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من وثئق الصاع داخل النظمة
الاركسيية ـ اللينينية الغربية "الل ا ألمام"
اليي الديد :من اللصلحية الل خط الردة
بيان من داخل السجن المركزي بالقنيطرة
إلى الشباب المغربي والرأي العام الديمقراطي
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إننا باعتبارنا مسؤولي و أعضاء سابقي ف منظمة "إل المام" ،ساهنا ف صنع تربتها القصية ،و
قضينا جزءا من تارينا النضال ،إل أن أحدثت القطيعة السياسية و التنظيمية بيننا و بينها منذ ناية
 ، 21976نعتب أنفسنا ملزمي أمام ال رأي العام الديوقراطي بإعلن موقفنا من تلك النظمة ،و من
تربتها السياسية و التنظيمية ،و السباب الت دفعتنا إل القدام على القطيعة النهائية معها.
 1صدرت هذه الوثيقة بتاريخ  22فباير  ، 1980و هي تثل قمة ما وصل إليه التيار اليمين الصلحي داخل منظمة "إل المام" ،ف إطار حربه
و صراعه ضد الط الثوري الاركسي – اللينين داخل منظمة "إل المام" ،إنا وثيقة تؤرخ للحظة تاريية أدت بالتيار اليمين الصلحي ،بعد هزيته و
ط رده م ن النظم ة ف  12نون ب  ، 1979باانتق ال إل خ ط ال ردة و الع داء للحرك ة الاركس ية – اللينيني ة و لنظم ة "إل الم ام" ،و ق د ق ام اال اد
ااش تاكي للق وات الشعبية بقيادة عبد الرحيم بوعبيد ،بطبع الوثيقة و نشرها و توزيعها على نطاق واسع ،من أجل ضرب عصفورين بجر واحد:
مواجه ة التي ار الناض ل داخ ل اال اد ااش تاكي للق وات الش عبية ،و الجه از عل ى منظم ة "إل الم ام" الاركس ية – اللينيني ة إس وة ب زب التح رر و
ااشتاكية الذي كان آنذاك يشن حلت واسعة إديولوجية و سياسية ضد منظمة "إل المام" .و يقول عبد الرحيم بوعبيد ف هذا الصدد:
"لقد وصلتن ف الزب رسالة من بعض إخواننا ،الذين ا زال وا ف السجون ،و نأمل أن تشملهم ق رارات الف راج الت شلت غيهم  ...هؤاء كانوا
يعتبون أنفسهم متياس رين ،و من حق كل واحد أن يسي ف ااتاه الذي يقتنع به ،إل أن نلتقي مرة أخرى ف السية الطويلة القيقية الت تيز
الناضلي عن غيهم .هؤاء الخوان ،قاموا بفضل نزاهتهم الفكرية و جرأتم ،بمارسة نقد ذات ،و أرسلوا لنا وثيقة ،أعتب أن على كل مناضل منا أن
يطلع عليها ،لن المر يتعلق بشباب أدركوا خطر اانتهازية السياسية ،سواء كانت صادرة عن البجوازية أو البيوقراطية أو التياسر .لذا أيها الخ وان،
أيها الخوات ،فإننا اليوم نطمئن على مسيتنا النضالية الت جاءت بنتائج منذ أن قررنا سنة  1972بأن نرفع الجر البيوقراطي علينا كحزب") من
ماضرة لعبد الرحيم بوعبيد بالقنيطرة بعد توصله بالوثيقة و القيام بنشرها و توزيعها على أوسع نطاق(.
 2إن الديث عن القطيعة السياسية و التنظيمية ف سنة  ،1976مرد كذب مفضوح لن القطيعة ل لصل إا بعد أبريل  ،1979و خاصة بعد
طرد مموعة اليمي بعد صدور قرارات  12نونب 1979
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و إن تبلي غ موقفن ا ه ذا إل ال رأي ال ديوقراطي ،أص بحت تفرض ه الظ روف باعتب ار م اوات التع تيم و
التشويه الت تستهدف موقفنا و آرائنا ،و لقناعتنا بضرورة تعميم وجهة نظرنا ف تربة نعتبها نوذجا
للفكر اانتهازي اليساري ف البلد ،تربة ،قد تد ف الواقع الوضوعي من العوامل ،ما يساعد على
إعادة تكرارها ،و لربا بأشكال أكثر طفولية.
 -1ظروف نشأة منظمة إلى ا مام
لقد ظلت "إل المام" منذ تأسيسها ف صيف ) غشت(  ،1970تعيش أزمة سياسية مستمرة ،ل
تستطع تاوزها باعتبارها أزمة بنيوية ،ا ترتبط فقط بالتوجهات اليديولوجية و السياسية الت سارت
عليها ،بل و ترتبط كذلك بوجودها كمنظمة ،و بطبيعة الشروع السياسي الذي طرحته على نفسها
منذ قيامها.
و إن الصراع الذي تفجر منذ سنة  1976داخل متلف الموعات اليسارية با فيها "ال المام ،و
ل يبق ص راعا مدودا ف قضايا تتعلق بالتوجهات اليديولوجية و التنظيمية لذه الموعات ،بل شل
متلف الشكاات الرتبطة بوجودها و تاريها و ظاهرة بروزها ف التمع .و طبيعي أن يكون التاريخ
موضوع صراع حاد ،لا يرتبط به من آراء حول التاريخ ااجتماعي و السياسي للمجتمع بأكمله ،و لا
توظ ف ف إطاره هذه الراء م ن دفاع عن تصورات سياسية ح ول الوض ع الال للبلد ،با ف ذل ك
وضع تلك الموعات و آفاق مستقبلها.
إن الفك ر الت بيري يص عب علي ه الص مود ،عن دما يوض ع وجه ا ل وجه أم ام وق ائع التاري خ ،و الق ائق
الوضوعية ،و عندما توضع هذه ،منطلقا للجدال النظري و السياسي ،و لوي عنق التاريخ من أجل
الدفاع عن فكر ،اختب ف الواقع و أثبت فشله التام ،و عجزه عن حل أية مشكلة عملية ،لن تكون
نتائجها أحسن من تلك الت أدى إليها .ذلك ما سنحاول تبيانه من خلل عرض وجهة نظرنا ف
نشأة "إل المام" والظروف الت أحاطت با.
فلق د نش أت كغيه ا م ن مموع ات الش باب ،ف إط ار الظ روف ااجتماعي ة و السياس ية ال ت م ر ب ا
التم ع الغرب ،خلل س نوات  ، 1973-1970و ال ت تي زت باحت داد التناقض ات السياس ية ف
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البلد ،تلك التناقضات الت كانت نفسها وليدة ص راع طبقي دام ح وال  15سنة ،تعددت أشكاله و
تيزت بالعنف و الدة ف عدة مراحل عاشها التمع الغرب ككل ،بختلف طبقاته و فئاته ااجتماعية
و ق واه السياس ية ،تح ور ح ول ااختي ارات و التوجه ات الطبقي ة التناقض ة ،ال ت ب دأت تتض ح أك ثر
فأكثر ،بعد تراجع ااستعمار عن احتلل البلد.
إذا كانت قوى التقدم قد خسرت معركة ما بعد ااستقلل ،و ف خسارتا هاته ،خسرت الماهي
الشعبية ،أماا و أحلما عريضة ،تولدت لديها خلل مرحلة النضال الوطن ،فإن نتائج ذلك شاملة،
سياسيا و اقتصاديا و اجتماعيا و ثقافيا ،إذ ت ضرب كل الكتسبات الديقراطية الت فرضتها الماهي،
فساد القمع و ااضطهاد على متلف الستويات ،و عانت الح زاب الوطنية التقدمية من ذلك منذ
 1963بالصوص ،و بات النهب و ااستغلل ا يعرف إا تصاعدا ،و اتسعت أطماع الطبقات و
الفئات البجوازية الطفيلية و القطاعية ،و تزايدت أمام فراغ كل مال يغادره الستعمر ،أو تولده حاجة
جديدة ف التمع ،و إذا كان هذا التوجه ل ير ال حيز التطبيق دون مقاومة ،إا انا كانت جزئية و
مددة و مشتتة.
و جاءت سنوات  ، 1973-1970سنوات تزايد القد الشعب ضد السياسة الت سلكها الكم،
خلل ال دة الس ابقة ،و ال ت ك ان م ن نتائجه ا ب روز تناقض ات ف ص فوق الس لطة الاكم ة ،ح ول
ااختي ارات و التوجه ات السياس ية ،ع بت عنه ا ال اوات اانقلبي ة ف  10يولي وز  1971و 16
غشت .1972
كما شهدت تلك السنوات أحداث سياسية هامة ،منها تيز اتاه  30يوليوز ،ف إطار االاد الوطن
للقوات الشعبية ف سنة  ، 31972الذي سيتخذ له فيما بعد اسم االاد ااش تاكي للق وات الشعبية،

" 3االاد الوطن للق وات الشعبية" هو السم الذي كان يمله تيار التقدم الذي انشق عن حزب ااستقلل سنة  .1959و عرف هذا الزب
بدوره انشقاقا أدى إل تأسيس "االاد ااش تاكي للق وات الشعبية" خلل الؤتر ااستثنائي لسنة  .1975و تشكل ق رارات  30يوليوز ،1972
الرضية الول المهدة لتأسيس "االاد ااشتاكي للقوات الشعبية".
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كما عاد حزب التحرر و ااشتاكية 4للعمل ف إطار الشرعية ،و ف مارس  1973انطلقت ح وادث
 3مارس.
و وس ط ه ذه الوض اع الافل ة بالح داث و الظ واهر السياس ية ،ش هدت الامع ة ميلد الموع ات
اليسارية و من بينها مموعة "إل المام".
و م ن الراء ال ت س ادت داخ ل "إل الم ام" ف الس نوات الخية ،رأي يعت ب أن بروزه ا ارتب ط برحل ة
"م د ث وري" عرف ه التم ع الغرب خلل س نوات  ،1970-69و ع بت عن ه الم اهي  -عل ى ح د
زعمها  -ب "تاوز" مزعوم للحزاب الوطنية التقدمية ،و"طرحت" البديل الثوري ،و بالتال ،فتأسيس
منظم ت "إل الم ام" و" 23م ارس" و اانفص ال ع ن الح زاب ج اء تع بيا ع ن ذل ك التح ول ،و
اس تجابة ل ه ،و علي ه ،ف إن اانفص ال و تأس يس تل ك التنظيم ات ،يع د ف نظ ر أص حاب ه ذا ال رأي
موقفا ثوريا ،و مكسبا للجماهي و نواة لداتا الثورية.
إن هذا ال رأي يريد تقدي تلك الموعات ،باعتبارها النتاج الرئيسي للتطورات السياسية و ااجتماعية
الت عاشتها البلد آنذاك ،و "مورها" الثوري الوحيد .إا أن التاريخ الفعلي لبوز الموعات اليسارية،
يفند ذلك اادعاء ،إذ أن انشقاقها عن ااح زاب الوطنية التقدمية ،كان نتيجة مباشرة لواقف برزت
بش كل رئيس ي ،م ن وض ع القط اع الطلب ال ذي ك ان يع رف بع ض الش اكل النقابي ة و السياس ية .و
انطلقا من اللفات الت برزت داخل الركة الطلبية حول تلك الشاكل ،بدأت بعض الموعات
الطلبي ة الرتبط ة بزب اال اد ال وطن للق وات الش عبية و التح رر و ااش تاكية ،ل اول إعط اء تل ك
اللف ات أبع ادا تتج اوز القط اع الطلب و الش اكل اليط ة ب ه .و ف ه ذا الط ار ،و إلتج اءا إل
السلوب التعميمي نادت "إل المام" لشروع نظري سياسي ،بتشكيل "بديل ثوري" مزعوم للقوى
الوطنية التقدمية" ،يقود" الطبقات و الفئات الشعبية نو الثورة.

" 4حزب التحرر وااشتاكية" هو السم الذي حله الزب الشيوعي التحريفي الغرب ،بعد صفقة مع النظام سنة .1968
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مموعة من الطلبة بلورت أراءا حول بعض الشاكل النقابية و السياسية ،الت كانت مطروحة داخل
القط اع الطلب ،و انطلق ا م ن الص راع ال دائر داخل ه ،و عل ى أرض ية تل ك الش اكل ،طرح ت عل ى
نفسها "قيادة" الشعب و بناء حزب ثوري  ،و إناز الثورة ف البلد.
و قبل الدخول ف مناقشة هذا الطرح ،ا بد من تسجيل بعض القائق اللموسة بذا الصدد:
أ  -إن الموع ة ال ت طرح ت عل ى نفس ها خل ق "ب ديل" للح زاب الوطني ة التقدمي ة ،ك انت و من ذ
ظهوره ا مموع ة معزول ة ف التم ع ،و ليس ت ل ا علق ات اجتماعي ة و سياس ية ،إا بالطلب ة ،بي ث
برزت كإحدى تعبيات الص راع السياسي و النقاب داخلهم ،و ل تبز كتعبي شامل ف إطار التمع
ككل ،أو داخل طبقاته و فئاته الساسية ،و من تة فإن طرحها للمشروع التمثل ف تشكيل بديل
للقوى الوطنية التقدمية ،طرح مغلوط من الساس ،إذ كيف يكن إناز "بديل" ف العدم؟ إن البديل
ايتحق ق انطلق ا م ن رغب ة إرادي ة مردة ،ب ل إن ه تع بي ع ن ق واني موض وعية ،و ع ن مس توى للص راع
الطبقي و السياسي .إنه يأت نتيجة للقواني الوضوعية للصراع الطبقي ،و ليس نتيجة لرغبة أفراد كيفما
كانت ثوريتهم و إخلصهم الشخصي .و أن طرح مهمة تشكيل "بديل" للح زاب الوطنية التقدمية،
يعن أن هذه الحزاب ل يعد لا أي دور ف الصراع الطبقي و السياسي و الديولوجي ف التمع ،أو
أن هذا الخي ل يعد يفتح لا الال إا لدوار ثانوية و هامشية .و الواقع  -كما سنفصل ف ذلك
فيما بعد  -عكس ما يدعونه تاما.
ب -إن اانفص ال ع ن الح زاب الوطني ة التقدمي ة ،ب دعوى تش كيل "ب ديل ث وري" مزع وم ،أدى م ن
الناحية العملية إل تشكيل تنظيمات طلبية فكرا و مارسة ،و هذا شيء منطقي و طبيعي و منسجم
تاما مع وضع الموعات ،الت شكلت تلك التنظيمات ،و ارتباطاتا السياسية و ااجتماعية .و كان
تشكيل "البهة الوحدة للطلبة التقدميي" و اانفراد بقيادة أوطم ف الؤتر  15سنة  ،1972قمة ما
وصلت إليه تلك الموعات الطلبية ،بإعتبارها تثل اتاها فكريا و سياسيا و نقابيا داخل الطلبة .و
كان من الستحيل على تلك الموعات العزولة ،أن تشكل بديل للح زاب الوطنية التقدمية داخل
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القطاع الطلب نفسه ،رغم قابليته للتأثر الس ريع بالنزعات التطرفة ،فأحرى أن تطال مواقع تواجدها
القطاعات الماهيية الخرى و خاصة الساسية منها.
ج -لقد كانت هذه الموعات غي راضية عن الواقع الذي كانت تعيشه ف تلك الفتة ،الح زاب
التقدمية ،بكم التفكك التنظيمي و السياسي الذي عرفته ما بعد  .1965و هذا شيء عادي تاما.
لكن الوقف العملي الذي إتدته  -اانفصال -جعلها ف وضع ا يؤهلها للمساهة ف تغيي الواقع،
إذ أن فهمه ا لوض عية الح زاب بع زل ع ن واق ع التم ع و الص راع الطبق ي كك ل ،قاده ا إل اعتب ار
السبب الرئيسي ف تلك الوضعية ،يرجع ال موقف ذات للح زاب الوطنية التقدمية ،لكونا ف تقييم
"إل الم ام" اخت ارت طري ق "اليان ة" الزعوم ة و"التح الف م ع الق وى الرجعي ة" و بإس قاطها لتقييمه ا
الذات ،هذا على الماهي ،اعتبتا "تاوزت" الحزاب ،و باتت مسألة إياد "البديل الثوري" الزعوم
اتتعلق إا بقرار إرادي للعلن عنه.
و باتاذه ا لوق ف اانفص ال ع ن الح زاب ف تل ك الظ روف ،اخت ارت الموع ات اليس ارية ب ا فيه ا
مموع ة "إل الم ام" لنفس ها طري ق العزل ة و التهمي ش ،و اابتع اد ع ن الس اهة ف تط وير الص راع
الص راع اليديولوجي و السياسي داخل القوى التقدمية ،لتجاوز الوضاع الت كانت تعيشها .هكذا
ابتعدت عن الواقع الفعلية للتغيي ،و طرحت إشكاا مغلوطا من أساسه ،يتمثل ف الراهنة على لقيق
"بديل" مزعوم من اشيء ،و بااعتماد فقط على الرادة الذاتية ،و بذلك وضعت نفسها ف مدار
مغلق ،فاتهت تبحث عن كيفية تاوز أزمتها البنيوية ف النتائج ا ف الصل ،و بعناصر من ذات
الزمة نفسها ،الشيء الذي ل يولد بالنسبة لا غي تظافر عوامل التفكك و اانلل و الامشية.
 -2فترات تطور" إلى ا مام":
م رت "إل الم ام" من ذ تأسيس ها ف ص يف  1970إل حي انفجاره ا ف  ،1979بثلث ف تات
متميزة بعض الشيء:
الفترة ا ولى :تتد من  1970إل  ،1972و هي فتة نشأة الموعات اليسارية ف الامعة .و لقد
عرف ت "إل الم ام" كغيه ا م ن الموع ات اليس ارية خلل ه ذه الف تة ،نوع ا م ا يك ن تس ميته م ازا
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"باازدهار" ،بالقارنة مع وضعيتها لا بعد سنة  .1972و القبال النسب على ااتاهات اليسارية
بص فة عام ة ،خلل ه ذه الف تة ي د أسس ه و أس بابه الوض وعية ،ف الوض اع ال ت عرفته ا الامع ة و
الثانويات ،و الت تيزت بإضرابات طويلة ،و مظاهرات وصلت إل حد استعمال العنف.
و كان من الطبيعي ،و وسط هذا الو الطلب ،و تأثي باقي الحداث السياسية الت شهدتا البلد
آن ذاك علي ه ،أن تظه ر نزع ات التط رف اليس اري ،و ت ؤدي ف تل ك الظ روف إل ب روز الموع ات
اليس ارية ،ال ت أث رت ب دورها ف ه ذا الواق ع ،ع ن طري ق نش ر الفك ر التط رف و الغ امر وس ط ش باب
الدارس و الكليات ،و وجدت فيه ما يدعم وجودها ،و ينحها القدرة على الياة و لو إل حي ،إا
أن التأثي السياسي للمجموعات اليسارية خلل هذه الفتة ،يب أن ننظر إليه ف إطار الوضع العام
لكل التيارات السياسية داخل الركة الطلبية ،إذ أن تأثي الح زاب التقدمية تزايد بشكل ملحوظ ،و
أصبحت تعب عن اتاهات فكرية و سياسية واسعة داخل القطاع الطلب.
الف;;ترة الثاني;;ة  :و تبت دئ م ع ناي ة س نة  1972و تس تمر إل س نة  ،1977و ه ي ف تة التقهق ر و
العزل ة و التهمي ش بالنس بة للمجموع ات اليس ارية – ،ب ا فيه ا "إل الم ام" داخ ل الش بيبة التعليمي ة
نفس ها – و ه ذه العزل ة ترج ع إل الواق ف التطرف ة ال ت ات ذتا ك ل م ن "إل الم ام" و منظم ة ''23
مارس'' خلل النضاات الت خاضها التلميذ و الطلبة ف السنة الدراسية  ،1972 - 1971و ف
مقدمة هذه الواقف رفض الوداديات ،بعد أن انتزع التلميذ بالنضال ،و الدعوة ال استمرار الض راب،
و مقاطعة امتحانات ناية السنة الدراسية ،با ف ذلك امتحانات الباكالوريا ف نفس الوقت الذي ت
5
فيه العلن عن تأسيس ما سي ب "النقابة الوطنية للتلميذ".
هكذا ،عاش تلميذ الثانوي أول تربة مع "البهة" الكونة من "إل المام" و '' 23مارس'' .و جرب وا
مواقفهم ا اانتهازي ة اليس ارية ،ال ت أدت ب م إل ض ياع الس نة الدراس ية ،و م ا ترت ب عنه ا م ن
انعكاسات ،مثل الطرد  ..و نتيجة للطريق السدود الذي ساهت "إل اامام" إل جانب" 23مارس"
 5كل الوقائع التاريية تثبت كذب أصحاب الوثيقة ،و حت منظرو الردة الشتي بلعباس الذي قام بصياغة الوثيقة ،عاد و تراجع عن ذلك ،معت با
أن فتة  1974 – 1972شكلت قمة ازدهار و تطور منظمة "إل المام" )انظر استجواب مع بلعباس الشتي ضمن سلسلة "أقصى اليسار" الت
أصدرتا جريدة "الحداث الغربية"(.
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ف دفع التلميذ إليه ،فقد تقلص تأثيها السياسي بشكل كبي جدا وسطهم ،و إبتعد عنها العديد من
العاطفي و النتمي.
أما داخل الطلبة فإن مارسات النظمتي ،و بعد انفرادها بقيادة االاد الوطن لطلبة الغرب"أ وط م"
ف ال ؤتر ال وطن ال امس عش ر ،أدخل ت الطلب ة ف طري ق مس دود ،اتض ح جي دا بع د حظ ر النظم ة
الطلبي ة ف ين اير  ، 1973فابت دأت مس ية العزل ة و التهمي ش داخ ل الطلب ة .و لق د س اهت
ااعتقاات الواسعة الت تعرضت لا ف  1972كل من "إل المام" و"  23مارس" ف تعميق هاته
الوضعية الت تأزمت ف ناية السنة فأعطت الشلل و العجز التام عن أدن لرك سياسي.
و جاءت التطورات الت عرفتها البلد مع انطلق ح وادث مارس  ،1973و اتساع موجة القمع و
الرهاب ،لتزيد من خنق و عزلة "إل المام" الت أصبح عدد أعضائها يعد على رؤوس الصابع ،و
حاولت طيلة السنوات  1977-1973الروج من وضعية العزلة و التهميش ،و لكن بدون نتيجة،
و ل يع رف خ ط تطوره ا إا ان دارا ف ان دار ،و عزل ة ف عزل ة ،خاص ة بع د س نة  ،1974م ع ب روز
قض ية الص حراء كمش كلة جدي دة ف الوض ع السياس ي ذات حساس ية ك بية ،و لق د اس تغل الك م
عزلته ا الانق ة ،و وض عية التهمي ش ال ت ك انت تعيش ها ،و ال ت تعمق ت م ع تعم ق النه ج اانته ازي
اليس اري ،ال ذي ت دعم بالتعام ل ال اطئ م ع مس ألة الص حراء ،ف وجه ل ا ض ربات قاض ية ف س نوات
 1977- 1976 – 1975 – 1974عل ى الت وال .و م ع بداي ة س نة  ،1977ل يب ق ل "إل
المام" أي تواجد سياسي كمنظمة ،و غابت عمليا من الساحة الوطنية.
و بع د  1977ع رف م ا تبق ى م ن منظم ة "إل الم ام" ص راعات سياس ية قوي ة ،أدت ب ا إل نايته ا
الطبيعية :التشتت التنظيمي و السياسي و اايديولوجي.
تلك هي الفتات التاريية الت مرت با "إل المام" منذ نشأتا ،و النهاية الت وصلت إليها بعد سبع
سنوات من مصارعة الوت ،و تشبتا بالرغبة ف الياة ،هذا على الرغم من الواقع و ق وانينه الوضوعية،
فكانت النتيجة انتصار الق واني الادية للتاريخ ،و انتصارها ل يكن دون تزقات و جروح غائرة على
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الستوى الماعي و الفردي ،تعمقت و أعطت تضحيات غالية ،بسبب الص رار على معاكسة الواقع
و ماولة إثبات الذات ضدا عليه.
 -3طبيعة الفكر الديولوجي و السياسي لمنظمة "إلى ا مام".
لكن هذه النهاية الت وصلت إليها منظمة "إل المام" ،بعدما كانت تطمح منذ تأسيسها ،لتصبح
حزبا ثوريا يقود الطبقة العاملة و الفلحي نو لقيق الثورة ،تطرح تساؤات كبية حول أسباب الفش ل
ف لقيق الشروع ،الذي وظفت كل مهوداتا الفكرية و السياسية من أجل تسيده ف الواقع ،هل أن
المر يتعلق بلل أو ان راف ف إطار الشروع نفسه؟ أم أن المر يتجاوز هذا الد إل جوهر الشروع
نفسه ،الذي تشكل هذه النظمة جزءا ا يتج زأ منه؟ و ما هي طبيعة الزمة الت عاشتها مع باقي
الموعات اليسارية الخرى؟
ذلك ما سنتطرق له من خلل معالتنا الشكاات النظرية و السياسية الرئيسية ،الت برزت بارتباط
مع وجود "إل المام" ،و من خلل مواقفها و مارستها السياسية ،بدأت تطرح منذ  ،1976و ف
إط ار النق اش و الص راع ال ذي فجرت ه النتكاس ات التوالي ة لتل ك النظم ة و لب اقي الموع ات اليس ارية
الخرى ،و الذي اتذ كعنوان له ما سي ب "أزمة الركة الاركسية" .و إذا كان الوعي بالزمة قد جاء
مت أخرا ،ف إن أزم ة ه ذه الموع ات ،و كم ا س بقت الش ارة إل ذل ك قدي ة ،نش أت معه ا و ارتبط ت
بالش روع ذات ه ،مش روع لوي ل مموع ات طلبي ة إل ح زب ث وري ،و النتق ال م ن التع بي الفك ري و
السياس ي ع ن فئ ات طلبي ة ،إل ماول ة التمثي ل الطبق ي و السياس ي و الديول وجي للطبق ة العامل ة و
الفلحي ،و التعبي عن مصالهما الطبقية و إناز الثورة.
و إن التساؤل حول جوهر هذا الشروع ف حد ذاته ،مسألة ظلت "إل المام" ترفضها ،ماولة بذلك
حصر و توجيه النقاش عن الزمة ف إطار الشروع ذاته .و هذا الوقف يسد وعيا ناقصا بالزمة ،وعيا
غي ناضج ،يظل ف حدود البحث ف النتائج و ا يتجاوزها إل البحث ف السباب.
و لق د ول د ه ذا ال رأي ل دى العدي د م ن مناض لي"إل الم ام" ،ال ذين عاش وا إنتكاس اتا و هزائمه ا
التتالية ،مراهنة مهزوزة على إمكانية تصحيح مسيتا عن طريق تصحيح بعض مواقفها و مارستها ،و
9
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أشكال علقاتا الداخلية ،و الراهنة على تغييها من الداخل ،موقف ا يرج عن جوهر البنية الفكرية
و السياسية لختلف مموعات الشباب الثقف ،الت تعتقد بقدرتا على خلق "البديل الثوري" الزعوم،
و تفسر انتكاساتا و الأزق الذي تتدى فيه بأخطاء جزئية ا تس جوهر الشروع ،لذا بدأ تصنيف
كلمي يطرح التساؤل عن طبيعة الشروع السياسي نفسه ،بتصنيفات أخلقية ،من نوع "الن زام" و
"العجز" عن "الستمرار" ...و هي تصنيفات لاول حصر هذا التاه الذي لن يعرف إا التعمق
وس ط تل ك الموع ات ،أم ام تزاي د عزلته ا و هامش يتها و تراك م إنتكاس اتا السياس ية ،رغ م جي ع
الاوات الرامية إل إعادة ااعتبار الذات و الفكري لشروعها ،القائم على إشكاليات مغلوطة ،برزت
على حقيقتها ف الواقع اللموس ،من خلل الرتطام بالدران و معاكسة الق واني الوضوعية للرغبات
الذاتية و الردة.
و أن التس اؤل ح ول مش روع خل ق "الب ديل" الزع وم ال ذي طرحت ه الموع ات اليس ارية ،ب ا فيه ا "إل
الم ام" ،إذا ك ان يس تهدف م ن طرفن ا البح ث ف أس باب فش لها ،م ن منطل ق يتج اوز مي ط ال دائرة
الغلق ة ،ال ت ظل ت ت دور وس طها من ذ نش أتا ،و يتج اوز بنيته ا الفكري ة و السياس ية ال ت ل ولت إل
"مبادئ مقدسة" ،تلعب بالنسبة لا دورا تبيريا للواقع ،ككل الديولوجيات التبالية السائدة ف التمع،
فإنه  -أي التساؤل  -يستند إل تشبتنا بالنضال و بالنهج الادي الدل و التاريي ف لليل و فهم
الواقع اللموس ،من أجل تغييه بأهداف و وسائل تستجيب لتطلبات الواقع و قوانينه الوضوعية ،و با
يدم اتاه التقدم التاريي و الجتماعي للبلد ،بعيدا عن الحلم الطفولية و السقاطات الذاتية و
الثالية ،الت ا تلتجئ إل الواقع و الص راع الطبقي ،إا التقاط ما يبر فكرها الامد ،و يدعم جوده
باسم "البدئية" الردة ،الت تتعامل مع الاركسية كما تتعامل مع "الكتاب القدس" ،من السائل النظرية
العقدة الت تطرح بدة بالنسبة للباحث ف تربة "إل المام" ،هو مسألة "الرتباط الماهيي" ،أو
ماولة لقيق اللم الرتقب ،أي القفزة النوعية من تنظيم طلب إل تنظيم عمال فلحي.
لقد طرحت تلك النظمة هذه الهمة على نفسها منذ أن وجدت ،و تزايدت حدة طرحها مع تزايد
عزلته ا و هامش يتها خاص ة ف  ، 1972بع د أول ص دمة تعرض ت ل ا ،حطم ت بنيات ا التنظيمي ة ،و
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أصابتها بالشلل السياسي .و لقد ظلت مقتنعة نظريا و سياسيا ،بإمكانية إناز تلك الهمة و بقدرتا
على لقيقها ،فسعت نو هذا الدف لدة سبع سنوات ،إا أن النتيجة كانت الفشل التام ،و العجز
ع ن ت اوز تأثيه ا السياس ي بع ض الثانوي ات و الكلي ات .فلم اذا إذن ل تس تطع لقي ق ه ذه الرغب ة
النشودة ؟
إن "إل المام" ظهرت كتيار طلب ا غي ،ف ظروف تاريية مددة سبقت الشارة إليها ،و ظهورها
ف ه ذا الوس ط ،ارتب ط بوض ع نق اب و سياس ي داخ ل الرك ة الطلبي ة ،و ل تك ن إا اتاه ا م ن بي
اتاه ات طلبي ة ب رزت خلل تل ك الف تة ،ح اول ك ل منه ا ب ذا الق در أو ذاك ،التع بي ع ن مص ال
الشبيبة التعليمية الباشرة ،و عن النزعات اايديولوجية التمردية بختلف أشكالا ،الت برزت داخلها
آنذاك ،و من هذا النطلق ،حاول كل اتاه توسيع تأثيه السياسي و تواجده التنظيمي و بسط هيمنته
عليها .هكذا كانت مموعة "إل المام" مرتبطة اجتماعيا و سياسيا و إيديولوجيا و تنظيميا بالطلبة و
التلمي ذ ،و إن انطلقه ا م ن ه ذا الوق ع ،و ماول ة نق ل تأثيه ا السياس ي و ااي ديولوجي و تواج دها
التنظيمي وسط الطبقة العاملة و الفلحي ،كانت ماولة يائسة ،ذلك لنا ماولة قائمة على إشكالية
مغلوطة ا تنفصل عن جوهر الفكر الغامر و الفوضوي ،الذي يعتمد على الرادية ف كل شيء با ف
ذلك ف النضال.
فرغ م أن "إل الم ام" إعتق دت من ذ تأسيس ها ب أن دعوت ا اليديولوجي ة ،س تدفع الم اهي تلقائي ا إل
الثورة ،إا انا اعتبت نفسها مند الوهلة ااول ،مور النض ال و التغي ف التمع ،و ب ذلك طرحت
على نفسها مهمة تزعم عملية التغيي ،و هي بذلك تقف مع التيارات اليسارية الغامرة الخرى ،الت
ظهرت ما بي سنوات  ،1973- 1969على نفس الرضية الفكرية مع وجود بعض التمايزات و
ااختلفات فيما بينها.
و إن مسألة تزعم الطبقات الثورية ف التمع ،الت آمنت با "إل المام" إيان العجائز ،معتبة نفسها
حجر الزاوية و أحد الاور الرئيسية ،إن ل يكن الور الوحيد لناز الثورة ،تطرح ف القيقة إشكاا
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مزدوج ا ،فم ن عزل ة أص حابا ع ن الواق ع "ااجتم اعي" و السياس ي ،إل ابتع ادهم ع ن الم اهي
الكادحة.
و ل ترج "إل المام" كما عبت عن ذلك من خلل مواقفها السياسية ،و تعاملها مع الواقع ،عن
إحدى اليزات الساسية للشبيبة بشكل عام ،و الشبيبة التعليمية بشكل خاص ،و هي الرفض الطلق،
رفض كل شيء من منطلق التمرد على التمع ،و رفضه جلة و تفصيل من منطلق السخط ،ا يؤدي
دائم ا إل مواق ف ثوري ة ،ب ل ق د ي ؤدي ال مواق ف و مارس ات رجعي ة ،و لن ا ف بع ض الماع ات
الش عوذة ببلدن ا الث ال ال ي و القري ب ،فالص رار عل ى رف ض ك ل ش يء ،و طل ب التغيي الف وري و
العاجل ،يؤدي ال إختصار جيع التناقضات ف واحد ،الفاصل بي طرفيه الوقف من التغيي الفوري،
كما يقود هذا الوقف ،ال الغامرة و التطرف السياسي ،و تصبح عملية الثورة عملية إرادية ،يقوم با
مناضلون معزولون ف التمع ،و الاسم فيها هو العامل الذات ،الرد عن كل الق واني الوضوعية الت
لرك الواقع.
و الكلم عن الفكر اانتهازي اليساري لنظمة "إل المام" سيكون ناقصا ،إذا ل نتطرق لواقفها و
تعاملها مع مسألة العمل السري و العمل العلن ،ذلك أن مواقفها من هاتي القضيتي ،تعتب أساسية
ف فكرها السياسي ،إذ أنا لعبت دورا هاما ف تربتها ،فلقد اعتبت أن من بي العوامل الساسية الت
أدت ال "إفلس" مزعوم للح زاب الوطنية التقدمية ،هو لوؤها إل العمل العلن بدل العمل السري،
و بذلك اتدت منذ النطلق العمل السري كمبدأ أساسي يدد وجودها ،و اعتبته من البادئ الرئيسية
ف العم ل الث وري ،غي قاب ل للنق اش ،ب ل ه و يي ز ف نظره ا التنظي م الث وري م ن الص لحي ،و ل ذا،
ك انت ف نق دها للح زاب الوطني ة التقدمي ة ،تص فها ب"الح زاب الش رعية" ،و ه ذا ف نظرن ا ك اف
لثبات "إفلس" مزعوم لتلك الحزاب.
و نفس الوقف اتدته من النقابات العلنية ،إذ اعتبتا "غي فاعلة" ،بل و من غي المكن أن تكون
وس يلة ت أطي و قي ادة النض اات النقابي ة ،ف دعت لتج اوز الط ارات النقابي ة العلني ة و تك وين نقاب ات
س رية ،ف ه ذا الط ار ،رفض ت الودادي ات داخ ل التلمي ذ و رفض ت العم ل فيه ا ،ب ل هاجته ا ف
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الثانويات الت تشكلت فيها ،و اتمتها بالعمالة ،فأسست "النقابة الوطنية للثلميذ" 6الت ل يكن لا
ف حقيقة المر أية علقة بالنقابة غي السم ،الذي اتد غطاءا لنشاط منظمت ''إل اامام'' و''23
م ارس'' ف الثانوي ات ،و ل يك ن ي دخلها إا م ن تبن إيديولوجي ة و مواق ف ه اتي النظم تي ،فك ان
مصي هاته "النقابة" الزعومة الفشل التام.
و بعد حل االاد الوطن لطلبة الغرب ف يناير  ،1973رفعت البهة الكونة من "إل المام" و"23
مارس" شعار بناء نقابة طلبية س رية ،رغم رفض الناضلي "االاديي" و "التحرريي" لذا الشعار،
استمرت الاوات لتكوين إطارات تابعة ل"البهة" ف الطلبة و اعتبارها إطارات نقابية ،إل أن الدعوة
لبناء نقابة سرية ف الطلبة - ،كما هو الشأن ف الثلميذ -ل يكن لا أي صدى ،و اصطدمت برفض
الماهي الطلبية لا ،و رغم ذلك ،استمرت "إل المام" تعتقد بصحة موقفها ،إذ استمرت تتشبت
7
به حت بعد رفع الظر عن أو ط م ف نوفمب .1978
و لقد كانت دعوة "إل المام" لتشكيل "اللجان العمالية الس رية" داخل الطبقة العاملة تسي ف نفس
اات اه ،و ك انت ه اته ال دعوة مقرون ة ب التهجم على"اال اد الغرب للش غل" ،و ظل ت تتحك م ف
تفكيها السياسي ،و ف الناشر الت كانت توجهها إل العمال إل حدود سنة .81974
ل اذا عش قت منظم ة إ"ل الم ام" الس رية إل ه ذا ال د ،و ظل ت تتهج م عل ى الح زاب الوطني ة
التقدمية ،و ترفض العمل ف النقابات العلنية و لتقره؟
 6إن اادعاءات الزعومة لصحاب الوثيقة حول "النقابة الوطنية للتلميذ" خالية من كل حقيقة ،خاصة و أن أصحابا يفتقدون العرفة اللموسة
بتاريها و أرضيتها التأسيسية.
 7بناء النقابة الس رية داخل الركة الطلبية ،موقف انفردت به منظمة "إل المام" و دافعت عنه ف ظروف قمع شرس للحركة الطلبية و الركة
الماهيية ،و هو موقف مستوحى أساسا من تربة الركة الطلبية اليونانية إبان حكم نظام الكولونيلت الفاشي .و بعد رفع الظر عن "االاد
ال وطن لطلب ة الغ رب" ت التخل ي ع ن ذل ك ،و ا يع ود ه ذا إل رف ض الم اهي الطلبي ة ،بق در م ا يع ود إل الض عف ال ذي م س النظم ة عل ى إث ر
اعتقاات .1977 -1976
 8يقوم أصحاب الوثيقة بلط مقصود بي موقف  1971حول اللجان العمالية الس رية و أسلوب الناشي الرتبط به ،و موقف النظمة الذي تاوزه
بعد صيف  ، 1972أما رفض العمل ف النقابات ،و الجوم على "االاد الغرب للشغل" فمجرد اف تاء ليس إا .و هو يقوم بلط مقصود بي نقد
القي ادة البيوقراطي ة ل "اال اد الغرب للش غل" و الج وم عل ى ه ذا الخي ،و ه ذا ينس حب عل ى مم وع الن ص عن د ك ل تط رق لوق ف النظم ة م ن
النقابات.
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إن "إل المام" ،ف إطار تقييمها لتجربة القوى الوطنية التقدمية بالبلد ،اعتبت أن عدم التجائها إل
الس رية ف التنظيم و ف النشاط السياسي ،يعد سببا رئيسيا ف القمع الذي لق با ،و عدم إنازها
للثورة ،و أن طريق العمل العلن لن يؤدي ف نظرها إا إل الفلس السياسي و التنظيمي ،و هو طريق
"إصلحي" ،و لقد كان لليديولوجيات الغامرة الرهابية الت ذاع صيتها ف العال بعد  ،1968دورا
ايستهان به ف تعميق هذه النظرة الطفولية للعمل السياسي.9
و بذا اجتهدت ف التنظي للس رية ،إل أن أصبحت بالنسبة لا منذ الراحل الول من وجودها ،حدا
فاصل ف مواجهة الكم و ف مواجهة القمع ،و شرطا حاسا استمرارها كمنظمة ،ما جعلها تراهن
عل ى الس رية ك ثيا ف عمله ا الي ومي .هك ذا ش كلت الس رية إح دى مرتك زات وجوده ا السياس ي و
التنظيمي ،و كان تأثيها كبيا ف بنيتها الفكرية ،فكرست جزءا كبيا من وقتها و نشاطها من أجل
ضبط التنظيم و تطوير تقنياته ،فسادت الشبكية و البيوقراطية ف العلقات الداخلية بي أفرادها ،و
أصبح هها الساسي عند توزيع منشور أو وقوع اعتقال ،و ف كل نشاط سياسي ،هو دراسة تقنيات
التنظيم و الس رية و ماولة تلف نتائج حتمية ،لوقف سياسي خاطئ بأساليب تقنية ،و التعامل مع
التنظيم و الس رية بذا الشكل ،هو من مي زات التنظيمات الغامرة و الرهابية ،الت تستبدل الماهي
بالتنظيم الشبكي ،و اتقيم وزنا للرتباط با ،و معرفة آرائها و قيادة نضااتا ،بل تسعى إل إما
النيابة عن الماهي أو إعطاءها الثال من أجل أن تقتدي به.
هك ذا ك انت "إل الم ام" ت ارس عش قها للعم ل الس ري ،و ترف ض بش كل مب دئي العم ل العلن و
المكاني ات الت يوفره ا ف التم ع ،و موقفه ا ه ذا ،و إل ج انب الواق ف الت أش رنا إليه ا س ابقا ،ل
تتميز عن التيارات اانتهازية اليسارية الت برزت ف العال مند عهد ليني حت الن.
إن الثوريي ل يؤلوا ف جيع الراحل التاريية العمل السري ،أو اعتبوه الطريق الوحد الذي عليهم أن
يسلكوه ،من أجل تغيي التمع و الفاظ على "الطهارة" الثورية .إن لديد موقف نظري و سياسي ف
 9ا يكن اختزال تقييم الركة الاركسية – اللينينية الغربية ،و منظمة "إل المام" للح زاب الصلحية ف موقفها من العمل السري) .انظر وثائق
منظمة "إل المام" و كذلك مقالة "االاد الوطن للقوات الشعبية" الصادرة بجلة "أنفاس" بالعربية السلسلة الديدة سنة .(1972
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العم ل الس ري أو العلن ،يس تند إل معطي ات الواق ع و متطلب ات النض ال ،و لي س إل مب ادئ جام دة
مسطرة ف كتاب "مقدس" ،كما أن حاية و استمرار تنظيم ثوري ما ،ايتعلق ببدأ مرد يتبعه كل من
أراد النجاة ،بل المر يتعلق بفهم الواقع عن طريق التحليل العلمي ،و لديد الساليب اللئمة للفعل
فيه ف اتاه التغيي.
و ضمن خط الرفض الشامل ،رفضت "إل المام" البلان بشكل "مبدئي" ،معتبة إياه لعبة "رجعية"،
ال دف منه ا تروي ع الم اهي و لري ف وعيه ا و ص دها ع ن الث ورة ،و ه ذا الوق ف ج زء م ن رفض ها
للديقراطية البلانية ،معتبة أن ماربتها ،تعد من الهمات الرئيسية للثوريي ،ف متمع متخلف اقتصاديا
و اجتماعيا و سياسيا و حضاريا.
و التنظيات الت حاولت با تبير موقفها هذا جد هزيلة ،بل و تبدو مضحكة ف بعض الحيان ،ففي
تقييمها لواقع البلد و مستوى وعي الماهي ،تعتب أن مسألة الديقراطية البلانية قد ت تاوزها ،و
مرفوض ة بش كل واع ي م ن ط رف الم اهي ،و م ن الط بيعي ف إط ار ه ذا التفكي الث ال ال ذي هيم ن
عليها و على كل التطرفي ،أن تعتب مساهة فئات هامة من الماهي الشعبية ف اانتخابات مرد
دياغوجية ،أو أن الدافع الساسي لا هو القمع.
من هذا النطلق ،هاجت القوى السياسية الوطنية و التقدمية ،الت شاركت ف اانتخابات و اعتبتا
ذيلي ة للحك م ،و"خادم ة" للمخطط ات الرجعي ة ،ب ل و اعت بت أن دف ع الم اهي للمس اهة ف
اانتخابات البلانية بصفة عامة موقف رجعي.
و ف إطار تشبتها "البدئي" برفض الديقراطية البلانية ،رفعت "إل المام" شعار إفشالا كلما تقرر
الدخول ف التجربة ،دون تكليف نفسها عناء التقييم الدي لكل تربة ،ف إطار الظروف الت تأت
فيها :ماهي ايابياتا و ما هي سلبياتا ،و لديد موقف على ضوء الواقع اللموس.
و ا ينفصل موقف إ"ل المام" من الديقراطية البلانية عن موقفها من الصلحات ااجتماعية و
السياسية ،فموقفها نائي و قاطع ،إنا ضد أي إصلح و ضد من يطالب به ف ظل الواقع الذي
يعيش ه التم ع الغرب ف الظ روف الراهن ة ،فف ي نظره ا أن الص لحات ااجتماعي ة و السياس ية غي
15

www.30aout.info

مكنة التحقيق ف الوضع الال للبلد ،و من هنا اجتهدت لتعتيم الوضع و إب رازه بشكل ظلمي ،و
رفضت البحث ف التطورات الت يعرفها الصراع الطبقي و السياسي ،و الواقع بالنسبة لا إما أبيض أو
أسود .و ما دامت الثورة ل تنجز ،فالسائد ف نظرها ف التمع هو الظلم الدامس ،أما أن تستطيع
الم اهي الش عبية و الق وى الوطني ة التقدمي ة ف ظ ل ظ روف معين ة ،أن تف رض بع ض الص لحات
ااجتماعية و السياسية ،و ضمنها مؤسسات تثيلية وطنية و ملية ،فذلك شيئ مثال ف نظرها ،و إذا
وجدت أشياء من هذا القبيل ف الواقع ،فهي عندها ا ترج عن إطار الدياغوجية و الناورة الت يقوم
با الكم أو يشتك فيها مع القوى الوطنية التقدمية ،الت تصبح ف هذه الالة عبارة عن بيادق لركها
السلطة كيف شاءت.
تل ك ه ي اللفي ة اليديولوجي ة و السياس ية ،ال ت تس تند عليه ا "إل الم ام" لوص ف الق وى الوطني ة
التقدمية ف البلد ب "الحزاب الصلحية".
و بذه الواقف كانت ملصة ف إلتزامها بالفكر اانتهازي اليساري ،و بأبرز مظاهره التخلفة ،و ليس
ترديدها التواصل لبعض الكلمات و المل الاركسية الرنانة ،إا تسيدا لهم مي زات النزعة اانتهازية
اليسارية ،الت تتار بشكل دوغمائي ما يدعم بنيتها الفكرية و السياسية الامدة.
إن التعامل مع الاركسية كشعارات و جل معزولة ،تستخدم بأشكال دياغوجية كوصفات جاهزة ،هو
م ا يي ز مموع ات الش باب التعل م ،ال ت ظه رت من ذ س نة  1970ب ا فيه ا مموع ة "إل الم ام" ،و
رصيدها على الستوى الثقاف ا يتجاوز هذا الد.
فكم هي مبتذلة و مغرقة ف التخلف ،تلك الواقف الت تتعامل مع التمع و الص راع الطبقي ،بقوات
جامدة و شعارات مطلقة ،يكفي ااستشهاد با لثبات صحة موقف ما .إن الاركسية نظرية مادية
ثورية ترتبط بالواقع الي ،من خلل تتبع ديناميته و أشكاله التغية ،و استخدام النهج الادي الدل
لتحليل معطياته ،ف كل فتة من فتات الصراع الطبقي ،من أجل الربط بي متلف عناصره ،و فهمه و
لديد اتاهه الوضوعي ،و من تة بلورة أشكال النضال اللئمة للفصل فيه بشكل إياب ،و با يدم
اتاه التقدم التاريي ف التمع .و إن استعمال كل أشكال النضال  -با فيها البلان -من أجل رفع
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مستوى وعي الماهي و تطوير فعاليتها النضالية بشكل واعي ،و با يدم مصالها ،بالدور النوط با
ف عملي ة تغيي و تق دم التم ع ،انطلق ا م ن الواق ع الوض وعي الع اش ،و متطلب ات الص راع الطبق ي
اقتصاديا و اجتماعيا و سياسيا و ثقافيا ،شيء ضروري ،و هو من صميم النهج الديقراطي الثوري ،و
ايتع ارض إا م ع التحج ر و الم ود و الدوغمائي ة و الرادي ة ،ذل ك أن لدي د أش كال النض ال و
أساليبه ،ليست عملية قبلية تتم بشكل مسبق ،ف غياب دراسة التطورات اللموسة للواقع ،بل تضع
للواق ع اللم وس ،و م ن خلل لليل ه مادي ا بنه ج ج دل ،يص بح ف المك ان لدي د طبيع ة أش كال
النضال ،الت تتطلبها الظروف و تدم تقدم التمع ،إذ أن العرفة العلمية بالقواني الوضوعية للواقع،
شرط حاسم للفعل فيه بشكل واعي و هادف.
 ; ; 4الموقف من الحزاب الوطنية التقدمية
يكتس ي الوق ف م ن الق وى الوطني ة التقدمي ة أهي ة بالغ ة ،س واء عل ى الس توى النظ ري الع ام ،أو عل ى
الستوى العملي اللموس ،بالنسبة لية هيأة سياسية أو نقابية تدعى لنفسها التقدمية أو الثورية ،فهو
يشكل مورا أساسيا ف الوقف النظري من لديد التناقضات ف التمع بشكل عام ،و التمييز بشكل
خ اص بي م ا ينتم ي للش عب ،و م ا ينتم ي إل ص فوف أع داء التق دم ،و أن خل ط نظ ري عل ى ه ذا
الستوى ،ينعكس على المارسات و الواقف السياسية ،الت قد تقود أصحابا عمليا إل صب الاء ف
طاحونة الواقف الرجعية ،و إحتلل موقع ف الواقع الوضوعي معارض للتاه التقدمي للتاريخ ،هذا
بغ ض النظ ر ع ن وع ي أو غي اب وع ي النظري ن و ال دافعي ع ن مث ل ه ذه الواق ف ،و هن ا ا م ال
للرغبات و حسن النيات ،فطريق ااتاهات الفوضوية و الغامرة و الرهابية ،قد يكون مبلطا بالنيات
السنة ،لكن تاريخ الشعوب لكمه الوقائع و الحداث ا النيات.
لذلك ،فإن الوقف من القوى الوطنية التقدمية ليس ثانويا أو جزئيا ،بل هو منظور سياسي يتجسد من
خلله التوجه اليديولوجي و السياسي العام ،لية قوة أو هيئة سياسية ف البلد ،خاصة عندما يصبح
ذلك النظور يارس كمنهج ثابت .من هنا ،فتقييم مواقف مموعة "إل المام" من الح زاب الوطنية
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التقدمية ،يساهم و بشكل كبي ف الكشف عن جوهر فكرها العام ،و اختياراتا السياسية ،و الوقع
الوضوعي الذي احتلته خلل مرحلة تواجدها على الساحة الوطنية.
لقد قامت "إل المام" كغيها من مموعات الشباب ف ناية الستينات ،على رفض كلي للح زاب
الوطني ة التقدمي ة ف البلد ،مص نفة إياه ا ب انب الق وى الرجعي ة ،و لق د ع ب الش عار ال ذي رفعت ه "ا
إصلح ارجعية" 10عن ذلك و بشكل بارز ،و من تة انطلقت تدين تلك الح زاب ،معتبة إياها
تتحمل السؤولية الرئيسية ف التطورات الت عرفتها البلد ،واصفة إياها ب"اليانة" الزعومة ،إل غي
ذل ك م ن التص نيفات السياس ية و غي السياس ية ف أغل ب الحي ان ،و اعتبت ا ليس ت ل ا أي ة تثيلي ة
طبقية ،بل عبارة عن مموعات من "متف السياسة" ا لركهم إا الصال الشخصية ،و هذا الوقف
يد أسسه ف البنية الفكرية ل"إل المام" ،الت اعتبت جيع القوى السياسية ف البلد ،من الكم إل
الح زاب الوطنية التقدمية ،مموعات طفيلية معزولة عن الطبقات ااجتماعية ،فالنظام السياسي ف
البلد  -حسب زعمها  -عبارة عن "كمشة حاكمة" ،تستمد وجودها من خدمة اامبيالية ،و ايثل
مصال طبقية كطبقة ،أو "طبقات" اجتماعية ،و البورجوازية الصغية و التوسطة ،ا وجود لن يعب عن
مص الها الطبقية بي الح زاب السياسية ، 11و بقابل هذا كله ،منحت مموعة "إل المام" نفسها
12
أحقية طوباوية ف التعبي عن الصال الطبقية لختلف الطبقات الشعبية
و كنتيجة لوقفها العدائي من الح زاب الوطنية التقدمية ،ناهضت "إل المام" الزبية و التحزب ،و
بذلك وجدت نفسها و من حيث ا لتسب ،تصب الاء ف طاحونة نزعة إيديولوجية رجعية ،نت
لدى بعض فئات الشباب ،كرد فعل سلب على الوضاع الت عرفتها البلد بعد مارس  ،1965تدعو
 10اختزال هذا الشعار ف شقه الول له دالة كبية ف منطق تشويه القائق و لوي عنق التاريخ .و الشعار الذي رفعته الركة الاركسية – اللينينية
ابتداءا من  ،1970ف إطار الدفاع عن خطها الثوري هو" :ا إصلح ا رجعية ،قيادة ثورية".
 11ه ذا الل ط بي ف تة  ،1972 - 1970وم ا بع د  1972مقص ود ك ذلك ،و ي روم التش ويه ،و يكف ي أن يق ارن الق ارئ بي وثيق ة "س قطت
القنعة ،فلنفتح الطريق الثوري" ) 30غشت  ( 1970و وثيقة "الوضع الراهن والهام العاجلة للحركة الاركسية -اللينينية" )أبريل  (1973ليتأكد من
أكاذيب منظر الردة وحوارييه.
 12افتاء ا أساس له ف وثائق النظمة خاصة بعد .1970
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إل معاداة الحزاب الوطنية التقدمية ،و اابتعاد عنها بل و اابتعاد عن السياسية و السياسيي ،تضع
قوى التقدم و قوى التخلف ف البلد ف صف واحد ،و أمام هذا الوقف التخلف ،الذي سقطت فيه
"إل الم ام" ،انطلق ت تنظ ر إل العفوي ة و الفوض وية و الغ امرة ،و م ن منطل ق رف ض أي تعام ل
ديوقراطي مع الحزاب الوطنية التقدمية – و ما كان لا أن تارس غي ذلك ،ف شروط سيطرة الهل
و النظ ور الظلم ي للواق ع  -ح اولت "إل الم ام" إل ج انب " 23م ارس" تع ويض تواج د الح زاب
وسط الطلبة و اانفراد بالنقابة الطلبية أ و ط م ،و نفس النطلقات و الهداف كانت لركها وسط
التلميذ ،ما أدى با ال خلق نقابة سرية تابعة لا سياسيا و تنظيميا ،ف حي اعتبت العدو الرئيسي
الباشر داخل الطبقة العاملة ،هو النقابة العمالية االاد الغرب للشغل ،13و حاولت إسقاط فكرها
عل ى الطبق ة العامل ة لظهاره ا خلف ا للواق ع ،عل ى أن ا ت اوزت إ م ش ،و ل تك ن "اللج ان العمالي ة
السرية" الت دعت إليها إا بديل فوضويا ل ا م ش ،و كانت النتيجة النطقية لوقفها هذا )اعتبار ا م
ش بثابة التناقض الرئيسي وسط الطبقة العاملة و الدخول ف مواجهاته بشكل كلي( ،هو عزلة الف راد
الذين دافعوا عن هذا الوقف ،و لفظهم من صفوف العمال ،و نفس التعامل العدائي سيتم مع النقابة
الديدة "الكونفدرالية الديقراطية للشغل" ،فور نشأتا كما يدل على ذلك بيان  17أبريل .141979
و م ا ك ان ل ذا النه ج ف التعام ل م ع الق وى الوطني ة التقدمي ة ،أن ي د ل ه مرتك زات اجتماعي ة وس ط
الماهي الشعبية عامة ،و الطبقة العاملة خاصة ،لن تلك النقابات و الحزاب لا ارتباطات تاريية و
سياسية بالماهي الشعبية ،ا يكن فصمها بناء على دع وات إيديولوجية تبش يية ،ا ترتبط بالصال
الطبقية لتلك الماهي ،و ا تعتمد على فهم موضوعي للواقع ،بل لركها رغبات ذاتية ،تظل إرادية
كيفم ا ك انت مظاهره ا الكلمي ة الثوري ة ،و ل ذا فق د عاش ت تل ك ال دعوات عل ى ه امش نض ال
الماهي ،و ل تد لا صدى وسطها ،و غابت مع تشتت أصحابا ،و بقيت الح زاب الوطنية الت
 13هناك مرة أخرى خلط مقصود بي "االاد الغرب للشغل" كنقابة جاهيية وبي القيادة البيوقراطية لذه النقابة ،و الدف ترير موقف عداء
منظمة "إل المام" الزعوم لللاد الغرب للشغل.
 14موقف منظمة "إل المام" كان موقفا مبدئيا ،ينطلق من ضرورة الدفاع عن وحدة الطبقة العاملة ،و التصدي لاوات البجوازية و البجوازية
الصغية تقسيمها لفائدة مصالها السياسية و الطبقية ،و ا علقة له بوقف عدائي من "االاد الغرب للشغل" أو "الكنفدرالية الديوقراطية للشغل".
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ازداد تأثيها السياسي ،و ارتباطها النضال بالماهي ،رغم القمع الذي ظلت تعان منه ،و لقد تكلف
الواقع نفسه بإبراز مدى مثالية و ذاتية مواقف مموعة "إل المام" من الحزاب.
و إن غياب النظرة الوضوعية للواقع ،أسقط "إل المام" و باقي الموعات اليسارية ف التضخيم من
مس ألة ااخط اء الزعوم ة ال ت ارتكبته ا الق وى الوطني ة التقدمي ة ،و التعام ل معه ا م ن منطل ق انته ازي
يساري ،ما حجب عنها إدراك الدور الفعلي الذي تقوم به تلك القوى ف الص راع الطبقي ،و هو ف
اعتقادنا دور تقدمي ملموس و بارز ف الواقع ،و ا بد من التأكيد هنا على أن الخطاء الت وقعت
فيها تلك القوى – ا كما يقدمها اانته ازيون اليس اريون و لكن ه ي ف الواق ع  -أخطاء ارتكبت
وس ط النض ال ا خ ارجه ،و أن الح زاب العني ة ،طرحته ا و تع املت معه ا بش كل نض ال ،م ا عق د
مهمة ااتاهات اانتهازية اليسارية ،الت تتحي الفرصة التقاط ما يكن أن تعل منه مادة لتويج
بضاعتها ،و التهجم على الحزاب و الزبية.
و عن دما طرح ت قض ية الص حراء ،و رغ م الج م ال ذي ات دته ف الوض ع ف البلد ،ل تكل ف "إل
المام" نفسها عناء البحث ال دي و الدراسة العلمية للمشكلة ،بل زعمت أن المر يتعلق بناورة
حبكت خيوطها من طرف اامبيالية و الكم و الحزاب ،فاتدت من القضية حصان طروادة للطعن
ف نضالية الحزاب الوطنية التقدمية ،و اتامها بالعمالة و الذيلية السياسية للحكم ،و انطلقت تزكي
إيديولوجية اانتهازية اليسارية وسط الشبيبة التعليمية ،و أصبح هها الرئيسي هو ترديد شعار "تقرير
الصي" بناسبة أو بغي مناسبة ،و وجدتا فرصة جديدة للكثار من الناشي ،معتقدة أنا بمارستها
الفوقية هاته ،ستتوصل إل إقناع الماهي بوقفها ،و توفر لنفسها شروط الروج من العزلة الانقة الت
أوصلها إليها الطريق السدود الذي سلكته منذ تأسيسها.
و ل تق ف عن د ه ذا ال د ،ب ل ات دت م ن مس ألة الص حراء و ان داع ال رب ف النطق ة ،منطلق ا
لتنظيات اس تاتيجية وهي ة جدي دة ،أع ادت م ن خلل ا ص ياغة و تط وير فكره ا اانته ازي اليس اري،
الذي من مكوناته الساسية الثأثر السطحي و الس ريع بالحداث الباقة و البهرة .هكذا تيلت ف
بداية سنة  1977نظرية إس تاتيجية جديدة  -و ما أكثر النظريات ااس تاتيجية اليالية الت تبنتها
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"إل المام" ف حياتا القصية  -أطلقت عليها إسم نظرية الثورة ف الغرب العرب "لتل فيها مسألة
قيام "المهورية الصحراوية "موقعا موريا ،و هي حسب هذه النظرية  -الطوة الول نو الثورة ف
النطق ة  -هك ذا رفع ت ش عار ال تكيز عل ى العم ل السياس ي و التنظيم ي ف الن وب الغرب ،لض يا
لباشرة العمل السلح هناك ،من أجل ضرب القواعد اللفية للحكم و الساهة ف إناح "المهورية
الصحراوية".
هكذا كانت مموعة "إل المام" ،و منذ أن اندلعت الرب ،تذكي الماس للتطاحن و ااقتتال بي
ش عوب الغ رب العرب ف الص حراء ،معتق دة أن موقفه ا ه ذا ي دم التط ور الض اري و ااجتم اعي و
السياسي لشعوب النطقة ،و يدم كذلك تقدم الص راع الطبقي ف الغرب ،لكن المر عكس ذلك
تام ا ،إذ أن تأييد الرب الدائرة ف الصحراء ،يصب الاء ف طاحونة قوى التخلف ،و يفت ح الباب
واسعا لتصبح النطقة مرتعا خصبا للقوى العظمى ،الت ت تبص بشعوب الغرب العرب ،ماولة إن زال
قبضتها على خياتا و طاقاتا ااقتصادية و البش رية ،و ااستيلء على مواقعها ااس تاتيجية الامة،
كما أن إذكاء الرب ،و الشادة بالراب و ااستنزاف الادي و البشري ،و بالويلت العديدة الت
تفرض ها عل ى ش عوب النطق ة )كم ا فعل ت مموع ة "إل الم ام" ف بيان ا ال ؤرخ ب  17أبري ل
 ، 151979ا يكن ت بيره مطلقا ف نظرنا ،بجة تلبية الطامح الستقللية للصحراويي ،و ا بجة
لقيق مشروع "ثوري" وه ي ا وج ود ل ه عل ى أرض ية الواق ع ،مث ل"الثورة ف النطق ة" أو "اس تاتيجية
الثورة ف الغرب العرب" ،أو غي ذلك من التنظيات الددة.
فه ذا التعام ل الص بيان م ع ال رب ال دائرة ،و التغاض ي اللمس ؤول عم ا تفرض ه عل ى ش عوب الغ رب
العرب ،من آام و خسائر و تضحيات رهيبة ،ا يدم ف شيء آفاق الوحدة النشودة بينها ،بل على
العكس من ذلك ،يعمق التناقضات و الروح الليمة ،و يزيد من تدمي العلقات التاريية و النضالية
الشتكة ،و بذلك يساهم أنصار الرب ف مموعة "إل المام" ،من حيث ايتسبون ،ف صب الاء
ف طاحونة الشوفينية و العداء بي شعوب النطقة ،و ا يغي ف المر شيئا ،ادعاؤهم ماربة التعصب
 15بيان سياسي أصدرته قيادة منظمة "إل المام" بالسجن الركزي.
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و الش وفينية ،و علوة عل ى ذل ك ف إن إذك اء ن ار ال رب و ااقتت ال ب بر الث ورة ف الغ رب العرب ،أو
مساندة المهورية الصحراوية ،رغم مظهره الثوري ال باق ،ففي جوهره له ج وانب رجعية تاما ،لنه
يوفر شروط تعمق تدخل القوى العظمى و بيادقها ف الشكل ،مع ما يكن أن ي تتب عن ذلك من
ويلت على حرية شعوب الغرب العرب و إستقللا ،و لنه موقف مضاد لطموح هذه الشعوب ف
الوحدة ،و مضاد للتطور الضاري و ااجتماعي و السياسي الذي تسعى إليه و تناضل من أجله.
ل ذلك ،و أم ام الوض اع ال ت تعيش ها النطق ة و الخط ار ال ت أص بحت مدق ة بش عوبا ،م ن ج راء
اس تمرار التط احن ح ول مس ألة الص حراء ،فإنن ا نعت ب أن اللج وء إل ح ل سياس ي للن زاع ،ب ا ي دم
مصلحة شعوب الغرب العرب و آفاق وحدتا النشودة ،و يفتح عهدا جديدا ف العلقات فيما بينها،
موق ف أص بحت تفرض ه الظ روف أك ثر م ن أي وق ت مض ى ،و نعتق د أن ال ل السياس ي الس لمي
يستجيب ف الظروف الراهنة ،لشعوب الغرب العرب ف الوحدة ،و يول دون دفع النطقة للسقوط
فريسة للقوى العظمى.
 :5تعامل "إلى ا مام" مع تناقضاتها الداخلية
م ن بي النق ط الوري ة ال ت إس تندت عليه ا مموع ة "إل الم ام" ف انفص الا ع ن ح زب التح رر و
ااش تاكية ف ص يف  ، 1970مس ألة الديقراطي ة داخ ل ال زب ،و إذا ك انت" الركزي ة الديقراطي ة"
بالضمون الذي مورست به آنذاك من طرف الزب ،لتاج ال تقييم نقدي ،يشمل بنيته السياسية و
التنظيمية ،فل بد من تسليط الضواء عن الكيفية الت كانت تطرح با من طرف مموعة الطلبة ،الذين
شكلوا "إل المام" فيما بعد ، 16فلقد عالت هذه الموعة مسألة الديقراطية داخل حزب التحرر و
ااش تاكية ،م ن نف س النط ق ال ذي تع املت ب ه م ع ب اقي القض ايا السياس ية ال ت طرح ت حي ذاك،
الم اس و العاطف ة الثوري ة ،و غي اب النض ج السياس ي الرتب ط بغي اب التجرب ة السياس ية ،إذ ل يك ن
يركها ف طرح شعار تطبيق الديقراطية ف الزب هدف جدي ،من أجل توفي شروط أكثر ملئمة
 16من خلل النص نقرأ باستمرار ،أن الطلبة هم من أسس وا منظمة "إل المام" ،و الال أن هذا التأسيس ساهم فيه إل جانب الطلبة مناضلون
نقابيون وأساتذة و مهندسون و تلميذ و حت بعض الفلحي و العمال.
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لتطوير الص راع الديلوجي و السياسي الديوقراطي وسطه ،و لن فكرة اانشقاق ،و تاوز الزب ف
إط ار ش عار ت اوز الح زاب ،تط ورت و هيمن ت داخ ل طلب ة ال زب بالرب اط ،و عل ى قاع دة ه ذه
الرضية ،اتدت مسألة الديقراطية بعدا حادا ،ارتبط بدف إزاحة القيادة نائيا عن طريق عقد مؤتر
وطن.
و انسجاما مع فكر هذه الموعة ،و مع طبيعة القطاع الذي كانت تتواجد فيه )الطلبة( ،بيث كان
ينقصها طول النفس و النظرة الرحبة الفق و التعامل العقلن مع الشاكل ،سعت إل اللول السهلة
و السريعة ،بعيدا عن تقدي وجهة نظر إيديولوجية و سياسية و جدية حول القضية موضوع الصراع.
و بع د اانفص ال ،اص طدمت "إل الم ام" ف الش هر الول م ن تأسيس ها ،بش كلة التعام ل م ع
التناقض ات ال ت ب رزت وس طها ،فوج دت نفس ها لول م رة أم ام اختب ار م دى إس تعدادها لمارس ة
الديقراطية ف علقاتا الداخلية ،و رغم أن العارضة جاءت من طرف واحد ،17من الذين لعب وا دورا
هاما ف اانشقاق ،و عضو ف القيادة ،و أنا كانت جزئية ،و ل ترج عن دائرة الفكر اليديولوجي و
السياسي العام للمجموعة ،إا أنا مع ذلك لفظته من صفوفها ،دون ان تفتح مال النقد و مارسة
الصراع الديقراطي داخلها.
و ف ناية سنة  ،1971تكرر نفس التعامل مع عضو مسؤول ف القيادة ،18عندما طرح وجهة نظر
مالفة للفكر السائد ،بصدد الواقع ااقتصادي و ااجتماعي و السياسي للبلد ،فتمت ماصرة وجهة
نظره ،و مورس الجهاز السياسي و التنظيمي ف حقه ،و انتهى المر بإبعاده من السؤولية.
 17يتعلق المر بالسيد حسن بنعدي ،الذي ،و إن ساهم ف التأسيس ،فما لبث أن تلى و تراجع عن م واقفه ،و أصبح بعد ذلك أحد الطر
الساسية و البارزة لبيوقراطي ة "اال اد الغرب للش غل" ،و للمزي د م ن العلوم ات عل ى الش خص ف تلك الادثة يكن الرج وع إل اس تجواب للمعن
بإحدى الذاعات الغربية ،حيث أكد على وعيه آنذاك بطإ الطروحات الت تبناها .و من العلوم أن السيد حسن بنعدي كان أحد مؤسسي حزب
"الصالة و العاصرة" الذي احتل فيه موقعا قياديا ،قبل أن ينسحب منه فيما بعد.
 18يتعلق المر هنا بالسيد ريوند بنعيم ،الذي قاد أول ماولة سياسية يينية و إصلحية داخل منظمة "إل المام" ،أما سبب عزلته فيجع إل ثلثة
أمور ،أولما مواقفه السياسية ،و ثانيهما ،اتصافه بالوف و الب كلما تعلق المر بإناز مهام نضالية كلف با ،و كمثال على ذلك لول بيته إل
مزن للمنشورات ل يقم بتوزيعها ،و ثالثهما ،انياره النفسي و السياسي بعد انطلق حلة اعتقاات  ،1972حيث هدد النظمة بإفشاء أس رارها إذا
هي ل تقم بتوفي شروط تريبه إل الارج ،و هذا النموذج الثان لا أساه منظر الردة وحواريوه بضحايا غياب الديوقراطية داخل منظمة "إل المام".
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و بعد سنة  ، 1972و مع العزلة الانقة ،و تصاعد حدة الزمة الت كانت تعيشها"إل المام" ،ل
يس تمر ف اال تزام معه ا ،أو اارتب اط ب ا إا أع داد قليل ة ج دا م ن العض اء و الع اطفي ،و خاص ة
التبني منه م ،و الس تعدين لتبن نجه ا السياس ي الع ام ،ال ذي تبل ور خلل  ،1972 – 1970و
ال ذين ف رض عليه م القم ع الس تمرار ف اارتب اط ب ا .و خلل س نوات  ،1974-1972ل تظه ر
داخلها إا اختلفات بسيطة ،و ا تتعارض و الفكر العام السائد ،لا عرفته هاته الفتة من جود ف
وض عيتها السياس ية و التنظيمي ة ، 19و اس تمرار تقل ص هيكله ا التنظيم ي و قاع دتا ااجتماعي ة ،و
خاصة وسط القطاع الطلب ،الذي عاش القمع و الركود خلل هاتي السنتي .و من اانعكاسات
البارزة لذا الواقع على "إل المام" ،النسحابات الت أصبحت ظاهرة واسعة قياسا لجمها .و كانت
تربة العزلة السياسية الانقة الت عانت منها بعد  ،1974و حلت القمع الت تعرضت لا مابي
 ، 1976-1974و ال ت أدت بالغلبي ة الس احقة م ن أعض ائها إل دخ ول الس جون و العتقلت،
ع امل حاس ا ف ظه ور خلف ات عميق ة و جوهري ة داخله ا ،اتس عت لتش مل مم ل البني ة الفكري ة و
التوجه ات السياس ية ،ف أعطت إت اهي رئيس يي :ات اه ي رى ض رورة إع ادة النظ ر ف مم ل الفك ر
اليديولوجي و السياسي و التنظيمي ل"إل المام" ،و باقي الموعات اليسارية ،منطلقا من التجربة و
معتمدا عليها ،كممارسة أبرزت الطريق السدود الذي سلكته تلك الموعات ،و هذا ااتاه عب عنه
عدد قليل جدا من الناضلي ،أما ااتاه الثان ،فاعتب أن الط السياسي الذي بلورته "إل المام" ،و
مارست على هداه صحيح تاما ،و أن التصفية السياسية و التنظيمية الت تعرضت لا شيء عابر ،و
يرتبط بأخطاء فردية ،أما الط السياسي فهو برئ ،و يعتب هذا ااتاه ،أن كل متشكك ف التوجه
الفكري و السياسي و التنظيمي ل"إل المام" ا يسعى إا لتبئة أخطائه ،هكذا رفض العبون عن
هذا ال رأي ،أي نقاش أو تساءل عن جوهر الفكر اليديولوجي و السياسي لتلك النظمة ،بل رفعوه
إل مس توى التق ديس ا يأتيه الباط ل م ن بي يديه و ا م ن خلف ه ،و ل يقف وا عن د حد التشبت به
 19ف تصريح لكاتب الوثيقة ،صدر بسلسلة "أقصى اليسار" جريدة "الحداث الغربية" ،يكذب نفسه بنفسه بالنسبة لاته الفتة.
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كامل ،بل اجتهدوا لتطويره ،فصاغوا ما سوه بنظرية "الثورة ف الغرب العرب" الت تعتب ،دون منازع،
قمة ما وصل إليه الفكر اانتهازي اليساري للمجموعات اليسارية.
و ك انت الاكم ة ف ين اير  ، 1977أول مناس بة للص طدام بي اات اهي ،س واء فيم ا ي ص الت وجه
الع ام ،ال ذي ينبغ ي عل ى الناض لي العتقلي اختي اره ف الاكم ة ،أو فيم ا ي ص الوق ف م ن مس ألة
الصحراء ،و كيفية التعامل معها ،إضافة للخلف حول توقيت الاكمة ،إذ كان ااتاه الول يرى أن
الطالب ة بتعجيله ا ،و ال دخول ف إض راب ع ن الطع ام م ن أج ل ذل ك موق ف خ اطئ ،نظ را لعطي ات
الوض اع العامة ال ت كانت تعيش ها البلد آن ذاك ،و الت وجه الفك ري الع ام ال ذي سار عليه أصحاب
اات اه الث ان ،و ح اولوا فرض ه عل ى مم وع العتقلي ف نف س القض ية ،م ن خلل ف رض التعجي ل
بالاكم ة ،ل ذه ااعتب ارات رف ض أص حاب اات اه الول إض راب نون ب  ،1976ال ذي ك ان ش عاره
"الاكمة أو إطلق الس راح" .و لقد طرح أصحاب هذا ااتاه الثان ،ضرورة الدفاع ف الكمة عن
نظرية "الثورة ف الغرب العرب" ،الت تعل من الصحراء نقطة مركزية ف برنامج "إل المام" ،و الدفاع
كذلك عن "المهورية الصحراوية" ،إا أن أصحاب ااتاه الول رفضوا هذا الوقف جلة و تفصيل،
معتبين أن ما يب التكيز عليه هو الشاكل الداخلية للبلد ،لكن الوقف بشكل عام حسم ف قاعة
الكمة لصال التكيز على مسألة الصحراء ،المر الذي سح بإنزال أحكام جائرة بالغة القساوة على
الناضلي العتقلي.
و لقد عجل هذا الص راع بالقطيعة التامة السياسية و التنظيمية بيننا ،باعتبارنا أصحاب وجهة النظر
العارضة و بي مموعة "إل المام" ،ذلك أن الرأيي التصارعي كانا على طرف نقيض ،و اللفات
كانت شاملة و عميقة.
و بع د الاكم ة مباش رة ،ب دأت مموع ة "إل الم ام" تب ذل ك ل اله ودات م ن أج ل تطوي ق و ع زل
أصحاب وجهة النظر العارضة ،و استعملت كل الساليب للوصول ال أهدافها ،فسعت ف البداية
إل طمس الطابع السياسي للص راع ،و تقديه و كأنه ص راع أشخاص لركهم ح زازات ذاتية ،فبدأت
تروج دعايات مغرضة عن العارضي لا ،متلقة التهم الدنيئة و النحطة ف الصراع ،و اتمتهم بالتفسخ
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الخلقي و النزام السياسي ،إل غي ذلك من النعوت البديئة و الكاذبة ،الت تسد مستوى تلف
أص حابا ،ال ذين ل ي تددوا ف اس تعمال أس اليب رجعي ة إرهابي ة ف الص راع ،و لق د وج دت ه اته
المارس ات ف البني ة الفكري ة و السياس ية ال ت ك انت س ائدة وس ط مموع ة "إل الم ام" و الع اطفي
عليه ا ،مرتع ا خص با للزده ار ،ف بزت الفك ار الفاش ية ال ت ت دعو إل تص عيد ااض طهاد و ع زل
العارض ي ،عل ى مس توى العتقلي السياس ي و ع ائلتم ،و ه ذا م ا م ورس فعل و بأش كال بش عة
خلل ناي ة س نة  ، 1977حي ث وص ل مس توى انط اط الص راع إل القاطع ة الكلمي ة ،و حج ز
الخبار السياسية عليهم ،و تفتيش أمتعتهم و زنازنم و استفزازهم بشكل مستمر ،إل غي ذلك من
الساليب الت تكشف عن أشكال ااضطهاد الت استعملت ف هذا الص راع ،و غياب أبسط مارسة
ديوقراطي ة م ن ط رف مموع ة "إل الم ام" ،ب ل أن حي اة بع ض العارض ي ك انت مه ددة ،و ذل ك م ا
ص رح ب ه أح د أعض اء تل ك الموع ة أم ام العتقلي السياس يي ق ائل "ل و وج دنا ف ظ روف ملئم ة
لتصفيتهم جسديا ،لا ترددنا ف ذلك".
و ل يكن ف مستطاع مموعة"إل المام" ،أن ت واجه العارضي لفكرها و خطها السياسي بغي هذه
الساليب ،ذلك أن الواء الفكري و السياسي هو ما ييزها ،و لذا فهي تتخوف أشد ما تتخوف من
النقاش و الصراع السياسي ،و لقد كانت تعتقد أنا بمارساتا التخلفة الرهابية ضد الخالفي لا ف
الرأي ،ستعيد ااعتبار الزائل لفكرها ،و وجودها السياسي و التنظيمي ،و ستتمكن من إقبار الفكار
العارضة ،و اليلولة دون امتدادها إل صفوفها من جديد ،إا أن الواقع عنيد ،وعلى صخرته تفتت
"إل المام" بأحلمها و آمالا الهزوزة ،ذلك أن الصراع انفجر داخلها من جديد ،بعد مرور ما يقرب
من ثلت سنوات ،و برز نفس الرأي الذي أعتقدت أنا لصنت ضده ،و أن أسباب وجوده داخلها
قد انعدمت بقطيعة أصحابه معها ،كما برزت آراء أخرى عديدة تتعارض و ااتاه السائد ،و ما أن
انفجر الصراع من جديد ،و بدأت الطالبة بمارسة الديقراطية ،حت جاء ج واب السؤولي فيها كما
كان منتظ را ،فطردوا جيع العارضي ،و باتاذ ق رار الطرد الماعي ،الذي سبقته انسحابات كبية،
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تكون مموعة "إل المام" قد عرفت النهاية النطقية ،و النسجمة مع فكرها السياسي و اليديولوجي
و التنظيمي ،الذي ما كان له أن يؤدي با إا إل الطريق السدود.
هك ذا تبخ رت ك ل ادع اءات مموع ة "إل الم ام" ح ول الديقراطي ة ،و ظه رت عل ى حقيقته ا،
كمجموعة طفيلية تعيش على هامش الص راع الطبقي و السياسي ف البلد ،تكن عداءا للديقراطية
ف ص فوفها ،و ف التم ع ،و إذا ك انت الوه ام ح ول إمكاني ة مارس ة الديقراطي ة م ن ط رف تل ك
الموع ة ،ق د ظل ت تش د إليه ا العدي د م ن الناض لي ف الس نوات الخية ،فلق د ع انوا ال رارة نتيج ة
أوهامهم ،و تأكدوا باللموس من خلل تربتهم الاصة من معاداتا التامة للديقراطية.
و إذا كانت "إل الم ام" ،قد حرص ت من ذ تأسيس ها عل ى ط رد التناقضات م ن بي ص فوفها ،ماول ة
ف رض انس جام و خض وع أعض ائها و الرتبطي ب ا ،للفك ر الس ائد داخله ا ،و ل ت تدد ف مارس ة
ااض طهاد السياس ي و التعام ل الرجع ي م ع العارض ي لفكره ا و خطه ا السياس ي ،ف إن م ن النتائ ج
الطبيعية لذا النهج ،أن تصل إل النهاية الت وصلت إليها بسائر و تضحيات أكب.
و كون ا انته ت إل الفش ل الت ام و التش تت ،ا يع ل م ن التض حيات الغالي ة ال ت ق دمها الناض لون،
الذين ارتبطوا با تارييا ،و انتهوا إل القطيعة التامة معها ،تذهب سدى ،بل هي جزء من تضحيات
شعبنا ،على طريق صنع مستقبله الشرق ،و دروسها غنية جدا ،و مكسب لتدعيم النضال الديقراطي
ف البلد ،و اابتعاد عن الآزق الطية الت قد ينساق إليها الناضلون بدون وعي.
إن النزع ات الطفولي ة الغ امرة ،ق د ت د م ا يغ ذيها ف التم ع ف الظ روف الالي ة ،خاص ة ف أوس اط
الش باب التعليم ي ،و أن مس ايرة ه ذه النزع ات ل ن ي ؤدي ،كم ا أثبت ت التجرب ة ذل ك ،إا إل ه در
طاقات نضالية هامة ف الفراغ ،و تقدي تضحيات غالية بشكل مان ،و السي نو انتكاسات ،شعبنا
ف غن عنه ا ،و إنن ا إذ نط رح ه ذه الراء النقدي ة الص رية ح ول مموع ة "إل الم ام" ،و مواقفه ا
السياسية أمام كل الناضلي التقدميي الغاربة ،باعتبارنا أعضاء سابقي ف هذه الموعة ،ساهنا ف
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تربتها خلل فتة من تارينا النضال ،نعلن بذات الوقت ،تبأنا التام من جيع مارساتا السياسية و
الواقف الت عبت عنها منذ سنة .201976
و انسجاما مع الواقف الت عبنا عنها أعله ،و أمام السار الوضوعي الذي سارت فيه مموعة ''إل
المام'' ،و كافة الموعات اليسارية الخرى ،منذ نشأتا إل الن  ،و الذي ارتبط لديها باانغماس
التزايد ف النهج النتهازي اليساري ،و ف الواقف الطفولية اللمسؤولة دون أدن عبة من التاريخ ،أو
اس تفادة م ن ترب ة س نوات طويل ة م ن اانتكاس ات التتالي ة ،فإنن ا نعل ن أم ام ال رأي الع ام ال ديقراطي،
قطيعتنا السياسية و التنظيمية التامة مع مموعة "إل المام" ،و نعتب أن الواقف الت قد يتم التعبي
عنها باسها ،ا تعنينا من قريب أو من بعيد ،و ا تعب عن رأينا بتاتا.
انتهى في 22/02/1980
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