا، و قــد ا

أ
ولــى علــى منــاطق الصــدام، ا

أ
لهــذا ينبغــي تركيـز نضــالنا فــي مراحلــه ال

عطينــا" الوضــع الراهــن و المهــام العاجلــة للحركــة الماركســية اللينينيــة المغربيــة"وثيقــة 
أ
هميــة منــاطق الصــدام هــذه، و ا

أ
ا

شرنا إليها بصورة مركزة في وثيقة 
أ
ولى لنطلق العمل داخلها، كما ا

أ
برزناهــا"حول الستراتيجية الثوريــة"الوسائل ال

أ
، و ا

وســـع فـــي مقـــال 
أ
مـــام"بصـــورة تحليليـــة ا

أ
"11عـــدد " إلـــى ال بنـــاء الحـــزب الثـــوري، بنـــاء التحـــالف العمـــالي الفلحـــي مســـيرة 

".واحدة
هميــة كــبيرة، فــي ظــل تطــور شــروط

أ
إن انطلق العمــل داخــل منــاطق الصــدام، حســب إمكانياتنــا الحاليــة يكـتســي ا

جل تضييق الفارق الكبير بين مستوى الحركــة الماركســية اللينينيــة و مســتوى
أ
الصراع الطبقي ببلدنا و احتداده، و من ا

.الحركة الجماهيرية المتقدم
ولــى فــي المرحلــة الراهنــة، هــي بنــاء نــواة البروليتاريــة، و هــذا يعنــي تحديــد الهويــة الطبقيــة .9

أ
ن المهمــة ال

أ
ينــا ا

أ
لقــد را

هميــة بالغـــة فــي
أ
لة ل تكـتســي ا

أ
ســس التحـــالف العمــالي الفلحــي، إن هــذه المســا

أ
للحركــة الماركســية اللينينيــة، و تــوفير ا

سياق بناء حزب البروليتاريا فقط، بل في تصليب الحركة الماركسية اللينينية و توفير إحدى الشــروط الموضــوعية لعــدم
نهــا بــذلك ســترتكز إلــى الطبقــة الــتي يجعلهــا واقعهــا الموضــوعي الطبقــة الثوريــة

أ
انزلقهــا عــن الخــط البروليتــاري الســديد، ل

صـــدقائها الثـــوريين 
أ
قـــرب ا

أ
، الـــذين تـــؤهلهم شـــروطهم الموضـــوعية للســـير معهـــا وفـــق)الفلحيـــن(حـــتى النهايـــة، و إلـــى ا

طــر . الطريــق الثــوري نحــو الشــتراكية
أ
صــل"و لهــذا ل نتفــق إطلقــا مــع موضــوعة الرفــاق فــي سياســة ال

أ
إن المهــم ليــس ال

ول  وقبــل كــل شــيء هــو "الطبقــي
أ
ن المهــم ا

أ
صــل الطبقــي بالــذات، نحــن نعتقــد ا

أ
، و لهــذا تشــكل مهمــة تكــوين و تربيــةال

مــامهم، و
أ
ولــى للحــتراف الثــوري و التثقيــف النظــري ا

أ
كــوادر البروليتاريــا مــن العمــال و مــن الفلحيــن، و فتــح الفــرص ال

تعزيز دورهم داخل حركـتنا الماركسية اللينينية مهمة مركزية في بناء شرط موضوعي صلب، لبناء الخط الثــوري الســديد
.و قيادة الجماهير

صــل الشــعبي محبـذا"و حـتى حينمـا يضــيف الرفــاق، 
أ
صــل" و إن كـان ال

أ
فإنهــا إضــافة غيـر مقنعــة، إذ ل تضـع هـذا ال

نها تشير إلى 
أ
صل – فضل على ا

أ
ولــى، و" الشعبي"الطبقي، و مهمة توفير هذا ال

أ
بدل من التحديد الطبقــي فــي الدرجــة ال

طر البروليتاريا صلبةقبل الخصال، في المرحلة الراهنة من بناء الطليعة البروليتارية، ينبغي إذن العمل على بناء 
أ
 منا

ول، و ليس فقط مجـدة فـي
أ
طر مكافحة ا

أ
و فلحي، ا

أ
صل عمالي ا

أ
الجماهير الكادحة، من الشبيبة الثورية المنحدرة من ا

ساتذة"حفظ الدروس النظرية التي يلقيها 
أ
".مارس 23"على طريقة نشرة " ال

صـــلب المثقفيـــن الثـــوريين، و تتســـلح ليـــس فقـــط 
أ
طـــر تندمـــج با

أ
خـــط سياســـي"و " بتكـــوين إيـــديولوجي عـــام"هـــذه ال
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ن تســتوعب الجــوهر الخلق للماركســية اللينينيــة، و لســهامات الرفيــق مــاو تســي تونــغ ، و تســتوعب الخــط"عــام
أ
، بــل ا

السياسي المحدد للثورة المغربية، إن هذا الستيعاب الجدلي و الحي لنظرية ماركس و إنجلز و لينين و ماو تســي تونــغ،
ساس إجادة استعمالها في تحليل الواقع الملموس

أ
طر، على ا

أ
لة حاسمة في تكوين هذه ال

أ
.مسا

طر في الشروط الراهنة للحركة الماركسية اللينينيــة هـم  .10
أ
ساسي لل

أ
المثقفــون الثوريــون، مــن حركــةإن المصدر ال

ولــى
أ
ولــى مرحليــا فــي عمليــة بنــاء الطليعــة البروليتاريــة، إن الشــبيبةالشــبيبة المدرســية بدرجــة ا

أ
، و يشــكلون الوســيلة ال

داة حاســمة فــي نشــر الماركســية اللينينيــة، والمعــبر عــن الــوعي الحســي للجمــاهير الكادحــةالمدرســية هــي 
أ
، و تشــكل ا

وسع جماهير الشبيبة المدرسية مــن العمـال و الفلحيـن، يشـكل ميـزة هامـة فـي هـذا المجـال، و لهـذا فهـي تفــرز
أ
انحدار ا

مــر يقتــدي بلــترة ســائر المثقفيــن الثــوريين، الــذين.  بالجمــاهير الكادحــةعضــوياالمثقفيــن الثــوريين المرتبطيــن 
أ
لكــن ال

ثير اليــديولوجيات الرجعيــة و البرجوازيــة الســائدة فـي المجتمـع، بواسـطة النــدماج
أ
يبقون بــالرغم مـن ذلـك معرضــين لتــا

بنضـــالت الجمـــاهير الكادحـــة، و التشـــبع بخـــط الجمـــاهير و بالماركســـية اللينينيـــة، ذلـــك هـــو مـــا نقصـــده بمفهـــوم إعـــادة
.التربية

إن دور المثقفين الثوريين لزال كبيرا، لكنه بغيــة عــدم الســقوط فـي النخبويـة و التحريفيــة، ينبغــي عليهــم النخــراط
جــل التخلــص مــن رواســب المعرفــة الرجعيــة و البرجوازيــة، و

أ
فــي الممارســة مــع الجمــاهير الكادحــة والتعلــم منهــا، مــن ا

جــل بلــورة الطليعـة
أ
التربية التي يتلقونها في مجتمــع السـتعمار الجديـد، و ينبغــي إعـادة تربيتهــم فــي سـياق نضــالهم مــن ا

ن المربي هو نفسه في حاجة إلى التربية
أ
.البروليتارية، ذلك ا

جــل .11
أ
هميـة فـي الظـروف الراهنــة، مــن ا

أ
لذلك فإن مهمتنا في الشبيبة المدرسية قطاع الطلبـة و التلميــذ بالغــة ال

:بناء حزب البروليتاريا، و مهماتنا في هذين القطاعين تخدم بناء الحزب، و هي تتوزع بين المهمات الرئيسية
ســـاس شــــعار تعليــــم شـــعبي عربـــي ــ 

أ
فـــق ديمقراطـــي وطنــــي جـــذري، و علـــى ا

أ
وضـــع نضـــالت هـــذين القطـــاعين فـــي ا

و قيـادة هـذه النضـالت تخـدم تكـتيكيــا مهمـات توسـيع النضــال ضـد الحســن –عبـدا – الـدليمي، و. ديمقراطي و علمي
.هو ما نطلق عليه القيام بدور مقدمة تكـتيكية للحركة الجماهيرية مرحليا

نشــر الماركســية اللينينيــة بشــكل واســع، فهمــا يتميــزان بديناميــة فكريــة عاليــة، و بقابليــة عظيمــة لســتيعاب الفكــرــ 
.الثوري، و بهذا فهما يشكلن مركزا رئيسيا للصراع اليديولوجي و انتشار إيديولوجية البروليتاريا

طر متمرسة بالنضال بالنسبة للحركة الماركسية اللينينيــة فـي ظـل شـروطها الذاتيــةــ 
أ
تشكلن ميدانا لتنشئة و تربية ا

.الراهنة
كــبر، فهــم يمثلــون فئــة مــن شــبه البروليتاريــا، و بحكــم انســداد منافــذ المســتقبل

أ
هميــة ا

أ
و يكـتســي قطــاع التلميــذ ا

مامهم، في ظل نظام التعليم النخبوي القائم على التبعية المطلقة للمبريالية
أ
.ا

، مهمـةتوحيد الماركسيين اللينينيين في منظمة مكافحة واحدة تكون نواة صـلبة للحـزب الثــوريتشكل مهمة  .12
شــرنا فــي البدايــة إلــى الخطــوط العريضــة لنجـــاز هــذه المهمــة

أ
خــرى، و قــد ا

أ
مركزيــة حاســمة فــي إنجــاز مجمــوع المهــام ال

و الحلقـــة المركزيـــة فـــي إنجازهـــا، هـــي توحيـــد الخـــط اليـــديولوجي و السياســـي و التنظيمـــي للحركـــة الماركســـية. العظيمـــة
ن يكـــون ديمقراطيـــا والصـــراع اليـــديولوجي اليجـــابياللينينيـــة المغربيـــة، بواســـطة 

أ
ن يكـــون هادفـــا للوحـــدة، و ا

أ
، علـــى ا

ن يرتبــــط بالممارســــة المشـــتركة الموحـــدة، و يتبـــادل
أ
منظمـــا خاضـــع لبرنامــــج متماســـك الحلقـــات و منســـق الخطـــى، و ا

ن يتجنــب كـل مســاوئ الحلقيـة و البــتزاز 
أ
و بهـذا الصـدد... إلــخ ... التجارب و المؤازرة النضالية ضـد العـدو المشـترك، و ا

ول و الثــاني مــن (نستفســر عمــا لحظنــاه فــي العــددين اللــذين تســلمناهما مــن جريــدة الرفــاق 
أ
وحــدة العمــال و"العــدد ال
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ولى ") الفلحين
أ
 تحت اسم الجريدة على الصفحة ال

أ
لة" لسان الحركة الماركسية اللينينية المغربية: حيث نقرا

أ
هذه مســا

م ل، و حرصـا علـى تــدعيم المسـيرة
أ
و جرائــد الرفـاق ا

أ
خطيرة جـدا و نحــن ل نــدري مـا إذا كـانت ل تــزال تكـتــب فـي جريـدة ا

.اليجابية للنقاش فإننا نحتفظ بموقفنا حتى نتوصل بتوضيح من الرفاق
هميــة البالغــة

أ
شــرنا إليــه، بالضــافة إلــى عــدم إعطــاء الرفــاق ال

أ
لة التوحيــد توجــد بيننــا اتفاقــات باســتثناء مــا ا

أ
فــي مســا

ســاس رؤيــة موحــدة للوضـع السياسـي فـي كـل مرحلــة و للمهــام الـتي يتطلبهــا،
أ
لة بناء علقات نضالية مشتركة، على ا

أ
لمسا

ساســية لتحقيــق المزيــد مــن التقــارب اليــديولوجي و السياســي وممارســة القناعــات الموحــدة و
أ
إن ذلــك سيشــكل وســيلة ا

هميتهــا البالغــة، و
أ
لة ا

أ
تدعيمها، و تمتين جبهـة النضــال ضـد الحكــم الرجعـي، و لهـذا نــدعو الرفــاق إلـى إعطـاء هـذه المسـا

.، لمصلحة النضال ضد النحراف اليميني ذاته وتصفيته"مارس 23"ذلك ما ننهجه حتى مع رفاق 
ســـاس خـــط بروليتـــاري

أ
ساســـي للتوحيـــد، علـــى ا

أ
إن بنـــاء منظمـــة ماركســـية لينينيـــة موحـــدة وصـــلبة يشـــكل الهـــدف ال

جــل بنــاء
أ
سديد، و ستشكل هذه المنظمة النواة الصــلبة للحــزب الثــوري، و هـي الــتي سـتقوم بالمهــام الـتي سـطرناها مـن ا

نهــا ستصــهر إرادة
أ
الحــزب قيــادة نضــالت الجمــاهير المتصــاعدة ضـد حكــم الحســن – عبـدا – الـدليمي و المبرياليــة، ل

.الماركسيين اللينينيين و ترص وحدتهم اليديولوجية و السياسية و التنظيمية بصورة ل توفرها حالة التشتت
ن تقــوم عليهــا المنظمــة الماركســية .13

أ
نســطر بعــض المبــادئ التنظيميــة لحــزب البروليتاريــا الثــوري، و الــتي ينبغــي ا

:اللينينية الموحدة
القائمة على جدليـة الطليعـة و الجمـاهير، و تـوفير منظمـة حديديــة و موحـدة الرادة و الفكـر: المركزية الديمقراطية ــ 

ساس وحدة النضباط على جميــع المســتويات،
أ
و الممارسة، و تفتح مجال النتقاد و البتكار، و متدفقة الحيوية، على ا

و ينبغـــي ممارســـة المركزيـــة الديمقراطيـــة مـــع الجمـــاهير، و ذلـــك مـــن خلل جدليـــة المنظمـــة و التنظيمـــات الثوريـــة شـــبه
.الجماهيرية و المنظمات الجماهيرية

مام الجماهيرــ 
أ
.النقد والنقد الذاتي داخل المنظمة و ا

 يجســد: القيــادة الجماعيــة ــ 
أ
شــكال تســلط الفــرد و المبــادرات الفرديــة اللمســؤولة، إن هــذا المبــدا

أ
عــبر ضــرب كافــة ا

.مفهوم البروليتاريا العام على صعيد الممارسة التنظيمية
.النضباط البروليتاري الصارم و الموحد على كافة المستوياتــ 

:يتطلب تطبيق هذه المبادئ الشروط التالية 
طرــ 

أ
.تعزيز الطابع البروليتاري للمنظمة و بلترة ال

تسديد التثقيف النظري و الصراع اليديولوجي الهادفــ 
التطبيق المتواصل لخطها و انتقاده و إنمائهــ 
.التطهير المستمر للمنظمة من كافة العناصر المنحرفة و المتفسخة و المرتدة و تجديد دمائها باستمرارــ 

المنظمة الماركسية اللينينية الموحدة، تتطلب العمل بصورة متواصلة على: إن مهمة بناء الحزب و بناء نواته  .14
تنظيمــات ثوريــة شــبه جماهيريــة مرتبطــة بهــا، ثــم المنظمــات الجماهيريــة العلنيــة و الســرية الــتي ترمــي علــى تنظيــمبنــاء 

وســع الجمــاهير
أ
و الحــزب الطليعــي و الجمــاهير الواســعة فــيا

أ
ســلك الرابطــة بيـــن المنظمــة ا

أ
، و تشــكل فــي مجموعهــا ال

شــكال
أ
نـواع و ال

أ
و هـي التنظيمـات الـتي(إن التنظيمـات الثوريــة شـبه الجماهيريـة . مختلــف التجاهـات، و مـن مختلـف ال

طيره، كمــا) تضــم المناضــلين المتقــدمين الملتفيــن حــول المنظمــة
أ
داة حاســمة فــي قيــادة نضــال الجمــاهير و تــا

أ
تشــكل ا

يضـــا
أ
داة حاســمة فـــي شـــروط النضـــال الســـري ببلدنــا، فـــي ظـــل النظـــام الســـتبدادي القـــائم ببلدنـــا، و تشـــكل ا

أ
تشـــكل ا
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طــر
أ
وســيلة تــدعيم المنظمــة الشــيوعية المركزيــة، المتقلصـة العــدد بالضــرورة، و المقتصــرة علــى المحــترفين الثــوريين و ال

الشــيوعيين المتمرســين، فهــي تزودهــا بشــيوعيين جــدد باســتمرار، متمرســين بالنضــال الثــوري داخــل هــذه التنظيمــات
داة انغراســها فــي

أ
طيرهــا وا

أ
داة تا

أ
نهــا تشــكل شــرايين المنظمــة الممتــدة داخــل المنظمــات الجماهيريــة، و ا

أ
الثوريــة، كمــا ا

ن تجيــد الســتعمال الخلق لكــل شــكل، حســب الظــروف الملموســة، بــالتركيز علــى هــذا. الجماهيريــة
أ
و علــى المنظمــة ا

و تلك، و إدراك العلقات و الروابط الجدلية القائمة بينها
أ
و ذاك، في هذه المرحلة ا

أ
.الشكل ا
لة .15

أ
هميــة البالغــة فــي بنــاء الحــزب، فــإن التفــاق حاصــل بيننــا فــي هــذه المســا

أ
لة الجريــدة، ذات ال

أ
بالنســبة لمســا

مــام"و قد سجلنا ملحظاتكم البناءة حول الكلمة الـتي كــانت تطبــع علــى غلف جريــدتنا المركزيــة . حول دورها
أ
" :إلـى ال

، و هــذا راجــع إلــى الهمــال، فقــد كــانت"ســاعدوا علــى نشــر الفكــر الثــوري بتســليم هــذه النشــرة إلــى رفــاقكم و معــارفكم"
مــام"موجــودة علــى غلف 

أ
ن ينســحب منهــا منظــور النحــراف اليمينــي، فـي إطــار المفهـوم الســائد لــدور " إلــى ال

أ
إلــى"قبــل ا

مــام
أ
همــل وجودهــا بعــد ذلــك" ال

أ
مــرا مفيــدا،. فــي تلــك المرحلــة، و ا

أ
ســلوب العمــل بهــا ل يجعــل منهــا ا

أ
ن ا

أ
لكننــا ل نعتقــد ا

داة
أ
ن تتم دراستها بشكل جمـاعي، و هـي تنحصـر فـي تنظيماتنــا الثوريــة شـبه الجماهيريــة، و تشــكل ا

أ
فنحن نعمل على ا

خطــاء متعــددة فــي هــذا المجــال، لكننــا. لحمهــا و تمســكها، بالضــافة إلــى منظمتنــا ذاتهــا
أ
ن رفاقنــا مرتكبــون ا

أ
و ل ننفــي ا

شـواط
أ
مامنا قطع ا

أ
نعمل على محاربتها بشكل مستمر و تصحيحها، و نحن نحرز نتائج طيبة في هذا المجال، و ل يزال ا

داء دورهــا المنظــم بصــورة فعالــة
أ
جــل ا

أ
جــل. عديــدة مــن ا

أ
و ســتكون انتقــادات الرفــاق فــي هــذا المجــال عــامل فعــال، مــن ا

تصحيح العمل بها، و لهذا فإن تبادل الجرائد و لو على نطاق ضـيق، سيسـمح بتبـادل التجــارب و النتقـادات و تحســين
عداد . العمل بها باستمرار

أ
ما عن كـثرة المواضيع النظرية، فذلك ل نتركه في بعض ا

أ
مـام"ا

أ
و هـذا راجــع لســببين، "إلـى ال

:
يتوصـل بالجريـدة المناضـلون الملـتزمون فـي إطــار تنظيماتنــا شـبه الجماهيريـة بالضـافة إلـى الرفـاق، و لهـذا فهـي/ـ 1

همية
أ
. تلعب دورا موجها و منظما بالغ ال

الصــراع الــدائر، ممــا يفــرض مهمــة التوضــيح النظــري و إبــراز الخــط السياســي الســديد، كمهمــة ملحــة و دائمــة فــي/ــ 2
.المرحلة الراهنة

ن هنــاك مبالغــة متشـددة فـي سـريتها، ممــا
أ
يضـا ا

أ
ننــا نســتنتج ا

أ
و نتفق مع المبادئ التي حددها الرفــاق للجريــدة، إل ا

ننـــا ل نعلـــم عـــن ممارســة الرفــاق بهـــا مــن الناحيــة
أ
قــد يقلـــص دورهـــا المنظـــم و الـــدعائي و فــي الصــراع الــدائر حاليـــا، كمــا ا

.العملية
لة  .16

أ
هميـــة بالغـــة فـــي بنـــاء الحـــزبتكـتســـي مســـا

أ
ســـاليب العمـــل ا

أ
صـــول فـــنا

أ
ن تجيـــد ا

أ
، إذ ينبغـــي علـــى الطليعـــة ا

لة الخـــط و تعكســـه فـــي الممارســـة، فلنجـــاح خططنـــا
أ
النضـــال الثـــوري، خاصـــة فـــي شـــروط بلدنـــا، و هـــي مرتبطـــة بمســـا

مــر هنــا
أ
ســاليب و الوســائل الملئمــة لتطبيقهــا، و ل يتعلــق ال

أ
ن نجــد لهــا ال

أ
ن تكــون ســديدة، بــل ا

أ
السياســية ل يكـفــي ا

ســاليب جامــدة، بــل هــي تتنــوع و تتعــدد حســب الظــروف الملموســة و المعقــدة، 
أ
، و الشــيوعيإن الثــورة إبــداعبتقنيــن ا

قلهـا
أ
كـثر الطـرق فائـدة، و ا

أ
هـداف المرسـومة بــا

أ
إنسان مبدع، يعمل على ابتكــار وســائل العمـل الـتي تهـدف إلـى تحقيـق ال

قصرها زمنا
أ
جل سد منابع الخطــر، نلخــص موقفنــا. تكليفا، و ا

أ
لة الستقطاب من ا

أ
و بهذا الصدد نتفق مع الرفاق في مسا

مــر فيمــا يتعلــق. تغليــب مقــاييس الكيــف علــى الكــم، و تغليــب مقــاييس الممارســة النضــالية: فــي هــذا التجــاه 
أ
كــذلك ال

ن يكمــن التشــدد فــي ســريتها علــى
أ
لة الجريــدة الــتي نخشــى ا

أ
ســلوب العمــل بهــا، مــا عــدا ملحظتنــا حــول مســا

أ
بالوثــائق و ا

يضـا مـع الرفـاق فيمـا يتعلـق بعــزل الرفـاق المحرضـين عـن المنظمـة، فهـذا قـد. حساب دورها المنظـم و الـدعائي
أ
ل نتفـق ا
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يكــون علــى حســاب تقــدمهم السياســي و مســاهمتهم فــي حيــاة المنظمــة، إن عــزل الرفــاق عــن المنظمــة يــؤدي إلــى مــوتهم
شـــكال الســـرية الملئمـــة لمســـاهمتهم مســـاهمة مباشـــرة و فعالـــة فـــي نشـــاط. سياســـيا

أ
لهـــذا ينبغـــي العمـــل علـــى تـــوفير ال

ســاليب العمــل، ل ننســى. المنظمــة الــداخلي، الــذي يكســب الرفــاق حيويــة كــبيرة
أ
و نحــن إذ نعمــل علــى التقــان البــالغ ل

سـاليبه
أ
نجــع ا

أ
التثقيــف اليـديولوجي و السياسـي للرفــاق المناضــلين و تربيتهــم علـى الصـمود فــي وجــه العــدو، و فــي وجــه ا

ـــة  ن، فـــي تحطيـــم المنظمـــات الثوري
ف
إن تربيـــة شـــيوعيين عنيـــدين و متمرســـين مـــدركين لواجبـــاتهم. التعـــذيب: حـــتى ال

ولى لصمودهم حينما يكونون معزولين في عــالم الجلديــن
أ
.الثورية و لحتمية انتصار الثورة البروليتارية، هو الضمانة ال
حـــرزت المنظمـــة نتائـــج عظيمـــة

أ
تعرضـــنا لمحاولـــة ضـــرب المنظمـــة مـــرات 1972فمنـــذ مـــاي . و فـــي هـــذا الصـــدد بالـــذات، ا

نـــواع
أ
قســـى ا

أ
ي نتائـــج فـــي هـــذا المجـــال، بفضـــل صـــمود رفاقنـــا البطـــولي فـــي وجـــه ا

أ
متعـــددة، و لـــم يتوصـــل العـــدو إلـــى ا

.التعذيب
 يســتجيب لطــابع الثــورة فــي المرحلــةنهــج خــط وطنــي – ديمقراطــي،ل تنفصــل مهمــة بنــاء الحــزب عــن ضــرورة  .17

هـــداف البعيـــدة للبروليتاريـــا
أ
وســـع الطبقـــات و الفئت الوطنيـــة بال

أ
ن قـــدرة. الراهنـــة، و يدمـــج المصـــلحة الوطنيـــة ل

أ
ذلـــك ا

الحركــة الماركســية اللينينيــة علــى جــر القــوى الديمقراطيــة إليهــا، و دفعهــا إلــى النضــال ضــد الحكــم المتعفــن، و توســيع
عزلته، سيعطي مضمونا واسعا لنضال الجماهير، و ترتبط هذه المهمــة جــدليا بمهمــة انتقــاد ميولتهــا النتهازيــة اليمينيــة
في التعامل مع الحكم، و تشطيب هيمنة إيديولوجيتها البرجوازية على الجمــاهير الكادحــة، و انتقــاد ميولتهــا اليســارية

لة الجبهة المتحدة). البصريين(المتطرفة 
أ
لة في معرض نقاشنا لمسا

أ
.و سنعود لهذه المسا

إن عمليــة صــياغة خــط ماركســي لينينــي ســديد للثــورة المغربيــة، و بنــاء الحــزب الثــوري البروليتــاري، ل تنفصــل .18
همية بالغـة فـي هـذاالثورة المغربية جزءا ل يتجزء من الثورة العربية،لحظة عن مهمة اعتبار 

أ
 و تكـتسي الثورة المغربية ا

فـإن الثـورة المغربيـة تشـكل. فبحكم اشتداد الصراع الطبقي ببلدنا، و بحكم اســتراتيجية المبرياليــة بالمنطقـة. المجال
، ممـــا يضـــع علـــىالحلقـــة الضـــعيفة للمبرياليـــة فـــي غـــرب الـــوطن العربـــي، و لهـــذا تشـــكل المركـــز الغربـــي للثـــورة العربيـــة

: إن مهماتنا بهذا الصدد تتمحور في . الماركسيين اللينينيين المغاربة مهمات جسيمة في هذا المجال
جــــلــ 

أ
مــــة العربيــــة فــــي نضــــالها ضــــد المبرياليــــة و الصــــهيونية و الرجعيــــة، مــــن ا

أ
ربــــط كـفــــاح الشــــعب المغربــــي بال

و وضـع ذلـك فـي مهمـات الدعايـة الثوريــة لفضــح منــاورات نظـام. الستقلل الوطني و الديمقراطية و الوحدة و الشـتراكية
. الحسن – عبد ا – الدليمي في هذا المجال

.الرجعية-الصهيونية-تدعيم و توسيع جبهة ثورية عربية واسعة ضد الهجمة المبرياليةــ 
تمتين علقاتنا السياسية و النضالية بالفصائل الماركسية اللينينية على امتداد الوطن العربي، و العمل على بلــورةــ 

خط نضالي عام على الصعيد القومي يوحد بينها، و يضع فـي حســابه بــذات الـوقت، الخصــائص المميـزة لكــل نظــام علـى
مميــة فــي دعــم الثــورة العالميــة، علــى. الصــعيد القطــري

أ
و بهــذا الطريــق بالــذات، ستســهم الثــورة المغربيــة بواجباتهــا ال

شــــكال
أ
مميــــة البروليتاريــــة، و توطيــــد الخــــط البروليتــــاري الســــديد علــــى المســــتوى العــــالمي، و محاربــــة كافــــة ا

أ
قاعــــدة ال

.التحريفية المعاصرة
صـيلة و العميقـة بيــن الشــعب المغربـي و الشـعب العربــي فـي الصـحراء الغربيـة، يجعــل مــن الضــروري

أ
إن الروابط ال

جل إنشاء المركز الغربي للثــورة العربيــة، 
أ
دمــج كـفــاح التحــرر الــوطني فــي الصــحراءفي صياغة الستراتيجية الثورية، من ا

هميـة فـي. الغربية بالثورة الوطنية الديمقراطية الشعبية، في استراتيجية واحـدة و جبهـة واحـدة
أ
إن هـذه المهمـة بالغـة ال

.بناء الخط الثوري السديد للحزب الماركسي اللينيني المغربي
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الجبهة الثورية المتحدة
،ثـورة وطنيــة ديمقراطيـة شـعبيةإن طبيعة النظام الطبقي السائد ببلدنا، يجعل مــن الثـورة الـتي تختمـر ببلدنـا  .1

ساســي القــائم بيــن الطبقــة الكمبرادوريــة الحاكمــة، الــتي تضــم الملكيــن الكبــار و البرجوازيــة
أ
تســتهدف حــل التنــاقض ال

خــرى، و
أ
ســهم الملكيــة و ســيدتهم المبرياليــة مــن جهــة، و الشــعب بطبقــاته الوطنيــة مــن جهــة ا

أ
الكمبرادوريــة، و علــى را

البروليتاريــا، الفلحـون، شــبه البروليتاريــا،: يتكون الشعب في المرحلة التاريخية الحالية من الطبقات الوطنية التالية 
.البرجوازية الصغيرة، البرجوازية المتوسطة الوطنية

:و تستهدف الثورة الوطنية الديمقراطية الشعبية تحقيق المهمات التالية 
الطاحة بسلطة الدكـتاتورية الملكية و الطبقـة الكمبرادوريــة و المبرياليـة، و إرسـاء دكـتاتوريــة ديمقراطيـة شـعبية،ــ 

.في إطارالجمهورية الديمقراطية الشعبية، بواسطة المجالس الشعبية
.تحقيق الثورة الزراعية، و تحرير اقتصادنا من هيمنة المبريالية و الستعمار الجديدــ 
.بناء ثقافة شعبية عربية ديمقراطية و علميةــ 
.تهيئ جميع الشروط للنتقال إلى الشتراكيةــ 
.السهام في انتصار الثورة العربية و العالميةــ 

مد
أ
.و يتم انتصار الثورة الوطنية الديمقراطية الشعبية، بواسطة حرب الشعب الطويلة ال

وســع الطبقــات
أ
ن تقوم ببنــاء تحــالف ا

أ
جل انتصار الثورة الوطنية الديمقراطية الشعبية، فإن على البروليتاريا ا

أ
و من ا

جل عزل العدو الرئيسي و تركيز جميع القوى عليه للطاحة به
أ
.و الفئت الوطنية ذات المصلحة في هذه الثورة، من ا

ساسيان لقيام التحالف الثوري و الوطني الواسع، و انتصار الثـورة الوطنيـة الديمقراطيــة الشـعبية .2
أ
إن الشرطان ال

 و ل ســيما الفلحيــن الفقــراء و المعــدمين،الفلحــي،  -   و بنــاء التحــالف العمــالي بواســطة حزبهــا، قيــادة البروليتاريــا: همــا 
.الحليف الموثوق به بالنسبة للبروليتاريا

داة السياسية و التنظيمية لتحالف الطبقات و الفئت الوطنية و ســائر العناصــر المعاديــة لســيطرة العصــابة .3
أ
إن ال
و الجبهــة الثوريــة المتحــدةالمبريالية، هي -الكمبرادورية

أ
. بقيـادة الحــزب الثــوريالجبهة الوطنية الديمقراطية الشعبية، ا

ساســيين 
أ
لة الســلطة،: و هــذه الجبهــة ترتكـــز فــي برنامجهـــا علــى بنـــدين ا

أ
لة مســا

أ
 للطاحــة بالنظــامالعنـــف الثـــوري و مســا

ن يشــمل برنامجــا وطنيــا ديمقراطيــا،
أ
ســاس النضــال العســكري فقــط، بــل ينبغــي ا

أ
القــائم، فل ينحصــر قيــام الجبهــة علــى ا

سـاس سـلطة وطنيــة ديمقراطيــة شـعبية
أ
فالتفــاق حــول النضــال العســكري بـذاته. كما حددنا خطـوطه العريضـة، و علــى ا

ن تكـــون مؤهلـــة
أ
ـــى النضـــال العســـكري، دون ا  فئت مـــن العـــدو نفســـه لحـــل التناقضـــات بينهـــا إل

أ
غيـــر كـــاف، فقـــد تلجـــا

لة برنامج الجبهة و خطها السياسي. للنخراط في الجبهة
أ
همية الكاملة لمسا

أ
.ينبغي إذن، إعطاء ال

4.  
أ
طــــراف الجبهــــة، الصــــراع، هــــوالوحــــدة مــــع النقــــدإن مبــــدا

أ
ن يســــود العلقــــات بيــــن ا

أ
ــــذي ينبغــــي ا ســــلوب ال

أ
 ال

اليــديولوجي و النقــد ضــد التذبــذب و ميــولت المســاومة و الصــلحية القائمــة موضــوعيا فــي صــفوف حلفــاء البروليتاريــا و
سـاس البرنامــج السياسـي و صـيانته و تجــذيره باسـتمرار. الفلحين الفقــراء

أ
و الشـرطان الحاسـمان لسـيادة. و الوحـدة علـى ا

.قيادة الحزب الثوري، و التحالف المتين بين العمال و الفلحين: التوجيه البروليتاري، هما 
ن هذا التحالف في واقع بلدنا الملمـوس، ســيتم بصــورة  .5

أ
، وكطبقــاتبيــن الطبقـات الوطنيــة رئيســية نحن نؤكد ا

حزاب تسير نحو تقلص نفوذهــا الجمــاهيري و السياســي حــتى داخــل
أ
ن هذه ال

أ
حزاب البرجوازية الحالية، ل

أ
ليست عبر ال

حــزاب جماهيريــة تمثــل طبقاتهــا سياســيا و تنظيميــا، إلــى تجمعــات فئويــة مــن
أ
طبقاتهــا نفســها، و تتحــول تــدريجيا مــن ا
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إن هــذا يفرضــه واقــع تطــور الصــراع الطبقــي ببلدنــا، حيــث كــان الشــرط الضــروري لنمــو الطبقــة. المحــترفين السياســيين
حــزاب السياســية الجماهيريــة للبرجوازيــة الوطنيــة، و تحويلهــا إلــى

أ
ســها الملكيــة، هــو تفكيكهــا لل

أ
الكمبرادوريــة و علــى را

ســلوب المــزدوج الــذي درج
أ
فئت من السياسيين المحترفين، و العمل علـى دمجهــم فــي إطــار النظـام نفســه، بواســطة ال

خــرى: الحكــم علــى التعامــل بــه معهــم 
أ
و لهــذه الســتراتيجية. الرهــاب المســتمر مــن جهــة، و الحــوار و المنــاورة مــن جهــة ا

يضا
أ
ساسها القتصادي ا

أ
.المدعمة من طرف المبريالية ا

حــزاب تمثــل طبقاتهــا مــن الناحيــة السياســية، فكــل موقــف سياســي فــي المجتمــع هــو
أ
ن هــذه ال

أ
إننــا ل ننفــي إطلقــا ا

موقــف طبقــي، ينتمــي لطبقــة مــا، لكــن تمثيلهــا لهــذه الطبقــات كـقــوى فاعلــة فــي الصــراع الطبقــي، و مــن موقــع مصــالحها
كـثر ميولتها اليمينية و مصالحها الفئوية كمحترفين سياســيين،

أ
الطبقية المعادية للمبريالية يتقلص تدريجيا، و تمثل ا

جنحــة و عناصـر جذريــة. ما يجعلها بصورتها الحالية، غير مؤهلة للنخراط فــي الجبهـة الثوريــة المتحـدة
أ
و ل ننفــي تواجــد ا

ن نمـــو نضـــالت العمـــال و الفلحيـــن و القـــوى الثوريـــة، ســـيؤدي بتمـــايز هـــذه
أ
برزنـــا دائمـــا ا

أ
حـــزاب، و قـــد ا

أ
داخـــل هـــذه ال

حــزاب الموجـودة محـدودة، و ل
أ
جنحة الجذريـة و بروزهــا بشــكل مسـتقل، لكــن هـذه الفئت الموجـودة داخـل هـذه ال

أ
ال

هميتها، إننا ل نسد باب الجبهة في وجه جميـع هـذه الفصــائل و العناصـر
أ
ن نضخم من ا

أ
ن نبالغ في قيمتها و ا

أ
ينبغي لنا ا

ن تضــم هــذه الجبهــة
أ
ن مــن مصــلحة البروليتاريــا و حلفائهــا الثــوريين ا

أ
حــزاب و خارجهــا، ذلــك ا

أ
الجذريــة داخــل هــذه ال

وسع الطبقات و الفئت، و العناصر الوطنية المعادية للمبرياليــة و لطغمـة الحســن
أ
بــل تقــوم إحـدى. الــدليمي-عبــد ا-ا

جنحة و العناصـر الجذريــة إلـى التعــبير عــن نفســها بشــكل مسـتقل، و
أ
ساسية في هذا التجاه، إلى دفع هذه ال

أ
مهماتها ال

ن نعمــل علـى مـد جســور التحــالف الـوطني الواسـع، للسـتفادة. دفعهـا للنخــراط فـي الجبهـة الثوريــة المتحـدة
أ
بـل يجـب ا

كـثر شراسة في كل مرحلة 
أ
-عبــد ا-و هو في المرحلة الراهنة طغمة الحســن(حتى من تناقضات العدو، و عزل العدو ال

.تمهيدا للطاحة به) الدليمي و المبريالية
ن نلمس إمكانياتها و حدودها ؟ .6

أ
ما هي بالملموس هذه القوى الديمقراطية و فصائلها الجذرية حتى نستطيع ا

حـــزب البرجوازيـــة المتوســـطة، يمثـــل ميلهـــا السياســـي لصـــلح النظـــام الحـــالي، و يضـــم حـــزب:  حـــزب الســـتقلل
ن حــزب الســتقلل ســيقبل يومــا النخــراط فــي

أ
يضــا عناصــر هامشــية مــن الطبقــة الكمبرادوريــة، و ل نعتقــد ا

أ
الســتقلل ا

لة الســلطة بواســطة النضــال العســكري، لكننــا ل ننفــي إمكانيــة تطــور بعــض العناصــر الشــابة
أ
جبهــة ثوريــة، تطــرح مســا

.المتنوعة في حزب الستقلل
الـــوجه السياســـي للبيروقراطيـــة النقابيـــة، يمثـــل تجمعـــا سياســـيا يمينيـــا داخـــل البرجوازيـــة:  اتحـــاد عبـــد ا إبراهيـــم

الوطنيــة، و ترتبــط مصــالحه بمصــالح الجهــاز النقــابي الــبيروقراطي المرتبــط بجهــاز الدولــة، فهــو يشــكل فئــة معاديــة لنمــو
البروليتاريا كطبقة ثوريــة مســتقلة، و لهـذا فــإن مـن مهمــات بنــاء حــزب البروليتاريــا بالنســبة للماركســيين اللينينييــن، هـي

ي نضــال جــذري، حيــن وقفــت صــفا. إزاحــة هيمنـة هـذه الفئــة علــى الطبقــة العاملــة المغربيــة
أ
و قــد بــرز موقفهــا المعــادي ل

.1973مارس  3واحدا مع الطبقة الحاكمة حين انطلق حركة 
ن هـــذه:  جماعـــة علـــي يعتـــه

أ
قصـــى حـــد لهـــذه القـــوى السياســـية، و ل نعتقـــد ا

أ
و هـــي فئـــة معزولـــة جـــدا، و ذيليـــة إلـــى ا

قل في المدى المتوسط
أ
.الجماعة ستنهج طريقا جذريا على ال

و هي فئة سياسية تعبر عن اتجاه البرجوازية الصغيرة الصلحي، و تشكل في ذات الوقت الواجهة:  اتحاد بوعبيد
ييـــد الجبهـــة الثوريـــة و النخـــراط فيهـــا

أ
مـــر نضـــال إيـــديولوجيا و. السياســـية لجنـــاح البصـــري، و هـــي مؤهلـــة لتا

أ
و يتطلـــب ال

.سياسيا عديدا ضد ميلها الصلحي
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هو الفئة التي تعــبر عــن الميـل الـديمقراطي الثـوري داخــل البرجوازيــة الصـغيرة، و اتجاههـا البلنكـي:  جناح البصري
كـثر القوى السياسية استعدادا مــن الناحيــة الموضـوعية، للنضــمام كطـرف فعــال فــي

أ
في الستيلء على السلطة، و هي ا

ن جنــاح البصــري، زائــد الحركــة الماركســية اللينينيــة يشــكل الجبهــة الثوريــة
أ
ن نعتــبر ا

أ
الجبهــة الثوريــة، لكــن ل ينبغــي ا

المتحدة، إن هذا إنما يقفز عن طبقات وطنية و عناصر مستقلة ل يمثلها هــذا الجنــاح، و ل الحركــة الماركســية اللينينيــة،
طرافا فعالة في الجبهة

أ
.ستشكل ا

خـر قـد يتطــور فــي ظــل نمـو الشــروط الموضـوعية للصـراع الطبقـي داخــل الجيــش، هـو
ف
فــي هـذا الصـدد نرشــح اتجاهــا ا

ن بــروزه رهيــن بمــدى قــدرة الطليعــة البروليتاريــة علــى التقــاط النزعــة
أ
اتجــاه الضــباط الــوطنيين، هــذا احتمــال فقــط، إذ ا

.الوطنية التي تنمو داخل الجيش، في إطار عمل سياسي منظم، و دفعها إلى جانب الثورة الشعبية
ن .7

أ
كـثر هـذه القـوى السياســية حاليــا اســتعدادا للنخــراط فــي جبهــة ثوريــة متحـدة، إل ا

أ
إن جناح البصــري إذن هـو ا

ن تـوفر عــدة شــروط سيسـاعده علــى التطــور فـي اتجــاه
أ
خطه السياسي الراهن و ممارسته الراهنة ل يكـفيــان، لكننــا نعتقــد ا

نقـــاض انـــدحار خطــه البلنكـــي الـــبرجوازي
أ
ديمقراطـــي وطنـــي جـــذري، يــؤهله للنخـــراط كطــرف فعـــال فـــي الجبهــة، علـــى ا

برزنــا ســابقا حمــل الســلح فقــط
أ
إن النهــج الحــالي. الصــغير، فل يكـفــي فــي هــذا المجــال كشــرط للنخــراط فــي الجبهــة كمــا ا

ن يشكل طرفا فعال في الجبهة، و من سمات هذا النهج السلبية 
أ
:الذي ينهجه، ل يسمح له با

مري ــ 
ف
سلوب التا

أ
وفقير(ال

أ
.بدل من العنف الجماهيري) يصل به لحد التحالف مع ا

.الديمقراطي الجذري الذي حددنا بعض بنوده سابقا- برنامج إصلحي ل يصل إلى مستوى البرنامج الوطنيــ 
ثير السلبي الذي تتركه ممارسته على الجماهيرــ 

أ
.التا

.معاداته المتطرفة للشيوعيةــ 
ثير السياســي للحركـة الماركسـية اللينينيــة كطليعـة،

أ
جــل إبــراز الخــط الثــوري السـديد، و توسـيع التــا

أ
إن النضــال مــن ا

ـــتي تملـــك المكانيـــات. يتطلـــب نضـــال إيـــديولوجيا و سياســـيا ضـــد هـــذا النهـــج و لهـــذا فهـــو إذ يشـــكل القـــوة السياســـية ال
للنضــمام إلــى الجبهــة، تتطلــب بــذات الــوقت و بصــورة جدليــة نضــال إيــديولوجيا و سياســيا ضــد نهجــه الســلبي، بهــدف
دفعـــه فـــي التجـــاه الـــوطني الـــديمقراطي الجـــذري الـــذي يســـاهم فـــي صـــهر إرادة الشـــعب فـــي الثـــورة الوطنيـــة الديمقراطيـــة

 و قــدرتها علــى الســير قــدما فــي بنــاء حــزبإن تنميــة و تقويــة دور الحركــة الماركســية اللينينيــة. الشــعبية بقيــادة البروليتاريــا
ساســيا فــي ذلــك، و تفتقــد

أ
البروليتاريــا الثــوري فــي ظــل الشــروط الموضــوعية لنمــو الحركــة الجماهيريــة، سيشــكل عــامل ا

الحركة الماركسية اللينينية اليـوم كـثيرا مـن المقومـات للقيـام بـذلك، و منهــا التشـتت، إذ ل ترقـى العلقـات بيــن فصــائلها
.على المستوى الجبهوي ذاته

لهــذا فنحــن إذ ننمــي علقاتنــا و نعمــل علــى توطيــد برنامــج سياســي مشــترك و نضــال موحــد مــع التجــاه الــديمقراطي
جــل) جناح البصري(الثوري 

أ
جل بنــاء جبهـة فـي المــدى القريــب، بــل مــن ا

أ
خرى، ليس من ا

أ
جنحة ال

أ
ن و سائر ال

ف
منذ ال

وسع جبهة معارضة للحكم في جميع مراحل النضال، فـي نفــس الـوقت الـذي نخضـع خطـه البلنكــي للنقـد بشــكل
أ
بناء ا

جــل انتصــار الثـورة الوطنيـة
أ
ساس التهيئ لقيـام الشــروط الحقيقيــة لجبهـة ثوريــة متحـدة مكافحـة، مـن ا

أ
متواصل، و على ا

جــل جبهــة. الديمقراطيــة الشــعبية
أ
بــل إننــا ل نلغــي الــدور اليجــابي ذاتــه للقــوى الديمقراطيــة الصــلحية، لكــن ليــس مــن ا

ن مــن مهمــة الثــوريين. الــدليمي- عبــد ا - متحــدة، بــل فــي اتجــاه تنميــة جميــع مظــاهر المعارضــة لنظــام الحســن
أ
ذلــك ا

شــكال و إمكانيــات المعارضــة و الحتجــاج و التناقضــات، لمصــلحة
أ
الماركســيين اللينينييــن، التقــاط و اســتيعاب كافــة ا

جل ذلك
أ
شكال التنظيمية ل

أ
قصى حد، و صياغة الخطط و الشعارات السياسية و ال

أ
.عزل النظام القائم ل
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وليــة مــن الجبهــة"هــذا هــو مضــمون عمــل الماركســيين اللينينييــن فــي هــذا المجــال، و ليســميه الرفــاق 
أ
شــكال ا

أ
،"ا

ـــة مـــن مهـــام الماركســـيين اللينينييـــن  بنـــاء الحـــزب البروليتـــاري: فنحـــن نضـــع لـــه كهـــدف مباشـــر، خدمـــة الحلقـــة المركزي
هداف غير مباشرة

أ
.الماركسي اللينيني، ثم هدف الجبهة المتحدة و عزل النظام القائم كا

ن  .8
أ
ولية للجبهة"يلح الرفاق على ا

أ
شكال ال

أ
نـه ل ينبغــي" ال

أ
ناضجة داخــل الحركــة الطلبيــة، و نفهــم مــن السـياق ا

لة علـى صـفحات 
أ
برزنــا موقفنــا مــن هـذه المســا

أ
مــام"تغليب طابع الصراع على الوحدة، لقــد ا

أ
لقـد كـانت).ـ 14عـدد " (إلـى ال

وليــتين مــن عملـه داخــل الحركـة الطلبيـة 
أ
مـن(المهمة الرئيسية بالنسبة للتيار الماركسي اللينينـي علـى طـول الســنتين ال

و إحرازه على قيادة، كـتيار جماهيري مستقلهو بلورة نفسه ) للتحاد الوطني لطلبة المغرب 15إلى المؤتمر  14المؤتمر 
مام الصراع المســتميت للصــلحية للبقــاء علــى هيمنتهــاالحركة الطلبية

أ
و قــد كــان تغليــب.  ، و هذا كان يضعه مباشرة ا

ن نعفــي
أ
طابع الصراع على طابع الوحدة اختيارا ضروريا ل مفر منه يتجاوز النوايــا الطيبــة للماركســييين الينينييــن، دون ا

خطـاء فــي هـذا الصـدد 
أ
ســلوب(مســؤوليتنا مــن بعــض ال

أ
 رئيســيا، فهــي ليســت إل انعكاســا لل

أ
نهــا ليســت خطـا

أ
بــالرغم مــن ا

ن بإمكـان التيـار الماركسـي اللينينـي و قـد غـدا تيــارا). الذي كنا ننهجه في علقتنا بالجماهير الطلبية
أ
و نحن نعتقد اليوم ا

ن يعمـــل علـــى تغليـــب طـــابع الوحـــدة دون نســـيان الصـــراع
أ
إن. جماهيريـــا فعل، و محـــرزا علـــى قيـــادة الحركـــة الطلبيـــة، ا

حد الطرفين 
أ
و الوحـدة(تغليب ا

أ
إنمـا يخضـع فـي نظرنـا لكـل مرحلـة و المهمـات الـتي تتطلبهـا، و هـو يخضـع فـي) الصـراع ا

لة إنضاج قيادة الماركسيين الينينييــن لمصـلحة بنــاء الحــزب الثــوري البروليتــاري
أ
و قـد طرحنــا برنامجــا. نظرنا حاليا، لمسا

) و ليــس جبهويــا(ديمقراطيــا 
أ
م ، ســيعمل علــى تعزيــز وحــدة جميــع القــوى الديمقراطيــة، و.ط.و.بهــذا الصــدد فــي إطــار ا

.سيوفر الشروط لرصها في وحدة متماسكة كهدف مباشر لمصلحة هدف بناء الجبهة المتحدة حين نضج شروط قيامها
إن رؤيتنــا لبنــاء الجبهــة الثوريــة، الــتي تجســد التحــالف الثــوري و الــوطني الواســع للطبقــات و الفصــائل و العناصــر .9

طــراف
أ
الوطنيــة، ســيجعل مــن التنظيمــات الجماهيريــة الثوريــة القاعــدة الرئيســية لبنــاء الجبهــة، بالضــافة إلــى لقــاءات ال

ساس قاعدة هذه التنظيمات الثورية الجماهيري
أ
و اللجــان. الثورية و على ا

أ
ن لجان نضــال الشــعب ا

أ
شرنا إلى ا

أ
و لهذا فقد ا

و
أ
الثوريـــة ستشـــكل وســـيلة رئيســـية فـــي بنـــاء الجبهـــة، و هـــي تختلـــف إطلقـــا عـــن التنظيمـــات الثوريـــة شـــبه الجماهيريـــة ا

شـــرنا إليهـــا ســـابقا
أ
وســـع الجمـــاهير و فـــي مجمـــوع. الجماهيريـــة التابعـــة للحـــزب الـــتي ا

أ
هـــذه اللجـــان تعمـــل علـــى تنظيـــم ا

الطبقـــات، بمســـاهمة كافـــة الفصـــائل الوطنيـــة و تعبئتهـــا فـــي النضـــال الـــوطني الـــديمقراطي كـتنظيـــم قاعـــدي للجبهـــة، و
عداء الشعب

أ
يضا وسيلة لتمرين الجماهير على ممارسة السلطة الثورية ضد ا

أ
.ستشكل ا

العنف الثوري
ن الطريـــق الثـــوري ببلدنــــا هـــو العنـــف الثـــوري الجمـــاهيري فـــي شـــكل حـــرب التحريـــر .1

أ
شـــرنا بوضـــوح إلـــى ا

أ
لقـــد ا

شــرنا
أ
الشعبية، إن هذا الختيار السديد يفرضه التحليل السـديد لواقعنــا الـوطني و الظــروف الدوليـة المحيطـة بـه، و قـد ا

خــرى و علـى" حــول الســتراتيجية الثوريــة"إلـى هـذا التحليـل بصــورة مـوجزة فـي وثيقـة 
أ
و طورنــاه فـي عـدد مـن التحاليـل ال

مام"صفحات 
أ
".إلى ال

ن النمـوذج البلشـفي فـي السـتيلء علـى السـلطة فـي .2
أ
كـدنا ا

أ
شـكال غيـر مطروحـة إطلقــا، حينمـا ا

أ
لقد طرح الرفـاق ا

كـتوبر 
أ
شكل محددا من العنف الثــوري الجمــاهيري فــيغير سديد بالنسبة لنا كطريق للثورة، لقد كنا نقصد بذلك  1917ا

نها حرب بمعنــى مجابهــة مســلحة، و شــعبية بمعنــى قــام. الستيلء على السلطة في ظروف ملموسة
أ
كد الرفاق با

أ
و حينما ا

كيـــد مجـــاني محـــض، فل مجـــال هنـــا لقحـــام المضـــمون اللغـــوي
أ
بهـــا الشـــعب و طبعهـــا بخصـــاله، فإنمـــا هـــو فـــي نظرنـــا تا

ن تتبعـــه الثـــورة المغربيـــة فـــي الظفـــر بالســـلطة
أ
ســـلوب الـــذي ينبغـــي ا

أ
للكلمـــات، و إنمـــا المقصـــود هنـــا بالضـــبط تحديـــد ال
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 ماركســـي لينينـــي ثـــابت، و توطيـــدها بنـــاءا علـــى تحديـــد خصائصـــها
أ
الثوريـــة بواســـطة العنـــف الثـــوري الجمـــاهيري، كمبـــدا

.الملموسة
السـتيلء: هـو ) النتفاضـة الشـاملة(إننا نفهم من الخصائص المميزة للنمـوذج البلشـفي فـي نهــج العنــف الجمـاهيري 

على السلطة بضربة واحدة، و مرة واحدة، بالعتماد علـى قـوى البروليتاريــا و تحــالف الفلحيــن و الجنـود الثـوريين، فـي
ســلوب المحــدد الــذي نهجتــه

أ
ظــروف الصــراع المبريــالي الــدائر، بهــذا المعنــى المحــدد للنمــوذج البلشــفي نقــول إن هــذا ال

ســـاليب. الثـــورة فـــي روســـيا ل يســـتجيب لواقعنـــا الملمـــوس
أ
حـــد ا

أ
ســـلوب حـــرب التحريـــر الشـــعبية كا

أ
ن ا

أ
و نقـــول بالمقابـــل ا

نهــا حــرب فلحيــة بقيــادة البروليتاريــا و حزبهــا الطليعــي، الفلحــون هــم قواهــا
أ
العنــف الثــوري الجمــاهيري، مــن حيــث ا

نهــا ل تهـدف إلــى الســتيلء علـى السـلطة مـرة واحــدة فـي مجمـوع البلد، بــل تحــرز عليـه تــدريجيا و
أ
الرئيسية، من حيــث ا

مد، يتم فيه تغيير موازين القوى تــدريجيا، و مراكمــة عوامــل
أ
على مراحل، و ليس بضربة واحدة بل عبر صراع طويل ال

ســـلوب قـــد تطـــور و اغتنـــى. النتصـــار النهـــائي علـــى مراحـــل، فـــي ظـــروف الهجـــوم المبريـــالي والرجعـــي الشـــامل
أ
إن هـــذا ال

بـرز) و بلـدنا ينتمـي إلـى هـذه البلـدان(بكـفاحات الشعوب المقهورة، و في البلدان المستعمرة وشبه المسـتعمرة 
أ
و كـانت ا

غناهـا. الثورة الصينية و الفيتناميـة و الكوريــة: نماذجه 
أ
و قـد قـام الرفيــق مـاو تسـي تونـغ بصـياغة نظريـة حـرب الشــعب و ا

هــذه الخصــائص تســتجيب لشــروط بلدنــا. الرفــاق الفيتنــاميون بصــفة خاصــة، و هــي تغتنــي علــى الــدوام بتجــارب جديــدة
سلوب حرب التحرير الشعبية كطريق للثورة

أ
.ملموسا، و تفرض علينا اختيار ا

كـتوبر؟ 
أ
قبار الحقيقة الكونية لثورة ا هل يعني هذا اإ

ســـلوبا خاصـــا فـــي
أ
نهـــا طبقـــت ا

أ
كـتـــوبر العظيمـــة ليســـت كونيـــة لمجـــرد ا

أ
لة هنـــا،إن ثـــورة ا

أ
ل مجـــال لطـــرح هـــذه المســـا

هميـة العالميـة
أ
الستيلء على السلطة بوسيلة العنف الثوري الجمـاهيري فــي شـكل النتفاضــة الشــاملة، و إنمــا تتعــدى ال

نهـا فتحــت عصــرا جديـدا فـي تاريــخ البشـرية هـو 
أ
كـتوبر هذا النطاق الضيق، في ا

أ
عصـر انتصــار الشـتراكية و انــدحارلثورة ا

ضــيفت إليهـاالمبريالية
أ
سس التي جعلت مـن كلمـة اللينينيـة تضـاف إلـى الماركسـية، و لكنهــا ا

أ
يضا هو ال

أ
، و ليس ذلك ا

نها شكلت مرحلة جديدة تمام الجدة في الماركسية، لقد شكلت 
أ
."  ماركسية عصر المبريالية و الثورة البروليتارية  ": ل

فاق في وجه النموذج البشري في الستيلء على السلطة بالنسبة للثورة العالمية، و الشـعوب
ف
لذلك، فنحن نسد ال

ســاليب
أ
خريــن ال

ف
ن ننظـر لل

أ
نــه ليــس مــن مهمتنــا ا

أ
ن يزعم ذلك، فضل عن ا

أ
ي ماركسي لينيني ا

أ
المضطهدة، و ل يمكن ل

ن ينتهجوها في استعمال العنف الثوري الجماهيري داخل بلدانهم
أ
.التي ينبغي عليهم ا

ســلوب رئيســي، و الــتي طبقــت فــي عــدد مــن
أ
ســاليب الكـفــاح المســلح الــتي تنهــج الرهــاب الــبرجوازي الصــغير كا

أ
مــا ا

أ
ا

نهــا
أ
سلوب ل يناسب شروط بلدنا الملموسة فقط، و لكن ل

أ
نها ا

أ
البلدان و انتهت إلى طريق مسدود، فنحن ل نرفضها ل

ن الجمــاهير هـي صــانعة التاريــخ، و
أ
سلوب خاطئ، ينطلق من مفاهيم تعارض المفهوم البروليتاري للعالم، الذي يؤكد ا

أ
ا

خذ قضيتها بيدها
أ
ن تا

أ
نها لكي تتحرر، ما عليها إل ا

أ
.ا

مد، يتطلب رسم الطريق الســديد الــذي: إن هذا الختيار الستراتيجي بالنسبة لشعبنا  .3
أ
حرب الشعب الطويلة ال

يصل منـه كـفــاح الجمـاهير الثــوري إلـى حــرب الشــعب الشـاملة فـي الظفـر النهـائي بالسـلطة الثوريـة، و الـذي هـو فـي نفــس
هميـــة بالغـــة فـــي قيـــادة. الـــوقت اســـتراتيجية الطليعـــة الثوريـــة

أ
إن صـــياغة هـــذه الســـتراتيجية الثوريـــة الســـديدة تكـتســـي ا

ن تقــوم علــى
أ
ن هذه الســتراتيجية ينبغــي ا

أ
كيد منذ البداية ا

أ
العملية الثورية و بناء الطليعة البروليتارية، و لكن ينبغي التا

، هذه الجدلية تفرضها ممارسة الجمــاهير ذاتهــا، فــإذا كــانالعمل السياسي و العمل المسلح، في جميع المراحلجدلية 
قيــام جيــش مســلح يخــدم مصــالح العمـــال و الفلحيــن و الشــعب، و تحـــت قيــادة حــزب البروليتاريـــا و الجبهــة المتحــدة
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ن ينمو إل في غمار العمل السياسي الجمــاهيري،
أ
كيدة لنتصار الثورة، فإن العمل المسلح ل يمكنه ا

أ
يشكل الضمانة ال

ن
أ
سـاس الجيـش السياسـي للثـورة، و كلمـا كـان بإمكـان الطليعـة ا

أ
ن يتهيكــل و ينمـو إل علـى ا

أ
و الجيش المسلح ل يمكـن ا

ن يتهيكــل و ينمـو
أ
وسـع مـدى جيشــها السياسـي، كلمـا كـان بإمكــان الجيـش المسـلح ا

أ
شد التنظيم، و توسـع إلـى ا

أ
تتنظم ا

ن يحرز النتصارات تلو النتصارات
أ
.ويتطور ويتسع باستمرار، و ا

كـثر مـــن قـــرن و ربـــع مـــن الكـفـــاح المريـــر للبروليتاريـــا العالميــة و الشــعوب المضــطهدة،
أ
هــذه الحقيقـــة الـــتي يؤكــدها ا

لة العنف الثوري و الستراتيجية الثورية
أ
.ينبغي دائما وضعها في اعتبارنا حين معالجة مسا

مام الماركسيين اللينينييــن المغاربــة ؟ و مــا هــي مهمــاتهم فــي .4
أ
هل يعتبر إطلق الكـفاح المسلح المهمة المباشرة ا

.هذا المجال ؟ يشكل الجواب على هذين السؤالين مهمة جوهرية في صياغة الخط الماركسي اللينيني للثورة المغربية
ن الكـفــاح المسـلح"الشــعور بالتعطـل" الظروف مناسـبة جـدا، و إلـى حـد : "يجيب الرفاق بوضوح 

أ
، و نحــن نعتقــد ا

شـــكال العنـــف الثـــوري ليـــس مهمـــة مباشـــرة
أ
على ا

أ
غلـــبكـــا

أ
، فـــإذا كـــان العنـــف الثـــوري يشـــكل مهمـــة نضـــالية دائمـــة فـــي ا

شــكاله
أ
الظــروف، ينبغــي علــى الثــوريين القيــام بــه و قيــادته كلمــا نضــجت شــروطه خلل المعــارك الجماهيريــة، و تطــوير ا

ولـــى 
أ
مظـــاهرات عنيفـــة، احتلل المعامـــل و الضـــيعات و المـــدارس، احتجـــاز الباطرونــــات و عملء الســـلطة(البدائيـــة ال

شرار 
أ
شكال العنف الثــوري ل تــزال ظروفــه غيــر مناسـبة، و ل يكـفــي فـي هـذا) إلخ... ال

أ
رقى ا

أ
فإن خوض الكـفاح المسلح كا

لة
أ
المجال ترديد الشروط الموضوعية العامة في البلد، التي هي لمصلحة الثورة بصورة عامــة، بــل ينبغــي معالجــة المســا

من زاوية الشروط السياسية و التنظيميـة الـتي يتطلبهـا إطلق الكـفــاح المسـلح، و السـير بـه فـي طريـق سـديد نحـو حـرب
.الشعب الظافرة

ن نحــدد حــدود هــذا التقــدم و نواقصــه، حــتى ل
أ
حقــا إن الحركــة الجماهيريــة متقدمــة، لكــن علينــا فــي نفــس الــوقت ا

لقد حددت منظمتنا بصورة سديدة اتجاه المرحلة التاريخية الراهنـة مــن تطـور. نسقط في تقييم ذاتي للحركة الجماهيرية
نه طــابع اشــتداد 

أ
زمــة النظــام و تناقضـــاته و نمــو الحركــة الجماهيريــةالصــراع الطبقــي ببلدنــا ، بــا

أ
بـــرزت فــي تحليلهـــاا

أ
، و ا

نهــاالعفويـة: الشروط الموضوعية لهذا النمو في نضالت الحركـة الجماهيريـة، و حـددت طـابعه الرئيســي 
أ
، و نتائــج ذلـك ا

نه بســبب مـن هـذه العفويـة، فـإن هـذا النمـو ل يسـير فـي
أ
بــرزت بالمقابــل بــا

أ
ل تزال مطلبية في سـياقها العـام و مشـتتة، و ا

ثير البرجوازي الصغير
أ
نه يتعرض لكـثير من النعراجات و النكسارات وللتا

أ
، و)الصلحي و البلنكــي(خط مستقيم، و ا

نه الطــابع 
أ
ولــى مــن هــذا النمــو بــا

أ
، إذ يمــارس الحكــم هجومــا رجعيــا شــامل مجهضــا كــلالــدفاعيحــددت طــابع المرحلــة ال

مكـتسبات الحركة الجماهيرية فـي مراحــل نضــالها الســابقة، و تحــاول الجمــاهير الــدفاع عنهــا فــي حــدود وســائلها النضــالية
تهيئ شروط قيادة: "و لهذا وضعت منظمتنا كشعار سديد للثوريين في تحديد مهامهم المرحلية تجاه هذا النمو . الراهنة

جــل تغييــر مــوازين القــوى تــدريجيا، و تعميــق"النضــال الــدفاعي للحركــة الجماهيريــة
أ
، كإحــدى الحلقــات الوســيطة مــن ا

بــرزت منظمتنـا كـذلك ان هـذا التهيـئ والنتقــال إلـى المرحلـة التاليـة، ل
أ
زمة النظام و النتقال إلى المرحلة الهجومية، و ا

أ
ا

ن تنمــو و تتطــور و تقــود الجمــاهير فــي
أ
تي إل عبر قيادة ثورية متماسكة، سيمكنها في ظــل شــروط موضــوعية مناســبة، ا

أ
يا

.الطريق الثوري
جل بناء هــذه القيــادة، و تــوفير نــواة بروليتاريــة، و

أ
و لهذا صاغت مهام الماركسيين اللينينيين في هذا التجاه، من ا

ـــة الثوريـــة، ببنـــاء منظمـــة ماركســـية لينينيـــة كســـب مواقـــع سياســـية وتنظيميـــة داخـــل منـــاطق الصـــدام، بتكـثيف الدعاي
جل عزل الحكم، و خلق شروط بناء الجبهــة المتحـدة، بــالتهيئ

أ
واحدة، بتدعيم و تمتين وحدة القوى الديمقراطية من ا

...العسكري العملي 
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ن تكون هناك حركة جماهيريــة متقدمــة، و
أ
ن تكون الظروف مناسبة فعل، و ا

أ
و فقط بإنجاز هذه المهمات، يمكن ا

زمـــة الحكـــم و
أ
نهـــا موضـــوعة فـــي ســـياق ثـــوري جـــذري، و بقيـــادة ثوريـــة متماســـكة، و قـــادرة علـــى تفجيـــر ا

أ
نعنـــي بمتقدمـــة ا

ولـــى، بالكـفـــاح الجمـــاهيريو ل تنفصـــل هـــذه المهمـــات عـــن مهمـــة . تعميقهـــا باســـتمرار
أ
شـــكاله ال

أ
إدمـــاج العنـــف الثـــوري با

لة العنــف
أ
جـل تنميـة إدراكهــا الثــوري بمسـا

أ
، و خلـق الشــروط المناسـبةحسب درجة كـفاحيتهــا و مسـتوى تنظيمهــا، مـن ا

ن تصب في النضــال
أ
للنتقال إلى الكـفاح المسلح الذي يجسد وعيها الثوري و طاقاتها الملموسة، و ينبغي لهذه المهمة ا

ن يسد في وجهها سبل التبلور
أ
رضية الموضوعية ل ا

أ
ن يوفر لها ال

أ
ن يجهضها، و ا

أ
جل بناء الطليعة البروليتارية ل ا

أ
.من ا

ثيرهم 3و بهـــذا الصـــدد فـــإن حركـــة 
أ
ـــا مـــارس، فـــي ظـــل غيـــاب الدعايـــة الثوريـــة المكـثفـــة للماركســـيين اللينينييـــن و ت

ثير الصــلحي ســاهمت فــي تعميــق
أ
ن تقلــص التــا

أ
السياســي الجمــاهيري قــد لعبـــت دورا ســلبيا بمــا ل يقــاس، فبــدل مـــن ا

.السلبية و النتظارية لدى الحركة الجماهيرية كما تثبت ذلك الممارسة العملية لمناضلينا
و ل تنفصل هذه المهام التي تخلق الشروط الفعلية المناسبة لطلق الكـفاح المسلح المنظم، عن مهمة صياغة .5

لة الكـفـــاح المســـلح، يحـــدد مهماتنـــا للنتقـــال إلـــى هـــذا الشـــكل و تطـــويره إلـــى حـــربخـــط اســـتراتيجي
أ
 فيمـــا يخـــص مســـا

ـــة شـــاملة ـــدعو كمـــا تفعـــل . الشـــعب، وذلـــك فـــي إطـــار اســـتراتيجية ثوري ـــتي تكـــن احتقـــارا عميقـــا" مـــارس 23"إننـــا ل ن ال
لة، إن غيـــاب الســـتراتيجية الثوريـــة هـــي ســـمة مميـــزة للنتهازيـــة

أ
جيـــل هـــذه المســـا

أ
للســـتراتيجية و الســـتراتيجيين إلـــى تا

لهـذا ينبغــي وضـع. اليمينيــة، و غيــاب الخطــط الفعليـة، و الحلقــات الوســيطة لنجازهــا، سـمة مميـزة للصــبيانية اليســارية
ن تنهجــه الطليعــة

أ
لة العنف الثوري، و الكـفاح المسلح، يحدد الطريق الــذي ينبغــي ا

أ
استراتيجية ثورية فيما يتعلق بمسا

ن تحــدد
أ
ولى إلى مراحله العليا نحو الستيلء علــى الســلطة الثوريــة، وا

أ
شكاله ال

أ
الثورية في تفجير الكـفاح المسلح، من ا

لة . مهامهـا علـى ضـوئها
أ
سـاس"تصـورية"و تحديـد هـذه الســتراتيجية ليـس مسـا

أ
مــل فكــري علـى ا

أ
نهــا نابعــة مـن تا

أ
، بمعنـى ا

مامنــا، و محاولــة تحديــد تجاههــا
أ
تصورات مجردة، و لكن بقدر ما هي محاولة لتحليل ملموس لمجرى الوقائع الملموسة ا

العــام، و مــن تمــة صــياغة خطــة عامــة تحــدد علــى ضــوئها مهامنــا المرحليــة و البعيــدة، إن الماركســيين اللينينييــن ليســوا
حداث، انطلقا من التحليل الملمـوس للواقـع الملمـوس، و

أ
ن يشيروا إلى التجاه العام لل

أ
عرافين، و إنما ينبغي عليهم ا

و معرفــة تحديــد هـذا التجــاه. يبقى سير هذا التجاه العام رهين بتفاعل تناقضات الواقع، و تدخلهم كعامل ذاتــي حاســم
شــياء مســبقا"العــام ،الــذي 

أ
ســاس" ســتمر بــه ال

أ
ن يكــون قائمــا علــى ا

أ
لة ضــرورية بالنســبة للقيــادة الثوريــة، شــريطة ا

أ
مســا

تحليل مادي جدلي لتناقضات الواقع، و طبيعة الصراع بينها ،و موازين القوى المختلفة، التي يمكنهــا ترجيــح كـفــة هــذا
و ذاك

أ
لة . التجاه ا

أ
، بقـدر مـا هـو التحديـد الـذي يرسـمه"تصــورية"إن مفهومنا للقواعـد الحمـراء المتحركـة، ليـس إذن مسـا

عطينــا عــددا مــن العناصــر المهمــة فــي واقــع
أ
ولــى ببلدنــا، و قــد ا

أ
لتطــور اتجــاه نمــو حــرب الشــعب الظــافرة فــي مرحلتهــا ال

بلدنا الملموس التي تفيد بها، و نعيد هنا تحديد التجاه العام لستراتيجية القواعد الحمراء المتحركة و بعــض منطلقاتهــا
ساسية

أ
.ال

و سـيتحتم علـى الطليعـة.إن النطلقة الحاسمة تكمن في البادية، و من الفلحيــن بالــذات و مــن الثـورة الزراعيــة .6
برزنــا ســابقا

أ
ن تنتقــل مــن مرحلــة تــوزع قواهــا بيــن مراكــز البروليتاريــا و- الماركســية اللينينيــة –كمــا ا

أ
فــي مرحلــة لحقــة، ا

ن(منــاطق الصــدام، إلــى تمركــز قواهــا الرئيســية فــي منــاطق الصــدام و الفلحيــن 
أ
قواهــا الرئيســية فقــط إذ ينبغــي عليهــا ا

س به
أ
).تحتفظ بقيادة النضال الثوري في المدن، التي تشكل في بلدنا ثقل ديموغرافيا و اقتصاديا و سياسيا ل با

ن يقودنا بصورة رئيسية إلــى شــن 
أ
انتفاضــات منســقةإن العمل السياسي و التنظيمي داخل مناطق الصدام، ينبغي ا

.للفلحين
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ساسـي
أ
فق، و هــذا هـو النقــص ال

أ
هذا هو المنطلق، لكن الكـتفاء بهذا الهدف في انطلق حرب الشعب يبدو بدون ا

فاق الــتي تفتحهــا
ف
هدافها و مهامها، و ما هي ال

أ
في المبادرة الثاقبة التي تكلم عنها الرفاق، إذ لم يحدد الرفاق طبيعتها و ا

ن تحـدد لنـا كيــف نصـل مــن كـفــاح الجمـاهير
أ
ن علـى السـتراتيجية الثوريــة ا

أ
ينــا ا

أ
لنطلق حـرب التحريـر الشـعبية، و قـد را

ولى، إلى حرب الشعب الشاملة
أ
شكاله ال

أ
.العنيف با

:هذه النتفاضة الفلحية المنسقة المسلحة ينبغي  .7
ن يتــم منهــاــ 

أ
ن يتــم تنظيمهــا فــي منــاطق الصــدام، يتحــدد اختيارهــا حســب شــروط نضــالية و عســكرية دقيقــة، و ا

أ
ا

ن يتــم اختيــار هـذه النتفاضــات الفلحيـة
أ
ضعف الحلقات في سياسـة النظــام و تمركــز قـواته، و ا

أ
اختيار تلك التي تشكل ا

ساسي
أ
.المنسقة في الظرف السياسي المناسب و اللحظة المناسبة، و هذا شرط ا

ن يتــم تطــبيق البرنامــج الثــوري خلل هــذه النتفاضــات، ــ 
أ
فــق) برنامــج الثــورة الوطنيــة الديمقراطيــة(ا

أ
الــذي يفتــح ال

مـــام الجمـــاهير 
أ
شـــرار، تســـليح(الثــــوري ا

أ
كـثر شراســـة و عملئهــــم ال

أ
رض، تصــــفية الملكيـــن الكبــــار ال

أ
الســـتيلء علـــى ال

حمر و إنشاء الميليشيات 
أ
ولى للجيش ال

أ
...).الفلحين، تنظيم الكـتائب ال

ن ذلــك ســيمكن مــن توزيــع قــوات العــدو، و مــنــ 
أ
ن ترتبــط هــذه النتفاضــات بنمــو كـفــاح الجمــاهير فــي المــدن، إذ ا

أ
ا

طير للطاقات العاليـة لجمـاهير المـدن 
أ
ت المقاومــة...). البروليتاريــا، شـبه البروليتاريــا، البرجوازيــة الصـغيرة (تا

أ
و قـد نشـا

المسلحة في المدن إبــان معركـة التحريـر الــوطني، بتنســيق مـع ظهــور جيــش التحريـر فـي الباديــة، و تطــورت النتفاضــات
هميــة 54، انتفاضــة فــاس فــي 53بالبيضــاء، غشــت  1952ديســمبر (الكــبيرة فــي المــدن الــتي ســاهمت فــي ذلــك 

أ
ذات ال

يام
أ
دت عمليا إلى تحرير المدينة القديمة من قوات الحتلل لعدة ا

أ
).الكبيرة التي ا

حمـــر ــ 
أ
ولـــى للجيـــش ال

أ
نويـــة ال

أ
ـــة كهـــدف رئيســـي، نشـــوء ال ن تضـــع لهـــا الطليعـــة البروليتاري

أ
و(ا

أ
ولـــى ا

أ
و الكـتـــائب ال

أ
ا

ولى 
أ
حمر...الفيالق ال

أ
ولى للجيش ال

أ
نوية ال

أ
ولــى علــى شــكل )  إلخ ،المهم هو ال

أ
نويــة ال

أ
نصــارو ستكون هــذه ال

أ
.قــوات ال

نصارإن هذه النتفاضات ستؤدي إلى انطلق 
أ
.، بشكل رئيسي داخل الباديةحرب ال

ن تعتمــد فـي اســتمرارها علـى تسلســلها و اتســاعها إلـى عـدة منـاطق، و .8
أ
ينبغي لهذه النتفاضات الفلحية المنسقة ا

نصـــار وارتباطهـــا بتنميـــة نضـــالت المـــدن، و تكســـير جهـــاز العـــدو
أ
تعميـــق نضـــالت الجمـــاهير العنيفـــة، و تنميـــة حـــرب ال

ولـى، و بحكــم وجــود نظـام مركـزي قـادر علـى التـدخل السـريع رغـم
أ
تها فـي مرحلـة ا

أ
القمعي في المدينة، و ذلك بحكم نشا

ثبتــت ذلــك(تــداعي جهــازه 
أ
بواســطة النقلب(يعتمــد فــي حــل تناقضــاته علــى حســمها بشــكل ســريع ) تجربــة البصــريين ا

نصار و اشتعال لهيب حرب الشعب الظافرة) العسكري
أ
.و ذلك هو الذي سيحقق استمرارها وانطلق حرب ال

ن العـــدو ســـيتمكن مـــن قمـــع العديـــد مـــن النتفاضـــات و
أ
كيـــد ا

أ
ذلـــك هـــو معنـــى القواعـــد الحمـــراء المتحركـــة، و مـــن ال

مر ل مفر منه، لكــن القــدرة علــى
أ
ولى بحكم الشروط التي ذكرناها، و هذا ا

أ
إجهاض العديد من المكـتسبات في المرحلة ال

ولـــى، ســـيمكن مـــن تنميـــة انتفاضـــات الفلحيـــن
أ
نصـــار فـــي المرحلـــة ال

أ
التطـــبيق الخلق لســـتراتيجية و تكـتيـــك حـــرب ال

سـيس منــاطق محـررة دائمـة بارتبــاط
أ
علـى فـي حـرب الشـعب، نحـو تا

أ
المنسقة، و نضالت المدن، و النتقال إلـى مرحلـة ا

.وثيق بمعركة التحرر الوطني بالصحراء الغربية
ولـى فـي مسـيرة حــرب الشـعب، و هـي اســتراتيجية .9

أ
هـداف القواعـد الحمـراء المتحركـة كمرحلـة ا

أ
ذلك هو مضمون وا

حـرب"ترتكز علـى بلــورة الطاقـات الملموسـة و الخلقـة للجمـاهير الكادحـة، و لهـذا فقـد رفضـنا منـذ البـدء اختيــار تكـتيـك 
لة العنــف الثــوري و السـتيلء علـى السـلطة"العصابات المتنقلة

أ
، إن رفضــنا هـذا ينصــب علـى اختيــار اسـتراتيجي فـي مسـا

وهــو الختيــار الــذي تنهجــه" حــرب العصــابات المتنقلــة"بمعــزل عــن صــراع الجمــاهير الطبقــي، و قــد ســمينا هــذا الختيــار 
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مريكــا اللتينيــة والــتي يســميها البعــض
أ
نظريــة الفوكــو، و قــد قمنــا بنقــد هــذه النظريــة فــي"بعــض المجموعــات الثوريــة فــي ا

شــكال العنــف الثــوري"دراســة 
أ
ن يرفضــوا حــرب العصــابات المتنقلــة و". مختلــف ا

أ
و بطبيعــة الحــال ل يمكــن للثــوريين ا

ن يظــل مجــرد تكـتيــك فــي اســتراتيجية ثوريــة شــاملة تعتمــد علــى قــوة الجمــاهير، هــي اســتراتيجية
أ
حــتى الرهــاب، لكــن ا

.حرب الشعب التي ل تقهر
طـــر عســـكرية قياديـــة، فقـــد .10

أ
ولـــى ا

أ
إن تطـــبيق هـــذه الســـتراتيجية يتطلـــب تهييئ عســـكريا منظمـــا، و بالدرجـــة ال

لة مؤجلـة حـتى 
أ
ن مهمة التهيـئ العســكري ليســت مسـا

أ
، بـل اعتبرناهــا إحـدى مهـام الحركـة"نضــج الشــروط"اعتبرنا دائما ا

جيل، و ربطناها بمهمة بناء منظمة ماركسية لينينية واحدة طليعية صلبة و
أ
الماركسية اللينينية الراهنة التي ل تقبل التا

 للثورة المغربية، ينبــع مــنخط عسكريراسخة جماهيريا، ذات خط ثوري سديد، و وضعنا في مركز هذا التهيئ، وضع 
مدرســة عســكريةالتطــبيق الخلق للماركســية اللينينيــة علــى واقعنــا الملمــوس، وحــددنا كمهــام فــي هــذا المجــال، إنشــاء 

نويــة مسـلحة
أ
سـميناها ا

أ
طــر العســكرية هـي الـتي ا

أ
طر العسكرية القيادية، و هذه ال

أ
تعمل على بلورة هذا الخط و تنشئة ال

ولــى
أ
حمــر ال

أ
نوية الجيش المغربي ال

أ
يضا و بصورة جدلية ا

أ
ضرورية لقيادة و تنظيم انتفاضات الفلحين المنسقة، و هي ا

.و قيادته
تلك كانت بعض الخطوط العريضة لمسـاهمة منظمتنـا فـي بنــاء الخــط الماركسـي اللينينـي السـديد للثـورة المغربيـة،
ســــاس دمــــج الحقيقــــة العامــــة

أ
الضــــروري لقيــــام وحــــدة الماركســــيين اللينينييــــن المتينــــة كمهمــــة تاريخيــــة عظيمــــة، علــــى ا

ن يوسعوا اطلعهم عليها بدراسة جريدتنا المركزية و مختلــف
أ
للماركسية اللينينية بواقع ثورتنا الملموس، يمكن للرفاق ا

.نشراتنا و كراساتنا
ن الســـير بهـــذا النهـــج الســـديد الـــذي يتبعـــه حاليـــا نقاشـــنا و

أ
إن هـــذا النقـــاش الجـــاري بيننـــا هـــو مكســـب هـــام جـــدا، و ا

صــيانته، بتطــويره باضــطراد، سيشــكل فــي حــد ذاتــه انتصــارا هامــا للحركــة الماركســية اللينينيــة، و انتصــارا للخــط الثــوري
.السديد

و
أ
خر منها، ا

ف
و قد قمنا في صياغة هذه المساهمة بتلخيص وجهة نظرنا في عدد من القضايا الرئيسية و تجنبنا عددا ا

ن تقـدما
أ
نها ذات وزن كبير في تحديد الخط الماركسـي اللينينـي للثـورة المغربيـة، معتــبرين ا

أ
ثرناها بصورة جانبية، رغم ا

أ
ا

سس الممارسـة
أ
خرى، و سيضع ا

أ
ثارها انطلق نقاشنا، سيصل بنا إلى طرح القضايا ال

أ
بهذا الصدد في هذه القضايا التي ا

إن الســتمرار فــي هــذا النهــج و ضــمان المســاهمة.النضــالية الموحــدة، متقــدمين هكــذا بالتدريــج نحــو صــياغة خــط موحــد
الفعالــة اليجابيــة لجميــع الماركســيين اللينينييــن المخلصــين مــن جميــع المنظمــات دون اســتثناء، ســيمكننا مــن الســير
قــدما فــي بلــورة خــط الثــورة المغربيــة، و بنــاء وحــدة الحركــة الماركســية اللينينيــة المغربيــة، الــتي يتطلبهــا الوضــع الراهــن

ولى في بناء حزب البروليتاريا الماركسي اللينيني
أ
.كخطوة ضرورية ا

عاشت وحدة الماركسيين اللينينيين المغاربة
عاش حزب البروليتاريا الماركسي اللينيني
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الخط الجماهيري ودور المنظمة الجماهيريةالخط الجماهيري ودور المنظمة الجماهيرية

 19741974
"-"-جمعية المغاربة بفرنساجمعية المغاربة بفرنسا""خطة عملنا داخل خطة عملنا داخل --

صــــبح مــــن الضــــروري اســــتنتاج ممارســــتنا فــــي 
أ
، ومركــــزة النقاشـــات الــــتي تــــدور مـــا بيــــن"جمعيـــة المغاربــــة بفرنســــا"لقــــد ا

فكارنــا
أ
 والهامشـي ونعطيهــا الصـبغة السياسـية الـتي تسـمح بتوضــيح ا

أ
المناضلين داخلها، حتى نجردها من الطـابع المجــزا

فكــــار الرئيســــية وتوضــــيح المعضــــلة الحقيقيــــة الــــتي تحكــــم علقاتنــــا بهــــذه المنظمــــة. وإنــــارة توجيهاتنــــا
أ
وبالتــــالي إبــــراز ال

.الجماهيرية
هـدافنا فــي المـدى القريــب والبعيــد ثــم إبــراز برنامــج عملنـا

أ
سنحاول هنا تدقيق هذه المعضلة وتسطير بصــفة ملموسـة ا

".الجمعية"داخل 
رائهم وانتقــاداتهم وذلــك بالخصــوص فــي إطــار النــدوة المحــددة

ف
وقــد يســتلزم كــل المناضــلين إغنــاء هــذه التوجيهــات بــا

ن هذه التوجيهات تخص . للقطاع العمالي
أ
.على شكلها وحدودها الحالية" الجمعية"وبالطبع يجب اعتبار ا

قسام وهي  3يتضمن هذا النص 
أ
:ا

.تذكير تاريخي. 1
.حصيلنا السياسي: الخط الجماهيري ومهامنا القيادية . 2
هدافنا وبرنامجنا. 3

أ
.ا

.التذكيرالتاريخي. 1

 
أ
:1970قبل . ا

هميــة كــبيرة بالنســـبة للمشــاكل الحاليــة
أ
ولهـــذا سنقتصــر علــى النقـــط, إن تطــور الجمعيــة قبــل هــذه الســنة ل يكـتســي ا

ساسية لهذه المدة
أ
.ال

وبوجـود المناضـلين الطلبـة والمثقفيــن. وعرفــت منـذ تكوينهــا تسـميات مختلفـة, لقد تشكلت الجمعية قبل الستقلل
كـثر غطـاء ومركـزا لنشــاط هـذا الحـزب

أ
قـل ول ا

أ
صــبحت الجمعيـة ل ا

أ
ي وقــت طـول هـذه. لحزب الســتقلل ا

أ
ولــم تكــن فـي ا

.منظمة جماهيرية كما نفهمه نحن, المدة
حيـــث ســـمحت), عمـــال وتجـــارا(لكنهـــا شـــكلت خيـــط ارتبـــاط قـــوي مـــا بيـــن حـــزب الســـتقلل والمغاربـــة المهـــاجرين

جل الستقلل
أ
قل على مستوى الكـتتابات المالية, بمساهمة المهاجرين في النضال من ا

أ
.على ال

جمعيـة الطلبـة المسـلمين لشــمال"وكانت للسلطات الفرنسية تصرفا غامضا اتجاه الجمعية كما هـو الحــال بالنســبة ل
خـــر للوطنيـــة فـــي المغـــرب العربـــي" إفريقيـــا

ف
وكـــانت الجمعيـــتين ترتكـــزان كـثيرا علـــى طابعهمـــا. الـــتي كـــانت تشـــكل منـــبرا ا

.الديني
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مــا بعــد الســتقلل فالعامــل المهــم الــذي طبــع تطــور الجمعيــة هــو النشــقاق الــذي حــدث فــي حــزب الســتقلل والــذي
أ
ا

دى إلى تكوين حزب التحاد الوطني للقوات الشعبية سنة 
أ
.1959ا

ن, وبعــد الصــراعات الحـادة الــتي كــانت فـي فــروع حـزب الســتقلل بفرنســا
أ
اســتطاع التجـاه المحـرك مــن طـرف بنبركـة ا

وطــــــــــــم وفــــــــــــي نفــــــــــــس الــــــــــــوقت الجمعيــــــــــــة
أ
.1958-1957وذلــــــــــــك ابتــــــــــــداء مــــــــــــن ســــــــــــنة , يســــــــــــتولي علــــــــــــى فدراليــــــــــــة ا

هم النقط التي طبعت طول هذه المرحلة حتى سنة 
أ
:هي  1970إن ا
و ميز ما بين نشاط الجمعية كمنظمة جماهيرية) التحاد الوطني للقوات الشعية(ش.ق.و.لم يكن ا. 1

أ
ي فرق ا

أ
يضع ا

دى بـــه إلـــى اســـتعمال الجمعيـــة كمركـــز للحـــزب. ونشـــاط الحـــزب كحـــزب سياســـي
أ
و, ممـــا ا

أ
ســـواء فيمـــا يخـــص اجتماعـــاته ا

و كمكـتب لعلقات الحزب مع الصحف والشخصيات والمنظماتت
أ
استقبال مسؤوليه الوطنيين ا

نـه كـان يمنـع علـى العمـال المشـكوك فـي انتمــائهم للحــزب الشـيوعي.ــ 2
أ
إن احتكاره المطلـق للجمعيـة وصــل إلـى حـد ا

خذ مسؤولية ما داخل الجمعية
أ
و ا

أ
ي نشاط ا

أ
.المغربي المساهمة في ا

كمقـر حزبهـم والجمعيـة كلهـا) سـوربونط 20" (الجمعيـة"كانوا يعتــبرون مقـر . ش.ق.و.وبالنسبة للطلبة المنتمين ل ا
و يتواجــدوا

أ
ن ينخرطــوا فــي الجمعيــة ا

أ
عضــاء الحــزب الشــيوعي المغربــي ا

أ
كمنظمــة تابعــة لحزبهــم وبهــذا يرفضــون للطلبــة ا

خرى
أ
و بـــا

أ
جـــل التفـــاوض مـــا بيـــن الحزبيـــن فـــي إطـــار التهيـــئ. فيهـــا بصـــفة ا

أ
مـــا عـــدا لمـــا كـــانوا يســـتدعونهم إلـــى المقـــر مـــن ا

وطم
أ
.لمؤتمرات ا

وكــانت المــؤتمرات تعقــد مــا). الفرنســي 1901طبقــا لقــانون (هــذا مــع الحتفــاظ بالطــابع والشــكل القــانوني للجمعيــة .ــ 3
عضاء ا

أ
عضاء الجمعية الذين هم في نفس الوقت ا

أ
و عــامل(وينتخب المؤتمر شكليا رئيســا . ش.ق.و.بين ا

أ
والــذي) تــاجرا ا

ن المكـتــب والرئســة الفعليــة تخصــص لمـداوم الحــزب
أ
بدا مهمته بما ا

أ
ذلـك النــوع مـن الــبيروقراطي الــذي, لم يكن يحتل ا

س الهياكل الشكلية للجمعية
أ
إن تذكيرنا لهذه الجزئيات يفيدنا من حيث إبراز بالخصوص للمناضلين الجــدد داخــل. يترا

حــزاب الــتي كــانت تســيطر عليهــا
أ
ي اســتقللية ولـو نســبية اتجــاه ال

أ
بــدا ا

أ
نها لم تعــرف ا

أ
إن هـذا السـتعمال. الجمعية كيف ا

وطم وذلـك نتيجـة التناقضــات الداخليـة لحـزب.ق.و.لم يتوصل ا, المطلق والحتكار التام للجمعية
أ
ش إلى تطبيقه على ا

الســـتقلل إذ ذاك ومـــا كـــان يســـعى إليـــه المهـــدي مـــن الحفـــاظ علـــى ســـمعته وبالتـــالي الســـماح بنســـبية مـــن الســـتقللية
وطم

أ
.والديمقراطية داخل ا

نشـطتها.ــ 4
أ
و الحيويـة, خلل مدة التحــاديين عرفــت الجمعيـة تطــورات مختلفــة فـي ا

أ
حســب, سـواء فـي اتجــاه الجمـود ا

و المسؤول السياسي للحزب داخــل الجمعيــة, محليا. ش.ق.و.تطورات ا
أ
وحسب التجاه السائد داخله وحسب المداوم ا

و الســـي ناصـــر الـــدباغ(
أ
و الجـــوهري ا

أ
و عمـــر بـــن جلـــون ا

أ
و اليـــازغي ا

أ
نشـــطة الجمعيـــة...). مثـــل المهـــدي العلـــوي ا

أ
وكـــانت ا

و سـهرات ثقافيــة, منقطعة
أ
و اجتماعــات رمضــان ا

أ
و الرياضـة ا

أ
ميـة ا

أ
وكـذلك بالنســبة للجريــدة الـتي كــانت... مثـل محاربــة ال

و اثنيــن فــي الســنة
أ
و تختفــي بعــد عــدد ا

أ
حــداث. تظهــر ا

أ
مــا نشــاطها السياســي فكــان يقتصــر علــى بعــض النــدوات حــول ال

أ
ا

ما العلقات مع النقابة فكانت تتميـز فــي البدايـة بالحــذر اتجاههــا ثــم فيمــا بعــد التعامــل معهــا وتشــجيع العمــال. الوطنية
أ
ا

.على النخراط فيها
محليــا نتيجــة. ش.ق.و.نفــس الجمــود الــذي عرفــه ا, عرفــت الجمعيــة مرحلــة الجمــود التــام,ــ 70-69-68وفــي ســنوات .ــ 5

دى بمناضــلين قاعــديين ل ا. انعــدام قيــادته
أ
ول داخــل الجمعيــة. ش.ق.و.هــذا الفــراغ القيــادي ا

أ
ن يمــروا إلــى الصــف ال

أ
.ا

خر فلقد كانت العناصر التي تعيش في المقر نفسـه هـي الـتي تسـتطيع. وذلك في حدود المركز يعني بناية المقر
ف
وبمعنى ا
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ن تندمج تدريجيا في الهيئت القيادية للجمعية
أ
حسن مثال على هذه الظاهرة هي وضعية الرئيس الحالي للجمعية. ا

أ
1وا

:1970بعد سنة . ب 
ولــى قبــل وصــول رفــاق : يستلزمنا التمييز ما بين فترتين لهذه المرحلــة 

أ
والثانيــة بعــد تــدخلهم فـي حيــاة" مــارس 23"ال

.الجمعية
 :1972إلى سنة  1970من سنة . 1

:ظواهر حددت التجاه الجديد للجمعية خلل هذه الفترة  3هناك 
ولـى وهــي بــروز مناضــلين عمــال يبحثــون عــن التحــرر مــن وصــاية بيروقراطيــي ا-ــ 

أ
المسـيطرين علــى. ش.ق.و.الظــاهرة ال

.وذلك في حدود صراع التجاهات داخل الحزب, الجمعية
قصى اليسار الفرنسي بعد ماي - 

أ
,68الظاهرة الثانية تهم المناضلين العمال الشباب الذين كانوا مرتبطين بمنظمات ا

قصى اليسار الماوي بالخصوص
أ
.والذين توجهوا إلى المنظمات الوطنية بعد فشل ا

,رغم طابعه الحركي والعفــوي إذ ذاك, الظاهرة الثالثة وهي تخص العمل الذي قامت به منظمتنا في القطاع العمالي-ــ 
ن , وذلك سـواء فـي الميـدان الـدعائي

أ
و, كجريـدة شـرعية" الطريـق الوحيـد"حيــث ا

أ
و المسـاهمة فـي النضـالت المطلبيـة ا

أ
ا

ثير اليـديولوجي والسياســي علـى, القيام بحملت مناهضة القمع وخاصـة خلل محاكمـة مراكـش
أ
كــل ذلـك سـاهم فــي التــا

مناضــلي الجمعيــة وكــذلك ســاعد المناضــلين المرتبطيــن بالمنظمــات الفرنســية علــى الهتمــام والنضــال داخــل المنظمــات
.الوطنية

ســيس منظمــة عماليــة مســتقلة وجماهيريــة
أ
ن تــؤدي إلــى خلــق شــروط تا

أ
إن التقــاء كــل هــذه العوامــل كــانت بإمكانهــا ا

خطاءا منعتها من الوصول إلى هذا الهدف, فعليا
أ
.لول لم تكن منظمتنا قد ارتكبت ا

هملنــا المكانيــات الموجــودة داخــل الجمعيــة وركزنــا علــى اتجــاه خلــق جمعيــة شــرعية
أ
ول يكمــن فــي كوننــا ا

أ
 ال

أ
الخطــا

خرى
أ
كمحــاولت فاشــلة, واعتبار المحاولت التي قمنا بها في البداية داخل الجمعية وما وضعه التحاديون من عراقيل, ا

.ونهائية
 الثــاني يتعلــق بالطــابع التجريــبي الضــيق للخــط المتبــع إذ ذاك

أ
والــذي كــان يــرى العمــل داخــل الجمعيــة مــن, الخطــا

ي مشروع سياسي شامل يعتبر الجمعيــة مــن زاويــة شـاملة سياسـيا وتنظيميــا, الجانب القاعدي والمحلي فقط
أ
هـذا. دون ا

.للخــط الجمــاهيري كــان يمنــع ويرفــض كــل تفكيــر حــول مشــكل تــوجيه الجمعيــة وبالتــالي قيادتهــا" القاعــدي"المفهــوم 
خر

ف
تبعــه الفــراغ السياسـي القيــادي لمنظمتنـا واقتصــرنا علــى العمـل. ش.ق.و.فاتجاه الفراغ السياسـي الـذي تركـه ا, بمعنى ا

.في القاعدة
بجمعيـة ذات, وإن كان لهـذا المفهـوم جانبـا إيجابيــا مـن حيـث محـاولته لتعــويض جمعيـة منحصـرة فـي مكـتــب ورئيــس

هم المراكزالعمالية 
أ
نييــر/ خاصة جونفيليــي (قاعدة عمالية فعلية وفي ا

ف
مـر كـذلك), ا

أ
كيـد علــى, وإن كـان ال

أ
فمــن اللزم التا

.الجوانب السلبية والخسارات التي سببها هذا الخط العفوي
 :1972ابتداء من سنة . 2

خــرون طلبــوا, ابتداء من هذه السنة وجد الفراغ القيادي للجمعية حله
ف
ن الرئيــس الحــالي للجمعيـة ومناضــلون ا

أ
حيث ا

جل توضيح ، إن هذا المثال ل يهدف تماما نقدا شخصيا ـ  1
أ
ن" عوائد"بل فقط من ا

ف
.الجمعية والتي لزلنا نشاهدها إلى حد ال
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ترفــض هـذا النـوع" القاعديــة"النقاش مع الحركة الماركسية اللينينية وكانت منظمتنا إذ ذاك في ظــل ممارسـتها العفويـة و
ن يمر من , من النقاش الذي يؤدي إلى الستقطابات

أ
ن الكل يجب ا

أ
".الممارسة اليومية القاعدية"باعتبار ا

ي "(23"ومــع خــروج الرفــاق القيــاديين ل
أ
وجــد هــؤلء,ــ 1972مــن المغــرب ولجــوئهم إلــى الخــارج فــي ســنة ) مــارس 23ا

عله
أ
.من يناقش معهم دون شكليات, المناضلون المذكورون ا

شياء 
أ
ي تمركز في الخارج"ــ 23"لم يكن لمنظمة  1972إلى حدود : وهنا من اللزم توضيح بعض ال

أ
وكــانت منظمتنــا, ا

إلــى الخــارج الظــرف الــذي كــانت ســتتوحد فيــه الحركــة الماركســية اللينينيــة لكــن"ــ 23"وقــد ناســب وصــول رفــاق , وحــدها
كـثر ما يمكن قبل اندماج المنظمتين" 23"رفاق 

أ
.من القيادة الوطنية كانوا يسعون في نفس الوقت في تقوية اتجاههم ا

ول هو تجميع قاعدة في كـل مــن القطــاعين الطلبـي والعمــالي
أ
ومفهومنـا المثـالي للوحـدة إذ ذاك. وبالتالي كان هدفهم ال

ي تمييــز مــا بيــن المنظمــتين
أ
دواتنــا الدعائيــة وبعــض هياكلنــا"ــ 23"ممــا جعلنــا ندمــج رفــاق . لــم يــرى ا

أ
نشــطتنا وا

أ
فــي كــل ا

و العمــالي, التنظيميــة
أ
ن الكــل مشــترك وهــو فــي اتجــاه تكــوين منظمــة واحــدة, ســواء فــي القطــاع الطلبــي ا

أ
وقــد. باعتبــار ا

ولمــا ظهــرت إمكانيــة النقــاش مــع بعــض عناصــر. شــمل هــذا العمــل المشــترك حــتى مشــروع خلــق جمعيــة شــرعية عماليــة
عله, القيــادة الحاليــة للجمعيــة

أ
اتفــق علــى الهتمــام مــن طرفهــم بــذلك وفــي نفــس الــوقت, عــن طريــق المناضــل المــذكور ا

.تهيئ شروط قاعدة الجمعية في المنطقة التي تتواجد فيها منظمتنا
خر رفاق 

أ
همية ذلـك الطــار وبالتــالي الهيمنــة علــى قيــادته"ــ 23"هكذا لم يتا

أ
.من تلبية نداء مناضلي الجمعية والوعي با

دى إلـى تغلــب التجــاه المعــارض ل ا,ــ 73خاصة بعد المـؤتمر الثــامن للجمعيـة فـي ينــاير 
أ
والمتكــون مــن. ش.ق.و.والــذي ا

قصــى اليســار الفرنســي
أ
عله والمناضــلين الــذين كــانوا مرتبطيــن بمنظمــات ا

أ
ممــا ســمح بــالخروج. المناضــلين المــذكورين ا

دون إمكانيــة تغييــر جــذري للمواقــف الســابقة. ش.ق.و.وفــي حــدود معارضــة مواقــف ا, بملتمــس سياســي متقــدم للجمعيــة
وتشــكل مكـتــب الجمعيـة. وبالتــالي بـدون تغييــر جــذري فـي مسـتوى ممارسـة الديمقراطيــة الجماهيريـة, سياسيا وتنظيميــا

وانســــحابهم عنــــد فشــــل منـــــاوراتهم ضــــد المناضــــلين. ش.ق.و.مــــن هــــؤلء المناضــــلين وبعــــد الصــــطدام مــــع مناضــــلي ا
.المتقدمين

ن تدعم هيمنتها" 23"استطاعت , ونظرا للبرالية ومثالية ممارستنا الوحدوية, لمنظمتينا" المشتركة"ورغم الممارسة 
أ
ا

مسـؤولية لـم نكــن نشـارك فيهــا فـي الواقـع, اتجـاه القاعــدة, معنا لتحميلنا" الوحدوية"على الجمعية وتستعمل الستشارة 
مثلة التي تبين هذا الواقع والتي عاشها عــدد كـبير مــن المناضــلين (

أ
ليــتي"مهرجــان : ويمكن ذكر الكـثير من ال

ف
و" الموتوا

أ
ا

...).المظاهرة في كليشي
وضحنا مسؤولية منظمتنا في الصيرورة التي اتبعتها الجمعية

أ
ن ا

أ
ن بعد ا

ف
دت هيمنــة , وال

أ
يــن ا

أ
ن نرى إلــى ا

أ
"من اللزم ا

.على الجمعية" 23
ن منظمة 

أ
ن نقول ا

أ
ن ورثت ممارسات حزب الستقلل و ا" 23"يمكننا ا

أ
كـثر إل ا

أ
قل ول ا

أ
داخل. ش.ق.و.لم تفعل ل ا

ول مـرة يوجـد داخــل الجمعيـة اتجــاه. يعني استعمالها كغطاء ومقـر يـؤدي خـدمات الحـزب. الجمعية
أ
نـه ل

أ
مـع هـذا الفـرق ا

خر 
ف
مام(سياسي ا

أ
ن يحارب هذه الممارسات ويمنع استعمال الطار الجماهيري كغطاء لمنظمة سياســية) إلى ال

أ
بإمكانه ا

نه كانت , الفرق الثاني والجوهري. زيادة على نضج المناضلين العمال ورفضهم لهذه الممارسات. ما
أ
ل تختلف" 23"هو ا

فهـــي تختلـــف كـثيرا وكيفيـــا عنـــه مـــن الناحيـــة., ش.ق.و.عـــن ا, كـثيرا مـــن حيـــث الممارســـات اللديمقراطيـــة والبيروقراطيـــة
ن يعتـــبر نفســـه ماركســـيا لينينيـــا. وقـــد شـــكل هـــذا تناقضـــا مفيـــدا. اليديولوجيـــة

أ
ي كـــان ا

أ
نـــه ل يمكـــن ل

أ
فكـــار, ل

أ
وينشـــر ال

وفــي نفــس الــوقت يخنــق الجمعيــة فــي القفــص ويمنعهــا مــن التطــور الطــبيعي كمنظمــة, والشــعارات السياســية والمتقدمــة

www.30aout.info                                                                                                                            104



مام" 1974 ــ 1972قضايا الخلف داخل الحركة  الماركسية اللينينية المغربية 
أ
لى ال :  وجهة نظر المنظمة الماركسية اللينينية المغربية "اإ

".23"نتيجة عواقب ممارسات , وإننا نشاهد اليوم نضوجا لهذا التناقض. جماهيرية واسعة
ن ننفــي الديناميــة الجديــدة الــتي خلقــت داخــل الجمعيــة بفضــل حيويــة مناضــليها العمــال والــذين

أ
نــه ل يمكننــا ا

أ
كمــا ا

.تستعمل بصفة ذكية حركيتهم النضالية" 23"كانت قيادة 
مـر

أ
وا يرفضــون الوصــاية البيروقراطيــة ل , لكــن اليــوم اختلــف ال

أ
ن المناضــلين العمــال بــدا

أ
المنــاورات" عوائــد"و"ــ 23"ل

وا كذلك شروط البديل وتوفير قيادة فعلية مرتبطة بالنشاط الجماهيري للفروع. في مقر المركز" النضال"و
أ
.وقد هيا

الخط الجماهيري ومهامنا القيادية. 2

ن الجمعيــة تشــكل موضــوعيا معضــلة سياســية كــبرى فــي نضــالتنا السياســية
أ
ن ذكرنــاه يــبرز بوضــوح ا

أ
لقــد. كــل مــا ســبق ا

تكلمنا كذلك على المفهوم السابق الخاطئ للخط الجماهيري الـذي كـان يمنعنـا فـي تلـك المـدة مــن التفكيـر فـي الجمعيـة
لة شاملة

أ
.كمسا

ن تحـدد توجيهــا واضــحا وبالعتمـاد علـى
أ
ن فإن الشروط اليديولوجية والسياسـية الحاليــة تسـمح لمنظمتنـا مـن ا

ف
ما ال

أ
ا

 والــذي يـؤدي إلـى. حصيل ممارستنا داخل الجمعية
أ
نه ل زلنا نعاني من رواســب التفكيـر التجريــبي المحلـي والمجـزا

أ
رغم ا

.وسيطرتها على الجمعية" 23"تكرار تلك الممارسات بصفة روتينية والشعور بالعجز اتجاه ممارسات 
وصــلت إلــى الحــد الــذي يفــرض علينــا"ــ 23"نتيجــة ممارســتنا وممارســة , إن التناقضــات الــتي بــرزت اليــوم فــي الجمعيــة

ن" يغمضه"التفكير وتوضيح ما كان 
ف
ساسـية لهـذا الحصــيل. الروتين لحد ال

أ
وسنقتصر هنا على تحديـد بعـض الـدروس ال

.وتوجيهات عملنا في المستقبل
.العمل ذو المدى الطويل داخل الجماهير ودور المنظمات الجماهيرية. 1

هـو كونهــا ركـزت علــى دور الجمـاهير والحركـة الجماهيريــة فـي,ــ 1972إن المكـتســب الثميــن لممارســة منظمتنــا لمـا قبـل 
ل. السيرورة الثورية

أ
خـر الضــروري ا

ف
 كان يكمن بالضبط في كونها ركـزت علـى هـذا الجــانب علـى حسـاب الجــانب ال

أ
والخطا

كـثر مجرد حركة عفوية بدائية, وهو التنظيم
أ
قل ول ا

أ
ول ل ا

أ
.والذي بدونه يصبح الجانب ال

و المشـاركة فـي حيــاة
أ
فكــار والشــعارات ا

أ
ن عمــل المناضــلين الماركســيين اللينينييــن ل يقتصــر علــى نشــر ال

أ
ويعنــي هـذا ا

ن المناضــــلين الشــــيوعيين هــــم كــــذلك. بــــل كــــذلك تنظيــــم هــــذه الجمــــاهير وقيادتهــــا, ونضــــالت الجمــــاهير فحســــب
أ
ل

.المنظمون
لة التنظيـم مركــز اهتمامــاتهم. وهذا ليــس بشـيء بـديهي

أ
ن يجعلــوا مــن مســا

أ
ن يفكــروا فيهــا باســتمرار, علـى المناضــلين ا

أ
,ا

لة التنظيم
أ
.ويبرهنون في ممارستهم اليومية على الفكر الخلق والجريء للتقدم في مسا

مــد الطويــل هـو الرفــع مــن مســتوى وعـي الجمـاهير ونضــج المناضــلين
أ
ن الهــدف مـن عملنـا ذو ال

أ
كنا نعتبر في الماضي ا

لة الـــوقت والتنـــافس فـــي". المثقفيـــن"البروليتــــاريين المحرريــــن مـــن وصـــاية 
أ
وفـــي هـــذا الصـــدد لـــم تكـــن تحركنـــا ل مســـا

خـــذ 
أ
لة ا

أ
ي اتجـــاه سياســـي كـــان ول مســـا

أ
الصـــفائية"لكـــن هـــذه . فـــي المنظمـــات الجماهيريـــة" الســـلطة"الســـتقطابات مـــع ا

ي " الثورية
أ
.ملموسة ل في المدى القريب ول البعيد" نتيجة"كانت تؤدي بنا إلى التبعية والعفوية دون ا

ن العمـل ذو المـدى الطويـل, وبعد الفشل الذي تلقيناه
أ
نا نفهم ا

أ
ليـس هـو مثـل ذلـك الرجــل الـذي يحمــل الصـخرة, بدا

ول كــان. إلــى قمــة الجبــل ثــم يتركهــا تســقط مــن جديــد إلــى منطلقهــا ويكــرر العمليــة باســتمرار وبــدون ملــل
أ
إن الفشــل ال

وقد تجلى ذلك عندما كان المناضلون العمال يتجهون إلى منظمتنا وهم يحسبوننا كمنظمـة, نتيجة نجاح الخط العفوي
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نشطة جماهيرية
أ
ي حياة تنظيمية داخلية, جماهيرية ذات ا

أ
علـى" لجــن النضــال العماليــة"هكذا تكــاثرت . علنية وبدون ا

سس حركية
أ
و انخفاض الحركية, ا

أ
و التنظيمية ا

أ
.وتفسخت كلما تعترضنا الصعوبات السياسية ا

دت بنا فيما بعد
أ
عماليـة كنـا نراهـا" جمعيـة"إلى ضرورة إيجـاد , وبدون تفكير عميق في هذه التطورات, هذه التغيرات ا

ت تظهــر فيــه هــذه الفكــرة كضــرورة. كمركــز لقــاء مناضــلينا ومنطلــق العلقــة مــع الجمــاهير العماليــة
أ
وفــي الــوقت الــذي بــدا

انــــدحرت كــــل اللجــــن العماليــــة, والجمــــاهير الغيــــر منظمــــة) منظمــــة الثــــوريين(إيجــــاد الخيــــط الرابــــط مــــا بيــــن المنظمــــة 
صبحت الجمعية المنفذ الوحيد للمناضلين الذين كانو يكونونها

أ
وبهذا شكلت فروع الجمعيــة مركــز تجمــع المناضــلين. وا

.العمال الذين كانت لنا معهم روابط سياسية غير مضبوطة
ن نفهم عواقب انعدام وسيلة الترابط مابين الجماهير الغير منظمة والمنظمة الثوريــة

أ
وقد تسمح لنا ممارستنا اليوم با

خــر فــي انعــدام ذلــك كــانت منظمتنــا عمليــا . السياســية
ف
يتجــه إليهــا المناضــلين, شــبه ســرية" منظمــة جماهيريــة"وبمعنــى ا

ديــة الــدور المنــاط بهــا ل. العمــال الحركييــن الــذين يشــعرون بحاجيــة الطــار المنظــم
أ
الشــيء الــذي جعلهــا عــاجزة عــن تا

.كمنظمة طليعية ول كمنظمة جماهيرية حقيقية
ن

أ
و مــن بعيــد ا

أ
لة حــتى يســتطيع المناضــلون الــذين عاشــوا هــذه المرحلــة مــن قريــب ا

أ
كيــد علــى هــذه المســا

أ
إننــا نريــد التا

ولى للحركة الماركسية اللينينية
أ
نفسهم ممارستهم في السنوات ال

أ
.يتفهموا با

ننــا لــم نســتفد مــن المكاســب النظريــة والعمليــة للحركــة العماليــة منــذ لينيــن وبالضــبط فــي
أ
ن نتســاءل كيــف ا

أ
يمكننــا ا

صــلحها ؟ كيــف يمكــن للحركــة الماركســية
أ
ن حاربهــا وا

أ
ننــا ســقطنا فــي انحرافــات ســبق للينيــن ا

أ
لة التنظيــم ؟ كيــف ا

أ
مســا

خطــاء 
أ
ن تمــر مــن نفــس ال

أ
وضــحه لينيــن فــي 70, والعمــل الحرفــي التجريــبي" البدائيــة"اللينينيــة المغربيــة ا

أ
ســنة بعــد مــا ا

؟"ما العمل"كـتاب 
ن نجيب

أ
ن الكـتب ضرورية في إنجاز عملنا الثوري لخدمة القضية البروليتارية, يمكننا ا

أ
لكن الكـتب غيــر كافيــة فــي. با

فــإذا كــانت منظمتنــا. تبيــان كــل انعراجــات الطريــق الطويــل والشــاق الــذي يــؤدي إلــى بنــاء الحــزب البروليتــاري الطليعــي
حســن معضــلة الرتبــاط بالجمــاهير

أ
الرتبــاط الجــدلي المثمــر مــابين تطــور المنظمــة الجماهيريــة والمنظمــة, تتفهــم اليــوم ا

ـــة ـــة وديناميتهـــا الخاصـــة, السياســـية الثوري ن تفهـــم كـــذلك ضـــرورة احـــترام خصوصـــيات المنظمـــة الجماهيري
أ
ـــم, وا فإننـــا ل

زمات إيديولوجية وسياسية كـثيرا ما تترتب عنها مواكب الذاتية وغيرها
أ
.نتوصل إلى ذلك إل من خلل ا

نه إذا كانت تعليمات لينين تظهر لنا اليـوم بصــفة ســاطعة
أ
فــذلك لكـون تجربتنــا السياســية الملموسـة قـد مكنتنـا, كما ا

.من استيعابها وإدماجها تدريجيا في ممارستنا الخاصة
ن توضـــح لنـــا معضـــلة.ـــ 2

أ
ساســـية مـــن إســـهامات لينيـــن فـــي ميـــدان التنظيـــم الـــتي بإمكانهـــا ا

أ
فمـــا هـــي إذن العناصـــر ال

"?.الجمعية"ممارستنا وممارسة اليسار الماركسي اللينيني داخل 
ولى من هذا القرن

أ
جـل, في السنوات ال

أ
كـان لينيــن يتصـارع بقــوة علـى جبهــتين؛ مـن جهـة علـى مسـتوى النظريـة مـن ا

جــل إعطــاء البروليتاريــا. الحفــاظ علــى الطــابع الثــوري للنظريــة الماركســية
أ
ومــن جهــة ثانيــة علــى مســتوى الممارســة مــن ا

داة الثوريـــة, مســـلحة بالنظريـــة الثوريـــة, الروســـية
أ
والـــذي بـــدونه يســـتحيل, يعنـــي حـــزب البروليتاريـــا الطبقـــي الطليعـــي, ال

.تحقيق الثورة البروليتارية
.ولكننا سنتطرق للجانب الثاني الذي يهم المشكل الذي نناقشه. فهما جانبين مرتبطين لنضال واحد

لة التنظيمية
أ
ساسية من مختلف الصراعات التي قام بها لينين حول المسا

أ
.وسنكـتفي هنا بالنقط ال

:لقد ركز لينين نيران نقده على انحرافين قاتلين للقضية البروليتارية 
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أ
مر المغلـوق. ا

ف
ول هـو نزعــة التنظيــم المتـا

أ
ســس بصــفة عميقــة علـى فكـرة برجوازيــة صـغيرة, النحـراف ال

أ
,هـذه النزعــة تتا

ن تلعــب دورا حاســما فــي الصــيرورة الثوريــة
أ
ن الجمــاهير عــاجزة مــن ا

أ
وبالتــالي تخصــص هــذا الــدور إلـى نخبــة, الــتي تعتــبر ا

ولقـد. وتعتمـد اســتراتيجية هـذا النـوع مــن التنظيـم علـى الرهـاب والنقلب. متعلمة عازمة ومتخصصة فـي العمـل الثـوري
كـتوبر

أ
ثرت هذه النزعة البلنكية كـثيرا على الحركة العمالية وذلك حتى بعد تكوين الحزب البلشفي ونجاح ثورة ا

أ
.2ا

وقــد حــارب لينيــن هــذه. النحــراف الثــاني وهوالــذي يخلــط مــا بيــن منظمــة الثــوريين والمنظمــات المهنيــة العماليــة. ب 
سس هـذا التجـاه علـى نظـرة اقتصـادية وإصــلحية. النزعة داخل الحركة الشتراكية الديمقراطية نفسها

أ
والـتي تتخلـى, ويتا

بـــواب إلـــى عـــودة اليديولوجيـــة البرجوازيـــة داخـــل الحركـــة
أ
نهائيـــا عـــن الطـــابع الثـــوري البروليتــــاري للماركســـية وتفتـــح ال

ن يصــفي إيــديولوجيا هــذا التجــاه داخــل الشــتراكية الديمقراطيــة الروســية . العماليــة
أ
نظــر كـتــاب(وقــد اســتطاع لينيــن ا

أ
ا

مام خطوتان إلى الوراء"
أ
")خطوة إلى ال

:فما هي الفائدة من هذا التذكير؟ إننا نذكر ذلك لسببين 
ن هذه النحرافات تشكل ظواهر مستمرة وتبرز حتميا خلل الصراع الطبقــي وبالتــالي فهــي موجــودة فــي مجتمعنـا.ــ 1

أ
ل
شــكال خاصــة, كــذلك

أ
مــن عبــد ا ابراهيــم إلــى(ش .ا-ش.ق.و.ونجــد هــذه التيــارات ســواء داخــل ا. لكنهــا تــبرز طبعــا فــي ا

وداخل الحركة الماركسية اللينينية نفسها) بوعبيد وحتى البصري
أ
.ا

لة التنظيمية لم ينبثق كحقيقة معطـاة مـن ذاتهـا.ــ 2
أ
ن مفهوم لينين في المسا

أ
نه يسمح لنا بتوضيح ا

أ
بــل انبثــق, ثانيا ل

.عن الصراع ما بين مفاهيم متناقضة وعن تجاوز جدلي لهذه المفاهيم
ن الحزب الثوري البروليتاري ينبني ويترابط حســب مفهــوم جــدلي

أ
ن يفهم با

أ
إن عبقرية لينين تتجلى في كونه استطاع ا

كـثر ضـــيقا وتمركـــزا وســـرية للمحــــترفين الثـــوريين
أ
قـــل مركزيـــة وســـرية, يربــــط المنظمـــة ال

أ
كـثر اتســـاعا وال

أ
بالمنظمـــات ال

كـثر تنوعا
أ
ل ي المنظمات العمالية والمنظمات المفتوحة على كل فئت الشعب, وا

أ
.ا

يــدي البروليتاريــا
أ
ولقــد برهنــت عــن ذلـك ثــورة. إن تطــبيق هــذا المفهـوم التنظيمــي بصــفة خلقــة هـو ســلح ماضـي بيــن ا

ساس
أ
كـتوبر بقيادة الحزب البلشفي المبني على هذا ال

أ
.ا

فكــار والشــعارات الثوريــة, إن هذا النوع من المنظمة التي تغرس جذورها في الجماهير
أ
كمــا, تسمح بانتشار وتغلغــل ال

ن ضيق ومركزية منظمة الثوريين تسمح بوحدة التوجيه والقيادة في العمل الثوري
أ
.ا

ن تنير معضلتنا الخاصة من تعاليم لينين الثمينة؟
أ
فما هي النقط التي يمكن ا

ن المنظمــة الثوريــة والمنظمـة الجماهيريــة ل تتنافيــان فيمــا بينهمــا
أ
نهمــا ليســتا طرفيــن. هي الفكرة التي تلح علـى ا

أ
علــى ا

ساسـية, حيث يثمر الواحد ويعني هذا بالنسبة لنا. بل عنصرين من كل واحد, مفروقين ما بينهما
أ
لة ا

أ
نـه, وهـذه مسـا

أ
هـو ا

كـثر ضيقا
أ
ن تكون منظمتنا ا

أ
ن نخشى ا

أ
ومتكونة من الرفاق المكرســين حيــاتهم لخدمــة, قوية المركزية والسرية, ل يجب ا

عضــاء المنظمــة والــذين يتعــاطون كليــة وبصــفة, البروليتاريــا
أ
مهيئيــن وقــادرين علــى مواجهــة المهــام المعقــدة المنوطــة با

ن ل نخشى اللتزام بعزم وصرامة فـي الطريــق الـذي اتخــذته منظمتنــا. دائمة إلى عملهم كمحترفين ثوريين
أ
نه يجب ا

أ
كما ا

نه الشــرط الـذي يضـمن إنجــاز المهــام التوجيهيـة والقياديــة واســتمرارية المنظمـة علـى كــل الجبهــات وفــي كـل, في بلدنا
أ
ل

.المهام الثورية
نــواع المنظمــات الجماهيريــة الممكنــة

أ
ن نخشــى انــدماجنا فــي المنظمــات الجماهيريــة الموجــودة وخلــق ا

أ
كمــا ل يجــب ا

.1870معاصر لماركس وهو من بين قادة كومونة باريس سنة ", بلنكي"البلنكية جاءت من اسم الثوري الفرنسي ـ  2
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كـثر وسعا ممكنا
أ
ن تكون ا

أ
.والحرص على ا

.وهذا الجانب الثاني هو الذي سنحاول تحليله هنا وبالتركيز على الجمعية خاصة
لة الجمعية يكمن في وجود ممارستين متناقضتين داخلها 

أ
:إن مسا

تســــتعمل الجمعيــــة كمركـــز للســــتقطابات وغطــــاء ومنــــبرا, الــــتي تمثــــل التجــــاه الســــائد داخــــل الجمعيــــة"ــــ 23"إن .ــــ 1
نشــطتها السياســية

أ
هــذا النحــراف اليمينــي يعمــل جاهــدا علــى إخــواء الجمعيــة مــن طابعهــا الجمــاهيري وضــرب دورهــا. ل

.الخاص المختلف عن دور المنظمة السياسية
مام"ثم .ــ 2

أ
شــكال الصـحيحة للعلقــة مـع الجمـاهير, التي لها دور نشــيط فـي القاعـدة" إلى ال

أ
و اثنيــن ال

أ
تطـور فـي فـرع ا

ن تــؤدي دورهــا الخــاص فــي ميــادين
أ
والعلقــة بيــن المنظمــة السياســية والمنظمــة الجماهيريــة وبالتــالي تســمح للجمعيــة ا

نشطتها وتوجيهاتها الخاصة
أ
.ا

لكــن اتجاهنــا هــذا يبقــى محــدودا فــي بعــض هــذه الفــروع ول يــؤثر علــى الجمعيــة الــتي ل تحــد فــي القاعــدة بــل هــو شــيء
.متكامل

لة مــن زاويــة مصـلحة الحركـة الماركسـية اللينينيـة
أ
,يعنـي مــن زاويــة مصـلحة البروليتاريــا والشــعب, وإذا نظرنا إلى المسـا

ن 
أ
سياسـيا وتنظيميـا وعلــى جميـع المســتويات وكـل, بصـفة ضـيقة, عنـدما تحــاول مراقبـة الجمعيـة"ـ 23"فنجد في الواقـع ا
نشــطتها

أ
خاصــة لمــا نــرى عــواقب ذلــك فــي ابتعــاد. فبهــذه الســيطرة البيروقراطيــة إنهــا ل تخــدم القضــية الثوريــة, ميــادين ا

حسن العناصر العمالية عن الجمعية وتضييق قاعدتها
أ
"عملنا الجماهيري"ونكون نحن كذلك خاطئين لما نستمر في . ا

خريــن, على المستوى المحلي
ف
لة التـوجيه العــام والقيــادة المركزيــة للجمعيـة وبالتــالي تــرك المجــال لل

أ
ول نهتــم كليـة بمســا

ن (القطاعــات الخاصــة لكــل تنظيــم " مفهــوم"ممــا يــؤدي عمليــا إلــى نهــج ضــمنيا , لقيادتهــا وإصــدار جريــدتها
أ
"23"يعنــي ا

نيير-ونحن نطبق توجيهاتنا في فرع جونفيليــي" بيتو"تطبق توجيهاتها في 
أ
).ا

جهزتهـــا وتضـــييق مجـــال 
أ
مـــر ســـيطرة المجموعـــات السياســـية علـــى ا

أ
مـــا" التســـييس"هـــذا الواقـــع يفـــرض علـــى الجمعيـــة ا

وسع الجماهير العمالية
أ
ن تتوجه إلى ا

أ
.بينهما، في الوقت الذي يطرح على الجمعية ا

يفــرض علينــا إيجــاد الوســائل الكـفيلــة بتطــوير)ــ 23(ومــا نتــج عــن الممارســات الخاطئــة للتجــاه الســائد , إن هــذا الوضــع
.الطابع الجماهيري للجمعية واستقلليتها بالنسبة للمنظمات السياسية

نشـطة والــتركيب
أ
نه كلما تطور الطابع الجماهيري للجمعية من حيث التـوجيه وال

أ
وضحنا ا

أ
ن ا

أ
كلمـا تـدعم, ولقد سبق ا

هداف الحركة الماركسية اللينينية عل المدى القريب والبعيد, طابعها المستقل كمنظمة جماهيرية
أ
.وبهذا نخدم ا

ي خلــط مــا بيــن منظمتنــا الماركســية اللينينيــة والجمعيــة كمنظمــة جماهيريــة
أ
ن يكــون ا

أ
وذلــك ســواء فــي, ول يمكــن ا

وســع مــا يمكــن مــن العمــال. مســتوى التــوجيه والمهــام والتنظيــم والــتركيب
أ
إن دور الجمعيــة يتجلــى فــي كــون ارتباطهــا با

ســس واســعة
أ
ن يتــم إل علــى ا

أ
ســس الــتي تهتــم وتســتجيب لمعــالم ومطامــح الجمــاهير, المهــاجرين وهــذا ل يمكــن ا

أ
تلــك ال

ســاس برنامــج يرتكــز علــى المطــالب العاجلــة فــي إطــار البرنامــج الــديمقراطي الراهــن
أ
كمــا. العماليــة بــالهجرة وبالتــالي علــى ا

ســـاليب ســديدة تســمح للجميــع وبارتبـــاط حيــوي مــع الثقافــة الوطنيـــة والطاقــات الخلقــة للجمــاهير
أ
يتطلـــب ذلــك نهــج ا

.العمالية نفسها
ن تخلــط الجمــاهير العماليــة مــا بيــن الجمعيــة والحــزب السياســي, حســب الظــواهر الحاليــة

أ
ول. إنــه مــن الســهل جــدا ا

ن الجمعية ليست حزبا
أ
ن نقول للعمال ا

أ
.إن ذلك سوف ل يزيل شكوكهم. يكـفي ا

نهــا
أ
ن الجمعيــة هــي منظمتهــم وا

أ
ن يلمسوا با

أ
ن نتوصل في الممارسة إلى الدرجة التي يمكن فيها للعمال ا

أ
ولهذا يجب ا
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جــل " فــخ"وليســت , فــي خدمــة مصــالحهم
أ
يــام , سياســيا" تــدويخهم"مــن ا

أ
ظهــرت لهــم ذلــك التجربــة ا

أ
"الســتقلل"كمــا ا

ن يتصرفوا كما شاءوا" للوداديات"وإل فسنكون نفتح المجال ". التحاد الوطني للقوات الشعبية"و
أ
.ا

وانطلقا من معرفتنا للحاجيات والمطامح والمشاكل للجماهير نستطيع تطوير العلقات ما بين المنظمــة والجمــاهير
كـثر نضالية

أ
نهــا تكـون فـي خدمـة الجمــاهير, والمناضلين ال

أ
ومن هنـا يتجمــع المناضــلون بصــفة طبيعيــة حــول الجمعيـة ل

.العمالية
صــح إلـى انعـدام النســجام فـي الخــط

أ
إن الفشل الذي عانينا منه يرجع إلى الخط السياسـي الخـاطئ الـذي مارسـناه وبال

ن. السياسي
ف
ن نكون قد سجلنا نتائج ضئيلة لحد ال

أ
.وليس من الغريب ا

نه على كل حال نحن نعمل حسب المــدى الطويــل فــي الــوقت الــذي ل نســجل
أ
ولكن ليس من الطبيعي تماما القول ا
.فيه نتائج وتقدم ملموس في عملنا الثوري

هـداف والوضـوح فـي المراحــل الـتي تــؤدي إلـى نهايــة
أ
إن إحكام سيرورة بناء الحزب البروليتاري تتطلــب الوضـوح فـي ال

ن تكون كـل اهتماماتنــا مركـزة علـى إيجـاد الخــط السـديد, بصفة ملموسة, ويعني هذا بالنسبة لنا. هذه السيرورة
أ
وإعطــاء, ا

وفـي نفـس الــوقت يجــب. الجمعية توجيهات سديدة واختبار ذلك باستمرار على ضوء الــدروس المسـتنتجة مـن ممارســتنا
مام الصعوبات ومشاق الطريق الطويل

أ
ن نعرف كيف نحارب القلق البرجوازي الصغير والتراجع ا

أ
.ا

نــه إذا اســتطعنا نحــن التحكــم فــي ذلـك
أ
كيــدنا علــى هــذا ليــس مجانــا ل

أ
"23"فل يمكننــا التحكــم فيـه عــن طريــق , وإن تا

وإذا نحــن انســقنا فــي". وتوســيع قاعــدتها العماليــة"الــتي ســتحاول الســتمرار فــي اســتعمال الجمعيــة كمكــان اســتقطاباتها 
فسنضــرب كــل التــوجيه الــذي نحــدده وبالتــالي الــدخول فــي ممارســة المســابقة وقتــل كــل إمكانيــة, عمليــة التنــافس معهــا

.تطوير الجمعية إلى منظمة جماهيرية فعلية
ن نطرح السؤال 

أ
هدافنا؟" "ماذا نريد؟"ولهذا يجب علينا دائما ا

أ
هــدافنا الخاصــة ونتســابق" ماهي ا

أ
حتى ل نسمح في ا

.مع الجيران
ن نضــاعف عــدد العمــال داخــل المنظمــة

أ
ســس سياســية واضــحة. بــالطبع إنــه مــن الممكــن ا

أ
ســيكون ذلــك علــى ا

أ
لكــن ا

سس عاطفية وحلقية؟
أ
م نجعل منهم عمال دخلوا للمنظمة على ا

أ
ونكونهم كمناضلين ماركسيين لينينيين ا

طــر البروليتاريــة, هـو تكــوين مـن بيـن العمـال المهــاجرين, إن هـدفنا فـي المـدى البعيـد
أ
نويـة الماركسـية اللينينيـة وال

أ
ال

ديــة مهامهــا الثوريــة
أ
الطلئعيــة القــادرة علــى القيــادة السياســية للنضــالت الجماهيريــة بــالهجرة والقــادرة فــي البلد علــى تا

و الفلحين
أ
وســع الجمــاهير العماليــة بــالهجرة, داخل العمال ا

أ
والذين يستطيعون الرفع من الوعي السياسي والتنظيمي ل

وذلك بتنمية المنظمات الجماهيرية الخاصة بالعمال المهــاجرين. حتى تقوم بدورها في الصراع الطبقي ببلدنا وبالهجرة
خرى المحلية

أ
.والمرتبطة بالمنظمات العمالية ال

فكارنا وبرنامجنا كمنظمة ماركسـية لينينيــة داخــل العمــال المهــاجرين
أ
,إن المرحلة التي نجتازها اليوم هي مرحلة نشر ا

ساســية للعمــال المهــاجرين
أ
ن نخلــق شــروط. مرحلــة التجــدر فــي المراكــز ال

أ
وقــد يســمح لنــا تواجــدنا فــي القطــاع الطلبــي ا

نشــطة جماهيريــة وخلــق فــروع للجمعيــة
أ
نشــطتها بصــفة تدريجيــة وتنميــة, ا

أ
ن يتحمــل المناضــلون العمــال ا

أ
والعمــل علــى ا

هـــداف ليســـت عمليـــة بســـيطة. قاعـــدة عماليـــة واســـعة لهـــا
أ
وهـــذا رغـــم التقـــدم الـــذي ســـجلناه فـــي فـــرع, إن تحقيـــق هـــذه ال

نيير وعملنا السياسي داخل معمل -جانفيليــي
ف
".شوصون"ا

لتين
أ
.وهنا يجب التمييز ما بين مسا

".إن النجاح ليس دائما وبالضرورة مكسب "3
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ن تتحــول بــذاتها إلــى مكســب, لهــا إيجابيــات كـثيرة" شوصــون"فــإذا كــانت تجربــة 
أ
لقــد يتطلــب هــذا. فمــن المســتحيل ا

جــــل تــــدعيم هــــذا النجــــاح وتعميــــق دراســــة الحصــــيل واســــتنتاج الــــدروس الواضــــحة ونقاشــــها مــــع
أ
العمــــل الــــدؤوب مــــن ا

.المناضلين والقاعدة العمالية التي ناضلت خلل هذه التجربة
ن نقــوم بحملــة التعريــف بـــدور الجمعيــة انطلقــا مــن تجربــة شوصــون, علــى مســتوى الجمعيــة

أ
ودراســة, يجــب علينــا ا

لة الديمقراطية داخلها وذلك حتى نتهيــيء للنقاشات التي ستجري في المؤتمر
أ
.مشاكلها والتركيز على مسا

ن نقـــود حركـــة النقـــد الموجـــودة حـــتى نســـتطيع تكســـير الوصـــاية البيروقراطيـــة ل
أ
وفتـــح الطريـــق لرســـاء"ـــ 23"علينـــا ا

.استقللية الجمعية وتطوير طابعها الجماهيري
ن تســتمر الجمعيــة علــى

أ
نــه ليــس فــي صــالح الجمعيــة ول الحركــة الوطنيــة الديمقراطيــة ا

أ
ن نوضــح ونشــرح ا

أ
ومــن اللزم ا

ساس برنامجها الديمقراطي. طبيعتها الحزبية الحالية
أ
ن تنفتح على كل المغاربة المهاجرين وعلى ا

أ
.يجب ا

غلبية
أ
قلية وال

أ
لة ال

أ
ول وقبل كل شيء مسا

أ
لة الحسابات السياسية الضيقة التي تحسب ا

أ
.إن المشكل ليس هو مسا

ن نخوض الصراع في شــروط عاديـة
أ
كمـا فعلنــاه فــي القطـاع الطلبــي وبوجــود مختلــف التجاهـات اليديولوجيــة, يجب ا

ن نكـون مســتعدين لخـوض. والسياسية ابتداء من الحركة الماركسية اللينينية إلى القـوى الديمقراطيـة البرجوازيــة
أ
يجــب ا

فكارنا وشعاراتنا 
أ
جل انتصار ا

أ
إن المرحلة الحالية تحتم علينا مساهمة المناضلين, فيما يخص قوتنا الذاتية.الصراع من ا

نشطة القاعدية للجمعية
أ
.الطلبة في ال

هدافنا وبرنامجنا. 3
أ
ا

سســـها السياســـية والعمليـــة
أ
عله توضـــيح مـــا هـــي المشـــاكل المطروحـــة فـــي الجمعيـــة ومـــا هـــي ا

أ
ن حاولنـــا ا

أ
نتيجـــة, بعـــد ا

مــن اللزم الــدخول عـــاجل فــي مســيرة تصـــحيح الــتي, والنتظاريـــة فــي ممارســتنا"ــ 23"الممارســات اليمينيــة والحلقيــة ل
ساليب الحلقية واللديمقراطية السائدة حاليا داخل الجمعية

أ
.تجعل حدا للتوجيه وال

ن نخـوض هـذه المعركـة حـتى نخـرج الجمعيـة مــن الجمـود الــبيروقراطي الـتي تعـاني منـه ونعطيهـا ديناميتهـا
أ
مــن اللزم ا

نييــر والــذي حــدد مكـتــب-وفـي هـذا الطــار يطـرح المـؤتمر الــذي طلبــه فـرع جــانفيليــي. وطابعهــا الــديمقراطي والجمــاهيري
ف
ا

.1975الجمعية موعده لشهر دجنبر 
هدافنا العاجلة داخل الجمعية؟, واعتبارا لذلك

أ
ما هي ا

 
أ
:فيما يخص التوجيه. ا

رضــية ديمقراطيــة واســعة
أ
ن نقــترح ا

أ
ن, يجــب ا

أ
خــذ بعيــن العتبــار الطــابع الجمــاهيري والــدور التقــدمي الــذي يجــب ا

أ
تا

.تلعبه الجمعية
ن نعبر فيما يخــص القضــايا الوطنيـة عــن المطامــح الديمقراطيـة للجمـاهير الكادحـة وتخصــيص طـرف مهـم منهـا

أ
يجب ا

ســـمال
أ
شـــكال الملموســـة مـــن الســـتغلل والضـــطهاد الـــذي تعـــاني منـــه الجمـــاهير العماليـــة والكادحـــة مـــن طـــرف الرا

أ
لل

المبريــالي والكمــبرادوري وتخصــيص الطـرف الكــبير منهــا للمشـاكل الخاصــة الـتي تعــاني منهــا الهجـرة العماليـة سـواء منهــا
جهــزة الدوليــة المغربيــة , الــتي تتعلــق بالباطرونــات الفرنســيين

أ
و قمــع ال

أ
و الســلطات الفرنســية ا

أ
,الســفارات والقنصــليات(ا

.وتحليل ملموس وخاص بدور الوداديات وخطورتها...) البنك الشعبي
ن تكون هــذه. فقد يوجد حاليا طابعه التقدمي في الجمعية, وبالنسبة للتوجيه

أ
ن ندافع ونسهر على ا

أ
ولكن من اللزم ا
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وســع العمــال المهــاجرين المغاربــة
أ
رضــية مضــمونا وشــكل موجهــة إلــى ا

أ
رضــية الــتي تبقــى مســجونة بيــن, ال

أ
وليــس تلــك ال

.جدران مقر الجمعية
وسع الجماهير بالهجرة عن طريق المناشير والملصقات والجريدة 

أ
ن ننشر عند ا

أ
تيجب ا

ما فيما يخص العلقات الخارجية للجمعية
أ
ثبتــت تجربـة فـرع جــانفيليــي, ا

أ
نييــر صـحة الخــط الـذي يجــب اتبــاعه-فلقــد ا

ف
ا

وذلك انطلقا من برنامجها الخاص نعمل على المساهمة مع كل القوى الديمقراطية السياسية والنقابيــة الـتي ل تتنــاقض
.جوهريا مع البرنامج الذي بهدف تحقيق مطمح العمال المغاربة بالخارج

حـوال النقابــات
أ
ي حــال مــن ال

أ
ن تعـوض بــا

أ
نها تساهم في نضالت العمال المطلبية كـذلك، دون ا

أ
ولقـد. ويعني ذلك ا

خيــرة صــحة هــذا التجــاه
أ
ثبتــت تجربتنــا ال

أ
فشــلت بــالملموس تلــك التجاهــات الــتي تعتــبر الجمعيــة إمــا كمنظمــة ذات, ا

أ
وا

نشطة ثقافية واجتماعية فقط
أ
خرى التي ل ترى في الجمعية إل النشاط السياســي المنفصـل عــن المشـاكل الماديـة, ا

أ
و ال

أ
ا

ومــن هنـا بالضـبط، وانطلقـا مـن جماهيريـة الجمعيـة وحــدها داخــل. التي تعــاني منهـا الطبقـة العاملـة المغربيـة بالخــارج
وضــــاع

أ
ن تعمــــل حســــب ال

أ
ن تبنــــي علقاتهــــا مــــع المنظمــــات الديمقراطيــــة السياســــية والنقابيــــة وبــــا

أ
العمــــال ستســــتطيع ا

عمــال المشــتركة
أ
نــواع ال

أ
ن تبنــي معهــم مختلــف ا

أ
نــه مــن اللزم تجــاوز الفكــرة الــتي ل تدمــج نضــال. النضــالية المختلفــة ا

أ
ل

.العمال المغاربة بنضال العمال المهاجرين ككل والعمال الفرنسيين ومنظماتهم الوطنية الديمقراطية
ي حــال مـن

أ
ساس الحترام المتبادل لبرامج ومواقف كل من المنظمات وعــدم النســياق فـي ا

أ
تنبني هذه العلقة على ا

حوال في صراعات باسم الجمعية معها
أ
وبهذا تصبح الجمعية منظمة جماهيرية مستقلة فعلية محترمة من طــرف كـل. ال

وسع السند لها والتضامن معها
أ
.المنظمات التي تعمل معهم وذلك للحرص على جلب ا

لة ضمن التوجيه العــام وتجــاوز
أ
رضية التي نقدمها إلى مؤتمر الجمعية على تدقيق هذه المسا

أ
ولهذا سنعمل في إطار ال

ن فيمــا يخــص العلقــات الخارجيــة للجمعيــة
ف
ن يصــبح ذلــك واضــحا عنــد. كــل الغمــوض والمشــاكل الــتي طفــت لحــد ال

أ
وا

ن الجمعيـة هـي جـزء مـن الحركـة الوطنيـة الديمقراطيــة فـي البلد علـى صـعيد. العمال
أ
ن يصـبح ذلـك واضــحا ا

أ
كما يجــب ا

وطم كمنظمـة جماهيريــة للطلبــة، وممثلــي القــوى الوطنيــة بالخــارج. الخــارج
أ
نــه. وبالتــالي تــدعيم روابطهــا بــال

أ
وهــذا يعنــي ا

ت الجمعيــة المنتخبــة ديمقراطيــا
ف
ن ل تصــبح اســتقللية. يجــب نهائيــا تصــفية كــل المراوغــات الموازيــة هيــا

أ
ونعمــل علــى ا

ن يتجسد كذلك في انفتاحها على كل التجاهات الديمقراطية بدون استثناء
أ
ن. الجمعية مجرد شعار، بل ا

أ
ولهــذا يجــب ا

نحــدد التــوجيه والقــوانين التنظيميــة الديمقراطيــة لحيــاة الجمعيــة حــتى نتجنــب الفوضــى والمنــاورات والســتبداد والفــراغ
ت المركزية للجمعية

ف
ولقد تبين خلل الممارسة ضــرورة الربـط المــتين مــابين المكـتــب المركـزي والفــروع. الذي طبع الهيا

لة اســتقللية الجمعيــة. الــتي تشــكل قاعــدة الجمعيــة
أ
ن تــتركز معركـتنــا حــول مســا

أ
وكمــا ذكرنــا، خلل كــل النــص، يجــب ا

ن ل يبقـى شــعارنا . وطابعها الجماهيري وقضية الديمقراطية داخلها
أ
جمعيــة جماهيريــة ديمقراطيــة"وبالتــالي العمــل علــى ا

.مجرد شعار بدون مضمون" مستقلة
القيادة. ب 

ن
أ
ساليب العمل الديمقراطية، فل يمكننا الدفاع عــن ذلــك دون ا

أ
فإذا كانت معركـتنا تهدف توجيها سديدا للجمعية وا

ممـــا يحتـــم علينـــا ضـــرورة محاربـــة كـــل اتجـــاه يحـــاول احتكـــار قيـــادة. نكـــون مســـتعدين لتحمـــل مســـؤولياتنا فـــي تنفيـــذها
والموقـــف الســـديد فـــي هـــذا الميـــدان هـــو الـــدفاع عـــن توجيهنـــا فـــي القاعـــدة، ودون مراوغـــات مســـبقة، ونكـــون. الجمعيـــة

ي اتجــاه ديمقراطــي فــي المســتقبل حــتى نعمــل علــى إبــراز تــوجيه موحــد
أ
و ا

أ
خــر ا

ف
مســتعدين للنقــاش البنــاء مــع التجــاه ال

ســاس تــوجيه وبرنامــج مشــترك, وإذا تحقــق هــذا. ومشــترك
أ
وإذا اســتحال. فنحــن مســتعدين للمســاهمة فــي القيــادة علــى ا
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رضيتنا الخاصة حتى النهاية في المؤتمر, ذالك
أ
ن ندافع على ا

أ
.فما علينا إل ا

رضــيتنا
أ
رضـية داخــل, إذا ما حســم المـؤتمر ديمقراطيــا لصــالح ا

أ
ن نقـدم مرشـحين كـافين للحصـول علـى ال

أ
يجــب علينـا ا

خر للمساهمة فيها
ف
ت القيادية وتشجيع التجاه ال

ف
.الهيا

قلية
أ
رضيتنا تعبيرا عن ا

أ
ما إذا كانت ا

أ
غلبيــة, فنقدم عددا محددا من مرشحينا, ا

أ
خر يريــد الكـتفــاء بال

ف
إذا كان التجاه ال

ما إذا عبر عن إرادة احتكاريــة للقيـادة. فقط
أ
كـثر معارضــتنا اتجــاه , فنــدين بصـرامة هـذه الممارسـة فـي المـؤتمر, ا

أ
"ونقــوي ا

.الذي يهدف إلى السيطرة التامة على الجمعية" 23
مــا مــن جهتنــا ولــو كــان ميــزان القــوى لصــالحنا

أ
ن برهنــا عــن. فل نــرى ضــرورة لحتكــار قيــادة الجمعيــة, ا

أ
ولقــد ســبق لنــا ا

خير
أ
وطم عند المجلس الفدرالي ال

أ
بـرز دليـل علـى 5مرشــحين فـي المكـتــب الفـدرالي عـوض  3ومـا تقــديمنا إل , ذلك في ا

أ
ل

.ذلك
فيما يخص المؤتمر نفسه. ج 

ول هـو إعطـاء تــوجيه سـديد وواضــح للجمعيـة
أ
"وتكســير الخنـاق الــبيروقراطي المفــروض عليهـا مـن طـرف , إن هـدفنا ال

23."
وهــذا. وربمــا بعــد المــؤتمر نفســه, داخــل المــؤتمر, مــا قبــل المــؤتمر",ــ 23"ول يمكننــا تحقيــق ذلــك إل بصــراع مــع رفــاق 

ــــــــــــــة ســــــــــــــاليب المطابقــــــــــــــة مــــــــــــــع مبادئنــــــــــــــا ومــــــــــــــع مصــــــــــــــالح الجمعي
أ
ــــــــــــــا نهــــــــــــــج ال ــــــــــــــك . يتطلــــــــــــــب من :ويعنــــــــــــــي ذل

خر فـــي الجزئيـــات اللجوهريـــة- 
أ
ساســـية المطروحـــة وعـــدم التـــا

أ
ويجـــب كـــذلك تجنـــب. تطـــوير النقـــاش حـــول المشـــاكل ال
كيد انتقاداتنا. النسياق في الجزئيات الغير مفيدة

أ
.ويكـفينا إعطاء مثال واحد بارز لتا

ن ل يتخــذ هــذا الصــراع طابعــا حزبيــا وحلقيــا مــا بيــن مجموعــتين سياســيتين-ــ 
أ
ن نحــرص علــى ا

أ
و يظهــر, يجــب علينــا ا

أ
ا

.كانتقام ما بينهما
تي من كوننا نبرهن على قدرتنا في نقد ممارستنا نفسها وتقديم نقدنا الذاتي حولها- 

أ
ن قوة النتقاد تا

أ
.ول ننسى ا

و لمنظمــة كلهــا
أ
مــام الجمــاهير لرفيــق ا

أ
حــوال ضــعفا, إن النقــد الــذاتي الموضــوعي ا

أ
ي حــال مــن ال

أ
ن يشــكل بــا

أ
ل يمكــن ا

.بل هو بالضبط دليل عن الحيوية الثورية, من طرفنا وقوة لصالح الخصم
فالجمــاهير تلمــس ذلـك مباشــرة, وإذا كان قد يسـتفيد منـه بصــفة غيـر مباشـرة. إن الخصم يحاول دائما استعمال ذلك

سس مرتفعة كيفيا
أ
ساسي. وتحدد ارتباطاتها بالمنظمة الثورية على ا

أ
.وهذا هو ال

خطاء عديدة في ممارستنا داخــل الجمعيـة
أ
ن نعـترف بهــا بكــل شــجاعة ونســتنتج منهــا, لقد ارتكبنا ا

أ
ولهــذا يجــب علينــا ا

مام قاعدة الجمعية
أ
.الدروس ا

ن نشخص النقد- 
أ
ن نتجنب النسياق في حركة, فإذا كان لكل واحد مسؤولية في ممارسة جماعية. ل يجب ا

أ
فيجب ا

.نقدية عفوية كـثيرا ما تميل إلى تشخيص كل النقد في فرد واحد
خيـر مناضـل مخلصـا, ولهـذا ل يجــب تحميـل كـل مسـؤوليات مشـاكل الجمعيـة علـى رئيســها-ــ 

أ
خصوصـا إذا كـان هـذا ال

.وفي نفس الوقت منساقا في ممارسة خاطئة ليس هو المبادر ول المتحكم فيها
جل إنقاذ النسان

أ
سس عليه في هذا الموضوع هو علج المرض من ا

أ
ن نتا

أ
 الذي يجب ا

أ
.إن المبدا

فكــار والمواقــف السياســية المتناقضــة-ــ 
أ
مــا فيمــا يخــص صــراع ال

أ
ن ننســى الطــابع المختلــف للجمعيــة عــن, ا

أ
فل يجــب ا

وطم
أ
وطم لها تقاليــد خاصـة فـي الصـراع. طابع ا

أ
وذلـك نتيجــة الطبيعـة الخاصـة الـتي يشــكلها الطلبـة كـفئـة اجتماعيـة, إن ا

خـذها. ول يجـدر بنـا التطويـل فـي هـذه الخصوصـيات البديهيـة. مؤقتـة ومقطوعـة عـن الحيـاة الجتماعيـة
أ
ن نا

أ
لكــن يجــب ا
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ننــا نتــوجه إلــى قاعــدة عماليــة ل زالــت, فــي نقاشــاتنا داخــل الجمعيــة, ولــذا, دائمــا بعيــن العتبــار
أ
ن ننتبــه با

أ
يجــب دائمــا ا

بــل الجتهـاد فـي شـرح مواقفنــا وتوجيهاتنــا بصــفة",ـ 23"ولذلك يجب تجنب الكلم الثوري والجدل مع , ضعيفة سياسيا
.ملموسة وذلك وبكل جدية وبرودة ورزانة

ساليب نكون قـد سـاهمنا فـي تصــفية الجـو داخــل الجمعيـة وطورنــا حياتهــا الديمقراطيــة
أ
ســاليب ل. وبهذه ال

أ
إن هـذه ال

,إنهـــا المبـــادئ بالـــذات الـــتي تجســـد مفاهيمنـــا فـــي الصـــراع اليـــديولوجي". الحتياطـــات الدبلوماســـية"علقـــة لهـــا تمامـــا ب
بــدا الصــراع عــن الوحــدة

أ
ول تفصــل الوحــدة عــن الصــراع, ووســائل حــل التناقضــات فــي صــفوف الشــعب والــتي ل تفصــل ا

.والنقد
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