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من وثئق الصاع داخل النظمة من وثئق الصاع داخل النظمة 
الاركسيية ـ اللينينية الغربية "الل الأمام"الاركسيية ـ اللينينية الغربية "الل الأمام"

اليي الديد: من اللصلحية الل خط الردةاليي الديد: من اللصلحية الل خط الردة

بيان من داخل السجن المركزي بالقنيطرة
1إلى الشباب المغربي والرأي العام الديمقراطي

 إنن��ا باعتبارن��ا مس��ؤولي و أعض��اء س��ابقي ف منظم��ة "إل الم��ام"، س��اهنا ف ص��نع تربته��ا القص��ية، و
 قضينا جزءا من تارين��ا النض��ال، إل أن أح��دثت القطيع��ة السياس��ية و التنظيمي��ة بينن��ا و بينه��ا من��ذ ناي��ة

 ، نعت��ب أنفس��نا ملزمي أم��ام ال��رأي الع��ام ال��ديوقراطي ب��إعلن موقفن��ا م��ن تل��ك النظم��ة، و م��ن19762
تربتها السياسية و التنظيمية، و السباب الت دفعتنا إل القدام على القطيعة النهائية معها.

 ، و هي تثل قمة م�ا وص�ل إلي�ه التي�ار اليمين الص�لحي داخ��ل منظم��ة "إل الم�ام"، ف إط�ار حرب�ه1980 فباير 22 � صدرت هذه الوثيقة بتاريخ 1
 و صراعه ضد الط الثوري الاركسي – اللينين داخل منظمة "إل المام"، إنا وثيقة تؤرخ للحظة تاريية أدت بالتيار اليمين الصلحي، بعد هزيته و

 ، باانتق���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���اد1979 نون���ب 12ط���رده م���ن النظم���ة ف 
 ااش��تاكي للق��وات الش��عبية بقي��ادة عب��د الرحي��م بوعبي��د، بطب��ع الوثيق��ة و نش��رها و توزيعه��ا عل��ى نط��اق واس��ع، م��ن أج��ل ض��رب عص��فورين بج��ر واح��د:
 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: 
 "لق��د وص��لتن ف ال��زب رس��الة م��ن بع��ض إخوانن��ا، ال��ذين ا زال��وا ف الس��جون، و نأم��ل أن تش��ملهم ق��رارات الف��راج ال��ت ش��لت غيه��م ... ه��ؤاء ك��انوا
 يعت��بون  أنفس��هم متياس��رين، و م��ن ح��ق ك��ل واح��د أن يس��ي ف اات��اه ال��ذي يقتن��ع ب��ه، إل أن نلتق��ي م��رة أخ��رى ف الس��ية الطويل��ة القيقي��ة ال��ت تي��ز
 الناضلي عن غيهم. هؤاء الخوان، قاموا بفضل نزاهتهم الفكرية و جرأتم، بمارسة نقد ذات، و أرسلوا لنا وثيقة، أعت��ب أن عل��ى ك��ل مناض��ل من��ا أن
 يطلع عليها، لن المر يتعلق� بشباب أدركوا خطر اانتهازية السياسية، سواء كانت صادرة عن البجوازية أو البيوقراطية أو التياس�ر. ل�ذا أيه�ا الخ�وان،

  ب�أن نرف�ع الج��ر ال�بيوقراطي علين�ا كح�زب"( م��ن1972أيها الخوات، فإننا اليوم نطمئن على مسيتنا النض�الية ال�ت ج�اءت بنتائ�ج من�ذ أن قررن�ا س�نة 
ماضرة لعبد الرحيم بوعبيد بالقنيطرة بعد توصله بالوثيقة و القيام بنشرها و توزيعها على أوسع نطاق).

 ، و خاص�ة بع�د1979، م�رد ك�ذب مفض�وح لن القطيع��ة ل لص��ل إا بع�د أبري�ل 1976 � إن الديث عن القطيع�ة السياس�ية و التنظيمي�ة ف س�نة 2
1979 نونب 12طرد مموعة اليمي بعد صدور قرارات 
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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
 التش��ويه ال��ت تس��تهدف موقفن��ا و آرائن��ا، و لقناعتن��ا بض��رورة تعمي��م وجه��ة نظرن��ا ف ترب��ة نعتبه��ا نوذج��ا
 للفك��ر اانته��ازي اليس��اري ف البلد، ترب��ة، ق��د ت��د ف الواق��ع الوض��وعي م��ن العوام��ل، م��ا يس��اعد عل��ى

ة.إعادة تكرارها، و لربا بأشكال أكثر طفولي
 - ظروف نشأة منظمة إلى ا مام- ظروف نشأة منظمة إلى ا مام11  

 ، تعي��ش أزم��ة سياس�ية مس�تمرة، ل1970 الم��ام" من�ذ تأسيس��ها  ف ص�يف ( غش��ت) إللق��د ظل��ت "
 تس��تطع تاوزه��ا باعتباره��ا أزم��ة بنيوي��ة، ا ترتب��ط فق��ط بالتوجه��ات اليديولوجي��ة و السياس��ية ال��ت س��ارت
 عليه��ا، ب��ل و ترتب��ط ك��ذلك بوجوده��ا كمنظم��ة، و بطبيع��ة الش��روع السياس��ي ال��ذي طرحت��ه عل��ى نفس��ها

ا.منذ  قيامه
  اليس��ارية ب��ا فيه�ا "ال الم��ام، والموع��ات متل��ف  داخ��ل 1976و إن الصراع الذي تفجر من��ذ س�نة 

 يب��ق ص��راعا م��دودا ف قض��ايا تتعل��ق بالتوجه��ات اليديولوجي��ة و التنظيمي��ة ل��ذه الموع��ات، ب��ل ش��لل 
  الرتبط��ة بوجوده��ا و تاريه�ا و ظ��اهرة بروزه��ا ف التم��ع. و ط�بيعي أن يك��ون التاري�خالشكااتمتلف 

 موضوع صراع حاد، لا يرتبط به من آراء حول التاريخ ااجتماعي و السياسي للمجتمع ب��أكمله، و ل��ا
 توظ��ف ف إط��اره ه��ذه الراء م��ن دف��اع ع��ن تص��ورات سياس��ية ح��ول الوض��ع ال��ال للبلد، ب��ا 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
 الوض��وعية، و عن��دما توض��ع ه��ذه، منطلق��ا للج��دال النظ��ري و السياس��ي، و ل��وي عن��ق التاري��خ م��ن أج��ل
 الدفاع عن فكر، اخت�ب ف الواق�ع و أثب��ت فش�له الت�ام، و عج�زه ع��ن ح�ل أي��ة مش�كلة عملي�ة، ل��ن تك��ون
 نتائجه��ا أحس��ن م��ن تل��ك ال��ت أدى إليه��ا. ذل��ك م��ا س��نحاول تبي��انه م��ن خلل ع��رض وجه��ة نظرن��ا ف

طت با.انشأة "إل المام" والظروف الت أح
 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

 ، و ال�����ت تي�����زت باحت�����داد التناقض�����ات السياس�����ية ف1973-1970التم�����ع الغرب، خلل س�����نوات 
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  س��نة، تع��ددت أش�كاله و15البلد، تلك التناقضات الت كانت نفس�ها ولي�دة ص�راع طبق�ي دام ح�وال 
 تيزت بالعنف و الدة ف عدة مراحل عاشها التمع الغرب ككل، بختلف طبقاته و فئاته ااجتماعي��ة
 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 ك��انت ق��وى التق��دم ق��د خس��رت معرك��ة م��ا بع��د ااس��تقلل، و ف خس��ارتا ه��اته، خس��رت الم��اهي
 الشعبية، أماا و أحلما عريضة، تول�دت ل�ديها خلل مرحل�ة النض�ال ال��وطن، ف��إن نتائ�ج ذل��ك ش��املة،
 سياسيا و اقتصاديا و اجتماعيا و ثقافيا، إذ ت ضرب كل الكتسبات الديقراطية الت فرضتها الماهي،
 فساد القم��ع و ااض��طهاد عل�ى متل��ف الس�تويات، و ع�انت الح�زاب الوطني��ة التقدمي�ة م�ن  ذل�ك من�ذ

  بالصوص، و بات النهب و ااستغلل ا يع��رف إا تص��اعدا، و اتس��عت أطم��اع الطبق��ات و1963
 الفئات البجوازية الطفيلية و القطاعية، و تزايدت أمام فراغ كل مال يغادره الستعمر، أو تولده حاج��ة
 جديدة ف التمع، و إذا كان ه��ذا الت�وجه ل ي�ر ال حي��ز التط��بيق دون مقاوم��ة، إا ان��ا ك�انت جزئي�ة و

مددة و مشتتة.
 ، س��نوات تزاي��د الق��د الش��عب ض��د السياس��ة ال��ت س��لكها الك��م،1973-1970و ج��اءت س��نوات 

  تناقض����ات ف ص����فوق الس����لطة الاكم����ة، ح����ولخلل ال����دة الس����ابقة، و ال����ت ك����ان م����ن نتائجه����ا ب����روز
 16 و1971 يولي���وز 10ااختي���ارات و التوجه���ات السياس���ية، ع���بت عنه���ا ال���اوات اانقلبي���ة ف 

.1972غشت 
  يولي�وز، ف إط�ار اال�اد ال��وطن30كما شهدت تلك السنوات أحداث سياسية هامة، منها تيز اتاه 

 ، الذي سيتخذ له فيما بعد اس��م اال��اد ااش��تاكي للق��وات الش��عبية،19723للقوات الشعبية ف سنة 

 . و ع��رف ه��ذا ال��زب1959 � "اال��اد ال��وطن للق��وات الش��عبية" ه��و الس��م ال��ذي ك��ان يمل��ه تي��ار التق��دم ال��ذي انش��ق ع��ن ح��زب ااس��تقلل س��نة 3
 ،1972 يولي��وز 30. و تش��كل ق��رارات 1975ب��دوره انش��قاقا أدى إل تأس��يس "اال��اد ااش��تاكي للق��وات الش��عبية" خلل ال��ؤتر ااس��تثنائي لس��نة 

الرضية الول المهدة لتأسيس "االاد ااشتاكي للقوات الشعبية".
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  انطلق��ت ح��وادث1973 للعم��ل ف إط��ار الش��رعية، و ف م��ارس 4كما عاد حزب التحرر و ااشتاكية
 مارس.3

 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
 ، و ع���بت عن���ه الم���اهي - عل���ى ح���د1970-69"م���د ث���وري" عرف���ه التم���ع الغرب خلل س���نوات 

 زعمها - ب "تاوز" مزعوم للحزاب الوطنية التقدمية، و"طرحت" البديل الث��وري، و بالت��ال، فتأس��يس
  التح����ول، و م����ارس" و اانفص����ال ع����ن الح����زاب ج����اء تع����بيا ع����ن ذل����ك23منظم����ت "إل الم����ام" 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 يري�د تق��دي تل�ك الموع��ات، باعتباره�ا النت�اج الرئيس�ي للتط��ورات السياس�ية و ااجتماعي�ة
 الت عاشتها البلد آنذاك، و "مورها" الثوري الوحيد. إا أن التاري��خ الفعل��ي ل��بوز الموع��ات اليس��ارية،
 يفن��د ذل��ك اادع��اء، إذ أن انش��قاقها ع��ن ااح��زاب الوطني��ة التقدمي��ة، ك��ان نتيج��ة مباش��رة لواق��ف ب��رزت
 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
 انطلق��ا م��ن اللف��ات ال��ت ب��رزت داخ��ل الرك��ة الطلبي��ة ح��ول تل��ك الش��اكل، ب��دأت بع��ض الموع��ات
 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
 الس��لوب التعميم��ي ن��ادت "إل الم��ام" لش��روع نظ��ري سياس��ي، بتش��كيل "ب��ديل ث��وري" مزع��وم للق��وى

الوطنية التقدمية، "يقود" الطبقات و الفئات الشعبية نو الثورة.

.1968 � "حزب التحرر وااشتاكية" هو السم الذي حله الزب الشيوعي التحريفي الغرب، بعد صفقة مع النظام سنة 4
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 مموع��ة م��ن الطلب��ة بل��ورت أراءا ح��ول بع��ض الش��اكل النقابي��ة و السياس��ية، ال��ت ك��انت مطروح��ة داخ��ل
 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:

  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���ذأ -
 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
 ب��رزت كإح��دى تع��بيات الص��راع السياس��ي و النق��اب داخله��م، و ل ت��بز كتع��بي ش��امل ف إط��ار التم��ع
 كك��ل، أو داخ��ل طبق��اته و فئ��اته الساس��ية، و م��ن ت��ة ف��إن طرحه��ا للمش��روع التمث��ل ف تش��كيل ب��ديل
 للق�وى الوطني�ة التقدمي�ة، ط�رح مغل��وط م��ن الس�اس، إذ كي�ف يك��ن إن�از "ب��ديل" ف الع�دم؟ إن الب��ديل
 ايتحق��ق انطلق��ا م��ن رغب��ة إرادي��ة م��ردة، 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 كيفم��ا
 كانت ثوريتهم و إخلصهم الشخص�ي. و أن ط��رح مهم��ة تش�كيل "ب��ديل" للح��زاب الوطني��ة التقدمي��ة،
 يعن أن  هذه الحزاب ل يعد لا أي دور ف الصراع الطبقي و السياس��ي و الديول��وجي ف التم��ع، أو
 أن ه��ذا الخي ل يع��د يفت��ح ل��ا ال��ال إا لدوار ثانوي��ة و هامش��ية. و الواق��ع - كم��ا سنفص��ل ف ذل��ك

فيما بعد - عكس ما يدعونه تاما.
  إن اانفص���ال ع���ن الح���زاب الوطني���ة التقدمي���ة، ب���دعوى تش���كيل "ب���ديل ث���وري" مزع���وم، أدى م���نب-

 الناحية العملية إل تشكيل تنظيمات طلبية فكرا و مارسة، و ه��ذا ش��يء منطق��ي و ط��بيعي و منس��جم
 تاما مع وضع الموعات، الت شكلت تل��ك التنظيم��ات، و ارتباطات��ا السياس��ية و ااجتماعي��ة. و ك��ان

 ، قم��ة م��ا1972 س��نة 15تشكيل "البهة الوحدة للطلبة التقدميي" و اانفراد بقي��ادة أوط��م ف ال�ؤتر 
 وصلت إليه تل�ك الموع��ات الطلبي�ة، بإعتباره��ا تث�ل اتاه�ا فكري�ا و سياس�يا و نقابي�ا داخ�ل الطلب�ة. و
 ك��ان م��ن الس��تحيل عل��ى تل��ك الموع��ات العزول��ة، أن تش��كل ب��ديل للح��زاب الوطني��ة التقدمي��ة داخ��ل
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 القط��اع الطلب نفس��ه، رغ��م ق��ابليته للت��أثر الس��ريع بالنزع��ات التطرف��ة، ف��أحرى أن تط��ال مواق��ع تواج��دها
القطاعات الماهيية الخرى و خاصة الساسية منها.

  لق��د ك��انت ه��ذه الموع��ات غي راض��ية ع��ن الواق��ع ال��ذي ك��انت تعيش��ه ف تل��ك الف��تة، الح��زابج-
 . و ه��ذا ش��يء ع��ادي تام��ا.1965التقدمية، بكم التفكك التنظيمي و السياسي الذي عرفته ما بعد 

 لكن الوق��ف العمل�ي ال��ذي إت�دته - اانفص��ال- جعله��ا ف وض��ع ا يؤهله��ا للمس��اهة ف تغيي الواق��ع،
 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
 الس��بب الرئيس��ي ف تل��ك الوض��عية، يرج��ع ال موق��ف ذات للح��زاب الوطني��ة التقدمي��ة، لكون��ا ف تقيي��م
 "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 مس�ألة إي�اد "الب��ديل الث��وري" الزع��وم

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 الي��ديولوجي و السياس��ي داخ��ل الق��وى التقدمي��ة، لتج��اوز الوض��اع ال��ت ك��انت تعيش��ها. هك��ذا
 ابتعدت عن الواقع الفعلية للتغيي، و طرحت إشكاا مغلوطا من أساسه، يتمثل ف الراهن��ة عل��ى لقي��ق
 "ب��ديل" مزع��وم م��ن اش��يء، و بااعتم��اد فق��ط عل��ى الرادة الذاتي��ة، و ب��ذلك وض��عت نفس��ها ف م��دار
 مغل��ق، ف��اتهت تبح��ث ع��ن كيفي��ة ت��اوز أزمته��ا البنيوي��ة ف النتائ��ج ا ف الص��ل، و بعناص��ر م��ن ذات

الزمة نفسها، الشيء الذي ل يولد بالنسبة لا غي تظافر عوامل التفكك و اانلل و الامشية.
- فترات تطور" إلى ا مام":- فترات تطور" إلى ا مام":22

 ، بثلث ف���تات1979 إل حي انفجاره���ا ف  1970 م���رت "إل الم���ام" من���ذ تأسيس���ها ف  ص���يف 
متميزة بعض الشيء:  

 ، و ه�ي ف�تة نش�أة الموع��ات اليس�ارية ف الامع��ة. و لق�د1972 إل 1970: تتد من ا ولى الفترة
 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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 . و القب��ال النس��ب عل��ى ااتاه��ات اليس��ارية1972"باازده��ار"، بالقارن��ة م��ع وض��عيتها ل��ا بع��د س��نة 
 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 وس��ط ه��ذا ال��و الطلب، و ت�أثي ب��اقي الح��داث  السياس��ية ال��ت ش��هدتا 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

  فيه ما يدعم وجودها، و ينحها القدرة عل��ى الي��اة و ل��و إل  حي، إاوجدتالدارس و الكليات، و 
 أن التأثي السياس�ي للمجموع��ات اليس�ارية خلل ه�ذه الف�تة، ي�ب أن ننظ��ر إلي�ه ف إط�ار الوض��ع الع�ام
 لكل التيارات السياسية داخ��ل الرك��ة الطلبي��ة، إذ أن ت��أثي الح��زاب التقدمي��ة تزاي��د بش��كل ملح��وظ، و

أصبحت تعب عن اتاهات فكرية و سياسية واسعة داخل القطاع الطلب.
 ، و ه���ي ف���تة التقهق���ر و1977 و تس���تمر إل  س���نة1972 : و تبت���دئ م���ع ناي���ة س���نة الثاني;;ة الف;;ترة

 العزل���ة و التهمي���ش بالنس���بة للمجموع���ات اليس���ارية، – ب���ا فيه���ا "إل الم���ام" داخ���ل الش���بيبة التعليمي���ة
 23''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 

 ، و ف1972- 1971 خلل النض��اات ال��ت خاض��ها التلمي��ذ و الطلب��ة ف الس��نة الدراس��ية ''م��ارس
 مقدمة هذه الواقف رفض الوداديات، بعد أن انتزع التلميذ بالنضال، و الدعوة ال استمرار الض��راب،
 و مقاطع��ة امتحان��ات ناي��ة الس��نة الدراس��ية، ب��ا ف ذل��ك امتحان�ات الباكالوري��ا ف نف�س ال��وقت ال�ذي ت

5ذ".فيه العلن عن تأسيس ما سي ب "النقابة الوطنية للتلمي

 . و جرب��وا'' م��ارس23و ''هكذا، عاش تلميذ الثانوي أول تربة مع "البهة"  الكونة من "إل المام" 
 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

  م��ارس"23انعكاسات، مثل الطرد .. و نتيجة للطريق السدود الذي ساهت "إل اامام" إل ج��انب"
  �  كل الوقائع التاريية تثبت كذب أصحاب الوثيقة، و حت منظرو الردة الش�تي بلعب�اس ال�ذي ق�ام بص�ياغة الوثيق�ة، ع�اد و تراج�ع ع��ن ذل�ك، معت��با5

  شكلت قمة ازدهار و تطور منظمة "إل المام" (انظر استجواب مع بلعب�اس الش�تي ض�من سلس��لة "أقص��ى اليس�ار" ال�ت1974 – 1972أن فتة 
أصدرتا جريدة "الحداث الغربية").
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 ف دفع التلميذ إليه، فقد تقلص تأثيها السياسي بشكل كبي جدا وسطهم، و إبتع��د عنه��ا العدي��د م��ن
العاطفي و النتمي.

 أما داخل الطلبة فإن مارس��ات النظم��تي، و بع��د انفراده��ا بقي��ادة اال�اد ال��وطن لطلب��ة الغ�رب"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

 ، فابت������دأت مس������ية  العزل������ة و التهمي������ش داخ������ل الطلب������ة. و لق������د س������اهت1973الطلبي������ة ف ين������اير 
  م��ارس" ف تعمي��ق  ه��اته23 كل من "إل المام" و" 1972ااعتقاات الواسعة  الت تعرضت لا ف 

ي.الوضعية الت تأزمت ف ناية السنة فأعطت الشلل  و العجز التام عن أدن  لرك سياس
 ، و اتس��اع موج��ة  القم��ع و1973و ج��اءت التط��ورات ال��ت عرفته��ا البلد م��ع انطلق ح��وادث م��ارس 

 الره��اب، لتزي��د م��ن خن��ق و عزل��ة "إل الم��ام" ال��ت أص��بح ع��دد أعض��ائها يع��د عل��ى رؤوس الص��ابع، و
  و لك��ن ب��دون نتيج�ة،، الروج من وض��عية العزل�ة و التهمي�ش1977-1973حاولت طيلة السنوات  

 ، م��ع ب��روز1974و 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 
 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

1974 –  1975 –  ، ل يب���ق ل "إل1977 عل���ى الت���وال. و م���ع بداي���ة س���نة 1977 -1976 
المام" أي تواجد سياسي كمنظمة، و غابت عمليا من الساحة الوطنية.

  ع��رف م��ا تبق��ى م��ن منظم��ة "إل الم��ام" ص��راعات سياس��ية قوي��ة، أدت ب��ا إل نايته��ا1977و بع��د 
الطبيعية :التشتت التنظيمي و السياسي  و اايديولوجي. 

 تلك هي الفتات التاريية الت مرت با "إل المام" منذ نشأتا، و النهاي��ة ال�ت وص��لت إليه��ا بع��د س��بع
 سنوات من مصارعة الوت، و تشبتا بالرغبة ف الي��اة، ه��ذا عل��ى الرغ��م م��ن الواق��ع و ق��وانينه الوض��وعية،
 فك��انت النتيج��ة انتص��ار الق��واني الادي��ة للتاري��خ، و انتص��ارها ل يك��ن دون تزق��ات و ج��روح غ��ائرة عل��ى
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 الستوى الماعي و الفردي، تعمقت و أعط��ت تض�حيات غالي�ة، بس�بب الص�رار عل�ى معاكس��ة الواق�ع
و ماولة إثبات الذات ضدا عليه.

- طبيعة الفكر الديولوجي و السياسي لمنظمة "إلى  ا مام".- طبيعة الفكر الديولوجي و السياسي لمنظمة "إلى  ا مام".33
 لك��ن ه��ذه النهاي��ة ال��ت وص��لت إليه��ا منظم��ة "إل الم��ام"، بع��دما ك��انت تطم��ح من��ذ تأسيس��ها، لتص��بح
 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 أج��ل تس��يده ف الواق��ع، ه��ل أن
 المر يتعلق بلل أو ان��راف ف إط��ار الش�روع نفس��ه؟ أم أن الم��ر يتج�اوز ه��ذا ال��د إل ج�وهر الش�روع
 نفس��ه، ال��ذي تش��كل ه��ذه النظم��ة ج��زءا ا يتج��زأ من��ه؟ و م��ا ه��ي طبيع��ة الزم��ة ال��ت عاش��تها م��ع ب��اقي

الموعات اليسارية الخرى؟
 ذل��ك م��ا س��نتطرق ل��ه م��ن خلل معالتن��ا الش��كاات النظري��ة و السياس��ية الرئيس��ية، ال��ت ب��رزت بارتب��اط

 ، و ف1976م��ع وج��ود "إل الم��ام"، و م��ن خلل مواقفه��ا و مارس��تها السياس��ية، ب��دأت تط��رح من��ذ 
 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 ال��وعي بالزم��ة ق��د ج��اء

  نش��أت معه��ا و ارتبط���تقدي��ة،مت��أخرا، ف��إن أزم��ة ه��ذه الموع���ات، و كم��ا س��بقت الش��ارة إل ذل��ك 
 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 ذات�ه، مس�ألة ظل��ت "إل الم��ام" ترفض��ها، ماول��ة ب��ذلك
 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 مس��يتا ع��ن طري��ق تص��حيح بع�ض مواقفه��ا و مارس��تها، و
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 أشكال علقاتا الداخلية، و الراهنة على تغييها من الداخل، موقف ا يرج ع��ن ج��وهر البني��ة الفكري��ة
 و السياسية لختلف مموعات الشباب الثقف، الت تعتقد بقدرتا على خل�ق "الب�ديل الث�وري" الزع��وم،
 و تفسر انتكاساتا و الأزق ال�ذي ت�تدى في��ه بأخط��اء جزئي�ة ا ت�س ج�وهر الش�روع، ل��ذا ب�دأ تص�نيف
 وكلم��ي يط��رح التس��اؤل ع��ن طبيع��ة الش��روع السياس��ي نفس��ه، بتص��نيفات أخلقي��ة، م��ن ن��وع "الن��زام" 

 "العج��ز" ع��ن "الس��تمرار"... و ه��ي تص��نيفات ل��اول حص��ر ه��ذا الت��اه ال��ذي ل��ن يع��رف إا التعم��ق
 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 الفك��ري لش��روعها، الق��ائم عل�ى إش�كاليات مغلوط��ة، ب�رزت
 على حقيقتها ف الواقع اللم��وس، م��ن خلل الرتط��ام بال��دران و معاكس��ة الق�واني الوض��وعية للرغب��ات

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 التبالي�ة الس�ائدة ف التم�ع،
 فإنه - أي التس��اؤل - يس�تند إل تش�بتنا بالنض��ال و بالنه�ج ال��ادي ال��دل و الت�اريي ف للي��ل و فه��م
 الواقع اللموس، من أجل تغييه بأهداف و وسائل تستجيب لتطلبات الواقع و قوانينه الوضوعية، و ب��ا
 ي��دم ات��اه التق��دم الت��اريي و الجتم��اعي للبلد، بعي��دا ع��ن الحلم الطفولي��ة و الس��قاطات الذاتي��ة و
 الثالية، الت ا تلتجئ إل الواقع و الص�راع الطبق�ي، إا التق�اط م�ا ي�بر فكره�ا الام��د، و ي��دعم ج�وده
 باسم "البدئية" الردة، الت تتعامل مع الاركسية كما تتعامل مع "الكتاب القدس"، من السائل النظري��ة
 العق��دة ال��ت تط��رح ب��دة بالنس��بة للب��احث ف ترب��ة "إل الم��ام"، ه��و مس��ألة "الرتب��اط الم��اهيي"، أو

ماولة لقيق اللم الرتقب، أي القفزة النوعية من تنظيم طلب إل تنظيم عمال فلحي.
 لق��د طرح��ت تل��ك النظم��ة ه��ذه الهم��ة عل��ى نفس��ها من��ذ أن وج��دت، و تزاي��دت ح��دة طرحه��ا م��ع تزاي��د

 ، بع���د أول ص���دمة تعرض���ت ل���ا، حطم���ت بنيات���ا التنظيمي���ة، و1972عزلته���ا و هامش���يتها خاص���ة ف 
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 أصابتها بالشلل السياسي. و لقد ظلت مقتنع��ة نظري�ا و سياس��يا، بإمكاني�ة إن�از تل�ك الهم��ة و بق��درتا
 على لقيقها، فسعت نو هذا الدف ل�دة س��بع س�نوات، إا أن النتيج��ة ك�انت الفش��ل الت��ام، و العج��ز
 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 تاريي��ة م�ددة س��بقت الش��ارة إليه��ا، و ظهوره��ا

  تك���ن إا اتاه���ا م���ن بيو لف ه���ذا الوس���ط، ارتب���ط بوض���ع نق���اب و سياس���ي داخ���ل الرك���ة الطلبي���ة، 
 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
 الش��بيبة التعليمي��ة الباش��رة، و ع��ن النزع��ات اايديولوجي��ة التمردي��ة بختل��ف أش��كالا، ال��ت ب��رزت داخله��ا
 آنذاك، و من هذا النطلق، حاول كل اتاه توسيع ت�أثيه السياس�ي و تواج�ده التنظيم�ي و بس�ط هيمنت�ه
 عليها. هكذا كانت مموعة "إل المام" مرتبطة اجتماعيا و سياسيا و إي��ديولوجيا و تنظيمي��ا بالطلب��ة 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 ماول��ة قائم��ة عل��ى إش��كالية
 مغلوطة ا تنفصل عن جوهر الفكر الغامر و الفوضوي، الذي يعتمد على الرادي�ة ف ك��ل ش��يء ب��ا 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
 الث��ورة، إا ان��ا اعت��بت نفس��ها من��د الوهل��ة ااول، م��ور النض��ال و التغي ف التم��ع، و ب��ذلك طرح��ت
 على نفسها مهم��ة تزع��م عملي��ة التغيي، و ه�ي ب�ذلك تق��ف م��ع التي�ارات اليس��ارية الغ��امرة الخ��رى، ال��ت

 ، عل��ى نف��س الرض��ية الفكري��ة م��ع وج��ود بع��ض التم��ايزات و1973 -1969ظه��رت م��ا بي س��نوات 
ااختلفات فيما بينها.

 و إن مسألة تزعم الطبقات الثورية ف التمع، الت آمن��ت ب��ا "إل الم�ام" إي�ان العج�ائز، معت�بة نفس�ها
 حجر الزاوي��ة و أح��د ال�اور الرئيس�ية، إن ل يك�ن ال�ور الوحي��د لن�از الث��ورة، تط�رح ف القيق��ة إش��كاا
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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 ت��رج "إل الم��ام" كم��ا ع��بت ع��ن ذل��ك م��ن خلل مواقفه��ا السياس��ية، و تعامله��ا م��ع الواق��ع، ع��ن
 إحدى اليزات الساسية للشبيبة بشكل عام، و الشبيبة التعليمية بشكل خاص، و هي الرف��ض الطل��ق،
 رفض كل شيء من منطلق التمرد على التمع، و رفضه جلة و تفص�يل م��ن منطل��ق الس�خط، ا ي�ؤدي
 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 إختص��ار جي��ع التناقض��ات ف واح��د، الفاص��ل بي طرفي��ه الوق��ف م��ن التغيي الف��وري،
 كما يقود هذا الوقف، ال الغامرة و التطرف السياسي، و تصبح عملية الث��ورة عملي��ة إرادي��ة،  يق��وم ب��ا
 مناضلون معزولون ف التمع، و الاس��م فيه��ا ه��و العام��ل ال�ذات، ال�رد ع��ن ك��ل الق��واني الوض��وعية ال�ت

لرك الواقع. 
 و الكلم ع��ن الفك��ر اانته��ازي اليس��اري لنظم��ة "إل الم��ام" س��يكون ناقص��ا، إذا ل نتط��رق لواقفه��ا و
 تعاملها مع مسألة العمل السري و العمل العلن، ذلك أن مواقفها من ه��اتي  القض��يتي، تعت��ب أساس��ية
 ف فكرها السياسي، إذ أنا لعبت دورا هاما ف تربتها، فلقد اعتبت أن من بي العوامل الساسية ال��ت
 أدت ال "إفلس" مزعوم للح��زاب الوطني��ة التقدمي��ة، ه�و لوؤه��ا إل العم��ل العلن ب��دل العم��ل الس�ري،
 و بذلك اتدت منذ النطلق العمل السري كمبدأ أساسي يدد وجودها، و اعتبته من البادئ الرئيس��ية
 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 نف��س الوق��ف ات��دته م��ن النقاب��ات العلني��ة، إذ اعتبت��ا "غي فاعل��ة"، ب��ل و م��ن غي المك��ن أن تك��ون
 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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  ال��ت ل يك��ن ل��ا6الثانويات الت تشكلت فيها، و اتمتها بالعمالة، فأسس��ت "النقاب��ة الوطني��ة للثلمي��ذ"
 23و'' '' اام��ام''إلف حقيقة المر أية علق��ة بالنقاب��ة غي الس��م، ال��ذي ات��د غط��اءا لنش��اط منظم��ت 

  الثانوي���ات، و ل يك���ن ي���دخلها إا م���ن تبن إيديولوجي���ة و مواق���ف ه���اتي النظم���تي، فك���انم���ارس'' ف
مصي هاته "النقابة" الزعومة الفشل التام.

 23، رفعت البهة الكونة من "إل الم��ام" و"1973و بعد حل االاد الوطن لطلبة الغرب ف يناير 
 "التحرريي" ل��ذا الش��عار،و م��ارس" ش��عار بن��اء نقاب��ة طلبي��ة س��رية، رغ��م رف��ض الناض��لي "اال��اديي" 

  ال��دعوةإل أناستمرت الاوات لتكوين إطارات تابعة ل"البهة" ف الطلبة و اعتبارها إطارات نقابي��ة، 
 لبناء نقابة سرية ف الطلبة، - كما هو الشأن ف الثلميذ- ل يكن لا أي صدى، و اص��طدمت برف��ض
 الماهي الطلبية لا، و رغم ذل��ك، اس��تمرت "إل الم��ام" تعتق��د بص��حة موقفه��ا، إذ اس��تمرت تتش��بت

1978.7به حت بعد رفع الظر عن أو ط م ف نوفمب 

 و لقد كانت دعوة "إل المام" لتشكيل "اللجان العمالية الس��رية" داخ��ل الطبق��ة العامل��ة تس��ي ف نف��س
 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

.19748تفكيها السياسي، و ف الناشر الت كانت توجهها إل العمال إل حدود سنة 
 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؟
  � إن اادع��اءات الزعوم��ة لص��حاب الوثيق��ة ح��ول "النقاب��ة الوطني��ة للتلمي��ذ" خالي��ة م��ن ك��ل حقيق��ة، خاص��ة و أن أص��حابا يفتق��دون العرف��ة اللموس��ة6

بتاريها و أرضيتها التأسيسية.
  � بن��اء النقاب��ة الس��رية داخ��ل الرك��ة الطلبي��ة، موق��ف انف��ردت ب��ه منظم��ة "إل الم��ام" و دافع��ت عن��ه ف ظ��روف قم��ع ش��رس للحرك��ة الطلبي��ة و الرك��ة7

 الماهيي��ة، و ه��و موق��ف مس��توحى أساس��ا م��ن ترب��ة الرك��ة الطلبي��ة اليوناني��ة إب��ان حك��م نظ��ام الكول��ونيلت الفاش��ي. و بع��د رف��ع الظ��ر ع��ن "اال��اد
 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

.1977- 1976اعتقاات 
  حول اللجان العمالي�ة الس�رية و أس��لوب الناش�ي الرتب�ط ب�ه، و موق��ف النظم�ة ال�ذي ت�اوزه1971 � يقوم أصحاب الوثيقة بلط مقصود بي موقف 8

 ، أما رف�ض العم�ل ف النقاب�ات، و الج�وم عل�ى "اال�اد الغرب� للش��غل" فمج��رد اف�تاء لي�س إا. و ه�و يق�وم بل�ط مقص��ود بي نق�د1972بعد صيف 
 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 الوطني��ة التقدمي�ة ب�البلد، اعت��بت أن ع��دم التجائه��ا إل
 الس��رية ف التنظي��م و ف النش��اط السياس��ي، يع��د س��ببا رئيس��يا ف القم��ع ال��ذي ل��ق ب��ا، و ع��دم إنازه��ا
 للثورة، و أن طريق العمل العلن لن يؤدي ف نظرها إا إل الفلس السياسي و التنظيمي، و هو طري��ق

 ، دورا1968"إصلحي"، و لق�د ك�ان للي�ديولوجيات الغ�امرة الرهابي�ة ال�ت ذاع ص�يتها ف الع��ال بع��د 
.9ايستهان به ف تعميق هذه النظرة  الطفولية للعمل السياسي

 و بذا اجتهدت ف التنظي للس�رية، إل أن أص�بحت بالنس�بة ل�ا من�ذ الراح��ل الول م��ن وجوده��ا، ح�دا
 فاص�ل ف مواجه�ة الك�م و ف مواجه�ة القم�ع، و ش��رطا حاس�ا اس�تمرارها كمنظم��ة، م�ا جعله�ا تراه��ن
 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
 التنظيم��ي، و ك��ان تأثيه��ا ك��بيا ف بنيته��ا الفكري��ة، فكرس��ت ج��زءا ك��بيا م��ن وقته��ا و نش��اطها م��ن أج��ل
 ض��بط التنظي��م و تط��وير تقني��اته، فس��ادت الش��بكية و البيوقراطي��ة ف العلق��ات الداخلي��ة بي أفراده��ا، و
 أصبح هها الساسي عند توزيع منشور أو وقوع اعتق��ال، و ف ك��ل نش�اط سياس��ي، ه��و دراس��ة تقني��ات
 التنظي��م و الس��رية و ماول��ة تلف نتائ��ج حتمي��ة، لوق��ف سياس��ي خ��اطئ بأس��اليب تقني��ة، و التعام��ل م��ع
 التنظي��م و الس��رية ب��ذا الش��كل، ه��و م��ن مي��زات التنظيم��ات الغ��امرة و الرهابي��ة، ال��ت تس��تبدل الم��اهي
 ب��التنظيم الش��بكي، و اتقي��م وزن��ا للرتب��اط ب��ا، و معرف��ة آرائه��ا و قي��ادة نض��ااتا، ب��ل تس��عى  إل إم��ا

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 ال��ت يوفره��ا ف التم��ع، و موقفه��ا ه��ذا، و إل ج��انب الواق��ف ال��ت 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 اعت��بوه الطري��ق الوح��د ال��ذي عليه��م أن
 يسلكوه، من أجل تغيي التمع و الفاظ على "الطهارة" الثورية. إن لديد موقف نظ�ري و سياس�ي ف

  � ا يك�ن اخ�تزال تقيي�م الرك�ة الاركس�ية – اللينيني�ة الغربي�ة، و منظم�ة "إل الم��ام" للح�زاب الص�لحية ف موقفه��ا م�ن العم��ل الس�ري. (انظ�ر وث�ائق9
).1972منظمة "إل المام" و كذلك مقالة "االاد الوطن للقوات الشعبية" الصادرة بجلة "أنفاس" بالعربية السلسلة الديدة سنة 
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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 تنظي��م ث��وري م��ا، ايتعل��ق بب��دأ م�رد يتبع��ه ك��ل م��ن
 أراد النجاة، بل المر يتعلق بفهم الواقع عن طريق التحلي��ل العلم��ي، و لدي��د الس��اليب اللئم��ة للفع��ل

فيه ف اتاه التغيي.
 و ضمن خط الرفض الشامل، رفضت "إل المام" البلان بشكل "مبدئي"، معت��بة إي��اه لعب��ة "رجعي��ة"،
 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، فف��ي
 تقييمه��ا لواق��ع البلد و مس��توى وع��ي الم��اهي، تعت��ب أن مس��ألة الديقراطي��ة البلاني��ة ق��د ت تاوزه��ا، 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
 عليه��ا و عل��ى ك��ل التطرفي،  أن تعت��ب مس��اهة فئ��ات هام��ة م��ن الم��اهي الش��عبية ف اانتخاب��ات م��رد

دياغوجية، أو أن الدافع الساسي لا هو القمع.
 م��ن ه��ذا النطل��ق، ه��اجت الق��وى السياس��ية الوطني��ة و التقدمي��ة، ال��ت ش��اركت ف اانتخاب��ات و اعتبت��ا
 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 إط��ار تش��بتها "الب��دئي" برف��ض الديقراطي��ة البلاني��ة، رفع��ت "إل الم��ام" ش��عار إفش��الا  كلم��ا تق��رر
 ال��دخول ف التجرب��ة، دون تكلي��ف نفس��ها عن��اء التقيي��م ال��دي لك��ل ترب��ة، ف إط��ار الظ��روف ال��ت ت��أت

فيها: ماهي ايابياتا و ما هي سلبياتا، و لديد موقف على ضوء الواقع اللموس.
 و ا ينفص��ل موق��ف إ"ل الم��ام" م��ن الديقراطي��ة البلاني��ة ع��ن موقفه��ا م��ن الص��لحات ااجتماعي��ة و
 السياس��ية، فموقفه��ا ن��ائي و ق��اطع، إن��ا ض��د أي إص��لح و ض��د م��ن يط��الب ب��ه ف ظ��ل الواق��ع ال��ذي
 يعيش���ه التم���ع الغرب ف الظ���روف الراهن���ة، فف���ي نظره���ا أن الص���لحات ااجتماعي���ة و السياس���ية غي
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 مكن�ة التحقي��ق ف الوض��ع ال��ال للبلد، و م��ن هن��ا اجته��دت لتع�تيم الوض��ع و إب�رازه بش��كل ظلم��ي، و
 رفضت البحث ف التطورات الت يعرفها الصراع الطبق�ي و السياس��ي، و الواق��ع بالنس�بة ل��ا إم�ا أبي�ض أو
 أس��ود. و م��ا دام��ت الث��ورة ل تنج��ز، فالس��ائد ف نظره��ا ف التم��ع ه��و الظلم ال��دامس، أم��ا أن تس��تطيع
 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 مث��ال ف نظره��ا، و إذا
 وجدت أشياء من هذا القبيل ف الواقع، فهي عندها ا ت��رج ع��ن إط��ار الدياغوجي��ة و الن��اورة ال��ت يق��وم
 با الكم أو يشتك فيها مع القوى الوطنية التقدمية، الت تصبح ف هذه الالة عبارة ع��ن بي��ادق لركه��ا

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 ب��الفكر اانته��ازي اليس��اري، و ب��أبرز مظ��اهره التخلف��ة، و لي��س
 ترديدها التواصل لبع�ض الكلم��ات و الم��ل الاركس�ية الرنان�ة، إا تس��يدا له��م مي��زات النزع��ة اانتهازي�ة

اليسارية، الت تتار بشكل  دوغمائي ما يدعم بنيتها الفكرية و السياسية الامدة.
 إن التعامل مع الاركسية كشعارات و جل معزولة، تس�تخدم بأش�كال دياغوجي�ة كوص��فات ج�اهزة، ه�و

  ب���ا فيه���ا مموع���ة "إل الم���ام"، و1970م���ا يي���ز مموع���ات الش���باب التعل���م، ال���ت ظه���رت من���ذ س���نة 
رصيدها على الستوى الثقاف ا يتجاوز هذا الد.

 فكم هي مبتذلة و مغرقة ف التخلف، تلك الواقف الت تتعامل مع التم��ع و الص�راع الطبق��ي، بق��وات
 جام��دة و ش��عارات مطلق��ة، يكف��ي ااستش��هاد ب��ا لثب��ات ص��حة موق��ف م��ا. إن الاركس��ية نظري��ة مادي��ة
 ثورية ترتبط ب��الواقع ال��ي، م��ن خلل تتب�ع دين�اميته و أش�كاله التغية، و اس��تخدام النه�ج ال�ادي ال��دل
 لتحليل معطياته، ف كل فتة من فتات الصراع الطبقي، من أجل الربط بي متلف عناصره، و فهم��ه و
 لديد اتاهه الوضوعي، و من تة بلورة أشكال النضال اللئمة للفصل في��ه بش��كل إي��اب، و ب��ا ي��دم
 اتاه التقدم التاريي ف التمع. و إن استعمال كل أشكال النضال - با فيه��ا  البل�ان- م��ن أج��ل رف��ع
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 مستوى وعي الماهي و تطوير فعاليتها النضالية بشكل واعي، و با يدم مصالها، بال��دور الن��وط ب��ا
 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 ص��ميم النه��ج ال��ديقراطي الث��وري، 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  دراس��ة التط�ورات اللموس��ة للواق��ع، ب�ل تض�ع
 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 الظ��روف و ت�دم تق��دم التم�ع، إذ أن العرف�ة العلمي��ة  ب�القواني الوض��وعية للواق�ع،

شرط حاسم للفعل فيه بشكل واعي و هادف.
 ;; الموقف من الحزاب الوطنية التقدمية ;; الموقف من الحزاب الوطنية التقدمية44

 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 هي�أة سياس��ية أو نقابي�ة ت�دعى لنفس��ها التقدمي��ة أو الثوري��ة،  فه��و
 يشكل مورا أساسيا ف الوقف النظري من لديد التناقض��ات ف التم��ع بش��كل ع��ام، و التميي��ز بش��كل
 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 عملي��ا إل ص��ب ال��اء ف
 طاحون��ة الواق��ف الرجعي��ة، و إحتلل موق��ع ف الواق��ع الوض��وعي مع��ارض للت��اه التق��دمي للتاري��خ، ه��ذا
 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 ااتاه�ات الفوض��وية و الغ�امرة و الرهابي��ة، ق�د يك��ون مبلط��ا بالني�ات

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 ق�وة أو هيئ��ة سياس��ية ف البلد، خاص�ة عن��دما يص�بح
 ذلك النظ�ور ي�ارس كمنه�ج ث�ابت. م��ن هن�ا، فتقيي�م مواق��ف مموع��ة "إل الم�ام" م��ن الح��زاب الوطني��ة
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 التقدمي��ة، يس��اهم و بش��كل ك��بي ف الكش��ف ع��ن ج��وهر فكره��ا الع��ام، و اختيارات��ا السياس��ية، و الوق��ع
الوضوعي الذي احتلته خلل مرحلة تواجدها على الساحة الوطنية.

 لق��د ق��امت "إل الم��ام" كغيه��ا م��ن مموع��ات الش��باب ف ناي��ة الس��تينات، عل��ى رف��ض كل��ي 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

  ع��ن ذل��ك و بش��كل ب��ارز، و م��ن ت��ة انطلق��ت ت��دين تل��ك الح��زاب، معت��بة إياه��ا10إص��لح ارجعي��ة"
 تتحم��ل الس��ؤولية الرئيس��ية ف التط��ورات ال��ت عرفته��ا البلد، واص��فة إياه��ا ب"اليان��ة" الزعوم��ة، 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 م�ن "م�تف السياس�ة" ا لركه�م إا الص�ال الشخص�ية، و ه�ذا الوق��ف
 يد أسسه ف البنية الفكرية ل"إل المام"، الت اعتبت جيع القوى السياسية ف البلد، من الك��م إل
 الح��زاب الوطني��ة التقدمي��ة، مموع��ات طفيلي��ة معزول��ة ع��ن الطبق��ات ااجتماعي��ة، فالنظ��ام السياس��ي 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 ع��ن

 ، و بقاب��ل ه��ذا كل��ه، منح��ت مموع��ة "إل الم��ام" نفس��ها11مص��الها الطبقي��ة بي الح��زاب السياس��ية
12أحقية طوباوية ف التعبي عن الصال الطبقية لختلف الطبقات الشعبية

 و كنتيج��ة لوقفه��ا الع��دائي م��ن الح��زاب الوطني��ة التقدمي��ة، ناهض��ت "إل الم��ام" الزبي��ة و التح��زب، و
 ب��ذلك وج��دت نفس��ها و م��ن حي��ث ا لتس��ب، تص��ب ال��اء ف طاحون��ة نزع��ة إيديولوجي��ة رجعي��ة، ن��ت

 ، ت�دعو1965لدى بعض فئات الشباب، كرد فعل سلب على الوض�اع ال�ت عرفته��ا البلد بع��د م��ارس 

  � اختزال هذا الشعار ف شقه الول له دالة ك�بية ف منط��ق تش�ويه الق�ائق و ل�وي عن�ق التاري�خ. و الش��عار ال�ذي رفعت�ه الرك�ة الاركس�ية – اللينيني�ة10
، ف إطار الدفاع عن خطها الثوري هو: "ا إصلح ا رجعية، قيادة ثورية".1970ابتداءا من 

  مقص���ود ك���ذلك، و ي���روم التش���ويه، و يكف���ي أن يق���ارن الق���ارئ بي وثيق���ة "س���قطت1972، وم���ا بع���د 1972- 1970 � ه���ذا الل���ط بي ف���تة 11
 ) ليتأك��د م��ن1973) و وثيقة "الوضع الراهن واله��ام العاجل��ة للحرك��ة الاركس��ية- اللينيني�ة" (أبري��ل 1970 غشت 30القنعة، فلنفتح الطريق الثوري" (

أكاذيب منظر الردة وحوارييه.
.1970 � افتاء ا أساس له ف وثائق النظمة خاصة بعد 12
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 إل معاداة الحزاب الوطنية التقدمية، و اابتعاد عنها  بل و اابتعاد عن السياسية و السياسيي، تض��ع
 قوى التقدم و قوى التخلف ف البلد ف صف واحد، و أمام هذا الوقف التخلف، الذي س��قطت في�ه
 "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 ك��ان ل�ا أن ت�ارس غي ذل�ك، ف ش��روط س�يطرة اله��ل

  م���ارس" تع���ويض تواج��د الح���زاب23و النظ��ور الظلم���ي للواق���ع - ح���اولت "إل الم���ام" إل ج��انب "
 وسط الطلبة و اانفراد بالنقابة الطلبية أ و ط  م، و نفس النطلقات و الهداف ك��انت لركه��ا وس��ط
 التلميذ، ما أدى با ال خلق نقابة سرية تابع��ة ل��ا سياس��يا و تنظيمي��ا، ف حي اعت��بت الع��دو الرئيس��ي

 ، و ح��اولت إس��قاط فكره��ا13الباش��ر داخ��ل الطبق��ة العامل��ة، ه��و النقاب��ة العمالي��ة اال��اد الغرب للش��غل
 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 النطقي�ة لوقفه�ا ه��ذا (اعتب�ار ا م
 ش بثابة التناقض الرئيسي وسط الطبقة العاملة و ال��دخول ف مواجه�اته بش�كل كل�ي)، ه�و عزل��ة الف�راد
 الذين دافعوا عن هذا الوقف، و لفظهم من صفوف العمال، و نفس التعامل الع��دائي س��يتم م��ع النقاب��ة

.197914 أبريل 17الديدة "الكونفدرالية الديقراطية للشغل"، فور نشأتا كما يدل على ذلك بيان 
 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 ارتباط��ات تاريي�ة و
 سياس��ية بالم��اهي الش��عبية، ا يك��ن فص��مها بن��اء عل��ى دع��وات إيديولوجي��ة تبش��يية، ا ترتب��ط بالص��ال
 الطبقي��ة لتل��ك الم��اهي، و ا تعتم��د عل��ى فه��م موض��وعي للواق��ع، ب��ل لركه��ا رغب��ات ذاتي��ة، تظ��ل إرادي��ة
 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 ت��د ل��ا ص�دى وس��طها، و غ��ابت م��ع تش�تت أص��حابا، و بقي�ت الح��زاب الوطني��ة ال�ت

  � هن��اك م��رة أخ��رى خل��ط مقص��ود بي "اال��اد الغرب للش��غل" كنقاب��ة جاهيي��ة وبي القي��ادة البيوقراطي��ة ل��ذه النقاب��ة، و ال��دف تري��ر موق��ف ع��داء13
منظمة "إل المام" الزعوم لللاد الغرب للشغل.

  � موق��ف منظم��ة "إل الم��ام" ك��ان موقف��ا مب��دئيا، ينطل��ق م��ن ض��رورة ال��دفاع ع��ن وح��دة الطبق��ة العامل��ة، و التص��دي ل��اوات البجوازي��ة و البجوازي��ة14
الصغية تقسيمها لفائدة مصالها السياسية و الطبقية، و ا علقة له بوقف عدائي من "االاد الغرب� للشغل" أو "الكنفدرالية الديوقراطية للشغل".

1919



www.30aout.info

 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 الوض��وعية للواق��ع، أس��قط "إل الم��ام" و ب�اقي الموع��ات اليس�ارية ف التض�خيم م��ن
 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، م��ا حج��ب عنه��ا إدراك ال�دور الفعل�ي ال�ذي تق��وم ب��ه تل�ك الق�وى ف الص��راع الطبق��ي، و ه��و ف
 اعتقادن�ا دور تق�دمي ملم��وس و ب�ارز ف الواق��ع، و ا ب�د م��ن التأكي�د هن�ا عل�ى أن الخط�اء ال�ت وقع�ت
 فيه��ا تل��ك الق��وى – ا  كم��ا يق��دمها اانته��ازيون اليس��اريون و لك��ن ه��ي ف الواق��ع - أخط��اء ارتكب��ت
 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
 مهم��ة ااتاه��ات اانتهازي��ة اليس��ارية، ال��ت تتحي الفرص��ة التق��اط م��ا يك��ن أن تع��ل من��ه م��ادة لتوي��ج

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
 الم��ام" نفس��ها عن��اء البح��ث ال��دي و الدراس��ة العلمي��ة للمش��كلة، ب��ل زعم��ت أن الم��ر يتعل��ق بن��اورة
 حبكت خيوطها من طرف اامبيالية و الكم و الحزاب، فاتدت من القضية حصان طروادة للطعن
 ف نضالية الحزاب الوطني��ة التقدمي��ة، و اتامه��ا بالعمال��ة و الذيلي��ة السياس��ية للحك��م، و انطلق��ت تزك�ي
 إيديولوجي��ة اانتهازي��ة اليس��ارية وس��ط الش��بيبة التعليمي��ة، و أص��بح هه��ا الرئيس��ي ه��و تردي��د ش��عار "تقري��ر
 الص��ي" بناس��بة أو بغي مناس��بة، و وج��دتا فرص��ة جدي��دة للكث��ار م��ن الناش��ي، معتق��دة أن��ا بمارس��تها
 الفوقية هاته، ستتوصل إل إقناع الماهي بوقفها، و توفر لنفسها ش��روط ال��روج م��ن العزل�ة الانق��ة ال�ت

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،
 ال��ذي م��ن مكون��اته الساس��ية الث��أثر الس��طحي و الس��ريع بالح��داث الباق��ة و البه��رة. هك��ذا تيل��ت ف

  نظري��ة إس��تاتيجية جدي��دة - و م��ا أك��ثر النظري��ات ااس��تاتيجية اليالي��ة ال��ت تبنته��ا1977بداي��ة س��نة 
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 "إل الم��ام" ف حيات��ا القص��ية - أطلق��ت عليه��ا إس��م نظري��ة الث��ورة ف الغ��رب العرب "لت��ل فيه��ا مس��ألة
 قي��ام "المهوري��ة الص��حراوية "موقع��ا موري��ا، و ه��ي حس��ب ه��ذه النظري��ة - الط��وة الول ن��و الث��ورة 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 الس�لح هن��اك، م��ن أج��ل ض�رب القواع��د اللفي��ة للحك�م و الس��اهة ف إن�اح "المهوري��ة

الصحراوية".
 هكذا كانت مموع��ة "إل الم�ام"، و من�ذ أن ان��دلعت ال��رب، ت�ذكي الم��اس للتط��احن و ااقتت��ال 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
 السياس��ي لش��عوب النطق��ة، و ي��دم ك��ذلك تق��دم الص��راع الطبق��ي ف الغ��رب، لك��ن الم��ر عك��س ذل��ك
 تام��ا، إذ أن تأيي��د ال��رب ال��دائرة ف الص��حراء، يص��ب ال��اء ف طاحون��ة ق��وى التخل��ف، و يفت��ح الب��اب
 واس��عا لتص��بح النطق��ة مرتع��ا خص��با للق��وى العظم��ى، ال��ت ت��تبص بش��عوب الغ��رب العرب، ماول��ة إن��زال
 قبض��تها عل��ى خيات��ا و طاقات��ا ااقتص��ادية و البش��رية، و ااس��تيلء عل��ى مواقعه��ا ااس��تاتيجية الام��ة،
 كم��ا أن إذك��اء ال��رب، و الش��ادة ب��الراب و ااس��تنزاف ال��ادي و البش��ري، و ب��الويلت العدي��دة ال��ت

  أبري�����ل17تفرض�����ها عل�����ى ش�����عوب النطق�����ة (كم�����ا فعل�����ت مموع�����ة "إل الم�����ام" ف بيان�����ا ال�����ؤرخ ب
 ، ا يك��ن ت��بيره مطلق��ا ف نظرن��ا، بج��ة تلبي��ة الطام��ح الس��تقللية للص��حراويي، و ا بج��ة197915

 لقي��ق مش��روع "ث��وري" 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 آف��اق الوح��دة النش��ودة بينه��ا، ب��ل عل��ى
 العكس من ذلك، يعمق التناقضات و الروح الليم��ة، و يزي��د م��ن ت�دمي العلق��ات التاريي�ة و النض��الية
 الشتكة، و بذلك يساهم أنصار الرب ف مموعة "إل الم��ام"، م��ن حي��ث ايتس��بون، ف ص��ب ال��اء
 ف طاحونة الش��وفينية و الع��داء بي ش��عوب النطق��ة، و ا يغي ف الم��ر ش��يئا، ادع��اؤهم مارب��ة التعص��ب

 � بيان سياسي أصدرته قيادة منظمة "إل المام" بالسجن� الركزي.15
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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
 مس��اندة المهوري��ة الص��حراوية، رغ��م مظه��ره الث��وري ال��باق، فف��ي  ج��وهره ل��ه ج��وانب رجعي��ة تام��ا، لن��ه
 يوفر شروط تعمق تدخل القوى العظم��ى و بيادقه��ا ف الش�كل، م��ع م��ا يك��ن أن ي�تتب ع��ن ذل��ك  م��ن
 ويلت عل��ى حري��ة ش��عوب الغ��رب العرب و إس��تقللا، و لن��ه موق��ف مض��اد لطم��وح ه��ذه الش��عوب 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 جدي�دا ف العلق�ات فيم�ا بينه��ا،
 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
 يس��تجيب ف الظ��روف الراهن��ة، لش��عوب الغ��رب العرب ف الوح��دة، و ي��ول دون دف��ع النطق��ة للس��قوط

فريسة للقوى العظمى.
: تعامل "إلى ا مام" مع تناقضاتها الداخلية: تعامل "إلى ا مام" مع تناقضاتها الداخلية55

 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
 ، مس����ألة الديقراطي����ة داخ����ل ال����زب، و إذا ك����انت" الركزي����ة الديقراطي����ة"1970ااش����تاكية ف ص����يف 

 بالضمون الذي مورست به آنذاك م��ن ط��رف ال��زب، لت�اج ال تقيي�م نق�دي، يش��مل بنيت��ه السياس��ية و
 التنظيمية، فل بد من تسليط الضواء عن الكيفية الت كانت تطرح با من طرف مموعة الطلبة، الذين

 ، فلقد ع��الت ه��ذه الموع��ة مس��ألة الديقراطي��ة داخ��ل ح��زب التح��رر و16شكلوا "إل المام" فيما بعد
 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
 يركه��ا ف ط��رح ش��عار تط��بيق الديقراطي��ة ف ال��زب ه��دف ج��دي، م��ن أج��ل ت��وفي ش��روط أك��ثر ملئم��ة

  � من خلل النص نقرأ باستمرار، أن الطلبة ه�م م�ن أسس�وا منظم�ة "إل الم�ام"، و ال�ال أن ه�ذا التأس�يس س�اهم في�ه إل ج�انب الطلب�ة مناض�لون16
نقابيون وأساتذة و مهندسون و تلميذ و حت بعض الفلحي و العمال.
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 لتط��وير الص��راع الديل��وجي و السياس��ي ال��ديوقراطي وس��طه، و لن فك��رة اانش��قاق، و ت��اوز ال��زب 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

   نائي��ا ع��ن طري��ق عق��د م��ؤترالرضية، اتدت مسألة الديقراطية بعدا حادا، ارتبط بدف إزاح��ة القي�ادة
وطن.

  و انسجاما مع فكر هذه الموعة، و مع طبيعة القطاع ال�ذي ك��انت تتواج��د في��ه (الطلب��ة)، بي��ث ك��ان
  الف��ق و التعام�ل العقلن م�ع الش�اكل، س��عت إل الل��ول الس�هلةالرحب�ةينقصها طول النف��س و النظ�رة 

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

 ، م��ن ال��ذين لعب��وا دورا17الديقراطية ف علقاتا الداخلي��ة، و رغ��م أن العارض��ة ج��اءت م��ن ط��رف واح��د
 هاما ف اانشقاق، و عضو ف القيادة، و أنا كانت جزئية، و ل ترج عن دائرة الفك��ر الي��ديولوجي و
 السياس��ي الع��ام للمجموع��ة، إا أن��ا م��ع ذل��ك لفظت��ه م��ن ص��فوفها، دون ان تفت��ح م��ال النق��د و مارس��ة

الصراع الديقراطي داخلها.
 ، عن��دما ط��رح وجه��ة نظ��ر18، تك��رر نف��س التعام��ل م��ع عض��و مس��ؤول ف القي��ادة1971و ف ناية سنة 

 مالفة للفكر السائد، بصدد الواقع ااقتصادي و ااجتم�اعي و السياس�ي للبلد، فتم��ت ماص�رة وجه�ة
نظره، و مورس الجهاز السياسي و التنظيمي ف حقه، و انتهى المر بإبعاده من السؤولية.

  � يتعل��ق الم��ر بالس��يد حس��ن بنع��دي، ال��ذي، و إن س��اهم ف التأس��يس، فم��ا لب��ث أن تل��ى و تراج��ع ع��ن م��واقفه، و أص��بح بع��د ذل��ك أح��د الط��ر17
 الساس��ية و الب��ارزة لبيوقراطي��ة "اال��اد الغرب للش��غل"، و للمزي��د م��ن العلوم��ات عل��ى الش��خص ف تل��ك الادث��ة يك��ن الرج��وع إل اس��تجواب للمعن
 بإحدى الذاعات الغربية، حيث أكد على وعيه آنذاك بطإ الطروحات الت تبناه�ا. و م��ن العل��وم أن الس�يد حس�ن بنع��دي ك�ان أح��د مؤسس��ي ح�زب

"الصالة و العاصرة" الذي احتل فيه موقعا قياديا، قبل أن ينسحب منه فيما بعد.
  � يتعلق المر هنا بالسيد ريوند بنعيم، الذي قاد أول ماولة سياسية يينية و إصلحية داخل منظمة "إل المام"، أما سبب عزلته فيج��ع إل ثلث��ة18

 أمور، أولما مواقفه السياسية، و ثانيهم�ا، اتص�افه ب�الوف و الب كلم��ا تعل��ق الم��ر بإن�از مه�ام نض�الية كل��ف ب�ا، و كمث�ال عل��ى ذل��ك ل��ول بيت�ه إل
 ، حي�ث ه��دد النظم��ة بإفش��اء أس��رارها إذا1972مزن للمنشورات ل يقم بتوزيعها، و ثالثهما، انياره النفسي و السياسي بع�د انطلق حل��ة اعتق��اات 

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 م��ع العزل��ة الانق��ة، و تص��اعد ح��دة الزم��ة ال��ت ك��انت تعيش��ها"إل الم��ام"، ل1972و بع��د س��نة 
 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

– 1970التبني منه���م، و الس���تعدين لتبن نجه���ا السياس���ي الع���ام، ال���ذي تبل���ور خلل   ، و1972 
 ، ل تظه���ر1974-1972ال���ذين ف���رض عليه���م القم���ع الس���تمرار ف اارتب���اط ب���ا. و خلل س���نوات 

 داخله��ا إا اختلف��ات بس��يطة، و ا تتع��ارض و الفك��ر الع��ام الس��ائد، ل�ا عرفت��ه ه��اته الف��تة م��ن ج��ود ف
 ، و اس����تمرار تقل����ص هيكله����ا التنظيم����ي و قاع����دتا ااجتماعي����ة، و19وض����عيتها السياس����ية و التنظيمي����ة

 خاص��ة وس��ط القط��اع الطلب، ال��ذي ع��اش القم��ع و الرك��ود خلل ه��اتي الس��نتي. و م��ن اانعكاس��ات
 البارزة لذا الواقع على "إل المام"، النسحابات الت أصبحت ظاهرة واسعة قياس��ا لجمه��ا. و ك��انت

 ، و حلت القم��ع ال��ت تعرض��ت ل��ا م��ابي1974ترب��ة العزل��ة السياس��ية الانق��ة ال��ت ع��انت منه��ا بع��د 
 ، و ال����ت أدت بالغلبي����ة الس����احقة م����ن أعض����ائها إل دخ����ول الس����جون و العتقلت،1974-1976

 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 التجرب��ة و

 عن��همعتمدا عليها، كممارسة أبرزت الطريق السدود الذي سلكته تل��ك الموع��ات، و ه��ذا اات�اه ع��ب 
 عدد قليل جدا من الناضلي، أما ااتاه الثان، فاعتب أن الط السياس��ي ال�ذي بل�ورته "إل الم��ام"، و
 مارست على ه�داه ص�حيح تام��ا، و أن التص��فية السياس�ية و التنظيمي��ة ال�ت تعرض��ت ل�ا ش�يء ع�ابر، و
 يرتب��ط بأخط��اء فردي��ة، أم��ا ال��ط السياس��ي فه��و ب��رئ، و يعت��ب ه��ذا اات��اه، أن ك��ل متش��كك ف الت��وجه
 الفك��ري و السياس��ي و التنظيم��ي ل"إل الم��ام" ا يس��عى إا لتبئ��ة أخط��ائه، هك��ذا رف��ض الع��بون ع��ن
 ه��ذا ال��رأي، أي نق��اش أو تس��اءل ع��ن ج��وهر الفك��ر الي��ديولوجي و السياس��ي لتل��ك النظم��ة، ب��ل رفع��وه
 إل مس��توى التق��ديس ا ي��أتيه الباط��ل م��ن بي ي��ديه و ا م��ن خلف��ه، و ل يقف��وا عن��د ح��د التش��بت ب��ه

 � ف تصريح لكاتب الوثيقة، صدر بسلسلة "أقصى اليسار" جريدة "الحداث الغربية"، يكذب نفسه بنفسه بالنسبة لاته الفتة.19
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 كامل، ب�ل اجته��دوا لتط�ويره، فص��اغوا م��ا س�وه بنظري��ة "الث��ورة ف الغ��رب العرب" ال��ت تعت�ب، دون من��ازع،
قمة ما وصل إليه الفكر اانتهازي اليساري للمجموعات اليسارية.

 ، أول مناس���بة للص���طدام بي اات���اهي، س���واء فيم���ا ي���ص الت���وجه1977و ك���انت الاكم���ة ف ين���اير 
 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 ح��ول ت��وقيت الاكم�ة، إذ ك�ان اات�اه الول ي�رى 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 العام��ة ال��ت ك��انت تعيش��ها البلد آن��ذاك، و الت��وجه الفك��ري الع��ام ال��ذي س��ار علي��ه أص��حاب
 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

 ، ال���ذي ك���ان ش���عاره1976بالاكم���ة، ل���ذه ااعتب���ارات رف���ض أص���حاب اات���اه الول إض���راب نون���ب 
 "الاكم��ة أو إطلق الس��راح". و لق��د ط��رح أص��حاب ه��ذا اات��اه الث��ان، ض��رورة ال��دفاع ف الكم��ة ع��ن
 نظرية "الثورة ف الغرب العرب"، الت تع��ل م��ن الص��حراء نقط��ة مركزي��ة ف برنام�ج "إل الم��ام"، و ال��دفاع
 كذلك عن "المهورية الصحراوية"، إا أن أصحاب ااتاه الول رفضوا ه�ذا الوق��ف جل�ة و تفص�يل،
 معتبين أن ما يب التكيز عليه هو الش��اكل الداخلي�ة للبلد، لك��ن الوق��ف بش�كل ع�ام حس�م ف قاع��ة
 الكمة لصال التكيز على مسألة الص��حراء، الم��ر ال��ذي س�ح ب�إنزال أحك��ام ج�ائرة بالغ��ة القس�اوة عل��ى

الناضلي العتقلي. 
 و لق��د عج��ل ه��ذا الص��راع بالقطيع��ة التام��ة السياس��ية و التنظيمي��ة بينن��ا، باعتبارن��ا أص��حاب وجه��ة النظ��ر
 العارض��ة و بي مموع��ة "إل الم��ام"، ذل��ك أن الرأيي التص��ارعي كان��ا عل��ى طرف نقي��ض، و اللف��ات

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
 أص��حاب وجه��ة النظ��ر العارض��ة، و اس��تعملت ك��ل الس��اليب  للوص��ول ال أه��دافها، فس��عت ف البداي��ة
 إل طم��س الط��ابع السياس��ي للص��راع، و تق��ديه و ك��أنه ص��راع أش��خاص لركه��م ح��زازات ذاتي��ة، فب��دأت
 تروج دعايات مغرضة عن العارضي لا، متلقة التهم الدنيئة و النحطة ف الصراع، و اتمتهم بالتفس��خ
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 الخلقي و النزام السياسي، إل غي ذل��ك م��ن النع��وت البديئ��ة و الكاذب��ة، ال�ت تس��د مس�توى تل��ف
 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

 ، حي����ث وص����ل مس����توى انط����اط الص����راع إل القاطع����ة الكلمي����ة، و حج����ز1977خلل ناي����ة س����نة 
 السياس�ية عليه�م، و تف�تيش أمتعته�م و زن��ازنم و اس��تفزازهم بش�كل مس�تمر، إل غي ذل�ك م�نخبار ال

 الساليب الت تكشف ع��ن أش��كال ااض��طهاد ال�ت اس��تعملت ف ه��ذا الص�راع، و غي��اب أبس�ط مارس�ة
 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 مس�تطاع مموع��ة"إل الم�ام"، أن ت�واجه العارض�ي لفكره��ا و خطه�ا السياس�ي بغي ه�ذه
 الساليب، ذلك أن الواء الفكري و السياسي هو ما ييزها، و لذا فهي تتخوف أشد ما تتخ��وف م��ن
 النقاش و الصراع السياسي، و لقد كانت تعتق��د أن��ا بمارس��اتا التخلف��ة الرهابي�ة ض��د الخ��الفي ل��ا ف
 الرأي، ستعيد ااعتبار الزائل لفكره��ا، و وجوده��ا السياس�ي و التنظيم�ي، و س�تتمكن م��ن إقب��ار الفك�ار
 العارض��ة، و اليلول��ة دون امت��دادها إل ص��فوفها م��ن جدي��د، إا أن الواق��ع عني��د، وعل��ى ص��خرته تفت��ت
 "إل المام" بأحلمها و آمالا الهزوزة، ذلك أن الصراع انفجر داخلها من جديد، بعد م��رور م��ا يق��رب
 من ثلت سنوات، و برز نفس الرأي الذي أعتق�دت أن�ا لص��نت ض�ده، و أن أس�باب وج��وده داخله�ا
 قد انع��دمت بقطيع�ة أص�حابه معه��ا، كم��ا ب�رزت آراء أخ�رى عدي�دة تتع��ارض و اات�اه الس��ائد، و م��ا أن
 انفجر الصراع م��ن جدي�د، و ب��دأت الطالب�ة بمارس�ة الديقراطي��ة، ح�ت ج�اء ج�واب الس�ؤولي فيه�ا كم�ا
 ك��ان منتظ��را، فط��ردوا جي��ع العارض��ي، و بات��اذ ق��رار الط��رد الم��اعي، ال��ذي س��بقته  انس��حابات ك��بية،
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 تكون مموعة "إل المام" قد عرفت النهاية النطقية، و النسجمة م��ع فكره��ا السياس��ي و الي��ديولوجي
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 طفيلي��ة تعي��ش عل��ى ه��امش الص��راع الطبق��ي و السياس��ي ف البلد، تك��ن  ع��داءا للديقراطي��ة
 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 ك��انت "إل الم��ام"، ق��د حرص��ت من��ذ تأسيس��ها عل��ى ط��رد التناقض��ات 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 معه��ا، ت��ذهب س��دى، ب��ل ه��ي ج��زء م��ن تض��حيات
 شعبنا، على طريق صنع مستقبله الشرق، و دروسها غنية جدا، و مكس��ب لت��دعيم النض��ال ال��ديقراطي

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 ن��و انتكاس��ات، ش��عبنا
 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
 السياس��ية أم��ام ك��ل الناض��لي التق��دميي الغارب��ة، باعتبارن��ا أعض��اء س��ابقي ف ه��ذه الموع��ة، س��اهنا ف
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 تربتها خلل فتة من تارين��ا النض��ال، نعل��ن ب��ذات ال��وقت، تبأن��ا الت��ام م��ن جي��ع مارس��اتا السياس��ية و
.197620الواقف الت عبت عنها منذ سنة 

 و انسجاما مع الواقف الت عبنا عنها أعله، و أم��ام الس��ار الوض��وعي ال��ذي س��ارت في��ه مموع��ة ''إل
 المام''، و كافة الموعات اليسارية الخرى، من��ذ نش��أتا  إل الن ، و ال��ذي ارتب��ط ل��ديها باانغم��اس
 التزايد ف النهج النتهازي اليس��اري، و ف الواق��ف الطفولي��ة اللمس��ؤولة دون أدن ع��بة م��ن التاري��خ، 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،
 قطيعتن��ا السياس��ية و التنظيمي��ة التام��ة م��ع مموع��ة "إل الم��ام"، و نعت��ب أن الواق��ف ال��ت ق��د يت��م التع��بي

عنها باسها، ا تعنينا من قريب أو من بعيد، و ا تعب عن رأينا بتاتا.
                                  

  22/02/198022/02/1980انتهى في انتهى في 
 :توقيعتوقيع

 الشتي بلعباس - عبد ال النصوري – عب��د العزي��ز الطريب��ق – أمن��اي إبراهي��م – مش��بال مم��د أمي –
أحد بوراس – أحد بوغابة – عزوز لعريش – جال بن عمر – يونس ماهد .

  غش��ت" ب��دف تص��حيح30: كل الوامش الواردة ف الوثيق��ة ه��ي موض��وعة م��ن ط��رف موق��ع  " ت;;ن;;ب;;ي;ه
 بعض الكاذيب و الغالطات و اافتاءات على التاريخ، دون تدخل ف الطروحات الت تسد قمة ما

وصل إليه فكر الردة لدى الموعة اليمينية الت تزعمها كل من الشتي بلعباس و عبد ال النصوري.

  � كان على منظري الردة و صحبه، أن يعلنوا منطقيا تبؤهم من تربة النظمة الاركسية – اللينينية الغربي��ة "إل الم���ام" والرك���ة الاركس���ية – اللينيني��ة20
، ما داموا قد اعتبوا أن أطروحات تأسيسها كانت خاطئة.1970الغربية عموما، وذلك منذ التأسيس سنة 
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