
www.30aout.info

مام" من وثائق "إلى الأ
 1994 ــ 1980المرحلة الثانية: 

الخط التحريفي
ول:  1985 ــ 1980الطور الأ

1  المهام العاجلة لمنظمتنا  ) 2

ن تطرقنـا قـي نـص سـابق 
أ
زمـة 2"وضـعية المنظمـة والمتطلبـات العاجلـة لعـادة البنـاء"سـبق لنـا ا

أ
سـميناه با

أ
لمـا ا

مـام"المنظمـة ولمهمـة المنظمـة الرئيسـية الـتي تكمـن فـي 
أ
كمنظمـة ماركسـية لينينيـة صـلبة" إعـادة البنـاء إلـى ال

ن حــددنا برنامــج العمــل الــداخلي الــذي يســتهدف فــي إنجــازه إعــادة بنــاء"وراســخة جماهيريــا
أ
، كمــا ســبق لنــا ا

ول
أ
كمـا تطرقنـا فـي هـذا النـص إلـى ضـرورة إصـدار النشـرة المركزيـة. الخـط السياسـي للمنظمـة وتهيـئ المـؤتمر ال

مـــام"الجماهيريـــة 
أ
داة" الشــــيوعي"كداعيـــة ومحـــرض ومنظـــم جمـــاعي والنشـــرة المركزيـــة الداخليـــة " إلـــى ال

أ
كـــا

ساسية لتنظيم الصراع الديمقراطي وسط المنظمة
أ
".ا

جــل
أ
والهــدف مــن هــذا النــص الــذي نعتــبره مكمل للنــص الســابق، هــو فتــح نقــاش معمــق وســط المنظمــة مــن ا

،)الحملــم(تحديــد مهــام المنظمــة الجماهيريــة، وتحديــد مهامهــا فيمــا يخــص مهــام الحركــة الماركســية اللينينيــة 
.وفيما يخص الثوريين والديمقراطيين المغاربة لمجابهة العدو المشترك، وفيما يخص المسالة الصحراوية

المهام الجماهيرية للمنظمة

وبالعمــل التنظيمــي وســط- النقــابي والسياســي-نعنــي بمهامنــا الجماهيريــة المهــام المتعلقــة بالعمــل الجمــاهيري
.مختلف الطبقات والفئت الشعبية

وائــل الوثــائق الــتي صــاغتها  1
أ
ابتــداء مــن دجنــبر" مسلســل إعــادة البنــاء"صــاحبة مــا ســمي ب " القيــادة الجديــدة"ــ تعتــبر الوثيقــة مــن ا

ساسـية حولهـا، ونكـتفـي هنـا ببعـض الهـوامش لتسـهيل.1979
أ
وقد سبق لنا التطرق لها في وثائق سابقة،ولــن نكررنفـس الملحظـات ال

.القراءة والفهم
نها جاءت بعد صـدور قـرارات  2

أ
ي، ا

أ
ي دجنـبر (1979نونـبر 12ــ تعود هذه الوثيقة لنفس فترة سابقتها، ا

أ
الـتي قطعـت نهائيـا مـع)1979ا

شـرتا رسـميا علـى بدايـة الصـراع بيـن التيـار الثـوري والتيـار.التجاه الصلحي الجديد والتجاه الفوضوي داخل المنظمـة
أ
وكل الوثيقـتين ا

صـدرها موقـع .(التحريفــي الجديــد داخــل المنظمــة
أ
مسلسـل تصــفية" غشــت تحــت عنــوان30للمزيـد مـن المعطيـات انظــر الدراسـة الــتي ا

مام"المنظمة الماركسية اللينينية المغربية 
أ
".........).إلى ال
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عضــاء فــي المنظمــة هــي 
أ
ن مهمتنــا الرئيســية كا

أ
ل صــلبة وراســخة.إعــادة بنــاء منظمتنــا كمنظمــة م"قلنــا ســابقا ،ا
نـه يسـتحيل إنجـاز"جماهيريا

أ
صبح من البديهي بعد عشر سنوات مـن الممارسـة بإيجابياتهـا وسـلبياتها ا

أ
، ولقد ا

نـه ل يمكـن بنـاء منظمـة م
أ
ل صـلبة بـدون التجـدر وسـط الطبقـة.هـذه المهمـة بـدون التجـدر وسـط الجمـاهير، وا

ساســية فــي الثــورة والــدرع الــواقي للثــوريين الماركســيين اللينينييــن 
أ
وقــد. العاملــة والجمــاهير ذات المصــلحة ال
تها شـعار 

أ
ولــى لنشــا "- اللتحــام بالجمــاهير"تبنــت المنظمــة منـذ نشــا

أ
وقــد ظـل هـذا المفهــوم – فــي المرحلــة ال
لتـدقق هـذا 3المنظمة والمتسمة بسيادة العفوية – عائما من حين مضمونه الطبقي، وجاءت النـدوة الوطنيـة

،والســـؤال المطـــروح هنـــا هـــو لمـــاذا فشـــلت" التجـــدر وســـط الطبقـــة العاملـــة"الشـــعار، ولتؤكـــد علـــى ضـــرورة 
المنظمة رغم تبنيها هذا الشعار في تحويله إلى واقع ملموس؟ لمــاذا كـانت المنظمــة ترفــع شـعار التجــدر وســط
الشبيبة المثقفة؟ إن تقييما نقديا صــريحا لتجربـة منظمتنـا هـو الـذي سـيمكننا مـن الجــواب علــى هـذا السـؤال،
وهـــام

أ
وهـــو الـــذي يمكننـــا فـــي نفـــس الـــوقت مـــن اســــتخلص دروس ثمينـــة تجنبـــا مـــن الســـقو  مجـــددا فـــي ال

سـباب. والمنزلقات والممارسات البرجوازية الصغيرة التي سـقطت فيهــا منظمتنــا
أ
إن هـذا التقييـم كـفيـل بفـرز ال

والـتركيب الطبقــي الـبرجوازي الصــغير للحملــم والسـتقللية النسـبية لحركــة الشــبيبة المثقفــة مــن(الموضـوعية 
و الفلحيــة حيــن انعــدمت فــي الواقــع الموضــوعي

أ
خــرى للحركــة الجماهيريــة ســواء منهــا العماليــة ا

أ
المكونــات ال

ســباب الذاتيــة ...) شــرو  التحــام عفــوي لحركــة الشــبيبة المثقفــة بالحركــة العماليــة و 
أ
انغلق نشــا  الحركــة(وال

طروحــة 
أ
الشــبيبة المدرســية تشــكل"الماركســية اللينينيــة فــي حــدود الشــبيبة المثقفــة والتنظيــر لهــذا النغلق با

طروحة التلميذ" الطليعة التكـتيكية للجماهير
أ
ن التجــدر وســط. وا

أ
لقد اعتبرت المنظمة والحملم بصفة عامــة ا

خيــرة تشــكل الطليعــة التكـتيكيــة،
أ
ن هــذه ال

أ
ساســية يمــر عــبر التجــدر وســط الشــبيبة المثقفــة، ل

أ
الجمــاهير ال

تي القمـع لتحطيــم مـا بنينـاه، ثـم نعيـد
أ
وهكذا دخلنا في دوامة مفرغة نبني التنظيـم وســط الشــبيبة المثقفــة ويــا

عدنا بناءه
أ
تي القمع ليحطم ما ا

أ
.البناء دون الستفادة من تجربة الماضي ليا

زمــة ،هــو الــدور البــارز للطبقــة العاملــة فــي
أ
ن القمــع ومــا وصــلت إليــه الحركــة مــن ا

أ
لكــن الجــانب اليجــابي ،هــو ا

، والـدور الثــانوي للشــبيبة المدرسـية، فيمــا حطــم فــي79و 78الحركة الجماهيرية الــتي عرفتهــا بلدنــا فــي ســنة 
طروحـــة 

أ
، وحطـــم وهـــم التجـــدر وســـط الجمـــاهير مـــرورا"الشـــبيبة المدرســـية طليعـــة تكـتيكيـــة"ذات الـــوقت ا

مــام انعقــدت خلل يــومي  3
أ
ولـــى لمنظمــة إلــى ال

أ
حــد1972ينــاير1و1971دجنــبر 31ــ النــدوة الوطنيــة ال

أ
، وذلــك بمدينــة الربـــا  فــي ا

صـحابها بتجربـة.المنازل قـرب مقـر الصـندوق الـوطني للضـمان الجتمـاعي
أ
جـل تقييمـات الوثيقـة تقـف عنـد هـذه النــدوة، وذلـك لجهـل ا

....المنظمة فيما بعد هذه الندوة
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طروحــــة . 4بالتجــــدر وســــط البرجوازيــــة الصــــغيرة
أ
ن تــــبين فشــــل ا

أ
الشــــبيبة المدرســــية كطليعــــة"وهكــــذا وبعــــد ا

ولــى ول تختلــف" تكـتيكيــة
أ
طروحــة الجديــدة لــدى البعــض داخــل الحملــم ل تقــل خطــورة عــن ال

أ
خيــرا ال

أ
بــرزت ا

ـــــة ـــــى تشـــــكيل جبهـــــة للقـــــوى الثوري ـــــدعو إل ـــــتي ت طروحـــــة ال
أ
عنهـــــا مـــــن حيـــــن مضـــــمونها المنحـــــرف، وهـــــي ال

دق مـــع التحـــاد الشـــتراكي، وذلـــك لخـــراج الحركـــة الماركســـية اللينينيـــة مـــن عزلتهـــا
أ
والديمقراطيـــة ،وبصـــفة ا

ن التحالف مع التحــاد الشــتراكي والبرجوازيــة الصــغيرة بصــفة عامــة
أ
وتمكينها من التجدر وسط الجماهير، وكا
ولـــي لتجربـــة. هـــو مفتـــاح التجـــدر وســـط الطبقـــة العاملـــة

أ
تي بهـــا التقييـــم ال

أ
ولـــى الـــتي يـــا

أ
إن الخلصـــة الثمينـــة ال

خر للتجدر وسط الجماهير خارج اللتحــام بهــا فــي المواقــع الــتي تتواجــد فيهــا
خ
نه ل يوجد طريق ا

أ
منظمتنا، هو ا

اللينينييــن الرئيســي للتجـدر فــي الطبقــة العاملــة هـو عملهــم-فطريـق الماركســيين- في مواقع النتاج بالخصوص
و مســتخدمين

أ
و فــي- المباشــر فــي معامــل كعمــال ا

أ
خــرى مثــل العمــل معهــم فــي مقــر النقابــات، ا

أ
هنــاك طــرق ا

ول
أ
حياء الشعبية، لكن الطريق الرئيسي يظـل هـو الطريـق ال

أ
سـلوب يســمح بالتواجــد المباشـر. ال

أ
كـان هـذا ال

ونشـير هنـا إلـى. مع الطبقـة العاملـة، ويمكـن مـن معرفـة معاناتهــا وهمومهــا وقضـاياها الملموسـة بصـفة مباشـرة
لة هامة تتعلق بالمحترفين الثوريين داخل المنظمة وبعلقتهم بالجماهير، لقد اتخذت ممارسة المنظمــة

أ
مسا

ويطـرح علينـا تجـاوز هـذا الفهــم الشـبكي للمحـترف. طابع الشبكية والنعـزال عـن الجمـاهير وليـس اللتحــام بهـا
ن يكون مرتبطا بالجماهير ويتحرك وسطها كسمكة في الماء

أ
.الثوري الذي يجب ا

ن
أ
لقـــد كـــان لمنظمتنـــا والحملـــم تجربـــة متواضـــعة فـــي العمـــل وســـط الطبقـــة العاملـــة وحـــتى مـــع الفلحيـــن، وا

سـباب المباشـرة الرئيســية. التقييـم النقـدي للتجربـة هـو الـذي يـبرز فشـلنا فـي هـذا المجـال
أ
حـد ال

أ
ن ا
أ
ينـا ا

أ
وفــي را

ســـاليب العمـــل الـــبرجوازي الصـــغير الـــتي مارســـناها فـــي عملنـــا وســـط الطبقـــة العاملـــة
أ
لهـــذا الفشـــل يكمـــن فـــي ا

والجماهير المنتجــة بصــفة عامـة، وبالضــافة لـذلك، وبالرتبـا  بــالخط السياسـي الخــاطئ للمنظمــة فــي العمـل
كــــان يحــــول دون اســــتخلص) الــــتركيز علــــى الشــــبيبة المدرســــية كطليعــــة تكـتيكيــــة(الجمــــاهيري والتنظيمــــي 

ســبابه العميقــة، وإنمــا إلــى الهــروب مــن
أ
الــدروس مــن فشــلنا إذ كــان الفشــل ل يــؤدي إلــى تحليــل يكشــف عــن ا

إن. المشاكل التي تعترضنا في العمل وسط الطبقة العاملة، ومن المزيــد مــن التقوقــع وســط الشــبيبة المثقفــة
العمــل وســط الجمــاهير يتطلــب النطلق مــن المشــاكل الملموســة الــتي تعــاني منهــا وعــدم القفــز عــن مشــاكلها

كالصــراخ ضـد البيروقراطيــة النقابيــة والقيـادات الصــلحية فــي(الملموسة، كما يتطلــب تجنــب العمـل الفــوقي 
سـبوعين، فـإن تهيـئ إضـراب عمـالي)النقابات العمالية

أ
، فإذا كان من الممكن تهيئ إضـراب طلبـي فــي ظـرف ا

ول مــن طرحهــا، وقــد اســتعادها تحريفيومــا ســمي بإعــادة البنــاء بــدون 4
أ
طروحــة كــان الصــلحيون الجــدد والفوضــويون هــم ا

أ
ــ هــذه ال

ن الطبقة العاملة لم تناضل إل خلل فترة 
أ
.79-78تمحيص ولنقد، كما لو ا
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كـثر، وتهيـــئ تحــرك فلحـــي يتطلـــب ســنوات
أ
و ا
أ
ثــم إن المناضــل الــذي يعمــل وســط الجمــاهير..يتطلـــب ســنة ا

و في خدمــة مصــالحها وفــي
أ
و في علقته بالجماهير ا

أ
مطالب بالتحلي بسلوك نموذجي سواء في حياته الخاصة ا

وهـذه كلهــا شـرو  ضـرورية لكسـب ثقــة العمـال والفلحيــن.. تقديم المصلحة الجماعية على المصلحة الخاصة
هـل كـان مناضـلو المنظمــة والحملـم العــاملين وسـط الجمـاهير يتبعــون هـذا النهــج فــي. الشخصــية والسياسـية 

نهـــم كـــانوا يســـلكون وســـط الطبقـــة العاملـــة والجمـــاهير المنتجـــة بصـــفة عامـــة نفـــس النهـــج
أ
م ا
أ
التعامـــل معهـــا؟ ا

المتداول وسط الشبيبة المثقفة؟

و فئــة مــن. 
أ
و التنظيمــي والــتي ترتبــط بكــل طبقــة ا

أ
ن الشــكاليات الــتي يطرحهــا العمــل الجمــاهيري ا

خ
ســنرى ال

الجماهير الشعبية؟

التجدر وسط الطبقة العاملة  - 1

ولويــة فــي العمــل الجمــاهيري والتنظيمــي للعمــل
أ
ن طرحنــا فــي عــدة مناســبات ضــرورة إعطــاء ال

أ
لقــد ســبق لنــا ا

وسط الطبقة العاملة، وطرحنا باختصار التركيز على الطبقة العاملة، وضرورة إخضاع التــوجه السياســي العــام
لماذا؟ . للمنظمة لخدمة هذا الهدف

سباب تفسر هذا الختيار
أ
:هناك ثلثة ا

.الخصائص الهيكلية للطبقة العاملة كطبقة ثورية طليعية- 

طليعية الطبقة العاملة في النضالت الشعبية- 

.هدفنا الرامي إلى المساهمة في بناء الحزب البروليتاري المغربي- 
أ
الخصائص الهيكلية للطبقة العاملة كطبقة ثورية  )   ا

:تتميز البروليتاريا في بلدنا بكونها

تفتقــد لجميــع وســائل النتــاج، ول تملــك ســوى قــوة عملهــا ،ولكونهــا تعــاني مــن الســتغلل بصــفة مباشــرة،- 
كـثر الطبقــات طموحــا إلــى الثــورة، فليــس لهــا مــن شــيء تفقــده خلل مسلســل الثــورة ســوى

أ
وهــذا مــل يجعلهــا ا

غللها
أ
ن الثورة ستكسبها كل شيء سياسيا اقتصاديا وثقافيا. ا

أ
.في حين ا
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حــدث وســائل النتــاج ذات الطــابع
أ
ســمالية العصــرية وترتبــط با

أ
إن البروليتاريــا تتمركــز فــي وحــدات النتــاج الرا

نها تعمل بصفة جماعية، وهذه الخصائص تؤهلها لكـتســاب
أ
كـثر تقدما ،كما ا

أ
ساليب النتاج ال

أ
الجتماعي وبا

.الخبرة التقنية واكـتساب المعرفة العلمية وتؤهلها لخوض النشا  الجماعي الخلق

العمـل الجمــاعي المنظــم،(على الصعيد التنظيمي، إن الظروف التي تعيشــها البروليتاريـا فــي ميــدان النتــاج - 
شـكال التنظيميــة المبنيــة علـى) التعاون في النتاج ودقة العمل وما يرافقه من انضبا 

أ
رقــى ال

أ
تؤهلها لبتكار ا

ســاس المركزيــة الديمقراطيــة
أ
وليــتين تنطبقــان بشــكل خــاص علــى البروليتاريــا المتواجــدة. ا

أ
إن الخاصــيتين ال

بالمعامــــل الكــــبرى والمقــــاولت الصــــناعية، المنــــاجم الكــــبيرة، وهــــذا يشــــكل القاعــــدة الموضــــوعية لمفهــــوم
".القلعات البروليتارية"

خــرى الــتي عرفهــا المجتمــع فــي الماضــي 
أ
الفلحيــن، العبيــد، طبقــة(إن البروليتاريــا خلفــا للطبقــات الثوريــة ال

قنــان، البرجوازيــة
أ
و الــتي يعرفهــا مجتمعنــا حاليــا ) ال

أ
تتميــز بكونهــا طبقــة...) الفلحيــن، البرجوازيــة الصــغيرة(ا

إيجابيـــة ،ل تعمـــل فقـــط علـــى تحطيـــم المجتمعـــات الســـتغللية، ولكنهـــا تحمـــل معهـــا مشـــروع مجتمـــع جديـــد
.ينعدم فيه استغلل النسان للنسان

خــرى للــف مجمــوع
أ
إن البروليتاريــا مؤهلــة نظــرا للعلقــات الماديــة الــتي تربطهــا بالطبقــات الوطنيــة الشــعبية ال

جــل مجابهــة المبرياليــة والكمــبرادور والملكيــن العقــاريين، فبصــفتها طبقــة تفتقــد
أ
هــذه الطبقــات حولهــا مــن ا

شباه البروليتاريا والبروليتاريا المتشردة في المدن والبــوادي،
أ
لوسائل النتاج فهي توجد في خندق واحد مع ا

حدث وسائل النتــاج، فــإن هـذا الرتبــا  يؤهلهــا لكـتســاب الخـبرة
أ
وبصفتها طبقة مرتبطة بالنتاج الجماعي وبا

التقنية ولمعرفة قوانين الطبيعـة والمجتمـع، وهـي بـذلك تلتقــي مـع المثقفيـن خصوصـا إذا كـانوا يعيشــون مـن
ـــــا بصـــــفتها طبقـــــة متحـــــدة فـــــي المـــــدن والبـــــوادي . [عملهـــــم الخـــــاص ن البروليتاري

أ
حرفييـــــن، فلحيـــــن(كمـــــا ا

و في الوحدات القتصــادية...) متوسطين
أ
خر بصفة مباشرة في الخارج ا

خ
فإن معاناة الطبقة العاملة مع الفكر ال

و بصـفة غيـر مباشـرة عـن طريـق السـيطرة السياسـية والثقافيـة، فــإن هـذه المعانـات
أ
المبريالية والكمبرادورية ا

رضية مع البرجوازية الوطنية المعادية للمبريالية
أ
خيرا فإن البروليتاريا. تمكن البروليتاريا من اللتقاء على ا

أ
وا

سـمالي السـائد علـى الصـعيد العـالمي والـذي يربـط ماديـا بيـن مختلـف
أ
المغربية نظرا لرتباطها بنمط النتاج الرا

زيد من 
أ
سمالية 300فصائل البروليتاريا العالمية، ونظرا ل

أ
لف عامل مغربي في الدول الرا

أ
وروبا الغربيــة- ا

أ
في ا
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خيــرة مــن تقــديم الــدعم للثــورة المغربيــة،- 
أ
ترتبــط بهــذه الوســيلة بالبروليتاريــا العالميــة، مــع مــا يمكــن لهــذه ال

صيلة
أ
ممية البروليتارية ال

أ
.5]وهي مؤهلة بذلك لتبني المواقف ال

طليعية الطبقة العاملة في النضالت الشعبية  )   ب

ت الطبقــة العاملــة المغربيــة فــي التشــكل فــي المعــادن والخــدمات العموميــة بشــكل رئيســي خلل الفــترة
أ
بــدا

ت تعرف نموا سريعا، موضوعيا وذاتيا ابتـداء مــن 
أ
بشـكل 1945الممتدة بين الحربين العالميتين، ولكنها بدا

ثير مناضــلين. 45-48خاص، وفي فترة 
أ
عرف التنظيم النقابي للطبقة العاملة نموا سريعا وجماهيريا، تحت تــا

جانب
أ
غلبيتهم من ال

أ
موجــة مــن الضــرابات 47-48وتمخض عن هذا النمو فــي . من الحزب الشيوعي المغربي ا

كـثر حــدة – جــرادة وخريبكــة. الكبيرة والضاربة
أ
ن المؤسسات التي عرفت النضالت ال

أ
48تعرضــت ســنة - إل ا

ساســية الــتي كــانت تعرقــل هــذا. لقمــع دمــوي، وتــم حــل فيدراليــة عمــال المنــاجم
أ
ومــع ذلــك فــإن العوامــل ال

لة الوطنيــة بالخصـوص(النضــال كـانت داخليــة وتتعلـق بالطبيعـة التحريفيــة والصــلحية 
أ
للخــط) حــول المســا

وهكـــذا فــــإن العناصـــر المنتميـــة للجنـــاح اليســـاري لحـــزب الســـتقلل،. السياســـي للحـــزب الشـــيوعي المغربـــي
وســع جمــاهير 49 للبرجوازية الصغرى، تمكنت بسهولة ابتداء من  والممثل

أ
من القيادة السياسية والنقابية ل

خيـــرة فرضـــت نضـــاليتها، حـــتى ضـــد الشـــعارات النتظاريـــة للقيـــادة. الطبقـــة العاملـــة المغربيـــة
أ
ن هـــذه ال

أ
غيـــر ا

بالـدار1952السياسية للبرجوازية الوطنيـة، بمـا فــي ذلـك بعـض العمليـات الــتي تعـرض لهــا العمـال فـي دجنـبر
س رمــح المقاومـــة السياســية

أ
البيضــاء، وشــكلت الطبقـــة العاملــة مــع عناصــر البرجوازيـــة الصــغيرة الحضــرية را

خـرى 
أ
53مــن ) 55انتفاضــة خريبكـة وواد زم سـنة (والمســلحة فـي الـدار البيضـاء وفـي مراكـز حضـرية ومنجميـة ا

.1956إلى 

ن تجــد نفســـها عنــد الســـتقلل الشــكلي، منظمــة بشــكل
أ
دى بالطبقــة العاملــة إلــى ا

أ
إن هــذا الــدور الطليعــي، ا

طـــر نقابيـــة كونهـــا حـــزب
أ
جمـــاهيري فـــي إطـــار التنظيـــم النقـــابي التحـــاد المغربـــي للشـــغل المشـــكل مـــن طـــرف ا

طر التي ستستقل عنه بسرعة لتشكل ما يسمى 
أ
.البيروقراطية النقابية"الستقلل، هذه ال

سمال المبريــالي والرجعيــة المحليــة ومسـاهمة
أ
وفي هذه الشرو ، شرو  تنظيم نقابي قوي وتراجع مؤقت للرا

تحقيـق 60حــتى  59البرجوازية الصغرى في الحكومة، استطاعت الطبقة العاملــة وخلل الفـترة الممتــدة مــن 
جـــور، ترســـيم دور المنـــدوبين النقـــابيين بحـــواجز لعرقلـــة سياســـة"مكاســـب هامـــة 

أ
ـــادات الواســـعة فـــي ال الزي

ساســي للعمــال المنجمييــن بالنســبة للمنــاجم الــتي
أ
الطــرد، قــانون الشــغل، التفاقيــات الجماعيــة، القــانون ال

.ــ هذه الفقرة بكاملها تعاني من ارتباك وغياب اتساق منطقي، وقد نقلناها كماهي 5
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، مغربة الســكك الحديديــة والطاقــة الكهربائيــة الــتي ســتحمل فيمـا بعـد اســم المكـتــب300يتجاوز عدد عمالها 
الــــوطني للســــكك الحديديــــة والمكـتــــب الــــوطني للكهربــــاء ،مــــع حصــــول العمــــال المغاربــــة علــــى حــــق التمتــــع

ساسية لهذين المكـتبين
أ
.بالقوانين ال

خـذت تبتعـد عــن الجنـاح المناضـل مـن البرجوازيــة الصـغرى ابتــداء مـن 
أ
ن القيـادة النقابيــة ا

أ
، تحـت1961غير ا
.للمحجوب بن الصديق وعبد الرزاق محمد" سياسة الخبز"غطاء 

ساسي الفترة الذهبية التي تمكنت خللها البيروقراطية النقابيــة مــن الهيمنــة علــى
أ
لقد كانت الستينات بشكل ا

رباب العمل لقمــع المناضــلين
أ
الطبقة العاملة، ومن شل نضالتها ،مستعملة الوسائل العنيفة ومتواطئة مع ا

، قــــد بقيــــت6إن مســــاهمة الطبقــــة العاملــــة فــــي النتفاضــــة البطوليــــة للشــــبيبة وشــــبه البروليتاريــــا. الطليعييــــن
ول نضـــال عمـــالي كـــبير منـــذ 

أ
ن ا
أ
بخريبكـــة، وقـــد نظـــم خـــارج الجهـــاز النقـــابي 68وقـــع فـــي  1961محـــدودة، وا

خــذت المكـتســبات المحققــة بيــن). عامــل منجمــي فــي خريبكــة 7000يومــا ل  50إضــراب (
أ
وفــي هــذه الشــرو  ا

ساسـية الــتي 50-60
أ
حـد الهياكـل التنظيميــة ال

أ
تفرغ تدريجيا من مضمونها وقامت البيروقراطية النقابية بحـل ا

، ممــا فســر كــون التحــاد"الفيــدراليات الوطنيــة للصـناعة"تمكــن مــن تــوفير التضــامن النضــالي للطبقــة العاملــة 
برزهـــا

أ
العـــام للشـــغالين رغـــم تبعيتهـــا للبرجوازيـــة اســـتطاعت كســـب بعـــض المواقـــع داخـــل الطبقـــة العاملـــة، ا

.جرادة

، قــد وفــر شــرو  منــاخ71إن نضــج الشــرو  الموضــوعية والضــعف السياســي للنظــام بعــد محاولــة النقلب فــي 
عـــام جديـــد لنضـــالت الطبقـــة العاملـــة متنـــام لـــم تعـــد البيروقراطيـــة النقابيـــة قـــادرة علـــى التحكـــم فيـــه بســـهولة،

والـذي 71مثل الضـراب الكـبير والمظفـر لعمـال خريبكــة فـي خريـف (الشيء الذي دفع بها في بعض الحالت 
جــل توقيــف الضــراب ) يومــا 75اســتغرق 

أ
و إلــى المنــاورة مــن ا

أ
المنــاورة إلــى جــانب(إلــى الخيانــة المكشــوفة ،ا

وقد عرفت نضالت الطبقة العاملة). 73الدارة للمكـتب الوطني للسكك الحديدية لتوقيف الضراب في يناير 
، ثـــم حملـــة الصـــحراء ومـــا رافقهـــا مـــن إجمـــاع73منـــذ هـــذه الفـــترة نمـــوا مسترســـل، جـــاءت حملت القمـــع فـــي 

، لتجعل له حدا، وإن كان من الضروري تسجيل خوض الطبقة العاملــة لنضــالت"سلم اجتماعي"و" وطني"
...).جرادة، خريبكة، النسيج (77-73بطولية خلل سنوات 

للتعــبير عــن الهويــة الجتماعيــة للجمــاهير المشــاركة فــي النتفاضــة الشــعبية الــتي هــزت مدينــة" شــبه البروليتاريــا"ــ اســتعمال مفهــوم 6
مر غير دقيق 1965مارس 23الدارالبيضاء في يوم 

أ
.ا
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خاضـــت الطبقـــة العاملـــة نضـــالت عارمـــة، طويلـــة النفـــس وتشـــمل مختلـــف القطاعـــات 79-78وخلل ســـنتي 
ن الطبقــة...)المناجم، الصناعة، النقل، العمـال الزراعييـن(

أ
ظهـرت بمـا ل يـدع مجـال للشـك وبـالملموس بـا

أ
، ا

هــي حقــا الطبقــة المؤهلــة لقيــادة كافــة) اســتراتيجيا وتكـتيكيــا(العاملــة هــي حقــا الطبقــة الطليعيــة فــي مجتمعنــا 
ن مـــا تعرضـــت لـــه هـــذه النضـــالت مـــن. الطبقـــات الوطنيـــة الشـــعبية فـــي كـفاحهـــا ضـــد المبرياليـــة والرجعيـــة

أ
وا

خــر
خ
إجهــاض بســبب القمــع وبســبب المنــاورات الرجعيــة ،وكــذلك بســبب تخــاذل الصــلحية فإنمــا هــو برهــان ا

داتهــا الثوريــة
أ
ن الطبقــة العاملــة لــن تتمكــن مــن مواجهــة العــدو الطبقــي بنجــاح إل إذا تمكنــت مــن بنــاء ا

أ
علــى ا

ن. الحزب الشيوعي الماركسي اللينيني المغربي
خ
داة التي ما تزال تفتقدها لحد ال

أ
.هذه ال

بناء حزب البروليتاريا المغربي يمر عبر التجدر وسط الطبقة العاملة  )   ج

جل المساهمة في بنائه كمنظمة وكماركسيين لينينيين بصفة عامة،
أ
إن الحزب البروليتاري الذي نناضل من ا

ولهــذا ل يمكــن الحــدين عــن حــزب بروليتــاري. ل والمنظمــة للطبقــة العاملــة.هــو الطليعــة المناضــلة الواعيــة م
و مـن حيــن

أ
وعن منظمة بروليتارية بـدون التحــام هـذه المنظمــة بـالطلئع المتقدمــة ســواء مــن حيــن النضــال ا

الوعي السياسي، ول يمكـن الحـدين عـن منظمــة بروليتاريـة إذا لـم تكـن الطلئـع البروليتاريـة مهيمنـة سياسـيا
وإيــــديولوجيا داخــــل المنظمــــة وفــــي الــــتركيب الجتمــــاعي لقيادتهــــا بالخصــــوص، وهنــــا ســــنتعرض لمفهــــومين

:ماركسيين لينينيين هامين
أ
المفهوم اللينيني للطليعة البروليتارية   )   ا

خيــرة فــي الشــرو  الموضــــوعية،هذه الشــرو  الــتي تفســر كــون عمــال المنــاجم والمؤسســات
أ
وتتكــون هــذه ال

الصــناعية الكـبرى تشـكل الركيــزة النضـالية للطبقــة العاملــة المغربيـة، وبالضــافة لـذلك، فــإن مكاســب نضـال
هذه القلعات البروليتارية ترفع مستوى المعرفة الحسية لعمال هذه المؤسسـات، وتشـكل قاعـدة ماديـة لـبروز

إن انصــهار المثقفيــن الثـوريين المتبنيــن لمواقــف البروليتاريـا والــذين تصـلبوا فــي. " وتنامي الــوعي البروليتــاري
رضية بناء الحزب البروليتاري.إطار نضال منظماتهم م

أ
".ل مع هؤلء العمال الطليعيين هو الذي يشكل ا

النظرية الماركسية للمعرفة   )   ب

إن صـــيرورة النصـــهار صـــيرورة متناقضـــة، طويلـــة وصـــعبة يصـــطدم خللهـــا مسلســـل النتحـــار الطبقـــي لهـــؤلء
المثقفين الثوريين بالمقاومة التي يفرضــها واقــع تكــونهم الطبقـي الـبرجوازي الصـغيرذلك، فحيــن ابتــداء تكـون
طــر يضــطلعون بمسـؤوليات محليــة ثـم علــى

أ
طر نضالية للمنظمة يجب توفير كل الشرو  لجعل كـل هـؤلء ال

أ
ا
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مســتوى الفــروع، ثــم وطنيــا ، مــواجهين بشــكل خــاص المفهــوم الــبرجوازي بــالمفهوم البروليتــاري الــذي يســتند
ن المعرفــة العقليــة ترتكــز علــى المعرفــة وعلــى الممارســة، رغــم محاولــة

أ
ولويــة الممارســة الثوريــة، وعلــى ا

أ
علــى ا

.ادعاء العكس

ج ضرورة التركيز في عملنا التنظيمــي، وفــي عملنــا الجمــاهيري والسياســي- ب- إننا نستنتج مما ورد في النقط ا
والنقابي على الطلئع المناضلة والواعية من الطبقة العاملة، ولكـن هـذا ل يعنـي ان حــزب الطبقــة العاملــة هـو

صــحاب النزعــة العماليــة
أ
فحــزب الطبقــة العاملــة هــو حــزب. حــزب مفتــوح فقــط للعمــال كمــا يســقط فــي ذلــك ا

شـباه البروليتاريـا بصـفة عامــة وكـذلك المثقفيـن الثـوريين
أ
فجميـع. مفتــوح فـي نفـس الــوقت للفلحيــن الفقـراء وا

هــذه الفئت يشــكلون حلفــاء الطبقــة العاملــة الســتراتيجيين، والــذين يناضــلون بجانبهــا وتحــت رايتهــا، ليــس
جل الثورة الوطنية الديمقراطية الشعبية 

أ
جل الثورة الشتراكية)ش.د.و.ث(فقط من ا

أ
.، ولكن من ا

كيف يمكن التجدر وسط الطبقة العاملة  )   د

ن بينـــا لمـــاذا يجـــب الـــتركيز فـــي المرحلـــة الراهنـــة فـــي عملنـــا الجمـــاهيري، السياســـي والنقـــابي وفـــي عملنـــا
أ
بعـــد ا

ن يتم التجدر وسط الطبقة العاملة
أ
ن نبرز كيف يمكن ا

أ
.التنظيمي ،على الطبقة العاملة ،يبقى علينا ا

ساســي
أ
ن وبشــكل ا

خ
خــرى تتكــون لحــد ال

أ
إن القاعــدة الجتماعيــة لمنظمتنــا وللمنظمــات الماركســية اللينينيــة ال

كيف يمكن التخلص من رحم الشبيبة المثقفة لتصبح القاعــدة"من الشبيبة المثقفة، والمشكل المطروح هو 
ساس؟

أ
الجتماعية للمنظمة مشكلة من العمال والفلحين بال

أ
عضـاء مــن المنظمــة طلبــة وتلميـذ ومثقفيـن بصـفة عامـة للعمـل المباشـر وكعمـال وكمسـتخدمين فــي-ا

أ
ارسـال ا

ســلوبنا الرئيســي"النتحــار الطبقــي"المعامــل والمنــاجم والضــيعات الفلحيــة 
أ
ن هــذه الطريقــة تشــكل ا

أ
، كمــا ا

نــه. للســير نحــو التجــدر وســط الطبقــة العاملــة
أ
ن هــذا الطريــق شــاق وصــعب ذلــك ا

أ
كيــد هنــا ،ا

أ
ول بــد مــن التا

يتطلب إلى جانب توفر المناضـل علـى رؤيــة سياســية تكـتيكيــة وإســتراتيجية سـديدة، ولـو فــي خطوطهــا العامــة
كد الجماهير العمالية من صحتها بتجربتها الملموسة

أ
.تتا

ساليب العمل وبعبارة مركزة يتطلب انتحارا طبقيـا للمناضـل- 
أ
تغيير ظروف العيش السابقة، ويتطلب تغيير ا

كـثر. المؤهــل للعمــل وســط الطبقــة العاملــة
أ
كـثر إخلصــا لقضــية الجمــاهير، وال

أ
عضــاء المنظمــة ال

أ
ولهــذا فــإن ا

ن
أ
ينــا يجــب ا

أ
انســجاما مــع مبــادئهم الماركســية اللينينيــة، هــم الــذين يتحمســون لهــذا التــوجه الجديــد، وفــي را

حـــد مقـــاييس الســـتقطاب داخـــل المنظمـــة وإعطـــاء المســـؤوليات هـــو الســـتعداد الفعلـــي للعمـــل وســـط
أ
يكـــون ا
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كمـــا يجـــب علـــى.الجمـــاهير العماليـــة والفلحيـــة ولتكريـــس الجـــزء الرئيســـي مـــن النشـــا  النضـــالي لهـــذا العمـــل
ن تهتـــم بالعمـــل التنظيمـــي والسياســـي وســـط المؤسســـات التعليميـــة الـــتي تكـــون التقنييـــن الصـــغار

أ
المنظمـــة ا

،وذلـك نظـرا لرتبـا  هـؤلء مباشـرة) معاهـد التكـوين المهنــي(والعمال المهــرة ) مدارس المساعدين التقنيين(
ن يوجهوا للدراسة في مثل هذه المؤسسات الــتي

أ
بالعمال بعد إنهاء تكوينهم، والتلميذ الثوريون مثل يجب ا

.تضمن لهم الشغل في المعامل مباشرة بعد تخرجهم

.تكوين مناضلين عمال في الخارج وإرسالهم للعمل وسط الطبقة العاملة والفلحين في الداخل- ب

ولــى فــي مسلســل- ج
أ
و التلميــذ بالعمــل وســط العمــال ليــس ســوى الخطــوة ال

أ
ان التحــاق المناضــل الطــالب ا

ولــــى علــــى طريــــق مسلســــل النتحــــار الطبقــــي، فعنــــدما يلتحــــق المناضــــل
أ
التجــــدر، وليــــس ســــوى الخطــــوة ال

البرجوازي الصغير بالعمل في مؤسسة صناعية فهو يصبح عـامل، لكنـه يسـتمر فــي حمـل تصـوراته البرجوازيـة
سـاليب الســابقة

أ
ن. الصغيرة ويسـتمر فــي نهـج ال

أ
وعلـى المناضـل الـذي يشـرع فــي العمـل فــي مؤسسـة صـناعية ا
يبــذل كــل مجهــوداته ليعيــد تربيتــه بــالتعليم مــن العناصــر البروليتاريــة المتقدمــة فــي المؤسســة، وذلــك فيمــا

خريــن
خ
ن يســعى إلــى احــترام وتقــدير. يخــص تصــرفه اليــومي وفــي العلقــات مــع العمــال ال

أ
علــى هــذا المناضــل ا

رفاقه في النضال، وذلك بمساهمته في النضالت العماليـة ،وان يتعلـم كيـف يتفـادى النعـزال عـن الجمـاهير
و علـى الصـعيد السياسـي إذا. في هذه النضالت

أ
ن هذا المناضل سيبقى مهمشا سواء على الصعيد النساني ا

أ
وا

ســاليب عملــه المثقفيــة والبرجوازيــة الصــغيرة بصــفة عامــة
أ
إن هـذا المناضـل لــن يكســب ثقــة العمــال. لــم يغيــر ا

الشخصية والسياسية إذا لم يظهر بالملموس قدرته العملية على المساهمة في حــل مشــاكلهم، وإذا لــم يتحــل
سلوب الصراع الفوقي مع القيــادات البيروقراطيــة

أ
ن يتجنب ا

أ
ن على المناضل ا

أ
خلق وسلوك ثوريين – كما ا

أ
با

والصلحية ومع ممثلــي القــوى الصــلحية بصــفة عامـة، مركـزا عملــه علــى القواعـد العماليـة مـن خلل الرتكــاز
.على تجربتها الملموسة

ن
أ
وتدريجيا، وبعد فترة قد تكون طويلة، لكن ضرورية لكسب ثقة واحترام رفــاقه العمــال، يمكــن للمناضـل ا
كـثر تفتحــا فــي نفــس الــوقت علــى

أ
كـثر تقـدما فــي النضـالت، وال

أ
يعمل على ربط علقات سياسية مع العمـال ال

ثرهم بإيديولوجية البرجوازية الصـغيرة
أ
وشـيئ فشــيئ، ومـع المجهــود المبـذول. القضايا السياسية ومهما كان تا

و
أ
جل توضيح الفرق الجوهري بين المفهوم البروليتاري للثورة الشتراكية والمفاهيم البرجوازية الصــغيرة ا

أ
من ا

ن
أ
التحريفيـــة للتغييــر، وبــالربط المســتمر لهــذه النقاشــات مــع الممارســة النضــالية الجماعيــة يمكــن لمناضــل ا

ان التقييــم النقــدي لتجربــة منظمتنــا. "يــدفع بهــؤلء العمــال للنخــرا  فــي حلقــات المتعــاطفين مــع المنظمــة
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والحملــم فــي العمــل مــع الطبقــة العاملــة ســيمكننا مــن اســتخراج دروس ثمينــة ستســاعد المناضــلين فــي عملهــم
".المباشر معها

ن مجهوداتنـا- د
أ
ن يخـدم مهمـة التجـدر وسـط الطبقــة العاملـة، ذلـك ا

أ
إن التوجه العام الجديد للمنظمة يجب ا

فراد يجـــب ان تســـير فـــي اتجـــاه خدمـــة هـــذا
أ
النظريـــة ودعايتنـــا وتحقيقاتنـــا واهتماماتنـــا الرئيســـية كمنظمـــة وكـــا

و العـاطفين عليهــا والــذين يســتمرون فــي عملهــم داخـل الشــبيبة المثقفــة
أ
عضــاء المنظمــة ا

أ
الهــدف ، وبالنســبة ل

ن يخصصــوا جــزءا مــن نشــاطهم اليــديولوجي والسياســي والنضــالي لمهمــة اللتحــام بجمــاهير العمــال
أ
يجــب ا

حيـاء
أ
و فــي نشــاطهم النضـالي فــي ال

أ
والفلحيــن وذلـك ســواء فـي نشــاطهم السياسـي داخـل إطـارات المنظمــة ،ا

الشــــعبية والقــــرى، كلمــــا ســــمحت الظــــروف بــــذلك، وعلــــى ســــبيل المثــــال ســــيكون مــــن المفيــــد جــــدا تكليــــف
و
أ
مناضــلين داخــل الطلبــة والتلميــذ بالقيــام بتحقيقــات متعلقــة ببعــض المعامــل إمــا لقربهــا مــن مقــر دراســتهم ا
ن تكــون هــذه التحقيقــات موجهــة

أ
قــارب يعملــون بهــا – ويجــب طبعــا ا

أ
و ا
أ
صــدقاء ا

أ
و لوجــود ا

أ
مــن مقــر ســكناهم ا

ن تعمل على ربــط قطاعــات- ومراقبة من طرف المسؤولين على هؤلء المناضلين
أ
نه يطرح على المنظمة ا

أ
كما ا

خيـــرة
أ
الشـــبيبة المثقفـــة ونضـــالتها بنضـــالت الجمـــاهير العماليـــة والفلحيـــة وذلـــك للتعريـــف بنضـــالت هــذه ال

شكال
أ
.وسطها وبدفع الشبيبة المثقفة من جهتها لمساندة النضالت الشعبية بشتى ال

سيســـية، هـــذه المرحلـــة الـــتي تعمـــل فيهـــا- ه
أ
وبارتبـــا  مـــع كيفيـــة التجـــدر، يطـــرح علينـــا فـــي هـــذه المرحلـــة التا

ن نعالـــج مشـــكل العلقـــة بيـــن الدعايـــة
أ
جـــود عناصـــرها للعمـــل وســـط الطبقـــة العاملـــة، ا

أ
المنظمـــة علـــى نقـــل ا

و
أ
كـثر تقــدما مــن حيــن الكـفاحيــة ا

أ
ن يركــز علــى العناصــر ال

أ
ن عملنــا السياســي يجــب ا

أ
ينــا ا

أ
والتحريــض ،وفــي را

هميـة. الوعي للقيام معها بعمل دعائي مكـثف يهدف إلى مساعدتها على بلورة وعي شـيوعي
أ
كمـا يجــب إعطــاء ال

سلوب التحريضي 
أ
سـلوب الخطــابي الفــوقي(الثانوية في هذه المرحلة لل

أ
و عـبر ال

أ
وهــذا ل) سـواء عـبر المناشـير ا

ن الهتمـام بالنضـالت
أ
يعنـي طبعـا إهمـال النضـالت العماليـة لفائـدة التكــوين اليـديولوجي الكـتـبي بـل يعنـي ا

ســـاس عـــبر تطـــوير مناضـــلينا والعـــاطفين علـــى منظمتنـــا داخـــل المؤسســـة واللجنـــة النقابيـــة
أ
ن يتـــم بال

أ
يجـــب ا

.الموحدة عندما يتمكن العمال من إنشائها

القطاعات التي يجب التركيز عليها  -   م

لة إمكانياتنـــا الذاتيـــة 
خ
مـــن جهـــة، ضـــرورة) قلـــة المناضـــلين المســـتعدين للعمـــل وســـط الطبقـــة العاملـــة(إن ضـــا

اللتحـــام بـــالطلئع العماليـــة مـــن جهـــة ثانيــة، ضـــرورة التمركـــز فـــي القطاعـــات الصــناعية الســـتراتيجية بالنســـبة
للقتصاد الوطني من جهة ثالثة، وضرورة خلق الشـرو  اللزمــة للعمـل وسـط الفلحيــن مـن جهــة رابعــة، إن

11



www.30aout.info

ســاس علــى القلعــات
أ
ــا المخصصــة للطبقــة العاملــة بال هــذه الشــرو  تفــرض علينــا فــي الفــترة الراهنــة تركيــز قوان

خريبكـــة،(البروليتاريـــة فـــي الـــدار البيضـــاء والمحمديـــة، علـــى قطـــاع الســكك الحديديـــة، علـــى قطـــاع المنـــاجم 
ســوس ماســة، الغــرب، بنــي(علــى العمــال الزراعييــن فــي المنــاطق المتميــزة باحتــداد الصــراع الطبقــي ) جــرادة

خــرى إذ يجــب الهتمــام بهــا كــذلك...). ملل، الملوية السفلى 
أ
إن هــذا ل يعنــي إهمــال المنــاطق والقطاعــات ال

.خصوصا إذا ما توفرت إمكانيات سهلة للعمل بها

عضـــاء المنظمـــة بالخـــارج تركيـــز عملهـــم الجمـــاهيري النقـــابي والسياســـي وعملهـــم التنظيمـــي علـــى
أ
ويطـــرح علـــى ا

جــل فــرز العمــال الثــوريين الماركســيين اللينينييــن القــادرين علــى المســاهمة
أ
العمــال المهــاجرين وذلــك مــن ا

و بعملهــم وســط
أ
الجــادة فــي بنــاء الحــزب البروليتــاري المغربــي ســواء بعملهــم وســط الطبقــة العاملــة بالــداخل ا

غلبية العمال المهاجرين من البادية
أ
.الفلحين الذين تربطهم وإياهم صلت وطيدة بحكم انحدار ا

العمل الجماهيري ومشكل النقابات  )   و

ن يكونــــوا طليعــــة العمــــل الجمــــاهيري النقــــابي والسياســــي داخــــل المؤسســــة) 1
أ
عضــــاء المنظمــــة يجــــب ا

أ
إن ا

الصناعية، وهذا ل يعنـي السـقو  فــي الزعامتيـة والتحريـض الفـوقي، وإنمـا يعنـي العمـل القاعـدي الـدؤوب مـن
خــذ بعيــن العتبــار القــوى الذاتيــة

أ
هــداف تنطلــق مــن الواقــع و تا

أ
جــل طــرح خطــط نضــالية وبرامــج وتســطير ا

أ
ا

جــل إقنــاع العمــال الطليعييــن بهــا ليتحملــوا مســؤولياتهم إلــى
أ
ومســتوى الــوعي لــدى الجمــاهير العماليــة، ومــن ا

.جانب مناضلينا في قيادة الجماهير العمالية داخل المؤسسة

ساســي للعمـل الجمــاهيري وســط العمـال يتشــكل مــن النقابــات العماليــة المتواجــدة) 2
أ
ن الطار التنظيمـي ال

أ
ا

و علــى صــعيد. على صعيد المؤسسات الصناعية
أ
وهنا يطرح مشكل تعدد النقابات سواء على الصعيد الــوطني ا

و المؤسســة الواحــدة ،فمــا هــو موقفنــا مــن مختلــف النقابــات؟ إذا كــان موقفنــا مــن النقابــات الرجعيــة
أ
القطــاع ا

ي مناهضـــة هــذه النقابـــات باعتبارهـــا دخيلـــة علـــى
أ
حـــزاب المرتبطـــة بهـــا واضـــحا، ا

أ
التابعـــة للحكـــم ولمختلـــف ال

7م.ش.ع.ش وكـذا مـن ا.م.الطبقـة العاملـة وذيـول للرجعيـة وسـطها، فـإن الموقـف مـن النقـابتين المناضـلتين ا

.التابع لحزب الستقلل يتطلب وقفة جدية قبل اتخاذ موقف منها

سست في مارس " التحاد المغربي للشغل"ــ ام ش تعني  7
أ
ول نقابة عمالية مغربية تا

أ
ما اع ش م فهي نقابة انشقت عن 1955وهي ا

أ
،ا

ســس علــى إثــر ذلــك حــزب التحــاد الــوطني للقــوات الشــعبية 1960ا م ش ســنة 
أ
وذلــك بعــدما انقســم حــزب الســتقلل إلــى حزبيــن ، تا

حدهما يسمى التحاد الشتراكي للقوات الشعبية منذ 1972الذي انقسم بدوره إلى حزبين بعد يوليوز 
أ
صبح ا

أ
خـر1975، وا

خ
، وحــافظ ال

.على السم القديم

12



www.30aout.info

تها هـــو العمـــل داخـــل ا) 3
أ
كـثر.م.لقـــد كـــان موقـــف المنظمـــة وموقـــف الحملـــم منـــذ نشـــا

أ
ش بصـــفتها النقابـــة ال

غلبيـــة الســـاحقة
أ
تمثيليـــة للعمـــال والمـــوظفين والمســـتخدمين، وبصـــفتها النقابـــة المناضـــلة الوحيـــدة حيـــن ال

للنضالت كانت تخاض تحت رايتها وفي إطارها، إذا استثنينا بعض التحركــات الثانويـة والهامشــية الـتي كـانت
م، ولـــم يكــن خـــاف علــى الحملــم طبيعـــة القيــادة البيروقراطيــة البرجوازيـــة المتعفنـــة.ش.ع.تخــاض فـــي إطــار ا
بــدا مــن الســتمرار فــي النضــال داخــل ا. ش.م.المتســلطة علــى ا

أ
نهــا لــم تفكــر.م.لكــن هــذا لــم يمنعهــا ا

أ
ش، كمــا ا

قطعا في خلق نقابـات موازيـة، وذلـك وعيـا منهـا بضـرورة الحفـاظ علـى وحـدة الحركـة العماليـة النقابيـة، ووعيـا
و الصراع الفوقي

أ
ن القضاء على هيمنة البيروقراطية ل يمر عبر النشقاق ا

أ
خطاء التي ارتكبت فــي(منها با

أ
رغم ال

فكـــار البرجوازيـــة المتغلغلـــة فـــي صـــفوف الطبقـــة) هـــذا المجـــال
أ
ضـــد البيروقراطيـــة، وإنمـــا عـــبر القضـــاء علـــى ال

العاملة، وعبر رفع مستوى وعيهــا السياسـي والنقـابي مـن خلل الرتكـاز علـى ممارسـتها العمليـة وعلـى تجاربهــا
.النضالية

سســها.م.لقــد ظلــت الحملــم تعمــل داخــل ا) 4
أ
ن بــرزت النقابــات الوطنيــة الــتي ا

أ
ش كإطــار نقــابي وحيــد، إلــى ا

خيــرة، والــتي تجمعــت بعــد ذلــك فــي الكنفدراليــة الديمقراطيــة للشــغل فــي
أ
التحــاد الشــتراكي فــي الســنوات ال

، وهكذا برز مشكل جديد يطرح على المنظمــة ضـرورة تنــاوله بالتحليـل واتخـاذ موقــف منــه وتحديـد78نوفمبر 
رضــية . خطة للتعامل معه

أ
78وإن الموقف الذي نتبناه هنا ل يختلف في جوهره عن الموقــف المعـبر عنــه فــي ا

ن التحاد الشتراكي بإقدامه على إنشاء النقابات الوطنية ثم ك
أ
ننا نعتبر ا

أ
ش، قد قام بعمــل تقســيمي.د.ذلك ا

هــــذا التيــــار الــــذي يمثــــل مصــــالح(ش .فكل مــــن التيــــار اليمينــــي المهيمــــن داخــــل ا. للحركــــة النقابيــــة العماليــــة
والتيــارات المناضــلة داخــل) الشــريحة العليــا مــن البرجوازيــة الصــغيرة وبعــض الفئت مــن البرجوازيــة الوطنيــة
فهـــدف التجـــاه اليمينــي مـــن. نفـــس الحــزب، قـــد ســاهموا جميعهـــم فـــي النشـــقاق لكـــن مـــن منطلقــات مختلفـــة

النشــقاق هــو كســب موقــع داخــل الطبقــة العاملــة ليعــزز قاعــدته الشــعبية ،وبالتــالي قــوته علــى التفــاوض مــع
 إلــى عمليــة مماثلــة ســنة 

أ
بإنشــاء التحــاد العــام1960الحكــم محتــذيا فــي ذلــك حــذو حــزب الســتقلل الــذي لجــا

مــا هـدف التجاهــات المنضــلة داخــل التحــاد الشــتراكي وخصوصــا اتجــاه الراديكــاليين ،. للشــغالين المغاربــة
أ
ا

فهــو فصــل بعــض قطاعــات العمــال والمســتخدمين والمــوظفين عــن هيمنــة البيروقراطيــة النقابيــة، وذلــك مــن
جــل تحريـك هـذه القطاعــات وتوظيفهــا فــي

أ
جل تجاوز النتظارية الــتي تتميـز بهــا البيروقراطيــة النقابيــة، ومــن ا

أ
ا

علــى فصـل بعـض القطاعـات النقابيـة مـن. ش.م.إطار خططها النضالية ،وإن عمـل التجــاه الراديكـالي داخـل ا
خيــرة، بــل، هــو راجــع إلــى .م.ا

أ
حيــن قــامت جماعــة مــن الراديكــاليين بقيــادة 1965ش ليــس وليــد الســنوات ال
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إن إنشاء نقابــة مســتقلة عــن. ش، ثم النقابة الوطنية للتعليم.م.عمر بنجلون بإنشاء نقابة للبريد مستقلة عن ا
.ش هو دعم للتجاه الراديكالي داخل التحاد الوطني للقوات الشعبية ثم داخل التحاد الشتراكي.م.ا

ن التســـــلط الـــــبيروقراطي علـــــى ا
أ
ن مـــــدبريه يعتـــــبرون ا

أ
ش وخيانـــــة.م.إن هـــــذا النشـــــقاق عمليـــــة ســـــلبية رغـــــم ا

واذا كنـــا نتفـــق مـــع النتقـــادات الموجهـــة. البيروقراطيـــة النقابيـــة لمصـــالح العمـــال، همـــا الســـبب فـــي النشـــقاق
للبيروقراطيـــة النقابيـــة فإننـــا نعتــبر النشـــقاق جـــواب خـــاطئ علـــى المشـــاكل الفعليـــة ،والجـــواب الصـــحيح علـــى
جــل رفــع مســتواها

أ
التســلط الــبيروقراطي ليــس هــو التقســيم، ولكــن النضــال حتمــا مــع القواعــد العماليــة ومــن ا

إن هــذا. النضــالي ووعيهــا النقــابي والسياســي ممــا يــؤدي حتمــا إلــى فضــح البيروقراطيــة وعزلهــا ثــم التخلــص منهــا
نـه يمكـن الحكـم مــن

أ
نه يزيـد مـن حـدة التناقضـات الثانويـة فــي صـفوف الحركـة العماليـة، ول

أ
النشقاق سلبي ل

عداء الطبقة العاملة، إضــافة لــذلك فــإذا كـان
أ
اللعب على هذه التناقضات، والمستفيد الوحيد يبقى طبعا هم ا

ش قد تخلصوا من البيروقراطية النقابية التي كانت تجثم علــى.د.العمال والمستخدمين والموظفين داخل ك
.ش نفسها.د.ش فإنهم استبدلوها بقيادة إصلحية مهيمنة على ك.م.صدورهم داخل ا

ن ك
أ
ش.د.ومــع تســجيلنا لســلبية التقســيم الــذي تعرضــت لــه الحركــة النقابيــة العماليــة، فلبــد مــن تســجيل ا

صبحت تتــوفر علـى نقـابتين مناضـلتين 
أ
مرا واقعا، وان الحركة العمالية ا

أ
صبحت ا

أ
رغـم مــا يمكــن ان يقــال فــي(ا

جورة، وإن الموقـــف) قيادتهمـــا
أ
ساســـية للعمـــال والبرجوازيـــة الصـــغيرة المـــا

أ
تخـــاض فـــي إطارهمـــا النضـــالت ال
ن ينهجه الثوريون م

أ
ل المغاربة هوا لعمل فـي كلتـا المركزيــتين النقــابيتين وخصوصــا فـي.السديد الذي يجب ا

ساســـي لعملنـــا النقـــابي داخـــل العمـــال هـــو ا
أ
كـثر تمثيليـــة للعمـــال، وإذا كـــان الطـــار ال

أ
ش نظـــرا.م.النقابـــات ال

ن بعــض القطاعــات الهامــة قــد التحقــت بالنقابــات الوطنيــة،
أ
لنفوذهــا القــوي وســط العمــال، فل يجــب إغفــال ا

غلبيــة الســاحقة للعمـال
أ
خيــرة بثقــة ال

أ
والنقابــة. فالنقابة الوطنية للفسفا  تحظى حسب النتخابــات المهنيـة ال

100في  52ش ب .م.من العمال والمستخدمين في حين ا 100في  48الوطنية للسكك الحديدية تحظى بثقة 
ش تحظى بثقة العمــال فــي بعــض معامـل السـكر وفــي لسـمير فــي المحمديــة وفــي بعــض المعامـل.د.وك. منهم

خـــرى
أ
جورة –النقابـــة. ال

أ
نهـــا تتـــوفر علـــى نفـــوذ كـــبير فـــي صـــفوف البرجوازيـــة الصـــغيرة المـــا

أ
هـــذا بالضـــافة إلـــى ا

.الوطنية للتعليم والصحة والبريد، مستخدمو الفلحة

كـثر تمثيليـــة للعمـــال
أ
ـــات ال ـــتين النقـــابيتين وداخلهـــا فـــي النقاب وإذا كـــان موقفنـــا هـــو العمـــل فـــي كلتـــا المركزي

ن نضـع نصـب
أ
مـر الحـالي بـل علينـا ا

أ
ل نسـتمر فـي تعميـق ال

أ
جورة، فــإنه مـن واجبنــا ا

أ
وللبرجوازية الصغيرة الما
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عيننا كهدف استراتيجي 
أ
مهمة إعادة بناء وحدة الحركة العمالية النقابية من القاعدة إلى القمة في إطــار مركزيــةا

.  نقابية واحدة مناضلة ، مستقلة وديمقراطية

ن نحارب الممارسات الحلقية الهادفة إلى تغليــب التناقضــات الثانويــة علــى الوحــدة
أ
علينا في نضالنا الملموس ا

ن نبـادر إلــى خلـق لجنــة نقابيــة
أ
النضالية للطبقة العاملة، علينا في حالة تواجد النقــابتين فــي نفـس المؤسســة ا

ســماء مختلفــة حســب المؤسســة
أ
خــذ ا

أ
ن تا

أ
المجلــس النقــابي،: موحــدة، هــده اللجنــة النقابيــة الموحــدة يمكــن ا

سماء لنفس المضمون
أ
.لجنة المطالب، لجنة التضامن إلى غير ذلك من ال

العمل وسط الفلحين

همية العمل وسط الفلحين  -1
أ
ا

إدا كــانت الطبقــة العاملــة هــي الطبقــة الوحيــدة القــادرة علــى القيــادة المظفــرة لكافــة الطبقــات والفئت الوطنيــة
جل تحقيق الثورة الوطنية الديمقراطية الشعبية على طريـق الثـورة الشـتراكية، فــإن الفلحيـن

أ
والشعبية من ا

ش، وذلك من جهة نظـرا لمـا يعـانونه إلـى جـانب.د.وخاصة الفلحين الفقراء يشكلون القوة الرئيسية للثورة و
(العمال الزراعيين من استغلل وقهر من طـرف الملكيـن العقـاريين بمختلـف فئتهم ونظـرا لقـوتهم العدديــة 

ن مــا يقــرب مــن  100ف  60
أ
مــن 100ف  50مــن ســكان المغــرب يقطنــون فــي المنــاطق القرويــة ،فــي حيــن ا

و العمال الزراعيين
أ
و) السكان هم الفلحين ا

أ
و تهمـش ا

أ
ي إسـتراتيجية للثـورة المغربيـة تغفـل الفلحيــن ا

أ
وإن ا
هميـــة القصـــوى لـــدور الفلحيـــن فـــي الـــن

أ
ش ل تـــؤدي إلـــى انتصـــارها وإلـــى فتـــح الطريـــق للبنـــاء.د.و.ل تـــولي ال
فل ثــورة بــدون تحــالف شــعبي فــي إطــار الجبهــة الوطنيــة الديمقراطيــة الشــعبية، ول تحــالف شــعبي. الشــتراكي

بــدون التحــالف العمــالي الفلحــي الــدي يشــكل العمــود الفقــري، ول تحــالف عمــالي فلحــي بــدون تجــدر حــزب
جل الثودش بصفة عامة والثورة الزراعيــة بصـفة

أ
طيره لكـفاح الفلحين من ا

أ
الطبقة العاملة وسط الفلحين وتا

وإذا كــان الفلحــون يشــكلون حليفــا موضــوعيا ومخلصــا للطبقــة العاملــة فــي الكـفــاح مــن اجــل الثــورة،. خاصــة
جل البناء الشتراكي

أ
.فإن الفلحين الفقراء يشكلون حليفا استراتيجيا للطبقة العاملة في كـفاحها من ا

:   العمل الجماهيري وسط العمال الزراعيين والفلحين  - 2

إذا كنا في عملنا القطاعي نركز في هده الفترة على الطبقة العاملة فإننا ل نغفل الضرورة القصوى للعمل وســط
همية كبيرة للقطاعات

أ
عله، وفي إطار تركيز مجهوداتنا على الطبقة العاملة ا

أ
ولينا فيما ورد ا

أ
الفلحين، ولهذا ا

.العمــال الزراعيــون، المنــاجم، العمــال المهــاجرون: التي تفتح إمكانيات مباشرة للعمل مع جماهير الفلحيــن
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ن ينصـب فـي الفـترة الراهنــة علــى التجـدر وســط العمــال الزراعييــن الـذين
أ
ساســي فــي الباديــة يجــب ا

أ
إن عملنا ال

ساســا فــي) منــاطق الصــدام(يعملــون فــي الضــيعات الكــبرى فــي المنــاطق المتميــزة باحتــداد الصــراع الطبقــي 
أ
وا

ن هذا التجدر سيفتح لنا الطريق للعمل المباشر في- تادلة- مناطق سوس ماسة – الغرب
أ
الملوية السفلى، وا

جــال بعمـل مباشـر وســط الفلحيــن وذلــك لخلـق تجـارب. صــفوف جمـاهير الفلحيـن
خ
قـرب ال

أ
لكــن علينــا وفـي ا

.نموذجية يقع الرتكاز عليها فيما بعد عندما يتم نقل قوانا الرئيسية وسط الفلحين

عضـــاء
أ
ســـاس علــى العمــل النقــابي، ويطـــرح علـــى ا

أ
إن العمــل الجمــاهيري وســـط العمـــال الزراعييـــن ســيرتكز بال

جــل
أ
ن يقومــوا بإنشــاء نقابــات للعمــال الزراعييــن بالضــيعات الكــبرى، وذلــك مــن ا

أ
منظمتنــا العــاملين بالباديــة ا

:الدفاع عن حقوق العمال المادية والمعنوية

جور المنصوص عليه قانونيا*
أ
دنى من ال

أ
تطبيق الحد ال

جور بصفة عامة* 
أ
دنى لل

أ
رفع الحد ال

التخفيض من ساعات العمل* 

ترسيم العمال وحمايتهم من الطرد* 

التعويضات العائلية* 

الحق النقابي* 

احترام كرامة العمال والعاملت* 

و علــى صــعيد
أ
ن تنســق هــده النقابــات للعمــل فيمــا بينهــا ســواء علــى صــعيد المنطقــة، ا

أ
كمــا عليهــم ان يــدفعوا ل

ضـــيعات بعـــض الملكيـــن الكبـــار، ضـــيعات الصـــمديا،(ضـــيعات الملك العقـــاري الواحـــد الـــذي يســـتخدمهم 
إن صــعوبات كــبيرة ســتعترض المناضــلين العــاملين مــع). صــوجيطا، كومــاكري وضــيعات الدولــة بصــفة عامــة

ن التقاليــد النقابيــة ضــعيفة فــي هــذا القطــاع الــذي ظــل مهمل مــن طــرف
أ
العمــال الزراعييــن، وذلــك مــن جهــة ل

خـــرى لكـــون الباديـــة مراقبـــة جـــدا مـــن طـــرف الحكـــم الـــذي يكـــون
أ
القـــوى السياســـية الصـــلحية، ومـــن جهـــة ا

ل يتســرعوا
أ
دنى تحرك نضالي في البادية، ولهذا يتوجب على المناضلين العاملين في هذا القطــاع ا

أ
بالمرصاد ل

و شـبه ســرية فـي المرحلـة البدائيــة حــتى يلعـب عامـل
أ
نويـة نقابيــة ســرية ا

أ
في عملهم ،وقـد يضــطرون إلـى خلـق ا

ة لصـــالحهم عنــدما يشـــرعون فــي النضــال النقــابي العلنــي المكشــوف ،وحـــتى ل تحطــم محـــاولتهم فــي
أ
المفاجـــا
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ن يتـم العمـل النقـابي
أ
المهد من طرف الملكيــن والسـلطات المحليـة السـاهرة علـى حمايـة مصــالحهم، وطبعـا ا

و ا.د.في إطار إحدى المركزيتين النقابيتين ك
أ
.ش.م.ش ا

ما بالنسبة للعمـل الجمـاهيري وســط الفلحيـن فيجــب تركيـزه علـى الــدفاع عـن المصـالح المباشـرة للفلحيـن،
أ
ا

وتجــدر الشــارة هنــا إلــى التقييــم الخــاطئ الــذي ســاد لمــدة طويلــة داخــل المنظمــة الــتي لــم تكــن تتصــور ســوى
رض

أ
جـل ال

أ
ي الكـفاح المسلح مــن ا

أ
وإذا") كـفــاح الفلح ل يكـون إل بالســلح(" شكل واحد لنضال الفلحين ا

ن هـذا المشـكل لــن
أ
رض هو المشكل الجوهري بالنسبة للفلحين الفقراء منهــم بالخصـوص، وا

أ
كان مشكل ال

يحــل فعل إل عــن طريــق العنــف الثــوري للفلحيــن وحــرب التحريــر الشــعبية، فــإن هــذا ل ينفــي وجــود مشــاكل
جـــل حلهـــا

أ
جهـــزة: مباشـــرة يعـــاني منهـــا الفلحـــون وتســـتوجب النضـــال مـــن ا

أ
فـــالفلحون يعـــانون مـــن تســـلط ال

شـــغال الفلحيـــة(القتصـــادية للدولـــة 
أ
الـــتي تفـــرض...) القـــرض الفلحـــي، مراكـــز الســـتثمار الفلحـــي ومراكـــز ال

راضــيهم بالشــكل الــذي يخــدم مصــلحة الدولــة وليــس مصــلحة الفلحيــن، تفــرض عليهــم البــذور
أ
عليهــم تفليــح ا

ثمان الــتي تحــددها وبعــد اقتطــاع الــديون
أ
خذ محاصيلهم بال

أ
ثمنة التي تحددها، كما تا

أ
سمدة بال

أ
وفــي إطــار. وال

راضـــي مـــن الفلحيـــن لتســـليمها للملكيـــن العقـــاريين، ثـــم
أ
جـــود ال

أ
خـــذ ا

أ
راضـــي، فغالبـــا مـــا تا

أ
عمليـــة تجميـــع ال

راضــيهم الجيـدة
أ
راضي الرديئة للفلحين كـتعـويض عـن ا

أ
فــإن) الشـمندر مثل(وفـي إطـار عمليــة قطــف الغلـة . ال

وقــات الغيــر المناســبة ممــا يــؤدي إلــى خســارات كــبيرة
أ
ن غلتهــم تقطــف فــي ال

أ
الفلحيــن يكونــون الضــحية إذ ا

وبالنسبة للمناطق السقوية ،فإن دورة الماء ل تحترم ويستفيد منها الملكون قبل الفلحيــن،. بالنسبة إليهم
وقــات الجفــاف

أ
وفــي بعــض المنــاطق فــإن الفلحيــن يحرمــون مــن تغذيــة مواشــيهم فــي بعــض. وخصوصــا فــي ا

و مــن طــرف كبــار الملكيــن) الغابــات والنــواحي المجــاورة مثل(المراعــي التقليديــة 
أ
إن. ســواء مــن طــرف الدولــة ا

رضـــه إذ ل يعـــود يتحكـــم فـــي
أ
هـــذه العوامـــل تـــؤدي فـــي حـــالت عـــدة إلـــى تحويـــل الفلح إلـــى شـــبه عامـــل فـــوق ا

راضـــي الـــتي تمـــت فـــي ســنوات الســـتعمار. مسلســـل النتـــاج والتســويق
أ
ضــفنا إلـــى كــل هــذا عمليـــة زرع ال

أ
وإذا ا

دركنـا مـا
أ
الجديد ،والتي ما تزال مستمرة، إضافة إلى ما يعانيه الفلحون من قهر على يـد الســلطات المحليـة، ا

رضــية الخصــبة للعمــل الجمــاهيري
أ
وانــه فــي. يعــانيه الفلحــون مــن مشــاكل يوميــة، ال

أ
وإذا كــان مــن الســابق ل

الفــترة الراهنــة تشــكيل التحــادات الفلحيــة تــؤطر النضــال الشــمولي للفلحيــن، بمــا فيــه النضــال الثــوري مــن
رض، فإنه من الممكن القيام بعمل جماهيري محدود في عمليات ملموسة تهــدف إلــى انــتزاع مكاســب

أ
جل ال

أ
ا

محــددة، ممــا يشــجعهم علـى المقاومــة والرفــع مــن مســتواها النضــالي ومســتوى وعيهــم بالعلقــات الســائدة الــتي
شكال النضالية التي يمكن القيام بها، فهــي تـذهب مـن الحتجــاج. يصلون تدريجيا إلى ضرورة تحطيمها

أ
ما ال

أ
ا

جهــزة الدولــة القتصــادية والسياسـية، إلــى بعــن
أ
مــام مقـرات و ا

أ
اللفظي إلى المعارضة الجماعيــة ،إلــى التجمهــر ا
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شـغال، إلــى
أ
و العاصمة الوطنية، إلى العصيان ومنع الدولة من القيام ببعـض ال

أ
وفود إلى العاصمة القليمية ا

شكالها
أ
رقى ا

أ
شكال النضالية التي يشكل الكـفاح المسلح ا

أ
.المقاومة العنيفة، إلى غير ذلك من ال

العمل وسط الحركة الطلبية

:  تجربة المنظمة والحملم قبل رفع الحظر عن اوطم  - 1

رضــية فـبراير
أ
ن قامت فــي ا

أ
ولــي لتجربتهــا وســط الحركـة الطلبيــة 79سبق للمنظمة ا

أ
وقـد. حــول الخــط بتقييــم ا

لوطم الذي كــان التعــبير المركـز عــن تجـدر الــوعي السياسـي للحركــة الطلبيــة 15تضمنت تقييما نقديا للمؤتمر 
لكــن هــذا المــؤتمر تضــمن عــدة. وتجاوزهــا للحــدود المرســومة لهــا مــن طــرف الصــلحية إلــى حــدود الســبعينات

حــزاب، التعامــل مــع قضــية الصــحراء الغربيــة، طــرح مســالة العنــف الثــوري، طــرح(منزلقــات 
أ
التعامــل مــع ال

يمكن تركيزها إجمال في الخلط بين العمل السياسي الثـوري...) مسالة السلطة، طرح بناء الحزب البروليتاري
الــــذي هــــو اختصــــاص التنظيمــــات الثوريــــة السياســــية والعمــــل النقــــابي فــــي إطــــار اوطــــم كمنظمــــة جماهيريــــة
 الجماهيريــة والديمقراطيــة داخــل

أ
دى هــذا الخلــط مــن جهــة إلــى ضــرب مبــدا

أ
ديمقراطيــة تقدميــة مســتقلة، وقــد ا

خــرى إلــى عزلهــا عـن بــاقي القــوى الديمقراطيــة فــي البلد، ممــا ســهل قمعــه 
أ
المنــع فــي ينـاير(اوطــم، ومـن جهــة ا

عضاء قيادته والعديد من مناضليه73
أ
صـبح الظــرف مـوات بالنسـبة للحكـم) ، اعتقال جل ا

أ
إن التقييـم.عنـدما ا

لة استيلء الحملم بواسطة الجبهــة الموحــدة
أ
نه لم يتعرض لمسا

أ
رضية المذكورة كان ناقصا حين ا

أ
الوارد في ال

لة ،وإنمــا لفــت النتبــاه إلــى. للطلبة التقدميين على الجهاز
أ
ليس الهدف هنا هو القيام بتقييم شامل لهذه المسا

ســاليب ديمقراطيــة 
أ
 فادحــا بالنســبة) خلفــا لمــا يروجـــه خصــوم الحملــم(هــذا الســتيلء الــذي تــم با

أ
كــان خطــا

صـبحت لهـا مسـؤوليات إزاء الحركـة الطلبيـة حرفتهــا عـن مهمتهــا 
أ
ساسـية وهـي) يعنـي الحملـم(للحملم التي ا

أ
ال

ساسـية داخـل الحركـة الطلبيـة
أ
سـاس، وحرفتهــا عـن مهمتهــا ال

أ
التجدر وسط الجمـاهير العماليـة والفلحيــة بال

وطــم، إذ. الكامنــة فــي تطــوير هــذه الحركــة انطلقــا مــن العمــل القاعــدي
أ
وهــذا النحــراف اســتمر حــتى بعــد منــع ا

وطــم ســرية ، ممــا كــان يــؤدي إلــى تجميــد طاقــات نضــالية هائلــة وســط
أ
جــل بنــاء ا

أ
ظلــت الحملــم تكافــح مــن ا

ن
أ
الحركــة الطلبيــة، طاقــات كــان مــن الضــروري توظيفهــا فــي التجــدر وســط العمــال، الفلحيــن، خصوصــا وا
ن الحركــة العماليــة لـم تعـرف نفـس الجـزر وبقيـت صـامدة

أ
الحركة الطلبية كــانت تعـرف جـزرا واضــحا فـي حيـن ا

ن نسجل هنا الستيلء على الجهــاز كــان هـو نفســه نتيجــة للتــوجه الــذي
أ
نسبيا رغم الرهاب والقمع، كما نريد ا

ن الصــلحية
أ
زمــة لــن يخــرج منهــا، وا

أ
ن الحكــم فــي ا

أ
تها حين كــانت الحملــم تـرى ا

أ
سارت عليه الحملم عند نشا

نــه يجــب بالتــالي الــدفع بنضــالت الشــبيبة المدرســية 
أ
بــواب، وا

أ
ن الثــورة علــى ال

أ
فلســت نهائيــا، وا

أ
الطلبــة(قــد ا
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خــرى لتصــعيد نضــالها، فتفجــر) والتلميــذ
أ
ثير علــى القطاعــات الجماهيريــة ال

أ
جــل التــا

أ
قصــى مــن ا

أ
إلــى مــداها ال

عطت الحملم للشبيبة المدرسية دور . التناقضات في صفوف الحكم إن لم تعصف به نهائيا
أ
الطليعة"وهكذا ا

وان هـــذا الفهـــم لـــدور الشـــبيبة المدرســـية الغريـــب عـــن الماركســـية. لمجمـــوع الحركـــة الجماهيريـــة" التكـتيكيـــة
ساســية

أ
دى في الحقيقة إلى تحريف الحملم عن مهمتها ال

أ
العمــل: اللينينية والبرجوازي في الصراع الطبقي قد ا

جــل بنــاء حــزب البروليتاريــا المغربــي، وقـد اســتمر هـذا
أ
على انصــهار الماركســية اللينينيــة بالحركــة العماليــة مــن ا

حــتى بعـد مـا عرفتــه حركــة الطلبــة والتلميـذ مـن جـزر بعـد" الطليعــة التكـتيكيـة"الفهم لدور الشبيبة المدرسـية 
بنــاء اوطــم فــي الســرية وبنــاء النقابــة الوطنيــة(،إذ اســتمرت الحملــم فــي تركيــز مجهوداتهــا علــى هــدا القطــاع  73

تي القمع لتحطيم البناء،)لتلميذ
أ
، ودخلت في حلقة مفرغة من البناء التنظيمي داخل الشبيبة المدرسية فيا

ن
أ
زمـة، يمكــن ا

أ
لــت إليـه حاليـا مــن ا

خ
ن وصـلت الحملــم إلـى مـا ا

أ
ثم يتم البناء من جديـد والقمـع مـن جديـد إلـى ا

زمــة نضــج ونمــو إذا عرفــت منظمتنــا والحملــم كيــف تســتفيد مــن دروس التجربـــة،ومن الخفاقــات علــى
أ
تكــون ا

ن نبني توجها جديــدا علــى المســتوى التنظيمــي والسياســي يسـير فــي اتجــاه تركيـز عملنــا
أ
الخصوص، وإذا عرفنا ا

.على التجدر وسط الجماهير عامة والطبقة العاملة بصفة خاصة

وطم إلى المؤتمر   - 2
أ
:16  تجربة الحركة الطلبية مند رفع الحظر عن ا

ن اعتبرت هذا الجراء مكسبا للحركة الطلبية انتزعته بفضل نضالتها المريــرة
أ
سبق للمنظمة بعد رفع الحظر ا

ـــداخل والخـــارج 6خلل  ـــة والديمقراطيـــة فـــي ال ســـنوات مـــن المنـــع التعســـفي وبفضـــل مســـاندة القـــوى الثوري
استمرار الحكــم فــي(لنضالها العادل، وقد سجلت المنظمة في نفس الوقت السلبيات المرافقة لهذا المكسب 

وسجلت الملبسات المحيطــة بإعــادة المشــروعية لوطــم، الــتي قــدمها) اعتقال ونفي مسؤولي اوطم ومناضليه
ســها التحــاد الشــتراكي للقــوات الشــعبية، والــتي اتخــذت

أ
الحكــم كهيبــة منــه لممثلــي القــوى الصــلحية وعلــى را

م عاجل إلى التنازل عن. شكل صفقة بين الحكم والقوى الصلحية
أ
جل ا

خ
نه سيضطر ا

أ
لقد كان الحكم يدرك ا

ن يستفيد منــه وذلــك بــإملء شــروطه علــى الصــلحية
أ
وطم ولهذا فضل السراع بهذا التنازل حتى يمكن ا

أ
منع ا

مور داخل اوطم بمساعدة الحكم إن اقتضى الحال
أ
ن تستحوذ على زمام ال

أ
والشر ...التي كان من المفروض ا

وقد عرفت الحركة". الجبهة الداخلية"ومساهمتها في تمتين " الوحدة الوطنية"المطروح هو إدخال اوطم في 
التيــــار الصــــلحي الشــــوفيني بقيــــادة: الطلبيــــة خلل الســــنة المنصــــرمة صــــراعا حــــادا بيــــن تيــــارين رئيســــيين
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و مــا سـمي بعـد ذلــك(وتيــار الطلبــة الــديمقراطيين  10"23"و يميــن  9ش.ت.والـذي يضـم كـذلك ح 8ش.ق.ش.ا
أ
ا

ما التيار اليساري داخل ا) بتيار الطلبة القاعديين
أ
ساس من طرف الختيار الثــوري(ش.ق.ش.ا

أ
،11والممثل بال

رجــح بيـن التحــالف مـع الطلبــة الــديمقراطيين 79-78فلم تكن مواقفه في السنة الدراسـية 
أ
واضـحة، إذ كـان يتا

البنـــاء(والتحـــالف مــع اليميـــن الصـــلحي الشـــوفيني، وإذا كـــان الصــراع قـــد تمحــور حــول المشـــكل التنظيمـــي 
م التعاضـــديات الفوقيـــة؟ مجلـــس للتنســـيق تمـــثيلي فعل

أ
القاعـــدي مجســـدا فـــي اللجـــان والمجـــالس الطلبيـــة ا

م 
أ
فـــإن جـــوهر الصـــراع كـــان) ؟89فـــي صـــيف  16مفـــروض علـــى الطلبـــة؟ مـــؤتمر " مجلـــس للتنســـيق "للطلبـــة ا
ــــوطني"هــــل ستحشــــر اوطــــم ضــــمن : سياســــيا ــــى تقــــدميتها" الجمــــاع ال ــــك مــــن مخــــاطر عل ــــه ذل مــــع مــــا يحمل

نفسهم إذ سقطوا بدعوى الحفاظ على
أ
وديمقراطيتها المستقلة؟ وهذا ما لم يفهمه العديد من مناضلي الحملم ا

علــى حســاب التيــار الــديمقراطي 12)معتقل سياســيا 52بيــان (الوحــدة فــي تــدعيم التيــار الصــلحي الشــوفيني 
وإذا كـــان هنـــاك مـــن انتقـــادات يمكـــن. الوحـــدوي فعل لكـــن الـــذي ل يفصـــل الوحـــدة عـــن مضـــمونها الحقيقـــي

)الطلبــة الــديمقراطيون بالنســبة إلينــا هــم مــا يســمى بالطلبــة القاعــديين(توجيههــا لحركــة الطلبــة الــديمقراطيين 
خــذه اوطــم حــول المشــكل التنظيمــي عــوض

أ
ن يا

أ
نهــم ركــزوا الخلفــات المتعلقــة بــالتوجه الــذي يجــب ا

أ
ولهــا ا

أ
فا

رقـى شـكل
أ
ن ا
أ
جلــه فـورا، وإبـراز خلل الممارســة النضـالية ا

أ
طرح برنامـج نضـالي مسـتعجل يجـب النضـال مـن ا

دى إلى طمــس. تنظيمي لتحقيق البرنامج هو الهيكلة القاعدية وليست التعاضديات الفوقية
أ
 قد ا

أ
إن هذا الخطا

ن
أ
دى إلــى اعتقــاد البعــض بــا

أ
نــه قــد ا

أ
الطــابع السياســي للصــراع ضــد التجــاه اليمينــي الصــلحي الشــوفيني، كمــا ا

وطــم
أ
جـل تــوجه محــدد ل

أ
إن الصــراع حــول. هــذا الصـراع هـو الســتيلء علــى الجهــاز، وليــس صـراع سياســي مــن ا

جـل معالجــة مشـاكل
أ
المشكل التنظيمي قد حرف الحركة الطلبية نسبيا عن مهامها النضـالية ليـس فقــط مــن ا

.79الطلبة المتعددة، ولكن كذلك للمساهمة في الحركة الجماهيرية العارمة التي عرفتها بلدنا في 

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

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

سســت فــي "مــارس 23" تعنــي يميــن منظمــة23ــ يميــن  10
أ
،وبعــد اعتقــالت1970مــارس 23، وهــي منظمــة ماركســية لينينيــة مغربيــة تا

، وقــد تصــدى لهــذا التجــاه الصــلحي1975قــام بالســتيلء علــى قيادتهــا فــي خريــف ) الخــارج(ظهــر تيــار يمينــي داخلهــا  1974نونــبر
. الشوفيني اليميني تيار ثوري بالداخل قاده الشهيد جبيهة رحال

حـداث " الختيار الثوري"ــ  11
أ
،وكـان يقــوده محمـد البصـري1973مـارس 3هو تيار ظهر داخل التحاد الشـتراكي للقـوات الشـعبية بعـد ا
الختيـار الثــوري، وعـرف التيــار الطلبــي التـابع لـه"المعروف بالفقيه البصري،وقد كان التياركذلك يصــدر مجلــة مــن الخــارج تحــت اســم

".رفاق الشهداء"باسم
صـدره 52ــ المقصود ببيان  12

أ
مـام"مـن مناضـلي منظمـة  52، ذلك البيان الذي ا

أ
بالسـجن المركـزي بـالقنيطرة معلنيـن فيـه عـن" إلـى ال

.تجميد عضويتهم داخل المنظمة، وقد سبق الحدين عنه في وثائق سابقة
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لقــد خاضــت الحركــة الطلبيــة عــدة نضــالت هامــة لكنهــا ظلــت دون مســتوى ديناميتهــا المعهــودة خصوصــا فــي
ن حركـــة. ظـــرف يتميـــز بنهـــوض عـــام للحركـــة الجماهيريـــة العماليـــة والبرجوازيـــة الصـــغيرة

أ
كمـــا يجـــب تســـجيل ا

رغم الظروف التي مرت فيها النتخابات للمــؤتمر،(الديمقراطيين رغم حيويتها ورغم تعاطف جل الطلبة معها 
ورغــم التجنيــد الهائــل للقــوى الصــلحية، فقــد حصــل الطلبــة الــديمقراطيين علــى مــا يقــرب ثلــن المقاعــد فــي

هــداف والبرنامــج )المــؤتمر
أ
الــذي ظــل غامضــا فــي( ، فقــد ظلــت مفككــة بــدون تنســيق ســواء علــى مســتوى ال

و علـــى المســـتوى التنظيمـــي) العديـــد مـــن جـــوانبه
أ
طيرهـــا مـــن لـــدن القـــوى. ا

أ
وهـــذا يرجـــع طبعـــا إلـــى ضـــعف تا

ن حركــة الطلبــة الــديمقراطيين لــم تتمكــن مــن اســتيعاب التيــار. السياسية الطليعية دخلها
أ
كما يجب تســجيل ا

ش، ورغـــم هـــذه الســـلبيات، فنحـــن.ق.ش.ش رغـــم تناقضـــات هـــدا التيـــار مـــع قيـــادة ا.ق.ش.اليســـاري داخـــل ا
.نعتبر ان تيار الطلبة الديمقراطيين يشكل مكسبا للحركة الطلبية ويجب الحفاظ عليه وتطويره

المؤتمر السادس عشر ونتائجه - 3

ليحســـم الصــراع حــول التــوجه لفائــدة التحــالف الصــلحي الشـــوفيني الــذي كــان يعمــل 16لقــد جــاء المــؤتمر 
ن يفـرض- ككـتلة منسجمة – رغم بعض التناقضـات الثانويــة

أ
ن يســتولي علــى قيـادة اوطــم، وا

أ
والـذي اســتطاع ا

ش، وتتميــز.ق.ش.ملتمســات ل تختلــف مــن حيــن مضــمونها السياســي عــن الخــط الصــلحي الســائد داخــل ا
وممـــا ســـاعد علـــى هـــذا النتصـــار عـــدم انســـجام الطلبـــة. بشـــوفينية ل تختلـــف عـــن شـــوفينية حـــزب الســـتقلل

الــديمقراطيين وعــدم تمكنهــم مــن إبــرام تحــالف مــع التيــار المتقــدم الــدي طــرد مــن التحــاد الشــتراكي، وكــذلك
خــد قـرارات 

أ
جـل الضــغط فــي اتجــاه ا

أ
قــرارات" معقولــة"التواجد المكـثف لجهاز القمع في كـواليس المـؤتمر مــن ا
فعلى الصعيد السياسي، بالضافة إلى ما يتميــز بــه. تنسجم مع روح الصفقة المبرمة عند رفع الحظر عن اوطم

كيد المؤتمر على فتح معسكرات للتدريب للجماهير ومن ضــمنها الطلبــة حــتى يكونــوا(المؤتمر من شوفينية 
أ
تا

المطالبـة بتقويـة طاقاتنـا الدفاعيـة وتمــتين.... مستعدين إلـى واجهــة الكـفـاح المســلح ضـد المرتزقــة ومسـخريهم
فقــد ســاند ضــمنيا المسلســل الــديمقراطي المزعــوم الــذي لــم يكــن فــي الحقيقــة ســوى الطلء") الجبهــة الداخليــة

.المصــاحب لعمليــة القمــع الوحشــي المســلط علــى شــعبنا وعمليــة الســتغلل والنهــب الــذي يتعــرض لــه شــعبنا
تكـــــوين جبهـــــة واســـــعة قصـــــد النضـــــال ضـــــد مظـــــاهر التســـــلط والســـــلوك"وقـــــد اكـتفـــــى المـــــؤتمر بالنـــــداء إلـــــى 

غفــل الحــدين عــن" اللديمقراطــي للحكــم المطلــق الــتي تطبــع ممارســات الدولــة ببلدنــا
أ
ن البيــان العــام ا

أ
كمــا ا

ضرورة تحرير سبتة ومليلية، عن تدخل الحكم في الزايير، عـن مــوقفه المخـزي لزيـارة الســادات للقـدس، عــن
زيــارة الشــاه لبلدنــا، وعــن الكـفــاح التحــرري للشــعب الريــتيري مــن اجــل تقريــر مصــيره والســتقلل، وعلــى
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ضـــرورة تمـــتين"الصـــعيد النقـــابي، فرغـــم المشـــاكل المزمنـــة الـــتي يعـــاني منهـــا الطلبـــة والـــتي تـــم تســـجيلها فـــإن 
ســـيؤدي بالضـــرورة بقيـــادة اوطـــم الجديـــدة إلـــى الـــدفع نحـــو" تقـــديم الملبســـات الظرفيـــة"و" جبهتنـــا الداخليـــة

ن يقنــن التعاضــديات الفوقيــة. اللــتزام بالســلم الجتمــاعي
أ
علــى الصــعيد الــوطني فــإن التجــاه الســائد اســتطاع ا

وان يهمــش ويشــوه مضــمون الديمقراطيــة القاعديــة كمــا تبلــور فــي اللجــان ومجــالس الطلبــة والــتي كــانت إحــدى
ساسـية للطلبــة الــديمقراطيين

أ
ن تكــون دوريــة المـؤتمرات 16وفــي نفــس الــوقت فقـد قــرر المـؤتمر . المطالب ال

أ
ا

المقبلـة ســنتين عـوض ســنة واحـدة، وذلـك لتتمكــن القيـادة اليمينيــة الصــلحية الشــوفينية مــن التســلط علـى
ن المــؤتمر . الخــط ســنتين عــوض ســنة واحــدة

أ
كــان   16  إن هــده النظــرة الخاطئــة والقاصــرة بالضــرورة تـدل علــى ا

.14      و   13      و   12  ، ولكن بالنسبة للمؤتمرات 15  مؤتمر الردة ليس فقط بالنسبة للمؤتمر 

كيفية التعامل مع نتائج المؤتمر السادس عشر  - 4

ـــج المـــؤتمر  الطـــرد، النســـب المرتفعـــة(لـــم تكـــن فـــي مســـتوى المشـــاكل الـــتي يعـــاني منهـــا الطلبـــة  16إن نتائ
وهـــذا مــا) الـــخ...للرســوب، المنـــح، الســكن، المطـــاعم الجامعيــة، البرامــج، الصـــلحات الجامعيــة المزعومـــة

ن الخطـر الـذي يهـدد الحركــة الطلبيـة يكمـن فـي البتعـاد
أ
سيؤدي بالضرورة إلى تدمر جزء كبير من الطلبة، وا

لهـــذا يجـــب علـــى المناضـــلين. المحتمـــل لجـــزء مـــن الطلبـــة عـــن اوطـــم وفـــي ســـيادة اللمبـــالة داخـــل الطلبـــة
ن يقوموا بواجبهم في ميدان التوعية لتتوصـل جمـاهير الطلب إلـى التمييـز الواضــح بيـن المـؤتمر

أ
الطليعيين ا

كمؤتمر للردة والقيــادة المنبثقــة عنــه قيـادة يمينيــة إصــلحية شــوفينية، وبيــن اوطــم كنقابــة مناضـلة كـانت 16
ن تبقى الطار الوحيد لكـفاح الحركة الطلبية

أ
و عـدم شـرعية المــؤتمر . ويجب ا

أ
،16وقــد يطــرح مشـكل شــرعية ا

ينا رغم جميع الخروقات التي عرفتهــا انتخابــات المــؤتمرين 
أ
وروبـا الغربيـة مثل(وفي را

أ
والـتي) مشـكل فيدراليــة ا

.نفســـه، فل يطـــرح الطعـــن فـــي شـــرعية المـــؤتمر حـــتى ل نشـــجع المنزلقـــات نحـــو النشـــقاق 16عرفهـــا المـــؤتمر 
وبالمقابــل فــإن واجــب الطلبــة الــديمقراطيين يكمــن فــي انتقــاد جميــع الممارســات المتخاذلــة للقيــادة الجديــدة

، هــذه القيــادة ســتعمل انســجاما مــع التــوجه الجديــد علــى عرقلــة نضــالت الحركــة16وفــي انتقــاد نتائــج المــؤتمر 
جل تحقيق مطالبها المشروعة

أ
.الطلبية من ا

فعلــى الصـعيد التنظيمـي، فإننـا نـرى ضــرورة مســاهمة الطلبــة الــديمقراطيين فــي الهياكـل المنبثقــة عــن المـؤتمر
نهــا تـوفر ولــو فــي حــدود ضــيقة  16

أ
هـذه الحــدود الــتي يمكــن توسـيعها فــي الممارســة(رغم محـدوديتها، وذلـك ل

ولـي. مستوى وعيهم ونضاليتهم) حسب موازين القوى
أ
ينــا ال

أ
ما فيمـا يخــص المشــاركة فــي التعاضـديات فــإن را

أ
ا

عضـاء المنظمـة بصـفة عامــة بعيـدين عــن تحمـل
أ
ن يبقـى ا

أ
هـو المشـاركة فيهــا كطلبــة ديمقراطييـن لكـن شـريطة ا
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منيــة بديهيــة 
أ
ســباب ا

أ
مشــكل تقــديم اللوائــح كشــر  للترشــح ومــا(مثــل هــده المســئوليات، وذلــك مــن جهــة ل
ن ينتــج عنــه مــن مضــايقات بوليســية

أ
ومــن جهــة ثانيــة لتمكينهــم مــن التفــرغ للعمــل وســط الجمــاهير) يمكــن ا
ساسية

أ
.ال

:  حركة الطلبة الديمقراطيون  - 5

ن نوليهـــا عنايـــة كـــبيرة
أ
إن هـــذه الحركـــة فرضـــت نفســـها منـــذ العلن عـــن رفـــع الحظـــر عـــن اوطـــم ويجـــب علينـــا ا

طيرها تنظيميا
أ
جل قيادتها سياسيا وتا

أ
.،وذلك من ا

ن-
أ
ننــا نــرى ا

أ
ن تتبنى هده الحركة برنامجــا ديمقراطيــا موحــدا، وا

أ
جل ا

أ
ول ما يجب القيام به هو العمل من ا

أ
إن ا

ساسية لهذا البرنامج هي
أ
:المحاور ال

جـــل تحريـــر ســـبتة ومليليـــة والقضـــاء علـــى النفـــوذ المبريـــالي القتصـــادي والثقـــافي والسياســـي)1
أ
النضـــال مـــن ا

.والعسكري ببلدنا، ويطرح هنا للطلبة الديمقراطيين بالداخل طمس قضية الصحراء كلية

سها إطلق ســراح المعتقليــن السياســيين والنقــابيين) 2
أ
جل انتزاع الحريات الديمقراطية وعلى را

أ
النضال من ا

جـــل إطلق الســـراح الفـــوري لمســـئولي ومناضـــلي اوطـــم المعتقليـــن وعـــودة
أ
وعـــودة المنفييـــن والنضـــال مـــن ا

.إلى جانب هذا يطرح التنديد بالمسلسل الديمقراطي المزعوم. المغتربين منهم

التضامن مع الحركة الجماهيرية للتلميذ ورجال التعليم والعمال وغيرهم من القطاعات المناضــلة، وبهــذا) 3
ن يتعــامل.د.ش وك.م.الصدد على الطلبة الديمقراطيين تجنــب الخلف القـائم حــول ا

أ
ش، كمـا يجــب عليهــم ا

.مع كلتا المركزيتين

جل تعليم وطني جماهيري علمي وثقافــة) 4
أ
جل تحقيق المطالب الملحة للحركة الطلبية ومن ا

أ
النضال من ا

.وطنية ديمقراطية شعبية

جل سيادة الديمقراطيــة) 5
أ
وطم وعدم تشويهها وخاصة من ا

أ
ربعة ل

أ
جل الحفاظ على المبادئ ال

أ
النضال من ا
وطم

أ
.داخل ا

جــل تهيــئ المــؤتمر ) 6
أ
و مــن 17النضــال مــن ا

أ
تقــدمي ديمقراطــي ســواء مــن حيــن تــوجهه السياســي والنقــابي ا

).الهيكلة القاعدية(حين هياكله التنظيمية 
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ن تنسـق فيمـا بينهـا- 
أ
ساس هـدا البرنامـج يمكــن بنـاء حركــة علنيـة للطلبـة الـديمقراطيين يمكـن ويجــب ا

أ
وعلى ا

طير جميـع الطلبــة المناضــلين المتـذمرين مــن مـؤتمر
أ
ن هذا البرنامج يفتح المجال لتــا

أ
على الصعيد الوطني، وا

خيـــر ومـــن نتـــائجه ويســـمح بالخصـــوص بالتحـــالف مـــا بيـــن القـــوى الماركســـية اللينينيـــة وبيـــن القـــوى
أ
الـــردة ال

حزاب وهــذا التحــالف يتــم ابتــداء) الختياريين(الديمقراطية الثورية 
أ
وحتى مع بعض القوى المتقدمة داخل ال

.وفي مسلسل بناء حركة الطلبة الديمقراطيين...) الكلية(من المستويات الدنيا 

إن حركة الطلبة الديمقراطيين ببرنامجها هذا تشـكل فعل البـديل العملـي للتيــار اليمينــي الصــلحي الشــوفيني
ن يكــون لهــذا التيــار منــبرا للدعايــة وذلــك. الــذي تمكــن مــن الســتيلء علــى قيــادة اوطــم

أ
وســيكون مــن المفيــد ا

مثل بواســطة مجلــة تصــدرها إحــدى الكليــات الكــبرى الــتي يســود بهــا تيــار الطلبــة الــديمقراطيين علــى مســتوى
.التعاضدية والمجلس

طلقنـــا حركـــة الطلبـــة الـــديمقراطيين علـــى تيـــار الطلبـــة القاعـــديين، وقـــد انصـــب اهتمامنـــا علـــى المضـــمون
أ
لقـــد ا

ن يكون موحدا من حين توجهه العام
أ
مــا فيمــا يخــص المصــطلحات. السياسي لنشا  هذا التيار الذي يجب ا

أ
ا

سماء مختلفة حسب الكليات
أ
ن يحمل ا

أ
.فيمكن لهدا التيار ا

إن بـروز تيـار واسـع للطلبـة الـديمقراطيين وهيكلـة هـدا التيـار يعنـي فــي نفــس الـوقت التخلـي عــن تيـار الطلبـة- 
ســاس مــن الطلبــة المتعــاطفين مــع

أ
التقــدميين كـتيــار شــبه جمــاهيري، وفــي الحقيقــة إن هــذا التيــار يتشــكل بال
ســــاس

أ
لــــذا وجــــب دمــــج الطلبــــة التقــــدميين. المنظمــــة وخطهــــا السياســــي وهــــو مــــؤطر مــــن طــــرف المنظمــــة بال

مكن ذلك
أ
. المرتبطين بالمنظمة بإطارات العاطفين على المنظمة كلما ا

:  الحركة الطلبية بالخارج  -6

ـــا الغربيـــة ســـيجعلنا نقتصـــرعلى نقطـــتين وروب
أ
إن جهلنـــا للتطـــورات الـــتي تعرفهـــا الحركـــة الطلبيـــة بالخـــارج وبا

ساسيتين
أ
:ا
أ
ن القــرار الصــادر عــن) ا

أ
وروبــا الغربيــة ،فإننــا نعتــبر ا

أ
انطلقــا مــن ضــرورة إعــادة بنــاء الوحــدة للحركــة الطلبيــة با

كـتوبر المنصرم والقاضي بحل الفيدرالية التابعة للطلبة التقدميين 21و20اجتماع كـتاب الفروع المنعقد في 
أ
ا

خر، نعتبر هذا القرار سديدا ويخدم الوحــدة النضــالية للحركــة الطلبيــة
خ
ن النقــد الــذاتي. واللتحاق بالطار ال

أ
وا

الصـــادر فـــي البيـــان الصـــادر عـــن اجتمـــاع كـتـــاب الفـــروع يعـــبر عـــن روح المســـؤولية والنضـــج السياســـي لكـتـــاب
.الفروع
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ســاس برنامــج تكــون بنــوده الرئيســية مطابقــة لبنــود) ب
أ
ضــرورة خلــق تيــار واســع للطلبــة الــديمقراطيين علــى ا

ن يتضــمن برنامــج الطلبــة الــديمقراطيين
أ
عله لحركة الطلبة الديمقراطيين بالداخل، يمكــن ا

أ
البرنامج المحدد ا

مناهضــة الحــرب فــي الصــحراء: بالخــارج وحســب القــوى الــتي ستشــارك فــي هــده الحركــة النقــط الضــافية التاليــة
.والسلم الفوري، إطلق سراح المعتقلين السياسيين مدنيين وعسكريين، العمل مع العمال المهاجرين

و إحــداها ســتقلص مــن المســاهمين فــي حركــة الطلبــة الــديمقراطيين بالخــارج
أ
وإذا كــانت هــده الضــافات كلهــا ا

و جزئيا
خ
فضل التخلي عنها كليا ا

أ
ن تضـم حركـة الطلبـة بالخــارج جميـع القـوى. فمن ال

أ
جـل ا

أ
ويجب العمـل مـن ا

)الطلبة الديمقراطيين الغير المنتمين+ الختيار الثوري+ مختلف قوى الحملم(الديمقراطية الثورية 

:  العمل وسط التلميد
أ
همية العمل وسط التلميذ  )   ا
أ
:   ا

إن التلميذ، والذي يهمنا هنا هم التلميـذ الـذين يمكنهـم المســاهمة الفعليـة فـي حركــة التلميـذ، وفـي الحركـة
ي علــى العمــوم تلميــذ الســلك الثــاني الــذين يتجــاوز عمرهــم 

أ
200000ســنة ويصــل عــددهم  16الجماهيريــة ،ا

مـــا علـــى مســـتوى معيشـــتهم فيكـــون) تقريبـــا
أ
ساســـا مـــن البرجوازيـــة الصـــغيرة والبروليتاريـــا ،ا

أ
ينحـــدرون طبقيـــا ا

نهم تابعون لعائلتهم ويقتسمون طريقة حياتها
أ
صلهم الطبقي حين ا

أ
وفيما يخــص مصــيرهم الطبقــي. مطابقا ل

شــــباه
أ
و صــــفوف البروليتاريــــا المحليــــة والمهــــاجرة وا

أ
فهــــم مؤهلــــون لللتحــــاق بصــــفوف البرجوازيــــة الصــــغيرة ا

ن موقعهـــا. البروليتاريـــا، وكـــذلك بصـــفوف العـــاطلين
أ
لهـــذا يمكننـــا انطلقـــا مـــن خصـــائص هـــذه الفئـــة اعتبـــار ا

خـرى كوجــودهم: الطبقي المزدوج
أ
سـباب ا

أ
سـباب مــن جهــة ول

أ
البرجوازية الصغيرة وشــبه البروليتاريـا، لهــذه ال

ثير بما تعيشــه الجمــاهير مــن
أ
حياء الشعبية، وما ينتج عن ذلك من تا

أ
المستمر وسط الجماهير الكادحة في ال

طيرهــا النقــابي والسياســي
أ
كـثر جذرية من حركة الطلبة رغم ضــعف تا

أ
استغلل واضطهاد، فإن حركة التلميذ ا

كـثر قــدرة علــى اللتحــام بالجمــاهير، وهــذا مــا تجلــى عــبر التاريــخ النضــالي لشــعبنا ســواء إبــان المرحلــة
أ
نهــا ا

أ
كمــا ا

و في عهد الستعمار الجديد
أ
دت بالحكم إلى قمــع الوداديــات، انتفاضــة 64و  60نضالت : الستعمارية ا

أ
التي ا

ــــتي لعــــب فيهــــا التلميــــذ دورا بــــارزا إلــــى جــــانب دورهــــم فــــي تفجيرهــــا ، نضــــالت التلميــــذ مــــارس المجيــــدة ال
والــتي عرفــت فتــورا ملحوظــا بســبب مــا عرفــه مناضــلو هــده الحركــة مــن قمــع خلل 72إلــى  68المتصــاعدة مــن 

ضـــد مختلـــف الصـــلحات الجديـــدة للمتحانـــات، ضـــد 79-78، ثـــم نضــالت الســـنة الدراســـية77-73ســـنوات 
الظــروف الدراســية المترديــة، ضــد السياســة التعليميــة النخبويــة، ضــد زيــارة الشــاه المخلــوع للمغــرب، تخليــدا

رض(وتضامنا مع الشعب الفلسطيني ) يناير 24(لذكرى استشهاد سعيدة، تضامنا مع الحركة الطلبية 
أ
يوم ال
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وإن العنــف الرجعــي الــذي ووجهــت بــه حركــة التلميــذ فــي الســنة الدراســية المنصــرمة لــم يســبق لــه) مــارس 30
، فقد استشهد العديد من التلميذ ضحية لهدا القمـع الوحشــي الـذي عــم مختلــف65مثيل مند انتفاضة مارس 

.الثانويات في جل المدن الكبرى والمتوسطة

:  تجربة المنظمة والحملم وسط التلميذ  )   ب

هميــة العمــل وســط الحركــة التلميذيــة ودورهــا فــي الصــراع الطبقــي،
أ
تها ا

أ
دركــت منــد نشــا

أ
إن المنظمــة والحملــم ا

جــل الحــق 71/72وقــد اســتطاعت الحملــم خلل ســنتي 
أ
ن تقــود بالفعــل حركــة التلميــذ وتقــود نضــالتها مــن ا

أ
ا

إن هــذا العمــل هــو بحــد ذاتــه. النقــابي وضــد كافــة مظــاهر التعليــم الطبقــي اللوطنــي اللديمقراطــي واللشــعبي
عمـل ايجــابي ســاهم فــي إضــعاف العــدو، فــي إفشــال التــوجه الصــلحي وفــي رفــع الــوعي لــدى جمــاهير الشــباب

ن الحملم انطلقا من تصوراتها للظرف السياسي . بموازاة مع رفع مستوى نضاليتها
أ
بــواب("إل ا

أ
"الثورة علــى ال

لــم تـرى فــي حركـة التلميـذ والشــبيبة المثقفــة بصـفة عامــة رافـدا) ويجب إشـعال الفتيـل لتنـدلع الثـورة الشـعبية
دى
أ
مــن روافــد النضــال الشــعبي بــل اعتــبرت الشــبيبة المدرســية كطليعــة تكـتيكيــة للحركــة الجماهيريــة، ممــا ا

دى إلـــى حصـــر عملنـــا
أ
ي الطبقـــة العاملـــة، وممـــا ا

أ
بالضـــرورة إلـــى طمـــس طليعـــة الطبقـــة الثوريـــة حـــتى النهايـــة ا

الجمــاهيري والتنظيمــي فــي الشــبيبة المدرســية وتهميــش عملنــا الجمــاهيري والتنظيمــي وســط الطبقــة العاملــة،
ن تشــكل هــده النضــالت مفجــرا للتنــاقض بيــن الجمــاهير

أ
مل فــي ا

أ
دى إلــى الرفــع بنضــالتها حــتى النهايــة ا

أ
وممــا ا

.الشعبية والحكم الرجعي

همهـــا إنشـــاء النقابـــة الوطنيـــة
أ
دت إلـــى منزلقـــات خطيـــرة، ومـــن ا

أ
إن هـــده الخلفيـــة البرجوازيـــة فـــي عمقهـــا، قـــد ا

72-71إن إحـدى المطــالب الــتي ناضـل مـن اجلهــا التلميـذ خصوصـا فــي سـنتي . كنقابــة ســرية) نـوت(للتلميذ 
وجــه فــي الفصــل الثــاني مــن الســنة الدراســية 

أ
، وقــد اضــطر72/73هــو الحــق النقــابي، وقــد عــرف هــذا النضــال ا

جـل حركــة التلميـذ وهـو العلن عـن الســماح للتلميـذ بتشـكيل وداديـات
أ
الحكم للقيام بتنـازل هـام جــدا مـن ا

جــل توقيــف النضــالت الشــعبية. فــي مختلــف الثانويــات
أ
وكجميــع التنــازلت الــتي يســعى الحكــم للقيــام بهــا مــن ا

ن الموقــف مــن تنـازلت الحكــم
أ
فإنها تنازلت جزئية ل تستجيب بصفة شاملة لمطامــح الجمــاهير الشــعبية، إل ا

لة رهينــة مــن جهــة بحجــم هــده التنــازلت ونوعيتهــا ومــن جهــة ثانيــة القــوى الذاتيــة للجمــاهير
أ
الجزئيــة هــي مســا

ثير الحكم على الجماهير المناضلة 
أ
جل تحقيق مطالبها، ومن جهة ثالثة بمدى تا

أ
هــل التنــازل(المكافحة من ا

نه يزيدها رغبة في النضال؟
أ
م ا
أ
غلبيــة الســاحقة داخــل) يقسم صفوفها ا

أ
ن منظمتنــا وال

أ
وبصفة ملموسة نعتــبر ا

ن هذا التنــازل حقــق
أ
الحملم معها قد سقطت في النتهازية اليسارية بتجاهلها لتنازل الحكم وذلك من جهة ل
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ن رفضـه كـان سـيؤدي حتمــا إلـى تقسـيم صـفوف التلميــذ بيـن
أ
لها مكسبا جديا رغم ســلبياته ومـن جهــة ثانيــة ل

بـواب(مؤيدي السـتمرار فــي الضـراب ومعارضـيه 
أ
، ممـا يشـكل عـامل)خصوصـا وان المتحانـات كـانت علـى ال

ن تســـجل تنـــازل الحكـــم كانتصـــار. موضـــوعيا لضـــعاف القـــوى الذاتيـــة لحركـــة التلميـــذ
أ
كـــان علـــى الحركـــة إذن ا

ن
أ
لحركــة التلميــذ، وتســجل محدوديــة هــدا النتصــار حــتى ل تضــعف يقظتهــا النضــالية، وكــان علــى الحملــم ا

عوض هدا النهج الثوري ســقطت. توظف نفوذها السياسي ورصيدها النضالي لتوقيف الضرابات بشكل منظم
ســيس نقابـة سـرية 

أ
، وفـي إطـار"نـوت"الحملم فـي اليسـارية معلنــة رفضــها للوداديـات وإعلنهــا بصــفة فوقيـة لتا

علنت 
أ
مام ا

أ
هذا الشــعار الـذي لــم يجــد لــه صــدى. مقاطعة امتحانات الباكلوريا" نوت"المزيد من الهروب إلى ال

يــذكر عنــد التلميــذ، وهكــذا تحــول انتصــار مؤكــد لحركــة التلميــذ إلــى هزيمــة مؤكــدة لهــا بالضـــافة إلــى جميــع
إن. التبعــات الناجمــة عــن إنشــاء نقابــة ســرية فــي قطــاع التلميــذ وفــي ظــرف يتميــز بانعــدام حــزب البروليتاريــا

مــر بنقابــة
أ
إنشاء نقابة سرية هي عملية عسيرة للغاية في حالة وجود الحزب البروليتاري وحتى عنــدما يتعلــق ال

حزاب الشـيوعية تفضـل علـى العمـوم العمـل فــي المنظمـات الجماهيريــة الموجـودة. سرية للعمال
أ
ولهذا فإن ال

ن تكون الجماهير تنشط في إطارهـا
أ
مـا إنشـاء نقابـة سـرية للتلميـذ وفـي ظـروف. مهما كانت رجعيتها شريطة ا

أ
ا

دت الحملــم غاليــا ثمــن هــدا. غيــاب حــزب البروليتاريــا، فهــو فــي وجهــة نظرنــا مجــرد حلــم برجــوازي صــغير
أ
وقــد ا

نهــا دخلــت فــي دوامــة مــن البنــاء والهـدم 
أ
والحكــم يهــدمها بـالقمع حــتى" نـوت"الحركــة تبنــي إطـارات "الحلــم إ ذا

خطائها
أ
زمة نمو إذا عرفت كيف تستفيد من ا

أ
لت الوضعية إلى ما تعرفه الحملم راهنا من ا

خ
بالضافة إلى ذلــك. ا

" نـوت"فإن 
أ
ن تكـون تقدميــة، جماهيريـة، ديمقراطيــة ومســتقلة لــم تحــترم ســوى مبـدا

أ
الــتي كـان يفــترض فيهــا ا

ين هي الجماهيرية و. التقدمية
أ
ل توجد إل في عـدد قليـل مـن ثانويـات المغـرب، وحـتى عنـد تواجـدها" نوت"فا

صـابع اليـد الواحـدة؟ هـذا ل ينفـي فـي نفـس الــوقت
أ
عضــائها يعـدون علـى رؤوس ال

أ
بإحـدى الثانويـات فــإن عـدد ا

جـــود المناضـــلين
أ
نهـــا كـــانت تســـتقطب ا

أ
ثير النســـبي وســـط حركـــة التلميـــذ نظـــرا ل

أ
يـــن هـــي الديمقراطيـــة. التـــا

أ
وا

صلي الكامن في إنشاء
أ
 ال
أ
والستقللية والقرارات تؤخد بمعزل عن جماهير التلميذ؟ وبغض النظر عن الخطا

جــل.و.ت، فقــد كــان علــى الحركــة ومناضــلي ن.و.ن
أ
قــل مــن ا

أ
ن يعملــوا داخــل الوداديــات ،وذلــك علــى ال

أ
ت ا

ن ن. تغطية شــرعية لعملهــم السـري
أ
قــرب إلـى تنظيـم للشــبيبة الشـيوعية تـابع للحملـم.و.والخلصــة ا

أ
ت كـانت ا

و من حين ارتباطها التنظيمي بالحملم
أ
.منه إلى نقابة فعلية سواء من حين برنامجها السياسي ا
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ن تقـوم بتقييــم معمـق لتجربـة ن
أ
ولــي.و.انه ما يزال مطروحـا علـى الحملــم ا

أ
ن يكـون هـدا التقييــم ال

أ
ملنـا ا

أ
ت ،وا

.13والسريع جدا منطلقا للنقاش

:العمل الجماهيري داخل التلميذ) ج

ساســا بالعمــل النقــابي، إننــا نجهــل الوضــعية حاليــا داخــل الثانويــات كمــا نجهــل مختلــف
أ
مــر هنــا ا

أ
ويتعلــق ال

كيــد علــى النقــط. 72تجارب الوداديات مند 
أ
وسـنكـتفي هنـا فيمــا يخـص العمـل الجمــاهيري داخـل التلميــذ بالتا

: التالية

ويجــب. العمل في صفوف الوداديات الموجودة والعمل على إنشائها في الثانويات التي ل توجد بها وداديات-
.التعاون في هذه المهمة مع مختلف القوى الديمقراطية

جـل ديمقراطيــة الوداديـات ورفـع وصــاية الدارة- 
أ
رفع شعار الوداديات الديمقراطية بحين يجب النضال مــن ا

.عليها وضمان تحركها من اجل الدفاع عن المطالب النقابية للتلميذ

الــدفاع عــن المصــالح(إنشاء لجان للتلميذ داخل الثانويــة تضــم جميـع التلميــذ المسـتعدين للعمـل النقـابي - 
و مــوازين). الماديــة والمعنويــة للتلميــذ

أ
و شــبه علنيــة حســب الظــروف ا

أ
ن تكــون علنيــة ا

أ
وهــذه اللجــان يمكنهــا ا
إن هذه اللجان تعمل على إنشاء الوداديات عند غيابهــا. القوى، وهدفها تنشيط العمل النقابي داخل الثانوية

جل وداديات ديمقراطية
أ
نها تؤطر نضال التلميذ من ا

أ
.كما ا

جـــل تبـــادل التجـــارب، القيـــام- 
أ
التنســـيق بيـــن مختلـــف الوداديـــات علـــى صـــعيد المدينـــة الواحـــدة وذلـــك مـــن ا

نشــطة مشـتركة، وضـع ملفـات نقابيـة جماعيـة والقيـام بنضـالت مشـتركة، هـذا التنسـيق يشـكل خطــوة هامــة
أ
با

علــى طريــق إنشــاء نقابــة وطنيــة للتلميــذ عنـــدما تتــوفر إمكانيــة التنســيق بيــن مختلــف المــدن وعنــدما تنضــج
مد لن تتم في ظرف سنة. الظروف لذلك

أ
ن هده العملية هي عملية طويلة ال

أ
خذ بعين العتبار با

أ
لكن يجب ال

و سنتين
أ
..14ا

:  الدعاية والتحريض  ) 5

ي نقـاش فعلـي فـي هـذا المجـال، وظلـت كليشـيهات الوثيقـة يرددهـا دعـاة مـا سـمي ب  13
أ
"مسلسـل إعـادة البنـاء"ــ لم تعـرف المنظمـة ا

تباعهم
أ
.وا
نـذاك" الوداديات"ــ كل المقترحات المقدمة حول  14

خ
مـا تقـديم مقـترح إعـادة بنـاء.كانت تنم عن جهل كبير بواقـع الحركـة التلميذيـة ا

أ
ا

ي النقابة الوطنية للتلميذ فهو ببساطة في تناقض مع ماجاء من 
أ
.في الوثيقة" تحليل"نوت ا
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لة الدعايــة والتحريـض
أ
إن مـا. سيكون عرضنا حول المهــام المطروحــة علـى المنظمــة ناقصـا إذا لـم يتطــرق لمســا

عله في التطرق لكل قطاع
أ
ن طرح ا

أ
إننا نرى انه يجــب تركيــز. سيرد في هذا الجزء هو عمليا تلخيص لما سبق ا

ساسـا بواســطة
أ
عملنــا فــي هـذه الفــترة مــن إعــادة البنــاء السياسـي والتنظيمـي للمنظمــة علـى الدعايــة الــتي ســتتم ا

مام"
أ
وهـذا ل يعنـي الـدخول فــي) انظــر برنامـج العمـل الــداخلي" (الشـيوعي"وبواسطة النشرة الداخليــة " إلى ال

و
أ
مرحلــة مــن التقوقــع والعمــل الــداخلي بــل هــذا يعنــي فقــط تجنــب العمــل التحريضــي ســواء بواســطة الخطــب ا
المناشير، وذلك لتلفي اعتقال المناضلين وحتى ل تسهل حملة جهاز القمع في ضربهم،إن العمــل النضــالي

ن تقـوم بـه المنظمــة 
أ
ن يكـون هنالـك بنـاء صــلب إل فــي خضــم النضــال(الــذي يجـب ا

أ
ن يتــم) ل يمكــن ا

أ
يجــب ا

كمــا انــه فــي عملنــا التحريضــي، يجــب الســتفادة قــدر.(عــبر مختلــف الهياكــل القاعديــة للمنظمــات الجماهيريــة
ن – من المكانيات التي توفرها الذاعات الصديقة، وذلك بالعمل علــى

خ
المكان – وهذا ما قصرنا فيه لحد ال

).إرسال بيانات المنظمة بانتظام لتذاع من هناك

1979دجنبر
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