
: الوثائق الساسية1980 ــ 1970المنظمة الماركسية ــ اللينينية المغربية "إل المام": الخط الثوري: 

1



: الوثائق الساسية1980 ــ 1970المنظمة الماركسية ــ اللينينية المغربية "إل المام": الخط الثوري: 

4كلمة تقديميةمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممةة

5..................................................................................سقطت القنعة، فلنفتح الطريق الثوري

يالية   المرحلة التاريخية من تصفية المبر
  الغرب العربر  في

19..................................................الثورة في

40.....................................................الوحدة الجدلية لبناء الحزب الثوري والتنظيم الثوري للجماهبر

56..............................من أجل الجبهة الثورية الشعبية ـ دروس النضالت الشعبية وأحداث عاشر يوليوز

اتيجية الثورية 63..........................................................................................مسودة حول السبر

74..................................................................................تناقضات العدو والفق الثوري بالمغرب

  ـ 
ة أشهر من كفاح التنظيم ـ نقد ونقد ذابر 90..........................................................................عشر

ية ـ  113..............................الوضع الراهن والمهام العاجلة للحركة الماركسية اللينينية ـ وثيقة شبه جماهبر

147........................................الوضع الراهن والمهام العاجلة للحركة الماركسية اللينينية ـ وثيقة داخلية ـ 

ان العدو ي الحزب الثوري تحت نبر 157.....................................................................................لنبر

ية للقطاع الطلبر  169..........................................................................................الندوة التحضبر

ية وط قيادة النضال الدفاع  للحركة الجماهبر ئ شر 192...........................................................نحو تهير

وليتاريا المغربر  ـ نقاش منظمتنا مع الفصيل الثالث ـ    لحزب البر
206.................من أجل خط ماركس  لينييي

232".......................................................................................إل المام"النظام الداخل  لمنظمة 

ية وقواها الثورية والديموقراطية   من الصحراء ومهام الحركة الجماهبر
  الحقيقر

243..............الموقف الوطيي

2



: الوثائق الساسية1980 ــ 1970المنظمة الماركسية ــ اللينينية المغربية "إل المام": الخط الثوري: 

247........................................حكم الحسن – عبد ا – الدلي   حكم العطش والجوع والطرد والسي   

نامج الديموقراط   250..................من أجل عزل الحكم الرجع  العميل، تعزيز الوحدة النضالية، تحقيق البر

اء  ة الخضي 257...........................................................................بيان منظمة إل المام حول المسبر

261................................................................................هل يشكل سكان الصحراء الغربية شعبا؟ 

  الغرب العربر  
265.......................................................الجمهورية العربية الصحراوية انطلقة الثورة في

"المرحلوية أو النيومنشفية"

  الحركة الماركسية ــ اللينينية المغربيةمممةة
  في
267إشارات حول أحد المظاهر الساسية للفكر اليمييي

ممممممممممممممممممممممممةةة: ملحق 278التناقض الساس  والتناقض الرئيس 

  الزايبر من طرف الحكم العميل 
282.....................................................لنكشف عن حقيقة التدخل في

ي يدي الطبقة العاملة  291.....................................................................مغرب النضال المستقبل ببر

ي  295........................................................................................ليسقط برلمان الخونة والنتهازيبر

299..........................................................................................عهد الحماية الفرنسية من جديد 

  المنطقة 
يالية والرجعية في 303............................................................الرد الشعير  عل المؤامرة المبر

يالية، من أجل وحدة مغرب الشعوب  312..........................من أجل وحدة شعوب الغرب العربر  ضد المبر

319.....................................................بيان سياس  داخل  بمناسبة الذكرى التاسعة لتأسيس المنظمة 

332.........................................................................................عشر سنوات من الكفاح والصمود 

338ملحق: معطيات حول الوثائق، أفكارها ومضامينها وسياقاتهامةةةةةةةمةمةةةةةةةةةةمةةةممممممممةةة

3



: الوثائق الساسية1980 ــ 1970المنظمة الماركسية ــ اللينينية المغربية "إل المام": الخط الثوري: 

كلمة تقديمية

  تمــــت بلورتهــــا خلل" إل المــــام"إن الوثــــائق الساســــية لخــــط منظمــــة 
ي والمناضــــلت، والـــير  ــــ هــــذا الكتــــاب لكــــل المناضــــلبر

الثــــوري، المقدمـــة هنــــا في

أحــــد الطــــر الثوريــــة، هــــو ثمــــرة مجهــــود قــــام بــــه "إل المــــام"مــــن تاريــــخ المنظمــــة الماركســــية ــ اللينينيــــة المغربيــــة ) 1980ــ  1970(المرحلــــة الول 

فة للمنظمة، ا  لرفيق فؤاد المحبر
، في   تقـدمها وسـياق تبلورهـاح تجميعها وتحقيقها وضبطها وطرالهيلل 

 مجموعة من المعطيات حول الفكار الير

ـــ هنـــا (انظـــر ملحـــق الكتـــاب بهـــذا الصـــدد( ،الوثـــائق الساســـية)ة وه  ي ، ولكـــل المناضـــلت والمناضـــلبر ي ـــ الثـــوريبر ي ي ــ اللينينيبر ة لكـــل الماركســـيبر ّمـــ
) مقدق

بمختلــف تجــاربــهم وطروحــاتهم، إل جــانب التعريــف وتعميــق معرفتهــم بمرتكـــزات خــط المنظمــة الثــوري لتلــك المرحلــة، وتصــوره للثــورة الوطنيــة

اكية، نهــــدف منهــــا كـــذلك، ضــــمن اســــتمرارية خــــط الضاع ضـــد  ــــ عل طريــــق الثــــورة الشــــبر
ــــ ــ اللينييي الديمقراطيــــة الشــــعبية بقيــــادة الحــــزب الماركس 

ورة انبثــاق وتبلــور خــط المنظمــة الغبــار الكــثيف الــذي بــه أحــاط خــط التحريفيــة كتلــة كنــس التحريفيــة الجديــدة،  اتيجر  الثــوري، بعــد أنســبر الســبر

ورة النفجار السياس  والتنظي    ). 1980" (إعادة البناء"وانطلق ما س   ب ) 1979(استفرد بها عن طريق الستيلء عل قيادتها خلل سبر

غشت 30موقع 
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!سقطت القنعة، فلنفتح الطريق الثوري
1970غشت  30

وع الول  للطروحة الثورية
المشر

:تقديم
يــة العميقـة 1970فجر صيف    أسدلت ستارا كثيفا أمام التطلعــات الجماهبر

جوازية الير  فإعـادة تكتـل الحــزاب.بالمغرب مجمل تناقضات البر
جوازيـة عل حقيقتهـا، بعـد أن سـقطت ـ  إطـار الكتلـة الوطنيـة وظهـور البر

  للقـوات الشـعبية) في
جوازية الوطنيـة (السـتقلل والتحـاد الــوطيي البر

ــــ الحكــــم، عمليــــة جعلــــت حــــدا لكــــل المغالطــــات الناجمــــة عــــن  
ــــ تســــخبر الشــــعب لنيــــل مســــاهمة ضــــئيلة في  

أقنعتهــــا، بمثابــــة سمســــار يجتهــــد في
لمانيـــة برجوازيـــة، مــادة بــذلك أحســـن الضـــمانات للحكــم الفـــردي، بيــد أن انقســـاماتها الســـطحية، ومواجهـــة برلمانيـــة الحكـــم الفــردي المزيفــة ببر

ي ل تعتبر الشعب أكب  من حصان تمتط صهوته لمانيتبر   البر
.كلير

اكية"ولعــل محاولـة  ة " حــزب التحــرر والشــبر ـ  حضـبر
جوازيــة لتعـبر عـن" الكتلـة"الراميـة إل نيـل نصـف مقعـد في لمانيـة البر عل أسـاس نفـس البر

ها نفس الحتقار للجماهبر والخوف من نضالتها ي   يمبر
ة الير جوازية الصغبر  .نفس الروح الطبقية للبر

 كما أن المواقـف الغامضــة و الملتويــة الـير
وع  ي العـرب هـو تنظيـم الجمــاهبر وتعبئتهــا ضـد مشـر ـ  الـوقت الـذي كــان واجـب الــوطنيبر

جوازيون، في ،"روجــرز"عـبر عنهـا جميـع السياســيون الـبر
  السياســة وتجعــل منهـم صـورا محليـة طبـق الصــل ل 

في ذمة من محبر ي هيكــل"تشكل خيانة شاملة من طرف تلك الشر منظــم الهزائــم" حســنبر
  (وثـورته الجبـارة)،

  يـذرفونها الن حشة عل الســفك والتقتيــل الـذي يتعــرض لـه الشــعب الفلســطييي
والستسلمات، وإن دموع التماســيح الــير

ـ  هــذه
مه البعـض الخـر، إذ التحقـوا جميعـا في ي   غمرنا بها بعضهم، ول السكوت المتــواطئ الـذي الــبر

ل يمكنها أن تنسينا الحملت التضليلية الير
إن طريــق المســتقبل الوحيــد بالنســبة للمغــرب،: كــل هــذا يفــرض الحقيقــة التاليــة. المرحلــة الحاســمة مــن الثــورة العربيــة بمعســكر أعــداء الثــورة

ــ هيكلــة الداة  
ــ التوضــيح اليــديولوجر  حـــول هــذا الطريــق، وفي  

ي هــو المســاهمة في ي المخلصــبر الطريــق الثــوري، قــد انفتــح وواجــب كــل المناضــلبر
 "الحاسمة، 

وع الول  للطروحة الثورية". الحزب الماركس  – اللينييي
.وهذا ما سيتناوله المشر
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ي المغرب أول:
القوى الثورية المتواجدة فف

  المغرب إل ثلث طبقات رئيسية
:تنقسم الطبقات في

ادوريةــ 1 :الوليغارشيا الكمبر
ذمة مـــن الفـــراد يمارســـون ســـلطة سياســـية مطلقـــة مـــن خلل الجهـــاز القمع ـــ للدولـــة  )،( وتتكـــون مـــن شرـــ ال  وأحيانـــا تحـــاول تغطيتـــه بطلء ليـــبر

ايد يوما بعد يوم وتشمل سطوتها مختلف القطاعات، فمن الصناعة والتجارة إل الفلحة مع ارتباط وثيق بالرأسمال الجنير  ي .ونفوذها يبر
ـــــ لهـــــذه الوليغارشـــــيا هـــــو الرأســـــمالية العالميـــــة) (أ   تصـــــبح مجـــــرد تغطيـــــة لتوزيــــع العمـــــل. إن الســـــند الرئيس 

فـــــوراء الخلفـــــات الســـــطحية والـــــير
ياليـــة المريكيـــة ياليـــة مـــا فـــتئت تتقـــوى وتتعمـــق تحـــت قيـــادة المبر  ـــ. وتقســـيمه، نجـــد أن الوحـــدة العالميـــة المبر

وإن أبنـــاك العمـــال النشـــيطة في
  من بينها بنك 

ياليــة" روتشيلد"فرنسا، والير س أشــكال المبر ة أحد القلوب النابضة للصهيونية، أبشع وأشر الذي يشكل بصفة صيحة ومباشر
ادوريـــة   تقـــوم بهـــا الوليغارشـــيا الكمبر

ـــ عمليـــة النهـــب المتضـــاعفة الـــير  
ف وتســـاهم بنهـــم في كمـــا أنهـــا تـــؤمن. عـــدوانا وعنضية، هـــذه البنـــاك تشرـــ

 ــ والنفـط 
ـ ... بتوسيع هذه العملية بأشكال جديـدة كالســياحة والمرافــق الزراعيــة–الصـناعية للســكر ونـوار الشــمس وتربيـة المواسر

وبتعميقهـا في
ولقــــد تجل بوضــــوح تــــام تواطــــؤ أبنــــاك العمــــال والحتكــــارات المريكيــــة والوليغارشــــيا. القطاعــــات الكلســــيكية مثــــل المعــــادن وتجــــارة اليــــراد

 ــ 
 ــ عمليــة تنســيق الــذخائر النفطيــة والمعدنيــة في

ادوريــة (الطفيليــة) المغربيــة والموريتانيــة في  ــ التخطيطــات الراميــة" الصــحراء الغربيــة"الكمبر
وفي

يالية عل ذلك الجزء من الوطن العربر  .إل استيلء المبر
  وضــعية(ب) 

  تهدف إل الشاع بعملية نهب البلد وتوسيعها تؤدي إل نزع الِملكية من الجماهبر القروية، وإل الزج بها في
هذه السياسة الير

 ـــ معتقلت مـــن نـــوع
ـــ في ـــ المنقي  

ـــ بهـــا في ية للرأســـمالية العضية والرم  ـــ ـــ ذلـــك مـــن المعتقلت الحضي  ـــ مـــدن القصـــدير وغبر
وليتاريـــا وحشـــدها في البر

.جديد مثل أسواق الشغل لوروبا الرأسمالية
ادوريــة الــذي ينتــج عــن هــذا النهــب يتــم بمجــرد إدمــاج الرواســب المتجــذرة ــ مــن طــرف الوليغارشــيا الكمبر ـ والمباشر ـ 

إن قمــع الجمــاهبر الوحسر

 ــ
قيتهم الشيعة إل المناصــب العليــا داخــل الســلطة القمعيــة لتخليهــم عــن كــل شــعور وطيي للقطاعيــة القديمــة، وكــذلك لشــخاص يــدينون بــبر
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ء الـــــذي يهيئهـــــم جميعـــــا إل اســـــتعمال العنـــــف والظلـــــم وبغـــــض الشـــــعب مـــــن أجـــــل خدمـــــة مصـــــالحهم  ـــــ
ولنعـــــدام خصـــــال النســـــان فيهـــــم، السر

 ـــ الحيـــاء الشـــعبية،. الشخصـــية، ومصـــالح الوتوقراطيـــة والرأســـمال الجنـــير 
 ـــ الباديـــة كمـــا في

إن الســـاهرين عل التنفيــذ اليـــوم  لهـــذا الســـتبداد في
  ذلك جهاز البوليس ورجال الدرك وشبكات الُوشاة

ي يساندهم في .يتشكلون من القواد والشيوخ والمقدمبر
، الـذين يجــرؤون ي ـ  اللجـوء إل اغتيــال واختطــاف وتعــذيب المناضــلبر

ادوريــة في دد الوليغارشـيا الكمبر ، ل تــبر فعلوة عل التعســف والقمـع اليــوم 
ي حلـول ثوريـة، والـذين يعرضـهم ضـعفهم إل القمـع نظــرا اليـة طــارحبر جوازية الليبر عل الخروج عن الطار السياس  الخاضع والمتواطئ مع البر

اتيجية ثوريـــة يعززهـــا المنهـــج العل  ـــ ـــ. لعـــدم تـــوفرهم عل هيكـــل وإيديولوجيـــة واســـبر  
ادوريـــة ل تعتمـــد في مـــع الشـــارة إل أن الوليغارشـــيا الكمبر

الية إل كطلء خارجر  نظرا للبنية البوليسية الثابتة للدولة .الواقع الليبر
ــ أن هــــذه البنيــــة البوليســــية تحمــــل بــــذور زوالهــــا نظــــرا لن اســــتعمال العنــــف المســــتمر والظلـــم واحتقـــار النســــان يعزلــــه عــــن كــــل قاعـــدة )ج( غبـر

،. اجتماعيــة هكــذا فــإن جمهــور البــوليس والــدرك لــم يعــد مــن الســهل العتمــاد عليــه فيمــا يخــص القيــام بــالقمع العنيــف ضــد نضــالت الجمــاهبر
( ادورية تعتمد أكب  فأكب  عل الفرق المدربة خصيصا كفيالق التدخل الشيــــع (سي   .كما أن الوليغارشيا الكمبر

  تقـــــوم عل خيانـــــة المصـــــالح الوطنيـــــة مـــــن طـــــرف الوليغارشـــــيا
ويبـــــدو أن هـــــذا التنـــــاقض امتـــــد إل داخـــــل الجيـــــش الـــــذي يشـــــعر بالسياســـــة الـــــير

  تنت   إليها جماعة كبار الضباط الذين أنتجتهم الجيــوش الســتعمارية
ادورية الير ة وكــذلك. الكمبر جوازيــة الصــغبر لكـن تكـوين وإيديولوجيــة البر

ســوف. انعــدام الحــزب واليديولوجيـــة الثوريــة منــع الطــر العســكرية الوطنيــة مــن إدراك الســـبيل الســديد المرتبــط بالمعركــة الثوريــة للجمـــاهبر
  البلد نتائج إيجابية عل هذه الطر وعل جماهبر الجنود المنبثقــة مــن الشــعب

يكون لنمو هذه المعركة وتجذيرها العضوي واليديولوجر  في
ادورية اتيجيته وتكتيكه وتنظيمه إل عزل الوليغارشيا الكمبر يطة أن يهدف كفاح الجماهبر بقيادة الحزب الثوري وأن تهدف اسبر .شر

  أخذت )د(
ة التجارية والصناعية والعقارية الير جوازية الكببر   عملية نهبها لقتصاد البلد نواب البر

ادورية قد أدمجت في إن الوليغارشيا الكمبر

  مــا فــتئت منــذ الســتقلل مرهونــة بمصــبر الرأســمال الجنــير 
ــ النمــو قبــل الســتقلل، إذ لعبــت دورا وطنيــا، والــير  

جوازيــة. في ــ هــذه البر إن ممثل 

ياليــة، وفيمــا يتعلــق بالتســيبر ادوريــة فيمــا يتعلــق بعلقاتهــا القتصــادية والماليــة بالمبر ة يخــدمون بالخصــوص مصــالح الوليغارشــيا الكمبر الكــببر
  تعمق بوسائلها سياسة الستعمار الجديد

يالية والبناك والجهزة الير .والتنمية وذلك بالتعامل مع تقنوقراطير  المبر
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وقراطيــة، هــذه )ه( جوازيــة المتوســطة الببر ادورية تستعمل البر   هذه القطاعات، فإن الوليغارشيا الكمبر
وبالعتماد عل هؤلء الشخاص، وفي

ة آلف أشة-الفئة الجتماعية    إطار هذه الجهــزة الداريــة والقانونيــة والجتماعيــة والقتصـادية الهيئــة- المتكونة مما يقرب من عشر
تشكل في

ي يقومـون بـدور مماثــل داخــل الجهـاز القمعـ    الســلطة المرؤوسـبر
ادورية، كمــا أن مـوظقي إن أغلبيـة أسـاتذة الجامعـة. المنفذة للوليغارشيا الكمبر

جوازيــة ــ هــذا الجهــاز والجهــزة السياســية للبر ي ــ هــذه الفئــة الجتماعيــة ويشــكلون صــلة وصــل خاصــة ببر  
قــد انــدمجت موضــوعيا وإيــديولوجيا في

الية .الليبر

ـ  المجتمــع المغربر ــ
ي في ي متـواطئبر   انــدمجوا فيهـا، أو تقنــوقراطيبر

  تقــوم عل الفسـاد والــير
ة الـير وبصفتهم إما أشخاص مقيـدين بالهياكــل المباشرــ

 ـــ آن
وقراطيــة محتقـــرون مــن طــرف أســيادهم ومــن طــرف الجمـــاهبر في جوازيـــة المتوســـطة الببر نظـــرا لنمـــط حيـــاتهم ومشـــاغلهم، فـــإن ممثل ـــ البر

جوازية ويركنون إل التقنية. واحد ي بالجهزة السياسية البر هم فإننا نراهم مرتبطبر .وحير يرتاح ضمبر
ونظــرا لهــذه التبعيــة الماديــة والمعنويــة فــإن هــذه الفئــة الجتماعيــة لــن تســتطيع أن تلعــب دورا سياســيا ايجابيــا أو ســلبيا، وإل -كمــا فعلــت حــير

إل أن الجمــــود العــــام لقتصــــاد البلد وتناقضــــات. الن- فلــــن تتعــــدى القيــــام بــــإغراء بعــــض الطلبــــة وأشهم الــــذين يــــأملون حل فرديــــا لمشــــاكلهم
 ــ الواقــع تحــد مــن عمليــة مغربــة الطــر، يجعــل مــن هــذا الغــراء شــيئا وهميــا

  مــا فــتئت في
ادوريــة الــير ومــن الطــبيع  أن تخضــع. الوليغارشــيا الكمبر

يالية .هذه الفئة الجتماعية موضوعيا للمبر
ادوريـــة تســـتعمل اليديولوجيـــة كـــأداة مــن أجــل خــداع أو شــل الجمــاهبر )و( ــ. إن الوليغارشــيا الكمبر  

ـ في إن الداة اليديولوجيـــة الكـــب  فعاليــة هـ 
  ســـوف نســتعرض ملمحهــا فيمـــا بعــد

اليـــة الـــير جوازيـــة الليبر ا إيـــديولوجيا. الواقـــع الداة البر ادوريـــة لزالــت تمـــارس تــأثبر ولكـــن الوليغارشــيا الكمبر
 ــ بعــض الوســاط الفلحيــة، وذلــك باســتعمالها للطرقيــة (الزاويــات)

ا باســتعمالها للــدين وتــأليه الِملكيــة وخاصــة في ولكــن هــذا التــأثبر يظــل. مباشرــ
ياليـة والصــهيونية -أعــداء العــرب- فحســب، بــل إن ســلوكها اليــوم  أساســا ادوريــة ليســت متواطئـة مـع المبر سطحيا نظرا لن الوليغارشــيا الكمبر

  الصيل عن طموح الجماهبر المسلوبة والمحرومة من العدالة
  الحقيقة التعببر الذابر

.يمس مسا صيحا بأصول الدين الذي يكون في
، مبينــا أن الطريــق الثــوري هــو وحــده الكفيــل بحــل كــل أشــكال الســتيلء خصوصــا وأن الهــدف عل الحــزب الثــوري إذن أن يستأصــل هــذا التــأثبر
ـ  إطـار

ى وفي ـ  إطـار الثـورة العربيـة الكـبر
اك  في

يــ الفقــراء إل بنـاء مجتمـع اشـبر الثوري يرنو اعتمادا عل الديكتاتوريـة الديمقراطيـة للعمــال والفلحبر
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، ولن هذا اث السلم    تجسدت ذاتيا بتشبث الجماهبر بالقيم النبيلة للبر
، يضمن العدالة الجتماعية الحقة، تلك العدالة الير الوطن العربر 

  القرن الجاري
  تقاليد النضالت التاريخية الشعبية الدائمة المتجسمة في

  النتفاضة الشــعبية ضـد مـولي عبـد الحفيـظ،. الهدف ينغرس في
في

، ومــوج وحمــو وعبــد الكريــم الخطــابر  يــ   قادهــا مــاء العينبر
 ــ معركــة الشــعب البيضــاوي وكافــة الشــعب المغربر ــ تحــت قيــادة. والنضــالت الــير

وفي

  كانت كلها تناهض تسخبر السلطة المركزية لفائدة المصلحة الشخصية ومصلحة الجنير 
.المقاومة، تلك النضالت الير

الية2 جوازية اللبر  : ــ البر
ة جوازيــــــة المتوســــــطة والصــــــغبر ــــــ ظــــــل الرأســــــمال الجنــــــير . وتتكــــــون مــــــن البر  

ة قــــــد تمكنــــــت مــــــن إيجــــــاد مقعــــــدها في جوازيــــــة الكــــــببر وإذا كــــــانت البر
  مــن الضـــمحلل القتصــادي والجتمـــاع  الناتـــج عـــن الطغيـــان

ـ المدينــة والباديـــة تعـــابي ـ 
ة في جوازيـــة المتوســـطة والصــغبر والوليغارشـــيا، فـــإن البر

ادورية وعن نهجها القتصادي .السياس  للوليغارشيا الكمبر
ي )أ( ، كمــــــا تشــــــمل التجـــــار المتوســـــطبر ي ي الصـــــغار والمتوســـــطبر ي الصـــــناعيبر جوازيـــــة الرأســــــمالية تشــــــمل المقـــــاولبر جوازيـــــة المتوســــــطة والبر إن البر

ي ي الغنياء وصغار ومتوسط  الملكبر جوازية القروية المكونة من الفلحبر .والبر
ة يـــ ـ هـــذه المرحلـــة بالضـــبط ركبر ـ 

جوازيـــة الرأســـمالية نوعـــا مــن النمـــو خلل العشرـــ ســـنوات الول بعــد الســـتقلل، وكـــانت في لقــد عاشــت هـــذه البر
جوازيــــة فحســــب. حــــزب الســــتقلل الساســــية ادوريــــة لــــم تقــــض عل الســــلطة السياســــية الحقيقيــــة لهــــذه البر إل أن هيكلــــة الوليغارشــــيا الكمبر

 ـــــ حالـــــة الســـــتثناء ودســـــتور 
ت عنـــــه شـــــكليا في ء الـــــذي عـــــبر  ـــــ

جوازيـــــة1970-السر  ـــــ نفـــــس الـــــوقت مـــــن المكانيـــــات القتصـــــادية للبر
- بـــــل حـــــدت في

.الرأسمالية
ادوريـة والخضـوع لنهبهـا، هـذا إن لـم يكـن ومن أجــل ضـمان اســتمرارها نجـد هـذه الرأسـمالية نفسـها مرغمـة عل التعامـل مـع الوليغارشـيا الكمبر

ادورية والرأسمال الجنير    النهاية الفلس بسبب الحتكارات الفعلية المكونة من الوليغارشيا الكمبر
ها في .مصبر

  السياســة
في ، هــذا العجــز الــذي يرجــع بــدوره لعجزهــا القتصــادي كطبقــة اجتماعيــة، ونظــرا لعجــز محــبر ــ جوازيــة السياس  ونظــرا لعجــز هــذه البر

جوازيــة عــن الــدفاع عــن مصــالحهم، فــإن هــذه الطبقــة ليــس لهــا اختيــار ســوى اللتحــاق بــالدارة السياســية للوليغارشــيا فيمــا يخــص التــورط. البر
ـ  دولـة تعتمـد ديمقراطيــة برجوازيــة وطنيـة مـن جهـة ولنهـب

ة أحلمهـا المســتحيلة المتمثلــة في   وقعـت أسـبر
الحال  لهذه الطبقة الجتماعية الير
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 ـــ إطـــار إنجـــاز قطـــاع
يفة في ادوريـــة مـــن جهـــة أخـــرى، فـــإن برنامـــج الحـــزب الثـــوري هـــو وحـــده الكفيـــل بإعطـــاء رؤيـــا واقعيـــة وشرـــ الوليغارشـــيا الكمبر

يــ الفقــراء وذلـك ضــمن المرحلــة النتقاليـة نحــو محـدود مـن الرأســمالية الوطنيــة تحــت قيــادة الدكتاتوريـة الديمقراطيــة الثوريــة للعمــال والفلحبر
اكية .الشبر

اليـــــة، أي المثقفـــــون، أســـــاتذة التعليـــــم الثـــــانوي والمعلمـــــون، كـــــذا طلبـــــة الجامعـــــات )ب( ة تشـــــمل أصـــــحاب المهـــــن الليبر جوازيـــــة الصـــــغبر إن البر
وقراطية جوازية الببر   بناء البر

  تساهم فعل في
.والتقنيون المتوسطون والموظفون الصغار والمتوسطون باستثناء الفئات العليا الير

.فمما سبق يتضح أن هذه الطبقة تتكون من عناص لها وظائف جد مختلفة داخل المجتمع، وظائف وهياكل تحول دون تماسكها
الية يعانون بحدة مـن سياســة النهــب ، أصحاب المهن الليبر ي ي الصغار والمتوسطبر ي والموظفبر ي المتوسطبر إن صغار التجار والصناع التقليديبر

يالية ادورية وللمبر ائب،. للوليغارشيا الكمبر ض حياتهم صعوبات جمة مثل ارتفاع السعار والضي يعيشون وهم مهددون بالفلس، بينما تعبر
ورية للمعيشــة ـ  سـد حاجــاتهم الضيــ

  ل تكـاد تكقي
  يتقاضـونها وحــدود الـدخل الضـئيلة الـير

إنهـم يشــكلون إذن. أضف إل ذلـك جمـود الجـور الـير
  تهيمـــن عليهـــم

جوازيـــة الـــير يطة أن يتـــم فصـــلهم عـــن اليديولوجيـــة البر ـــ إن أســـاتذة التعليـــم الثـــانوي. مـــن الناحيـــة الموضـــوعية حلفـــاء للثـــورة شر
، إن كــل هــؤلء يكونــون ــ ي ي بــذلك لقــب مثقفبر ــ وطلبــة الجامعــات وكــل أولئــك الــذين يرفضــون اســتعمال ثقــافتهم كمرتزقــة، مســتحقبر ي والمعلمبر

ي الصغار جوازيبر ي البر وليتاريـا، فـإن الطــار اليــديولوجر . مجموع المثقفبر وليتاريــا وشــبه البر ايدا من هــؤلء ينبثــق عــن البر ي وبالرغم من أن جزءا مبر
هــا اليمــان بتفــوق مـا يسـ  بالنخبــة ي   يمبر

ة، الـير جوازيــة الصـغبر   يشتغلون فيها تدفعهم للندماج ضمن إيديولوجية البر
للجامعة والظروف الير

  تعتمد المعرفة النظرية، واحتقار العمل اليدوي والقدرات الخلقة للجماهبر الكادحة
.الير

ة، قــــد ــــ ي الصــــغار، بطريقــــة مباشر جوازيبر ي والــــبر جوازيبر   السياســــة مــــن الــــبر
في ة، وكــــذلك محــــبر ــــ ــــ مباشر ادوريــــة، بطريقــــة غبر إن الوليغارشــــيا الكمبر

هم ولكــن الفلس الــذي يــزداد وضـــوحا يومــا بعــد يــوم، هــو. اســتخدموا أكــب  مــن مــرة هــذا التحريــف الجــوهري لبقــاء هــذه الفئــات تحــت تــأثبر
جوازي الصــغبر وذلــك أمــام متطلبــات الثــورة العربيــة جوازي والــبر ــ. إفلس الفكــر الــبر  

  ســاهمت هــذه الثــورة في
وأمــام التيــارات اليديولوجيــة الــير

كــل هــذه الفئــة الجتماعيــة قابلــة بشــكل تــدريجر  لليديولوجيـــة الثوريــة، وتجعلهــا تقــوم بــدور تــزداد أهميتــه مــع اليــام، فيســاعد عل. شــيوعها
كمــا أن إنشـاء مراكـز إقليميــة لتكـوين أسـاتذة للطـور الول مـن التعليـم الثـانوي يـدخل. تغلغل ونمو هذه اليديولوجية وســط الجمـاهبر الكادحـة
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.عنضا موضوعيا فيما يخص الشاع بهذا النمو
  ليست الن سوى )ج(

ي الير ى والصغرى، مشكلة بذلك فئة من السياسيبر جوازية الكبر الية من صفوف البر جوازية الليبر لقد انبثقت الطر البر
ــ أمــام المقاومــة   لعبــت دورا ايجابيــا مــن مرحلــة النطلقــة الول لحركــة الســتقلل قبــل أن تنمج 

جوازيــة الوطنيــة، الــير مــا تبقرــ مــن الحركــة البر
ي  ــ أول المــر تلـك النطلقــة قبــل أن تنتقــل بشعة بفعـل منـاورات القطـاع. المسلحة للعمال والحرفيبر

وإن هذه الفئــة قـد امتصــت لصـالحها في
.ونتيجة تناقضاته الذاتية

بات الحكــم الفــردي ســوى العتصــام بمخيلتهــم عــاجزين عــن الخــروج ســواء 1963فمنــذ  لــم يســتطع هــؤلء السياســيون النهزاميــون تحــت صيــ
  مارس 

ية الهائلة في ـ  يونيـو 1965أثناء النضالت الجماهبر
  عاشـها الشــعب في

ة التعبئـة الـير   فــبر
،1967، ول عند اغتيال المهدي بن بركة ول في

  
  المناجم في

  خاضتها شبيبة الثانويات والجامعات سنة  1968/1969ول خلل المعارك العارمة في
ى الير   وقت المعارك الكبر

.1970ول في
ي عــن لقمــة بات، غــادر هــؤلء الســادة مخــابئهم معرضــبر ال  الــذي هشــمته هــذه الضيــ وحينمــا احتــاج الحكــم الفــردي فجــأة إل إعــادة طلئــه الليــبر

ي إلهــاء الشــعب بألعــابهم البهلوانيــة ي بلقمــة أســمن، ومحــاولبر جوازيــة الكــب  نفاقــا، أولئــك الســادة الــذين طالمــا. الدســتور المزيفــة مطــالببر أمــا البر
اكية العلمية، فإن هؤلء يلوحون بشعار المجلس التأسيس   ثرتهم عن الشبر ي بب  تال إنها لفلسفة عبقرية برجوازيــة زاحفــة"خدعوا المناضلبر

ـ  إمكانيــة تنـازلت سـلمية مـن طـرف الحكـم الفـردي" عل بطنها
ـ  محاولتهـا لبـث أوهــام انتهازيــة برجوازيـة في

ـ  شـأنها، وذلـك في
يــ في .كما يقول لينبر

ي أن تجربة شعبنا القاسية قد علمته أل ينتظر إل الكاذيب والنار والدم، وأنها القـوة وحـدها، قـوة الشــعب ه ــ الكفيلـة بتحقيـق إن كل هذا يببر
.العدالة

وقراطيــــة)ه( وليتاريــــا المغربيــــة، وهــــم الــــذين يشــــكلون الببر ــــ عمليــــة تعطيــــل البر  
جوازيــــة الصــــغار دورا هامــــا في   السياســــة البر

في  لقــــد لعــــب محــــبر
جوازيــة. النقابيــة  ــ ظــل البر

ي تكونــوا مــن خلل قيــامهم بالمعركــة النقابيــة إبــان الحمايــة وفي   تهيكلــت اعتمــادا عل مناضــلبر
وقراطيــة الــير هــذه الببر

ــــ. الوطنيــــة  
ــــ يلعبــــان دورا بــــارزا مــــن أجــــل بــــزوغ الــــوع  الطبقر ة كــــان التنظيــــم النقــــابر  للطبقــــة العاملــــة والحــــزب الشــــيوع  المغربر 

ــــ هــــذه الفــــبر  
في

  قـامت بـدور حاسـم فيمـا يخـص تصـفية الحمايـة
وليتاريـا المغربيــة الـير ى سـواء القتصـادية منهـا أو السياســية للبر .والسـتعداد للكفاحــات الكـبر

ـــ المطبوعـــة باليديولوجيـــة الصـــلحية ـــ لـــم يتحـــول إل إيديولوجيـــة ثوريـــة نتيجـــة تناقضـــات الحـــزب الشـــيوع  المغربر   
إل أن هـــذا الـــوع  الطبقر
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: الوثائق الساسية1980 ــ 1970المنظمة الماركسية ــ اللينينية المغربية "إل المام": الخط الثوري: 

جوازيــة الصــغرى الوطنيــة  ــ أوربــا، فاســحة المجــال للبر
وبعــد الســتقلل اســتطاعت الطــر النقابيــة. تحــت تــأثبر التصــور القائــل بأســبقية الثــورة في

وقراطيـــة خاصـــة جوازيـــة الصـــغرى تكـــوين ببر جوازيـــة والبر ـــ الجهـــزة السياســـية للبر  
وقـــد شـــجعهم عل ذلـــك تكتيـــك أربـــاب العمـــل. المندمجـــة في

ادورية الذي يقوم عل الفساد والقمع ي والوليغارشيا الكمبر وقراطيــة النقابيـة خلل مـدة طويلـة تقويـة. الستعماريبر ولقد اســتطاعت هــذه الببر
جوازيـــة بتجربتهــــا المكتســــبة عل صـــعيد ســــطوتها عل الطبقــــة العاملــــة، خاصـــة أنهـــا كــــانت تــــواجه التناقضــــات بالديماغوجيــــة الناتجــــة عـــن البر

 ــ الطــار النقــابر  وحــده
وســهل هــذا التــوجه. المعــارك النقابيــة والقتصــادية، وبإيديولوجيــة تــوفر للطبقــة العاملــة إمكانيــة النطــواء عل نفســها في

والنعزال عن الطبقة العاملة خيانة قيادة الحزب الشيوع  المغربر  الذي عجــز عـن الحاطـة بالمشــاكل الجديـدة الناجمــة عــن الســتقلل نظـرا
وبذلك قادوا هـذا الحـزب إل التخلـ  الكل ــ عــن المعركـة اليديولوجيــة وإدخالهـا إل صـفوف الطبقـة العاملـة، والتخلـ  عـن. لتبعيتها للتحريفية

وليتاريــا، وذلـك الدور السياس  الذي يتحتم عل كــل حــزب يقــول بانتمــائه إل الماركســية – اللينينيــة القيــام بـه مـن أجــل بلـورة الـوع  الثـوري للبر

  الطار النقابر 
وبدت هذه الخيانة أكب  وضوحا بعـد التــوجه الـذي أعطـ . نظرا لكتفاء مناضل  هذا الحزب بالقيام بالعمل النقابر  المحدود في

  ل تعرف لها مبادئ
  أفظع أنواع النتهازية الير

ئ أن سقط في اكية الذي ما فير .لحزب التحرر والشبر
ة النتهازيــة جوازيــة الصــغبر ة، ليــس لعبــة البر   تلعــب بطريقــة مباشرــ

وقراطيــة النقابيــة الــير   تتضــح يومــا بعــد يــوم ه ــ خيانــة الببر
إل أن الخيانــة الــير

، متخليــة حــير عــن المعــارك النقابيــة ي ادوريــة ولعبــة أربــاب العمــل الســتعماريبر فحســب، ولكــن كــذلك وبــدون تهــاون، لعبــة الوليغارشــيا الكمبر
  تحرف بواسطة جريدتها وبقلم منظرها الرس   إل التلميح بشعار تفوق ما يس  بالنخبة

.المحضة، والير
، وكــذا خيانــة   للقــوات الشــعبية واحتقارهــا العفــوي للجمــاهبر

جوازيــة لحــزب الســتقلل والتحــاد الــوطيي و أمــا إفلس المنظمــات السياســية البر
وليتاريا   بناء الحزب الثوري للبر

وع في اكية الواضحة تشكلن حافزا قويا عل العمل وعل الشر .حزب التحرر والشبر
وليتاريــا المغربيــة ســوف تعــرف كيــف تقــوم بــدور القيــادة مــن خلل حزبــهــا ــ الــدليل عل أن البر ــ تعط  ي تبر ي الخبر إن الكفاحــات العماليــة للســنتبر

 
ــــ للحــــزب الثــــوري المســــتند عل اليديولوجيــــة. الثــــوري وكيــــف تلعــــب مــــن جديــــد دورهــــا التــــاريجي ــــ أنهــــا تشــــكل هــــذه المــــرة الهيكــــل الرئيس  غبر

اكية   للشبر
وليتاري من أجل قيادة كفاحات الشعب المغربر  حير النض النهابئ .الماركسية – اللينينية وعل الوع  البر

:الجماهبر الكادحة ــ 3
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وليتاريا الشعبية وتشتمل عل )أ( وليتاريا وشبه البر :تتكون أغلبية سكان المدن والبادية من جماهبر البر
وليتاريا وليتاريا الفلحية، وتكون هذه مجموع البر وليتاريا الصناعية والمعدنية والبر .- البر

  بهم المســتغلون منهـم والفلحــون الفقــراء والخماسـة والعمــال المؤقتــون وعمــال الموقـف والباعـة المســتقلون والمســتكتبون
- الفلحون، نعيي

وليتاريا وليتاريون العاطلون والنساء ومجموع شبه البر  . والحرفيون الصغار والبر
ولبتاريـا، والشــبيبة الـير إن الشباب العاطل ينتمون إل شـبه البر

  بالتعليم والمنبثقة عن الجماهبر الكادحة تكون المعبر الفكري لهذه الطبقة
.تحطي

يــ الفقــراء فتكــون القــوى الحاســمة وليتاريــا والفلحبر وليتاريــا الصــناعية والمعدنيــة، أمــا الفئــات الخــرى مــن البر إن القــوة الساســية للثــورة ه ــ البر
وليتاريا الصناعية والمعدنية بحكـم أنهـا القـوى الساسـية للثــورة القيــادة السياســية. للثورة وليتاريا يكون قوة الثورة، وتتحمل البر إن مجموع البر

  يتشكل فيها الهيكل الرئيس  أو العمود الفقري للحزب الثوري
.واليديولوجية الير

 ــ إطــار)ب(
ــ الفقــراء وفي ي  ــ إطــار مجــالس العمــال والفلحبر

 أمــا هــدف الثــورة فهــو الســتيلء عل الحكــم مــن طــرف الجمــاهبر الكادحــة المنظمــة في
ـــ الفقـــراء محـــل الســـيطرة القتصـــادية والسياســـية واليديولوجيـــة ي ، وإحلل دكتاتوريـــة ديمقراطيـــة للعمـــال والفلحبر جماعـــات النضـــال الشـــعير 

  إطار الثورة العالمية
يالية في ادورية والمبر ياليـة وحلفائهـا، فإنهـا. والثقافية للوليغارشيا الكمبر وبما أن هـذه الدكتاتوريـة تمـارس ضـد جهـاز المبر

ة جوازية المتوسطة والصغبر .تضمن الطار الصحيح للتطلعات القتصادية للبر
ــ الباديــة والمنــاجم والمــدن إبــان مقاومــة الحمايــة، وبعــد ذلــك مــن خلل محاربــة)ج(  

ي المســلح في  إن المكتســبات التاريخيــة للنضــال الجمــاهبر
وليتاريـــا وشـــبه 15طغيـــان القطـــاع واضـــطهاد الســـتعمار الجديـــد منـــذ  ـــ البر ي ـــ المدينـــة والباديـــة ببر ي ســـنة، قـــد خلفـــت التحامـــا نضـــاليا عميقـــا ببر

وليتاريـــا القرويـــة ية والبر ــ وليتاريـــا الحضـي ـــ الباديـــة والمدينـــة، والهميـــة المعطـــاة نســـبيا. البر ي هـــذا اللتحـــام بالضـــافة إل الحتكـــاك الجتمـــاع  ببر
ـ) % مــن مجمــوع الســكان30مــدن تضــم  10حــوال  (للمــدن  ـ 

ة خاصــة للثــورة في ـ ـي ـ بلــد يخضـــع لســـيطرة الســتعمار الجديــد، كــل هــذا يكـــون مبر ـ 
في

يــ أي قطــاع عــن الخــر  ــ المــدن والبــوادي دون تميبر
ورة تنميــة وتنظيــم نفــس النضــال في وأحســن دليــل عل. المغــرب ممــا يفــرض التأكيــد عل صيــ

 ـــ 
  عرفتهـــا البلد منـــذ انتفاضـــة الريـــف في

 ـــ  1958/59هـــذه الحقيقـــة هـــو فشـــل كـــل النضـــالت المنعزلـــة الـــير
23وانتفاضـــة الشـــعب البيضـــاوي في

   1965مارس 
ي. 1970ومعركة التلميذ والطلبة سنة  1968/69ونضالت المناجم في جوازيبر مع العلم بأن هذه العزلـة ناتجــة عـن خيانـة الـبر
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ي الصغار وعن غياب الحزب الثوري جوازيبر .والبر
اتيجية ثوريـة سـليمة، فـإن بعـض التيـارات اليديولوجيــة) د( ـ  ولنعـدام آفـاق واضـحة للنضـال، واسـبر

–لينييي   ظل غياب حزب ثوري ماركس 
في

ة أل وه  اليديولوجية النتقائية جوازية الصغبر   ظل نوع خاص من إيديولوجية البر
  أوساط الجماهبر الكادحة أو تنمو في

.تنشأ تلقائيا في
  تتمخــــض عنهــــا ل يمكــــن بأيــــة حــــال أن تقــــارن بالتيــــارات اليديولوجيـــــة

ـــ إليهــــا والكفاحـــــات الــــير ـي ي المنتمبر ومجمــــوع هــــذه التيـــــارات والمناضــــلبر

الية، فقط لكونها غبر متسلحة باليديولوجية العلمية للثورة، ذلك أنها تعبر عن تطلعات عادلة وطبيعيــة للجمــاهبر جوازية الليبر النتهازية للبر
ي إل صــــف اليديولوجيــــة الماركســــية اللينينيــــة وإل الحــــزب الثــــوري حيــــث يمكــــن أن-الكادحــــة، بــــل يجــــب العمــــل عل كســــب هــــؤلء المناضــــلبر

ي. يصبحوا عناص حاسمة فيه   تزرع اليأس لدى الجماهبر والمناضلبر
  هذا الطار يجب محاربة كل اليديولوجيات الير

.وفي
، هــذه التيــارات المنبثــة مــن خلل تاريــــخ البلد نفســه  ــ غمــرة النضــالت التلقائيــة للجمــاهبر

  تنبــع في
 ــ أول المــر الرتبــاط بالتيــارات الــير

ويمكــن في
 ـــــ المـــــدن

  قـــــام بهـــــا الفلحـــــون والحركـــــة التمرديـــــة للجمـــــاهبر في
 ـــــ النتفاضـــــات الـــــير

  تعـــــبر عـــــن يأســـــها بهـــــذه. والـــــذي يتجل في
هـــــذه الجمـــــاهبر الـــــير

ـ النضـــال وتنظيمـــه ـ 
اتيجية في اتيجية الثوريــة وبلــورة هـــذه الســـبر ومــن. النتفاضـــات، ســوف تكـــون مــن الجمـــاهبر الكـــب  ثوريــة بعــد تبنيهـــا للســـبر

ـ  الجـوهر- جهة أخرى فقد برزت –ول تزال
هـا في ي ة يمبر ـ  الواقـع إيديولوجيــة برجوازيـة صـغبر

  عدة مناسبات اليديولوجيــة النقلبيـة، وهـذه في
في

  الجماهبر
.عدم الثقة في

ق العربر ــ حيــث فرضــت نفســها قــد أثبــت بشــكل واضــح أنهــا ل يمكــن أن تعتــبر إيديولوجيــة ثوريــة ــ بلــدان الشرــ  
.وإن نتائــج هــذه اليديولوجيــة في

ي جوازيبر   السياســة الـبر
في   الواقع ثوار حقيقيـون، تورطـوا نتيجـة محـبر

  التيار هم في
ي الذين زج بهم في ي والمقاومبر ومرة أخرى تؤكد بأن المناضلبر

  قــدمت صـــورة مشــوهة عـــن الماركســـية
 ـــ الــوطن العربر ـــ الــير

اللينينيـــة وأبعــدت بــذلك هـــؤلء الثــوار عـــن-وخاصـــة بســـبب الحـــزاب التحريفيـــة في
.اليديولوجية الثورية

ـ  عل اليديولوجيــة الماركســية)ه(
يــ المبيي   حزب العمــال والفلحبر

وليتاريـا، وبواســطة أداة- إن قيادة الثورة تتمثل في ـ  البر
اللينينيــة والمنغـرس في

ـــــ الفقـــــراء وجماعـــــات النضـــــال الشـــــعير  ي ة عـــــن طريـــــق مجـــــالس العمـــــال والفلحبر ـــــ ـــــ الفقـــــراء المباشر ي الدكتاتوريـــــة الديمقراطيـــــة للعمـــــال والفلحبر
ي ولسكان الحياء الشعبية .للفلحبر
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ف هذه القوى والثورة العربية والعالمية ثانيا: التداخل بير
  دشــنتها ثــورة أكتــوبر منــذ . 1

، والــير ســنة، تطــورا شيعا، بــرز بوضــوح بعــد 52تعــرف الرأســمالية العالميــة أزمــة عامــة للنظــام الرأســمال  العــال  
ـ  أوربــا وتصــاعد نضــال

اك  في
  أفرجت عن ثغرات جديدة، من أهمها انتصار الثورة الصــينية وتوسـيع المعســكر الشــبر

الحرب العالمية الثانية الير
يالية ي الكوري والفيتنام  عل المبر   آسيا وانتصار الشعببر

.الشعوب في
ياليــــة إل مواجهــــة انطلقــــة التحــــرر للشــــعوب بتعميــــم نظــــام الســــتعمار الجديــــد هــــذا النظــــام الــــذي تنــــوب فيــــه. ولقــــد أدى هــــذا التقهقــــر بالمبر

ياليــــــة ة للمبر ــــ جوازيـــــات المحليـــــة جزئيـــــا عـــــن الســــــيطرة المباشـر ياليـــــة اســـــتيلء حفنـــــة مـــــن. القطاعيــــــات والبر وممـــــا دعـــــم هـــــذه السياســــــة للمبر
ي   تلـت وفـاة سـتالبر

ـ  الســنوات الـير
  في
ـ  التحـاد الســوفيابر

ي عل الحكـم في فبر وقراطية المحــبر   دعـت إل مـا يسـ  بالنظمـة. الببر
هــذه الحفنــة الـير

  مجرد تناقضات ثانوية عل الصعيد القتصادي، إل أن انطلقات الشعوب سيل جارف، فها
يالية في الديمقراطية الوطنية، ودخلت مع المبر

ها سـوى تـأثبر التحريفيــة   أمريكا اللتينية ل يحد من تأثبر
ـ  اندونيســيا ومـال  وغانـا نــرى. ه  الثورة الكوبية تفتح ثغرة جديدة في

ـ  الكونغــو وفي
فقي

ــــ أنغــــول  
ياليــــة، وكــــذا الشــــعب الفيتنــــام  البطــــل ونضــــال الشــــعوب الفريقيــــة في جوازيــــة والمبر نضــــالت الشــــعوب تزلــــزل أكــــب  فــــأكب  قواعــــد البر

ـ  الكـامرون، وإن شـعوبا
وموزمبيق وغينيا والرأس الخضي والتشاد، هذا النضــال الـذي يمتـد ليشــمل شــعوب زيمبـابوي وناميبيــا والـذي يتجـدد في

تبة عن اليديولوجية التحريفية .مثل شعوب الكونغو برازفيل بدأت تستخرج الدروس من النكسات المبر
  المريك  المتحالف مع جميع الثوار المريكان يشن نضال ثوريـا حاســما يهـدد وينخـر

يالية نفسها، فإن الشعب الفريقر   داخل القلعة المبر
وفي

ي يالية الحصبر اكية وزود النضالت. شيئا فشيئا حصن المبر ي وألبانيا قد بغث الصورة الحية للشبر   الصبر
وإن تطور وانتصار الثورة الثقافية في

ـ  طليعتهـا. الثورية العالمية بمد ثوري جديد
كما تعرف عدة بلدان رأسمالية أوربية مثل فرنسا وإيطاليا انبعاثا صارخا وعنيفا للقــوى الثوريـة وفي
وليتاريا الثورية لشن الحملة الحاسمة عل الدكتاتورية الفاشية   الباسل تحت قيادة البر

.الطبقة العاملة، ويستعد الشعب السبابي
ة الثورة العربية معتمدة عل الثورة العالمية، فتصبح عامل حاسما بالنسبة إليها، وهذا النمو الهادر أخذ انطلقته.2   هذا الطار تنمو مسبر

 في
ــــ يونيــــو   

جوازيــــات العربيــــة في   عرفتهــــا القطاعيــــات والبر
ة فهــــو الشــــعب. 1967مــــن الهزيمــــة الذريعــــة الــــير ـــ لهــــذه المســــبر أمــــا المحــــرك الساسـ 

  المســـلح ماديــا ومعنويــا وإيـــديولوجيا والــذي التحــم بالحديــد والنــار خلل 
فمـــن خلل. ســنة، فأصــبح يكــون قــوة ثوريــة ل تقهــر 23الفلســـطييي
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ة وتنغــرس جــذور اليديولوجيـــة الثوريــة الماركســية جوازيــة الصــغبر ات وإيـــديولوجيات البر عرع-نضــالته تفضــح وتشــطب كــل تــأثبر اللينينيـــة وتــبر
 ــ ظفـار والخليــج العربر ــ. إيديولوجية الثورة العربية

  نمو الحركـة الثوريـة والتحرريــة في
  ثورة اليمن الجنوبر  وفي

ئ يتجسد في إن هذا الشعاع ما فير
يا جوازي الصغبر الذي لزال قويا داخل الــوطن العربر ــ والمـدعم مـن طـرف اليديولوجيــة التحريفيـة قـد اسـتطاع. وإريبر ات الفكر البر إل أن تأثبر

  خطتهـــا
أن يشـــل نضـــالت الشـــعوب العربيـــة حـــائل دونهـــا وتقـــديم دعـــم ملمـــوس للثـــورة الفلســـطينية خاصـــة ضـــد تطـــبيع مـــؤامرة التصـــفية الـــير

يالية والتحريفية والحاملة اسم  وع روجرز"المبر ".مشر
ة، جوازيــة الصــغبر ة مـن كــل هـذا هــو أن الزحـف الشــامل والعظيــم للشــعب العربر ــ يسـتلزم التصـفية النهائيــة لليديولوجيــة التحريفيــة والبر والعـبر

 
ذمة التحريفيـــــة المســـــيطرة عل قيـــــادة التحـــــاد الســـــوفيابر ـــــ ي عملء الشر ي المنـــــافقبر هـــــؤلء. كمـــــا يســـــتلزم فضـــــحا تامـــــا لـــــدور الخونـــــة السياســـــيبر
  مض والجزائر وتونس

فون المحكوم عليهم بالنقراض المخزي، كما كان الشأن بالنسبة للحزاب التحريفية في .السياسيون المحبر
ــ نضــالت الجمــاهبر ضــد هــذا العــدو لــن يتــم إل بمحاربــة  

، فــإن أي تقــدم ملمــوس في ــ ياليــة وعملؤهــا المحليــون العــدو الساس  وإذا كــانت المبر
جوازي الصغبر والتحريفية وفضح الخونة بل رحمة ول شفقة .وإضعاف ثم تصفية مواقع الفكر البر

ـ 
  القطاعات الساسية للثورة العالميـة سـيمكن في

إن ترعرع الثورة العالمية والثورة العربية وتصفية التحريفية داخل صفوف الثورة العربية وفي
اكية الول   ك  يحل محلها –عل رأس وطــن الشــبر

  تقود التحاد السوفيابر
قيــادة- المدى المتوسط من عزل ثم تصفية الكمشة التحريفية الير

وليتارية والثورة العالمية ، راية الممية البر ي ي وستالبر .ثورية ترفع من جديد راية لينبر
اتيجية الثورة. 3 :اسبر

  المغرب تشكل جزءا من الثورة العربية المرتبطة بدورها بالثورة العالمية
اتيجية الثورية في .إن قضايا السبر

ــ المــدن والبــوادي خلل الســنوات)أ(  
وليتاريــا في ــ المغــرب والنضــالت الهامــة للطبقــة العاملــة وشــبه البر  

 يظهــر مــن تحليــل القــوى المتواجــدة في
ـ  الســنوات القادمـة، وكــذا نمــو الثـورة العربيــة وتفـاقم الزمـة العامـة للرأسـمالية عل الصـعيد

ـ  المغـرب في
ة، أن النطلقـة الثوريـة ممكنـة في الخبرــ

  منطقة البحر البيض المتوسط
ي المغاربـة،. العال   وخصوصا في ي الثـوريبر ـ  والمناضـلبر ـ  واجبـا مقدسـا عل عـاتق الشـعب المغربر

كــل هـذا يلقر
ي مــن يــال  عل أشــقائنا الفلســطينيبر  ــ تحقيــق هــذا المكــان، وتحقيــق النطلقــة الثوريــة لمواجهــة حــرب العــدوان المبر

وهــذا الــواجب يتجســد في
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  هذا الجزء الغربر  من الوطن العربر 
.الخلف وإبقاء الشعلة الثورية في

يــــال  ضــــد)ب( ــــ منطقــــة البحــــر البيــــض المتوســــط تجعــــل التــــدخل المبر  
ياليــــة في اتيجية المبر  إل أن أهميــــة المغــــرب القصــــوى بالنســــبة للســــبر

ـ  خطــورة الصـعوبات
، ممـا مـن شـأنه أن يزيـد في يـال  النطلقة الثوريـة أمــرا حتميــا فتكــون إذ ذاك الحـرب الشــعبية الـرد النـاجع عل الهجـوم المبر

ق والغــرب حــير النتصــار  ــ الشرــ
 ــ منطقــة البحــر البيــض المتوســط بمحاصته داخــل حــرب شــعبية طويلــة المــد في

  تــواجه عــدو الشــعوب في
الــير

  الحت  
.النهابئ

  الثوريـة دعمـا حاسـما للحركـة الثوريـة المغربيـة
  ســتتمخض عنهـا طاقـات الشـعب السـبابي

إن احتلل المـدن. وستكون النضالت العظيمـة الـير
ـ  جنــوب

ياليـة السـبانية وكـذلك تـدعيم المطــارات العسـكرية في   تقـع عل شــاطئ البحـر البيـض المتوســط مـن طـرف المبر
والجزر المغربية الير

 
ــ والســبابي ي المغربر  ــ الكفاحــات الثوريــة للشــعببر ي ياليــة المريكيــة تضــع أســس وحــدة جدليــة مــا ببر كمــا يجــب قبــل كــل. إســبانيا مــن طــرف المبر

  موريتانيا ووادي الذهب والساقية الحمراء
ء أن يتطور النضال الثوري للشعب المغربر  في  

.سر
  تتخــــذها

ــــ يرفــــض بتاتــــا كــــل التقســــيمات المفروضــــة مــــن طــــرف الســــتعمار كمــــا يرفــــض كــــل المواقــــف الشــــوفينية الــــير فــــالحزب الثــــوري المغربر 
ة والسياســيون المنــافقون المغاربــة والراميــة إل جعــل تلــك الربــوع الصــحراوية ومــن ســكانها مســتعمرات مغربيــة جوازيــة الصــغبر جوازيــة والبر .البر
  ســيتمخض عنهــا حتمــا وطــن عربر ــ واحـد حــر ومنتض

ة العامــة والطويلــة للثــورة العربيــة الــير   خضم المســبر
.فالنضال الشعير  المغربر  يجري في

ـــ تحريـــر وتوحيـــد القـــارة الفريقيـــة  
ادوريــــة عملء. وســـيكون ذلـــك مســـاهمة حاســـمة في ــ هـــذا النضـــال ضـــد الوليغارشـــيا الكمبر ـ 

وأقـــرب إخواننـــا في
ياليـة المريكيــة، هــم إخواننــا يالية الفرنسية والسبانية ومن أجــل طــرد الصــهيونية، ومـن أجــل طـرد سـيدتهم جميعـا المبر يالية وضد المبر المبر

  الصحراء وموريتانيا
ـ . في

ـ  التشــاد، يمكــن أن يتجسـد في
ك لشعوبنا الذي سيأخذ أساسا شكل حرب شعبية كمــا هــو الشــأن في وهذا الكفاح المشبر

.تنظيم جبهة موحدة للتحرير
ـ  تنميـة وتجديـد القـوى الذاتيــة والقضـاء عل قـوى العـدو)ج(

ـ  المغـرب هـو الجـد في
أمـا الداة.  إن المبدأ الساس  الذي يعتمده تطـور الحركـة في

ـــــ بنـــــاء لجـــــن هياكـــــل النضـــــال  ة) الشـــــعير (الساســـــية فه  ـــــ المعامـــــل والمنـــــاجم والضـــــيعات الكـــــببر  
يـــــة، في ـــــ خضـــــم المعـــــارك الجماهبر  

العماليـــــة، في
  البوادي والحياء الشعبية

.ومجموعات النضال الشعير  في
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ـــــ كـــــل نضـــــال ملمـــــوس ضـــــد  
ــــ اللجـــــن العماليـــــة ومجموعـــــات النضـــــال الشـــــعير  أن تـــــدعم قوتهـــــا في ـ 

ويجـــــب عل الجمـــــاهبر الشـــــعبية المنظمــــــة في
ياليـة –مرحلــة بمرحلــة ادورية وجهازها القمعـ  وضـد منفـذي أوامرهـا وضـد المبر ي- الوليغارشيا الكمبر بتعلــم اســتعمال طــرق النضــال الجمــاهبر

بات إليه   المناجم، هذا باعتبار قواها الخاصة وقوى العدو وعزله كلما أمكن لتسديد الضي
  المدن أو البوادي وفي

.والحرب الشعبية سواء في
 ــ إطــار هيكــل وتنظيــم

 ــ إطــار لجــان النضــال العماليــة والشــعبية، وأن يصــبحوا في
ي في ز مناضــلو الحــزب الثــوري أحســن المناضــلبر كمــا يجــب أن يــبر

ة الثـورة نفسـها أداة التحــرر والســتيلء عل الحكـم. الحـزب الثـوري وقيـادته الجماعيـة وأداتـه التنسـيقية ـ  إطـار مسـبر
وستصــبح هــذه اللجـان وفي

ي الفقراء .وإقامة السلطة الثورية وتقويتها، سلطة الدكتاتورية الديمقراطية الثورية للعمال والفلحبر
:الحزب الثوري. 4

 ـــ عل اليديولوجيـــة الماركســـية
ي المبيي ـــ الثـــوريبر ي ـــ الفقـــراء والمثقفبر ي  ـــ الواقـــع الملمـــوس للبلد-إن حـــزب العمـــال والفلحبر

اللينينيـــة المندمجـــة في
وليتاريــا زون مــن خلل معــارك البر جوازيــة المنافقــة أو الــذين يــبر ي الــذين نجــوا مــن قبضــة البر ي الثــوريبر وللثــورة العربيــة، يتشــيد بتنظيــم المناضــلبر

ي وليتاريا للمدن والبوادي كأحسن المناضلبر وليتاريا الفلحية وشه البر .الصناعية والمنجمية ومعارك البر
إن هيكلة الحزب تعتمد:

  التحضبر الجماع  والمتمركز من القاعدة إل القمة ومن القمة إل القاعدة، مـن .أ 
عل التطبيق العمل  لمبدأ المركزية الديمقراطية وهذا يعيي

.التطبيق إل النظرية ومن النظرية إل التطبيق –للتوجيه اليديولوجر  والعمل  للتيار الثوري
م بضامة بمبــادئ الشية التامـة وبالختيــار الـدقيق. عل التطبيق الفعل  للمركزية فيما يخص المسؤوليات .ب  ي إن واجب المناضــل هــو أن يلـبر

ي الذين يكرسون حياتهم وكل مشاغلهم لخدمة الثورة ئ الثوريبر .لمناضل  الحزب عل أساس الممارسة النضالية الملموسة وعل تهير
ي ودون شفقة   الحبر

جوازية المنافقة يجب أن تشطب في ة والبر جوازية الصغبر الية الموروثة عن منظمات وأحزاب البر .إن العادات الليبر
  كما يتطلب اقتلع كل نزعـة فرديـة، ويتطلــب فهمــا عميقـا

ي يتطلب ممارسة مستمرة للنقد والنقد الذابر إن التقدم الجماع  للحزب والمناضلبر
  الممارسة-لليديولوجية الماركسية

.اللينينية في
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ي المرحلة التاريخية
ي فف ي الغرب العربر

الثورة فف
يالية  من تصفية المبر

1971 مايو 4

-I -ي المغرب
نضال الجماهبر وتناقضات الحكم فف

:نضالت الجماهبر- 1
ادوريــة مــن طــرف مجمــوع ـ  الســلطة الكمبر

ي تصــاعد نضــالت الجمــاهبر الشــعبية، وإعــادة النظــر في ة، تــببر   عرفتهــا الشــهور الخبرــ
إن الحــداث الــير

.الشعب
اع أراضــيهم مــن1970لقــد ســجل شــهر نونــبر  ي ــ أولد خليفــة، الــذين هبــوا مــن أجــل انــبر ، مــع نضــالت فلج  ــ ي ــ نضــالت الفلحبر  

، تطــورا كيفيــا في
ي الجدد .أيدي القطاعيبر

ي الجــدد عل أراضــيهم، كــانت قــد عرفتهــا أيضــا منــاطق متعــددة مــن وإن احتجاجــات وتظـــاهرات الجمــاهبر الفلحيــة ضــد اســتحواذ القطــاعيبر
  الريف وتادلة

.البلد، خاصة في
وقراطيــة النقابيـة، ابات، وتوقـف عــن العمـل، عل أنهـا أصـبحت أقـل فأقـل خضـوعا لعرقلـة الببر لقد بينــت الطبقـة العاملـة عـن طريـق عـدة إصيــ
ـــ خريبكـــة، لكـــن بتســـجيل انتقـــال إل أشـــكال  

ابات الجزئيـــة في ـــ ـــ الطليعـــة، ليـــس فقـــط بـــالتوقف عـــن العمـــل والصي  
ـــ العمـــال المنجميـــون في ويبقر

ـ  أواخـر ابريـل
اب مـع احتلل أعمـاق المنـاجم، كمــا حـدث في افق الصيــ مـاي مـع منجمير ــ قطــارة ضـد تشيــــح سـبعة- نضالية أكب  حدة، حيث يـبر

.من ممثليهم، من بينهم الكاتب النقابر 
  معمل باطـا بالـدار البيضـاء

اب العمال في ، أن يحد من إصي   شهر دجنبر
وقراطية النقابية فعال، وكان قد استطاع في   المدن، ما زال ثقل الببر

وفي
.ضد قمع الباطرونا

وليتاريـا ي الطريــق الصــحيح للبر ـ  قطــارة، ليـببر وقراطيـة العماليـة محــط. عل هذا الصـعيد، جـاء النجـاح البـاهر لمنجمير ومـع ذلـك، أصـبحت الببر

19



: الوثائق الساسية1980 ــ 1970المنظمة الماركسية ــ اللينينية المغربية "إل المام": الخط الثوري: 

كة الســكر  ــ ابات جديــدة، أهمهــا مــا عرفتــه شر ــ ة، تطــورت إصي ــ ــ الســابيع الخبر  
، هكــذا، وفي )كوزيمــار(تســاؤل وســط بروليتاريــا المــدن أكــب  فــأكب 

، حيث يوجد ي سبر   نفس الوقت، تعرضت لقمع وحصار شر
وليتاريا البيضاوية، لكن في بالدار البيضاء، المصنع الذي يعد واحدا من معاقل البر

العديد من مناضل  كوزيمار ضمن سجناء مراكش
1.

  هذه السنة، خاض شباب الثانويات منذ بدايــة ينــاير، وإل حـدود منتصـف شـهر مـارس، نضــالت طويلـة وأكـب  حـدة مـن السـنوات السـابقة،
في

  كانت قد هزت النظام بقوة
.والير

ــ عــدد مــن المــدن، انتقــال الجمــاهبر الشــعبية إل المســاندة المفتوحــة، حيــث تظــاهرت إل جــانب  
لقــد كــانت خاصــية نضــالت هــذه الســنة، في
  قض السوق والناظور ووجدة

.التلميذ في
 ،  ــ مدينـة الـدار البيضــاء، تحــولت ليلــة العيـد الرسـ  

، أمـام)عيـد العــرش(مــارس  3وفي ـي ، إل تظــاهرة شـعبية، حيـث هــرب فنــانو النظــام مفزوعبر

.صياح الجماهبر
اب، قــدم التلميــذ 12وبعــد الســتئناف العــام للدراســة، ابتــداء مــن   ــ الســابيع الول مــن الصيــ

مــارس، بعــد إعــادة إدمــاج التلميــذ المطروديــن في
اب العام ليوم    الصي

.مارس 23برهانا صارخا عل استمرار كفاحيتهم، من خلل دخولهم في

 
جوازيون وممثليهـم داخــل التحـاد الــوطيي ـ  هـذه السـنة أكــب  حزمـا، ولـم يســتطع السياســيون الــبر

وقد كانت مساندة الطلبة لتلميـذ الثانويـات في
اير، وتمكنهــم   الجامعــة خلل شــهر فــبر

اب في لطلبة المغرب، العودة إل مهزلة إفران، وكان عليهم أن يزيلوا القناع بشكل مفتوح، لتكسبر الصي
اجع لــدى ة عل قســم هــام مــن الطلبــة، واســتمرار اتجــاه الـــبر جوازيــة الصــغبر ــ نفــس الــوقت، تــأثبر اليــديولوجيا البر  

، في ي ، يــببر ـ ــ الخبـر  
مــن ذلــك في

جوازية   نفس الوقت، يضعفهم أمام الحزاب البر
، وفي   الجامعة، الذي يعزلهم عن الجماهبر

ي في .الطلبة الثوريبر
، ونقــص الفــق ي داخل الجماهبر ي الثوريبر   للمناضلبر

  عدم التنسيق والتجذر غبر الكافي
إن نقط الضعف الساسية لنضالت الجماهبر تتمثل في

اتيجر  وطا أحسن لتجاوز نقط الضعف هذه. السبر .لكن التطور نفسه لنضالت الجماهبر يخلق شر

).المترجم(في مدينة مراكش التي مست العديد من مناضلي الجناح الثوري للتحاد الوطني للقوات الشعبية و الذين تم تقديمهم للمحاكمة في مدينة مراكش  71-70 ــ المقصود بذلك اعتقالت 1
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ي مــن خلل مثــال   ــ فاتــح مــاي، والمعمــم لســتة أشــهر مــن النضــالت يــببر
، أن2"وقطــارة" أولد خليفــة"إن الشــعار الــذي صــدحت بــه الجمــاهبر في

ي أن يعرفـــوا استخلصـــها أيضـــا، وتـــوجيه جهـــدهم بشـــكل ي الثـــوريبر الجمـــاهبر تعـــرف اســـتخلص الـــدروس مـــن هـــذه النضـــالت، وعل المناضـــلبر
  المستقبل" قطارة"و " ولد خليفة"يجعلهم أكب  حضورا داخل نضالت 

.في
:تشدد النظام وعدم انسجامه- 2
  مواقفه -أ

عل) بفتــح النــون وتشــديدها(فقد كان خطاب العرش بمثابة رفض عنيـف، وغبرــ مقنــع، . أمام هذه النضالت تشدد النظام بقوة في
ي حول الرض، ومطالب الشبيبة حول التعليم .مطالب الفلحبر

يـــن، و قـــد واجـــه ي ئ مـــع ارتفـــاع ســـعر الببي يـــ ونصـــف بشـــكل مفـــاجر  ـــ المقابـــل، عـــرف ارتفـــاع الســـعار قفـــزات جديـــدة، فثمـــن الزبـــدة تضـــاعف مرتبر
في

.النظام المطالب الشعبية حول سعر السكر، بصمت ينم عن الحتقار
  منطق نظامها لنهب البلد

ادورية، تسقط في   الطار العام، الذي سنعرض له لحقا، فإن الوليغارشية الكمبر
  الحقيقة، في

.في
، والسياســـيون ـــ تـــأطبر الجمـــاهبر  

جوازيـــة في ايـــد للحـــزاب البر ي علوة عل ذلـــك، تضـــطر الوليغارشـــية للتحـــرك بـــوجه مكشـــوف، أمـــام العجـــز المبر
.الخونة العاجزون أكب  فأكب  عل التأثبر عل الجماهبر الشعبية

ادوريــة، وتعفنهـا المتســارع، يمنعانهـا مـن المـرور إل القمـع المعمـم تجـاه نضـالت -ب ومع ذلك، فضعف القاعدة الطبقية للوليغارشـية الكمبر

.الجماهبر
 ــ منطقــة الغــرب، واضــطر النظــام إل" ولد خليفــة"إن رد فلج ــ 

أربــك تمامــا الرهــاب، الــذي حــاول عملء النظــام قصــارى جهــدهم ممارســته في
  قطارة

اجع في وليتاريا البيضاوية، كانت تـروج شــعارات ثوريـة، سـواء عل جــدران المعامـل، أو عل ظهـر اللت، ويقـوم التلميـذ. البر وداخل البر
.بالرد عل قوى القمع وعملء النظام داخل إدارة الثانويات

ي والبوليس جوازيبر ي البر ي بقوة، أمام اضطراب السياسيبر .لقد ظهرت الجبهة الموحدة للطلبة التقدميبر
جوازيــة   المــرور إل اســتعمال كومونــدوهات فاشــية، ولـم يقـدر النظــام عل إســكات الصــحافة البر

  هذه السنة، تمظهر هذا الضعف كذلك، في
في

مر بشعار 2
م
)المترجم(كناية عن التحالف العمالي الفلحي " ولد خليفة وقطارة والثورة المظفرة"  ــ يتعلق ال
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، وحير بغموضاتها، أصبحت بدورها تزعجه، وذلك بتنظيم هجوم بوليس  لتكسبر أجهزة مطابعها  
.الير

 ــــ الجامعـــات ظهـــرت كومونـــدوهات فاشـــية، تحــــت غطــــاء 
ي تحـــت اســـم"التحـــاد العـــام لطلبــــة المغــــرب"وفي ين المندســــبر ، وتنظيــــم مـــن المخــــبر
اكية" وقراطيــــة "شــــبيبة واشــــبر ين مــــن ببر ي ي العمــــال، المشــــمبئ ــــ للشــــغل"، وبــــذل البــــوليس قصــــارى جهــــده لجلــــب المناضــــلبر إل" التحــــاد المغربر 

.بحمايته 125، الذي تقوم سيارات البوليس فياط "اتحاد العمل المغربر " تنظيمهم
  بــدأها منــذ ســبعة عشرــ شــهرا، عــن طريــق الختطافــات والتوقيفــات والتعــذيب،

هيب، الــير لقــد ظــن النظــام أنــه ســيتوج هــذه الســنة عمليــة الــبر
ــ كــل منــاطق المغــرب وبالخــارج، بمســاعدة المخــابرات المريكيــة، والبــوليس  

، الــذين تــم اعتقــالهم في ي ي مــن المناضــلبر والمــرور إل محاكمــة مئــتبر

 
  الفرنكاوي السبابي

.الفاسر
، وأن يجعلـــوا الجيـــش ي لكــن لحــد الن، لــم يحصـــل إل عل نتائـــج عكســـية لهـــذه التوقعــات، وقــد رفـــض القضـــاة العســـكريون محاكمـــة المناضـــلبر

  مراكش
  العملية، واضطر النظام، اللجوء إل عملء خدام معينون في

.متواطئا في
ة، الميالـــــة إل جوازيـــــة الصـــــغبر اب موعـــــد المحاكمـــــة، كـــــان قـــــد زعـــــزع بعـــــض القطاعـــــات البر ، واقـــــبر اجع نضـــــالت الجمـــــاهبر عل العكـــــس، لـــــم تـــــبر

  هذا الميدان،. النتظارية
ي حاسم في ي الثوريبر وقد كان دور المناضلبر

يــة هـا عل بعـض القطاعــات الجماهبر اجع، وتراجــع تأثبر ة إل الـبر جوازيــة الصـغبر كمـا، بصـفة خاصـة، لـدفع التيــارات النتهازيـة النتظاريــة مـن البر
  كش جدار الصمت حول محاكمة مراكش

.هو الحال، بالنسبة لدورهم في
  تؤدي إل عدم النسجام، ليس فقط نتيجة منطقه الخاص، كطغمــة مــن -ج

إن تشدد النظام، عل الرغم من ضعف قاعدته الجتماعية الير
يالية ادوري مع المبر ، ولكن لنعكاس الندماج الوثيق للنظام الكمبر ي .الناهببر

، فإن جوازي الصغبر للظواهر الوطنية، بعزلها عن سياقها الدول    تنتج عن الدراك البر
، عل عكس المظاهر الير رفض الصلح الزراع 

يالية عل الصعيد العال     تطابق مع تصاعد سياسة الحتكارات المبر
، كما سنبينها، في .وسياسة المغربة لبعض القطاعات التجارية، ه 

ياليـة الفرنسـية والسـبانية، كــل هـذا ـ  تعزيـز الروابـط مـع المبر
ـ  مشـاكل الصــحراء الغربيـة، في

  تعاون النظــام في
إن هذا الندماج، يظهر بوضوح، في

  المنطقة
يالية المريكية في اتيجية المبر   إطار اسبر

ـ  هـذا. في
  نهايـة مـارس، لـه دللتـه في

ي برافو إل الرباط في   ختام جولة لوببر
والبيان الذي نشر في
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 ــ البحــر المتوســط" فالحكومــة المغربيــة ومعهــا الفاشــية الســبانية مهتمتــان بتعزيــز . الموضــوع
، وبتعــببر آخــر،"الــوع  المتوســط " و" المــن في
يالية والستعمارية الجديدة يالية واليديولوجية المبر .تعزيز المواقع العسكرية المبر

، ـــ ـــ منطقـــة غـــرب البحـــر المتوســـط بشـــكل جل   
ياليـــة في ادوريـــة المغربيـــة دعامتـــا المبر لكـــن لســـوء حـــظ. تعـــد الفاشـــية الســـبانية والطغمـــة الكمبر

ـــ  
ة للتعفـــن، ويشـــهد بهـــذا قضـــيتا ماتيســـا في ــ ياليـــة عل هـــذه الـــدعائم، كلمـــا تعرضـــت هـــذه الخبـر ياليـــة، فكلمـــا اعتمـــدت المبر المخططــــات المبر

  المغرب
.اسبانيا، وبن مسعود في

ــــ الســــياق العــــام للنضــــال الثــــوري للشــــعوب، مــــن أجــــل تصــــفية  
ورة، يجــــب علينــــا أن نفهــــم مشــــاكل الثــــورة العربيــــة في ولفهــــم منطــــق هــــذه الســــبر

يالية .المبر
II قضايا الثورة العربية
بات الموجهة للثورة الفلسطينية- 1 :الضف

  ســــددها جيــــش
بات الــــير ت الضيــــ ة، محاصة وتطويــــق الثــــورة الفلســــطينية، البــــؤرة الرئيســــية للثــــورة العربيــــة، وقــــد أجــــبر شــــهدت الشــــهور الخبرــــ

 ــ نفــس الــوقت، تعمــق
 ــ شية شــبه تامــة، و أن تتبييــ مراجعــة لــم تكتمــل، في

ئــ عل ذاتهــا في ، المقاومــة الفلســطينية عل أن تنكقي يــ العملء الردنيبر
ي المحتلة، رغم حصار القوات الصهيونية داخل مخيمات غزة   قلب فلسطبر

.تنظيم المقاومة وتجذرت، و بالخص في
ياليــــــة والتحريفيــــــة، كــــــان العامــــــل المحــــــدد، الــــــذي يســــــمح بتطويــــــق الثــــــورة الفلســــــطينية، وبالفعــــــل، فــــــإن هــــــذا التواطــــــؤ، ســــــمح إن تواطــــــؤ المبر
  نفس الهدف، من أجل كبح الندفاعة العميقة للثورة العربية وبؤرتها الرئيسية

  في
جوازيات العربية المرتبطة بها، أن تلتقر .للقطاعيات والبر

ة وقراطيــة العربيــة، إل النتقــال أكــب  فــأكب  إل الوصــاية المباشرــ جوازيــة الببر  ــ المنطقــة، البر
عمليــا، فــإن هــذا يقــود الـدعائم الطبقيــة للتحريفيــة في

يالية، ".مخدوع التاريــــخ"بينما لن تتأخر التحريفية السوفياتية عن الظهور ضمن هذه العملية، ك  للمبر
، بقدر   مجموع المة العربية، وبدرجة أكب 

  نفس الوقت، فالنتصار المباشر لقوى الثورة المضادة، يجذر بذور اليديولوجية الثورية في
لكن في

ـــــ الـــــذين يظهـــــرون عل حقيقتهـــــم ي ، وأيضـــــا داخـــــل. مـــــا تنفضـــــح أ دوار التحريفيبر  
وبالدرجـــــة الول بطبيعـــــة الحـــــال، وســـــط الشـــــعب الفلســـــطييي

  تشكل المة العربية
.الشعوب الخرى الير
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.إننا نعيش الدلئل الملموسة لذلك بالمغرب، رغم أن الثار السطحية تكاد تظهر بالكاد
، ل  

ي المضي والســــودابي ــــ الشــــعببر  
، حيــــث هــــذه الثــــار أكــــب  عمقــــا، وذات انعكاســــات أكــــب  ثقل، عل المــــدى القريــــب، نعيي ي وبالنســــبة للشــــعببر

 ــ الحبــاط
ات الســطح، المدركــة مــع ذلــك، الســقوط في هكــذا إذن، مــن الممكــن ترقــب موجــة أخــرى للثــورة العربيــة، تنبثــق. يجــب، نتيجــة لـــتأثبر

.أكب  قوة، أكب  عمقا وأكب  اتساعا
يالية- 2 اتيجية المبر ي ظل السبر

جوازيات والرجعيات العربية فف تجمع البر
ة العربيـة، ومحــاولت إخفائهـا مـن طــرف قادتهـا، تقــودهم إل لعبــة تكتيكيــة تجــاه جوازية الصـغبر   هذا السياق، تتعمق تناقضات النظمة البر

في
اتيجية ، يزيـــــد مـــــن تعميـــــق تناقضـــــاتها، وانـــــدماجها التـــــدريجر  بالســـــبر اتيجر  ، وفاقـــــدة لفكـــــر اســـــبر ياليـــــة، مفصـــــولة عـــــن نضـــــالت الجمـــــاهبر المبر

يالية .المبر
وع ــــ ــــ تطــــبيق مشر  

، همــــا مــــن جهــــة، فدراليــــة الجمهوريــــات العربيــــة، ومحاولــــة الحكومــــة المضية إنقــــاذ مــــاء الــــوجه في ي ــــ الرئيســــيبر ي إن المخططبر
ول من جهة أخرى .روجرز، ومشاكل الببر

فدرالية الجمهوريات العربية وبــهلوانيات أنور السادات ــ أ
ق  ــ المشرــ

وقراطية عربية رئيسية في   الحقيقة، تعزيز لتماسك عل مستوى القمة، لثلث برجوازيات ببر
إن فدرالية الجمهوريات العربية، ه  في

.العربر 
ـــ إطـــار  

، في ـــ للستســـلمات المفتوحـــة أكـــب  فـــأكب  ئ ـــ الواقـــع، إل التهيير  
ـــ في إن هـــذا التجمـــع، تحـــت غطـــاء عبـــارات دعـــم الثـــورة الفلســــطينية، يرم 

يالية المريكية الدور المحدد أكب  فأكب    هذه المنطقة، التواطؤ الذي تلعب فيه المبر
يالية المريكية والتحريفية في ي المبر .التواطؤ ببر

 
وقراطيـــة، الـــير جوازيـــة الببر  ـــ إطـــار ضـــمن هـــذا التواطـــؤ، وهـــذا التجمـــع أيضـــا، فـــإن اتجاهـــات هـــذه البر

تحـــت غطـــاء الفرازيولوجيـــا الماركســـوية، في
ا مشـل للجمــاهبر الثوريـة وتنعـزل أكــب  فــأكب  وتضـعف، يالية، تمــارس تــأثبر ، الذي يقدم كداعم للنضال ضد المبر  

الروابط مع التحاد السوفيابر

يالية، إن هــؤلء، وأولئـك، موحـدون حــول التخلـ  ة مع المبر
  الكواليس، بالنتقال إل مساومة مباشر

لصالح اتجاهات تنادي بالمكشوف، أو في

، يدفع هذا التخل  حير منطقه الخبر  
، لكن التيار الثابي ي .عن الفلسطينيبر
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، أصبحت تتضح أكب  فأكب  وقراطية، لتغليط الجماهبر جوازيات الببر ئ تحتها البر   تختير
ة الير .هكذا، فإن الغطاءات الخبر

، بشــكل غبرــ منتظــر، بتقــديم انتقــادات للتفــاق حــول اك  العربر ــ
، قــامت اللجنــة المركزيــة للتحــاد الشــبر وكانعكــاس ملطــف لمعارضــة الجمــاهبر

.الفدرالية، مما أجبر القادة عل تأجيل النقاش
وقراطية المضية جوازية الببر اكوية للبر ء روجرز إل القاهرة، أسقط واحدة من آخر الغطاءات الشبر ي، ليلة مجر  وإن أنــور. إن إعفاء عل  صبر

وط الشائيلية المريكية ة، يسبر منذ شهرين، من تراجع إل آخر، تحت ضغط الشر .السادات، رأس هذه الخبر
، وفقـط للمشــاة، عل ي فبعد التخلـ  عـن الحـديث عـن ســيناء، ولكـ  ينقـد مـا تبقـر لـه مـن مـاء الــوجه، مـا زال يحــاول، الحصــول للمشــاة المضيبر

.كلم 20بعد انسحاب القوات الصهيونية ب السماح لهم بعبور القناة
جوازيــة اب المنعطــف الحاســم للثــورة العربيــة، حيــث ســيكنس غضــب الجمــاهبر المضية انتهازيــة البر ، بالمكــان التفكبرــ بــاقبر هكــذا، أكــب  فــأكب 

ة .الصغبر
ول- ب مشاكل الببر

ـ  للمشــكل،
  لعبـت لعبــة أكــب  ذكــاء، سـهلها التعقيـد التقيي

وقراطية، خاصة الليبيــة والجزائريــة، الــير جوازيات الببر فيما يخص هذه المشاكل، فالبر
ة ول الجزائــري، وســهل المــر كــذلك، تلــك الحذاقــة الكــببر ا عــن دم الشــهداء الممــزوج بــالببر ــ والتــوهيم الــذي يخلقــه، لحــد أن بومــدين تكلــم أخبر

ول   تشكل الكارتيل العال   للببر
.والقوة السياسية للحتكارات الدولية، الير

  مواردها التية من هذا المصدر
وقراطية العربية، للزيادة في جوازيات الببر   شهية البر

ول الحالية، توجد في .إن أصل أزمة الببر
ياليــــة، دون، مــــع ذلكـ، ــــ والثــــوري المعــــادي للمبر وإن اللحظــــة المختــــارة تســــمح لهــــم، بالقيــــام بعمليــــة تمــــويه مذهلــــة بالنســــبة للنضــــال السياس 

ـــ هـــذا الميـــدان  
ياليـــة في عل العكــــس، فـــإن موقــــع الحتكــــار العـــال   للكارتيــــل يتعــــزز، وليــــس غريبـــا، مشـــاركة. المســــاس بالمصـــالح الحيويـــة للمبر

  العملية
يالية في ويليون للمبر ي .القطاعيات العربية واليرانية والعملء الفنبر
  تحليلت طويلة، فلنسجل الوقائع الساسية

:وبدون الدخول في
ولي ــ 1.ب :الدول المنتجة، الليبية أساسا- اتفاقات الكارتيل الببر
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ميـــل تقريبـــا،  ميـــل يســـاوي واحـــد عل ســـبعة مـــن الطـــن(إن هـــذه التفاقيـــات، بموافقتهـــا عل زيـــادة تصـــل إل دولر للبر مـــن ثمـــن الـــبيع عنـــد) البر
ـ  الربـاح، أي مـا يعـادل مـن )أي من الدول المنتجـة(المنطلق 

ـ  عائـداتها الفعليـة مـن حصـتها في
0,55إل  0,50، تسـمح لهـذه البلـدان بالزيـادة في

ميل .دولر للبر
  العائدات تقارب 

، زيادة في  
، لــن تغبرــ مــن بنيــة اقتصــادية) ملياردرهم 3( مليون دولر  600بالنسبة لليبيا، فهذا يعيي زيادة، رغم حجمها الكببر

.استعمارية- تظل نيو
،   يرتكز عليها هذا الحتكار، لم يتم استحضــارها حــير

ول، الير ول، فالبنية العالمية لسعر الببر ومع ذلك، لم يتم المساس بوضعية احتكار الببر
يد حصــتها ي  ــ أن أربــاح الكارتيــل ســبر

إن هــذه الزيــادة، ل يتحملهــا الكارتيــل، بــل تنعكــس عل الســتهلك بشــكل كامــل، مقارنــة بثمــن الــبيع، بمــا يعيي
ول الخام .كذلك من ارتفاع أثمان البيع للببر

ورة التضـــــخم وتناقضـــــاته القتصـــــادية العميقـــــة، فـــــإن موقـــــع الحتكـــــارات ـــــ ســـــبر  
ى، هكـــــذا، تشيعا في إذا كـــــان القتصـــــاد الرأســـــمال  العـــــال   ســـــبر

ياليــة، لـن يمــس، بــل عل العكــس مــن ذلـك، فــإنه ســيتعزز، أو بــالحرى، ســتخرج قويــة مـن الزمــة، خاصــة، وأن وليــة، العمــود الفقــري للمبر الببر
ياليــة، الــدول المنتجــة وقعــت عل اتفــاق لمــدة خمـــس ســنوات، وبــالخص عنــدما تخلــت ليبيـــا عــن المطلــب الوحيــد الــذي يمــس بالبنيــة المبر

ولية، لحصة من أرباحها كات الببر ام بإعادة الستثمار داخل البلد، من طرف الشر ي   اللبر
.يعيي
ول ــ 2 ب اع الفرنسي الجزائري حول الببر ف :البف

ول لم يتم المساس به ، لن الكارتيل العال   للببر اع الذي تمت معالجته بشكل منفرد لذو معيي ي .إن البي
كة كة واحــــدة، وه ــــ الشرــــ ف عليهــــا الدولــــة الفرنســــية مــــن جهــــة أخــــرى، شرــــ   تشرــــ

كة الــــير ــــ الدولــــة الجزائريــــة مـــن جهــــة، والشرــــ ي اع يوجــــد ببر يــــ إن البي
ول كة ذات رأسمال مختلط، تتوفر عل مقعد احتياط  لدى الكارتيل الفرنسية للببر .شر

جوازيــــــة ، كمــــــا بالنســــــبة للكارتيــــــل، يتعلــــــق ببقايــــــا محاولــــــة الديغوليــــــة، وفئــــــة مــــــن البر ــــــ لكــــــن الــــــذي كــــــان موضــــــوع خلف، مــــــن الجــــــانب الفرنس 
، وأول محاولة من هذا النوع، كان قد قام بها ماتير  بإيطاليا ول 

  تلعب لعبة مستقلة تجاه الكارتيل الببر
وكــانت قــد التكنوقراطية الفرنسية، الير
.انتهت باغتيال صاحبها
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وقراطيــة الجزائريــة، هنــا، قــد قــادت مركبهــا بمهــارة، فــإن الــذي ســهل لهــا ذلــك جوازيــة الببر   راكمتهــا الدولــة إذا كــانت البر
هــو تلــك الحماقــات الــير

ولية الفرنسية كات الببر .الفرنسية والشر
اكم للحماقــــات مــــن هــــذا الحجـــم، لـــم يكــــن مقصـــودا مــــن طـــرف القـــادة حــــول هــــذه النقطــــة، مـــن المســــموح التســــاؤل، حــــول مـــا إذا كــــان هــــذا الــــبر

، لتصفية السياسة المعادية للكارتيل ي ي الفرنسيبر .السياسيبر
  مناسبات أخرى، عندما نستحضي رياء بومبيدو، المـدير السـابق لبنـك روتشـيلد، فمثــل هـذه الفرضـية تظــل كـذلك، أكـب  تماسـكا، إذ تتطــابق

في
يالية المريكية والحتكارات الدولية ي اقتصاد الرأسمالية الفرنسية وسياستها، والمبر ، ببر .مع الندماج المسجل أكب  فأكب 

وليــة التابعــة للدولــة الفرنســية، وكــان هــذا نتيجــة منطقيــة، لتــأميم ممتلكــات مــن الجــانب الجزائــري، فــإن الهجــوم تركــز حــول المجموعــات الببر
يـــة ســـنة  ي وليـــة المريكيـــة والنجلبر كات الببر ـــ ، وقـــد يكـــون عكـــس ذلـــك، لـــو أن الجزائـــر لـــم تقـــم، كمـــا فعلـــت ذلـــك، بتقـــارب واضـــح مـــع1967الشر

كات المريكية .الشر
وع اتفـــاق بيـــع  ـــ   أعطيـــت مـــن طـــرف القيـــادة12إن مشر

ـــ الســـنة، إل الوليـــات المتحـــدة المريكيـــة، والهميـــة الـــير  
مليـــارمبر مكعـــب مـــن الغـــاز في

.الجزائرية لمسطرة إجراء الموافقة من قبل السلطات المريكية لذو مغزى
  كانت تريد بحق، الحتفاظ

  الحقيقة تخل  عن سياسة السنوات الول للستقلل، الير
وع، من خلل المقادير المرتقبة، هو في إن هذا المشر

ـ التــوازن ـ 
وع، ل يمكــن أن يمثــل إل عــامل تافهــا في ـ بــالموارد الساســية مــن الغــاز الجزائــري، لفائــدة الصــناعة الوطنيــة و المغاربيــة، إن هــذا المشـر

ـــ العتبـــار، أســـعار الغـــاز المنخفضـــة  ي ة مـــن الغـــاز(المـــال  الجزائـــري، إذا أخـــذ بعبر ـــ العتبـــار أســـعار الكميـــة الكـــببر ي عل أكـــبر تقـــدير، إذا أخـــذنا بعبر
، ومصاريف التسييل والنقل، فالربــح لكل مبر مكعب ل يمكن أن يتجاوز    السنة، بينما حاجيــات 120دينار، أي  0,01المريك 

مليون دينار في
  السنة 5المخطط الخماس  تفوق 

).مليار دينار في
جوازية الدولة الجزائرية، والحتكارات الرأسمالية   التقارب السياس  لبر

ها في وع، يكمن تفسبر .إن الهمية المعطاة لهذا المشر
ي الدول المغاربية، تحـت ي البلدان المغاربية، يوضح بجلء، أن تحالفا أكب  تماسكا يتأسس ببر كل هذا، وما يرتبط به من اتصالت محمومة ببر
ـــ المقـــام  

ياليـــة المريكيـــة، والمجموعـــات الفرنســـية والســـبانية، المرتبطـــة بهـــا، ائتلف، يعـــد، في ة للمبر ـــ الرعايـــة السياســـية والقتصـــادية المباشر
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ياليــة، لفدراليــة الجمهوريــات ، مراقــب أكــب  مــن طــرف المبر ــ ــ غربر  ــ الصــحراء الغربيــة، وهــذا الئتلف، هــو نظبر  
ياليــة في الول بدايــة لعمليــة امبر

 
يال  والتحريقي .العربية حيث يتقاطع النفوذ المبر

ي أنظمة عربية موجه ضد شعوبــها، يستهدف خنق الحركة الثورية العربية ء، تحالف يبر  
  قبل كل سر

  هذه الحالة أو تلك، فالمر يعيي
.في

، النضــــال الثــــوري ــــ ــــ بالنســــبة للثــــورة العربيــــة، يظــــل أكــــب  مــــن أي وقــــت مضي ــــ ختــــام هــــذا الجــــزء، فلنســــجل مــــرة أخــــرى، أن الساس   
هكــــذا، وفي

وري ، ومن أجل ذلك، من الضي ق والغرب العربر    الشر
، وتطورها في   والخليج العربر 

ي، والحرب الشعبية لتحرير الشعب الفلسطييي الجماهبر
يالية والصهيونية ، من أجل أن تهب بكل حزم ضد المبر ة وسط الجماهبر جوازية الصغبر .القضاء عل اليديولوجية التحريفية، والبر

ياليـــة، لحـــد أن هـــذا النضـــال، ل ة، أن الرهـــان حاســـم جـــدا بالنســـبة للمبر لكـــن هنـــا أيضـــا، يجـــب ان نســـجل، ويؤكـــد ذلــك أحـــداث الشـــهور الخبرـــ

يالية عل الصعيد العال   ورة الثورة العالمية وتصفية المبر   الواقع، عن سبر
.يمكن أن يكون إل طويل المد، وغبر مفصول في

ة التاريخيــــة الحاليــــة، وهــــذا ــــ الفــــبر  
ة، والتحــــولت البنيويــــة في   يجــــب علينــــا فحصــــها الن، عل ضــــوء الحــــداث الخبرــــ

ــــ الــــير إن هــــذه القضــــايا، ه 

  الغرب العرب  
.سيسمح لنا بالعودة إل المهمة الخاصة للثورة في

IIIيIيالية عل الصعيد العال ة التاريخية لتصفية المبر  ــ الفبر
ـ  جنـوب اللووس،

ـ  ســايغون، في
يالية المريكية وعملئهـا في   ألحقتها شعوب الهند الصينية، بقوات العتداء المبر

تعتبر الهزيمة التاريخية، الير
ة الحاليـــة ـــ الفـــبر  

ـــ مســـبوقة لحـــد الن. الحـــدث الكـــب  أهميـــة في ات، مئـــات: لقـــد عـــبئت القـــوات المريكيـــة وســـائل ضـــخمة غبر آلف الهيلوكبـــبر
،:  لنقل وحماية عــبر ســتائر مـن القنابــل، قــوات ســايغون العميلــة، و النتيجــة،52قاذفات القنابل العملقة ب تــدمبر مئـات طــائرات الهيلوكبــتبر

الهزيمــــة، الحصــــار، ســــحق آلف الفيــــالق العميلــــة، الهــــروب المخجــــل، وهلــــع أولئــــك الــــذين نجــــوا مــــن الجحيــــم، الــــذي خلقــــه الهجــــوم المضــــاد
.للقوات الثورية اللووسية والفيتنامية

  الكامبودج وجنوب الفيتنام
ي في   ظل هذا الجحيم، وتحت القصف المكثف، لم يتوقف المقاتلون الفيتناميون أبدا، عن تموين المقاتلبر

.في
ـ  الحقيقـة،

ـ  الكارثــة؟ إنـه في
ـ  الكـامبودج، التوغـل أكـب  في

ياليـة المريكيـة، بعـد انـدحار اعتـداءاتها في ومن الممكن التســاؤل، كيـف اسـتطاعت المبر
يالية نفسه .منطق المبر

28



: الوثائق الساسية1980 ــ 1970المنظمة الماركسية ــ اللينينية المغربية "إل المام": الخط الثوري: 

  
ـ  تضيــــح لمـاو تس ــ تونـغ، الـذي يبـدأ بهـذه العبـارة1970ماي مـن سـنة  20في

يـال  عل الكـامبودج، في ،: "، بعـد العتـداء المبر ـ  الـوقت الحـال 
في

يالية المريكية، تتأكد عل الصعيد العال   "دفعة جديدة للنضال ضد المبر
:أكد أن

  الحقيقة ليست إل نمرا من ورق، وتقـاوم بشـكل يـائس"
يالية المريكية تظهر كعملق، لكنها في ـ  العـالم، مـن يخـاف. المبر

ـ  العمــق، اليـوم، في
في

ياليــة المريكيــة؟ إن   العــالم، مــن يخــاف مــن المبر
  البلــدان العربيــة، وبــافر

، وبــافر ي مــن؟ ليســت شــعوب الفيتنــام واللووس والكــامبودج وفلســطبر
  أقل تحرك، يشتد بها الفزع

يالية المريكية ه  من يخاف شعوب العالم، فقي .المبر
هن، عل أن قضــــية عادلــــة، تحطيــــ دائمــــا بمســــاندة واســــعة، بينمــــا قضــــية غبرــــ عادلــــة، ل تحطيــــ إل بالقليــــل مــــن هنــــاك وقــــائع ل حض لهــــا، تــــبر
، ينتض بالتأكيــد ، إن شــعب بلــد صــغبر ا، يمكــن أن ينتض عل بلــد كــببر المســاندة، إن بلــدا ضــعيفا، يمكــن أن يهــزم بلــدا قويــا، كمــا أن بلــدا صــغبر

  بلده
ه يده في ، إذا تجرأ عل النهوض للقتال، اللتجاء إل السلحة، ويأخذ مصبر ".إنه قانون التاريــــخ. عل اعتداءات بلد كببر

ي المعتدين وعملئهم:"وهكذا، أنه ماو تس  تونغ هذا النداء ب ".يا شعوب العالم اتحدوا لهزم المريكيبر
ياليــة عل الصــعيد يجــب أن نفهــم، لن هــذا مفتــاح الوضــعية الدوليــة، ومــن هنــا وضــعية ومهــام الثــورة المغربيــة، إننــا دخلنــا مرحلــة ولــوج المبر

  افتتحت مع ثورة أكتوبر 
ة النهائية للزمة العامة للرأسمالية الير .1917العال   مرحلة التصفية النهائية، الفبر

التعمق السياسي للزمة العامة للرأسمالية ــ 1
، ياليـة العـال   ـ  المرحلـة نفســها لتصـفية نظــام المبر

لقد فتحت ثـورة أكتــوبر مـا نســميه بالزمــة العامـة للرأسـمالية، هـذه الزمـة العامـة دخلـت في
يالية لصالح الثورة، بانتصار الثورة الصينية سنة  ي قوى الثورة وقوى المبر ان القوى عل الصعيد العال   ببر ي .1949منذ أن انقلب مبر

ــــ مــــوازين القــــوى، فــــأن النتائــــج، كــــانت قــــد تــــأخرت بســــبب تطــــور  
ــــ كوريــــا، قــــد أكــــد هــــذا النقلب في  

ياليــــة المريكيــــة في لكــــن، إذا كــــان فشــــل المبر
.التحريفية ودور اليديولوجية التحريفية المعرقل لنمو الوع  الثوري للشعوب

ياليـــة المريكيـــة  ـــ المعقـــل المباشرـــ للمبر
  كـــانت ثغـــرة جديـــدة في

لكـــن بشـــكل. لـــم تقـــدر هـــذه اليـــديولوجيا، عل منـــع انتصـــار الثـــورة الكوبيـــة، الـــير
، فالهجوم المضاد الحازم لليديولوجية الثورية الماركسية ، ابتداء مـن سـنة -أساس   

، هـو الـذي1962اللينينية بقيادة الحزب الشيوع  الصييي
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  بضع سنوات
.كان السبب الرئيس  لندحار اليديولوجية التحريفية، في

يــال  المريك ــ ســنة ، الــذي رد بالنض عل التــدخل المكثــف لقــوات العــدوان المبر قــد جــاء،ــ 1964إن تطــور النضــال البطــول  للشــعب الفيتنــام 
.ليثبت صحة الخط الثوري

ــ   
، في ئ يتعــاظم أكــب  فــأكب  ــ مــد، مــا فــير  

، في  
ــ ســنوات، تطــورت النضــالت المســلحة لحركــات التحــرر الــوطيي أنغــول، الموزمــبيق، غينيــا: منــذ عشر

، الكامبودج، اللووس و التايلند ي ، ظفار، الخليج العربر  يا، تشاد، فلسطبر
.بيساو، ناميبيا، اريب 

  لول مرة، منـذ مذابــح 1971وقد عرف شهر أبريل من سنة 
إن. 1947، انفجارات جديدة للنضالت الثورية، فقد انتفض الشعب المالغاسر

ــ ســيلن  
ي في ة، والتحريفيــة، كــان مثــار تســاؤل وإعــادة النظــر مــن طــرف الثــوريبر جوازيــة الصــغبر ــ البنغــال، انتفضــت الجمــاهبر. مــأزق يســار البر  

وفي
، تحــــت شــــعار  

ي هــــو طريقنــــا ضــــد الرعــــب العســــكري الباكســــتابي جوازيــــة المحليــــة البنغاليــــة،""طريــــق فلســـــطبر ، وبــــذلك أفشــــلوا محــــاولت البر
ة الهندية جوازية الكببر .لتحريف اتجاه المشكل بالتواطؤ مع البر

 
هيب الفاسر   أمريكا اللتينية، رغم البر

يالية المريكية بالفشل، و ووجه بمقاومة شديدة من طرف الجماهبر في   نفوذ المبر
، ميي   الشيل 

.وفي
 ــ فرنســا عــن

، وكشــفت ســلطة الرأســمال الكــببر في ا أكــب  فــأكب   ــ أوروبــا الرأســمالية، بــدأت نضــالت الطبقــة العاملــة اليطاليــة تأخــذ حجمــا كــببر
وفي

ايـــد لشـــعب ي ، بالنضـــال المبر ـــ يـــة عل المســـتوى القتصـــادي والسياس  ي ياليـــة المريكيـــة، وتتعمـــق أزمـــة الرأســـمالية النجلبر عجزهـــا وتبعيتهـــا للمبر

 
.إيرلندا الشمالية من أجل تحرره الوطيي

ــ منــع إعــادة تنظيــم الحركــة الثوريــة والتحرريــة لشــعوب اســبانيا وتطورهــا، فالطبقــة العاملــة الســبانية  
هيب الفاسر ــ اســبانيا، لــم يســتطع الــبر  

وفي
  أوربا الرأسمالية الذي نجا من وصــاية التحريفيــة، انضــمت

، الذي كان الحزب الشيوع  الكببر الوحيد في  
  يقودها الحزب الشيوع  السبابي

الير
ـ  تحـالف مـع الشـعب

اع حقوقهــا الوطنيـة، في ي ، منتفضــة لنـبر  ــ
  جبهة واسعة لنضال الشعب الباســك  والكتلبي

ي والطلبة في إليها جماهبر الفلحبر

 
.السبابي

ـ  غـرب البحــر المتوسـط،
ياليــة في اتيجية المبر ة الرئيســية للســبر ـي   أصـبحت الركبر

ـ  إسـبانيا الفاشـية، الـير
وط النفجار الثوري في وهكذا، تنضج شر

  المغرب العربر 
.وفي
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ـــــ طليعتهـــــا النضـــــال الثـــــوري للقليـــــات الوطنيـــــة، الفـــــرو  
  يوجـــــد في

ياليـــــة نفســـــها، تتعمـــــق التناقضـــــات، الـــــير ـــــ قلـــــب القلعـــــة المبر  
أمريكبـــــة، و-وفي

 . أمريكية و الكندية الفرنكفونية- المكسيكو
  اليديولوجيا نفسها، الــير

، تعيد النظر في أما الشبيبة الطلبية المريكية، فقد أصبحت أكب  فأكب 
ويــــج لها .كان المطلوب منها البر

  ورطتها فشــالتها ومآزقهـا، تجميـع قواهـا، لكـن رغـم مجهوداتهـا، داخـل منطقـة
وقراطية السوفياتية التحريفية الير   هذا السياق، تحاول الببر

في
اكية حقيقيـة، مورطـة ـ  فــرض اشــبر

ة، لـم تســتطع التحريفيـة منـع الطبقـة العاملـة البولونيـة مـن أن تعـبر بشـجاعة عـن إرادتهـا في ســيطرتها المباشرــ
  المنطقة

يالية في ة لتشب الرأسمالية اللمانية الغربية، المحاسب الرئيس  للمبر .هكذا المشاريــــع التحريفية، لتقديم تسهيلت كببر
:التعميق القتصادي للزمة ــ 2

ة، هــذا التعميــق، و يموضــع أيضــا هــذه ــ ، منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة، وبصــفة أدق، منــذ العشرــ ســنوات الخبر يؤكــد تطــور القتصــاد الرأســمال 

يالية عل الصعيد العال   ة التاريخية لتصفية المبر .الفبر
ــ إطـــار انكمــــاش الســـوق العالميـــة الرأســـمالية منـــذ  ـ 

ســـنة، فـــإن اقتصـــاد الحتكــــارات يتعمـــق ويتمركـــز، ويســـم بطـــابعه أكـــب  فـــأكب  السياســــة 25في
يالية .المبر

ايدا منذ عشر سنوات ي .وهناك ثلثة أشكال مرتبطة فيما بينها، تطبع هذا التعميق، أشكال عرفت نموا متسارعا ومبر
اقتصاد احتكارات يحاول تجاوز الزمة عن طريق العسكرة - أ

ة، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، كما وقع سنة  .، وسنوات الثلثينات1929لم يعرف القتصاد الرأسمال  أزمة كببر
، عــــــرف القتصــــــاد الرأســــــمال  ظــــــواهر دوريــــــة، يخففهــــــا تراجــــــع محــــــدد، وتســــــ  انحســــــارات، وقــــــد جعــــــل تقويمهــــــا الشيــــع،1960فــــــإل غايــــــة 

ة النيو   فبر
ي يعلنون بزعق، أن عيوب الرأسمالية تم تجاوزها، وأن العالم قد دخل في جوازيبر ي البر .رأسمالية- القتصادببر

ومـع ذلـك، يظهـر بوضـوح شــيئا. كانت العشر سـنوات التاليـة أيضـا، أكــب  مثـار للنشــوة، مـا دامـت نفـس ظـواهر النحســار هـذه، لـم تسـجل بجـد
هــذا الثقــل الــذي لــم يكــف عــن أن. فشــيئا، أن مثــل هــذا الزدهــار، مــرده ذلــك الثقــل الــذي أصــبح أكــب  أهميــة، والــذي أحــدثته عســكرة القتصــاد

.، ويطبع القتصاد الرأسمال  أكب  فأكب 1948يكبر منذ 
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ياليـــة مـــن جهـــة، وتطــــور إن التـــأثبر المـــزدوج، المرتبــــط جـــدليا، للتمركــــز القتصــــادي والسياس ــــ للحتكــــارات عل الصـــعيد العــــال   كهيكــــل للمبر
يالية نحو الحرب والعسكرة .النضالت الثورية للشعوب من جهة أخرى، يقود إل هيكلة القاعدة القتصادية للمبر

ـ  الفيتنــام
ـ  الحــرب المناهضــة للثـورة في

ياليـة المريكيـة، بكـل رعونـة، في   ارتمـت فيهـا المبر
ة، الســنوات الـير وهـ  نفـس، تعد العشـر سـنوات الخبرــ

 ــ يونيــو 
  عرفــت الحــرب العدوانيــة الصــهيونية في

  عرفــت1967الســنوات أيضــا، الــير
، ه ــ الســنوات أيضــا الــير ق العربر ــ  ــ المشرــ

، وتفــاقم الزمــة في
ازيــــل واليونــــان و أندونيســــيا، ه ــــ كــــذلك ســــنوات الــــدعم الواســــع للفئــــات الجتماعيــــة الكــــب  تعفنــــا مثــــل ــــ البر  

تأســــيس دكتاتوريــــات عســــكرية، في
ادورية بالمغرب   و الوليغارشية الكمبر

.دوفالير  بهايير
 ـــ رد عل منتقـــديه مـــن محـــام  الرأســـمالية،

عل الصـــعيد القتصـــادي، لخـــص هـــذا التطـــور مـــؤخرا، القتصـــادي الماركس ـــ المريك ـــ ماغـــدوف، في
:حيث كتب قائل

ا أساسيا، إذا كان مع ذلك أن أهم السباب لهذا " ى منذ الحرب العالمية الثانية، يعد تغبر التغبر"ترى النتقادات، أن غياب أزمة اقتصادية كبر

  بنتها الوليات المتحدة المريكيـة واحتفظـت بهـا، إذن مثـل هـذا التغبـر مـن الصـعوبة اعتبـاره" الساس 
  اللة العسكرية الضخمة الير

يتمثل في
  ولــدها مثــل. بداية فجر جديد لرأسمالية حديثة وسلمية، بل عل العكس، إنه مصدر حروب وتوترات

اعات الداخلية و الخارجيــة، الــير ي إن البي
اطوريــة المريكيــة، لكــن بكــل تأكيــد ليــس بإصــلح"النجــاح" هــذا  ياليــة و أفــول المبر ، تعتــبر بــدون نقــاش ممكــن علمــات أول عل نهايــة المبر

Montly review, oct – nov 1970"  سل   للرأسمالية الحتكارية
.ومع ذلك، فمثل هذا النظام ل يمكن التحكم فيه إل ما ل نهاية

إل 1969مليــون عاطـل، ومجمـوع النشــاط الصـناع  نـزل منـذ نهايـة  8فمنذ سنة، والقتصـاد المريكـ  يعـرف تراجعـا واضـحا، فالبطالـة بلغـت 
يعـرف القتصــاد الرأســمال  منـذ: ، يسجل أيضا بروز ظواهر اقتصادية شاذة مثل التضخم داخل الركــود%72,3إل % 81,7، من 1970نهاية 

ـ  تجاوزهـا، إل عـبر الهـروب إل المـام، مـع تعميـق هشاشــة الطـابع المصــطنع للنظــام النقـدي
  لـم ينجــح في

أربــع سنوات أزمة نقديـة عميقـة، الـير

.العال  
ة  ــ ي دراســة أخبر  ــ وضــعية بطالــة، أو تــم% 25، أن )1971مــونتل  ريفيــو، أبريــل (تــببر

ــ ســن العمــل، كــانت إمــا في  
مــن مجمــوع الســاكنة المريكيــة في
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  حاجات عسكرية
ة، في ة أو غبر مباشر .تشغيلها، بطريقة مباشر

بــدون أن: " ويســجل أصــحاب هــذه الدراســة، أن هــذا المعط، يقيــس التجــاه نحــو ركــود رأســمالية الحتكــارات المريكيــة، ويضــيفون إل ذلــك
ـ  الربــع الخبرــ مـن القـرن، فهـذا الرقـم يشـبر إل أن هـذا التجـاه هـو قـوي بشــكل

يبعث ذلك عل النـدهاش مـن أمــر ضـخامة تنــام  الحتكــارات في
  سنوات الثلثينات

ية الذي تقوم تماما عل تفتيت اللة. واضح، لم يكن عليه في قس عل ذلك، أنه لدينا هنا مصدر الكثبر من القوى التدمبر
".الجتماعية للبلد إل أجزاء

، نحو مغامرات حمقاء يالية المريكية تندفع، أكب  فأكب  .فل عجب من رؤية المبر
يالية المريكية-ب ، تجاوز التناقضات البينية للرأسمالية وتنسيقها بقيادة المبر تمركز الحتكارات عل الصعيد العال  

  تمكنهــا مــن بســط هيمنتهــا عل مجمــوع الســوق
ياليــة المريكيــة منــذ نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة، الرضــيات القتصــادية الــير وضــعت المبر

ة ومن أهمها دولة إشائيل .الرأسمالية العالمية، هذا طبعا، علوة عل قواعدها السياسية –العسكرية المباشر
هــذه الرضــيات اعتمــدت أساســا عل إعــادة بنــاء اقتصــادات ألمانيــا واليابــان، وربطهمــا بعلقــات امتيــازات مــع الحتكــارات المريكيــة، لحســاب
  أصـبحت قاعـدة النشــاط القتصـادي لمجموعــة أوربـا الغربيـة مـن جهـة،

ومصلحة الدور السياس  المسيطر للوليـات المتحــدة المريكيـة، الـير
اليا من جهة أخرى ق آسيا واسبر .وجنوب شر

اق القتصــــادي، ولكـــن  ــــ هــــذه المنــــاطق، ليــــس فقــــط كــــأدوات للتوغــــل والخــــبر
ياليــــة المريكيــــة في هــــذه البلــــدان تســــتخدم كقواعـــد رئيســــية للمبر

.التطور القتصادي للمانيا الغربية واليايان" معجزات"كدعامة لعملياتها السياسية والعسكرية، وهذا ما يفش 
 ــ بســط مراقبتهــا عل

اتيجية الحتكارات المريكية، تتمثــل في ، فاسبر انطلقا من هذه القواعد ومن هذه الروابط، وبتحديد أكب  أو بشكل مباشر
.المجموعات المالية والصناعية لمجموع العالم الرأسمال  بأشه

ـــ رفـــع  
ـــ مرحلـــة ثانيـــة عـــن أوربـــا الغربيـــة بأشها، يكمـــن في  

كة، ثـــم في ـــ لرفـــع الحـــدود القتصـــادية داخـــل الســـوق الوربيـــة المشـــبر إن الهـــدف الرئيس 
.الحواجز لصالح تلك العمليات

ــــ أهــــم مجموعــــة صــــناعية فرنســــية  
 "شــــنايدر" ويمكــــن القتصــــار عل مثــــال واحــــد، والمتمثــــل في

ــــ المغــــرب، والــــير  
ى في   أنجــــزت أعمــــال كــــبر

، الــــير
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ــــ تحويــــل مجمــــوع ممتلكــــاته. أصــــبحت بالســــاس تحــــت مراقبــــة المجموعــــة البلجيكيــــة التابعــــة للبــــارون أومبــــان  
ــــ إرادتــــه في  

، ل يخقي ــــ هــــذا الخبر
.الصناعية إل المضاربات المالية، وكان قد تنازل عن حصصه الساسية للمجموعة المريكية العملقة وستينغ هاوس

 "كذلك، أنشأ 
ـ "كريدي ليـوبي

، الـذي يعـد مـن الناحيـة النظريـة تحـت مراقبــة الدولـة الفرنسـية، لكنـه يخـدم في ، بنـك القـرض والعمــال الفرنسـ 
ســبنك، ويرتبــط ، مــن أجــل الضــغط عل الدولــة الفرنســية، تــداخل وثيقــا مــع بنــك ألمانيــا الغربيــة كومبر ــ الكــببر ــ الرأســمال الفرنس  الواقــع ممثل 

  تهيمن عليها الحتكارات المريكية
، عن طريق شبكات تم إنشاؤها سابقا، بالمجموعات المالية الدولية الير .هذا الخبر

يف للفوســفاط و وزيــر الماليــة الجديــد ــ المغــرب، يمــارس هــذا البنــك نفــوذا حاســما بواســطة المــدير العــام الحــال  للمكتــب الشرــ  
ونســجل، أن في

ــ( ـ 
ـــ المغـــرب، لخـــدماته الجليلـــة و الوفيـــة)كريـــم العمرابي  

ف، مـــن طـــرف ســـفبر فرنســـا في ـــ ، الـــذي تمـــت ترقيتـــه حـــديثا إل مرتبـــة قائـــد جوقـــة الشر

.للرأسمال الفرنس 
ـ  أوربـا الغربيـة، حيـث أن مثـال

يتم تعميم هذا النوع من العمليات عل القتصاد الرأســمال  بأشه، ويسـهل ذلـك، انحطــاط الطبقـات الســائدة في
ة .البارون أومبان، أو عائلة شنايدر، له دللته المعبر

ة ي الكب  نشاطا، هم الذين يراهنون عل الندماج بالحتكارات المريكية الكببر ي الوربيبر ي الرأسماليبر   الواقع، فإن القياديبر
.في

  تعــد مــن الناحيــة النظريــة مراقبــة مــن طــرف هــذه
ى للعمــال، بمــا فيهــا تلــك الــير هــذا التطــور واضــح بصــفة خاصــة عل مســتوى البنــاك الكــبر

.الدول الرأسمالية

، المجموعــة الماليــة للسـويس، ه ــ  
  المنخفضة، بنك روتشــيلد، كريـدي ليــوبي

  فرنسا، فأبناك العمال الرئيسية، بنك باريس والراضي
هكذا، في

 ــ شــبكة الرأســمال المــال 
يـة واللمانيــة، وكلهــا تنتظــم في ي   تتداخل مع المجموعات الماليـة المريكيــة والنجلبر

أيضا، تلك المؤسسات المالية، الير
، الذي يوجد مركزه العصير  بالوليات المتحدة المريكية .الدول 

 ــ دعــم
  البنية النيوكولونيالية بالمغرب (أبناك، صناعة، مناجم، سياحة)، قد لعبت دورا حاسما، في

  تحتل دور السيطرة في
إن هذه البناك، الير

ادورية المغربية، منذ  .1965الرأسمالية العالمية الحازم للوليغارشية الكمبر
كة كوفيمـار، دور الكفيـل، منـذ بدايــة  كتها الفرعية المشــبر ـ  النهـوض بالعمليـة السياسـية1960لقد لعبت البناك الثلثة الول، بواسطة شر

، في
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وليـــة   ســـنذكرها أســـفله، بتنســـيق تـــام مـــع الحتكـــارات الببر
اتيجية العالميـــة للحتكـــارات الـــير ـــ إطـــار الســـبر  

ـــ الصـــحراء الغربيـــة، في  
–القتصـــادية في

  المغرب وموريتانيا
ي برافو ممثلها النشيط، وكذا وكلؤهم في   يعد لوببر

ة السبانية، الير جوازية الكببر .المريكية، ومع سياسير  البر
وقراطية الجزائرية إل اللتحاق بالعملية جوازية الببر ، بالبر ول 

  الجزائر، الذي بينا مظهره الببر
.وقد أدى اللعب الكب  حنكة في

ياليــة الفرنســية، ياليــة المريكيــة والمبر يــ المبر وهكــذا، نــرى أنــه مــن الســطحية البحــث عل هــذا المســتوى العميــق والحاســم، عــن تناقضــات ببر
جوازيــة القوميــة الفرنســية، وتكنــوقراط ـ للبر ـ الحقيقــة كــانت هــذه التناقضــات موجــودة، وقــد ارتبطــت بالديغوليــة خلل الســتيقاظ الخبـر ـ 

فقي
.الدولة الفرنسية

ـ  الـدول الخاضـعة للبنيـة النيـو
  هــذه الـدول الرأسـمالية، كمـا في

جوازية في كولونياليـة، تنته ــ بــالكنس مـن طـرف أنصـار النـدماج-لكن الوطنية البر
.الدول  للرأسمالية، تحت رعاية الحتكارات المريكية

ة تعفن الرأسمالية -ج- يالية، فبر عة الطفيلية: تفاقم الخصائص الكولونيالية للمبر ي السيطرة عل المواد الولية، والبي
، تظهر ساطعة أكب  فأكب  ي يالية، كما وضحها لينبر .إن الخصائص الكولونيالية للمبر

ــ هــذه الخصــائص الرئيســية، بــل عل العكــس مــن ذلــك، عملــت ة، لــم تغبر ــ ين ســنة الخبر ــ خلفــا، لمــا يزعمــه بعــض محــامير  الرأســمالية، فالعشر
.عل تفاقمها

  تمــت الشــارة إليهــا ســابقا
ــ الدراســة الــير  

كات: "وكمــا ســطر ذلــك هــاري ماغــدوف في ــ يــد عــدد محــدود مــن الشرــ  
أن تمركــز الســلطة القتصــادية في

كات   عدد كببر من الصناعات، بفضل السيطرة عل مصادر المواد الولية عن طريق هذه الشر
.العملقة، أصبح ممكنا في

ي الجــــدد، وتســــيبر العمــــال إن القــــدرة عل الحفــــاظ عل تمركــــز هــــذه الســــلطة، وتصــــفية المنافســــات الوطنيــــة والخارجيــــة، وإضــــعاف القــــادمبر
كات العملقـــة للحصـــول والحفـــاظ عل ــ بتوافـــق مـــع السياســــات الحتكاريـــة للســـعار والنتـــاج، لكنـــه متوقـــف عل حيويـــة وعدوانيـــة هـــذه الشـر

ود بالمواد الولية، عل الصعيد العال   ي   البر
  القطاعات الرئيسية في

.تحكمها في
ياليــة الحديثــة، ليــس فقــط مــن أجــل  ــ الصــناعات الســتخراجية، طيلــة مرحلــة المبر

كــان هــذا تحــت غطــاء العقلنيــة المختبئــة وراء الســتثمار في
ول، ولكن ضمن سلسلة كل المواد المعدنية بالخص .الببر
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ويـــد الجنـــير  بـــالمواد الوليـــة، بـــل تبعيـــة الصـــناعة الحتكاريـــة
ي إن الوضـــعية الناتجـــة عـــن ذلـــك، ليـــس تزايـــد تبعيـــة الوليـــات المتحـــدة اتجـــاه البر

ود بهذه المواد ي   البر
."باعتبارها احتكارات حول التحكم في

ول، بواســـطة التفاقـــات كات بعـــد أن بســـط احتكـــاره عل الســـوق العالميـــة للبـــبر ول، كيـــف أن تجمـــع الشرـــ لقـــد ســـبق أن رأينـــا، فيمـــا يتعلـــق بـــالببر
ة   الزمة الخبر

.المسماة الكارتيل، تمكن من الحفاظ، وأيضا تعزيز هذا الحتكار، في
حها أعله، حاســم، لفهــم كيــف أن هــذه العمليــة، تندمــج، مــن   تــم شرــ

ورة عمليــة التــداخل الــير ول، المرتبــط بســبر إن وزن الكارتيــل العــال   للبــبر
جهــة، بعمليــة فدراليــة الجمهوريــات العربيــة، ومــن جهــة أخــرى، بعمليــة الصــحراء الغربيــة، المرتبطــة نفســها بتجمــع دول المغــرب العربر ــ تحــت

يالية المريكية الواضحة، بهذا القدر أو ذاك .وصاية المبر
  تضــم كــل المنطقــة الممتــدة

ول فيها، ه  مجموع الصحراء الغربية الير   استغلل الببر
ع بعد في   الواقع، فإن منطقة الصحراء، حيث لم يشر

وفي
.من بشار إل تندوف، ودرعة وطرفاية والساقية الحمراء ووادي الذهب و موريتانيا الغربية

  سـتمكن
  الظــل، إل غايــة إيجـاد الحلــول السياســية الـير

وك بعناية في ء معروف، لكن مبر  
  هذه المنطقة الواسعة، سر

ولية، في إن وجود مواد ببر
ول   النظام العال   للببر

.من إدماجها في
  استغلل فوسفاط الساقية الحمراء، سيســمح للمجموعـات الصــناعية الكيماويـة الوربيـة، بتعزيــز احتكاراتهــا عل

وع في   نفس الوقت، فالشر
في

ــ سياســة مســتقلة بالنســبة  
جوازيــة المغربيــة في ددة للبر ــ لحظــة مــا، مهــددا عــن طريــق الرادة الضــعيفة والمــبر  

ود بالفوســفاط، كــان في ي مصــادر الــبر
.لمادة الفوسفاط

، حيــث مثــل هــذه التجاهــات مســتبعدة نهائيــا، فقـد تــم القيـام بعمليــة مزدوجــة  ــ الطــار الحــال 
يف للفوســفاط، و تـدهور: في ركــود المكتــب الشرــ

ادوريــة، و قــد قــامت هــذه المجموعــات الماليــة ، عــن طريــق قنــاة خــدام الرأســمال المــال  الــدول  لوليغارشــيتنا الكمبر  
الصــناعة الكيماويــة بأســقي

وقراطيـــة ة الببر جوازيـــة الكـــببر كة دوليـــة مراقبـــة مـــن طرفهـــم، ومـــن طـــرف البر ـــ ـــ اســـتغلل فوســـفاط الســـاقية الحمـــراء، بواســـطة شر ئ نفســـها بتهيير
ياليـــة المريكيـــة والحتكـــارات ـــ إطـــار الدولـــة الدميـــة للصـــحراء الغربيـــة، و الكـــل تحـــت وصـــاية المبر  

، في  
كة ســـتتمتع بوضـــع قـــانوبي ـــ الســـبانية، شر

.العالمية
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، فهنــــاك أيضــــا أســــباب أخــــرى، ــــ المغــــرب الكــــببر  
ياليــــة توجــــد في ــــ فيمــــا بينهــــا، أن العمليــــة القتصــــادية الرئيســــية للمبر ونــــرى إذن، لســــباب تتلفر

، دولة إشائيل، هادفة إل خلــق صــنيعة مـن ق العربر    الشر
يالية في   بمقتضاها تم تأسيس الصنيعة المبر

سياسية وعسكرية، تشبه العملية الير
  هذه المنطقة

.نفس النوع في
، الكـــــب  حساســـــية إذن للحركـــــات ـــــ المغـــــرب الكـــــببر  

ـــــ المنـــــاطق الكـــــب  ســـــكانا في  
ياليـــــة، في اتيجية الساســـــية للمبر مـــــا يفش هـــــذا أيضـــــا، أن الســـــبر

  بإمكانها تحييد هذه الحركات السياسية
ة، الير جوازية الصغبر وقراطيات البر ادورية، والببر .السياسية، ه  حماية ودعم الوليغارشيات الكمبر

ياليـة، بالنســبة لكـل بلـد عل حـدى، اتيجية القتصـادية للمبر ـ  هـذا النطـاق، كيـف يكـون دون جـدوى، البحـث عـن انســجام الســبر
نرى أيضـا، في

ذا
ذ
، لحـــد أنهـــا، إ  ـــ محاصة الحركـــة الثوريـــة للجمـــاهبر

ـــ هـــذه المنـــاطق، يكمـــن في  
ياليـــة في ـــ المغـــرب و الجزائـــر و تـــونس، فالساس ـــ بالنســـبة للمبر  

في
  تتمركــز فيهـا

استدع المر ذلك، دعـم الفئـات الجتماعيــة الكـب  طفيليـة وأشــكال النظمــة الكــب  فاشـية، وذلـك مـن أجــل حمايــة المنـاطق الـير
.العمليات الساسية للسيطرة عل المواد الولية والتواجد العسكري المباشر

جوازيون الصـــــغار، الـــــذين يخـــــدعون أنفســـــهم بفكـــــرة أن لـــــذلك نـــــرى، كيـــــف تكـــــون واهمـــــة نظريـــــات العديـــــد مـــــن تكنوقراطيينـــــا وسياســـــيينا الـــــبر
ي بالنســبة للقتصـاد ي وجــديبر   الوصول إل السلطة، لنهم هـم مـن يمكنهـم أن يكونـوا أناسـا فـاعلبر

يالية سينته  بها المر إل مساندتهم في المبر

.المغربر 
  المغرب، فالذي يهم، ليس فقط نجاعة القتصاد، بل منع التحرك الثوري ل

يالية في .مليون من المغاربة 15بالنسبة للمبر
يالية المريكية سياسيا واقتصاديا، ودون تحفظ، لوليغارشيتنا  ، و مساندة المبر ال أوفقبر ي للجبي .هذا ما يفش تذلل الوزراء الفرنسيبر

ات وزاريـة، بالعتمـاد عل نفـس ـ  وبشــكل واضـح دائــرة التعفـن، إل تغيبرــ
  أحسن الحوال، يتم اللتجاء بدون ضوضاء، لما يكشـف خطــأ تقيي

في
.المعيار، أل وهو خدمة السياد

، وإنمـا دعـم الوليغارشــية يالية، ليس تطبيق توصيات البنك الدول  حــول الصــلح الزراع ــ ي أن الساس  بالنسبة للمبر هكذا، وهنا أيضا، يتببر
ء، تــم وضــعها ـ 

هم، فعمليــة مغربــة التجــارة، ه ــ قبــل كــل سر ي لمصــبر يــ الصــغار و المتوســطبر ادوريــة ، ول يزعجهــا أيضــا تــرك التجــار الوربيبر الكمبر
  اندمجت فيها هذه الوليغارشية

ادورية، وبالتال  للدوائر المالية الدولية الير .من أجل الربــح الكبر للوليغارشية الكمبر
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انيــة للدولــة تســاوي ي ، توســيع نهبهــا للبلد، والوصــول إل مبر ادوريــة، يمكنهــا، عل إيقــاع يتعــرى أكــب  فــأكب  هــذا، مــا يفش أن الوليغارشــية الكمبر
، لصالح آلــة إداريــة ترتكـز أكــب  فــأكب  عل التبــذير والطفيليــة، وتــوجيه عل وجــه الحض، القــرارات القتصــادية وفــق شــهيتها  

ثلث الناتج الوطيي
  ثمن الزبدة الذي انتقل دفعة واحدة من 

ة في   دائــرة 6دراهم إل  2الفاحشة، مثال عل ذلك، الزيادة الخبر
دراهم تقريبا للكلغ، بعد التحكم في

  الزراعية
  ل تخدم سوى سياسة وضع اليد عل الراضي

اد، كما هو الحال كذلك بالنسبة لسياسة السدود، الير .الستبر
ـــ الحقيقــــة تســــتفيد مــــن الــــدعم اللمحــــدود ـ 

إن مقاربــــة اقتصــــادية محضــــة، ســــتخلص إل كــــون هــــذه السياســــة متجهــــة نحــــو الفلس، لكــــن في
يالية .للمبر

ي ومــدعميهم، لكــن تفــاقم النهـب، يخلــق بالضــبط الظــروف الموضــوعية لهــذا ، يســتطيع القضــاء عل النــاهببر ووحــده النضــال الثــوري للجمــاهبر
.النضال الثوري

ـــ العـــالم، يتـــم دعمهـــا بكـــل ثمـــن، وبلد حـــدود، مـــن طـــرف  
اتيجية في ـــ النقـــط الســـبر  

هـــذا يفش أيضـــا، أن القلع السياســـية والعســـكرية المقامـــة في
يالية، كما هو الحال بالنسبة لشائيل وجنوب افريقيا .المبر

ـــ بـــأنه يمكـــن الفصـــل بينهمـــا، كمـــا تفعـــل البورجوازيـــات العربيـــة والفريقيـــة، وتحريفيونـــا، ليـــس إل أوهامـــا مرتبطـــة بالطبيعـــة الطبقيـــة إن التفكبر
، ويعتقــد بإمكانيــة التحكــم  ــ جــوهره يحتقــر الجمــاهبر

يــال  في جوازي والمبر ، لن الفكــر الــبر ، وتخــوفهم العضــوي مــن الجمــاهبر ي لهــؤلء السياســيبر
يالية ب    الشعوب عن طريق إرشاء ومراقبة، أو عل القل، تحييد ما تسميه المبر

".النخب"في
ياليـــة ـــ هـــذا العمـــل، تقـــدم اليديولوجيـــة التحريفيـــة مســـاعدة للمبر  

ة، فل تطلـــب أكـــب  مـــن الســـماح لهـــا. في جوازيـــة الصـــغبر أمـــا اليديولوجيـــة البر

  هذا الحتقار للجماهبر
كة ه  الخرى في   هذه اللعبة، مشبر

.بالدخول في

  العالم، وكيف ترم  الجماهبر بهــذه النخــب المزيفـة إل مزبلـة التاريــــخ، وكيــف تنهــض الجمــاهبر
، كيف ينهار النظام في وهذا ما يفش أكب  فأكب 

  كل مكان، من أجل تحررها
.الشعبية في

ة التاريخيــة لســتيقاظ الشــعوب، وتحركهـا ورة جدليــة، الفــبر   نفس الوقت، وعن طريق سبر
يالية ه  في ة تعفن المبر هذا ما يفش كذلك، أن فبر

ة. الثوري عل الصعيد العال   يالية عل الصعيد العال   ة التاريخية لتصفية المبر إنها الفبر
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خاتمة
اتيجر  للكفاح الثوري للجماهبر بالمغرب .نظن، أن ما سبق، يوضح الفق السبر

ياليـــة ديموقراطيـــة برجوازيـــة، عل حســـاب خـــدامها، ول كـــذلك انتظـــار أن يقـــع فل يجـــب أن ننتظـــر مـــن مثـــل هكـــذا مســـاومات، أن تحقـــق المبر
.إل المساومة) الخدام(مأزق اقتصادي يجر هؤلء 

ي ياليــة، تعــرف أنهــا ل تســتطيع العتمــاد عل ســلطة سياســيبر ة وضــعية، جعــل المبر لقــد خلــق التطــور السياس ــ للســنوات الخمســة عشرــ الخبرــ
، عــبر  ي ي مخنــتبر ياليــة، ل يمكنهــا ســوى دعــم النظــام. ســنة مــن اللتــواءات، مــن أجــل كبــح الحركــة الثوريــة للشــعب المغربر ــ 15برجــوازيبر فالمبر

  للطغمة النيوفيودالية
.المرتسر

  يتـم تهييئهـا
وقراطيــة الجزائريــة والموريتانيـة والتونســية، ومـع الـدم الـير جوازيـات الببر ، فهذه الطغمة تتواطأ مـع البر عل صعيد المغرب الكببر

  المنطقة
يالية في اتيجية المبر   العيون، إن هذا التواطؤ مكون محوري للسبر

.في
، جعلــت مــن المغــرب الحلقــة ة التصــفية عل الصــعيد العــال   ــ فــبر   ه 

ة التاريخيــة، الــير ــ الفــبر  
ياليــة في ورات المبر اتيجية، وصيــ لكــن هــذه الســبر

  الجهة الخرى من مدخل البحر البيض المتوسط
ابط جدل  مع اسبانيا، الحلقة الخرى الضعيفة في

  هذه المنطقة، ببر
.الضعف في

  المناضــلون الثوريــون للطبقــات الجتماعيــة، الــذين يشــكلون
 ــ مقدمــة الكفــاح، يــأبر

ــ المقدمــة، أو في  
ي المســؤولية التاريخيــة لشــعبنا، وفي هــذا يــببر

ي الفقراء وليتاريا والفلحبر .القوى الساسية للنضال الثوري للبر
يالية   نفس الوقت، وبشكل ل انفصام فيه، كفاح تحرري ضد المبر

ادورية المتعفن، هو في .إن الكفاح الثوري ضد نظام الوليغارشية الكمبر
اتيجية   الــــذي ســــيؤدي إل انهيــــار الســــبر

، سيصــــبح الكفــــاح التــــاريجي ـــ ـ  إن هــــذا الكفــــاح، باعتبــــاره محركــــا أساســــيا لجبهــــة تحرريــــة بــــالغرب العربر
، ليصبح بذلك، عامل هاما للثورة العربية والثورة العالمية ي   المنطقة، مدعما بذلك، بشكل حاسم، كفاح إخواننا الفلسطينيبر

يالية في .المبر
 

39



: الوثائق الساسية1980 ــ 1970المنظمة الماركسية ــ اللينينية المغربية "إل المام": الخط الثوري: 

الوحدة الجدلية لبناء الحزب الثوري

 والتنظيم الثوري للجماهبر

1972 مايو 29
:مـدخـل عـام

ـ  الواقـع
 عل إدمـاج الفكـر الجـدل  في

  إطار ممارسة النضال، عملت الحركة الثورية المغربيـة ذات المرجعيـة الماركسـية – اللينينيــة أكــب  فــأكب 
في

.الج  للثورة المغربية بشكل ملموس
ي ينبثقان عن هذا التطبيق :هناك محورين أساسيبر

ي، أو بصياغة تخطيطية، جدلية النضال السياس  و النضال المسلح، من جهة،. 1 جدلية النضال الثوري و العنف الجماهبر
جدليــة بنــاء الحــزب الثــوري و بنــاء التنظيــم الثــوري للجمــاهبر مــن جهــة أخــرى، أو بكــل بســاطة، جدليــة الحــزب – اللجــان الثوريــة، الحــزب –. 2

.الجبهة الشعبية الثورية
  هــو الــذي ســنعمل عل تطــويره هنــا

اتيجية، حيــث. هــذا المظهــر الثــابي ــ التصــورات الســبر ي ومــع ذلــك، فمــن البــديه  أل نتمكــن مــن التفريــق ببر
اتيجية التنظيم تظلن مرتبطتان بعمق وتابعتان لبعضهما البعض اتيجية الثورة واسبر لكن بالمقارنة مع النـص المكتـوب قبـل الن بسـنة. اسبر

فالنقاشــات المرتبطــة بهـذا التطــبيق وعــدد. ، فقـد اســتطاعت أفكارنــا أن تتطــور، وتتــدقق وتصــحح بفضــل التطــبيق الثــوري1تحــت هــذا العنــوان
  بواسـطتها يمكـن للعنـف الثـوري للجمـاهبر أن2"للنطلقــة الثوريـة"من النصوص أتـاحت اسـتبعاد الســلوب العفـوي 

ورات الـير  وتـدقيق الســبر
.يؤدي إل القواعد الحمراء المتحركة، المرحلة الول من تطور حرب التحرير الشعبية

ــ الجــدليان، اتيجية، فالقطبــان الثنــان الميكانيكيــان غبر نريــد هنــا أن نســلط الضــوء عل مشــاكل التنظيــم بــدون أن نفصــلها مــع ذلــك عــن الســبر

مام"وثيقة صادرة عن المنظمة الماركسية ة اللينينية المظربية " استراتيجية الثورة و استراتيجية التنظيم" ــ 1
م
.1971مايو سنة " إلى ال

.1972الصادرة عن نفس المنظمة في يونيو " مسودة الستراتيجية الثورية"وثيقة :  ــ انظر2
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  تحـت عنـوان 
  تتأرجح بينهما نظرية وممارسة المنظمة الثوريــة همــا العفويــة ومـا انتقـده الحــزب الشــيوع  اللبــابي

" (العفويــة والطارويــة"والير
cadrisme(3 .ة جوازيــة الصــغبر وتجدر الشارة هنا إل انه بالنسبة لتاريــــخ الحركة العمالية، ليــس بــدون معييــ أن القطــب الول للنحرافيــة البر

  ل يتوفر عل ذلك
  مجال التنظيم قد أطلق عليها خلل تاريــــخ طويل اسم كالعفوية بينما القطب الثابي

.في
  هذه الورقة عل نقد 

كز في ء تقدير أو نتجاهل " الطاروية"سبي من المعلوم فيما يتعلق بنا أن هناك تصــورات خاطئــة". العفوية"دون أن نس 
ى المفرطـة المخولـة للمنشــور ( ، فقـد كـان"النطلقــة الثوريـة")، وحــير بالنســبة لمفهـوم le tractوعل الخصوص فيمـا يتعلـق بالهميــة الكـبر

"الطاروية"ودون ادعاء النتهاء من هذا النحراف، نعتقد أنه علينا حاليا أن نعمل بالخصوص عل تصحيح الممارسة ". العفوية: "مصدرها
ي بالنسبة للتصورات " تقويم العود"أي  ".الطاروية"كما قال لينبر

لهما نفــس المنبــع" الطاروية"و " العفوية"إضافة إل ذلك، فإن . لذلك فإن القسم الول من هذا النص تم تخصيصه بالكامل لهذا الموضوع

.الذي يقوم عل محاولة المثقف البورجوازي الصغبر التموقع كمربر  فوق الجماهبر
 ــ جــزء ثــان، التطــرق للجدليــة الملموســة الحــزب

يــ- ســنحاول في  ــ هــذا الجــزء الول ســنعمل عل التــدليل بــأنه إذا كــانت معركــة لينبر
، فقي الجمــاهبر

ــــ كتــــابه "العفويــــة"قــــد تــــم توجيههــــا أساســــا ضــــد  ــــ تعتــــبر. مفيــــدا" مــــا العمــــل؟"، ومــــن هــــذه الزاويــــة يبقر ي أبــــدا لــــم تكــــن أفكــــار أو ممارســــات لينبر
يــ "إطاروية" ة الممتدة مــا ببر   الفبر

  المنقي أغلب الوقت في
، لكن هو نفسه كان في ي  ــ وقــت1917و  1900، دائما كان فكره وممارسته جدليبر

، في
ـ  إطـار هيمنـة تصــورات 

  تتطـور و تتنظــم بشـكل فعلـ  في
ـ ". إطارويـة"كانت الممارسة الداخلية للحزب البلشـقي

ـي إل رفــاقه في لنتـذكر رسـالة لينبر
اير  ـ فـــبر ـ 

ـ وثيقــة 1905الــداخل في ـ 
نا إليهــا في ـ   أشـر

اتيجية التنظيـــم"، الرســالة الـــير اتيجية الثــورة واســـبر   مــن خللهـــا يثــور ضــد العراقيـــل" اســـبر
و الــير

  تنته ــ هكـذا
ـ  كــل التجاهــات، تلـك الرســالة الــير

  كــانت تتطـور في
  تعيق انفتاح الحزب عل الحلقـات الثوريـة الــير

وقراطية الير إذا لـم نغبرــ: "الببر
وقراطية المرهونة بالختام .4"ممارستنا سنتلسر كالببر

  شكلت مصدرا أساسيا لما أصبح يشكل نظرية وممارسة الحــزاب الشـيوعية" الطاروية"إن هذه الممارسة الداخلية المتسمة بهيمنة 
ه  الير

لباني3
م
. ــ انظر تاريخ حزب العمل ال

.)1905فبراير سنة ( ــ من رسالة لينين إلى رفاقه في الداخل 4
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ي والحـــزب الشـــيوع  للتحـــاد الســـوفيابر وتســـك  والمفهـــوم(تحـــت وصـــاية ســـتالبر

ـــ المفهـــوم البر ي ـــ حـــول هـــذه النقطـــة إل التطـــابق فيمـــا ببر لنشر
  أداة

  للحزب، وهو التطابق الذي يبدو غريبا إذا لم يفش بنفس المصدر بخصوص التاريــــخ الـدموي الـذي جعــل مـن الحــزب البلشــقي
الستالييي

ي ).ثورة أكتوبر وأول سلطة للعمال والفلحبر
وقراطيــة   بفضـل الـدور المهـم لماوتسـ  تونـغ مـن مثـل هـذه الوصـاية الببر

، نجا الحزب الشيوع  الصـييي   مرحلة الممية الثالثة، وكحزب كببر
في

  تفرضــها عل الخصــوص 
ى، جـــاءت لتحمـــل إل العــالم ولكــل". الطارويــة"والنحرافيــة الــير وليتاريــة الكــبر واليــوم، ممارســة الثــورة الثقافيــة البر

  ظهرت كإحدى أسس اللينينية
  من النفجارات الير

  العالم، ما يكقي
ي في ي اللينينيبر .الماركسيبر

ي الذين يتبنون الماركسية اللينينية وفكر ماو ل يمكنهم الهروب من إعادة النظر الــذي فرضــته الثــورة الثقافيــة ي الثوريبر نجد اليوم كل المناضلبر
  ظل الواقع العمل  للثورة المغربية – وحــول هـذه النقطـة بالسـاس فيمـا يتعلـق ببنـاء. الصينية

ي في ونعتقد فيما يخصنا، أن نكون اليوم لينينيبر

  جدلية بناء الحزب الثوري والتنظيم الثوري للجماهبر
  معرفة التحكم في

.الحزب الثوري – يعيي
I – الطارويـة"نـظريـة و مـمارسـة:"

:وواقـعـها" ما الـعمـل؟" – ضـمانـة 1
  بقيت حول " ما العمل؟"جاءت عبر " لطاروية"الضمانة النظرية ل

، وبشكل أكب  دقة من الصورة الير ي يــ حــول" مـا العمــل؟"للينبر وفكـر لينبر
ـ . التنظيم

ي عل الحــزاب الشـيوعية في   تـم المغــالة فيهـا وتشـويــهها سـواء عـبر التــوجه الـذي فرضـه سـتالبر
اف بـأن هـذه الصـورة الـير يجـب العــبر

وتســكية جوازيــة والمنشــورات البر يــ مــن طــرف دور النشرــ البر  ــ هــذه المنطقــة مــن. العــالم، وعــبر تقــديم عمــل لينبر
إنهــا صــورة جــد قويــة خاصــة في

ي أو مــن)المغــرب(العــالم    مــن الصــبر
وت، أو عنــدما تــأبر ، وحــير عنــدما تعــبر عــبر ببرــ ، حيــث المعلومــة النظريــة تأتينــا أساســا، مــن الغــرب الوروبر ــ

.الفيتنام
ء الــذي ســارعالعتبـار إعـادة ظهــرت كمــا لــو أنهــا النظــر لعادةإن أول محاولت طرح هذه القضــايا   ــ

 للنظريــات العفويــة لــروزا لكســمبورغ، السر
  اللينينية والدور القائد للحزب الثوري

.المثقفون اليساريون البورجوازيون إل دعمه وذلك لنقي
ء" مــا العمــل؟"إنهــا صــورة جــد قويــة بحيــث أن النــص الكامــل ل  ل نجــده عمليــا متــوفرا هنــا باللغــة العربيــة وأنــه يبقرــ صــعب التنــاول لكــونه مل ــ
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  روسيا 
.1902بمراجع ذات صلة بالضاع السياس  في

نا إل ذلك أعله، فإنه منذ أن أصبحت تعـاليم الثــورة الثقافيـة واضـحة جـدا وأكـب  قابليـة للولـوج بحيـث ل يمكـن إخفائهـا أو تشـويــهها، وكما أشر
ي حدثت مراجعة نظرية لهذه الصورة  تبر ي الخبر  schématisée(" المصغرة"فمنذ السنتبر

ي والير   – الفوق جماهبر
افي ) للحزب الثوري الحبر

ـ  فرنســا أو إيطاليــا تنبثــق عل. تــم التطــرق لهـا بشــكل مفتـوح مـن طـرف التيــارات والمنظمــات الماركســية اللينينيــة بأوروبـا الغربيـة
وحاليــا ســواء في

ة ــ وإذا مـــا أكـــدنا عل هـــذا الطـــابع، فمـــن أجـــل الشـــارة إل أيــــة درجـــة يبلـــغ عمـــق القاعـــدة اليديولوجيــــة. الخصـــوص مغالطـــات الســـنوات الخبـر
ـــ". للطارويـــة"  

  تمـــت مراجعتهـــا بشـــكل جـــذري مـــن طـــرف مـــاركس في
، الـــير ـــ العمـــق عل محـــاولت المثقـــف البورجـــوازي الصـــغبر  

ـــ تقـــوم في فه 
  تحمــل نفسـها. 5أطروحتــه الثالثـة حــول فيوربـاخ

ض اتجـاه الجمـاهبر والـير لكـن هــذه المحـاولت لنهـا عل الخصـوص تقـوم عل التفـوق المفـبر
La soumission de ce même intellectuel à l'argument d'autorité enخضــــوع هــــذا المثقــــف لحجــــة أو ســــلطة فكــــر فلن 

l'espèce de la pensée 
ي المغاربة ذوي تكوين مثققي .   وهذا صحيح كذلك بالنسبة للمناضلبر

وت، ول نقــدر مــدى بقــاء تأثرهــا – رغــم قيمــة الممارســـة ـ نا إل ذلــك، حــير عنــدما تأتينــا المعلومــة النظريـــة الماركســـية اللينينيـــة مــن ببـر ـ وكمـــا أشـر
ق،  ) – ليــس هنــاك كلمــة أخــرى – للــدوائر الباريزيــة أو اللندنيــة حيــث يلجــأ الكتــابgrenouillage(" بالمكائــد الثقافيــة"الثوريــة لمناضــل  الشرــ

ـ  الغــرب. السياسيون العرب للبحث عن شهادة التنظبر
لجل ذلك وعبر منــح أكــبر أهميـة للتطـور الفعلـ  للحركـة الثوريـة الماركسـية اللينينيــة في

 ـــ ظفـــار ((العربر ـــ 
، فيجـــب أن نكـــون))Tupamaros() وبدرجـــة أقـــل التوبـــامروسDhofarوتحـــت هـــذه الزاويـــة هنـــاك رفـــاق يمكنهـــم التفكبرـــ في

 ــ الغــرب العربر ــ لنظريــة وممارســة الثــورة العربيــة
يــ بمســؤوليتنا الخاصــة مــن أجــل بنــاء في ومهمــا كررنــا القــول فليــس كافيــا، يجــب أن ننطلــق. واعبر

:من هذا
:أ – الـماركـسيـة عـبارة عـن منـهجـيـة

ــــ ــــ الغــــرب العربر   
ــــ بمــــواد واقعنــــا الملمــــوس، وبالماركســــية كمنهجيــــة للتحليــــل، النظريــــة الملموســــة للثــــورة في  

لكــــن اســــتيعاب هــــذه. علينــــا أن نبيي
ا وأيضـا بدرجــة أقــل، عنـدما يكـون التكـوين الجـامع  قـد قطـع شـوطا مهمـا، إن ، ليـس أمـرا بســيطا أو مباشـر ـ  التفكبـر

المنهجيـة، وهـذا السـلوب في
طروحات حول فويرباخ5

م
. ــ انظر ا
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  تعارض بالفعل مع مناهج التفكبر الجامعية
.هاته المنهجية في

  نفس الوقت (la pensée Mao tsé Toungاستيعاب الماركسية اللينينية، فكر ماوتس  تونغ (* 
  في
  ل تعيي

la pensée de Mao) والير
Tsé Toungــ ســياق المجهــود مـن أجــل الســتيعاب، إغناءنــا نحــن كـذلك للماركســية عــن طريــق 

 ــ انطلقــا مـن ممارســتنا الثوريــة الذاتيــة، في
) يعيي

  واقعنا الملموس
.تطويرها في

ـي عل *  ين، هـو أن يتجـرأ كمــا فعــل لينبر   بدايــة القـرن العشـر
  روسيا في

بـالمعيي الـذي أشـار إليـه" الثـورة ضـد رأس المــال"أن يكون المرء لينينيا في
  بشكل رائع

ـ  كتــاب مــاركس حــول . غرامسر
  سياق سوسيو اقتصادي لم يكن هو ذلك الذي تم تحليله في

ي تجرأ عل القيام بالثورة في رأس"لينبر
ــ بثــورة ضــد الصــورة المصــغرة "المــال ي اكية الديمقراطيــة اللمانيــة، طبعــاschématisée، هنــا أيضــا قــام لينبر   فرضــتها الشــبر

 لــرأس المــال الــير
ـ  رسـالته إل المناضـلة الروســية  

 اليـوم بطبيعـة.»Verra Zassoulichليس ضد الجـوهر نفســه لـرأس المـال الـذي أشــار إليـه مـاركس نفسـه في
ي أن نقوم بثورة ضد  ة لك  نكون لينينيبر   حاجة كببر

  المغرب نحن في
".لما العمل؟") schématisée(" الصورة المصغرة"الحال، في

  تظهر
ي فيما بينهما لهذه الصورة الير ، مرتبطبر ي ي أساسيبر :هناك طابعبر

.الحزب الثوري كطائفة فوق الجماهبر. 
.مفهوم النواة القائدة. 

:لـحـزب الـثوريـيـن الـمحـتـرفيـن" الـصـورة المـشوهـة"ب – 
ي الصـــغار"الصـــورة المشـــوهة"نؤكـــد عل عبـــارة  ـــ البورجـــوازيبر ي ف (. ، عـــن طريـــق فكـــر المثقفبر ةprofessionnelفعبـــارة محـــبر ـــ ) تتضـــمن مباشر

ـ  الثـورة
ـ . بالنسبة للمثقـف ذلـك الـذي اكتســب المــؤهلت المهنيـة، ذلـك الحاصـل عل دبلـوم في

ف سـيكون إذن هــو المختـص في الثـوري المحـبر
.الماركسية – اللينينية، ذلك الذي يمتلك علم الماركسية – اللينينية

 ــ منظمــة ماركســية. يجــب أل يقــال لنــا أنــه بتوضــيحنا لهــاته الصــورة فإننــا نشــوهها
  مناضــل في

ي –- فعنــدما يــأبر لينينيــة إل حلقــة للتلميــذ الثــوريبر
ــ الثانويــات، لكنهــم ل ينتمــون إل  

اب آلف التلميــذ في الــذين هــم كــذلك مثلــه ينتمــون إل ممارســة نضــالية، نظــرا لنهــم يقــودون وينظمــون إصيــ
المنظمــة – لتقــديم دروس حــول الثــورة الفيتناميــة، حــول النظريــة الثوريــة، لكــن هــذا المناضــل يتنج عنــد ســاعة العمــل لنــه يجــب أن يحــافظ
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  مناضــل مــن منظمــة ماركســية – لينينيــة، معــروف لــدى البــوليس بســبب أنشــطته. عل نفســه، مــن أجــل أن يحــافظ عل المنظمــة
وعنــدما يــأبر

وا أي ي الشباب لهذا المركز يجب أول أن يتـم تكـوينهم مـن طرفـه قبـل أن يباشـر ، ويدافع عن فكرة أن المناضلبر   مركز عمال 
الطلبية، للعمل في

 ــ دون أن تتــم مثــل هــاته التصــالت. اتصــالت عمليــة مــع هــذا الوســط العمــال 
ك شــهورا ثمينــة مــن الــوقت تمضي ي. وهكــذا يــبر  ــ كلتــا الحــالتبر

فقي
ا وشــاذا للتصــور ــ لمــا يعتــبر تشــويــها كــببر ، فبمــاذا يتعلــق المــر إذا لــم يكــن هــذا تطــبيق عمل  ي ي مختلفــتبر ت إراديــا مــن تجربــة منظمــتبر   اخــتبر

الــير
  للحزب

  بحملها كما ه  مع السف وبتطبيقات مفرطة كذلك. اللينييي
.لكننا نكتقي

ة لهذا التشويه هو أنه يؤدي إل استبعاد بناء الحزب عل قاعدة بروليتارية ذلك لن  ف الثوري"النتيجة المباشر الخببر"هو أول ذلك " المحبر
  الماركسية – اللينينية

ـ "في
، عـبر الكثـار مـن النــدوات الطلبيــة بمــا أن العامـل في ـ  ، أي الوسـط الطلبر ، لنكـونه إذن هنــاك حيـث وسـطه الطـبيع 

 ـــ غـــالب الحيـــان إنســـان أم ـــ ل يعـــرف القـــراءة و الكتابـــة، و
، العامـــل المتخصـــص، هـــو في  ـــ أو المنج  ـــ أو الميكـــانيك 

وليتـــاري الحقيقر المعمـــل البر
  النقاشات النظرية، سنذهب بعيدا حد التأكيـد 

ي سنة عن التفكبر في ي أو أربعبر وليتاريــا تتكــون مــن) Décréter(بعيد بمسافة ثلثبر عل أن البر
ــ النتــاج، و بهــذه الطريقــة يمكــن إطلقAccèdentأولئــك الــذين يكتســبون (  

ــ في ــ و الموقــع الفعل   
) وعيــا بروليتاريــا، بمعــزل عــن الصــل الطبقر

ي صــغار" بروليتاريــة"تســمية  يــ بورجــوازيبر النتيجــة. وهـذا بطبيعــة الحــال هــو تمامــا مــا قــام بــه التحريفيــون عنــدنا. عل منظمــة مكونــة مـن مثقفبر

ة لمثــل هــذا التشــويه هــو خلــق طائفــة تضــع نفســها فــوق الجمــاهبر ـ ــ إطــار الطائفــة، إن التقــدم الحاصــل مقارنــة مــع. المباشـر  
بطبيعــة الحــال، في

، هو ممارسة الديمقراطية ي فـأي نـص ل يمكـن بلـورته نهائيـا إل بعـد أن يتـم نقاشـه وإعـادة نقاشـه، تعـديله وتـدقيقه داخـل المنظمــة. التحريفيبر
يــ مـن مفهـوم. مـن العل إل السـفل ومـن السـفل إل العل حــير إن اقتضـي المـر شـهورا عـدة ي المنطلقبر لكـن مـن البـديه  بالنســبة للمناضــلبر

 ــ الماركســية – اللينينيــة"
، الحقيقــة المــوج بهــا "الخــببر في (، أن مثــل هــذا النــص الــذي تــم إتمــامه، ســيعبر عــن حقيقــة نهائيــة بالنســبة للجمــاهبر
révélée (ليس أمام الجماهبر سوى النحناء أمامها لكتشاف نور الثورة  

ـ  النهايـة، لن هـذا التقـان يبـدو شـديد الصـعوبة بلـوغه،. الير
لكـن في

  العمق ل يكون المناضلون متأكدين من امتلك الحقيقة، ذلك أن الزمن يحول النص إل نص متقادم، وبالتال  البدء مــن جديــد دورة
ولنه في

ء يخـــــــرج ـــــــ  
ـــــــ شية إيديولوجيـــــــة . التوضـــــــيح والتقـــــــان، فـــــــإن ل سر  

، في ـــــــ شية تامـــــــة عـــــــن الجمـــــــاهبر  
(فتنغلـــــــق المنظمـــــــة و يـــــــا لقمـــــــة الضـــــــلل، في

clandestinisme idéologique (ــ أرشــيفات 
اكم، عنــد كــل حملــة بوليســية في ء الــذي ل يمنــع النصــوص أو مشــاريــــع النصــوص مــن الــبر ــ  

السر
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طة .الشر
ي حـول الـحـزب – 2

:جـوهـر الـتـصـور الليـنيـنف
ـــ  ـــ بنفســـه، بعـــد ســـنوات مـــن نشر ي ـــ ســـنة "مـــا العمـــل؟"لينبر  

ـــ في ـــ مصـــنف  1907، بمناســـبة نشر  
recueil(» En douze(لمؤلفـــاته الرئيســـية في

ans فيــــذكر بــــأنه كــــان يجــــب القضــــاء عل عقليــــة الحلقــــات، أي المجموعــــات"مــــا العمــــل؟"»، أكــــد عل الظــــروف المصــــاحبة لتحريــــر كــــراس ،
ة الضيقة المنغلقة، المؤسسة تقريبا دائما عل روابط الصداقة الشخصية .الصغبر

 
وليتــاري إل الحــزب يمكنــه، بارتبــاط مــع حركيــة الجمــاهبر المفتوحـــة، مــن اقتلع بشــكل نهــابئ كــذلك أوضــح عل أنــه فقــط دخــول العنض البر

  والغريبة عن مهام المرحلة
ـ  أوج القمـع القيضي 1907الصيغة المكتوبـة أو العبـارة سـنة . جميع آثار العقلية الحلقية الموروثة عن الماضي

في

".بارتباط مع نشاط الجماهبر المفتوح: "ه 
وليتاريــا"وحــير ل يكــون هنــاك خلــط حــول مصــطلح  ي"فقــد أضــاف بــأن بقــاء " البر فبر ي المحــبر المؤسســة بفضــل الســكرا، يتــأبر" منظمــة الثــوريبر

ة، وحيث أحسنهم أسســوا  يــن عــن"أساسا من واقعة أن الطبقة العاملة، وعل الخصوص عمال المعامل الكببر ي اكية الديمقراطيــة، متمبر الشــبر
، نتيجــة أســباب اقتصــادية موضــوعية، بقــابليتهم العاليــة للتنظيــم، وبــدون هــذه القابليــة، فــإن منظمــة   طبقــات المجتمــع الرأســمال 

جميــع بــافر
ي لن تكون سوى لعبة، مغامرة أو شعار بدون مضمون فبر .الثورين المحبر

ـ لهــذه" مــا العمـــل؟"ثــم إن كـــراس  ـ معيـي ــ الضاع تعطـ   
ة أنــه فقــط وجـــود طبقــة ثوريــة حقيقيــة منطلقــة بشـــكل عفــوي في ـ مقــاطع كــثبر ـ 

يشــبر في
، وقد تم تصحيحه عن طريق)Édition de Poche du seuilالصادر عن " ما العمل؟"إن نص هذه المقولة مأخوذة من كتاب . (المنظمة

ــ المؤلفــات الكاملــة الــذي يؤكــد عل عبــارة   
ى"الــذاكرة عــبر اعتمــاد النــص الصــادر في ء الــذي ل يشــبر إليــه " عمــال المعامــل الكــبر  ــ

JJ Marieالسر
ــ  ء بالنســبة لكلمــة le seuilالمســؤول عــن الصــدور لــدى دار النشر  ــ

ــ هــذا الصــدار الخبرــ" نخبــة"، ونفــس السر  
لكــن نــص المؤلفــات الكاملــة. في

  تقوم به المنشورات البورجوازية". نخبويا"نفسه ليس 
وهـو النـص" – لمـا العمــل؟"وإذا رجعنا إل النـص نفســه . إننا أمام نموذج للتشويه الير

 ــ نقــد حــديث لديماغوجيــة المحجــوب بــن الصــديق
 ــ هــذا النــص الــذي" – الــذي اســتخرجنا منــه الخلصــات الساســية في

يمكننــا أن نشــبر أنــه في
ورة محاربــــة  ــــ وليتــــاري داخــــل الطبقــــة العاملــــة، وعل صي عــــة العمالويــــة" القتصــــادوية"يركــــز بكــــامله عل وســــائل تطــــوير الــــوع  الثــــوري البر ي والبي
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ي)انكباب الطبقة العاملة عل مشاكلها فقط( ي يفضل منظمة للطبقة العاملة تقوم عل مستويبر :، فلينبر
ي) – lâche(تنظيم مرن واسع فضفاض - 1 ي الـذين يتوجهــون نحــو العمـل السياسـ  الثـوري، منفلـتبر كما يقـول – يرتكـز عل العمــال المناضــلبر

  ليســــت معــــارف(مــــن الوصــــاية القتصــــادوية، تنظيــــم مكــــون مــــن العمــــال الكــــب  ثقــــة، الكــــب  تجربــــة، و الكــــب  انغماســــا 
ــــ إل المعــــايبر الــــير لنشر

ي حد القول" الفضفاض"نظرية) ، و مفهوم التنظيم  .إذا كانت النتقادات ل تس   هذا تنظيما، فإن ذلك عنده سواء: الذي يسطر عليه لينبر
2 - 

:المستوى الثابي
ي"الشي الكب  صامة – " التأمري"إن هذا التنظيم يكون مرتبطا – حسب قواعد العمل  ي الثوريبر فبر .أي بمعيي الحزب" بمنظمة المحبر

 هنــا كـذلك، وحــير ل يكـون هنـاك.نستعيد هنـا أساسـا مفهـوم النويـة الثوريـة واللجـان الثوريـة المنبثقــة مـن الجمــاهبر و المتمفصـلة مـع الحـزب
ورة هــــذا التنظيــــم المــــرن الواســــع،  ، ل يمحيــــه وجــــود النقابــــة)النويــــة أو اللجــــان العماليــــة الثوريــــة(غمــــوض – كمــــا اعتقــــد بعــــض الرفــــاق – فضيــــ

عية   تمكــن ممارسـتنا هنـا مـن تأكيــده. العمالية الشر
عية و الـير ي لهذا الموضوع كتابــات حــول النويـة البوليسـية لهـاته النقابـة الشرــ لقد كرس لينبر

عية. بشـــكل واســع ـ أننـــا ل يجــب علينــا أن نتعلــم كيفيــة العمـــل داخـــل هـــاته النقابــات الشرـــ ـ 
ء الــذي ل يعيي ـ ـ 

ـ هــو تنظيــم. السر لكــن يبقرـــ الساسـ 
.اللجان أو النوية الثورية

 ــــ 
ي"نـــرى إذن، أن المفهـــوم اللينييي ي الثــــوريبر فبر ــ ذي صـــلة بمفهـــوم الطائفـــة " لمنظمـــة المحـــبر بــــل تنظيــــم، حــــزب متمفصـــل حــــول) secte(غبـر

يــ. التنظيــم الثــوري للجمــاهبر  ــ لــدى لينبر
 ــ طــوره الجنييي

ثــم إن التاريــــخ العمل ــ للحــزب. لكــن علينــا أن نشــبر هنــا إل أن هــذا المفهــوم كــان فقــط في

  ل يظهر بأنه قد تم تطويره بشكل منهجر 
.البلشقي

ات النفجــار الثــوري مــع ظهــور الســوفيتات  ــ فــبر
يــ ســنة . لقــد ظهــرت الشــكال العفويــة لهــذا التنظيــم الثــوري للجمــاهبر في 1905و قــد عــرف لينبر

  
.كيف يمنحها كامل الهمية 1917كما هو الحال في

 ــ مرحلــة النضــال الشي لــم يقــم الــدليل عل وجودهــا مــن
لكــن ممارســة التطــوير المنظــم للتنظيــم الثــوري للجمــاهبر المرتبــط جــدليا بــالحزب، في

، مــــن هنــــا كــــذلك قــــوة الضــــمانة   
وقراطيــــة و" الطارويــــة"خلل تاريــــخ الحــــزب البلشــــقي ــــ النتائــــج الببر  

لهــــذا التاريــــخ مــــا عــــدا إذا قمنــــا بــــالتفكبر في
.التحريفية اللحقة
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II – ي لما العمل؟
ي النقل الحرفف

:مفهوم النواة القائدة: لنتعلم عدم السقوط فف
"النــواة القائـدة"بعد هذا التوضيح علينا أن نتعلم أل ننقل، أل نستعيد ميكانيكيا ما العمل؟ إن ذلك صحيح عل الخصوص بالنسبة لمفهـوم 

 ــ الــذي اســتعمل عل الخصــوص مصــطلح 
ي كيــف أن الفكــر اللينييي للشــارة إل مجمــوع الحــزب،" منظمــة القــادة"بطبيعــة الحــال، علينــا أن نــببر

  حـولته إل مفهـوم للنــواة يقـوم عل فكــرة الحيـازة الرئيســية إذا لـم
  ثـم الممارسـة التحريفيـة الـير

اله و تكليســه عــبر التطــبيق السـتالييي ي قد تم اخـبر
.نقل الحضية للحقيقة الماركسية اللينينية

ي ـ  دور التلميـذ المنضــبطبر
الهم في ي ء تحديـد الختلف الملمـوس . فالرفاق القاعـديون تـم اخــبر ـ 

فيمــا) عل هـذا المسـتوى(لكـن علينـا قبــل كـل سر
ي روسيا  .1972ومغرب  1902ببر

ي روسيا سنة  – 1
:1902فف

 ــ ســنوات نهايــة القــرن التاســع عشرــ و بدايــة هــذا القــرن (ق 
ء الــذي ل يختلــف عــن)20في  ــ

، لــم يكــن رعــب البــوليس القيضي ســائدا فقــط، السر
ـي عـن ـي المنبثقبر   نعيشها هنا، بل كان مخيمـا هنــاك أيضــا ضـباب إيــديولوجر  كـثيف، الماركســية كـانت معروفــة لـدى دوائـر المثقفبر

الوضعية الير
وليتاريا   صفوف البر

جوازية، و قلة منهم كانت قد تنظمت في .البر

 ــ
ـ  أوربــا في

إضــافة إل ذلـك فــإن مــا كــان يبــدو كمــا لـو أنــه ماركســية لــم يكــن ســوى صـورتها المشــوهة، الميكانيكيــة و القتصــادوية الســائدة آنــذاك في
.إطار الممية الثانية

ــــــ مجموعهــــــــا خاضـــــــعة لليــــــــديولوجيات البويــــــــة و المثاليـــــــة للنظــــــــام القيضي ـ 
يــــــــ في وليتاريـــــــا و الفلحبر نعلـــــــم كيـــــــف ســــــــتنفجر هـــــــذه. كــــــــانت البر

  يناير 
  تعـرض لهـا الشـعب الـذي جــاء بكثافـة لتقـديم عريضــة الراهــب كـابون  1905اليديولوجيات في

 إلGABONEعبر المجزرة الدمويـة الـير
 ــ ذلــك العهــد

 ــ وضــع لــم تفــرز فيــه مثقفيهــا. القيض، في
 ــ عل هــذه القضــايا، كــانت الطبقــات الشــعبية في

  ألقاهــا غرامسر
و باســتعادة الضــواء الــير

ي ، مثقفيهــا العضــويبر ي ي معهــم كــل انحرافــاتهم البورجوازيــة. الخاصــبر كــان المثقفــون المرتبطــون بالشــعب يــأتون مــن الطبقــة البورجوازيــة، حــاملبر
ة .الصغبر

ـ  مثــل هـذه الظـروف أن ينبثــق ثوريــون قــادرون عل إحيــاء الجــوهر الثـوري (
) للماركســية وSubstance révolutionnaireإن مـن الصـعب في

48



: الوثائق الساسية1980 ــ 1970المنظمة الماركسية ــ اللينينية المغربية "إل المام": الخط الثوري: 

  ذلك العهد
ي الذي قام بدور حاسـم، كــان بالمكــان أن تظــل. إدماجه بالواقع الملموس لروسيا في ي من أمثال لينبر و بدون انبثاق نواة من الثوريبر

  إطار من الضبابية و البواب المسدودة بل حير أن ل تصل إل غايتها
.الثورة الروسية تراوح مكانها لمدة طويلة في

 ــ إطــار 
يــ ضــمن النضــال في   تشــكلت عناصها الول مــع لينبر

وغراد فيمــا" اتحــاد النضــال مــن أجــل تحريــر الطبقــة العاملــة"هــاته النــواة، و الــير ببــبر
ــ  ي ــ ظــروف حيــث تضــمن اســتقرارها و اســتمراريتها كشــخص طــبيع 1897و  1984ببر  

و هــذا مــا. ، ســيمكن بالفعــل الحفــاظ عليهــا و وضــعها في
ي إل المنقي .يفش عل الخصوص قرار تنظيم السكرا انطلقا من الخارج و مغادرة لينبر

ي مغرب اليوم. 2
:فف

ــ المغــرب تعتــبر مختلفــة بشــكل جــذري  
وط اليــوم في ،  الشرــ ــ ــ هــو الثــورة"عل المســتوى العــال   كمــا عل المســتوى العربر  ، كمــا"التجــاه الرئيس 

.كتب ذلك ماوتس  تونغ
  أصـبحت أكـب 

  تنشرــ الغمـوض وسـط الشـعوب، و الـير
ة الـير ورة الثورة العربية، هناك إفلس إيديولوجيات البورجوازيـة الصـغبر   مجموع سبر

في
 . فــــأكب  وضــــوحا

ــــ بســــبب الســــلوك الستســــلم  و الخيــــابي ــــ بقيــــة العــــالم العربر   
ــــ المغــــرب، هــــذا الفلس يبــــدو أكــــب  فــــأكب  بديهيــــة منــــه في  

هنــــا في
ي أمـــام النظـــام ي البورجـــوازيبر وقراطيـــة و الديماغوجيـــة العمالويـــة. للسياســـيبر  ـــ داخـــل الطبقـــة العاملـــة، هنـــاك انكشـــاف واســـع للمنوعـــات الببر

و في
ي وقراطيبر ة عن طريق السلوك نفسه للقادة الببر .لليديولوجيات البورجوازية الصغبر

  تريـد اســتعمال الملكيـة، فمنـذ مـدة طويلـة نجـد أن الجرائـم و الخيانـات و النهـب الـذي
و بالنسـبة لليــديولوجيات البويـة و البويــة الدينيـة الـير

.قام بها الحسن قد نزعت عنها أي فعالية
ــــ النبثــــاق الكــــثيف للشــــبيبة المدرســــية عــــن ة التاريخيــــة بــــالمغرب، ه  ات الرئيســــية للفــــبر ــــ ي ا، و هــــذا ليــــس أقــــل أهميــــة، فــــإن إحــــدى الممبر ــــ و أخبر

نعلـم. نعلم جيدا كيف تشبت اليديولوجيــة الثوريـة إل صـفوف هـاته الشــبيبة. الجماهبر الشعبية، باعتبارها مثقفا عضويا للطبقات الكادحة
.كذلك، كم هو كببر تعطشها لستيعاب الماركسية اللينينية، باعتبارها مفتاحا للثورة

ـ  و البورجـوازي الصـغبر
ي الذين تمكنـوا مـن كشـف ضـبابية الخلـط التحريقي ي الثوريبر   هذا السياق، علينا أن نحدد دور النوية الول للمثقفبر

.في
ي"ل يتعلق المر هنا بتقليص دور هؤلء الرفاق، و لكن فقط الحذر من كل محاولة لجعل هذا الدور و كأنه  ".لقادة تاريخيبر
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، ليــس انبثاقــا فقــط كمجموعــة ( ) عــن الطبقــات الكادحــة، وcollectifالرفاق الصغر سنا، الذين انبثقوا الن مــن النضــال التلميـذي أو الطلبر ــ

  عملية توضيح الثورة العربية، مما مكننا من النفلت من التيهان الضبابر 
ة المندرجة نفسها في .لكن من نضالت السنوات الثلث الخبر

 ــ داخــل الطبقــة العاملــة،
 ــ ظــل غيــاب شــبه كامــل للعمــل التحريقي

ات الوضــع الملمــوس بــالمغرب، هــو أنــه في يــ و مــن جهــة أخــرى، فــإن إحــدى ممبر
  للقــوات الشـعبية و

ـ  إطـار التــوجه الـذي حركـه المهـدي بـن بركـة وسـط الحلقـات العماليـة للتحـاد الـوطيي
ي تكونـوا في ي عمــال ثـوريبر فإن مناضلبر

  بداية عقد الستينات
.ذلك في

  هذا الطار فإن لئحة معتقل  مراكش لذات دللة هنا
ة. في ي قد عاشوا التأثبر اليــديولوجر  للبورجوازيـة الصــغبر بطبيعة الحال هؤلء المناضلبر

 
ـــ شـــكليها الناصي و البعـــي   

ـــ المغـــرب،. في  
ـــ أو الفشـــل الحاصـــل في ق العربر  ـــ الشرـــ  

لكـــن هنـــا أيضـــا ســـواء بالنســـبة لفلس هـــذه اليـــديولوجيات في
ط أن تكون ثوريــة و عربيــة   اليديولوجية الماركسية اللينينية، بشر

ي ذوي قابلية لتبيي كــذلك يمكننــا القــول أن عــدد مـن. يجعل هؤلء المناضلبر
  هذه اليديولوجية

ي من المقاومة يبقون ذوي قابلية لتبيي ي المنبثقبر .المقاتلبر
ـ  طريقــه للتفكـك، و حيــث

ـ  حركــات، و حيــث النظــام في
ة، حيث الجماهبر تنخرط في   مرحلة غليان استثنائية و كببر

ي بأننا في إن هذه العناص تببر
ة ــ ظــل هــذه الفــبر  

، في ــ ــ و عربر   
ــ لينييي ز وجــود قــوة تيــار ثــوري ماركس  ة أثبتــت عجزهــا، و حيــث نضــال الشــبيبة يــبر التيــارات البورجوازيــة الصــغبر

فهــل يمكننــا القــول بــأن الطريــق الــذي قطعــه الرفــاق المثقفــون الــذين أرســوا قواعــد النويــة. تنبثــق أحســن الطاقــات الثوريــة مــن داخــل الشــعب
الول للماركسية اللينينية المهيكلة، بأنهم هم أحسن القادة بل القادة الوحيدون؟

بة، من الجيال الجديــدة مـن الطلبــة، مـن هـؤلء ات أو بالمئات من هاته الثانويات المضي ي بالعشر هل يمكننا استبعاد إمكانية انبثاق قادة ثوريبر
ة، مناضـــــلون اســـــتطاعوا الحفـــــاظ عل قيــــم المقاومــــة و ي العمـــــال الــــذين صــــقلتهم المعــــارك الشية القاســـــية للعشرـــــ الســـــنوات الخبرـــــ المناضـــــلبر

.المسلحون بتجربة المقاومة المسلحة
ة للثـــورة المغربيـــة و قــد اســـتطاعت الوقـــائع أن تثبـــت لنـــا. بطبيعـــة الحـــال فل ثـــم ل، بـــل فلنســـتعد لن المـــر هكـــذا، و لن تلــك ه ـــ القـــوة الكـــببر

.ذلك
ــ الماركســية اللينينيــة، و أن نربــط التنظيــم بالجمــاهبر الثوريــة و  

لكــن لك ــ تتجســد كــل هــذه الطاقــة و تــدعم علينــا أن نتخل عــن عقليــة الخــببر في
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  نفس الوقت التنظيم الثوري للجماهبر و الحزب الثوري
  جدليا و في

.جعله ينبثق منها، و عمليا علينا أن نبيي
ى أول إل أين تقود الممارسة  ؟"الطاروية"لبي

III – اتيجيات المرتبطة بها :الشكال التطبيقية للطاروية و السبر
  وثيقة 

.6"مختلف أشكال العنف الثوري"سوف لن نتوقف عند هذه الشكال، فقد قمنا بذلك في
ــ الماركســــية ترتبــــط ب ي كيــــف أن هــــاته التصــــورات الرئيســــية للعنـــف الثـــوري الغبـر )cadrisme(" الطارويـــة"نريـــد هنــــا عل الخصـــوص أن نــــببر

  النهاية تنبثق من الحساس بالتفوق لدى المثقف البورجوازي الصغبر و احتقاره للجماهبر
.بمعيي أنه في

  تنحـو نحــو هـذا الضـلل (النحـراف
النـزواء"  الـذي هـو )لقد قمنا بالشارة إل المواقف المستندة إل إصدار الوامر البويــة و السـتاذية و الـير

.الشوية اليديولوجية) ()clandestinisme idéologique(" اليديولوجر  
اتيجيات مــن نمــط  ك للســبر اي (" الفوكــو"إن مــا ذكرنــاه بخصــوص الطارويــة يتيــح لنــا فهــم المنبــع اليــديولوجر  المشــبر لصــاحبها ريجيــس ديــبر

Regis Debray و لنتفاضة السيلن و حركة التوبامروس ،()tupamaros(.
 ــ مواجهــة

اتيجيات ينبثق من المحاولت المختلفة لملءمة السلوب الطاروي مع إمكانية بناء شبكة مســلحة في ي هاته السبر إن الختلف ببر
.القمع

:و انتفاضة السيلن" الفوكو" البؤرة الثورية  –1

ـــ اي تنطلـــق مـــن الرومانســـية اليائســـة للمثقـــف الـــذي يكتشـــف بـــأن الجمـــاهبر لـــم تتغبر   قـــام بـــالتنظبر لهـــا ريجيـــس ديـــبر
نظريـــة البـــؤرة الثوريـــة الـــير

.بمجرد استعمال السلوب الشفه  أو المكتوب
انتفاضــة الســيلن ه ــ ذلــك البنــاء الشي الكامــل قبــل المــرور إل العمــل، إنهــا تنطلــق مــن وضــعية مشــابهة لوضــعنا، و قـد عرفنــا أفكــارا مــن نفــس
ــ إطــار شي كــببر بنــاء  

ــ يتمكــن مــن ســحق التنظيــم إذا مــا تــم إطلق العمــل بشــكل مبكــر، و عليــه فيجــب أول و في الشــكل، حيــث الجهــاز القمع 
مام" ــ وثيقة صادرة عن منظمة 6

م
.1972سنة " إلى ال
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.التنظيم
و بالمقابـل،. مع السف، لماذا يجب إعــادة التجـارب السـابقة، لنقـل لنفســنا أل تعلمنـا الماركســية أن كــل نظريـة بـدون تطــبيق هـ  غبـر صـالحة

  ليســــت ســــوى تطبيقــــا ممنهجــــا يجــــب أن تســــاعدنا بشعة عل اســــتخلص و بأقــــل خســــارة، دروس ممارســــتنا
فليتأمــــل الرفــــاق. فالنظريــــة الــــير

  
ي في ؟" ما العمل؟"الدروس المكتسبة عل ضوء المقطع الذي خصصه لينبر  

لسؤال ما العمل الحرفي
  يعمـــل بهـــا الطلب وســـط الطبقـــة العاملـــة، يقضـــون وقتـــا طـــويل لتنظيـــم أنفســـهم، ثـــم ينتقلـــون إل

يـــ الطريقـــة الـــير  ـــ هـــذا المقطـــع يصـــف لينبر
في
، عدد أول لجريدة، مظاهرة أول" العمليات العسكرية"  

.المفتوحة و قد يكون هذا العمل العسكري عبارة عن منشور تحريضي
، لن هـذه العمليــات العسـكرية لـم" مباشـر و كامـل. "عادة هذه العمليات، وبمجرد انطلقها، تؤدي إل النهيار المباشر و الكامل يــ يضـيف لينبر

ـ  إطـار
  أثـارت النتبــاه في

ي للحركة المحليــة الـير ين الرئيسيبر ، تعرف تقريبا جميع المسبر طة، كأمر بديه  ، و لن الشر تكن نتيجة لمخطط منهجر 
ـــ اللحظــــة الكــــب  ملءمــــة للهجــــوم المبــــاغت ـي ك الحلقــــة تكــــبر و تتوســــع ليتــــوفر لهــــا جســــم اتهــــام . الجامعــــة، فتتحبر

طة بتــــأن و إرادة تــــبر ــــ فالشر
."ملموس

ي ة"، و هكذا يشبر لينبر ، لن هذا كما يقول يؤدي إل اعتقالت كثبر ف فالرفاق الــذين. "إن العمال انطلقا من حذرهم يبتعدون عن المثقفير
ف مـــن  ون أمـــام صــعوبات العمـــل وســـط طبقــة العمـــال يجـــدر بهـــم أن يتســـاءلوا إذا لـــم يكونـــوا هـــم كـــذلك قـــادمير ـــ"ل يصـــبر ي

(" العمـــل الحرفف
Dilletentisme artisanal(.

العمليـــة بـــدل مـــن أن تكـــون منشـــورا، يجـــب أن يكـــون تمـــردا مســـلحا لكـــل: و عنـــدما يقـــوم نفـــس هـــؤلء الرفـــاق بعكـــس الفشـــل مـــن خلل القـــول
المنظمة، فماذا يفعلون؟

 ــ"بـدل مـن تحليــل مــن جهــة القــوة نفســها 
  دفعــت إل التفكبـر بـأن منشــورا" ، و مـن جهــة أخـرى المحاولـة العفويــة و المثقفيــة"عملنــا الحرفي

الــير
 ـــ التضـــحية

، إل رغبـــة في ، يحولـــون فشـــلهم إل انـــدفاع رومانس ـــ لكـــون الجمـــاهبر ل تصـــدقنا، ســـنعمل عل: "ســـيؤدي لوحـــده إل جـــر الجمـــاهبر
!"تبيان لها بأننا نعرف كيف نموت

”les Tupamaros “:التوبامروس – 2
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ة للنضــال المســلح بـأن تتطــور،   سـمحت لمنظمــة بورجوازيـة صـغبر
وط الخاصـة للوروغـواي الـير ـ  النصـوص المشــار إليهـا أعله الشرــ

لقد بينا في
نا إل الباب المسدود سياسيا الذي يؤدي له هذا التوجه. تتنظم رغم القمع .و هو باب مسدود بدأ يظهر الن. لكننا كذلك أشر

ة  ة الخبرـــ  ـــ الفـــبر
-politique(الفرنســـية " أســـبوعية السياســـة"مـــع مبعـــوث " التوبـــامروس") لحـــد récente(و يؤكـــد تحليلنـــا هـــذا اســـتجوابا في

hébdo كــل" يضح مســؤول التوبــامروس، بعــد إشــارته إل أن التصــور المعــروض مــن طرفــه مختض جــدا، بــأن .18.5.72) و المنشــور بتاريــــخ
:ثورة تتم عبر مراحل

.ة هناك أول بناء منظمة ثورية1
وط للعمل بدرجة أقل أو أكب  منهجية. 2   شر

.تعزز المنظمة نفسها و تجعل نفسها في
ي المعسكرين. 3   للسلطة بنوع أقل أو أكب  من التوازن ببر

.يجب أن تظهر المنظمة كبديل حقيقر
ا يجب عليها (أي المنظمة. 4 .أن تأخذ السلطة) أخبر

  للسلطة هو إقامة عدالة ثورية 
".عبر سجن الشعب"تظهر بقية الستجواب بان أحد الوسائل الرئيسية للظهور كبديل حقيقر

  إطار قوة قادرة عل الوصول إل السلطة و تنظم العدالة
.و يهدف هذا الخبر إل تبيان بأننا نتشكل في

 ، يــــ ــ مثــــل هـــؤلء المثقفبر ـ 
يــــ في طة السياســــية كنضــــال"و هنــــا ل يمكنــــا إل أن نتــــذكر مـــا قـــاله لينبر ي أخـــذوا الضاع ضـــد هــــذه الشرــــ مثقفونـــا الثـــوريبر

".سياس  ضد التوقراطية
.هذا الستجواب الذي يؤكد كل ما نعرفه عن التوبامروس، يعبر جيدا عن النظرية الطاروية والبوية اتجاه جماهبر هذا التنظيم

.لمن يجب أن تظهر كبديل؟ للسلطة
؟ (عبر العدالة الثورية و ي .)"سجن الشعب"و لمن يجب أن نببر

، تنظيــــم يســــع إل أخــــذ الســــلطة بمعــــزل عــــن ــــ ذاتــــه، خــــارج الجمــــاهبر  
ــــ أن المــــر يتعلــــق بتنظيــــم في ، للشــــعب، بمعيي بطبيعــــة الحــــال للجمــــاهبر

.الجماهبر
لــن نســـتغرب هنـــا حيــث المثقفـــون البورجوازيـــون الصـــغار ليـــس لهــم قواعــد اجتماعيـــة كافيـــة ليتنظمـــوا مثـــل ذلــك، فمحــاولت مـــن هـــذا القبيــل
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ي ل يمنحون أية ثقة لهاته الساليب. تعرف الفشل الذريــــع .و لن نستغرب إن رأينا العمال و الفلحبر
  ختام هذا النقد 

ـ  هـذا النـص لمـاركس، المقتطـف مـن أطروحــات حــول فويربـاخ، الطروحــات"للطاروية"و في
، نطلب من الرفـاق أن يفكـروا في

  قال عنها انجلس أنها تلخص بشكل عبقري بذرة مفهوم جديد للعالم
".الير

 المثقــف البورجــوازي الصــغبرscientisme" علمويــة"هــذا النــص هــو الطروحـــة الثالثــة، هنــا ينتقــد مــاركس المــذهب المــادي البورجــوازي، و 
  نعرفها جيدا

.الير
وا هــم نتــاج ظــروف أخــرى و تربيــة" بيــة، و بالتــالي بــات النــاس الــذين تغبرــ ي تقــر بــأن النــاس هــم نتــاج الظــروف و البر

إن النظريــة الماديــة الــنر
ورة إل بيــة ولهــذا فهيــ تصـل بالضفــ يــ هــو نفسـه بحاجـة للبر ون الظــروف، و أن المربر ة، هــذه النظريـة تنس أن النــاس هــم الــذين يغبـر متغبـر

ف أحــدهما فــوق المجتمــع عنــد روبــرت أويــن مثل ي ل يمكــن بحثــه و. تقســيم المجتمــع قســمير
إن اتفــاق تبــدل الظــروف و النشــاط النســابف

".فهمه فهما عقلنيا إل بوصفه عمل ثوريا
 " للممارسة الثورية"أل يمكن 

.أن تطبق عل مجموع هذا الجسم إذا ما كنا نريد أن يكون حيا و الذي هو التنظيم الثوري الماركس  اللينييي
ي" ي نفسه المربر

 "تربية إل حاجة فف
.، تنطبق كذلك هذه المقولة عل المربر  الجماع  الذي هو الحزب أي التنظيم الثوري الماركس  اللينييي

، و عنـدنا هنــا كـل أسـس الثـورة الثقافيـة لكـن مشــكلتنا الملموسـة و. و لكـن إذا كـان مـن اللزم تربيتـه، فمــن طـرف مـن؟ إذا لـم يكـن عـبر الجمــاهبر

ـــ  
ـــ كيـــف يمكننـــا تطـــبيق هـــذه الجدليـــة للحـــزب و الجمـــاهبر في ، ه  ـــ ي ي و ل لـــدى مـــاركس و ل لـــدى لينبر ـــ الصـــبر  

  لـــن نجـــد لهـــا جوابـــا جـــاهزا في
الـــير

الظروف الملموسة لثورتنا؟

، عل ضوء ممارستنا المكتسبة تركيب الدروس المستقاة من أجل النضـال الحـال   
  الجزء الثابي

و نريـد الشـارة هنـا إل أن ماوتسـ : سنحاول في
اجع ل و أن الجمـــاهبر تنظيــــم نتعلــــم و أن، بهــــا القيـــام طريـــق عـــن بــــالحرب القيـــام نتعلـــم"تونــــغ قــــد أشــــار إل أن  و أمـــام، تنظيمهــــا أمـــام نـــبر

ي عل تشـجيعها عل فـك قيودهـا و تحريرهــا". مبادراتها   يقـوم واجبنـا كثـوريبر
، الـير   سـتعلمنا دائمـا أكــب  ممـا يمكـن أن. مبادرات الجماهبر

و الـير
  وعاء مغلق ( 

").offerts en vase closنبنيه في
  الختام، الوعاء المغلق يكون هكذا مهدى للقمع

؟. و في .لكن ماذا يمكن للقمع أن يفعل أمام مبادرات الجماهبر
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جم بالفرنسية :عنوان لنص المبر
« L'unité dialectique de la construction du parti révolutionnaire et l'organisation révolutionnaire des 
masses ».
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من أجل الجبهة الثورية الشعبية
دروس النضالت الشعبية و أحداث عاشر يوليوز

1972يونيو  3
"لجنة العمال من أجل الجبهة الثورية الشعبيةتوقيع: "

  ضج و كافح من أجلها" الستقلل"لقد أظهر شعبنا بنضالته منذ 
ي و العملء اختلس المكتسبات الير .أنه ل يسمح للمتطفلبر

ـ  الــدار البيضــاء، 1965و مـارس  1959-1958إن نضالت و انتفاضات الريف سـنة 
 ــ جميــع في

ـ  كــل القطاعــات و في
ثـم النضــالت المتصــاعدة في

ة، كنضــالت عمــال المنــاجم بخريبكــة و مــا جاورهــا واحــول و جــرادة و مبلدن و قطــارة، ــ و نضــالت أنحــاء البلد خلل الســنوات الثلث الخبر
ــ الريــف و ســوس و تادلــة و الغــرب،  

ــ في ي ــ الــدار البيضــاء و الربــاط الفلحبر  
ــ جميــع, و نضــالت العمــال في  

و نضــالت الطلبــة و شــباب الثانويــات في
  هذا الطار، فإن أحداث عاشر يوليوز، تمكننا من الستخلصات التية . لتشكل أكب  دليل عل ذلك مدن البلد،

:و في
، ليس هو إصلح النظام القائم. 1 ـ  لـن. بل ه  الطاحـة بـه, إن طموح الجماهبر العتيق و الج 

إن الجمـاهبر تشـعر اليـوم بـأن تحريرهـا الحقيقر
ياليــــة يتــــأبر إل بالطاحــــة بالنظــــام القــــائم، ــــ الثــــوري بالعتمــــاد عل. نظــــام اللصــــوص و عملء المبر ــــ أن الجمــــاهبر ل يجــــب أن تنتظــــر التغيبر غبر

ــ صــفوف الضـــباط. و مهمــا كــانت شــجاعة و حســن نيــة هــؤلء الضـــباط انقلب عســكري ينظمـــه ضــباط الجيــش،  
  بـــرزت في

إن التناقضـــات الــير
ـــ فشـــل انقلب  الـــذين قـــاموا بـــالنقلب،  

ــ الواقـــع انعكــــاس لتناقضـــات الطبقـــة المســـتغلة كـــانت الســــبب الول في ـ 
ــ في   هـ 

و إن. يوليـــوز 10و الـــير
ياليـــة و الصـــهيونية، ي بوضـــوح إل أي طريـــق مســـدود و إل أي تنـــازلت و انهزاميـــة أمـــام المبر ق العربر ــــ لتـــببر ـــ يمكـــن أن تقـــود إليهـــا أحـــداث الشر

ة جوازية الصغبر .النظمة العسكرية البر
ـ  النقلب، ه ــ نضــالية تلميـذ مدرســة . 2

 ــ" أهرمومـو"إن مـا تجـدر الشـارة إليـه كظــاهرة أساسـية في
العســكرية، و الـذين نظــرا لنتمــائهم الطبقر

ــ ــ أمــام ممثل   
ــ الثانويــات و المطــرودة منهــا، برهنــوا عــن حقــدهم الطبقر  

ة، و نظــرا لنتمــائهم لجيــش الشــبيبة المناضــلة في ــ كأبنــاء الجمــاهبر الفقبر
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ـ  الربــاط 
ات و تضحيتهم أمام قـوة العـدو في   الصخبر

لقـد أعطـوا بتضـحياتهم المثــل لجمــاهبر). مبييــ الذاعـة و مـا حـاط بهـا(الطبقة المستغلة في
ــــ أيــــدي ي كهــــا ببر ــــ ل يبر ــــ تحقيــــق الثــــورة، إل أن الشــــعب يجــــب أن يأخــــذ عل عــــاتقه قيــــادة هــــذه الثــــورة لك   

الجنــــود، أبنــــاء الشــــعب، ليســــاهموا في
جوازية .البر

  إطار نضالت الشعب بأكمله،. 3
فلم يبق للنظام بعــد ذلــك، إل أن. قد أثبت بجلء ضعف النظام الهائل إن عاشر يوليوز إذا نحن وضعناه في

ياليـــة و الصـــهيونية بـــالمغرب، و لـــم يبـــق لـــه قصـــد مراقبـــة الجيـــش يـــ كـــوزير أول الوكيـــل الرســـ   للبنـــاك المبر يـــ جـــزار الريـــف و قاتـــل يعبر إل تعيبر
، الـذي ينتقــل مـن خدمـة المصــالح الشية الفرنسـية إل خدمـة المصـالح الشية المريكيـة، الرجـل الـذي ل ي كة، العميــل ذو الــوجهبر المهدي بنبر

".الضابط الفرنس "وعد له إل وعد 
يالية قد  ، فإن المبر   و أوفقبر

ة النظــام الساسـية" ضمنت"هكذا و برفقة كريم العمرابي ـي ي و. أكب  مصـالحها كركبر أمـا عملء النظـام مـن برجــوازيبر
ي كبار فإنهم يرتعشون خوفا ي عقاريبر .ملكبر

  أن يتفكك النظام يوما بعد يوم
ى, إل أنه ل يكقي   أن تتقدم النضالت العفوية للجماهبر – و إن كان ذلك له أهمية كبر

بــل يجــب-، كما ل يكقي
اتيجيا واضــحا ،. أن تنظــم الجمــاهبر نضــالتها و تنســقها و أن تعطيهــا هــدفا اســبر اتيجر  لقــد انعــدم لحــد اليــوم هــذا التنظيــم و هــذا الهــدف الســبر

  ل تــرى التغيبرــ السياس ــ إل. نظرا لفشل و انهيار الحزاب السياسية الموجودة
جوازية و الير   تنت   كلها إل اليديولوجية البر

هذه الحزاب الير
لمانية   إطار البر

.في
ـــــ نضـــــالت  

ي و أن يشـــــاركوا في جوازيبر ي الـــــبر ، أن يرفضـــــوا وصـــــاية و منـــــاورات السياســـــيبر ي ي الثـــــوريبر لقـــــد حـــــان الـــــوقت، بالنســـــبة لجميـــــع المناضـــــلبر

.الجماهبر الشعبية من أجل بناء طريق الثورة مع الجماهبر

طريق الثورة
ه عل عـاتقه ـ  إطـار لجـن ثوريـة للعمــال و. يجب أن يعتمد الشعب عل نفسه، و عل نفسـه فقـط، لخـذ مصـبر

لـذا يجـب أن تنظـم الجمـاهبر في
ـــ و الجنـــود الشـــباب  ي ـــ واقـــع. و أن تنســـق أعمالهـــا و نضـــالتها... الفلحبر  

ئ الجمـــاهبر قاعـــدة الجبهـــة الثوريـــة الشـــعبية، و ســـتكون في هكـــذا ســـتهير
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ـ ـي ي و العنــف الثــوري أســس الحكــم الثــوري، حكــم العمــال و الفلحبر ــ. النضــال الجمــاهبر  
ــ المعســكرات و في  

ــ القــرى و في  
ــ المعامــل و في  

هكــذا فقي
ـ لجــن ثوريــة، عليهــا أن تناضــل ضــد ـ 

الحيـــاء و المـــدارس و الكليـــات عل الجمـــاهبر الثوريـــة، رجـــال و نســاء فتيانـــا و فتيـــات أن ينظمـــوا أنفســهم في
إن مثــال فلج ــ. بـالعنف الثـوري المضــاد... عملء الحكم، أن تجابه بصفة ملموسة قمع و عنف أربـاب المعامــل و القـادة و العناص البوليســية

اولد خليفة الذين احتلوا أراضيهم المنهوبة و واجهوا العنف بالعنف و مثــال عمــال منجـم قطــارة الـذين تصـدوا للمخزنيــة بــالمتفجرات و مثـال
و إن هــذا التـــوجيه يجــب أن يصــبح. طلبــة مدينــة الربـــاط الــذين ردوا بــالعنف عل هجمـــات البــوليس كـــل هــذه المثلــة تظهــر الطريــق الصـــحيح

.شامل و منظما
ــــ متنــــاول  

ــــ ذلــــك جميــــع الوســــائل الموجــــودة في  
  للجمــــاهبر و العنــــف المضــــاد مســــتعملة في

فعل اللجــــان الثوريــــة أن تنظــــم وســــائل الــــدفاع الــــذابر

.الجماهبر
ئ لهــا الظــروف مــن أجــل الســتعداد إل مرحلــة أعل،   ســتهير

ــ الــير ، ه    تقــوم بهــا الجمــاهبر
و هــذه المرحلــة مــن النضــالت العنيفــة و الثوريــة الــير

ع السـلح مـن أيـدي العـدو مســتعدة للنطلقــة الثوريـة المســلحة، نحــو حــرب التحريـر الشـعبية و يــ ـ  تسـليح نفســها و تبي
ع فيها الجماهبر في ستشر

 ــ جميــع المعامــل. حــير النض
وليتاريــة، و في  ــ القلعــات البر

وا تكــوين اللجــان الثوريــة للعمــال في ، أن يعتــبر ي ي الثــوريبر  ــ هــذا الطــار عل المناضــلبر
و في

ط أساس  بالنسبة لتقدم الثورة و لقيادتها الصحيحة. الحيوية كمهمة أولية   المعامل شر
.إن تكوين اللجان الثورية في

يــة الثوريـة و إن واقع تنظيم الطبقة العاملة عل العمـوم، و منطقيـة الطبقـة العاملـة عنـدنا لقيـادة الحركـة الثوريـة و لتـأطبر القطاعــات الجماهبر
ـــ لنضـــالتها داخـــل نقابتهـــا الوحيـــدة . الخـــرى ـــ للطبقـــة العاملـــة، و المحـــرك الساس  التحـــاد"و هـــذه اللجـــان ســـتكون بمثابـــة التنظيـــم السياس 

  الحركة الثورية"المغربر  للشغل
وقراطية و الصلحية، لك  تلعب الطبقة العاملة دورها القيادي في ي. ، و لكفاحها ضد الببر كمــا عل المناضــلبر

ي كمهمة حاسمة وا تكوين اللجان الثورية للفلحبر إنهـا قــوة. لن الجماهبر الفلحية المستغلة و المضطهدة تشــكل قــوة ثوريــة ضـخمة. أن يعتبر
، جيــش الثــورة الســائر عل طريــق حـرب التحريــر الشــعبية و يــ الثــورة الحاســمة، هكــذا و بتحالفهـا مـع الطبقـة العاملــة، ستصــبح جمــاهبر الفلحبر

.إرساء الحكم الشعير 
ي أن يعوا مسألة تكوين اللجان الثورية للشباب، كمسؤولية ذات أهمية قصوى ي الثوريبر إن الطاقات الثورية الموجــودة داخــل. و عل المناضلبر
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صفوف الشباب المتعلم و المطرود من المدارس و العاطل، كما برهنت عل ذلك نضالته اللمنقطعة منـذ الســتينات، تجعلـه قـوة ذات ثقــل
ـ  النضـال. و عامل أساسيا فيما يخص توعية الجماهبر و تفجبر التناقضات الطبقيـة

ـ  الحيـاء الشـعبية يجعلـه حجــرة الزاويــة في
كمــا أن تمركــزه في

ي الثوري لسكان هاته الحياء وا تنظيم العمل السياس  داخل صفوف الجيش كمســؤولية. الجماهبر كما عل مناضل  اللجان الثورية، أن يعتبر
هكـذا فمــن جهــة ســتوجه السـلحة ضـد حكــم اللصـوص و. إن تكوين لجان ثورية للجنود سيكون مهما بالنسبة لنجاح و مســتقبل الثـورة. بارزة

 ــ المســتقبل،
جوازيــة في ياليــة و البر ياليــة، و مــن جهــة أخــرى، فــإن خلــق مثــل هــاته اللجــان ســيكون ســدا قويــا ضــد كــل محــاولت المبر عملء المبر

ــ الســودان و بوليفيــا، و مــن خلل تصــاعد النضــالت و المعــارك و التضــحيات،  
الهادفــة إل تحريــض و تــأليب الجيــش عل الشــعب، كمــا وقــع في

ـــ خضـــمها الحكـــم  
  ســـيتكون في

ـــ المرحلـــة العليـــا للنطلقـــة الثوريـــة المســـلحة، نحـــو حـــرب التحريـــر الشـــعبية الـــير  
ســـتدخل الجمـــاهبر الشـــعبية في

  المعامل و المناجم و البوادي و الحياء الشعبية
.الثوري في

برنامج الثورة
يــ و الجنـود الشــباب و... إن برنامـج الثــورة ل يجـب أن يحـدد مـن طـرف بعـض القـادة، بـل يجـب أن ينبثــق عـن اللجـان الثوريـة للعمــال و الفلحبر

ياليـة و عملئهـا نامــج هــو القضـاء عل الهيكـل السـتعماري و السـتعماري الجديـد للمبر ـ . إن المبدأ الذي يجب أن يقود هـذا البر
وع في و إن الشـر
يــ الـذين ل يجـب أن يتخلـوا أبـدا عـن السـلح للمحافظــة عل مكتســبات الثــورة أمـا. الثورة و حمايتها منوطـان باللجـان الثوريـة للعمــال و الفلحبر

  نفس المهام
  الكفاح الثوري للشعب، ستساهم ه  الخرى في

.اللجان الثورية للجنود، فإنها بمساهمتها في
  البادية 

:في
ــــ عهــــد النظــــام الســــتعماري الجديــــد لصــــالح  

  تمــــت منــــذ التغلغــــل الســــتعماري، و في
ــــ الــــير  

  كــــل عمليــــات نــــزع الراضي
إن الحكــــم الثــــوري ســــيلعي

ي و المعمريـــن الجـــدد ـــ المســـلحة ســـيكون لهـــا الصـــلحية التامـــة فيمـــا يتعلـــق باســـتخدام و. المعمريـــن و القطـــاعيبر ي و إن اللجـــان الثوريـــة للفلحبر
جعة   المسبر

.توزيــــع هاته الراضي
كات الجنبيــة بوســيلة النهــب الســتعماري الجديــد، و كــذلك ــ   اكتســبتها الشر

ــ الصــناعة و القطاعــات القتصــادية الخــرى، فــإن الملك الــير  
و في
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ياليـة، كــل هــذه الملك سـتحجز جوازيون الكبـار و خـدام الحكـم و اللصـوص و عملء المبر   اختلسها الملكون و القطاعيون و البر
الملك الير

ــ إدارة أملك المــة، ستوضــع هــاته الملك. مــن طــرف الحكــم الثــوري لفائــدة المــة  
ـ أو تقنــوقراط  في وقراطـ  ــ ل يقــع أي تحريــف ببر و لكــن لك 

ي ة للجــان الثوريــة للعمــال المســلحبر و إن القضــاء عل النهــب الســتعماري الجديــد سيســمح للصــناع و التجــار الصــغار و. تحــت المراقبــة المباشرــ
وا نشــاطهم بصــفة عاديــة ي أن يباشرــ و إن اللجــان الثوريــة للعمــال ســتح   الثــورة و الجمــاهبر الكادحــة مــن كــل مــن خــولت لــه نفســه. المتوســطبر
.من جديد محاولة إنعاش المضاربات العقارية

:جهاز الدولة 
ي و جمــاهبر الشــعب الكادحــة، أي حكـم الغلبيــة عل القليــة ، حكم اللجان الثورية للعمال و الفلحبر  

سيحل محل جهاز الدولة القائم و الراسر
محــــل حكــــم القليــــة مــــن اللصــــوص و الخونــــة و عملء الســــتعمار، أي الجمهوريــــة الشــــعبية محــــل الملكيــــة المتعفنــــة، و ســــيعاد تركيــــب الدارة
اقب أعمـالهم و تعيينهـم لمـد   سـبر

ـ  العمـل المنتـج، أمـا مهـام الدولـة فتمـارس مـن طـرف ممثلـ  اللجـان الثوريـة الشـعبية الـير
ي في بإدماج المـوظفبر

 ــــ أي وقـــت، و يجــــب عل
 ــــ إقــــالتهم في

 ــــ الحكــــم الشــــعير  و ســــتكون لهــــا الصــــلحية في
وقراطيــــة قــــد تنمــــوا و أي تحريــــف في محــــدودة قطعــــا لكــــل ببر

ي أن ل ينضفوا عن العمل المنتج .الممثلبر
ـــ الـــدفاع المســـلح عـــن الثـــورة  

، و في ـــ ي ـــ العمـــل المنتـــج للعمـــال و الفلحبر  
ـــ حيـــاة الشـــعب، و في  

و إن أصـــول ثقافـــة. و أمـــا المدرســـة فإنهـــا ســـتدمج في
ــ عليــه الثقافــة الوطنيــة و العربيــة ــ هــذا المضــمار القضــاء التــام عل عمليــة. الشــعب الخلقــة، ســتكون الســاس الــذي يجــب أن تبيي  

و يجــب في
  يمارســها الســتعمار و الســتعمار الجديــد عل شــعبنا

يــ المغاربــة لهــذه العمليــة ســوف. طمــس الشخصــية الثقافيــة و اللغويــة الــير كمــا أن الممثلبر
ـ  اللجـان الثوريــة المسـلحة، لهـ . يعرضـون عل إعـادة تربيتهـم مـن طـرف الشـعب

ـ  الثـورة و في
و إن المشـاركة الكاملـة و الفعالـة للمــرأة و الفتــاة في

، و لتحرر الرجل عل السواء  
.الضمانة الوحيدة لتحريرها الحقيقر

ياليــة و و أمــا العمــل العســكري فســيكون عمل شــعبيا، ل ينفصــل عــن العمــل المنتــج، و هــدفه الــدفاع عــن مكتســبات الحكــم الثــوري ضــد المبر
  كفاح الثورة الفلسطينية و العربية

  تحرير الغرب العربر  و في
يــ التطــبيق. عملئها، و المساهمة في   حبر

ح أعله في نامج المقبر يجب أن يدخل البر
  المناطق المحررة

.بمجرد تكوين الحزب الثوري في
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ي للثورة العربية: الثورة المغربية  الموقد الغربر
، و القضـاء عل الهياكــل السـتعمارية الجديـدة، تضـمن سـبل تنميـة البلد يــ أجل، فإذا كانت ممارسة الحكم الثـوري مـن طـرف العمـال و الفلحبر
يفة و المعرفــة، فمــن الــواجب علينــا إذن أن نتحمــل مســؤولياتنا التاريخيــة، بجــانب الطبقــات الكادحــة و ــ و تمتــع الجميــع بالعمــل و الحيــاة الشر
ـــ مـــن مجمـــوع الـــوطن   و الرجع 

يـــال  و الصـــهيوبي ، بالنضـــال مـــن أجـــل تشـــطيب الوجـــود المبر ي ـــ فلســـطبر  
ـــ و في ـــ الـــوطن العربر   

الحركـــات الثوريـــة في

و اعتقـاد مثـل هـذا يشـكل, و سيكون من الـوهم اعتبـار تشـييد البلد الـداخل  ممكنـا، إذا نحــن فصــلناه عـن البنـاء الثـوري للـوطن العربر ــ. العربر 
يال  نهائيا من الوطن العربر  كليا   نفس الوقت لمحو العدو المبر

ا بالنسبة لثورتنا، إذا نحن لم نكرس جهودنا في .تهديدا خطبر

ـــ  ـــ الـــوطن العربر 
ي و إخواننـــا المضـــطهدين في كمـــا أن الثـــورة. لـــذا فـــإن الجمـــاهبر الثوريـــة المغربيـــة، ستصـــبح مجنـــدة بجـــانب إخواننـــا الفلســـطينيبر

يـا،   الخليج العربر  و أرتبر
، كنضال أشقائنا في   الوطن العربر 

  نفس الوقت مجموع النضالت التحررية في
 ــ المغربية ستساند في

و كفـاح إخواننــا في
ياليـة التشاد،   التحــرري و الجتمــاع  لكافــة شـعوب العــالم ضـد المبر

ية اللزمــة و. و ستساند أيضا الكفاح الوطيي إن المكانيــات الماديـة و البشرــ
ـ  العــالم العربر ــ خاصــة، و عل الصـعيد العـال   عمومــا

  تتوفر عليها بلدنا ستسخر لدعم الثورة في
أن تســخر- أيضــا-و عل الثــورة المغربيــة . الير

 ــــ غــــرب الــــوطن العربر ــــ
يــــال  في ياليــــة العســــكرية و المدنيــــة مــــن المغــــرب، و عليهــــا أن. طاقاتهــــا لزالــــة الوجــــود المبر عليهــــا أن تزيــــل القواعــــد المبر

 ـــ بلدنـــا
  ل زالـــت تحـــت قبضـــتها عل شـــاطئ البحـــر البيـــض المتوســـط في

ي الســـبان مـــن القواعـــد الـــير عليهـــا كـــذلك أن تســـاعد. تشـــطب الفاشـــيبر
ياليـــة مـــن الواجهـــة الطلنتيكيـــة للـــوطن   ســـتخرج المبر

ة حـــرب التحريـــر الشـــعبية الـــير ـــ يقـــدموا مســـبر ، لك  ي بصـــفة حاســـمة إخواننـــا الصـــحراويبر

.العربر 
ــ النضــال و إن الثــورة المغربيــة،  

ــ المنطقــة الغربيــة مــن البحــر البيــض المتوســط، ستصــبح عنضا حاســما في  
بتحالفهــا مــع الشــعوب المناضــلة في

ياليـــة مـــن اســـتعمال هـــذه المنطقـــة كقاعـــدة عـــدوان ضـــد المـــة العربيـــة ـــ غـــرب البحـــر البيـــض. الـــذي يســـتهدف منـــع المبر  
إن القـــوى الثوريـــة في

ي ـ  محاولتهـا العدوانيــة عل المـة العربيـة و إخواننــا الفلســطينيبر
ياليـة في هــذه هـ  المهـام. المتوسط، ستستطيع آنـذاك قطــع الطريــق عل المبر

.التاريخية الملقاة عل عاتق شعبنا
نامج، من أجل السبر قدما نحو طريق الخلص، طريق الثورة الشعبية ، هو إنجاز هذا البر ي ي الثوريبر .إن واجب جميع المناضلبر
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ـ المعامــل و المنــاجم و القــرى و المعســـكرات و المــدارس و الكليــات و الحيــاء الشــعبية، و ـ 
يـــ و الجنــود و الشــباب، في و واجــب العمــال و الفلحبر

  لجن ثورية، قاعدة الجبهة الثورية الشعبية و أداة النضال من أجل الجمهورية الشعبية، من أجل الحكـم الثـوري للعمــال
واجبنا هو التنظيم في

ي .و الفلحبر

يالية .ليسقط الحكم الفاسد، حكم اللصوص و عملء المبر
.عاشت الجبهة الثورية الشعبية

.عاشت الجمهورية الثورية الشعبية
.و النض للثورة العربية
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اتيجية الثورية مسودة حول السبر

1972 يونيو 30 
اللجنة الوطنية

"النطلقة الثورية: ". نقد مفهوم 1
اتيجية ثورية، كما أن هذا النجـاز يســتحيل بــدون تنظيــم ثـوري إن كــل العمــال التنظيميــة و السياســية للعمــل. يستحيل إنجاز الثورة بدون اسبر

اتيجية الثوريـــة و أن تخــدمها اتيجية ثوريـــة هـــو أمـــر حيــوي لحســم. الثــوري ل بــد مــن أن تنبـــع مـــن التحديــد الصـــحيح للســـبر لهــذا فــإن بنــاء اســـبر
اتيجية الثوريــــة لــــن تتكامــــل إل مــــن خلل تقــــدم الممارســــة". المهمــــة المركزيــــة للثــــورة و شــــكلها الســــ "مســــألة الســــلطة باعتبارهــــا  هــــذه الســــبر

  يجــب أن تعييــ بالنقــاش. الجماعيــة و التفكبرــ الجمــاع  داخــل الحركــة الثوريــة للجمــاهبر
اتيجية الــير هــذا هــو هــدف هــذه المســودة حــول الســبر

ي و بالممارسة الثورية ي الثوريبر .الجماع  للمناضلبر
اتيجية خلل كــــل المرحلــــة الســــابقة مــــن تطــــور تنظيمنــــا ــــ الجمــــاع  حــــول مشــــكل الســــبر ــــ البدايــــة، لبــــد مــــن طــــرح خلصــــات التفكبر  

فهــــذه. و في
اتيجيتنا الثورية، كما تبلورت خلل اجتماع مايو الهام للجنة الوطنية وع اسبر .الخلصات تشكل قاعدة لبد منها لفهم مشر

 ــ الــذي كــان
ي وقتئــذ عــن الطــار التحريقي اتيجية متكاملــة، فانفصــال المناضــلبر ة التأســيس للقواعــد الول لتنظيمنــا لــم نكــن نملــك اســبر خلل فــبر

ـي  اتيجية، مـؤجل النقــاش فيهـا إل حبر اتيجية برلمانيــة برجوازيــة مـن"نضــج الظـروف"يرفض النقاش حول مشكل السبر ـ  العمـق اســبر
، متبنيـا في

جوازيــة ورةهــو : هــذا النفصــال الــذي كــان عل مبــدأ واحــد. نفــس طبيعــة الخــط الصــلج  النتظــاري لحــزاب البر كطريـق المســلح الكفــاح ضفــ
اتيجية مـــن الغيفاريـــة، إل النتفاضـــة البلشـــفية، إل حـــرب. للثـــورة و هكـــذا تواجـــدت خلل تلـــك المرحلـــة مواقـــف متباينـــة حـــول قضـــية الســـبر

لتســجل الرضــية الموحــدة 1970أكتــوبر ) ســقطت القنعــة فلنفتــح الطريــق الثــوري(لقـد جــاءت الطروحــات الثوريــة الول . التحريــر الشــعبية
اتيجية   معضلة السبر

ك في .الول للتفكبر المشبر
ــــ المغــــرب، تلــــك " الثوريــــة النطلقــــة"لقــــد ســــجلت الطروحــــات الول إمكانيــــة . 1  

  تســــتند عل التقــــدم الهائــــل" الثوريــــة النطلقــــة"في
الــــير
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ياليــة لنقــاذ نظــام عملئهــا يد مــن تفكــك و تفســخ الجهــاز الحــاكم، و يــؤدي بالتــال  إل تــدخل المبر
ي ، ذلــك التقــدم الــذي ســبر لكفاحــات الجمــاهبر
ادوريــــة يــــ الكبـــار و الوليغارشـــيا الكمبر يـــال  و انتصـــار. الملكبر ــ حـــرب شـــعبية طويلـــة المـــد لـــدحر العـــدوان المبر ـ 

و ســــتدخل حينئـــذ الجمـــاهبر في
  لبــد أن تــدخل ضــمن تقــدم كفاحــات شــعوب غــرب البحــر المتوســط، حيــث ســتقوم شــعوب المنطقــة" الثوريــة النطلقــة"هــذه . الثــورة

الــير
  تشكل إحدى المناطق الرئيسية لتمركزها

  المنطقة الير
يالية في ب المبر .بفتح جبهة واسعة تمكن من صي

نحو الحرب الشعبية؟" النطلقة الثورية"كيف ستنمو هذه . 2
اتيجية التنظيم"لقد جاءت  اتيجية الثورة و اسبر محاولة أن تجيب عن السؤال، لقد كشفت هذه الوثيقة عــن المكانيــات) 1971مايو " (اسبر

  تســمح بهــذه 
  يجــب أن تتخــذ شــكل انتفاضــة " الثوريــة النطلقــة"الثوريــة الــير

الروســية، أي انتفاضــة ل تــؤدي إل 1905تلــك النطلقــة الــير
ـــ كفـــاح المدينـــة و كفـــاح ي ـــ جدليـــة متواصـــلة ببر  

اع الســـلطة، و تـــؤدي إل تفســـخ الجهـــاز الحـــاكم و تفككـــه و يتـــم حينئـــذ شـــن حـــرب شـــعبية في ي انـــبر
.البادية

يــة و أحــداث. 3 لقد مكنتنا النتقادات الصائبة للتنظيمات الماركسية اللينينية، و انتقادات الرفـاق داخــل التنظيـم و تطـور النضـالت الجماهبر
اتيجيتنا، من نقد صحيح لمفهوم 1971يوليوز  10 لقد كــان خطــأ هــذا". الثورية النطلقة"، و ما أعقبها من مراجعة نقدية لممارستنا و اسبر

:المفهوم يكمن فيما يل 
v يد من تفسخ الحكــم و تفككــه" الثورية النطلقة" لقد كانت ي تستند عل عفوية الجماهبر المطلقة، فالجماهبر بتقدم نضالتها العفوية سبر

ـ  مرحلــة عليـا
ـ  نفـس الـوقت – تصــورا ميكانيكيــا لمراحــل الثـورة . و تـؤدي إل الكفــاح المســلح في

ـ  ،-و تتضــمن – في
فالـدفع بكفاحـات الجمــاهبر في

  المرحلة التالية 
.المرحلة الول إل انتفاضة فاشلة تؤدي إل الحرب الشعبية في

v ء العســكري مــن قبــل الحــزب الثــوري للحــرب" النطلقــة الثوريــة" نتيجــة لمــا تتضــمنه مــن عفويــة و ميكانيكيــة فإنهــا تغفــل دور عامــل التهير ــ
ئ الطر العسكرية القيادية. الشعبية .إن الجماهبر الشعبية بعفويتها، ل تصل إل تنظيم نفسها عسكريا، بل لبد من تهير

v ،ــ و العمــل المســلح ــ غيــاب جدليــة العمــل السياس   
ــ لهــذا المفهــوم يكمــن في تســتند عل تقــدم" فالنطلقــة الثوريــة" لقــد كــان الخطــأ الساس 

  مرحلة أعل بالنضال المسلح
  مرحلة أول، ثم تتوج هذه النضالت السياسية في

 العمل السياس ــجدليةإن . النضالت السياسية للجماهبر في
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  ممارسة الجماهبر الثورية ذاتها
.و العمل المسلح تفرض نفسها في

vياليــة م بطبيعة المرحلة الول للثورة، قيام جبهة ثورية عريضة تضــم كــل قــوى الشــعب مـن أجــل النضــال ضـد المبر ي  إن كفاح الجماهبر سيلبر
ي .و عملئها المحليبر

  تطور تنظيمنا، بفعل الممارســة النقديــة
  شكلت حدا فاصل في

  تبلورت بشكل متكامل خلل نقاشات الندوة الوطنية الير
هذه النتقادات الير

اتيجية جديــدة تمكــن مــن رؤيــة أوضــح للطريــق الثــوري لكفــاح. الشــاملة لممارســاتنا الســابقة هــذه النتقــادات مكنتنــا مــن اســتخلص آفــاق اســبر
 ـــ اجتمـــاع ينـــاير للجنـــة الوطنيـــة" النطلقـــة الثوريـــة"الجمـــاهبر و التخل ـــ نهائيـــا عـــن مفهـــوم 

و هكـــذا بـــرزت فكـــرة القواعـــد الحمـــراء المتحركـــة. في
ـــ و التجربـــة   و الـــدول  و مـــن دراســـة التاريــــخ النضـــال  للشـــعب المغربر 

  تنبـــع مـــن التحليـــل الملمـــوس لواقعنـــا الـــوطيي
اتيجية الـــير باعتبارهـــا الســـبر
.الغنية لثورات الشعوب

اتيجية القواعـد الحمــراء المتحركـة و تعميـق هـذا النقـاش داخــل كـل الفصــائل الماركســية – لقد أوصت الندوة الوطنية بفتح النقاش حــول اســبر
  أعقبــت النـدوة الوطنيــة الغنيــة بممارســة التنظيــم داخــل نضــالت الجمــاهبر اســتطعنا أن نصــل إل رؤيــة أوضــح. اللينينيــة

و خلل المرحلــة الــير
اتيجية القواعـــد الحمـــراء المتحركـــة باعتبارهـــا المرحلـــة الول مـــن الكفـــاح الثـــوري للشـــعب نحـــو ـــ الكامـــل لســـبر  

، و إل التبيي اتيجر  للشـــكل الســـبر
.حرب التحرير الشعبية

طريق الثورة: . حرب التحرير الشعبية2
يالية و يشكل فيه الفلحــون    بلد ذي هيكلة شبه استعمارية و شبه إقطاعية يستند فيه النظام عل التبعية المطلقة للمبر

 ــ المائــة مــن 75في
في

ـ 
ي القـدام أو المعمريــن الجـدد و يتعرضــون لعمليـات نـزع الراضي يــ الكبـار مـن القطـاعيبر سكان البلد، يعــانون فيــه مـن اسـتغلل و قمـع الملكبر

مـــن طـــرف هـــؤلء، و توجـــد فيـــه طبقـــة عاملـــة طليعيـــة ذات تقاليـــد نضـــالية عريقـــة تتعـــرض للســـتغلل البشـــع مـــن طـــرف رأس المـــال الجنـــير  و
 ــ قلــب الباديــة، فــإن 

ادورية، و يشكل طليعتها عمال المناجم الموجــودة في جوازية الكمبر  ــ هــذه. الثــورة طريـق هـي الشعبية الحربعميلته البر
في

وليتاريــا عل الســلطة وط يســتحيل قيــام انتفاضــة مســلحة تــؤدي إل اســتيلء البر وليتاريــا الروســية مــن. الشرــ   مكنــت البر
إن بعــض الظــروف الــير

  أكتوبر 
:1917الستيلء عل السلطة في
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v ي مراكز تجمع ثورية
وليتاريا فف .تمركز البر

v يالية وقتئذ ف المبر .الضاع الدائر بير
ـــ بنيـــة اقتصـــادية و اجتماعيـــة شـــبه  

ـــ المغـــرب، حيـــث الجمـــاهبر الفلحيـــة تشـــكل القـــوى الساســـية للثـــورة في  
هـــذه الظـــروف يســـتحيل توفرهـــا في

ياليـة مسـتعدة للتـدخل   قلب الباديـة ، كمــا أن المبر
كزة حيث توجد طليعتها عمال المناجم في وليتاريا غبر مبر استعمارية و شبه إقطاعية، و البر

ــــ الفيتنــــام أو كوريــــا أو الــــدومينيكان   
ــــ لحمايــــة مصــــالحها المهــــددة كمــــا وقــــع في ــــ المغــــرب و إســــبانيا و الصــــحراء(المباشر  

وجــــود قواعــــد أمريكيــــة في
ــ أمريكــا اللتينيــة، نتيجـــة للفشــل الــدام  للطريقــة الكوبيــة المنقولــة مفصــولة عــن)الغربيــة  

، كمــا أن الطريــق المســدود الــذي تقــف فيــه الثــورة في
 ــ الباديــة 

ازيــل و الرغــواي(أو المــدن ) بوليفيــا(ســياقها الموضــوع  داخــل بلــدان أمريكــا اللتينيــة، ســواء في يجعلنــا بعيــدين عــن نفــس الطريــق) البر
ـالمســـدود، إن تلـــك التجربـــة زيـــادة عل أنهـــا  ـــ واقعنـــا) للجمـــاهبر الخلقـــة القـــدرة عـــن تقفـــز إذ( بروليتاريـــة غبـر  

تفتقـــد أرضـــيتها الموضـــوعية في
  
  التحول الثوري"انظر الدراسة حول (الوطيي

).و مختلف أشكال العنف" دور العنف في
اث النضــال  العريــق للشــعب المغربر ــ يؤكــد صــحة اســتنتاجنا الموضــوع  حــول الحــرب الشــعبية كطريــق للثــورة، إن كفــاحه ضــد الســلطة إن الــبر

ــ خلل القــرن الحــال  ــ و مــا بعــده، و ضــد الســتعمار الفرنس  ــ القــرن الســادس عشر  
ــ بدايــة التــدخل الســتعماري في  

المركزيــة قبــل الســتعمار و في
ي داخل قبائلهم لحماية الرض الجماعية   )أرض الجموع(كذلك انتظام جماهبر الفلحبر

ف القبيلة و لـردع عـدوان الســلطة المركزيــة الـير ، و شر
  الريف بقيـادة

  واجهت الستعمار الفرنس  في
ية المحمية بالسوار العالية، كما أن الحروب الطويلة الير لم تكن تتجاوز سلطتها المراكز الحضي

، حيث لم يتمكن الستعمار الفرنس  من استكمال سيطرته إل ي   الجنوب بقيادة ماء العينبر
، و جبال الطلس، و في البطل عبد الكريم الخطابر 

اث الكفــاج  يؤكـد وجــود الجـذور التاريخيــة1953، و تأســيس جيــش التحريـر ســنة 1934ســنة  ، فهـذا الــبر ، كــل هــذا يؤكـد اســتنتاجنا الموضــوع 
اث و دمجــه بالماركســـية اللينينيـــة لغنــاء تجربــة ي واجـــب اســـتيعاب هـــذا الـــبر  ـــ ممارســـة الشـــعب، و يمل ـــ علينــا نحــن الثــوريبر

للحــرب الشـــعبية في
.الشعب الطويلة

.إن حرب التحرير الشعبية ه  طريق الثورة

66



: الوثائق الساسية1980 ــ 1970المنظمة الماركسية ــ اللينينية المغربية "إل المام": الخط الثوري: 

:. من القواعد الحمراء المتحركة إل مناطق السلطة الحمراء الدائمة 3
  الجابة عليه هو

كيف سيصل كل الشعب إل مرحلة الحرب الشعبية؟: إن السؤال الذي ينبعي
  يشــكل

  يجب قطعها و الير
  الجابة عل هذا السؤال، الذي يتعلق بمجمل التكتيكات و المراحل الير

اتيجية يكمن بالضبط في إن مشكل السبر
، معرفــة تســمح بنهــج   و الــدول 

اتيجية الثــورة، إن هــذه المراحــل ل يمكــن تحديــدها إل بمعرفــة دقيقــة لخصــائص الواقــع الــوطيي مجموعهــا اســبر
.خط سديد يضمن سبر حركة الجماهبر الثورية نحو حرب التحرير الشعبية

  المغرب العربر  أبريل (فإن الدراسة ، بالنسبة للواقع الدول 
 ) 1971الثورة في

  تعيشها مرحلة القضاء النهــابئ
قد حددت المرحلة التاريخية الير

:عل الرأسمالية 
- نمـــو و اتســـاع معســـكر الثـــورة حيـــث يـــزداد كفـــاح الشـــعوب قـــوة و صـــلبة ليشـــمل قـــارات العـــالم الثـــالث، إفريقيـــا و آســـيا و أمريكـــا اللتينيـــة، إن
ــــ العــــالم و يجــــرف المزيــــد مــــن الشــــعوب للكفــــاح مــــن اجــــل  

اكية في ــــ الثــــورة الشــــبر اكية يعمــــق و ين     و النضــــال مــــن اجــــل الشــــبر
النضــــال الــــوطيي

اكية   و الشبر
".إن الثورة ه  التجاه الرئيس . "الستقلل الوطيي

س عل الشــعب ســة ضــد الشــعوب الثوريــة، كمــا يوضــح ذلــك الهجــوم الشرــ ياليــة العالميــة ممــا يــدفعها عل شــن هيمنــة شر - اشــتداد أزمــة المبر
يــا و الصــحراء الغربيــة و شــعوب إفريقيــا  ــ ظفــار و ارتبر

ــ في   و الشــعب العربر 
  شــعوب الهنــد الصــينية و الشــعب الفلســطييي

الفيتنــام  البطــل و بــافر
ـــ نفـــس الـــوقت الـــذي تقـــوم فيـــه التحريفيـــة العالميـــة بقيـــادة طغمـــة بجنيـــف بإجهـــاض مكتســـبات ثـــورة  

المكافحـــة و شـــعوب أمريكـــا اللتينيـــة، في
  نفس الــوقت

، فقي  
يالية العالمية و بالنسبة للواقع الوطيي أكتوبر العظ  و خيانة مبادئ الماركسية اللينينية بتقديمها أحسن الخدمات للمبر

  ظلـت
، الـير ي جوازيبر ي الـبر الذي يتنام فيه نضال الجماهبر عل صعيد كل المواجهات و يزداد فيه تفسخ الحكم و تفضح فيه كمشة السياســيبر

 ــ هــذا الــوقت يأخــذ كفــاح الشــعب أبعــاد أكــب  جذريــة، هــذا الطــابع الــذي يطــرح عل
، في لحــد الن تســاوم الحكــم عل حســاب نضــالت الجمــاهبر

وط السياســية و التنظيميــة لهـذا النمـو إن هـذا النمـو يجـب أن يـدفع الجمــاهبر. الحركة الثورية مهمة تـأطبر هـذا الكفـاح و تصــعيده و خلـق الشـر

ـ الكبــار، و يقــوم فيهــا جمــاهبر ـي ــ و طــرد الملكبر  
ـ بالســتيلء عل الراضي ـي ــ البــوادي و المــدن يقــوم فيهــا جمــاهبر الفلحبر  

عل شــن انتفاضــات في
العمـــال بالســـتيلء عل المنـــاجم و القـــرى المعدنيـــة و المعامـــل، و تقـــوم فيـــه جمـــاهبر المـــدن بتحويـــل الحيـــاء الشـــعبية إل منـــاطق تمـــارس فيـــه
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ـ  المرحلــة
اع السلح من العدو، سوف يمكن للحكــم الرجعـ  في ي الجماهبر سلطة الحكم الثوري و يكون تسليح الجماهبر بوسائلها الذاتية او بانبر

 ــ مرحلــة أعل و
الول قمع هذه النتفاضات بسهولة و سوف لن يدوم بعضـها إل ســاعات قليلـة، و سـيؤدي نمــو هــذه النتفاضــات و اتباعهــا في

.تعميقها أكب  عبر أنحاء البلد إل تشتت قوات الحكم و جهازه القمع  و يؤدي إل خلق قواعد حمراء متحركة باستمرار و عبر كل المناطق
ــ هــذا المجــال حيــث تمكــن الفلحــون مــن الســتيلء عل أراضــيهم و مقاومــة وحــدات المخــزن عــدة ســاعات، و  

إن مثــال أولد خليفــة واضــح في
ــــ حالــــة عــــدم  

هــــا في ي و الســــتيلء عل المتفجــــرات و التهديــــد بتفجبر كــــذلك مثــــال عمــــال قطــــارة الــــذين تمكنــــوا مــــن احتلل المنجــــم لمــــدة يــــومبر
اير  .المجيدة و أمثلة أخرى عديدة 71الستجابة لمطالبهم، و مثال انتفاضة وزان وانتفاضة قرية بامحمد خلل نضالت فبر

ا سياسـيا أو تنظيمهـا و بـدون برنامـج ثـوري مكـن الحكـم مـن  ة،........... إن كون هذه النتفاضـات معزولـة و عفويـة ل تملـك تـأطبر بسـهولة كـببر
نامـــج الثـــوري   ـــ تحقيـــق البر

وع في ســـيعطيها فرصـــة) برنامـــج الجبهـــة الثوريـــة الشـــعبية(إن تنظيـــم هـــذه النتفاضـــات و اتســـاعها و تسلســـلها و الشرـــ
  الستمرار و سيجعل الحكم الرجع  عاجزا عن الرد المباشر ضدها مرة واحدة

.أطول في
اث النضـــال  الصـــيل للشـــعب، فقـــد كـــان الفلحـــون يحمـــون أراضـــيهم مـــن الســـلطة إن هـــذه النتفاضـــات، كمـــا أوضـــحنا مـــن قبـــل، تركـــز عل الـــبر
ة تحمـل اسـتقلل شـبه كامـل ية، فكانت تنشــأ أحيانــا دول صـغبر المركزية و يحاصونها أحيانا و يحمونها و يفصلونها عن التبعية للمراكز الحضي

ـــ ذاكـــرة الشـــعب(  
، إن هـــذه النتفاضـــات تنطلـــق مـــن منـــاطق معينـــة داخـــل البلد، هـــذه المنـــاطق المعروفـــة)إذ تـــذكرنا مرحلـــة الســـيبة الماثلـــة في

ياليــة ي المركزيـة و ضـد السـتعمار و حيـث يتمركــز فيهـا الن الفلحــون الكبــار و المشــاريــــع الضـخمة للمبر بتاريخها النضال  ضد سلطة السلطبر
  معظمها مما يسمح بقيادة بروليتاريا المناجم الطليعية لهذه النتفاضات، مثل تادلة و الغرب و الطلس و الريف 

.إلخ...و تتمركز المناجم في
وط فـــإن تكتيـــك حـــرب العصـــابات المتنقلـــة يفتقـــد الظـــروف الموضـــوعية لنجـــاحه، فوجـــود حكـــم رجع ـــ مركـــزي مـــن جهـــة ـــ مثـــل هـــذه الشرـــ  

فقي
ياليــة للتــدخل للـدفاع عــن مصــالحها مـن جهـة أخـرى ســيحد مـن فعاليتهـا، و يـؤدي إل عــزل المجموعــة المقاتلــة عـن الشـعب و واســتعداد المبر
  يتمركــز فيهـا الضاع

 ــ المنـاطق الرئيســية الـير
  مناطق جبليــة وعـرة ل تســمح بتنميــة الكفـاح الثــوري للجمــاهبر في

الجماهبر الشعبية، و حضها في

، لهـذا فــإن القواعـد الحمــراء المتحركــة ه ــ وحــدها طريــق كفــاح الجمــاهبر نحــو الحــرب الشــعبية الشــاملة، حيــث تقــوم الجمــاهبر بتــدمبر  ــ
الطبقر

ي مـن خلل إنشــاء هــذه القواعـد ي و العمال و الجنود الثوريبر ة السلطة الثورية و سيتم تأسيس الجيش الحمر من الفلحبر جهاز الحكم و مباشر
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  السنوات 
ي في   الصبر

ي في   خلقت الكتائب الول للجيش 1928 – 27و تحركها عبر مختلف المناطق، و ل ننس أن تناقضات الفلحبر
ه  الير

ي ــ الصــبر  
ــ. الحمــر في   تحــدث ماوتس 

، تلــك الــير ي ــ الصــبر  
إن هــذه القواعــد الحمــراء المتحركــة تختلــف عــن منــاطق الســلطة السياســية الحمــراء في

  مقال 
؟"تونغ عن إمكانية استقرارها و استمرارها في ي   الصبر

".لماذا يمكن أن تبقر السلطة السياسية الحمراء في
ي   الصبر

  كانت تسنح بذلك في
وط الير ، كما حددناه من قبل، إن أهم الشر   و الدول 

وط الواقع الوطيي :نتيجة لمختلف شر
ي و وجود صاع عنيف داخل مناطق السلطة البيضاء    الصبر

).وأمراء الحرب(- انعدام حكم مركز في
  المغرب

ي و عكس ذلك يوجد في   الصبر
  نلك المرحلة في

يالية في .- صعوبات تدخل المبر
ـي مراكــز سـلطته، إن هـذه الظــاهرة لـم   صاعا مسلحا داخل أجنحته انقساما ببر

فبالرغم من ضعف الحكم المركزي و تزايد تفتته إل انه ل يعابي
.يوليوز 10يعرفها المغرب إل ساعات قليلة يوم 

 ـــ غـــرب البحـــر البيـــض المتوســـط، فتمركـــز
 ـــ ظـــروف انهيارهـــا للتـــدخل الشيــــع لحمايـــة مصـــالحها و مصـــالح عملئهـــا في

ياليـــة مســـتعدة في إن المبر
 ــ المنطقــة يجعلهــا عل اســتعداد لقمــع نضــالت شــعوب المنطقــة حينمــا تهــدد مصــالحها

ياليــة بشــكل قــوي و امتلكهــا لقواعــد ضــخمة في .المبر
ياليـة يسـتطيعان سـحقهما بكــل سـهولة إذا وط ، فإن هذه القواعـد الحمـراء يجـب أن تكـون متمرسـة، فـإن الحكـم الرجعـ  و المبر لكل هذه الشر
 ـــ منطقـــة معينـــة بعـــزل قـــوات العـــدو المحليـــة و ســـحقها و الســـتيلء عل

 ـــ نفـــس المنطقـــة و معزولـــة، فحينمـــا تقـــوم الجمـــاهبر في
بقيـــت قائمـــة في

نامـج الثـوري  ة البر   المنطقـة و مباشـر
ياليـة، تسـليح الشـعب(السلطة في ـ  تصـفية مصـالح المبر

، فـإن العـدو الـداخل  و الخـارجر ...)توزيــــع الراضي
، فلبـــد أن يتـــم نقـــل هــــذه القواعـــد إل منـــاطق أخــــرى و هــــذا ســــيؤدي عل تفتـــت و  ــــ المنطقــــة ليســــحق انتفاضـــة الجمــــاهبر

ســــيقذف بقــــواته في
.تشتيت جهاز القمع و سيتعمق ذلك كلما استطاعت الجماهبر إنشاء هذه القواعد و تسلسلها عبر مختلف المناطق

  المدن و تحويل الحياء الشعبية 
و الشــوارع إل أمـاكن ل تطـاق بالنســبة للعـدو،) و خاصة مدن القصــدير(و يجب اتساع نضالت الجماهبر في

ـــ المـــدن ارتقـــاء إل بنـــاء النويـــة المســـلحة  
وليتاريـــا و الشـــباب الثـــوري في وليتاريـــا و شـــبه البر كمـــا يجـــب أن يكـــون هـــذا كلـــه مصـــحوبا بنضـــالت البر
  المغرب تشكل تجمعات سكانية و مراكز حيوية هامة 

 ــ المائــة 10الدار البيضاء وحدها تضــم (للمقاومة الشعبية داخل المدن، إن المدن في
في

  كفاح الجماهبر)من سكان المغرب
اتيجر  فاشل، و هذا التصاعد في ي فقط عل البادية خطا اسبر كبر ، فل يجب إهمالها مطلقا، إن إهمالها و البر
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ة عـــبر مختلـــف المنـــاطق نفســـا جديـــدا ـــ يد مـــن تفكـــك و تشـــتت قـــوات العـــدو و ســـيعط  للقواعـــد الحمـــراء المتحركـــة المنتشر ي داخـــل المدينـــة ســـبر
.لمقاومتها و استمرارها

إن النمو المتسلسل للقواعد الحمراء المتحركة و تعمقها عبر كفاح الشعب سيؤدي إل المرحلة الثانية من هذا الكفاح مرحلة قواعد الســلطة
ـ  هــذه القواعـد الحمــراء المتحركــة و اتسـاع هـذه القواعـد يجـب أن يـؤدي إل فـرض اســتمرار

الحمراء الدائمة، فتعمـق نضـال الشـعب المســلح في
، يــ الفقـراء، و إن الســلطة الثوريـة للجمــاهبر ســتبقر مـن خلل الكفـاح الثـوري هذه القواعـد و تحويلهـا إل منـاطق دائمــة لحكـم العمــال و الفلحبر

ي و الجنود و الشباب وسيلتها الرئيسية   تشكل اللجان الثورية المسلحة للعمال و الفلحبر
.نفسه، تلك السلطة الثورية الير

، فتســــليح جمــــاهبر ــــ ي ــــ إل بنــــاء الجيــــش الحمــــر، جيــــش العمــــال و الفلحبر إن هــــذه القواعــــد الحمــــراء المتحركــــة يجــــب أن تهــــدف بشــــكل رئيس 
المنطقــة و ســحقها لقــوات العــدو المحليــة، ثــم مواجهتهــا لهجــوم إمــدادات العــدو إل المنطقــة، و هــذه المهــام ل يمكــن مواجهتهــا إل بتأســيس
 ــ القواعــد الحمــراء

زها كفــاح الجمــاهبر في   ســيبر
كتــائب مــن جمــاهبر المنطقــة و تــدريب الشــعب عل حمــل الســلح، إن هــذه الكتــائب الول الــير

  يســتحيل بــدونه خــوض الحــرب الشــعبية الظــافرة
  ستشــكل النويــة الول لجيــش الشــعب الحمــر الــير

ــ الــير و يتطلــب بنــاء هــذه. المتحركــة ه 
ــ المنطقــة  

ــ في   نقــوم إل جــانب التحريــض السياس 
القواعــد الحمــراء المتحركــة وجــود أنويــة مســلحة، المكونــة مــن الطــر الثوريــة العســكرية الــير

ء قـــــوات العــــدو ـــ ـ  يـــــ مجر ـــ أنويـــــة للجيـــــش الحمـــــر، و تقــــوم بتحريــــض هـــــذه القواعــــد إل منــــاطق أخــــرى حبر ـ 
بتنظيـــــم العناص الثوريـــــة الطليعيـــــة في

ــ بالضــافة إل. إلــخ...المتفوقــة، إن أســاليب مقاومــة قــوات العــدو و تحريــك هــذه القواعــد و تنظيــم الجيــش الحمــر يتطلــب دراســة دقيقــة تبيي
ء الذي يجب بناؤه كليا من الساس  

.القدرات الخلقة للجماهبر عل الدراسة العسكرية و لساليب مواجهة قوات العدو، السر
ــ أن التــدخل لــن يــال  غبر يد مــن احتمــالت التــدخل المبر

ي إن بنــاء القواعــد الحمــراء المتحركــة و تحويلهــا إل منــاطق دائمــة للســلطة الحمــراء ســبر
ـ إطــار الجبهــة الواســعة لشــعوب منطقــة ـ 

اوة، كمـــا أن هــذه القواعــد الحمـــراء المتحركــة يجــب أن توضــع في يزيــد كفــاح الشـــعب إل صــمودا و صيـــ
  و شــعب التشــاد(غرب البحر البيض المتوسط 

  و الشعب السبابي
ياليــة)الشعب الصحراوي، الشعب الموريتابي ، حيــث سيصــعب عل المبر

  المناطق سحق انتفاضات الشعوب مما سيؤدي إل دحرها نهائيا و بناء الجبهة الغربية للثورة العربية
.المتمركزة في
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:. الجبهة الثورية الشعبية 4
ــ ي إن إنشاء القواعد الحمراء المتحركة و انتقالها إل مناطق السلطة الحمــراء الدائمــة عــبر نمـو كفــاح الشـعب، يسـتمد إل قيـام جبهــة عريضـة ببر
ياليـــة و لنظـــام ة و كافـــة الفئـــات الوطنيـــة المناهضـــة للمبر جوازيـــة الصـــغبر يـــ الفقـــراء و الجنـــود و الشـــباب الثـــوري و جمـــاهبر البر العمـــال و الفلحبر

ادور ي الكبار و الوليغارشيا الكمبر .الملكبر
ة إدراك الهميــة البالغــة لبنــاء الجبهــة الثوريــة الشــعبية تقــدم كفــاح الجمــاهبر و بنــاء الحــزب الثــوري ــ لقــد اســتطاع تنظيمنــا خلل الشــهور الخبر
ـي الحــزب الثـوري و الجبهـة الثوريـة الشـعبية عـبر نمـو كفـاح ة كنـا قاصين عــن فهـم الجدليـة المتواصـلة ببر ، و حير حـدود الشــهور الخبرــ الطليع 
ــ الفقــراء و عل الشــعب الثــوري، كمــا أن هــذا ي الشــعب، إن الحــزب الثــوري ل يمكــن بنــاؤه إل عــبر التصــاعد المتواصــل لنضــال العمــال و الفلحبر
وليتـاري هــو بالضـبط ذلـك ، قاعـدة الجبهـة الشـعبية الثوريـة، و الحـزب البر التصاعد ل يمكن أن يستمر و يتنــام إل ببنـاء لجـان النضـال الشـعير 

  تعززها كفاحات هذه اللجان المنظمة و المؤطرة لنضالت الجماهبر
.التنظيم الذي يؤطر العناص الثورية الطليعية الير

  لبـــد مـــن إنجازهـــا قبـــل الثـــورة
ـــ الصـــياغة السياســـية و التنظيميـــة للثـــورة الديمقراطيـــة الوطنيـــة تلـــك الثـــورة الـــير إن الجبهـــة الثوريـــة الشـــعبية ه 

ياليــة و عملئهـا و تحقيــق الثــورة الزراعيــة و بنـاء يــ الفقــراء و الفئـات الوطنيــة بطــرد المبر اكية حيث يقوم الحكم الثوري للعمــال و الفلحبر الشبر
؟ إن برنامـــج الجبهــة الثوريــة الشـــعبية هــو برنامـــج الثوريــة الديمقراطيــة الوطنيــة    و بنــاء الثقافــة الخلقــة للجمـــاهبر

انظـــر مــن(القتصــاد الــوطيي
).أجل الجبهة الشعبية الثورية

ــ الفقــراء و الطبقــات الوطنيــة، فــإن التحليــل ي يــ العمــال و الفلحبر   الواســع ببر
إذا كــانت هــذه المرحلــة الديمقراطيــة تســتلزم قيــام التحــالف الــوطيي

  لـــم تعـــد
ـــ الهيئـــات السياســـية الحاليـــة الـــير ي ـــ الطبقـــات ل تحالفـــا ببر ي ـــ يظهـــر أن هـــذا التحـــالف ســـوف يكـــون تحالفـــا ببر  

الملمـــوس للضاع الطبقر
  كـــــانت تعـــــبر عنهمـــــا

ـــــ للطبقـــــات الـــــير ـــــ أو التنظي   ي. الممثـــــل السياس  لقـــــد تحـــــولت هـــــذه الحـــــزاب إل تجمعـــــات فئويـــــة كمجموعـــــة السياســـــيبر
  إطار النظام الحال  و اللتحـاق بقـاطرته 

ي الذين يطمحون إل حل مشاكلهم في فبر قـاطرة الجمــاهبر و قـاطرة"و السـابق . انظــر تحليــل ل(المحبر
ي ").المساومبر

يـــ و النضــال يـــ الفقــراء هــو الــذي ســـيدفع بالطبقــات الوطنيــة عل التحـــول إل جــانب جمـــاهبر العمـــال و الفلحبر إن نمــو كفــاح العمـــال و الفلحبر
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ــــ التحــــالف مــــع  
ياليــــة و عملئهــــا، هــــؤلء ســــيبنون جبهتهــــم الكفاحيــــة مــــع الطبقــــات الوطنيــــة حينمــــا تــــدرك أن مصــــلحتها ل تكمــــن في ضــــد المبر

ة   التحالف مع الجماهبر العمالية و الفلحية الفقبر
يالية و عملئها بل في .المبر

ي و لجـان الشــباب الثـوري ة و لجـان الجنـود الثـوريبر جوازيـة الصــغبر وليتاريا و جماهبر البر ي الفقراء و شبه البر إن اللجان الثورية للعمال و الفلحبر
ــــ القواعــــد الحمــــراء  

ــــ وســــيلة الحكــــم الثــــوري حيــــث ســــتمارس الجمــــاهبر بواســــطة الســــلطة الثوريــــة في ــــ قاعــــدة الجبهــــة الثوريــــة الشــــعبية و ه  ه 
  المناطق الحمراء الدائمة

.المتحركة و في
اتيجية الثورية 5 ي إعداد السبر

:. مهامنا فف
ادور مــن جهـــة و يـــ الكبـــار و الوليغارشــيا الكمـــبر ياليـــة و حلفائهــا الملكبر   تتمركـــز فيهــا مصــالح المبر

لقــد تحــدثنا مــن قبــل عـــن تلـــك المنــاطق الــير
 ــ تلــك المنـاطق مـن جهــة أخــرى، بالضـافة إل الخصــائص الجغرافيــة المناســبة مثــل

  تملــك تراثــا نضـاليا عريقــا في
طاقــات الجمــاهبر الشــعبية الـير

  هذه المناطق 
م و كذلك تمركز أغلبية المناجم في  

فر مناجم أحــوول  و ميبلدون و(سوس و الغرب و الريف و الطلس و تادلة و المغرب الشر
ـ  ســهول الشـاوية

  و منـاجم خريبكـة في
فر ـ  المغـرب الشـر

ـ  الريـف و منـاجم جــرادة في
  جبال الطلس، معادن الحديـد قـرب النـاظور في

جبل عوام في
ـ الطلــس الكـــببر و الصـــحراءم ـ 

هـــذه المنـــاطق يجــب ان) الغربيـــة مــن تادلـــة و الطلـــس المتوســـط، و منجــم قطـــارة الحــوز، و منــاجم الجنــوب في

.تشكل مركز عملنا الثوري السياس  و التنظي  
، و عليه أن يســتفيد مــن   و العمل السياس 

ي لهذه المناطق للقيام بالعمل التحريضي ي الثوريبر إن عل التنظيم الثوري أن ينظم إرسال المناضلبر
وليتاريـا و خاصـة المعدنيـة و الصـناعية منهـا و ورة إنجـاز مهمـة التجـذر داخـل البر كل المكانيات الممكنة للقيام بهذا العمـل، إن هـذا يطـرح صـي
جوازي الصـــــغبر و ي المســـــتعدين للتضـــــحية بكـــــل أســـــاليب العيـــــش الـــــبر فبر ي المحـــــبر ـــــ الفقـــــراء، و هـــــذا يتطلـــــب إعـــــداد المناضـــــلبر ي جمـــــاهبر الفلحبر
  هذه المناطق لبد من بناء الجبهة الثورية الشعبية، هذا

  الجماهبر و نضالتها المستعدين لتنظيم حياتهم و دفعها ثمنا للثورة، في
الندماج في

  المنطقـة، النضـالت القتصـادية و السياسـية، إن تفجبـر نضـالت الجمــاهبر الشــعبية
البناء ل يتم إل عبر تفجبر نضالت الجماهبر الشعبية في

وريان لبناء القواعد الحمراء المتحركة طان صي .و بناء اللجان الثورية شر

 ــ
  لـن تكتقي

إن بنـاء القواعـد الحمــراء المتحركـة يسـتلزم تنظيـم النويـة المســلحة الول، هـذه النويـة تسـتلزم إعـداد الطــر العسـكرية الول، الـير
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 ــ بالمنطقــة، ليــس صــحيحا أن الجمــاهبر ستصــل مــن خلل نمــو كفاحهــا العفــوي إل الكفــاح
 ــ بــل ســتقوم بــالتحريض السياس ــ في

بالعــداد التقيي
  كــان يتضــمنها مفهــوم 

ـ يتحــدثان عـــن"النطلقـــة الثوريــة"المســـلح، لقــد اســتطعنا تجــاوز هـــذه الفكـــرة الخاطئــة الــير ـي ، و قــد كــان مــاركس و لينبر
وليتاريـــا أن تتقنـــه، و لكـــن ليــــس صــــحيحا أيضــــا أن الحـــرب فــــن فقــــط، يتـــم ممارســــتها و تعلمهــــا خــــارج كفـــاح النتفاضــــة كفـــن عل الجمــــاهبر البر

ء بـــدروس الحـــرب، و قـــد. ، كمـــا يقـــول ماوتس ـــ تونـــغ"إننـــا نتعلـــم الحـــرب عـــن طريـــق الحـــرب"الشـــعب  اث الحربر ـــ للشـــعب المغربر ـــ مل ـــ إن الـــبر
اع الســلح مـن العـدو ي   خلل حــرب الريـف بوســائله الذاتيــة و بــانبر

 ــ تنظيمــه العســكري و تسـليحه الـذابر
 ــ المعــزول أن يبيي

اســتطاع الشــعب الريقي
دان"و أن يقهر القوات السبانية و الفرنسية مما اضطر المارشال بيتان بطل معركة ) معركة أنوال( ف بنفسه عل عمليات سحق" فبر أن يشر

ـ  الكليـات العسـكرية، و قـد كـان 
  الريف، إن عبد الكريـم الخطــابر  قائـد هـذه الحــرب لـم يتعلـم في

و" البضي"و " بـونعيلت"الحرب التحريرية في
 " الجبل ـــ"

ي و الفيتنـــام و كوريـــا لـــم"... و "الزرقطـــوبي  ـــ الصـــبر
رجـــال نبغـــوا مـــن كفـــاح الشـــعب و تعلمـــوا منـــه، كـــذلك أبطـــال الحـــروب التحريريـــة في

ــــ كفــــاح  
ــــ في  

يكونــــوا كقــــادة للكفــــاح الشــــعير  إل مــــن خلل هــــذا الكفــــاح نفســــه، لهــــذا لبــــد أن تندمــــج هــــذه الطــــر العســــكرية ذات التكــــوين التقيي
.الجماهبر و أن تتعلم منه
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تناقضات العدو و الفق الثوري بالمغرب
1972 شتنبر 10

تقديم:
لقد ظل التحليل المقـدم لحـد الن مـن طــرف التيــار الثــوري المغربر ــ المنت  ــ للماركســية – اللينينيــة للتناقضــات وســط العـدو موشـوما بذاتويــة

ة، إذ هناك اتجاهان : البورجوازية الصغبر
  مرتبة أول بينما بورجوازية العمال تحتل مرتبــة

- اتجاه أول يقوم بوضع طبيعة السلطة كطغمة عسكرية بوليسية متجمعة حول الملكية في
  ميادين التسيبر القتصادي للبلدة

ثانية في
  ظهر بعد 

ـ  مركـز الســلطة بينمــا وضـع الجيــش عل هـامش السـلطة  10- اتجاه ثابي
هـذان. يوليـوز، و بعكـس الول وضـع بورجوازيـة العمــال في

ة ان بالذاتويـــة البورجوازيـــة الصـــغبر ـــ ي   وحـــدها الممارســـة الثوريـــة تســـتطيع محوهـــا- التجاهـــان المتمبر
تنطلقـــان مـــن تحليـــل ســـطج  للبنيـــة- و الـــير

ادورية ة الطبقية للعدو و المتأثرة بالمصطلح الغامض للوليغارشيا الكومبر
ياليــة و عــدم أخــذها ياليــة الناتجــة عــن تســارع الزمــة العامــة للمبر ا فــإن هــذان التجاهــان كلهمــا أغفــل تطــور التناقضــات المابينيــة للمبر ــ و أخبر

يالية    إطار تداخلها مع السوسيال – امبر
يالية المريكية في اتيجية المبر ات السبر ي العتبار تغبر   ( أيضا بعبر

  هنــا التحـاد السـوفيابر
ضـد) المعيي

 ــــ صــــفوف العــــدو، تلــــك. الحركــــة الثوريــــة العالميــــة 
ورية مــــن أجــــل مقاربــــة أحســــن للتناقضــــات في هــــذا التحليــــل يحــــاول وضــــع عناص تفكبرــــ صيــــ

  ظهرت بوضوح أكب  يوم 
و كل هذا بهدف وضع أحسن للفق الثوري ة 1972غشت  16التناقضات الير

I:ــ  طبقة السلطة وازدواجية القطبية 
ي طبقة المخزن و إسمنتها الملكي :1

 ــ فف
 ــ ظــل

 ــ و بشــكل أكــب  انســجاما في
  انطلقــت ابتــداء مــن النحطــاط المرييي

ورة الــير  ــ الســبر
 ــ موقــع الســلطة تاريخيــا في

  توجــد في
تهيكلــت الطبقــة الــير

 ــ القبائــل 
، نحتفــظ( الشة العلويــة، حيــث قــامت بتنظيــم المخــزن كجهــاز اســتغلل للبنيــات الجماعيــة الفلحيــة المنظمــة في  ــ النــص الفرنس ــ

في
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ــ للقبيلــة، و تمثــل Kbilaبمصــطلح قبيلــة  ــ الــذي يحــافظ عليــه المصــطلح الفرنس   
ة تمــايزت تاريخيــا عــن المضــمون الثيي ــ "" " لن هــاته الخبر

  تتبــع لهـا
يــ الجماعــة الفلحيــة و الرض الــير ي بهـذا). اتحــادا وثيقـا ببر ي متــداخلتبر ي رئيســيتبر ي اجتمــاعيتبر تهيكلــت طبقــة المخــزن عل أســاس فئــتبر

القدر أو ذاك:
وقراطيــــة، المالكــــة العقاريــــة( ) انطلقــــا مــــن المــــدن الرئيســــية و تقــــوم إل جــــانب العلمــــاءAbsentéiste- بورجوازيــــة المخــــزن المركنتيليــــة، الببر

بالوظيفة اليديولوجية المركزيةة
 Les Mandataires- الـــــوكلء  (

ي المســـــتعمل عمومـــــا و الـــــذي ل يوافـــــق الواقـــــع التـــــاريجي ح هـــــذا المصـــــطلح بـــــدل مصـــــطلح القطـــــاعيبر )  نقـــــبر
ي آخرين و الذي يناسب أحــد أوجــه هــذه الفئــة الجتماعيــة –Iqtaaللمغرب، و كذا مصطلح إقطاع (   ) المستعمل من طرف العروي و مؤلفبر

ائب  ــــ و نقــــل المنتوجــــات الزراعيــــة الموجهــــة للتصــــدير، هــــؤلء الــــوكلء هــــم مــــن العيــــان) لصــــالح المخــــزن و لصــــالحهم ( المكلفــــون بجــــير  الضي
ورة الدينيــة  ــ عــن طريــق الســبر  

ــ مــن الجماعــات الفلحيــة و الــذين يتــم إدمــاجهم بالجهــاز المخزبي ي فاء ( المنبثقبر ــ القــواد و( أو الجتماعيــة ) الشر
هــاته البنيــة المزدوجــة القطبيـة تعتمـد عل مبـدأ موحـد هــو الملكيـة خصوصـا. و يتم إسـنادهم بالجهـاز العسـكري المركـزي للمخــزن )  أمغارات

الذي سيتدعم مع انبثاق السللت المسيحية ة" المام " عن طريق الدور الموهم لمبدأ 
أي مجمـــوع ممثل ـــ طبقـــة المخـــزن يظهـــر" ( المؤسســـات المنظمـــة "إن مبـــدأ انتخـــاب المـــام مـــن وســـط الســـللة مـــن طـــرف العلمـــاء و مجمـــوع 

  نفس الوقت تنبثق عنها و تقـوم بـدور الحكـم وســطها
  في
ي الملكية و مجموع طبقة المخزن الير   القانون ببر

  الواقع كما في
)التضامن الحاصل في

ـــ القبائـــل . ي ـــ ببر  
ـــ آخـــر المـــر فـــإن الضاع الطبقر  

ي ( و في ـــ المســـلحبر ي ـــ الغـــرب) مجموعـــات الفلحبر  
ـــ في  

ـــ الضاع الطبقر ي و طبقـــة المخـــزن هـــو مـــا مبر
  إل السلطة الستعمارية ة

العربر  منذ النحطاط المرييي
القبائل و طبقة المخزن.:  ــ ضاع الطبقات 2

 ـــ تعـــارض مـــع طبقـــة المخـــزن ســـلطة المقاومـــة للقبائـــل باعتبارهـــا جماعـــات فلحيـــة مســـلحة –
  وضـــعت في

إن بنيـــة المجتمـــع المغـــاربر  – و الـــير
طبقــة المخــزن هــاته، و. دفعت طبقة المخزن إل العتماد عل الرأسمالية الوربية الصاعدة و ذلك بالتنازل لها عن احتكار التجــارة الخارجيــة 

ادوري  ت بجــوهر كومــبر ـيـ ة الول لتهيكلهــا تمبر ــ مقابــل( منــذ الفــبر  
ي حكمــه مــن دعــم فرنســا في أول ســلطان علــوي الرشــيد اســتفاد مــن أجــل تــأمبر
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ــ و قـد وقفـت القبائــل الريفيـة. حصولها عل الحتكار التجاري عل مصب وادي باديس بالبحر البيض المتوسط الذي يربــط فــاس بهـذا الخبر
حاجزا ضد هذا الحتكار )ة

ـ  الجماعـة الوطنيـة العربيـة بفضـل
ـي القبائـل و طبقـة المخــزن طابعـا وطنيـا، فالقبائـل تهيكلـت في ـ  ببر

ة أخـذ الضاع الطبقر هكذا و منذ هـذه الفـبر

 
  العربر  – المازيعي

  . الندماج الجتماع  و الثقافي
  العربر  المازيعي

لقـد أدمجـت البنيــات الجماعيــة. من هنا خطأ الزعم القائل بالتعارض الثيي
المازيغيـــــة إســـــهام اليـــــديولوجيا الســـــلمية و الثقافـــــة العربيـــــة و ذلـــــك فيمـــــا تتضـــــمنه مـــــن إيـــــديولوجيا و ثقافـــــة تســـــمح بتجـــــاوز حـــــدود البنيـــــات
ـ بنــاء ـ 

  تطـــورت أدمجـــت المغـــرب في
الجماعيـــة البدائيـــة و مــن هنـــا تعزيـــز جوهرهـــا، و هكــذا فــالروابط الثقافيـــة، اليديولوجيـــة و القتصـــادية الـــير

بــالمعيي الجمعـ ) أوليغارشـيات مركنتيليــة( المة العربية، إل أن هذا البناء لـم يتـم إل عل يـد طبقــات مســيطرة بقاعـدة تيوقراطيــة و مركنتيليــة 
و بــالمعيي الــذي يــرى أنــه بمجــرد مــا تــم تحويــل المبــادئ الموحــدة و المســاواتية للمــة العربيــة – الســلمية إل نقيضــها عــن طريــق تهيكــل هــاته

الطبقات المسيطرة حير انقسمت الوحدة السياسية للمة إل مناطق نفوذ ة
ـــ" إن تـــوهيم  ـــ تتعـــارض فيـــه البنيـــات الفلحيـــة مـــع" الســـلم - المجتمـــع العربر   

  حولتهـــا إل مجتمـــع طبقر
تحـــت قيـــادة هـــاته الوليغارشـــية الـــير

اجع التـــدريجر  و النســـير  للقـــدرة العســـكرية و القتصـــادية للمجتمـــع الوليغارشـــيات، ممـــا ولـــد ل اســـتقرارية هـــاته الوليغارشـــيات، و مـــن تـــم الـــبر
كنتيليــة الوربيــة القائمــة عل إقطاعيــة  ــ مواجهــة المبر  

ــ في اكم الناتــج بــدوره عــن) بــالمعيي الــدقيق للكلمــة(العربر  تتــوفر عل قــدرة عاليــة عل الــبر
ـــ الـــذي تحـــول إل قـــن ذلـــك المـــرور العـــابر للش) المغـــارب(هـــذا مـــا يفش بالنســـبة للمغـــرب الكـــببر . ضـــعف قـــدرة المقاومـــة لـــدى الفلح الوربر 

اتهــــا الول  ــــ فبر  
  كــــانت تحمــــل في

ديناميــــة عميقــــة للمجتمــــع القــــائم عل الجماعــــة العربيــــة – المازيغيــــة – إل) بدايــــة حكمهــــا(الحاكمــــة – و الــــير
ياليةة ادوري مع الرأسمالية ما قبل امبر   بناء استقرارها عل التحالف الكومبر

  اعتمدت في
النحطاط البنيوي تحت قيادة طبقة المخزن الير

ــــ مراحلهــــا المنحطــــة و عل مســــتوى طبقــــة المخــــزن كــــانت الثقافــــة العربيــــة و  
عل مســــتوى هــــاته الوليغارشــــيات التيوقراطيــــة – المركنتيليــــة في

ــــ المســــار الــــذي. اليديولوجيــــة الســــلمية تعــــبر عــــن نفســــها كإيــــديولوجيا لســــتغلل البنيــــات الجماعيــــة الفلحيــــة  
ــــ يتجل في ي و هنــــاك مثــــال ممبر

  لحمت نضال القبائل
اتخذته الحركة الصوفية الير

ي    القرنبر
  ضد المستعمرين الوائل في

ي الزوايــا ،ــ 16و  15الوطيي   ستقوم السلطة العلوية بتحويلها إل نقيضها عن طريق تــدجبر
إن مبــدأ. و الير
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ي الزوايا، الدور الحذر للعلماء، المام، تثبيت و تكليس الدوغما،  تطور الثقافة المســماة أندلســية المقدمــة كثقافــة نخبــة استعباد المرأة، تدجبر
  تعـــبر عـــن انحطاطهــا

و بالمقابـــل ظلــت ثقافــة. الطامحــة إل البهـــة و الرتقـــاء إل النخبـــة الراقيـــة كلهــا تمظهـــرات لثقافـــة طبقيـــة مســـيطرة و الــير
l'immanentismeالقبائــــــل حيــــــة عــــــن طريــــــق الضــــــمنية الحضــــــورية(   sous-jacentكــــــذلك عــــــن طريــــــق، الحيــــــاة الجماعيــــــة و، ) للتصــــــوف

 ــjmaaديمقراطية جماعة(
)، عن طريق الغيي الكببر و المتنوع للموسيقر و المشح و الفنون الشعبية كذلك عن طريق الـدور الفعلـ  للمــرأة في

 
 ــ دفاعهــا الــذابر

 ــ. الحيــاة الجماعيــة داخــل الجماعــة و في
  الســتعمار باعتبــاره تعارضــا إثنيــا هــو في

و هكــذا فالتعــارض الــذي يقــدم مــن طـرف مــؤرجي
ي  ي طبقيـتبر ـي ثقـافتبر لـق أكــب  فـأكب  نحـو التواطـؤ.  ثقافـة القبائـل و ثقافــة طبقـة المخـزن : الحقيقة تعارض عميق و ج  ببر ي ـ  مقابـل طبقـة تبي

و في
إل أن نضـال القبائـل الـذي كـان يفتقـد إل وجـود طبقـة موحـدة. مع الرأسمالية الوروبية وحدها ثقافـة القبائـل مثلـت الثقافـة الوطنيـة العربيـة 

وليتاريا( ات اليديولوجية لطبقة المخزن ة) البر ظل مشتتا و خاضعا للتأثبر

II: مقاومة القبائل للتدخل الستعماري - 
 ــ تطــوير

يالية – للمغــرب الـذي تــم بتعــاون مـع طبقــة المخــزن، في ساهم النتقال إل نظام الستعمار المباشر – كثمرة لتحول الرأسمالية إل امبر
ة يــال  الــوكلء . التناقضــات وســط هــاته الخبرــ ك الســتعمار المبر

ــ تعزيــز ســلطته لســتغلل القبائــل و)  كبــار القــواد و زعمــاء الزوايــا( لقــد اشرــ  
في

ة و تفكيـك القبائـل  ورة بلــبر   سبر
وع في ي و الشر ي حقيقيبر و بالمقابـل فـإن دخــول الـدوائر الصـناعية و التجاريـة. ذلك بتحويل الوكلء إل إقطاعيبر

ياليــة و وضــعها اليــد عل القنــوات الداخليــة لجتــذاب المــواد الفلحيــة للبلد  ة) دون الحــديث عــن المــوارد المنجميــة(للمبر قــد اصــطدم مباشرــ
  يمكــــن تســــميتها بالبورجوازيــــة الوطنيــــة بــــل كــــذلك

ة و المتوســــطة الــــير مــــع مصــــالح البورجوازيــــة المركنتيليــــة ليــــس فقــــط للبورجوازيــــة الصــــغبر
ةة بورجوازية المخزن أو البورجوازية الكببر

يــال  عــبر مقاومــة مســلحة مــدة  1930ســنة قــامت البورجوازيــة ابتــداء مــن  25و هكــذا بينمــا واجهــت القبائــل وحــدها الــدخول العســكري المبر
ـي بلغـت هــاته الحركـة ة بتأسـيس قيـادة سياسـية للحركـة الوطنيــة، و حبر ـي البورجوازيــة الوطنيــة و البورجوازيــة الكـببر يــ فيهـا ببر ضمن حركــة ل تمبر

اتيجر  للحفــاظ 1940حجمــا أصــبحت معــه بنيــة الحمايــة موضــع تســاؤل، قــامت الملكيــة ابتــداء مــن   ــ اختيــار اســبر
بقيــادة محمــد الخــامس بتبيي
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عل مستقبل طبقة المخزن و ذلك باصطفافها إل جانب الحركة الوطنيةة
  تقودهــا البورجوازيـــة، و ذلــك باســـتعمال القـــواد الكبـــار و تحويـــل التنـــاقض

قـــام الســـتعمار بمحــاولت لفصــل القبائـــل عــن الحركــة الوطنيـــة الـــير
 ــ هــؤلء

، لكـن هــاته المحــاولت بــاءت بالفشــل إل حـد أن القبائــل رأت في   – عربر ــ
  أمازيعي

ي القبائل و طبقة المخزن إل تناقض عدابئ   ببر
العدابئ

ين، ـــ ـــ نفـــس الـــوقت نضـــال مـــن اجـــل ارضـــها و القـــواد مســـتغليها المباشر  
كمـــا كـــانت القاعـــدة الجتماعيـــة و الثقافيـــة لمقاومتهـــا طبقـــة المخـــزن في

شخصيتها الجماعية و نضال من أجل شخصيتها الوطنية العربيةة
III:يالية ف طبقة المخزن و المبر ي بير اتيجر  - التحالف السبر
1: ي

 - تحريف اتجاه نضال التحرير الوطنف
اتيجيا عنـــدما أخـــذ ياليـــة الســـتفادة منـــه لتضـــمن تراجعـــا اســـبر ا اســـتطاعت المبر   التباســـا كـــببر

ـــ الـــوقت الـــذي عـــرف فيـــه تطـــور النضـــال الـــوطيي  
في

–  
ـ  جيــش التحريـر الـوطيي

  مقاومة مسلحة، وقبائل منظمة في
  المدن المنظمة في

وليتاريا – في نضال الجماهبر الشعبية – بروليتاريا و أشباه البر
لكـن مـع مشـاركة بورجوازيـة. ارتفع معها العنف الثوري للجماهبر بشــكل متســارع مضمونا أكب  فأكب  شعبية و ثورية من خلل أشكال النضال،

 ــ الحركــة الوطنيــة ســينبثق مــن جديــد كــل العمــق اليــديولوجر  المــوهم لمبــدأ 
 ــ" المــام " المخــزن و الملكيــة في

و الــذي تجســد بقــوة اســتثنائية في
  كــانت) . مــن هنــا معييــ المــان الــذي أعطــاه محمــد الخــامس للجلوي(شــخص محمــد الخــامس 

ســاهمت القيــادة السياســة للبورجوازيــة و الــير
  لعبــت دور حصــان طــروادة لصــالح طبقــة

ة و المتوســـطة – و بورجوازيــة المخــزن – الــير عبـــارة عـــن خليـــط مــن البورجوازيــة الوطنيــة – الصــغبر
ياليــة   ستشــكل بــدعم مــن المبر

ب تعبئــة الجمــاهبر الشــعبية، و ســمح لطبقــة المخــزن الــير  ــ صيــ
اتيجية، ممــا ســاهم في ــ هــاته الســبر  

المخــزن – في
ـ  المـدن عـن طريـق الغتيــالت و عمليــات مجموعاتهـا الخاصـة

جهازها البوليس  و العسكري و القيام بتفكيك بنية نضال المقاومة المغربيــة في
  لحظة ثانية عزل جيش التحرير و تفكيكه ثم دمجه. الول

  اســتعادت وحــدتها تحـت قيــادة. و في
  بضع سنوات قامت طبقة المخزن الــير

و في
اتيجية لـــدى البورجوازيـــة الوطنيـــة، ياليـــة و بالســـتفادة مـــن غيـــاب أيـــة اســـبر ـــ و بـــدعم مـــن المبر محمـــد الخـــامس و بالســـتقواء بهيبـــة هـــذا الخبر

ء الــذي فكــك التعبئــة الشــعبية للجمــاهبر  ــ
  قــدمت، السر

 ــ منــاطق مختلفــة مــن البلد، منــاطق القبائــل الــير
بســحق حركــة النتفاضــات العفويــة في

ياليــة و عارضــت شقة ثمــار نضــالها  ــ نضــالها ضــد المبر
لقــد كــان هــذا حــال القمــع الــدموي تحــت قيــادة الحســن ـ الــذي. الكــثبر مــن التضــحيات في
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و أوفقبرـــ لنتفاضـــة القبائـــل الريفيــة ذلــك الســـحق الــذي تــم بمباركـــة مزدوجـــة مــن محمــد الخـــامس و حكومــة عبــد ا- كـــان وقتهــا وليــا للعهــد 
ياليـــة. ابراهيـــم   قادهـــا جيـــش التحريـــر و بالتـــال  إنقـــاذ المبر

  لقبائـــل آيـــت بـــاعمران الـــير
ء بالنســـبة لتوقيـــف معركـــة التحـــرر الـــوطيي ـــ  

و نفـــس السر

 
  بحر إفيي

يالية – طبقة المخـزن مـن سياسـير  البورجوازيــة الوطنيـة الـذين كفلـوا. السبانية من رم  مخجل لها في ا تخلص تحالف المبر ثم أخبر
مختلف هاته العمليات ة

يالية2  - هيمنة ائتلف طبقة المخزن – المبر
ياليــة الفرنســية قـد فرضــها تنــام  نضــال التحــرر اتيجية الجديدة للمبر

يالية و كذا السبر إذا كانت البنية الجديدة لئتلف طبقة المخزن – المبر
ياليـــــة الفرنســـــية لبنــــاك العمـــــال عل حســـــاب   للجمـــــاهبر الشـــــعبية المغربيـــــة، فـــــإن ذلــــك توافـــــق أيضـــــا مــــع النفـــــوذ الســـــائد وســـــط المبر

الــــوطيي
الرأسمالية القديمة التنافسية و الستعماريةة

ـي طبقـة المخــزن و أبنـاك العمـال الفرنسـية) الحمي ـ (إن الستغلل الستعماري الجديد تطور بإيقاع غبر مسبوق بفضل التعـاون الخـاص  ببر
  الدوائر الصناعية، المالية و التجارة الخارجيةة

ي في يكبر   إطاره تم نقل الملكية الستعمارية إل طبقة المخزن و تداخل الشر
و الذي في

  ضـمنت لنفسـها
ي تحـت قيـادة الملكيـة الـير ي المكونبر   اتحاد وثيق مع الرأسمال الجنير  الطرفبر

ايد للبلد في ي   هذا الستغلل المبر
و قد ساهم في

  أصــبحت مــن الن. قســمة وافــرة أكــب  فــأكب  
ة للقبائــل الــير  ــ يــد المعمريــن و كــذا مــن البلــبر

  كــانت في
 ــ الــير

فالطرفــان معــا اســتفادا مــن نقــل الراضي
يــ فقــراء، هـذا إذا لـم يتحولـوا إل. فصاعدا بل حدود يــ و فلحبر ـ  و عمـال زراعيبر

يــ بل أراضي فقد تم تقليـص الجماعـات الفلحيــة إل حالـة فلحبر
ى   مدن القصدير بالمدن الكبر

  و السياسـ . معاش احتمال  في
  الثقـافي

و رغم ذلك اســتمرت البنيــات القديمـة للجماعــة كشــكل مـن الـدفاع الـذابر
ـ  أولد خليفـة

  النضالت الفلحيــة منـذ ثلث ســنوات و خصوصـا في
ي. كما ظهر جليا في يــ المكـونبر ـي الطرفبر غـذ كـان هنـاك تنســيق عمـل نسـير  ببر

  تعود إل أصولهم 
، أبناء القــواد الكبــار ، يصــبحون ضــباط(لطبقة المخزن وسط اجهزة الدولة و الير  

قدماء ضباط الجيش الفرنس  و السبابي
وقراطيــة و بورجوازيــة أعمــال ي للجيش، بينما بورجوازية المخزن القديمة تحولت إل بورجوازيـة ببر هــذا التقسـيم كـان نســبيا حيــث نجـد) سامبر

ــ أوســاط العمــال   
 ــ صــفوف الجيــش بينمــا نجــد ابنــاء القطاعيــة القديمــة في

فليــس صــدفة أن يقــوم محمــد(أبنــاء بورجوازيــة المخــزن القديمــة في
يــ مجمــوع الــذين حصــلوا اتيجية جيــدة لمصــالح طبقــة المخــزن اكــب  مــن ابنــه لتعيبر الخــامس الــذي كــان بإمكــانه أن يتــوفر أحســن عل نظــرة اســبر
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ــ مرتبــة ضــباط الجيــش الجديــد   
ة و ذلــك في ــ الواقــع. عل البكالوريــا عنــد الســتقلل و المنحــدرين أساســا مــن البورجوازيــة المتوســطة و الكــببر  

في
يــ مكوناتهــا و مــع ابنــاك العمــال الفرنســية   ــ اللحظــات(كــانت الســتينات بمثابــة العض الــذهير  لطبقــة المخــزن و شــهر عســل بل تلبــد غيــوم ببر

في
  العمال التجارية الرابحة مع تلك الوساط لم يتباطأ قطة

الكب  خطورة لقضية بن بركة فإن انخراط أوفقبر في
IV: ــ  تحطيم بنية البورجوازية الوطنية 

ورة مزدوجة قائمة عل التفكيك و الدماج:   ظل نفس الحقبة تم إخضاع البنية الجتماعية و القتصادية للبورجوازية الوطنية لسبر
في

اكة الرأسمال الجنير  ببورجوازية المخزن و باستعمال جهاز الدولةة
- تفكيك اقتصادي بكل الوسائل الموحدة لشر

ي و أطــــر مكــــاتب الدولــــة و ي و مســــتخدمبر ــــ يتبــــاه بمــــوظفبر ــــ مباشر ــــ و غبر ــــ جهــــاز الدولــــة نفســــه الــــذي كــــان كــــل ســــنة و بشــــكل مباشر  
- إدمــــاج في

ة ي ي و البوليس و العسكريبر لمانيبر مستشاري البلديات و الجماعات و البر
ايد لطبقة المخزن و من خلله نفوذ الملكية عل مجموع الدوائر القتصادية للبلدة ي - إدماج أيضا عن طريق النفوذ المبر

  الواقع إذا لم يكن هناك مقاولون مغاربة فلنه لم يكن بالمكان أن يكون سوى وكلءة
و في

ــ التقليــص الفعل ــ حــير بالنســبة لعضــاء طبقــة  
ه الملكيــة بــدون حــدود، طموحهــا إل تحويــل كــل المغــرب إل ملكيــة شخصــية، إرادتهــا في ــ إن شر

  للشـــــكال الكـــــب 
المخـــــزن و بـــــالحرى بالنســـــبة للبورجوازيـــــة المتوســـــطة، إل وضـــــع وكيـــــل و إل الســـــتعباد المعنـــــوي، كـــــذلك خضـــــوعها الثقـــــافي

يالية الفرنسية و الغربية مما يدفع مجموع الحياة الجتماعية و القتصادية للبلد للخضوع لنفوذ جهاز عصابة الســطو انحطاطا للثقافة المبر
المكونة من طرف عملء الملكية القوياءة

ة، حيــث ظاهريــا ل أحــد يســتطيع معارضــة جهــاز الملكيــة القــائم عل الرعــب و النهــب، كــانت القيــادة السياســية للبورجوازيــة  ــ ظــل هــذه الفــبر
في

  دفعتهــا إليهــا منــاورات و تلعبــات طبقــة
 ــ حالــة انحلل تحــت تــأثبر اللتــواءات المتتاليــة الــير

  ل مســتقبل لهــا في
الوطنيــة، الفاقــدة لقاعــدتها الــير

المخزنة
ــــ ســــنوات تحييــــد الطبقــــة ــــ للبورجوازيــــة الوطنيــــة خلل عشر وقراطيون النقــــابيون المنحــــدرون مــــن الجهــــاز السياس  مــــن جهتهــــم اســــتطاع الــــببر

العاملة لتسليمها مقيدة اليدين و مسلسلة لتعسف الباطرونا و الحكومة ة
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ياليــة،ــ 1970 إل 1955خلل نفــس الحقبــة الممتــدة مــن  ياليــة المريكيــة و المبر ــ المبر ي لــم يكــن يطفــو عل الســطح أي تنــاقض محســوس ببر
ــــ – العســــكري تقــــوم عل ضــــمان. الفرنســــية فيمــــا يتعلــــق بمشــــاكل المغــــرب ياليــــة المريكيــــة عل المســــتوى السياس  اتيجية المبر كــــانت الســــبر

ايـد ي ة عـبر وضـع اليـد المبر الستقرار للنظام العال   عل المستوى القتصادي بالنسبة لهـاته المنطقــة مـن العـالم و توسـيع مراقبتهــا غبرــ المباشـر
، إل جــانب توزيــــع المســؤوليات ول بشــكل رئيس ــ اتيجية و البــبر عل المناجم الوروبية ما عدا و بشكل مباشر بالنسبة للموارد المنجمية السبر

ياليات و الذي اشتغل بشكل صحيح خلل هاته الحقبة ي المبر  اســتقبال1966يتضــح ذلـك جليــا عنــدما رفضـت الحكومـة المريكيــة سـنة . ببر
ة مشاكله الدبلوماسية العابرة مع فرنسا   خلل فبر

دفع بعدم القبول )ة( الحسن الثابي
V ي حالة انحلل

تعفن) :(  ــ نظام فف
بينمــــا كــــانت طبقــــة المخــــزن و عل رأســــها الملكيــــة تعتقــــد أنهــــا عــــن طريــــق تفكيــــك التنظيمــــات المناضــــلة للجمــــاهبر الشــــعبية بعــــد الســــتقلل،
ياليـة، أن ل حـدود للصوصــيتها و وقراطيـة النقابيـة و الـدعم المضــمون للمبر بالنحلل السياسـ  للبورجوازيـة الوطنيـة و عـن طريـق تواطـؤ الببر

 ــ (و الشقة عمومـا
ة الجمــاهبر الفلحيــة و شقة الراضي ـ  كــل الــدوائر القتصـادية) نهبها الممنهــج و المنظــم للبلد، لبلـبر

الممنهجـة و المنظمــة في
، و الحكــم عل الشــباب للبلد و خنــق و وضــع اليــد عل كــل مبــادرة اقتصــادية، ــ و إخضــاع الطبقــة العاملــة لتعســف الباطرونــا و للقمــع السياس 

ف و الفضائحة   و حكم العصابات الجرامية و الجلدين و التعفن و البر
بحياة دون أمل و بالسحق الثقافي

ا مفتوحـــا مـــن الوحـــل و الـــدم و الحقـــد، ل ســـيما و أن سياســـة كـــل هـــذا التفســـخ و النحلل حفـــر لطبقـــة المخـــزن و الملكيـــة بالدرجـــة الول، قـــبر
  لتصفية كل معارضة وسط طبقة المخزن، كل احتجاج شخض  من طرف أولئك الذين يتخوفون مــن حالــة النحلل، ســتدفعه

الحسن الثابي
الت الوبريـت ( ـي مـن أمثـال الـدلي   و جبـي قيــة الكولـونيلت المجرمبر ) مـنGénéraux d’opéretteإل إهانة البعض عـن طريـق الخريـن كبر

ي للرأســمال الفرنس ــ " أمثــال "مــولي حفيــظ  ، و إحاطــة نفســه و بشــكل صـيــــح،) الكــببر(و العتمــاد عل الخــدام المخلصــبر  ــ
مثــل كريــم العمرابي

، بتكريــــــس الحتقـــــار للثقافــــــة الوطنيـــــة و للثــــــورة العربيــــــة، بالتفـــــاهم مـــــع الصــــــهيونية و عملئهــــــا، بالعتمـــــاد أول عل عملء الرأســــــمال الفرنس ــــــ
  مزيد من الوحل و الدم 

  المغرب عل عصاباته الجرامية من الجلدين و الغوص كل يوم في
لقد وضعت كــل بنيــة تــأطبر القتصـاد.بالعتماد في

ي محــط اتهـام مـن طـرف هــاته الندفاعــة ي الفرنسيبر ياليبر كائهما المبر وقراط  المرتبط بطبقة المخزن و شر النيوكولونيال  من طرف الجهاز الببر
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ــ أساســها مــن خلل المطالبــة.   
ياليــة الفرنســية بــالمغرب مهــددة في هكــذا أصــبحت مصــالح جهــاز العمــال التقنــوقراط  و مجمــوع مصــالح المبر

ايد ليديولوجية الثورة العربية بالمغربة ي بالتعريب و بالوزن المبر

VI:ي صفوف العدو
 ــ تطور التناقضات فف

ة  ية الخبرــ ـ  ســنوات العشـر
يال  قـد بـدأت ترتسـم بشـكل واضـح في   ذات الن كانت أزمة النظام العال   المبر

مـع اهتمــام بعـدم. 1970-1960:في
ـــ عل الصـــعيد العـــال   هـــو حـــرب الفيثنـــام ـــ تعمـــق. عـــزل هـــذه العوامـــل، يمكـــن لنـــا أن نســـجل أن العامـــل الساس  و بالنســـبة لنـــا و بشـــكل مباشر

ورة الثورة العربية منذ يونيو  .1967سبر
ي النتائج يمكن أن نسجل: من ببر

ةأ ــ  يال  يالية المرتسمة خصوصا من خلل أزمة النظام النقدي المبر تطور التناقضات المابينية للمبر
اتيجية ب ــ المتســـــمة بالسياســـــة" متعـــــددة القطبيـــــة"  إضـــــعاف القـــــدرة العســـــكرية و السياســـــية للوليـــــات المتحـــــدة المريكيـــــة يـــــؤدي إل اســـــبر

ازيليــــة، اليرانيــــة، الشائيلية و" الفتنمــــة" المســــماة ب  ياليــــات الفرعيــــة، الهنديــــة، البر ة مــــن الحريــــة للمبر ــــ الهنــــد الصــــينية، و بهــــوامش كــــببر  
في

اتيجية تفرض تعزيز سياسة تقسيم العالم مع السوسيال. الجنوب افريقية ء الـذي- هذه السبر ـ 
ياليـة و ذلـك بمقابـل تنـازلت متبادلـة السر امبر

ــ التناقضــات و الضاعات، و لكــن تعتمــد عل توافــق   
ــ ضــد الحركــة الثوريــة العالميــة ) تفــاهم(ل ينقي ق الوســط، تشيكوســلوفاكيا،(أساس  الشرــ

البنغال ةةة)ة
ي اليونانيــة و ، الصــهيونية و اليرانيــة، و تعزيــز الفاشــيتبر ي ي الفرعيتبر ياليتبر اتيجية عل المة العربية بالضافة إل دور المبر إن تطبيق هذه السبر

ي ) : التعريب عل وزن الفتنمة(السبانية هو السياسة غبر المعلنة المطبقة للتعريب  و دور ليبيا ة.... و فيصل) الردن ( دور جيش الحسبر
اتيجية تراجــع أمــامج ـ اتيجية ه  اســبر يالية المريكية، يجب فهم أن هذه السبر اتيجية المبر   السبر

ـ لفهم كيفية اندماج النظام الليير  كواقع في
ة تأخـــذ صـــعود قـــوى الثـــورة العالميـــة، إنهـــا تهـــدف إل ســـد الثغـــرات مـــع تـــرك أو تشـــجيع قيـــام أنظمـــة عســـكرية وطنيـــة مـــن البورجوازيـــة الصـــغبر
ياليــة   ل تمــس المصــالح الساســية للمبر

  بعض المظاهر السياســية الداخليــة الــير
  السياسة الخارجية بل و حير في

يالية في مواقف معادية للمبر
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و(المريكية و ذلك بالقيام ببعض التأميمات  ـ  ســنة ، )المثال المدروس أكب  هو مثال الببر
اتيجية ليسـت جديـدة، فقي ـ أ 1952هذه السـبر

ي في
ـ  تـرك النظــام اليــل للسـقوط لفـاروق يعـوض بنظــام

ياليـة المريكيـة مصـلحة في ة مبكرة و أمام صـعود القـوى الشــعبية المضية وجــدت المبر فبر
ياليـــة بالوكالـــة". الضـــباط الحـــرار ياليـــة. بـــل إنهــا أكـــب  منهجيـــة خاصــة انهــا تتجـــه الن إل تـــرك تلـــك النظمـــة تطـــور مطامعهــا المبر لــم تعــد المبر

ء سيكون أحسن مما وصلت إليـه اليمــن . المريكية تخسر أن ترى خلفاء ناص يقومون بعمليات جديدة باليمن  
و اليــوم كـذلك يقــف. كل سر

ي يــــة ، أفيصــــل، حســــبر ي ياليــــة النجلبر ــــ الخلفيــــة المبر  
ــــ اليمــــن الجنوبيــــة، و في  

ــــ عمــــان و الســــياد مســــلوبر  الســــيادة في   و- مبر
المريكيــــة مــــع القــــذافي

ـ  محاولـة لسـقاط النظــام
يــ و أتبـاع عبـد الناص في ي اليمنيبر مخـالب"هــاته النظمــة العسـكرية إذا كـان لهـا، كمــا ســيقول انـور السـادات . السياســيبر

يالية، فليس لهاته النظمة من حدية سوى اللسان ضد الصهيونية و ضــد   ل تخضع لمراقبة المبر
  المنطقة الير

حادة ضد الحركات القائمة في
ي يالية "صحيح أن سياسة . جرائم الحسبر اكية – المبر  (الشبر

و تواطؤ الحــزاب التحريفيــة العربيـة مـع هـاته) الشارة هنا ال التحاد السوفيابر
  أدت بهــــا المجموعــــات

وليتاريــــا تحــــت قيادتهــــا طموحــــات الثــــورة العربيــــة، الــــير ــــ مــــن أن تأخــــذ البر  
ة يســــمح لهــــم بتغطيــــة خــــوفهم المرضي ــــ الخبر

وقراطيـة إل البـاب المسـدود، و ذلـك عـبر الختبـاء وراء رايـة العروبـة و الـدفاع عـن السـلم ة و الببر ـ  علقتهـا. العسكرية البورجوازية الصـغبر
و في

  ل يجــــب تجاوزهــــا
ياليــــة تـــدرك هــــاته النظمــــة الحـــدود الــــير يــــة بريــــتيش. بالمبر ي وليــــة النجلبر كة الببر   قــــد قــــام بتــــأميم الشرــــ

هكــــذا إذا كــــان القـــذافي
  نفس الهميةة

  ليبيا ظلت دائما في
ى في ولية المريكية الكبر كات الببر وليوم، فان مصالح الشر ببر

VII: يالية الفرنسية بالمغرب و فك الرتباط ببعض القطاعات القتصادية  ــ المبر
  المغرب بكل شور عن كــل مــا يتعلــق بمصــالح

يالية الفرنسية نفس الهوامش للتحرك، إذا كانت سياسة ابناك العمال قد تخلت في ليس للمبر
  الستعمار(البورجوازية الرأسمالية الفرنسية غبر الحتكارية 

فإن هـذا قـد تــم عــبر تعزيـز مصـالح هـاته البنــاك) دعم مغربة التجارة و نقل أراضي
ايــدة  ي اتيجيتها القتصــادية و بطفيليتهـا المبر ة باســبر   تندمــج مباشرــ

 ــ القطاعــات الــير
و) نقــل الرســاميل مـن البنيــة التحتيــة العامــة نحــو الســياحة(في

 ــ البنيــة الصــناعية للبلد 
و اتحــاد...)  الصــيد الصــناع  ، معامــل الســمنت، معامــل الســكر، معامــل التصــببر (باتحــاد وثيــق مــع طبقــة المخــزن في

ــــ  ــــ نفــــس هــــذا الســــياق رجــــال أعمــــال طبقــــة المخــــزن –- يدمــــج اكــــب  هــــاته البنيــــة الصــــناعية بالــــدوائر القتصــــادية و الماليــــة ممــــا تبقر  
يــــدخل في

وبولة بالمبر
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 ــ ذات
وبول مهــددة جــدا في  ــ المــبر

  البنية القتصادية للبلد، مصالحها هامة جدا، قاعدتها القتصــادية في
يالية الفرنسية متورطة جدا في إن المبر

ى المريكية و اللمانية مما ل يدع لها مجال لفك ارتباط قوي كات الكبر وليتاريا الفرنسية و دخول الشر و. الن من طرف الندفاعة الثورية للبر
ــ المغــرب و رغــم انــه لــه طــابع حــاد حاليــا، و الــذي اصــبح الن أكــب  تسيســا مــع حصــول التثــوير لــذى الشــبيبة، عل  

الحــال أن صاع الطبقــات في
  ســيؤدي هــذا ايضــا ال فــك ذلــك الرتبــاط القــوي

إن النضــال ضــد الفرنكفونيــة مــن أجــل تعريــب التعليــم ســيؤدي ال تعريــب. المســتوى الثقــافي
القتصادة

VIII:  ــ الندفاعة الثورية للجماهبر
ـي الفئـات ي أو ببر يــ و الفرنسـيبر ي المريكيبر يـاليبر ـي المبر نرى إذن لماذا الندفاعة الثورية للجماهبر تولد و تطور التناقضات وسط العدو، سـواء ببر

ــــ الندفاعــــة الثوريــــة للجمــــاهبر . الجتماعيــــة المكونــــة لطبقــــة المخــــزن  ــــ المغــــرب ه   
ة الساســــية للوضــــع في ــــ ي إن ضــــباب اليديولوجيــــة. إن المبر

ســنة مــن التورطــات و الستســلمات و التـــواءات سياســـير  15البورجوازيــة الــذي حيــد الجمـــاهبر عنــد الســتقلل بــدأ ينقشــع شــيئا فشـــيئا بعــد 
ـ  وجــه اللصوصـية بل حـدود 1965البورجوازية الوطنية، من إيكس ليبان إل إفران مرورا بانهيار 

بالضافة إل الفلس المفتـوح للتحريفيـة، في
ياليــة ــ المســتبر لهــاته الطبقــة مــع الصــهيونية و المبر  ــ وجــه التواطــؤ غبر

 ــ وجــه التعفــن المفتــوح لجهــاز الدولــة و في
لــم يكــن. لطبقــة المخــزن، و في

أمام الجماهبر الشعبية سوى النضال الثوري ة
يــ يونيــو   ــ مــا ببر

 ــ المغــرب و بالنســبة للثــورة العربيــة، يفش 1970و شــتنبر  1967إن التلفر
 ــ في

ورات الوطنيــة و الدوليــة للضاع الطبقر لكــل الســبر
 جـــدا النضـــال الثـــوري للجمـــاهبر المغربيـــة و تمفصـــله المتنـــام  مـــع النضـــال الثـــوري و

ــ ـي ـــ وقـــت وجبر  
ذلـــك المظهـــر المتفجـــر فعل الـــذي اخـــذه في

ة ي التحرري لخوانهم الصحراويبر
IXي

ي الضاع الطبIر
 ــ دور الجيش فف

 ــ الغــرب العربر ــ بفضــل الندفاعــة الثوريــة للجمــاهبر و تطــور نضــالت
ي في يــاليبر ي و المبر ادوريبر ة لحكــم اللصــوص الكمــبر لقــد دقــت الســاعة الخبرــ

ي ليــوم  . شــهر عســل اللصوصــية انته بليلــة داميــة و تصــفية حســابات. الشــعب الصــحراوي ي النقلبيــتبر 10لكــن ل يمكــن أن نضــع المحــاولتبر
ه للســـلطة أو متقززيـــن مـــن تعفـــن صـــارخ1972غشـــت  16و  1971يوليـــوز   ـــ مســـتوى تـــآمر ضـــباط كبـــار لهـــم تـــوق شرـــ

و ليـــس كمجـــرد،  فقـــط في
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ورة قومية عربية حيث  يريدون النتقام للكرامة الوطنية المهانة من طرف الخونة، و ليس – و بشكل أقــل –" الضباط الحرار" انعكاس لسبر
ــــ بورجوازيــــة منحطــــة، إن الضــــباط ذوي المراتــــب العليــــا ســــواء انحــــدروا مــــن عــــائلت كبــــار القــــواد أو مــــن كزعمــــاء قبائــــل أمازيغيــــة يزعزعــــون نبر

فقـد كــانوا) مثــل عبــابو و المـذبوح (أما أولئك الذين كانوا أقل تعفنا نفسيا و معنويا من طـرف الملكيـة . البورجوازية، ينتمون إل طبقة المخزن 
ق الجيــش مـن ضـباط الصـف و الجنـود المنحـدرين مـن   تخـبر

  و الثوري للجماهبر الشعبية الـير
أكب  إحساسا بالحركات العميقة للنضال الوطيي

ة و المتوسطة ة الشعب كما ضباط الصف الشباب المنحدرين من البورجوازية الصغبر
ة، عل ضــوء هــذا ي المنحـدرين مـن الجمــاهبر المبلــبر   استولت عل الجيل الجديد من الشــباب الممدرســبر

إن الثورة اليديولوجية الحقيقية الير
، ترســـخ أكـــب  فـــأكب  الفـــق 1970 و ســـبتمبر 1967 بـــالمغرب و يونيـــو 1965الوضـــع و تحـــت تـــأثبر الـــدروس الدمويـــة لمـــارس  ـــ ق العربر  ـــ ـــ الشر  

في
الثوري للجماهبر و لنضالتهاة

إن أحجبــة الوطنيــة. ثقافيــة للجمــاهبر المغربيــة تســمح لنــا بإبعــاد كــل غمــوض حــول طبيعــة هــذا الــوع - إن فهــم الجــذور الثقافيــة و السوســـيو
  تــم كنســها مــع انهيــار اليــديولوجيات البورجوازيــة، انحلل و تعفــن طبقــة المخــزن و عل رأســها الملكيــة، تواطؤهــا الضيــــح ،

البورجوازيــة الــير

 ــ
، ليــس ذلــك الــذي يقتضي  

ياليــة، كــل هــذا تــرك الجمــاهبر الشــعبية المغربيــة أمــام مســؤولية المصــبر الــوطيي اقتصــاديا، ثقافيــا و سياســيا مــع المبر

ــــ  
إخضــــاع قبائــــل الريــــف و الصــــحراء الغربيــــة للطمــــاع القتصــــادية للبورجوازيــــة و طبقــــة المخــــزن، و لكــــن ذلــــك الــــذي تحملتــــه القبائــــل دائمــــا في

ة  ـــ ظـــل الفـــبر
 ـــ الـــدفاع عـــن المغـــارب كجـــزء ل يتجـــزأ مـــن المـــة العربيـــة، و أيضـــا ذلـــك الـــذي في

مواجهـــة الـــدخول الســـتعماري، ذلـــك الـــذي يقتضي
ياليـــة، ضـــد الصـــهيونية، ضـــد   الشـــهيد و المكافـــح ضـــد المبر

ـــ أن نكـــون مـــع الشـــعب الفلســـطييي  
ء تعيي ـــ  

التاريخيـــة للثـــورة العربيـــة و قبـــل كـــل سر
ياليـة و الخونـة ، أيضـا ذلـك الـذي اسـتعاد حمــل العلـم مـن أجـدير إل سـمارة و الـذي كــان قـد أخـاف المبر ي القطاع ، ضد كل الخونة و النتهــازيبر

  الصحراء الغربية الموقد الغربر  للثورة العربية,
آخــرون مثــل أوفقبرــ الــذين. إنها المسؤولية التاريخية الملقاة عل الشعب العربر  بالمغرب و في

ايـــــد، أكـــــب  جاهزيـــــة اتجـــــاه التناقضـــــات المابينيـــــة ي ـــــ كـــــل الجرائـــــم و اللصوصـــــية للنظـــــام ظلـــــوا أكـــــب  وضـــــوحا أمـــــام الخطـــــر المبر  
تورطـــــوا بنشـــــاط في

ـــ موائـــد العمـــال الباريســـية و كوكتـــايلت ي ي ببر ـــ الملكيـــة القـــابعبر ـــ العمـــال و مهرجر  اتيجية المريكيـــة الجديـــدة، مـــن بنكير 
ياليـــات و الســـبر للمبر

 ــ أمــاكن الــدعارة الخاصــة بهــم" أوطيــل المنصــور"
ياليــة أو" الســامون"لكــن الضــباط . إذا لــم يكــن ذلــك في ة مــع المبر ســواء بــوع  و بعلقــة مباشرــ
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يـــ بطبقتهـــم ، يبقــون مرتبطبر  
ـ إطـــار اليديولوجيـــة القوميــة نمــوذج القــذافي ـ 

ـ و في كلهــم واعـــون بـــأن حقــد الشـــعب عل طبقــة المخــزن. بشـــبه وعـ 
، و بوقاحــة أكــب  عــن التعفــن و الخيانــة ايــدة ضــد الملكيــة و رئيســها الــذي يعــبر بضاحة أكــب  ي  ــ حســم.  يتبلــور بحــدة مبر

ــ في مــن هنــا يمكــن التفكبر
ي و ي الثـوريبر   حولهـا يتبلــور حقـد الشـعب، حـير يصـبح ممكنـا عــزل الجمــاهبر الشـعبية عـن المناضـلبر

يالية المريكية بقطع هـذه البـؤرة الـير المبر
  ضدهم مـع فـك تعبئــة الشـعب و البـدء مـن جديـد تحـت أشــكال جديـدة و تحـت علمـة الجمهوريـة و العروبـة، العمليـة

تسييد الرهاب الفاسر
 ــــ 
  نجحــــت في

اتيجية مســــبقة،. تحــــت بطاقــــة الملكيــــة و الوطنيــــة المغربيــــة 1955الــــير و حــــير لــــو كــــان المــــر غبرــــ منبثــــق لـــدى البعــــض مــــن اســــبر
ــ إليهــا بنيويــا الضــباط الكبــار نحــو هــاته السياســة   ينت  

و لكــن هــل. فبالتأكيــد ســيكون نظــام عســكري وليــد انقلب مــدفوع بمنطــق الطبقــة الــير
ي بصـــدق خدمـــة المثـــل العليـــا للقوميـــة العربيـــة ة و المتوســـطة و الراغـــببر بإمكـــان حـــير نظـــام يقـــوده ضـــباط منحـــدرون مـــن البورجوازيـــة الصـــغبر

تحطيـــم مـــن الفـــوق و بطـــرق تقنوقراطيـــة الجهـــاز الطفيل ـــ الضـــخم للدولـــة هـــل يمكـــن مـــن فـــوق و بطـــرق تقنوقراطيـــة تحطيـــم الجهـــاز الطفيل ـــ
أجــــــل فالضــــــباط الوطنيــــــون الــــــذين تلقــــــوا الفكــــــار. الضــــــخم للدولــــــة ؟ هــــــل بإمكــــــانهم و مــــــن فــــــوق و بطــــــرق تقنوقراطيــــــة تحريــــــك الجمــــــاهبر ؟ 

ة يعتقــدون بــذلك مــن جهــة أخــرى تســبر. لكــن التاريــــخ يظهــر أن مثــال ناص يولــد دائمــا مثــال أنــور الســادات. التقنوقراطيــة البورجوازيــة الصــغبر
ياليــة ضــمانات مضــادة للثــورة كمــا هــو الحــال. اليــوم الشــياء بشعة اكية المبر ياليــة أو للشــبر ــ أو عســكري للمبر وقراط  حينمــا ل يقــدم نظــام ببر

، كـــون واقـــع ضـــعف قاعـــدته الجتماعيـــة، واقـــع عـــدم كـــونه مؤســـس عل الســـلطة الثوريـــة للجمـــاهبر المســـلحة، محكـــوم عليـــه  
بالنســـبة للقـــذافي

، عـــبر طريــق طويــل مــن النضـــال المســـلح للجمـــاهبر ليـــس هنــاك مخــرج، ليـــس هنــاك. بنهايـــة شـــبيهة بنهايـــة طــوريس ببوليفيــا ـ بــدون ثـــورة تباشـر
الطريــــق الوحيــــد هــــو ذلــــك الــــذي عــــبر الكفــــاح المســــلح للجمــــاهبر يــــؤدي إل الجمهوريــــة الشــــعبية و العربيــــة للعمــــال و. ســــوى طــــرق مســــدودة

، ل يمكــن أن تكــون جمهوريــة ضــباط  ـ ـي ء أكـــب  مــن مجــرد انقلب 10أجــل ســتحتفظ صــورة . الفلحبر ــ  
ذلــك الحقــد. يوليــوز لــدى الشــعب بسر

المعـــبر عنـــه مـــن طـــرف أبنـــاء الشـــعب، تلمـــذة و جنـــود هرمومـــو ضـــد التعفـــن القـــائم تحـــت الشـــمسة لكـــن هـــاته الصـــورة ل يمكـــن لهـــا أن تتبلـــور
 ــــ ظــــل العنــــف الثــــوري للجمــــاهبر و الــــذي ســــيقود هــــاته الفئــــة أو تلــــك مــــن الجيــــش إل رفــــض إطلق النــــار ضــــد الشــــعب، إل قلــــب

إيجابيــــا إل في
ورة حرب تحرير شعبيةة   سبر

  و ضد الخونة، إل الندماج بالنوية الول المسلحة للشعب في
أسلحتها ضد العدو الطبقر
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X: ي المغرب
  ــ  الفق الثوري فف

يــة هكذا فالطريق الوحيد للجماهبر هـو طريـق تطــوير النضــال الثـوري، بالنتقــال إل أشــكال عليـا و باســتمرار للنضــال، مـن المظــاهرات الجماهبر
  للجمــاهبر عــن طريــق نــزع ســلح قــوات العــدو هنــاك حيــث

ي إل التســلح الــذابر ي، و مــن العنــف الثــوري الجمــاهبر إل العنــف الثــوري الجمــاهبر
ي إل الشــكال الول للســلطة الثوريــة، إل تأســيس النويــة الول لجيــش الشــعب، إل توســيع و المكــان عزلهــا، و مــن العنــف الثــوري الجمــاهبر
، حـــــير الســـــلطة الثوريـــــة للجـــــان العماليـــــة ـــــ ي تعميـــــق حـــــرب تحريـــــر الشـــــعب حـــــير انتصـــــار الدكتاتوريـــــة الديموقراطيـــــة الثوريـــــة للعمـــــال و الفلحبر
ي بدون أرض، الفلحــون الفقـراء و الصـغار المسـلحون، مـن أجــل الجمهوريـة الشـعبية العربيــة للعمـال و ة للفلحبر المسلحة و الجماعات المبلبر

، مــن أجــل تحويــل المغــرب بــؤرة غربيــة للثــورة العربيــة، مــن أجــل تحريــر الغــرب العربر ــ كجــزء ل يتجــزأ مــن المــة العربيــة يــ هــذا الطريــق. الفلحبر
  تحيكهـا كــل مكونـات العـدو – سـواء تعلـق المـر

  من كل تناقضات العدو، و لكن عليه أن يمر مـن كــل المنــاورات الـير
الطويل و الصعب سيغتيي

ياليـــة أو هـــذا المكـــون أو ذاك مـــن طبقـــة المخـــزن الـــذي ســـيحاول جاهـــدا أن يرســـمها لفـــك تعبئـــة الجمـــاهبر بـــدعم بهـــذا الشـــكل أو ذاك مـــن المبر
ـــ   تبقر

 أو اقـــل مـــن طـــرف سياســـير  البورجوازيـــة الوطنيـــة و باســـتعمال الشـــكال الحاليـــة أو الجديـــدة لليديولوجيـــة البورجوازيـــة الـــير
نشـــيط أكـــب 

مـن أجـل تجـاوز هــذه المنـاورات منتضة، عل الحركـة الثوريـة المغربيـة و الجمــاهبر الثوريـة المغربيــة. قادرة عل تحريف الجماهبر عـن النضـال

  حملهـا فكـر مـاو تسـ  تونـغ باعتبـاره التعـببر
باســتمرار و عـبر نضـالتها الخاصـة، اســتيعاب التجربـة الغنيــة لنضـال الحركـة الثوريـة العالميـة و الـير

ــ ــ هــذا النضــال حيــث ســيحمل. الكــب  كثافــة لعضنا، و إغنائهــا عــبر إدماجهــا كــل يــوم أكــب  بــالواقع الملمــوس للمغــرب و الثــورة بــالغرب العربر   
في

  تنخدع بســهولة بهــاته القنعــة، عل الحركــة
  ل زالت مرتبطة بالجماهبر و الير

ة الير العدو أقنعة متعددة، و حيث التيارات البورجوازية الصغبر
، بالعتمــاد عل القــوى الثوريــة، كســب القــوى الوســطية أو عل القــل تحييــدها،   و الفيتنــام 

الثوريــة و الشــعبية أن تتعلــم مــن النمــوذج الصــييي
ي حلفائها، هزم العداء واحدا واحداة ، استعمال التناقضات داخلها و بينها و ببر ي تفكيك وحدة العداء الرئيسيبر

  تقدم الطريق الثوري:
هناك محوران أساسيان للنضال الثوري بالمغرب بإمكانهما أن يكونا مرشدا في

ياليــــة و الصــــهيونية و لطبقــــة المخــــزن، ثــــورة تقــــوم بهــــا :  ــ الثــــورة المغربيــــة 1 الجمــــاهبر العماليــــة و الفلحيــــة تحــــت قيــــادة: ثــــورة معاديــــة للمبر
وليتاريــا، كثــورة تعتــبر جــزءا ل يتجــزأ مــن الثــورة العربيــة هكــذا و عل المســتوى المباشرــ. فعل محــور الثــورة العربيــة تتموقــع الثــورة المغربيــة. البر
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ياليـة، ائتلف –يحاص و يبعـد المغــرب عـن الثـورة العربيـة ـ .  فالعدو الرئيس  هو ائتلف طبقـة المخــزن – بقيـادة الملكيـة – و المبر
و لكـن و في
نفــــس الــــوقت، و لنهــــا جــــزء مــــن الثــــورة العربيــــة، الحركــــة و الثــــورة الشــــعبية المغربيــــة المســــتعدة للتحــــالف مــــع كــــل القــــوى الوطنيــــة المعارضــــة
ياليـــات لنهـــا كلهـــا مرتبطـــة بنيويـــا فيمـــا بينهـــا ـــ أي شـــكل مـــن أشـــكال التوافقـــات مـــع أي شـــكل مـــن أشـــكال المبر  

للملكيـــة، ل يمكنهـــا المســـاهمة في
اتيجر  الرئيس  للشعب العربر  ة يالية المريكية بالدرجة الول العدو السبر بالصهيونية و تمثل المبر

ــــ إطــــار التحــــالف الثــــوري للعمـــــال و:  ــ الثــــورة المغربيــــة 2  
ة في ـــ القبائــــل مــــن طــــرف الجماعــــات الفلحيـــــة المبلــــبر ـ 

ثــــورة مــــن أجــــل اســــتعادة أراضي
ــ ي يــال . الفلحبر ــ مــن أجــل تحطيــم طبقــة المخــزن كطبقــة و تحطيــم النفــوذ المبر ي ل يمكــن أن تكــون إل مــن صــنع الجمــاهبر العماليــة و الفلحبر

، مـن أجــل تشـييد الســلطة الثوريــة يــ ، من أجل الجمهورية العربيـة للعمــال و الفلحبر   تثقل كاهل الجماهبر
  و كل أنظمة الضطهاد الير

الصهيوبي
 ـــ القبائـــل، مـــن أجـــل تشـــييد الدكتاتوريـــة

يـــ الفقـــراء المســـلحة، مــن أجـــل اســـتعادة أراضي ة للفلحبر للجـــان العماليـــة المســـلحة و الجماعـــات المبلـــبر
ياليـة و مـن ســيطرة   إطارها يمكن للبورجوازية الوطنيـة نفســها التحــرر مـن الســيطرة المبر

ي الفقراء، و في الديموقراطية الثورية للعمال و الفلحبر
هذا الهدف ل يمكن ان ينبــع إل مــن فوهــة البندقيــة. طبقة المخزن، من أجل تحويل المغرب و الصحراء الغربية إل بؤرة غربية للثورة العربية

ع البندقية من العدو و أن ل تسلمها لحدة" السلطة تنبع من فوهة البندقية" ي   أن الجماهبر عليها أن تنبر
تعيي

عل هاته القاعدة الساسية ستعرف الحركة الثوريــة و الشــعبية المغربيــة كيـف تبقـر حــذرة اتجــاه محـاولت النقلب العسـكرية أو كــل انقلب
تحت أي شكل من الشكال و كيفما كان مصدرهة

ي إل كـــل انهيـــار داخـــل العــدو بإمكــان الجمـــاهبر الســتفادة منــه لتطــوير قــدرتها النضــالية مــن أجـــل نــزع الســلحة مــن العــدو لجــر الجنــود الثـــوريبر
  لنجازات الشعبة. صفوفها، من أجل أن تنتظم كأنوية مسلحة للشعب

وحده الشعب المسلح الضامن الحقيقر
 ــ نفــس الــوقت دعــم

  تنبثــق مــن الشــعب المســلح ســتجد في
ياليــة، للصــهيونية و ضــد طبقــة المخــزن و الــير كــل ســلطة تعتــبر نفســها معاديــة للمبر

ــ نفـــس الـــوقت نضــــال ـ 
ياليـــة و الصــــهيونية و ضـــد طبقــــة المخــــزن، و في الحركــــة الثوريـــة و الشــــعبية المغربيـــة لكــــل خطــــوة حقيقيـــة معاديــــة للمبر

ي الفقراء المدعمة بالنضــال الثـوري   القبائل من طرف جماعات الفلحبر
الحركة الثورية من أجل تسليح الشعب بغرض استعادة الثورة لراضي

ة ي وليتاريا من أجل الجمهورية العربية للعمال و الفلحبر للبر
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ـــ بصـــلبة أكـــب  فـــأكب  تنظيماتهـــا. إن طريـــق الثـــورة ليـــس طريقـــا مفتوحـــا بـــدون حـــواجز، بـــدون مفاجـــآت  
  تبيي

تســـتطيع الجمـــاهبر الشـــعبية، الـــير
وليتاريـــــا و بنضـــــالها بكســـــبها ســـــلطة النفـــــوس، فتـــــح طريـــــق الثـــــورة باســـــتمرار  حـــــير...الثوريـــــة و المســـــلحة أكـــــب  فـــــأكب  باليـــــديولوجيا الثوريـــــة للبر

النتصارة

ــ* ت الصـــيغة الفرنســــية.   تمــــت ترجمــــة النــــص إل العربيـــة عــــن النـــص الفرنسـ  ونيــــة التقدميـــة أن نشرــــ و قـــد ســــبق للعديـــد مـــن المواقــــع اللكبر
للوثيقة و عنها أخذ النصة
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ة أشهر من كفاح التنظيم عشر
ي -

-  نقد و نقد ذابر

1972 نونبر 20
عن اللجنة الوطنية

نحو تنظيم ثوري
ته المتواصـلة مـن تنظيــم 1972أبرزت نضالت    نضـال التنظيـم، و ذلـك عـبر مسـبر

  تلت هذه النضالت معالم مرحلة جديدة في
والمراحل الير

  نضــال الجمــاهبر الشــعبية و قــادر
برجوازي صغبر يحمل رواسب عميقة للممارسات التحريفية و الصلحية نحو تنظيم ثوري تمتد جذوره في

  بدأناها منذ نهاية سبتمبر من أجل هيكلة التنظيم هيكلة. عل قيادتها
  العملية الير

  شكلت قاعدة انطلقنا في
و خلصات هذا النضال ه  الير

ـ  هـذا التقريـر
، تنجزهـا اللجنـة الوطنيـة في ة أشـهر مـن كفــاحه منـذ انتهـاء النـدوة الوطنيـة إل نوفمـبر   عل دراسة نقدية شاملة لعشر

جديدة تنبيي
  منــذ انبثاقهــا عــن النــدوة الوطنيــة الول

ــ إطــار نقــدها الــذابر  
ــ إطــار وضــع الســس المتينــة لبنــاء وحــدة الحركــة. في  

و هــذا التقييــم يــدخل أيضــا في
ـ  هـذه المرحلــة نحــو بنـاء

  تشــكل الخطــوة الحاســمة في
الماركســية اللينينيــة، أسـس تنبـع أول مـن الممارسـة الثوريــة لكـل تنظيـم، هـذه الوحــدة الـير

الحزب الثورية
و أن تطـور ممارسـة التنظيــم منـذ النـدوة. هـذا التقييـم النقـدي ســيتمحور بصـفة خاصـة حــول مسـألة بنـاء الحـزب الثـوري، و الهيكلــة التنظيميــة

 ــ هــذه المرحلـة،
ة من انطلقته الجديدة، يفرض هذا الطرح و يجعل من المشكل التنظي   جــوهر خطنــا السياس ــ في الوطنية حير اليام الخبر

، الـذي يحملـه باعتبـار أن التنظيــم هــو التجسـيد الج ــ لماذا؟ ليس فقط بسبب أن التنظيم يسـتمد بنيتــه و أشــكال علقـاته مـن الخـط السياسـ 
ـــ النظريـــة و حركـــة ي ـــ النظريـــة و الممارســـة و تـــأليف دينـــاميك  و خلق ببر ي يـــة، أو حلقـــة الوصـــل ببر ـــ ممارســـة الحركـــة الجماهبر  

ـــ في للخـــط السياس 

ة أشـهر مـن كفـاح التنظيـم، لن الضـعف الساسـ  ـ  جـدليتهما المتواصـلة، و لكـن أيضـا و هـذا مـا تسـجله خلصـات العشرــ
ه في الواقع المراد تغيبر
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ــ مواجهــة مشــكلة التنظيــم لــم نســتطع تحقيــق تقــدم ملمــوس يمكننــا مــن النتقــال إل مرحلــة  
، و أننــا في ــ قــد ظــل يكمــن عل المســتوى التنظي  

، ذلـك التقـدم الـذي يؤكـده نـص حـول  اتيجية الثوريـة"أخـرى، بـالرغم مـن أن تقـدما هــائل قـد تـم عل مسـتوى خطنــا السياسـ  و خطتنــا" الســبر
  هذه المرحلةة

السياسية في
 ــ ترجمــة هــذا الخــط

، من فعاليته أو عــدمها في   ممارسته ه  محاكمة تستمد مقاييسها النقدية من خطنا السياس 
هكذا فإن محاكمة التنظيم في

ة التنظيـــم نحـــو إل ممارســـة داخـــل الجمـــاهبر تتبلـــور بتقـــدم التنظيـــم، و يتـــدعم و يتصـــلب هـــو ذاتـــه عـــبر تقـــدم هـــذه الممارســـة، محاكمـــة لمســـبر
تنظيم ثوري، نحو الحزب الثوري قائد الثورةة

ه بشــكل يــ   ظلت المبدأ التنظي   الذي يحدد هيكلة التنظيم و أشكال علقاته المختلفة، لـم تكـن إل انعكاسـا لخـط سياس ــ يمبر
فاللمركزية الير

اتيجيتها الثوريـــة، كمـــا كـــان يعـــبر عنهـــا مفهـــوم ـــ بنـــاء اســـبر  
ـــ بنـــاء تنظيمهـــا الثـــوري، عفويـــة الجمـــاهبر في  

ـــ العفويـــة، عفويـــة حركـــة الجمـــاهبر في رئيس 
ـ " النطلقــة الثوريــة" ــ ممارســة الرفــاق اليوميــة : و النتيجــة هـ   

ــ ممارســة التنظيــم، و في  
و هــذا مــا يفش أســلوب المناشــبر الــذي كــان(العفويــة في

ـــــ مواجهـــــة  
  في
ـــــ عملنـــــا، و أســـــلوب الخطابـــــة و التحريـــــض الفـــــوفر  

ة في ـــــ ة الخبر ســـــائدا و الـــــذي ل يرتبـــــط بالعمـــــل القاعـــــدي اليـــــوم  إل حـــــدود الفـــــبر
وقراطية النقابيـة  ـ  التحــول إل بعـد النـدوة الوطنيـة و) إلــخ... الببر

ا عـن هـذا الخـط السياس ــ الـذي لـم يأخـذ في فلـم تكـن اللمركزيـة إذن إل  تعـببر
اير و مارسة نضالت فبر

وط ذاتيــة للتنظيــم و   انبثق فيهــا التنظيــم، شرــ
وط الير   الشر

ء، و في  
  خطنا السياس  قبل كل سر

و نحاول هنا أن نلمس جذور تلك الممارسة، في
وط موضوعيةة شر

 ــ ه ــ التاليــة  1970 لقــد كــانت الطروحــة الساســية لنفصــال صــيف .1
إن الطاقــات الثوريــة للجمــاهبر تنمــو و تتصــاعد،: عــن الحــزب التحريقي

ي مـن أجــل بلــورة هــذه الطاقــات هــو بنــاء الحـزب الثـوري، جوازيـة، و أن واجـب الثـوريبر متجاوزة الخـط النتهـازي الصــلج  للقـوى السياســية البر
ي  ــــ شــــكل مفهــــوم . تلــــك ه ــــ مهمــــة الســــاعة بالنســــبة للثــــوريبر

و قــــد". النطلقــــة الثوريــــة"هــــاته الطروحــــة قــــد تــــم دفعهــــا إل نهايتهــــا القصــــوى في
ـــــ   
ى في ـــــ أواخـــــر يونيـــــو  72اســـــتطعنا خلل النضـــــالت الكـــــبر  

ـــــ النـــــص الصـــــادر في  
ـــــ مـــــاي، و في  

حـــــول"أن نعيـــــد تقييـــــم و محاكمـــــة هـــــذا المفهـــــوم في
اتيجية الثوريــة ــ". الســبر  

ــ لهــذا المفهــوم الــذي كــان يســتند عل العفويــة الكاملــة للجمــاهبر في إل أننــا لــم نقــم بــذلك قــط عل المســتوى التنظي  
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تقدم مراحل الثورة، و كان الساس السياس  و اليديولوجر  لمبدأ اللمركزية و مفهوم القيادة كتنسيق فقطة
ــ مــاي " النطلقــة الثوريــة"و قــد تــم اســتثمار مفهــوم   

ــ النــص الصــادر في  
اتيجية التنظيــم"حــول  1971حــير نهــايته في اتيجية الثــورة و اســبر "اســبر

الروســـية، و عل مســتوى التنظيـــم فقــد أكـــد النـــص مبــدأ اللمركزيــة المفرطـــة، بـــل و إل 1905الــذي أعط لمفهـــوم النطلقـــة شـــكل انتفاضـــة 
ـــ الحقيقـــة فـــإن هـــذا النـــص كـــان يهـــدف، بهـــذا الخـــط الـــذي طرحـــه، إل قلـــب البنيـــة  

، و في الـــدعوة إل تشـــتيت التنظيـــم عـــبر قطاعـــات الجمـــاهبر
، و ذلــك مــن خلل حركــة الجمــاهبر الثوريــة، إل أن النــص نتيجــة لكــونه ة الســائدة داخــل التنظيــم و التجــذر داخــل الجمــاهبر جوازيــة الصــغبر البر

ي مفهوم  بكل ما تحمله من عفوية و تصور ميكانيك  للثورة و لشكل التنظيم لم يكن بإمكانه حــل معضــلة البنيــة" النطلقة الثورية"ظل سجبر
ة للتنظيـــم جوازيـــة الصـــغبر  ـــ مرحلـــة تقـــدم حركـــة. البر

ـــ تلـــك المرحلـــة كـــان قاصا عـــن فهـــم دور التنظيـــم في  
ـــ ظـــل الخـــط الســـائد في  

كمـــا أن النـــص في
 ــ كــل مرحلــة، و ذلــك

 ــ حركــة الجمــاهبر في
يــ و بلــورة المواقــع و الفصــائل المتقدمــة في  ــ تركبر

الجمــاهبر العفويــة و بنــاء الداة الثوريــة، دور الطليعــة في

ـ ـ و تنظي ـ  مــن خلل انــدماج الطليعــة بحركــة الجمـــاهبر العفويـــة و عل رأســها الطبقــة العاملــة بمختلــف الســاليب، و ممارســتها لعمــل سياسـ 
ـ  مرحلـة بنـاء الداة يتطلـب تنظيمـا مركزيـا متينـا

ي و البلـورة في كبر   مواقعهـا المتقدمـة أول، و دور الـبر
يوم  و طويل النفس داخل هذه الحركة، و في

قادرا عل إنجاز هذه المهمة و ذا قيادة صلبةة
، الخـــــط القـــــائم عل الخيانـــــة المكشـــــوفة للثـــــورة.2 ـــــ ـــــ فقـــــط قطيعـــــة عل مســـــتوى الخـــــط السياس   

 لـــــم يكـــــن النفصـــــال عـــــن الحـــــزب التحريقي
ـ يعتــة وقراطيــة شـــديدة لجماعــة علـ  جوازيــة الصــلحية، و لكــن أيضــا قطيعــة مــع ممارســة ببر الفلســطينية و الثــورة العربيــة، و عل الذيليــة للبر

  كانت تشكل من قبل ما عرف بالحزب الشيوع (
ة منتظمـة)الير ية الحـادة، و تقـوقعه كمجموعــة برجوازيــة صـغبر ، الناتجة عن عزلته الجماهبر

وقراطيـــــة تســـــتند عل الخضـــــوع المطلـــــق لقيـــــادة جامـــــدة تـــــدع  امتلك المعرفـــــة الثوريـــــة و ل تعتـــــبر القواعـــــد إل مجـــــرد أداة ـــــ بنيـــــة مركزيـــــة ببر  
في

 . تنفيذيــة
يــ المركزيــة و الديمقراطيــة الــير  ــ تنظيــم ثــوري ببر

بيــد أن هــذه القطيعــة قــد اتخــذت شــكل لمركزيــة متطرفــة، تغفــل العلقــة الجدليــة في
ـ  كــل

يــ القـوى المتقدمـة للجمـاهبر في ورية مـن أجــل تركبر ـ  الـوقت الـذي تركـز وحــدة سياســية و إيديولوجيــة متينـة صـي
ي في تسمح بتطــوير المناضـلبر

مرحلةة
ـــ مـــن الموضـــوعة الماركســـية.3 اللينينيـــة حـــول بنـــاء الحـــزب الثـــوري، ذلـــك- منـــذ تأســـيس القواعـــد الول لتنظيمنـــا و هـــو يســـتمد خطـــه السياس 
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ي و تبلــوره عــبر هــذا الكفــاح كطليعــة ثوريــة، بالســبر عل رأس هــذه الكفاحــات و قيادتهــا و ــ خضــم الكفــاح الثــوري الجمــاهبر  
البنــاء الــذي يتــم في

 ــ ظــل مفهــوم 
 ــ" النطلقــة الثوريــة"اســتخلص الــدروس منهــا، إل أنــه في

 ــ فتــح طريــق الثــورة، و في
الــذي يســتند عل العفويــة الكاملــة للجمــاهبر في

 ـــ هـــذه الموضـــوعة الجدليـــة ركزنـــا عل طـــرف
وقراطيـــة جامـــدة، فإننـــا في ظـــل القطيعـــة مـــع التحريفيـــة عل المســـتوى التنظي  ـــ كبنيـــة مركزيـــة ببر

ي من خلل ترسخه و تجــذره داخــل ي الثوريبر فبر واحد منها، الجماهبر و إهمال الدور الطليع  للتنظيم، الذي يتدعم و يتماسك كمنظمة للمحبر
ية الكفاح الجماهبر
  هذا الطار فإن 

ـ  هـذا الســياق إل إحـدى مظـاهر71بالشكل الذي طرحت عليه للنقاش منذ سبتمبر "، الجبهة الثورية الشعبية"في
، لـم تكـن في

  كــانت تطبــع خطنــا السياس ــ و ممارســتنا التنظيميــة و إغفــال دور الطليعــة الماركســية
ــ بنــاء هــذه الجبهــة الثوريــة،-هــذه العفويــة الــير  

اللينينيــة في

  تحالفا فوقيا مع القوى السياسية، بل جبهة الجماهبر تحت قيادة الحزب الماركس 
  ل تعيي

  إل بتقــدم-فالجبهة الثورية الير
، لن تنبيي  

اللينييي
، و جــر كــل القــوى الطبقيــة المعاديــة للنظــام إل ســاحة ــ نضــالت الجمــاهبر  

يــة و تجــذرها في الداة الثوريــة و قــدرتها عل قيــادة الحركــة الجماهبر
، و مدى قدرة هذه الطليعة عل خـوض نضـال إيــديولوجر  حـازم ضـد مختلـف اليــديولوجيات ي ياليبر   ضد النظام و أسياده المبر

الضاع الطبقر
ي تحــت أفــق  ــ الباديــة، و مــدى قــدرتها مــن خلل ذلــك عل تفجبرــ طاقــات العنــف الثــوري الجمــاهبر

 ــ في
جوازيــة، و عل تفجبرــ الضاع الطبقر البر

فتح طريق الحرب الشعبيةة
ة النخبويــــة و الشــــبكية، جوازيــــة الصــــغبر عــــات البر ي وريا لمواجهــــة البي ــــ ي عل طــــرف مــــن جدليــــة الحــــزب و الجمــــاهبر كــــان صي كبر مــــن الكيــــد أن الــــبر
 ـــ بنـــاء شــبكة مــن

  ل تــرى الثـــورة أو التنظيـــم إل عمليـــة تقنيـــة في
وط المرحلـــة التاريخيــة، الــير ـ  ـــ و شـر

الممتـــدة داخــل التنظيـــم بفعـــل تركيبـــه الطبقر
ي خــارج الكفــاح الثــوري للجمــاهبر يمكنهــا أن تجــر الجمــاهبر وراءهــا ي المخلصــبر ي و دور الحــزب كطليعــة. الثــوريبر و تهمــل دور الكفــاح الجمــاهبر

ي الصــغار جوازيبر ـ  نفــس الطريــق المسـدود لرهــاب الــبر
ء الــذي أثبتــت اعتقــالت مـارس فشــله و سـقوطه في ـ 

منبثقــة مـن هـذا الكفــاح نفســه، السر
ي، كمــا لـو أن الحـزب سـفينة تبييــ عل. عبر العالم ـ  ظـروف الســلم قبــل خــوض الكفـاح الجمـاهبر

كذلك المفهوم الذي ل يرى بنـاء الحـزب إل في
  هــذه العمليــة مــن

ي في اليابسة قبل دخولها إل عمق المحيط و مجابهة عواصفه، إل أن التأكيد عل طرف الجدلية الول و إغفال دور الثوريبر
اتيجر  واضـــح، قـــد ســـمح بنمـــو نزعـــة عفويـــة  ـــ تفجبرـــ الكفاحـــات تحـــت أفـــق اســـبر

 ـــ تنظيـــم الجمـــاهبر و في
خلل العمـــل اليـــوم  الصـــبور و الـــدائم في
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تغفل هذا الدور الحاسـم، و تقفـز عل غيـي هــذه الجدليـة و عمقهـا فـإذا كـان الحــزب الثـوري يتهيكــل عــبر العاصـبر القويـة داخـل المحيــط، فــإنه
ــ الــذي تخوضــه، هــاته الطليعــة  

 ــ الضاع الطبقر
اصــة و متلحمــة تفرزهــا معــارك الجمــاهبر في ، كطليعــة مبر ي فبر يتهيكــل كمنظمــة ثوريــة مــن المحــبر

ــ هــذا التنظيــم كتجســيد للخــط ي ، و تركبر ــ اليــوم  داخــل الجمــاهبر اص داخــل الجمــاهبر مــن خلل العمــل التنظي   ــ صــفوفها بشــكل مــبر  
  تبيي

الــير
، و هذا ما كانت تفتقده ممارســتنا التنظيميــة، و مـا أكــدته   كل مرحلة من تفجبر الطاقات الثورية للجماهبر

السياس  و بلورة القوى المتقدمة في
اير   فبر

.72مارس -النضالت الهائلة في
ـ مســتوى الحركــة ـي ــ الفــارق النــوع  ببر  

  تتمثــل في
ـ هــذا التعقيــد معضــلة الثــورة المغربيــة الــير ـ 

إن هــذه الجدليــة كمــا قلنــا معقــدة و غنيــة، و يزيــد في
ية و مستوى الحركة الماركسية اللينينية وتخلفها كأداة للثورةة-الجماهبر

ـــ ممارســـة الحركـــة الماركســـة  
ـــ ســـديد و تكتيكـــات-و هـــذا الفـــارق النـــوع  ل يمكـــن تجـــاوزه إل بقفـــزة كيفيـــة في اللينينيـــة و ذلـــك بنهـــج خـــط سياس 
ـ  كـل مرحلــة يمكــن مـن تجـذر الحركـة الماركســية

ـ  الجدليـة هـو مركــز-سديدة في
ـ  كــل مرحلـة يكـون فيـه أحـد طرفي

ـ  كفـاح الجمــاهبر و في
اللينينيــة في

ي التنظيم و تدعيمهة   مرحلة أخرى يتم تركبر
  هذه المعارك و قيادتها، و في

ى فإن واجبنا هو الرتماء في   ظروف المعارك الكبر
التناقض، في

ي قــــد مكنــــت مــــن إحيــــاء و إغنــــاء النظريــــة الماركســــية.4 ــــ الصــــبر  
وليتاريــــة العظ  في ى للثــــورة الثقافيــــة البر   كــــانت- إن الفكــــار الكــــبر

اللينينيــــة الــــير
  
ي قد أسدلت عليها ستارا كثيفا من التحريـف و التشــويه: التحريفية العالمية و عل رأسها التحاد السوفيابر لقـد أعــادت. بلد أكتوبر و بلد لينبر

ي و نحــن الماركســيون وليتاريــا و رفــع رايــة الخــط الجمــاهبر وليتاريــة و لدكتاتوريــة البر اللينينيــون-الثــورة الثقافيــة رفــع الرايــة المجيــدة للمميــة البر
ـ  نفـس الـوقت اســتيعاب المســاهمة

المغاربة لم يكـن انفصـالنا قطيعــة مـع التحريفيـة المحليـة فقـط بــل و مـع كـل خـط التحريفيـة العالميـة، و في
ــــ صــــنع الثــــورة و قيادتهــــا، و اســــتنادا عل هــــذه  

ي، الــــذي يســــتند عل قــــدرة الجمــــاهبر الخلقــــة في العظيمــــة للثــــورة الثقافيــــة و لخطهــــا الجمــــاهبر
  كــانت تحجــب

  مختلف جهات العالم إدراك خيانات التحريفيـة و إزالــة التشــويــهات و الغمــوض الــير
المساهمة استطاع المناضلون الثوريون في
ـ  مواجهــة الحــزاب . بها المبادئ العظيمــة للماركســية اللينينيــة

ـ  فلـك" الشـيوعية"إل أن تيـارا عفويـا قـد نمـا تحـت هــذه المســاهمة و في
الـدائرة في

-التحريفيــة العالميــة، و امتــد هــذا التــأثبر داخــل التنظيــم، و هــذا التيــار وإن كــان يهــدف إل مناهضــة التحريفيــة، فــإنه يغفــل كــل تــراث الماركســية
  نمــت و تقــوت خلل مــا يقــرب مــن قــرن و ربــع مــن كفــاح و تضــحيات الطبقــة العاملــة العالميــة و الشــعوب المقهــورة، كمــا أن تيــارا

اللينينيــة الــير
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ـــ  ي   و الســـياق الموضـــوع  للثـــورة الروســـية و فهـــم" مـــا العمـــل"مضـــادا مـــن قبـــل كـــان قـــد نشـــأ تحـــت تـــأثبر كتـــاب لينبر
بفصـــله عـــن إطـــاره التـــاريجي
ة ي بمفهوم القادة فوق الجماهبر ي الثوريبر فبر ي حول دور التنظيم كمنظمة للمحبر مساهمة لينبر

ى و نضالت الثورة العالمية تجعلنا نرفــع عاليــا موضـوعة الحــزب الثــوري كانبثــاق لتقــدم و ي و مساهمة الثورة الثقافية الكبر إن جدلية فكر لينبر
 ــــ مقــــدمتها الطبقــــة

، و في ــ قيــــادته لكفاحــــات الجمــــاهبر ـ 
، و تهيكلــــه كحــــزب ثــــوري يســــتند إل المركزيــــة الديمقراطيــــة في تعمــــق كفاحــــات الجمــــاهبر

ي خلقةة العاملة طليعة الثورة، بكل ما تحمله هذه الموضوعة من مضامبر
ــ كــانت ي ــ حبر  

ــ لتنظيمنــا، فقي ــ ظــل مجمــوع هــذه المعطيــات فــإن اللمركزيــة قــد رســخت كبنيــة أساســية للتنظيــم، و شــكلت الضــعف الساس   
في

اير و مــارس  ، فإننــا عل 72النضــالت المتفجــرة للشــبيبة المدرســية بمســاندة الجمــاهبر الشــعبية خلل فــبر و مــا بعــدها تصــحح خطنــا السياس ــ
يــ النــواج  بــالرغم مــن التقــدم الملمــوس عل مســتوى مســتوى التنظيــم لــم نســتطع تجــاوز المفــاهيم الســائدة، و ظلــت القيــادة مجــرد تنســيق ببر

ـ الوضــع الراهــن"، بــل إن وثيقــة )اللجنــة الوطنيــة تنبثــق عنهــا الكتابــة(هيكلــة القيــادة خلل النــدوة الوطنيــة  ـ 
  كــانت قــد طرحــت" مهامنــا في

الــير
المشــكل لــم تــزد عل مجــرد اتخــاذ إجــراءات شــكلية كحــذف كلمــة التنســيق و التوصــية بممارســة القيــادات المحليــة للمركزيــة، دون الرتكــاز عل
 ــ إطــار النقـد و

ة في  ــ المرحلــة الخبرــ
ء الــذي لـم نتمكــن مـن إنجــازه بشــكل جـذري إل في ـ 

، السر تقييـم للبنيــة التنظيميــة انطلقــا مـن الخـط السياس ــ
  للجنة الوطنيةة

النقد الذابر
  يجب أن تستند عليها النطلقة الجديدة لتنظيمنا نحو بناء منظمة ثورية صلبة :

  هذا التقييم بناء المحاور الرئيسية الير
و سنعيد في

ي الــذين ينظمــون و يكرســون حيــاتهم و عملهــم اليــوم  للثــورة، ينبثقــون مــن .أ ، منظمــة الشــيوعيبر ي ي الثــوريبر فبر
منظمــة ثوريــة مهيكلــة مــن المحــبر

ي و يشــــكلون طليعتــــه، عل هــــذا الســــاس يتحــــدد أعضــــاؤها و تتحــــدد مقــــاييس اســــتقطابهم منظمــــة ثوريــــة تندمــــج بحركــــة. النضــــال الجمــــاهبر
  كل مرحلةة

، و تعمل عل بلورة القوى المتقدمة من حركة الجماهبر في الجماهبر
ـــ مقدمـــة كـــل .ب  

ـــ الخـــط و الممارســـة، و تضـــع مهمـــة التجـــذر داخـــل الطبقـــة العاملـــة في  
وليتاريـــا في ـــ للبر منظمـــة ثوريـــة تســـتند عل الـــدور الطليع 

وليتاريـــة، و بـــدون إنجـــاز هــذه المهـــام  ي قــد يصـــبح ألعوبــة و مغـــامرة و مجـــرد"المهـــام، مـــن أجـــل بنـــاء الطليعـــة البر ي الثــوريبر فبر فــإن تنظيـــم المحـــبر
وليتاريــا " شــعار بــدون مضــمون ، منظمــة ثوريــة تســتعمل نظريــة البر يــ  ــ تحليــل الواقــع الملمــوس لبلدنــا، و: كمــا يقــول لينبر

الماركســية اللينينيــة في
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جوازيةة خوض نضال حازم ضد مختلف اليديولوجيات البر
 ــ جدليـة القيــادة و الخليـا و تسـتمد حيويتهــا مـن جدليــة المنظمــة .ت

  ديناميتها الداخليــة، في
منظمة ثورية تستند عل المركزية الديمقراطية في

، منظمـــــة مبنيـــــة عل وحـــــدة الرادة و وحـــــدة الفكـــــر و الممارســـــة الجماعيـــــة، مركزيـــــة لبنـــــاء وحـــــدة متينـــــة سياســـــية و إيديولوجيـــــة و و الجمـــــاهبر
، و ديمقراطية تفتح مجال المبادرة و النتقاد داخل التنظيمة ي التنظيم كبلورة للقوى الطليعية للجماهبر تنظيمية و تركبر

  كل مرحلة و تطــوير ممارســة التنظيــم، و قــادرة. ث
منظمة ثورية ذات قيادة صلبة و متينة، قادرة عل بناء الخط السياس  و ضمان تطبيقه في

عل ضمان الوحدة السياسية و اليديولوجية و التنظيمية و عل نهج المركزية الديمقراطية داخل التنظيمة
م أفرادهـــا بالنضـــباط الصـــارم عل كافـــة المســـتويات، انضـــباط الرفـــاق للخليـــا، انضـــباط الجهـــزة الـــدنيا للجهـــزة العليـــا، و .ج ي منظمـــة ثوريـــة يلـــبر

ة   جماعيا و فرديا، داخليا و أمام الجماهبر
بالممارسة الدائمة للنقد و النقد الذابر

ـــــ ســـــديد، ينبـــــع مـــــن الســـــتيعاب الـــــدائم لخصـــــائص الوضـــــع ببلدنـــــا وتطـــــوراته، و القـــــدرة عل اســـــتعمال المنهـــــج .ح منظمـــــة ذات خـــــط سياس 

يــ-الماركس  ـ  مقـدمتها الفلحبر
ـ  تحديـد هـذا الخـط، خـط سياسـ  يسـتند عل تطـوير حركـة الجمـاهبر الثوريـة و الســبر عل رأسـها، و في

  في
اللينييي

ـــ نحـــو آفـــاق الحـــرب الشـــعبية، و دمـــج العنـــف وليتاريـــا و حزبــهـــا الطليع  وليتاريـــا ومجمـــوع قـــوى الشـــعب الثوريـــة بطليعـــة البر الفقـــراء و شـــبه البر
ة حركة الجماهبر نحو الحرب الشعبيةة الثوري بمسبر

ي و مكتســباتهما. خ ي الثوريــتبر  ــ عل حصــيلة نضــال المنظمــتبر
، مســاهمة تنبيي يــ ي اللينينيبر   وحدة الماركسيبر

منظمة ثورية تساهم بصفة فعالة في
ية، من أجل منظمة ماركسية لينينية موحدة نحو بناء الحزب الثورية-داخل الحركة الجماهبر

ة أشـهر الماضـية منـذ ن ـ  بنـاء منظمـة ثوريـة سـنحاول، عـبر هـذا التقريـر عـرض ممارسـة التنظيـم خلل عشرــ
.و.و عل قاعـدة هـذه الخلصـات في

ـ  آخــره1972إل نوفمــبر 
و التنظيــم و مجمــوع الرفــاق، ســواء أولئـك. و.و ســنلمس عــبر هـذا التقريــر أن أخطــاء ل. ، و اتخــاذ القــرارات المناســبة في

ة   بنية التنظيم السابقة، و خطه السياس 
  رفاق القيادة و التنظيم، تجد أسسها الموضوعية في

  هذا التقرير أم بافر
الذين نشبر إليهم في

 ـــ كـــل مرحلـــة، و مرحلـــة الجـــزر داخـــل
ـــ في ـــ للجهـــاز البوليس   

اير و مـــارس و أبريـــل مـــن هـــذه الســـنة، و القمـــع الوحسر و إن كفـــاح التنظيـــم خلل فـــبر
  سـتمكننا مـن هـذه المراجعــة النقديـة و مـن تحديـد هــذه الخلصـات، و تجعـل –

ية و انكماش التنظيم خلل الصـيف هـ  الـير الحركة الجماهبر
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  البداية
  هذه المرحلةة- كما قلنا في

من المشكل التنظي   مركز عملنا السياس  في

I ي بناء التنظيم الثوري:  ــ الندوة الوطنية
مرحلة فف

  اتخــذت يــوم  1971يوليــوز  10 لقــد أظهــرت محاولــة .1
  تنخــر النظــام و الــير

يوليــوز شــكل انفجــار دمــوي 10النقلبيــة عمــق التناقضــات الــير
  إسقاط النظام المتعفن، و أثبتت أيضا واقع تنظيمنا و عجزه عن فتح آفــاق ثوريــة

عنيف، كما أنها أثبتت الرغبة الحسية العميقة للجماهبر في
و تحويل رغبة الجماهبر الحسية إل إرادة ثورية عميقة و قويةة

جوازيـــة ـــ ســـديد يفتـــح آفاقـــا واضـــحة، و ســـيطرة العفويـــة و التجريبيـــة بكــــل أشـــكالها، و نتيجـــة لبنيـــة التنظيـــم البر و نتيجـــة لنعـــدام خـــط سياس 
  يونيو 

  مراكش في
ة، و تسلط القمع عل رفاقنا في ـ  طريــق مسـدود، و دون أيـة آفـاق، 10، فقد وجد التنظيـم نفسـه بعـد 1971الصغبر

يوليـوز في
ـ  بدايــة تفكـك التنظيــم نتيجــة تعمـق الســلبية و التشـاؤم لـدى عـدد كـببر مـن الرفـاق إزاء الطاقــات الثوريـة الكامنـة

و انعكس ذلك بشكل واضح في
ـ  فتــح الطريــق الثــوري، بــل عل تنظيــم

  هذا التجاه، تيار ل يرى العتماد عل الجماهبر في
  التبلور في

  الجماهبر و هكذا فإن تيارين قد أخذا في
في

ء  ــ
 ــ الخفــاء مســتغل اللمركزيــة و انعــدام أيــة مراقبــة مركزيــة، السر

ي، هــذا التيــار الــذي كــان يعمــل في شــبك  إرهــابر  خــارج الكفــاح الثــوري الجمــاهبر
اير و مــارس   ــ فــبر

بته في ، و تيــار إصــلج  آخــر أكــب  ســلبية ل يــرى إمكانيــة انطلق مــد)و ســنعود إل ذلــك(الــذي ســيمكن البــوليس مــن تــوجيه صيــ
ـ  نوفمــبر 

  التحليـل السياس ــ المقـدم للجنـة التنســيق الوطنيــة السـابقة في
وط الحالية، و تبلور هذا التيار الخبر في   الشر

، و نتيجـة1971ثوري في
ــ و اليــديولوجر  لــم يفتــح بشــكل واســع ضــد كــل هــذه النحرافــات و مــن أجــل توطيــد الخــط ة فــإن الضاع السياس  جوازيــة الصــغبر للممارســة البر
ء الذي سـيمكن بعـض الرفـاق الـذين يلتفـون حــول الخـط الصــلج  لهـذا التحليـل السياسـ  مـن  

الثوري الذي لم يكن متبلورا بشكل كاف، السر
ي هيكلــة التنظيــم المفككــة و انعــدام المراقبــة ي عنهــا، مســتغلبر   كــانوا مســؤولبر

نهــج ممارســة تكتليــة و تطــوير النهــج الصــلج  داخــل الناحيــة الــير
المركزيةة

 ــ و التناقضـات السـائدة داخلهـا، عــاجزة عـن مواجهـة
  كـانت، بسـبب تركيبهـا الطبقر

و نتيجة لبنيـة التنظيـم الســائدة و لبنيـة القيـادة السـابقة الـير
ية منذ سبتمبر    مختلف مظاهرها، و تحت تأثبر بداية انطلق الحركة الجماهبر

  انطلق المعارك النقابية 1971أزمة التنظيم في
  تجلت في

الير
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ى للطبقـــة العاملـــة، لـــم يكـــن بإمكـــان هـــذه القيـــادة مواجهـــة هـــذا الواقـــع إل بنـــدوة وطنيـــة  ، و كـــان عل النـــدوة)لهـــا كـــل صـــلحيات مـــؤتمر(الكـــبر
ــ ســبتمبر   

  تقــررت في
جوازي الصــغبر للتنظيــم، و 1971الوطنيــة الــير كيب الــبر ــ هــذه الزمــة، و أن تجــابه بصــفة خاصــة معضــلة الــبر  

أن تحســم في
 ـــ جـــدول أعمـــال النـــدوة الوطنيـــة كـــان كمـــا يل ـــ 

ة أن تتجـــذر داخـــل الطبقـــة: هكـــذا فـــإن الســـؤال الرئيس ـــ في كيـــف يمكـــن لمنظمـــة برجوازيـــة صـــغبر
وليتارية؟: العاملة  طليعة الثورة، من أجل بناء الداة الثورية البر

 لقـد مكنـت النـدوات التهييئيـة عل مسـتوى القطاعـات و النــواج  مـن تعميـق النقـاش حــول الخـط السياسـ  و معضـلة بنـاء تنظيــم ثـوري، و.2
، ي جوازيبر يــ الــبر  ــ تعــارض مــع البنيــة الســائدة مــن المثقفبر

ي ينحــدرون مــن الجمــاهبر الكادحــة في يــ بروليتــاريبر ســمحت هــذه النــدوات بانبثــاق مثقفبر
ـ  تلـك المرحلـة، فلـم يكـن يسـتند

بالرغم من أن هـذا النبثــاق قـد ظـل جزئيـا و قـد كـان التحضـبر للنـدوة الوطنيـة الول انعكاسـا لواقــع التنظيـم في
ـــ و إيـــديولوجر  مفتـــوح ضـــد كـــل النحرافـــات و الفكـــار الخاطئـــة، و ل يســـتند إل أيـــة مراقبـــة دقيقـــة و منهجيـــة و مقـــاييس إل فتـــح صاع سياس 
ء الــــذي ســــينتج عنــــه  ــــ

، السر ي إل النــــدوة الوطنيــــة، مقــــاييس تســــتند إل ممارســــة الرفيــــق الثوريــــة داخــــل الجمــــاهبر ــــ انتخــــاب منــــدوببر  
واضــــحة في

اير و مــارس   ــ فــبر
 ــ التنظيــم أثنــاء النضــالت المجيــدة في

هنوا. و مــا بعــدها 1972انعكاســات ســيئة في  ــ انتــداب رفــاق لــم يــبر
هــذه الخطــاء تجلــت في

هنوا عل ذلك بعد الندوة الوطنيةة قط عن أية نضالية ثورية كما لم يبر
ـ  ظـل اللمركزيـة و الممارســات السـابقة، فـإن. المنبثقة عن هذه الندوة الول قـد حملـت معهـا كـل ســلبيات هـذه النــدوة. و. هكذا فإن ل.3

فقي
ـــ مختلـــف القطاعـــات و النـــواج  و ذلـــك رغـــم إقـــرار ن ي ـــ إل تنســـيقا ببر  

اللجنـــة الوطنيـــة كقيـــادة(لهيكلـــة جديـــدة للقيـــادة . و.القيـــادة لـــم تكـــن تعيي
ف عل تطـــبيق مقـــررات ل   تشرـــ

، و مراقبـــة العمـــل اليـــوم  للتنظيـــم. و.سياســـية، و الكتابـــة الـــير ي يـــ اجتمـــاعبر فكـــانت). و ضـــمان قيـــادة التنظيـــم ببر
ــ تحديـــد أعضــــاء ل ـ 

ــ المقيـــاس الول للنـــدوة الوطنيــــة في   لـــم يخضـــع أعضــــاؤها ليــــة مراقبـــة دقيقـــة و مقــــاييس. و.التمثيليــــة هـ 
هــــذه النــــدوة الــــير

عــة  ي   كــانت ســائدة داخــل ن" العماليــة"محــددة بــل و أكــب  مــن ذلــك فــإن البي
ورة قيــادة بروليتاريــة قــد دفعــت. و.الــير و حمــاس الرفــاق العمــال لضـي

ة أشهر الماضية المليئة بالكفاحاتة. و.الرفاق العمال بسهولة أكبر إل ل و قد برزت نقط الضعف هذه خلل العشر
فمـــن خلل المراجعـــة النقديـــة الشـــاملة. قـــد شـــكلت قفـــزة هامـــة نحـــو تنظيـــم ثـــوري. و. و مـــع ذلـــك و بـــالرغم مـــن كـــل هـــذه الســـلبيات فـــإن ن.4

، و مناقشــات هـذا التقريــر و الملتمســات ســجلت ن 15لحصيلة    التقرير السياس 
  تبلورت في

.و.شهرا من ممارسة التنظيم، تلك الحصيلة الير
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ة ــ بالعفويــة و تدمــج بــالملموس مســبر اتيجية ثوريــة ترم 
ي، مــن أجــل إعــداد اســبر انــدحار المفــاهيم الصــلحية و توطــد الخــط الثــوري الجمــاهبر

ة، كمــا أن  ء لهـذه المسـبر ـ  ـ  العـداد و التهير
ي بالنتقال نحو الحرب الشعبية، و بدور الطليعة في التجـذر داخــل الطبقـة"العنف الثوري الجماهبر

ــ بالعفويــة و التجريبيــة" العاملــة ــ داخــل الطبقــة العاملــة يرم  ــ و التنظي   ــ العمــل السياس   
ــ للنــدوة قــد ســجل مرحلــة جديــدة في .الشــعار الرئيس 

ي. و.كــذلك ســجلت ن ــ عمليــة بنــاء وحــدة الماركســيبر  
كة منــذ ينــاير -قفــزة هامــة في ء الــذي تعــبر عنــه النضــالت المشــبر ــ  

ــ السر ي ، و1972اللينينيبر
  الشية أن بإمكان منظمة ماركسية

وط القمع الرهيبة-أثبت سواء تحت التعذيب أو في   أسوأ شر
لينينية ان تتهيكل و تتقوى في

II ي مواجهة نضالت
72 ــ فف

ة انعقـاد النــدوة الوطنيــة، و منـذ محاولـة  وط السياســية تنضـج باســتمرار مـن أجـل خـوض معركــة 71يوليـوز  10حــير فــبر النقلبيـة، كــانت الشـر
جوازية ي النظام و القوى البر ب المساومات الجارية وقتئذ ببر ية واسعة، تمكن من صي ة بعـد. و.و كــان عل ل. جماهبر الجديـدة أن تـواجه مباشـر

 ــ. و.انتهــاء ن
 ــ التحليــل السياس ــ الصــادر في

ء الــذي تبلــور بصــفة خاصــة في  ــ
وط هــذه المعركــة، السر مهــام المرحلــة و تحديــد آفاقهــا و تحضــبر شرــ

ي"ينـــاير  بة "قـــاطرة الجمـــاهبر و قـــاطرة المســـاومبر ـــ   مـــن صي
  كـــان فيهـــا النظـــام ل يـــزال يعـــابي

ـــ هـــذه المرحلـــة الـــير  
يوليـــوز و ينـــاور مـــن أجـــل 10، في

جوازيـــة تســـاوم النظـــام فلـــم تكـــن أزمـــة النظـــام بالنســـبة لهـــا إل فجـــوة يمكـــن أن. اســـتعادة قـــواه و كســـب المبـــادرة مـــن جديـــد، كـــانت الحـــزاب البر
  الوقت الذي كانت فيه الطبقة العاملة تخوض أكبر نضالتها النقابية منذ 

وط السياســية1956تتشب منها إل السلطة في   ظل هــذه الشرــ
، في

 -كان واجب الحركة الماركسية
جوازية و الدفع بحركة الجماهبر في ي لفشال مخططات الحكم و القوى البر اللينينية هو خوض نضال جماهبر

  تمثـــل المعـــبر
طريـــق النضـــال مـــن أجـــل تعميـــق أزمـــة الحكـــم و تعميـــق عزلتـــه، و هكـــذا فقـــد رمينـــا بكـــل قوانـــا داخـــل حركـــة الشـــبيبة الثانويـــة، الـــير
ي و تشكل بذلك طليعتها المرحلية، محددين لها الشعارات المناسبةة الفكري عن الوع  الحس  للجماهبر و مثقفيها العضويبر

از أن الحركـــة الماركســـية ي ـــ نضـــالت -و يمكـــن أن نقـــول بـــاعبر  
، و ذلـــك بخطـــة سياســـية ســـديدة،72اللينينيـــة قـــد اســـتجابت لمهامهـــا التاريخيـــة في

ـــ بإمكـــان ـــ مثـــل ذلـــك الظـــرف السياس   
، و أثبتـــت هـــذه النضـــالت انـــه في اســـتطاعت أن تلـــف حولهـــا حركـــة الشـــبيبة الثوريـــة و مســـاندة الجمـــاهبر

  ظرف يكون فيه النظام منهــارا و تلجــأ فيــه
ي مستوى حركة الجماهبر و ضعف الداة الثورية، فقي اليسار أن يحقق قفزة نوعية تقرب الشقة ببر

جوازية إل النتهازية بشكل سافر، فإن اليسار بطرحه شعارات سديدة يمكن أن يجذب حوله الجماهبر المناضلة و يشكل قيادتهاة القوى البر
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ــ قلــب  
، بنــاء الحــزب في لقــد أعــادت هــذه النضــالت كــذلك تأكيــد موضــوعتنا حــول بنــاء الحــزب الثــوري عل قاعــدة جدليــة الحــزب و الجمــاهبر

  
ي أن: "الكفاحات الثورية للجمــاهبر و عل رأسـها، بنـاء يشـبر إليـه النـص التــال  للحـزب الشـيوع  الصــييي وليتاريـة و كـل الثـوريبر عل الحـزاب البر

ــ عــالم العواصــف الهائلــة و العــالم المجيــد لنضــالت الجمــاهبر   
ــ العواصــف، أن يقفــزوا في  

وليتاريــة ل(...) يصــبحوا أكــب  صــلبة في فــالحزاب البر
نامــج و الخــط الصــحيح ل يمكــن أن ينبثــق ، كمــا أن البر ة لحركة الجماهبر   العواصف الكببر

يمكنها أن تنمو و تصبح صلبة إل إذا رمت بنفسها في
  الذي تخوضه الجماهبر الواسعة"ة

  تجربة الضاع الطبقر
و يتقوى عمليا إل في

ـ  هــذه النضــالت و موجــات القمـع نفسـها، و
اير و مارس، و أنـه قـد تمـرس في   فبر

  تلك العواصف في
و من الممكن القول أن تنظيمنا قد اندمج في

  مكنتنـــا و. و.أن بنـــاء الســـس الثوريـــة الول انطلقـــا مـــن مكتســـبات ن
ـــ الـــير قـــد بـــدأت خلل هـــذه النضـــالت، و خلصـــات هـــذه النضـــالت ه 

  تركتهــا أخطاؤنــا الســابقة مــن أجــل بنــاء تنظيــم ثــوري أكــب  قــوة و
تمكننــا الن مــن مراجعــة خطنــا السياس ــ و هيكلــة التنظيــم، و ســد الثغــرات الــير

ـ . و.و لقد تحملت ل. رسوخا داخل حركة الجماهبر
ـ  شــكل عاهــات صـحية في

  طليعة هذه النضــالت، مؤديــة أحيانـا ثمــن ذلـك في
مسؤولياتها في

 ــ قبضــة الجهــاز القمعـ  عـبر هــذه النضـالت، هــو مراجعــة الخطــاء و
عضوية بعض الرفاق، إل أن واجبنا أمام تضحيات الرفاق الـذين ســقطوا في

  مواجهة النضالتة
  مواجهة القمع كما في

تحديدها في
تحليل نقدي للعتقالت ومراحلها.- أ

 اعتقالت آخر يناير :.1
به قبــل نمــوه و تجــذره داخــل ئــ بــالنمو و ســيعمد إل صيــ يــ الثــوري الناسر منـذ بدايــة التنظيــم كــان واضــحا أن النظــام العميــل لــن يســمح لهــذا الجنبر
جوازيـــة ، إل أن هـــذا الـــوع  لـــم ينعكـــس عل مســـتوى الممارســـة و هكـــذا لـــم يعمـــل التنظيـــم عل تشـــطيب كـــل المســـلكيات البر حركـــة الجمـــاهبر

ي ـ  و بنــاء جهـاز شي مـتبر
ة الموروثة عن الحــزب التحريقي ـ . الصغبر

 ــ برفاقنـا في
فلـم تمــر بضـعة أشــهر مـن وجـود التنظيـم حـير نــزل القمـع الوحسر

ـ  مراكــش. مراكش
  ظـل الواقـع التنظي ـ  السـائد لـم تنعكـس عل مسـتوى خـط و ممارسـة التنظيـم بسـبب عزلـة الرفـاق في

بة، في إل أن هاته الضي
بة دون القيام بأية مراجعة شمولية لجذورها السياسية و اليديولوجية و التنظيميةة   إطار اللمركزية، و هكذا مرت الضي

  التنظيم في
عن بافر

ـ 
ة، و بـالخص في ـ  تلـك الفـبر

ـ  ممارسـة التنظيـم في
ـ  آخــر ينـاير، حيـث أثـرت هـذه العتقـالت في

فمرحلة القمع لم تبـدأ بالنســبة للتنظيـم ككــل إل في
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فبسبب النضال السياس ــ و اليــديولوجر  الـذي بـدأ التنظيـم يخوضـه علنيـا منـذ نشـأته، أصـبحت مجموعـة مـن الرفـاق. الدفع بحركة الجماهبر
ـي أخـذ الحكـم ينفـذ ـ  الشية، و حبر

ـ  الـوقت الـذي كــان فيــه العمـل الساسـ  يتـم في
ي لقمـع العـدو، في ـ  معرضـبر

  هذا النضــال العليي
الذين ساهموا في

  تنفيذ هذا المخططة-مخططه القمع  ضد الحركة الماركسية
  هم المرحلة الول في

اللينينية كان هؤلء الرفاق بسبب هذا النضال العليي

 
 ــ تقــدير العــدو، هــذه المبالغــة الــير

ة فإننــا لــم نســتغل كــل إمكانيــات المرحلــة الســابقة إل أقض حــد، و ذلــك بســبب مبالغتنــا في و قبــل هــذه الفــبر
ى   صيف - ستقودنا –كما سبي

  كــانت تميــل72إل النكماش في
جوازيــة داخــل التنظيــم الــير ، و هذه المبالغة كان مصدرها تأثبر اليديولوجيــة البر

ــ نفــس الــوقت الــذي كــانت فيــه بنيــة  
ــ للنظــام كجهــاز قــوي و منظــم و قــادر عل التشب إل كــل المنظمــات الثوريــة، في إل تقــديم الجهــاز القمع 

اليـــة ســـائدة و انعـــدمت أيـــة التنظيـــم اللمركزيـــة ل تقـــوم عل أســـاس هـــذا التقـــدير المبـــالغ فيـــه، حيـــث اللمركزيـــة المفرطـــة و الممارســـات الليبر

ـ ـ 
ئـــ التنظيـــم لمواجهـــة القمـــع و العتقـــالت و التعـــذيب، في وط الملموســـة لبنـــاء الجهـــاز الشي و تهير مجهـــودات حقيقيـــة مــن أجـــل تحضـــبر الشرـــ
ـ  آخــر مـارس مـع الشــبكات

ء عن التنظيم، و هذا ما أثبتته اعتقالت يناير، و هو ما ســيتمكن منـه العـدو في  
وقت كان العدو ل يزال يجهل أي سر

  تنمــو عل هــامش الحركــة الماركســية
ة الــير جوازيــة الصــغبر ب المنظمــات. اللينينيــة-البر  ــ صيــ

و أثبتــت هــذه العتقــالت أن وســيلة جهــاز القمــع في
ي الصغار منذ  جوازيبر اير و مارس  70و 69إل  63الثورية ه  التشب و التعذيب، و ه  طريقة توفق فيها مع شبكات البر   فبر

.1972ثم في
و منـــذ البدايـــة أكـــدنا دائمـــا أن الـــرد الوحيـــد عل هـــذا الســـلوب هـــو التجـــذر داخـــل حركـــة الجمـــاهبر الثوريـــة، و بنـــاء الحـــزب الثـــوري داخـــل هـــذه
ـ  عضـويتهم اليمـان بالجمــاهبر و

ي المتجذرين داخــل حركــة الجمــاهبر الثوريـة يحملـون داخلهـم طاقتهـا الثوريـة، و تجـذر في الحركة، إن المناضلبر
ي و محو استغلل النسان للنســان ي يمكنهــم و يجــب عليهــم أن يقـاوموا التعـذيب و. بقدرتها عل تحطيم العداء الطبقيبر إن هــؤلء المناضــلبر

  اعتقالت ماي و يونيو إمكانياتها و صحتها كنهج سـديد لمواجهـة محـاولت العـدو لتحطيـم اليســار الثـوري،
  أثبت الرفاق في

هاته الحقيقة الير
اير و مارسة   فبر

  حركة الجماهبر في
  مواجهة الجلدين، أو في

كانت قد بدأت تتأكد منذ اعتقالت يناير، سواء في
ة اعتقالت مارس :2

جوازية، باندهاش، من خلل رد فعل جماهبر الشــبيبة الثوريــة و مســاندة الجمــاهبر الواســعة لهــا لقد اكتشف العدو و معه القوى السياسية البر
ـ  تحريـك و قيـادة هـذه النضـالت، و لهـذا

  يناير، أن الخط الثوري، إن لم تكن التنظيمات الثوريـة نفســها قـد لعبـت دورا أساسـيا في
ضد القمع في
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ب الحركــــة الماركســــية ــــ جوازيــــة، لضي ــــ مرحلــــة اللقــــاء مــــع القــــوى البر  
ــــ في ــــ-فقــــد ركــــز العــــدو مخططــــه القمع  ي اللينينيــــة، مســــتغل شــــبكات المثقفبر

ي ي الماركسيتبر ة عل هامش المنظمتبر   تلك الفبر
  كانت تنشأ شيا في

ي الصغار الير جوازيبر ة-البر ي اللينينيتبر
ي ب المنظمـــتبر  ـــ نفـــس الـــوقت مـــن صيـــ

ي-و هكـــذا اســـتطاع العـــدو أن يقـــوم باعتقـــالت واســـعة و يحطـــم هـــاته الشـــبكات، و يتمكـــن في -الماركســـيتبر
ة ي اللينينيتبر

بالنسبة لنا فإن أهم أسباب هذه العتقالت تكمن فيما يل  :
ي داخـــل الجهـــاز * بنيـــة التنظيـــم نفســـها القائمـــة عل اللمركزيـــة المفرطـــة، فبســـبب وجـــود عناص ل  تـــؤمن بخـــط التنظيـــم الثـــوري الجمـــاهبر
  إطار اللمركزية، فإنها استغلت هذه الوضعية و انعدام أية مراقبة سياســية و إيديولوجيــة

  للتنظيم الذي يملك استقلل عن التنظيم في
التقيي

ـ 
  بناء شبكة و القيام باتصالت داخل التنظيم تحـت غطــاء الجهـاز التقيي

يــة خـارج. حازمة و أخذت تطور إمكانياتها في ة جماهبر بـل أنشــأت نشرــ
إطار التنظيم و دون علمهة

ـ  القيـادة السـابقة للتنظيـم، و
ـ  كـان عضـوا في

الية و انعدام النضباط الثوري الحديدي، فـالرفيق المســؤول عـن الجهـاز التقيي * المسلكيات الليبر

ـــ ي الماركس  ، فقـــد انســـحب حـــوال  منتصـــف -نظـــرا لعـــدم اتفـــاقه عل الخـــط الجمـــاهبر ـــ  
مـــن القيـــادة عل أســـاس الحتفـــاظ بـــآرائه و 71اللينييي

  للتنظيم
  بناء جهاز تقيي

و بدل أن تلجأ القيادة السابقة إل فتح صاع سياس  و إيديولوجر  داخل التنظيم ككل من أجل. استغلل إمكانياته في
ب كـــــل النحرافـــــات، لجـــــأت القيـــــادة إل أســـــلوب شـــــبيه ـــــ ـــــ تـــــدعيم و تقويـــــة الخـــــط الســـــديد و صي  

تشـــــطيب الفكـــــار الخاطئـــــة كأســـــلوب ثـــــوري في
، و قد استغل الرفيق كما قلنا وضعية التنظيم من أجل إنجاز عمله التقسي   و بناء شبكتهة"المساومة"ب

و كنتيجة حتمية لمنطق بناء الشــبكة نفسـها، فـإن التشب البوليس ــ يكــون أمــرا سـهل، لن مقـاييس السـتقطاب ل يمكنهــا أن تكــون إل ذاتيــة،
ي، و بالتال  يســهل التشب إليهـا أو ربــط اتصــالت بوليســية داخلهـا، و هــذا مـا حــدث   النضال الجماهبر

لنها ل تستند عل الممارسة اليومية في
جوازي الصــغبر الــذي ل يــؤمن بالمكانيــات الثوريــة للجمــاهبر و يســتبدل ذلــك بمحاولــة اير و بدايــة مــارس، فــالمثقف الــبر  ــ فــبر

ي معــا في  ــ الحــالتبر
في

  عــالم الجلديــن، دون أن
  مواجهة الجهاز البوليس  و في

، شعان ما يجد نفسه وحيدا في   وجه القمع البوليس 
إحكام تقنية شبكته كحصانة في

يحمل معه اليمان بقوة الجماهبر الشعبية عبر الكفاح الملموس داخلهـا، و بسـبب أنـه يعتقـد أن التقنيـة أقـوى مـن النسـان، فـإنه ينهـار تحـت
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افات جزئية مثل، إل أن الجلديــن ل يزيــدهم ذلــك إل تقنية التعذيب، إنه يعتقد بطبيعته أن حيله التقنية ستوقف القمع و العتقالت، باعبر
ءة  

اع كل سر ي اف من أجل إيقاف التعذيب ليس إل تشجيعا جديدا للجلدين من أجل انبر   تشديد التعذيب، فكل اعبر
إمعانا في

ــ   
ــ المرحلــة الول الــدروس الساســية مــن القمــع، رغــم أن الوثيقــة الصــادرة في  

ــ هــذه المرحلــة مــن العتقــالت لــم يســتخرج التنظيــم كمــا في  
19في

  الوضع الراهــن. "و.من ل 72مارس 
كــانت تهـدف إل إنجـاز ذلـك، ليـس فقـط بســبب غيــاب المعطيــات الواضـحة بـل لنهـا وضـعت" مهامنا في

مهــام مواجهــة القمــع كــإجراءات تقنيــة دون ربــط ذلــك بالمراجعــة النقديــة لخــط التنظيــم و ممارســاته، فسياســة تكــوين الطــر لــم ينظــر إليهــا إل
، منظمــــة الطليعــــة ي ي الثــــوريبر فبر كمهمــــة تثقيفيــــة دون ربطهــــا بمراجعــــة مفهــــوم الحــــزب الثــــوري و دوره و هيكلتــــه، و ربــــط ذلــــك بمنظمــــة المحــــبر

  الجماهبر و قيادتهاة
القادرة عل الندماج في

  كانت قد أقرتها ن
  كانت تراجعا عن المركزية الديمقراطية الير

لم يفهـم منهـا إل إجــراء لمواجهــة القمــع و منـع تسلســل. و.كما أن اللمركزية الير
 ــ تلـك المرحلــة فــإنه لـم

 ــ فهــم تطــورات الوضــع في
 ــ هــذه الوثيقــة ســديدا في

يــ كــان التحليــل السياس ــ في  ــ حبر
العتقــالت مـن منطقــة إل أخــرى، و في

ـــ للتنظيـــم و تحضـــبر بنـــاء جهـــاز شي قـــوي لمواجهـــة القمـــع المتصـــاعد باســـتمرار، و ئ   تطرحهـــا المرحلـــة فانعـــدم ذلـــك أي تهير
يحـــدد المهـــام الـــير

  أواخر ماي و بداية يونيوة
  مواجهة حملة أشد و أعنف في

لذلك شعان ما وجد تنظيمنا نفسه في
 اعتقالت آخر ماي و يونيو :.3

ة لهذه العتقالت هـ  تشب مخـبر بوليس ــ إل داخــل خليــة بالثـانوي  ـ )شــاب عاطـل(نقطة النطلق المباشر
 ــ يكمــن في

، إل أن الســبب الحقيقر
يــة و الخليــا و ــ التنظيمــات الجماهبر ي ــ القليــم الــذي انطلقــت منــه العتقــالت الــذي لــم يكــن تنظيمــا ثوريــا، بــل كــان خليطــا ببر  

واقــع التنظيــم في
- ي التنظيم الماركس  التجمعات تنعدم فيه الحدود الواضحة و الفاصلة ببر

وط اسـتطاع هـذا العنض البوليس ــ ـ  هــذه الشـر
يـة، و بالتــال  فقـد كــان سـهل تشب البــوليس داخـل التنظيــم، و في   و التنظيمــات الجماهبر

اللينييي
ـ  القيــادة المحليــة مـن" خليتــه"أن يكشـف للبــوليس ليـس فقـط رفيقـا مسـؤول عــن مـا يمكــن تســميته 

ي في و لكــن مجموعــة مــن الرفـاق المسـؤولبر
ة المتعـددة. و.ضمنهم مسؤول ل جوازيـة الصـغبر ـ  هـذه المرحلــة طابعـا قويـا جـدا، بسـبب المســلكيات البر

عن الناحية، و اتخذت العتقـالت في
خلل هذه الحملة :
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ـ  بعـض
  يمكـن تصـورها، و في

 ــ للبـوليس و إعطـاء معلومـات وافيـة جـدا عـن التنظيـم، و إل أقض الحـدود الـير
* النهيار تحت التعـذيب الوحسر

ة بعد العتقالة الحالت كان هذا النهيار يتم مباشر

 ــ
  تســمح للرفــاق بمعرفــة معلومــات ل تمــس مهــامهم مــن قريــب أو بعيــد داخــل التنظيــم، كــانت تزيــد في

اليــة الشــديدة داخــل التنظيــم الــير * الليبر
بة، و تعط  هذه المعلومات مجانا للبوليسة تعميق الضي

ـ  بعـض المــرات، دون معرفـة رأي التنظيــم، إن هــذا يعــبر. و.* تســليم بعــض الرفــاق أنفســهم للبـوليس، أحـدهم عضــو ل
و تحــت ضـغط عـائل  في

وط القمع و الشيةة   شر
  ل تبض آفاق العمل الثوري في

ة الير جوازية الصغبر عة البر ي عن عمق البي
ـ  مرحلـة القمــع لرســالهم إل الخــارج أو تســليمهم قـدرا ماليـا بـدعوى أن

ي كــانوا يمارســون ضــغطا معنويـا عل التنظيـم في * بعـض الرفــاق المتــابعبر
ا عل التنظيمة اعتقالهم سيكون خطبر

  مرحلة التحقيق و داخل السجنة
  حير في

* بعض الرفاق انهارت معنوياتهم بشكل نهابئ
جوازية برزت نماذج من الممارسات الثورية، استطاعت أن توقف مسلســل العتقــالت و عمليــة تفكيــك التنظيــم و وسط هذه الممارسات البر
ـ  زنزانـات العـدو بالصـمت الكامـل أزيـد مـن

بفضل صمود بعض الرفاق و تضحياتهم، بدوي و رفاقا آخرين الذين قاوموا أبشع أنواع التعـذيب في
ـ  تقـدير العـدو، و تجعـل مـن

  تبـالغ في
ة، الـير جوازيـة الصـغبر ـ  حـد ذاتـه لتكـذيب المزاعــم البر

ي ببلدنـا، و هـو كـاف في شهر مثـال سـاطع لكـل الثــوريبر
اليـــة و تشــطيب كافــة الخطــاء ــ تشــطيب كــل الممارســات الليبر  

ــ أيضــا تنــبيه إل واجباتنــا في با مــن البطــولت الخياليــة و ه  ـ مقاومــة التعــذيب صـي
داخل منظمتناة

ممارسة التنظيم خلل هذه النضالت.- ب
اير ـــ مارس :1 . فبر

اير و مــارس-كمــا ســبق أن ذكرنــا ذلــك، فــإن الحركــة الماركســية ــ فــبر  
 ــ عواصــف كفــاح الجمــاهبر في

اللينينيــة قــد عرفــت كيــف تــواجه مســؤوليتها في
 ــ تطــور النضــالت72

  تمثــل مرحلــة مهمــة في
 ــ حــالت متعــددة تنظيميــا، هــاته الكفاحــات الــير

، و أن تضــطلع بقيادتهــا سياســيا و إيــديولوجيا، و في
ة الكفــــاح الثــــوري ــــ مســــبر  

نــــا الشــــعبية، مرحلــــة يجــــب أن نســــتخلص دروســــها و حــــدودها مــــن أجــــل الوصــــول إل مرحلــــة أعل في الثوريــــة لجماهبر
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ة للجماهبر
 ــ هــذه المرحلــة عل الشــباب -أ

يــة، فاليســار الثــوري المغربر ــ المنبثــق و المرتكــز في لقـد كــان الضــعف الساس ــ هــو انعــدام تــأطبر الحركــة الجماهبر
اير و مـارس ) حركــة التلميـذ، الحركـة الطلبيــة(المدرسـ   ـ  فــبر

:عل تحريـك وتـأطبر الكفاحــات الثوريـة للجمــاهبر الساسـية  72لـم يكـن قـادرا في

ــ  
  كــانت تســاند عفويــا حركــة الشــباب الثــوري، فمشــاركة فئــات متعــددة مــن هــذه الجمــاهبر في

وليتاريــا الــير ــ الفقــراء و شــبه البر ي العمــال و الفلحبر
ء الذي أبرزته  

ة عفوية تقاسم فيها هذه الجماهبر السخط ضد النظام المتعفن مع أبنائها السر الكفاح بجانب هذه الحركة قد نمت عبر مسبر
  البــوادي، إل أن هــذه المشــاركة ظلـت عفويـة و جزئيــة

ية في ى أو المراكز الحضي   المدن الكبر
ية، في ت الكفاحــات. المظاهرات الجماهبر يــ لقـد تمبر

ي ل بد من تسجيلهما:   هذه المرحلة بمظهرين أساسيبر
المتصاعدة للشباب الثوري في

اير و مـــارس مثـــل كفاحهـــا الخـــاص، إن هـــذا التأييـــد قـــد جـــاء بعـــد التطـــور الهائـــل للحركـــة ــ هـــذه الكفاحـــات منـــذ فـــبر * أصـــبحت الجمـــاهبر تتبيـي
ابات العمالية منذ سبتمبر    مقدمتها الصي

ية نفسها، و في .71الجماهبر
ة ية الصـغبر ة، و هـاته الظــاهرة مهمـة جـدا، فهـاته المراكــز الحضيــ ية الصــغبر * لقد امتدت نضالت الشباب الثوري حـير المـدن و المراكــز الحضـي

  البوادية
ي في   إطار تزايد عملية تفقبر و تهجبر الفلحبر

ي في تمثل أكب  فأكب  الحياة الجتماعية لجماهبر الفلحبر
إن هذه التطورات تؤكد صحة أطروحتنا حول دور حركــة الشــباب الثـوري المدرسـ  كمثقـف عضـوي للجمــاهبر الكادحـة، و المعــبر الفكـري -ب

، بحكم ارتباطهما عضوياة عن الوع  الحس  لهاته الجماهبر
  فجرتهــا نضــالت الشـــباب الثــوري، و العتمــاد عل -ج

و كنتيجــة لســيادة النهــج العفــوي، لــم يســتطع التنظيــم اســـتيعاب الطاقــات الهائلــة الــير
ــ مواقعهـــا المتقدمـــة، و خلـــق ـ 

ــ اليـــوم  داخــــل حركـــة الجمــــاهبر و في   كأســــلوب أساس ــــ دون القيـــام بالعمــــل التنظي ـ 
ـــ الفـــوفر  

الســـلوب التحريضي
اير   كشفت عنها نضـالت فــبر

مـارس، و توسـيع و تـدعيم الشــكال الموجــودة، و تكـثيف-أشكال تنظيمية متطورة و دينامية لتأطبر الطاقات الير
  ينبثــق منهــا أطــر

  تضــم العناص الطليعيــة و الديناميــة، و الــير
 ــ اللجــان الــير

يــة أو في و تقويــة الشــكال الدعائيــة، ســواء داخــل التنظيمــات الجماهبر
التنظيمة

  ظهــرت خلل هــاته المعــارك، و هــذا يشــكل إحــدى المظــاهر
و لــم يتــم تقويــة تنظيمنــا و إعطــائه دمــاء جديــدة بالعناص الطليعيــة و الصــلبة الــير
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الساسية لزمة تنظيمناة
ي نحـو فتــح آفــاق -د ة الكفـاح الثـوري الجمـاهبر ـ  مسـبر

و بالضافة إل انعدام أسـلوب التـأطبر و التنظيـم، فـإن غيـاب فهـم دور العنـف الثـوري في
اير   بــرزت خلل فــبر

ـ  مسـتوى الطاقــات الثوريـة للجمــاهبر الــير
  تجلـت عــبر كــل-الحــرب الشــعبية، و ســيادة العفويـة، فإننـا لـم نكــن في

مــارس و الـير
ــ الصــحراء الغربيــة خلل شــهري مــارس و أبريــل، و لــم نســتطع أن نكــون  

ــ الجنــوب ضــد الوجــود الســتعماري في  
البلد و امتــدت إل الجمــاهبر في

ــ الدراســة  
 ــ يونيــو في

ي، و لــم نتمكــن مــن تحديــد ذلــك الــدور إل في  ــ مواجهــة جهــاز القمــع بــالعنف الجمــاهبر
طليعــة مبــادرات الجمــاهبر العفويــة في

اتيجية الثورية" إل ماية. و.المعدة عل قاعدة المناقشات الممتدة منذ ن" حول السبر
. من أبريل إل يونيو :2

اير مــارس، و لــم يســتطع العــدو أن -أ ــ فــبر  
  كــانت قــد وصــلت إل أوجهــا في

يــة للشــباب الثــوري الــير كــانت هــذه مرحلــة تراجــع النضــالت الجماهبر
يــة مــن جهــة أخـرى، و ه ــ عمليــة وزعـت فيهــا الدوار يكش اليسار الثوري بتصعيده للقمع من جهة، و مناورات تجميد و شل الحركة الجماهبر

جوازية و الحكمة ي مختلف القوى البر ببر
، فــإن إفلس الصــلحية كـان تامـا داخـل الحركـة ي جوازيبر ي الــبر و إذا كانت الحركة الطلبية قد أوقفت نضالتها تحت ضغط مناورات السياســيبر

ـي فـاز اليســار الثـوري بالغلبيــة السـاحقة مـن مقاعـد 15الطلبية كما أظهرت ذلك نتائج انتخابــات المــؤتمر    لطلبـة المغـرب حبر
للتحـاد الـوطيي

المؤتمرينة
  أغلب المناطق رغم القمع الشديد و المناورات النتهازية و التقسيمية للصلحيةة -ب

بينما استمرت حركة التلميذ في
ـ  تقويــة و تــدعيم حركــة التلميـذ، فقــد جــاءت لقطــع

ة تــم العلن عــن النقابــة الوطنيــة للتلميـذ، و قــد كــان العلن عنهــا حاســما في  ــ هــذه الفــبر
في

ـ  و
ـ  مقدمـة شــعارات التلميـذ، و مـن أجــل خلـق إطـار وطيي

الطريق عل تشويــهات الحكم و الصلحية لشعار حق التنظيم النقـابر  الـذي كـان في

ـــ ـــ التنظيـــم الماركس  ي ـــ ببر ي ، و للتميبر ـــ  
ـــ إطـــار وطيي  

ي يمكـــن مـــن تقويـــة حركـــة التلميـــذ و تعبئتهـــا بشـــكل منظـــم و في ـــ حركـــة-جمـــاهبر ي ـــ و ببر  
اللينييي

ي   إطار تنظيم جماهبر
  دون بنائها أول عل أسس متينة و استيعابها من طرف. التلميذ في

إل  أن طريقة العلن عن النقابة تمت بشكل فوفر
 ــ بنائهــا فعليــا منــذ

وع في اير و طــرح الشرــ جمــاهبر التلميــذ، و ذلــك رغــم أن مبــدأ تأســيس النقابــة و العلن عنهــا طرحــت للستشــارة منــذ آخــر فــبر
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 ــ تلــك
ذلــك الــوقت، إل أن هــذا العمــل ظــل عفويــا و لــم ينجــز، بســبب انعــدام أيــة مراقبــة مســتمرة لتنفيــذ كــل القــرارات، كمــا أن حملت القمــع في

  عمل المنظمةة
ة قد كرست من أساليب العفوية و الفوقية في الفبر

ي التلميـــذ نحـــو -ج ـــ انســـحاب المناضـــلبر  
ة، بـــدأت بـــوادر اتجـــاه حركـــة التلميـــذ نحـــو الجمـــاهبر الكادحـــة تتقـــوى، و يتجل ذلـــك في ـــ هـــذه الفـــبر  

في
  إقليـم الغـرب(الجماهبر الفلحية بالخصوص 

، كمـا)خاصة في ء الـذي ظـل عفويـا تمامـا و دون أيـة مراقبـة أو تنظيـم لهـذا العمـل الساسـ  ـ 
، السر

يــ حركــة التلميــذ و الحركــة العماليــة  ة بدايــة اللتقــاءات النضــالية ببر  ــ(عرفــت هــذه الفــبر
ــ الــدار البيضــاء في  

تضــامن التلميــذ مــع عمــال النســيج في
  قطاع النســيج الــذي يتكــون) ... شهر يونيو

وقراطية، خاصة في   نضالها، يتجاوز القيود الببر
كانت الحركة العمالية قد بدأت تعرف تحولت في

ـ  المواجهـة العنيفـة لقـوات القمـع، و النضــال ضـد طـرد العمـال و
أغلب عماله مـن الشــباب المطــرود مـن الثانويـات، و هـذه التحـولت تجلـت في

، و المحاكمــات  ي ــ النقــابيبر ي  ..الممثلبر
ــ نفــس الــوقت الــذي ظــل فيــه تنظيمنــا بعيــدا عــن هــذه التحــولت العميقــة داخــل الطبقــة العاملــة الــير  

، في
الشـــكال الســـديدة لتطـــبيقه عل ضـــوء هـــذه" التجـــذر داخـــل الطبقـــة العاملـــة. "و.بصـــفة خاصـــة، و لـــم يأخـــذ شـــعار ن 71ابتـــدأت منــذ ســـبتمبر 

وليتارية المنشودةة   خطط و أساليب عملنا، و تكثيف هذا العمل داخل الطبقة العاملة من أجل بناء الطليعة البر
التحولت و استيعابها في

ء لبنـاء تنظيــم- كما أن التنظيم –كما قلنا من قبل -د ة كسابقتها، و لم ينجز أي عمل من أجل التهير 
لم يستخرج الدروس الساسية لهذه الفبر

ــ غيــاب فهــم  
شي و صــلب لمواجهــة القمــع الســود و مــن أجــل مواصــلة الكفــاح الثــوري و تصــعيده، و هكــذا ظلــت القيــادة تنهــج اللمركزيــة في

ة بشـــكل واســـع داخـــل اليــة بكـــل أشــكالها القاتلــة منتشرـــ ة و الليبر جوازيــة الصـــغبر دورهــا القيــادي الحاســم داخـــل التنظيـــم و ظلــت المســـلكيات البر
وط المادية لبنـاء الجهـاز الشي، لهـذا فـإن حملــة مـاي القمعيــة كـانت قاسـية جـدا و وصـلت إل المـدى التنظيم، و لم تحضي القيادة نهائيا الشر

الذي نعرفهة
. من يونيو إل سبتمبر :3

ة الممتدة من أواسط يونيو حير نهاية سبتمبر مرحلة انكماش التنظيم   فرضــت. كانت هذه الفبر
بات المتواصــلة مـن مــارس إل مـاي الــير فالضيــ

ي و أطـــر التنظيـــم إل الشية، كـــانت ه ـــ الســـبب المباشرـــ لهـــذا النكمـــاش، إل أن هنـــاك أســـبابا أعمـــق مـــن انتقـــال مجموعـــة مــن الرفـــاق المســـؤولبر
ــــ الحركــــة  

 ــــ مراحــــل الجــــزر في
ذلــــك، فــــإذا كــــان هــــذا الســــبب يفــــرض انكماشــــا محــــددا للتنظيــــم، و إذا كــــان كــــل تنظيــــم ثــــوري مضــــطر إل التحكــــم في
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  هذه المرحلة من الجزرة
  مراحل المد، فإننا من جهتنا قد تركنا انكماش التنظيم يشتد بشكل كببر في

ية و في الجماهبر

ء السياس ــ و التنظي ـ  ـ  ـ  ظـروف بلدنـا و غيــاب التهير
وط العمل الثـوري تحـت القمـع و الشية في و ترجع السباب الحقيقية إل غياب فهم شر

ي للعمــل وريبر   تفتقد الصلبة و التماسك الضيــ
ء الذي تفرضه بنية التنظيم نفسها اللمركزية و المفككة الير  

وط، السر   ظل هذه الشر
للعمل في

  ظروف بلدناة
الشي في

ـي ل. و.و يفش ذلك شعار مقاطعة الباكالوريا الذي رفعته ل جم النقطـاع ببر ـ  الثـانوي عــن واقـع حركـة. و.و الـذي كـان يـبر
ي في و الرفـاق المسـؤولبر

  أعقبـــت محـــاولت الحكـــم و
ة الـــير ـــ الفـــبر  

ـــ مـــاي في  
ـــ ذلـــك الظـــرف، فـــإذا كـــان شـــعار المقاطعـــة صـــحيحا في  

ـــ ببلدنـــا في التلميـــذ، و الواقـــع السياس 
  نهاية ماي، و غياب بنية تنظيمية متينــة و رؤيــة. ت.و.الصلحية لتكسبر حركة التلميذ و إعلن ن

  الذي نزل بالتنظيم في
فإن القمع الوحسر

وطها الحقيقيـة، و لهـذا ظـل الشـعار سياسية واضحة قادرة عل مواجهة القمع، قد فرض انقطاع الرفـاق عـن واقــع حركــة التلميـذ و تقـدير شـر
ــــ الوضــــع وقتئــــذ بســــبب هــــذا النقطــــاع  

ة كهيكلــــة. و.و لــــم تــــواجه ل. مرفوعــــا دون فحــــص المعطيــــات الجديــــدة في مســــؤولياتها خلل هــــذه الفــــبر
  ذكرنا بها مرارا عبر هذا التقريرة

وط الجديدة و ذلك نظرا للعوامل الير   الشر
التنظيم هيكلة جديدة و لحم صفوفه و تقوية عمله في

  تظهـر
ة داخــل التنظيـم، الـير جوازيـة الصـغبر ـ  تقـدير قـوة العـدو و انتشــار الســطورة البر

و كان من جملة هذه العوامـل الساسـية أيضــا المبالغـة في
ء الــذي  ــ

  هــو بنفســه تفككــا مســتمرا، السر
 ــ إطــار جهــاز دولــة النظــام المتعفــن الــذي يعــابي

الجهــاز البوليس ــ كجهــاز قــوي و منظــم تنظيمــا كــامل في
ة، و قـد كــان عل التحليــل العل ـ  أن يقودنــا منــذ البدايــة إل هــذه الحقيقــة لـول التجريبيــة 16أكــدته أحــداث   ــ هــذه الفــبر

غشــت بشــكل قــاطع في
  ســـقطنا فيهـــا

 ـــ تفكيـــك المنظمـــات الثوريـــة إل عل وســـيلة التعـــذيب، لن التعـــذيب بالنســـبة لجلدي النظـــام المتعفـــن. الـــير
فالعـــدو ل يعتمـــد في

 ــ
  تتطلــب عمل محكمــا و دائمــا، فــإنهم ل ينجزونهــا إل بالشــكل الــذي هيــأ بــه أوفقبرــ انقلبــه في

لعبــة مرحــة يجيــدونها، أمــا الســاليب الخــرى الــير
غشتة 16

 ـــ نزعـــة احتقـــار العـــدو و
ـــ و تفكـــك أجهـــزة النظـــام دون أن نســـقط في يجـــب علينـــا أن نعـــرف كيـــف نســـتغل إل أقض حـــد ضـــعف الجهـــاز البوليس 

اليـة التعـذيب فقـد: يجـب عل كــل واحـد منـا أن يشـل فعاليــة الوسـيلة الرئيســية للنظــام . استصغار شـأنه، ممـا يـؤدي إل انتشــار السـاليب الليبر
لقد أدينا ثمن أخطائنا مرتفعا جدا، لدرجة أن الدروس المستخرجة من تجربتنا و تضــحيات رفاقنــا. اثبت بعض رفاقنا إمكانية ذلك بالملموس
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  صلب عمل منظمتنا اليوم  و حياتها
كما يقول البلشفة فإن المطرقة تكش الزجاج و تقـوي الفـولذ، و هـذا الفـولذ الـذي. يجب أن تتجذر في

ي للحزب الثوري، و لك  نصل إل هذا الساس يجــب تشــطيب كــل نقــط الضــعف الموجــودة، يتصلب هو الذي سيشكل الساس الصلب المتبر
ة اليوميـــة، مـــن أجـــل بنـــاء منظمـــة ثوريـــة طليعيـــة، جوازيـــة الصـــغبر ابتـــداء مـــن المفـــاهيم السياســـية و اليديولوجيـــة الخاطئـــة إل المســـلكيات البر

ياة صلبة و راسخة جماهبر
  كانت مطروحة كمهمة رئيسية منـذ ن

ء لنجاز الجريدة الير ة بدأ التهير 
  هذه الفبر

، و حـالت دون تطبيقهـا ظـروف القمـع و النضـالت، ثـم.و.في
 ــ إطــار بنــاء منظمتنــا

ئــ إصــدار الجريــدة لــم يكــن يــدخل في  ــ النصــف الول مــن هــذه الســنة، إل أن تهير
عــدم اتفــاق مجمــوع اليســار عل إصــدارها في

بناء صلبا، فالجريـدة ل يمكـن إنجازهـا بـدون منظمــة صـلبة تضــمن شـبكة متينـة لجمــع المعلومــات و التقـارير و للتوزيــــع و السـتفادة مـن دورهـا

  وسط الجماهبر
وع مع الرفاق . المنظم و الموجه و الدعابئ  ــ بدايــة أكتــوبر، و بعـد) ب(و قد تم توحيد المشر

بعـد انطلقــة التوحيــد الجديــدة في
ة   إعادة تأسيس منظمتنا عل أسس صلبة منذ نهاية سبتمبر

وع في مراجعة التجربة و الشر
ة بشكل أساس  انتصارا عظيما لليسار الثوري ببلدنا فقد سجل المؤتمر  ـ  أواسـط 15و قد عرفت هذه الفبر

  لطلبـة المغـرب في
للتحـاد الـوطيي

ــ قيــادة المنظمــة المناضــلة أ  
و ذلــك بعــد. م.ط.و.شــهر غشــت انتصــار الخــط الثــوري لحركتنــا الماركســية اللينينيــة و انــدحار الخــط الصــلج  في

ي من كفـاح رفاقنــا المســتميت داخــل الحركـة الطلبيـة مـن أجــل بلــورة أهــدافنا الثوريـة داخــل هــذه الحركـة الطليعيــة، و ضـمان قيـادة ثوريـة سنتبر
  لطلبة المغرب

ب قيـادة أ. للتحاد الوطيي ب اليســار قـد سـارع إل محاولـة صيــ ـ  صيــ
  الذي ل يتـوابي لحظــة في

، و.م.ط.و.إل أن النظام الفاشسير
ـ  ظـرف لـم يكـن فيـه اليسـار قـادرا. تصعيد مخططه التصـفوي ضـد الحركـة الطلبيــة المناضــلة

ـ  ســبتمبر قـد فاجأتنـا في
إن محاولـة الحكـم هـذه في

وط الحركـة الطلبيــة غبـر قــادرة عل وطنا الذاتيــة و شـر  ــ وقــت كــانت فيــه شـر
، فالحكم قد اختار الظــرف المناســب لمحـاولته في عل الرد المباشر

الرد المباشر عل استفزاز الحكمة
ـ  الـدفع بـالتنظيم إل تجـاوز النكمــاش و إل اســتيعاب الخصـائص الجديـدة للوضـع السياسـ  الراهــن، هـذا الوضـع

و قد شكل هـذا عـامل آخــر في
  
  التحليل الصادر في

ي كما تبلور ذلك في   الكفاح الجماهبر
وطا موضوعية لمرحلة أعل في ئ شر الوضــعية"أكتوبر عن لجنة التوحيــد  5الذي يهير

السياسية الراهنة ومهام اليسار"ة

109



: الوثائق الساسية1980 ــ 1970المنظمة الماركسية ــ اللينينية المغربية "إل المام": الخط الثوري: 

ايـــد للنظـــام المتعفـــن و انفجـــار تناقضـــاته، و فشـــل كـــل منـــاوراته لعـــادة ترتيـــب المـــر لصـــالحه، و قـــد ظـــل تهـــافت القـــوى ي  ـــ ظـــل التفكـــك المبر
فقي

، ـ  ظـل اتسـاع حركـة الجمـاهبر و انتشــار الفكــر الثـوري داخـل الشـباب و صـدى ذلـك وسـط الجمــاهبر
جوازية للستفادة من أزمة النظـام، و في البر

وط المناســبة بخطــة سياســية ســديدة تســتهدف تعميــق عزلــة الحكــم و-فــإنه يطــرح عل الحركــة الماركســية اللينينيــة مهمــة مواجهــة هــذه الشرــ
يـــة  جوازيـــة و أشـــد أجهزتهـــا انتهازيـــة و خطـــورة عل الحركـــة الجماهبر ب منـــاورات القـــوى البر ـــ ، و تعميـــق عمـــل اليســـار داخـــل)اتحـــاد بوعبيـــد(صي

ـ  طريـق إنجـاز مهــام الثـورة الديمقراطيـة
يــة و عل رأسـها الطبقـة العاملـة، مـن أجــل إنجــاز قفـزة كيفيـة نحـو بنـاء الداة الثوريـة في الحركـة الجماهبر

اكيةة الشعبية و الثورة الشبر
ي ي الماركسيتبر   هذا التجاه فإن انطلق عملية توحيد المنظمتبر

ي منذ بداية أكتوبر يشكل خطــوة تاريخيــة حاســمة، كمــا تبلــور ذلــك-في اللينينيتبر
  بيان التوحيد الصادر يوم 

ـ  بـث الحمــاس داخــل تنظيمنــا و العمــل عل تـدعيم منظمتنــا72أكتوبر  3في
، لقد كان لهـذه النطلقــة تـأثبر عظيـم في

  بناء الداة الثوريةة
و بنائها بناء متينا، من أجل بناء منظمة ماركسية لينينية موحدة و صلبة تكون مرحلة حاسمة في

ـ  مراجعـة الخطـاء و الكشـف عـن نقـط الضـعف و العمــل عل تشـطيبها، و إعـادة تـدعيم و تقويـة. و.كــل هــذه العوامـل دفعـت ل
وع في عل الشـر

ة أشــــهر الماضــــية مــــن كفــــاحه، مــــن أجــــل منظمــــة ثوريــــة طليعيــــة صــــلبة و راســــخة ـــ ه عل قاعــــدة الخلصــــات الساســــية للعشـر ــــ ي التنظيــــم و تركبر
ية المقبلة و قيادتهاة يا، قادرة عل مواجهة العواصف الجماهبر جماهبر

قرارات تنظيمية
  حـــددتها. و.اســـتنادا إل كـــل الخلصـــات الساســـية الســـابقة فـــإن ل

 ـــ إطـــار النطلقـــة الجديـــدة للتنظيـــم تـــذكر مجمـــوع الرفـــاق بـــأن المهـــام الـــير
في

الندوة الوطنية ل زالت مطروحة للنجاز من طرف مجموع منظمتنا، و هذه المهام ه  :
- التجذر داخل الطبقة العاملة وتكوين أطر بروليتاريةة

- التوحيدة
اتيجية الثوريةة - إعداد السبر

- الجريدةة
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ــ إنجــاز هــذه المهــام، إل أن عمل أكــبر لزال ينتظرنــا مــن أجــل إتمامهــا  
وط. و.و أن ل. إن شــوطا هامــا قــد قطعنــاه في ســتعمل عل تــوفبر كــل الشرــ

وط المرحلــــة  ــــ شرــــ
ــــ تــــدعو كافــــة الرفــــاق إل اللتفــــاف حــــول هــــذه المهــــام بحمــــاس أكــــبر و المثــــابرة الدائمــــة لتحقيقهــــا في لمواصــــلة إنجازهــــا، و ه 

الجديدةة
ــ مقدمــة هــذا  

وط الساســية لنجــاز هــذه المهــام العظيمــة، بنــاء التنظيــم بنــاء قويــا و صــلبا انطلقــا مــن الســس المطروحـــة في ــ مقدمــة الشرــ  
و في

جوازيــة داخــل التنظيــم مــن ب كل المســلكيات البر التقرير، و هذه المهمة الساسية تتطلب عمل دائما و مجهودا أكبر من طرف كل الرفاق لضي
اليـــة و تهـــاون مـــن أجـــل بنـــاء تنظيـــم مركـــزي ، و بنـــاء قيـــادة متينـــة كمـــا أن الســـس تتبلـــور مـــن أجـــل بنـــاء منظمـــة ماركســـية لينينيـــة-ليبر ـــ ديمقراط 

ـ  الــوقت الـذي تحــدد و
 ــ هــذا التجــاه، في

  إنجاز مهامنا الثورية، و إن بناء تنظيمنا بناء ثوريا يشكل عمل أساســيا في
موحدة، و هذا البناء حاسم في

ية   الكفاح الجماهبر
وط الموضوعية و الذاتية لمرحلة أعل في وط مد ثوري جديد، الشر تتقدم فيه شر

وط : و هذه قرارات تنظيمية تدخل ضمن تحضبر تلك الشر
 ـــ هـــذه المرحلـــة نظـــرا) 1(

تعلـــن اللجنـــة الوطنيـــة المنبثقـــة عـــن النـــدوة الوطنيـــة أن مهمـــة تـــدعيمها باعتبارهـــا القيـــادة الوطنيـــة هـــو أمـــر حاســـم في
، و نتيجــة مهــام المرحلــة الحاليــة الجســيمة لهــذا فإنهــا تحتفــظ بحــق تــدعيم نفســها بــأطر جديــدة. للنقــص الــذي أصــابها نتيجــة القمــع البوليس ــ

ي يتم من طرف ل. و.لمواصلة أداء المهام المنوطة بها من طرف ن و تحت مسؤوليتهاة. و.إن هذا التعيبر
ة داخليــــة شية للتنظيــــم تحــــت اســــم ) 2(  ــــ بنــــاء تماســــك التنظيــــم سياســــيا و إيــــديولوجيا و تنظيميــــا و لحــــم"الشــــيوع "إصــــدار نشرــــ

، تســــاهم في
ة داخلية تعبر عن وحدة الرادة و وحدة الفكر و الممارسة داخل منظمتناة. أجزائه نشر

)3(
ــ عل )(أ ــ مكتـــوب ينشـر ـ 

ــ تقـــديم نقـــد ذابر ـي ــ بســـبب ممارســـاته النقســـامية داخــــل التنظيـــم إل حبر ـ 
توقيـــف الرفيــــق المســــؤول عـــن الجهـــاز التقيي

ة الداخليةة صفحات النشر
جميـــع المســـؤوليات داخـــل التنظيـــم بســـبب ممارســـاته التكتليـــة و خرقـــه للمبـــادئ التنظيميـــة، هـــذا القـــرار يظـــل) ع(تســـحب مـــن الرفيـــق  )(ب

ي استكمال التحقيق الذي تقوم به الن ل حول ممارسة هذا الرفيقة. و.ساري المفعول إل حبر

111



: الوثائق الساسية1980 ــ 1970المنظمة الماركسية ــ اللينينية المغربية "إل المام": الخط الثوري: 

 ــ مكتــوب ينشرــ عل صــفحات. و.الــذي ســلم نفســه للعــدو مــن مســؤولياته داخــل ل. و.توقيــف الرفيــق عضــو ل) (ج
و ذلــك حــير كتابــة نقــد ذابر

ة الداخليةة النشر
  يعمــل فيهــا،. لعدم إنجازه المهام المنوطة به. و.من مسؤولياته داخل ل) ر(توقيف الرفيق  )(د

  الناحية الــير
  تطورت في

وط الير و اعتبارا للشر
ـ  هـذه المسـؤولية، فـإن هـذا التوقيـف محـدود بثلثـة أشـهر ابتـداء مـن 

ـ 72نوفمــبر  1و تحمل الكتابـة لنصـيبها في
، و هـذا الجـل قابـل للتمديـد في

حالة عدم تحمله لمسؤولياتهة
ة عل أمن التنظيمة )(ه طرد الرفيق العربر  نظرا لممارسته الخطبر
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اللينينية ــــ للحركة الماركسية الوضع الراهن والمهام العاجلة
 

1973 أبريل 6
ية وثيقة شبه جماهبر

ي ـ  أي-تشـتد حاجــة الماركســيبر
  تجتازهــا إل تقييـم شـامل للوضـع الراهـن و لمهـامهم، يفـوق حـاجتهم إل ذلـك في

ـ  مثـل الظـروف الـير
يــ في اللينينيبر

يــ تطــرأ عل الوضــع العــام تحــولت جديــدة. ظــرف آخــر، و يحتــاجون إل ذلــك بــأكب  مــا يمكــن مــن الوضــوح و الدقــة  ــ مثــل هــذه الظــروف حبر
فقي

  نعيشــها حاليــا، يكــون الماركســيون
ــ التحليــل و تحديــد المهــام، و ارتكــاب الخطــاء-كــالير  

و يكــون. اللينينيــون أشــد عرضــة لحتمــالت النــزلق في
لزامــــا عليهــــم حينئــــذ إعــــادة تــــدقيق رؤيتهــــم و تحليلهــــم للوضــــع و تقييــــم التحــــولت الطارئــــة عليــــه و تحديــــد المهــــام المطلوبــــة، و ذلــــك بطريــــق

  التحليل
.التشبث بالمنهج الجدل  العل   في

ـــ   تـــروج داخـــل حركـــة اليســـار الماركس 
ـــ انطلق-هـــذا مـــا أثبتـــه بشـــكل قـــاطع عديـــد مـــن الراء الخاطئـــة الـــير ي ـــ حاليـــا، و بشـــكل خـــاص حبر  

اللينييي
ــــ و حــــير إل محاولــــة اتهــــام اليســــار ب   

  جرفــــت عديــــدا مــــن الرفــــاق إل العجــــاب و التبيي
ــــ الــــير "النتظاريــــة"عمليــــات الجنــــاح التحــــادي البلنك 

".الصلحية"و
ي تكون الحركة الماركسية   طور النشوء والتبلور، و يكون الخط السياس  العــام و الوضـوح النظــري-و تزداد هذه الحاجة إلحاحا حبر

اللينينية في
ة الثوريـــة أشـــد ـــ المســـبر  

ـــ أطـــواره الول، حيـــث يكـــون بنـــاء تكتيـــك ســـديد لهـــذه المرحلـــة بأكملهـــا في  
ـــ بلدنـــا مـــا يـــزال في  

لمختلـــف قضـــايا الثـــورة في
.صعوبة

وط الوضـوح الـدقيق للمرحلـة التاريخيــة الراهنــة-و بصـفة عامـة فـإن معظـم التحاليـل السـابقة لليســار الماركسـ   ــ لـم تكـن تتـوفر فيهـا شـر
اللينييي

ـ  رد انفعـال 
  ببلدنا، فه  غالبا ما تظل مطروحة عل مستوى الحداث اليومية و الحداث الرسمية بصـفة خاصـة، و في

من نمو الضاع الطبقر
، و تكــون وقتيــة،  

  تعــبر عنهــا الحــداث، و لهــذا فه ــ تتخــذ شــكل التحليــل الصــحافي
بهــا، دون أن تربــط الحــداث الجاريــة بالعلقــات الطبقيــة الــير

113



: الوثائق الساسية1980 ــ 1970المنظمة الماركسية ــ اللينينية المغربية "إل المام": الخط الثوري: 

ا عنــه، ليــس بشــكل مبســط و مباشرــ و لكــن بشــكل  ــ ل تكــون الحــداث إل تعــببر
لنهــا ل تنظــر إليهــا ضــمن مرحلــة تاريخيــة مــن نمــو الضاع الطبقر

يــ الحــداث بشــكل متعســف و إيجــاد الخطــوط و العلقــات الوهميــة ا يضــطر الرفــاق إل محــاولت الربــط ببر معقــد و ملتــوي، و هــذا النقــص كــثبر
  تشدها بعضها إل بعض

.الير
 ـــ الجهـــود المبذولـــة

 ـــ الصـــفحات التاليـــة للوضـــع الراهـــن، و بصـــفة خاصـــة لمهامنـــا العاجلـــة، ه ـــ محاولـــة للســـهام في
  سنســـوقها في

إن الرؤيـــة الـــير
ــ نفــس العمــل الشــاق  

ــ اســتمرار في   يتطلبهــا، و بــذلك فه 
داخــل اليســار الثــوري مــن أجــل الوصــول إل رؤيــة أوضــح للوضــع الراهــن و للمهــام الــير

  خط وممارسة الحركة الماركسية
.اللينينية بصفة عامة-الذي بدأناه من أجل قفزة كيفية في

ات الوضع الراهن: أول  ف مبر
ات الرئيسية الربعة التالية  ي   الممبر

جوازي الصــغبر –: يمكن إجمالها في جوازية الوطنيــة – انــدحار الجنـاح البلنكـ  الـبر أزمة النظام – انحلل البر
ية .الحركة الجماهبر

Iأزمة النظام -
ة الرئيســية الول للوضــع الراهــن، عـن آراء مخالفـة داخـل الحركــة الماركســية ـي   مـا انفكـت تتعمــق باســتمرار المبر

اللينينيــة-تشكل أزمة النظام الـير
يالية تطمس هذه الزمة و تطمس تناقضاتها، و ترى أن التجاه الساس  للنظام هو جمع قواه و حل تناقضاته و التفاف مختلف القوى المبر

جوازي الصـغبر يــة، و ضـد اليســار الثـوري و الجنـاح الـبر حوله و تدعيمه، و تصعيده للرهاب و البطش الذي يمارسه ضـد نمـو الحركـة الجماهبر

البلنك 
  رأينا أن هذه النظرة خاطئة جدا، و ه  بعيـدة النتائــج حــول تحديـد مجمــل الوضــع الراهــن و مهـام الحركـة الماركســية. 1

اللينينيــة و-و في
ياليـة مـن جهـة، و الحركــة ـ  ربطهـا بتناقضــات المبر

، و في ـ  أساسـها الموضــوع 
ى لنهــا ل تــرى أزمـة النظــام و تناقضــاته، في ه ــ غبـر جدليــة كمــا سـبي

ية من جهة أخرى .الجماهبر
ــ1  

ة أن النظــام قــد اختــار الطريــق الفاسر ــ ــ تحاليلنــا الخبر  
ا في إن هــذه الموضــوعة صــحيحة تمامــا، تؤكــدها سياســة النظــام تجــاه. ة لقــد تــردد كــثبر

اسة لم يسبق لها مثيــل، فمــن قمــع الحركـة الطلبيــة و حــل منظمتهــم المناضـلة التحـاد ت بشر ي   تمبر
ة الير   السابيع الخبر

ية في الحركة الجماهبر
قلية نشيطة و واعية تنوب عن الجماهير في الستيلء على السلطة1

م
ن الثورة هي من عمل ا

م
 في بداية الحركة العمالية يرى ا

م
. ــ البلنكية هي تيار نشا
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  لطلبــــــة المغــــــرب 
ات الختطافــــــات و العتقــــــالت، إل إعــــــدام) م.ط.و.أ(الــــــوطيي ــــــ يديــــــة الملغومــــــة، و عشر و اعتقــــــال مناضــــــليها، إل الطــــــرود البر

  للقـوات الشـعبية، بالضــافة
  صفوف اليسار الثوري و الجناح التحادي النقلبر  و توقيـف التحــاد الـوطيي

ة في الضباط، إل العتقالت الخبر
ـ  الـوقت الــذي يقــوم فيــه النظــام بعمليــة تـدعيم و...)حجز الصــحافة المعارضــة، منـع التجمعــات (إل حجز و قمع الحريات العامة 

، كــل هـذا في
ياليــة الفرنســية بصــفة خاصــة  اء المبر  ــ خــبر

 ــ الوطنيــة"تأســيس إدارة (بنــاء جهــاز بوليس ــ فاسر
إدارة الوثــائق"بقيــادة البضي، و " حمايــة الراضي

يــة دون أن ترفرــ إل). بقيادة الدلي  " الشية بيد أن هذه الموضوعة ل تطرح إل كوصف لسياسة النظام الرهابية تجاه نمــو الحركــة الجماهبر
ــ الــذي تضــمنته كلمــة الفاشــية تاريخيــا، و هــذا مــا يتطلــب مزيــدا مــن دراســة النظــام و تناقضــاته الداخليــة و ارتباطــاته مســتوى التصــنيف العل  
يــة و حــدوده ضــمن أزمــة النظــام الراهنــة   و علقاته بتناقضاته و بنمو تجذير الحركــة الجماهبر

يالية، و تعميق طبيعة هذا الختيار الفاسر بالمبر
يالية و تناقضاتها اتيجية المبر .و اسبر

ين مـــن هـــذا القـــرن، كحـــل للزمـــة الشـــديدة للرأســـمالية الحتكاريـــة، مـــن جـــراء انطلق المـــد.2 ـــ ـــ الســـنوات العشر  
 لقـــد نشـــأت الفاشـــية تاريخيـــا في

وليتاري الهائل الذي كان يهدد بالعصف بها، و الذي دشنته ثورة أكتوبر  الية أن. الكبر 1917الثوري البر ي عجزت الرأسمالية ببنيتها الليبر و حبر
وليتاريـــا ابتـــداء مـــن أكتـــوبر  ـــ وجـــه الزحـــف الهائـــل للبر  

ـــ صـــورة1917تقـــف في  
، وضـــعت سياســـة الرهـــاب و البطـــش وســـيلة لحـــل هـــذه الزمـــة في

جوازيــة اللمانيــة كــانت قــد عجــزت عــن. الدكتاتوريــة الســتبدادية ياليــات، فالبر يــ مختلــف المبر هــذه الزمــة المتعاظمــة أيضــا بفعــل التطــاحن ببر
جوازية اليطالية و اليابانية كانت تبحث عن حل جديد لنموهــا، و" عادل"فرض إعادة تقسيم    تقاسم المستعمرات، كما أن البر

بالنسبة لها في
ياليـــــةإعـــــادة  ـــــ وجـــــه المبر  

يطانيـــــة و الفرنســـــية و المريكيـــــة، كـــــل هـــــذا تطلـــــب بنـــــاء هـــــذهتقســـــيم جديـــــد للمســـــتعمرات يناســـــب مطامحهـــــا، في  البر
  مــــن البــــؤس و تفــــاقم وضــــعيتها، و. الدكتاتوريــــة الســــتبدادية

  كــــانت تعــــابي
ــــ إل الطبقــــات الوســــط الــــير و قــــد اســــتندت الفاشــــية بشــــكل أساس 

يــ طرحــت نفســها يــا، حبر اســتطاعت هــذه الفاشــيات أن تكســب طابعــا وطنيــا شــوفينيا، و أن تملــك جــذورا اجتماعيــة أكــب  ثباتــا و أساســا جماهبر
وليتاريا الوربية أن تحسم فيها نتيجة خيانات الممية الثانية   لم يكن بمقدور البر

.بديل لحل الزمة الثورية الناشبة الير
 ـــ عـــدة بلـــدان داخـــل مـــا يســـ  .3

اتيجية" العـــالم الثـــالث" كمـــا أن الفاشـــية الجديـــدة و الناميـــة في تملـــك هـــذه الجـــذور، فه ـــ تـــدخل ضـــمن الســـبر
ـ  قمــع و سـحق نضـالت الشـعوب المتناميـة،

ياليـة في ـ  بنــاء أنظمــة إرهابيـة قويـة، تلعـب دور المبر
يالية المريكية بصفة خاصة في الجديدة للمبر
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 ــ منطقــة الخليــج العربر ــ و جنــوب إفريقيــا و تركيــا 
ازيــل داخــل أمريكــا اللتينيــة و إيــران في و هــذه النظمــة ترتكــز إل تــدعيم برجوازيــات... مثــل البر

ـــ إرهـــابر  منظـــم، يـــديره  ـــ كـــل مـــوارد البلد، و تعتمـــد إل جيـــش قـــوي و جهـــاز بوليس 
ادوريـــة، بحيـــث تتحكـــم في هـــذه البلـــدان، ذات الطبيعـــة الكمبر

ــ عــن طريــق عملء  ياليــة بطريــق غبرــ مباشر اء المبر و... ، و تــدعمها اقتصــاديا بالمســاعدات و القــروض و البعثــات "كتــائب الســلم" أو CIAخــبر
ادورية جوازيات الكمبر جوازيات إل نخب عسكرية منظمة تشكل أساس هذه البر .تستند هذه البر

  اتجاه .4
جوازية الوطنية نفسها، و في   بلدنا نمت الطبقة الحاكمة، بشكل مضاد للبر

، بارتبــاط مباشـرنسف أساسـها القتصـادي الموضــوع  في
 ـــــ بلدنـــــا ه ـــــ . بـــــالنهب الســـــتعماري الجديــــد

 ـــــ في
ات الرئيســـــية لديناميـــــة الضاع الطبقر ـــــ ي جوازيـــــةإن إحـــــدى المبر ايـــــد للبر ي النحلل و التفســـــخ المبر

  يد أقلية تتقلص قاعدتها الجتماعية باســتمرار مـن المعمريـن الجـدد و وسـطاءالوطنية اقتصاديا و سياسيا
، و تمركز كل موارد اقتصاد البلد في

  تشكل رمز هذه القلية الحاكمة و ضامن وحدة و تماسك فئاتها
.الرأسمال الجنير  و عل رأسهم الملكية المغربية الير

 ــ الســتعمار
ياليــة في اتيجية المبر  ــ إطــار اســبر

 ــ ايكــس ليبــان في
اتيجية الموضــوعة في  ــ نمــو هــذه الطبقــة الحاكمــة يرجــع إل الســبر

إن هــذا التجــاه في

 ــ
جوازيــة الوطنيــة في ياليـة الفرنســية أن تصــحح خطأهــا بالتحــالف مــن جديـد مـع الملكيــة و الطبقـة الحاكمـة و البر الجديـد، فقـد اســتطاعت المبر

ي بدأت الثورة الشعبية المنطلقة تحمل بذور نمو جذري لحركة شعبية ديمقراطية مسلحة تهدد بنســف-شكل الستعمار الجديد، و ذلك حبر
اتيجية تقـــوم عل بنـــاء الطبقـــة الحاكمـــة العميلـــة و عل رأســـها الملكيـــة  ـــ بلدنـــا كليـــة، كـــانت تلـــك الســـبر

ياليـــة الفرنســـية في مســـتقبل مصـــالح المبر
ايـــــد. الســـــمنت الـــــذي يلحـــــم مختلـــــف فئـــــات الطبقـــــة الحاكمـــــة ي و تبـــــع ذلـــــك تكســـــبر و تفـــــتيت المنظمــــــات الشـــــعبية ذات الفـــــق الجـــــذري المبر

اتيجية و فــراغ سياس ــ هائــل) المقاومــة، جيــش التحريــر(  ــ غيــاب أي اســبر
بــالقمع الــدموي مــن جهــة، و المنــاورات السياســية مــن جهــة أخــرى، في

ــ للشـــغل  ـ  ـــ إطـــار المعركـــة الوطنيـــة مـــن) ش.م.ا(لـــدى هـــذه المنظمـــات، و تبـــع ذلـــك إفـــراغ منظمـــة العمـــال النقابيـــة التحـــاد المغربر  
المنبثقـــة في

وقراطيــة نقابيـــة جوازيــة الوطنيــة بكــل أجنحتهــا، و بتنفيــذ مــن حكوماتهــا. مضــمونها النضــال  عل يــد ببر كــل هــذا تحــت الضــمانات الكيـــدة للبر
  
ــ ...الوطنيــة، و تحــت غطــاء الوحــدة الوطنيــة و الحمــاس الــوطيي  

ي في جوازيــة الوطنيــة مــن الحكــم عل مرحلــتبر و 1960، و تــوج هــذا بلفــظ البر
يد الجماهبر الكادحة1962   عملية تصعيد النهب الستعماري الجديد و تفقبر و تشر

ه ل مثيل له في وع بشر .، و الشر
 و يشــكل نمــو جهــاز الدولــة الطفيل ــ و فســاده أيضــا الــوجه البــارز لعمليــة اشــتداد النهــب و بشــكل ل مثيــل لــه، حيــث يتوســع و يتضــخم جهــاز.5
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الدولــــة و نفــــوذه و هيمنتــــه عل كــــل القطاعــــات عــــن طريــــق مــــا يســــ  المكــــاتب الوطنيــــة بصــــفة خاصــــة؛ مكتــــب التســــويق و التصــــدير، مكــــاتب
الزراعة، مكتب الري، مكتب الشاي و السكر

ـــ الفقـــراء و تحويـــل المغـــرب إل مزرعـــة ي ـــ مـــن أيـــدي الفلحبر  
اع الراضي ي  ـــ الباديـــة بـــانبر

و تشـــكل سياســـة الســـدود القائمـــة عل تطـــوير الرأســـمالية في
لوروبــا، و نمــو قطــاع الســياحة الــذي يضــمن أرباحــا ســهلة و شيعة و دون مصــاعب للرســاميل الجنبيــة، أبــرز مظــاهر مجــالت نشــاط سياســة

  للبلد و التحرر القتصادي
يالية ومعاداة التصنيع الحقيقر .الطبقة الحاكمة القتصادية القائمة عل التبعية المطلقة للمبر

انيــة  ي ــ مبر  
ــ إل الحــد الــذي يمتــص في مليــار 1500مليــار فرنــك قديمــة مــن مجمــوع   600مــا يقــرب مــن  1972و يبلــغ نمــو جهــاز الدولــة الطفيل 

اء و البـذخ لـدى الطبقـة الحاكمـة و تمركــز البـؤس و الفقــر و البطالـة و   السـنوي، إن نتائـج هـذه السياســة هـ  تمركـز الــب 
تشــكل كـل الـدخل الـوطيي

ي لوضــعية الجمــاهبرفالنظــام عــاجز عــن . الجــوع و الجهــل لــدى الجمــاهبر الكادحــة  ــ حــدود تخفيــف حــدة البطالــة الشــديدة أوأي تحســبر
 و لــو في

 ــ للتعليــم مــن أجــل امتصــاص مــؤقت لنقمتهــا، و ينتــج عــن ذلــك تعمــق الزمــة القتصــادية الدائمــة للنظــام و تشع بــه نحــو الفلس
تعميــم جزبئ

:القتصادي، و أبرز النتائج لهذه الزمة 
.ة تراكم الديون بشكل مستمر لتغطية الزمة1
ة2 ة و غبر المباشر ائب المباشر .ة الرتكاز عل إرهاق الجماهبر الكادحة بالضي
ان التجاري3 ي   المبر

.ة العجز الدائم في

ة المتوســـطة و خنقهـــا اقتصـــاديا، و دفـــع أقســـام منهـــا إل صـــف الجمـــاهبر جوازيـــة الصـــغبر ـــ البر و تـــؤدي سياســـة النظـــام هـــذه إل تفكيـــك و تفقبر
  جهاز الدولة المتضخم باستمرار، ثم تفكيكها و دمجها سياسيا

.الكادحة، ثم دمجها اقتصاديا و تحويلها إل أطر في
 ــ مقــدوره إل 

 ــ ذو جــذور اجتماعيــة وطيــدة، و ليــس في
 ــ القمــع وكــل هــذا يفقــد النظــام الســاس الموضــوع  لبنــاء نظــام فاسر

الســاليب الفاشــية في
.، لوقف زحف الجماهبر المسحوقةالرهاب

، محكــــوم عليهــــابنــــاء أســــاس إيــــديولوجر  كمــــا أن محــــاولت النظــــام الراميــــة إل عمليــــة .6 يــــ الجمــــاهبر  ــــ أعبر
وعية في ، تمنحــــه المشرــــ  ــــ

 لنظــــام فاسر
.بالفشل
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، و الهيبـــــة الدينيـــــة الشـــــعبية  ـــــ عمليـــــة النبعـــــاث الســـــلم   
ي"إن ارتكـــــاز هـــــذه العمليـــــة في ـــــ المـــــؤمنبر ، و خلـــــق جماعـــــات الخـــــوان"المـــــام" "لمبر

وعية إل نظام    يقودها الكاهن المك  الناصي تفتقد أسسها الموضوعية، لنها ترم  إل إعطاء المشر
، هذه العملية الير ي يعيش يوميــاالمسلمبر

ي قبـــل عل قمـــع و امتصـــاص دمـــاء الجمـــاهبر الكادحـــة بصـــفة خاصـــة، داخـــل 1952، إن النجـــاح النســـير  الـــذي لقتـــه حركـــة الخـــوان المســـلمبر
ق يرجـــع لكونهـــا كـــانت إيديولوجيـــة  ـــ ـــ الشر  

ـــمعارضـــةالجمـــاهبر العربيـــة في  
، إيديولوجيـــة تنطلـــق مـــن موقـــع نقـــد النظمـــة الخائنـــة و المتخاذلـــة في

ــ ســلوكهم اليــوم   
ء إل الــدين في ــ ق، كمــا أن أفــراد الطبقــة الحاكمــة هــم أول مــن يس  ــ كــل مكــان و ل. الشرــ  

  تــزرع الضــطهاد في
و الوتوقراطيـــة الــير

  تحويل المغرب إل ضيعة لهما-تحصد إل الحقد عل الطبقة الحاكمة، أصبحت 
ي"مفاهيم - بحكم رغبة الحسن و عبد ا في "أمبر المــؤمنبر

غشـــت بشـــجاعة داخـــل المحكمـــة، و عل لســـان 16تفقـــد مفعولهـــا اليـــديولوجر  لـــدى الجمـــاهبر الكادحـــة، و هـــذا مـــا أعلنـــه ضـــباط " المـــام"و

.الجلد أوفقبر
ياليــة للتحطيــم، بحكــم تضــارب.7 ي المتنــام  ممــا يعــرض مســتقبل المصــالح المبر  إن كــون النظــام المتعفــن قــد عجــز عــن وقــف المــد الجمــاهبر

ياليـــات ـــ منطقـــة غـــرب البحـــر المتوســـط ذات الهميـــة الحاســـمة بالنســـبة لمختلـــف المبر  
ـــ و في ـــ الـــوطن العربر   

و هـــذه التناقضـــات. مصـــالحها في
يالية ببلدناترتبط بتناقضات الطبقة الحاكمة   خدمة مختلف المصالح المبر

. بحكم عمالتها و تفانيها في
ى ـ  بلدنـا عـن طريـق البنـاك الكـبر

  تتمركــز مصـالحها القتصـادية الضــخمة في
ياليـة الفرنسـية الــير ـي المبر ـ  الخلف ببر

إن جوهر التنـاقض يكمـن في
  الكــببر(

 ــ) و ضــمنها بنــك روتشــلد الصــهيوبي
اتيجيا هامــا في  ــ الدرجــة الول موقعــا اســبر

  يمثــل المغــرب بالنســبة لهــا في
ياليــة المريكيــة الــير و المبر

.إطار الضاع حول مناطق النفوذ مع التحريفية السوفياتية و قمع كفاحات الشعوب المتنامية
اتيجر  الهــــام هــــو أحــــد عوامــــل هــــذا التنــــاقض، هــــذه كمــــا أن عمليــــة نهــــب الصــــحراء الغربيــــة الغنيــــة بــــالمواد الوليــــة الهامــــة و ذات الموقــــع الســــبر

ــ  
، و في ــ ــ الخليــج العربر   

ة في اكم عليهــا المــؤتمرات مــن كــل جــانب، فقــد تــم اكتشــاف حقــول ضــخمة تعــادل نفــس الحقــول الكــببر   تــبر
المنطقــة الــير

وط مناسبة للستخراج، و ظل هذا الكتشاف شيا حير تسوية وضعية المنطقة سياسيا .2شر

 اكـتشاف البترول في إقليم طرفاية على يد اليطاليين في زمن ماتي 2
م
عادت التنقيب منذ ESSO، ثم تخلوا عنه لشركة إيسو ة1960 ابتداء من سنة MATTEI ــ بدا

م
،1965) في إطار مساومة بينهما التي ا

حــدها 
م
دى ذلــك إلــى اكـتشــاف حقــول ضــخمة يبلــغ طــول ا

م
و حــتى تســوية 1968كيلومــتر داخــل ســاحل البحــر و تمتــد إلــى داخــل الصــحراء االظربيــة، و رفضــت إيســو البــدء فــي هــذا الســتخراج ســنة  100و ا
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يالية المريكية، قد بدأت تعــود تــدريجيا   زمن ديغول سياسة شبه مستقلة عن المبر
  كانت تنهج في

يالية الفرنسية، الير و بالرغم من كون المبر
ــ بلدنــا، و ضــعفها  

، فــإن ثقــل المصــالح القتصـــادية للرأســمالية الفرنســـية في يــال    تقــود المعســكر المبر
ياليـــة المريكيــة الــير ضـــمن الهيمنــة المبر

، مـن أجــل امتصــاص حركــة ال  أكــب  ـ  طريــق ليــبر
النســير  مـن جهــة أخــرى يجعــل منهــا الســند الساس ــ للنظــام الملك ــ مــن أجــل إصــلحه و دفعــه في

يالية الفرنسية داخل كل العالم الثالث اتيجية المبر .الجماهبر المتصاعدة و نقمة فئات الطبقة الحاكمة نفسها، و هذه ه  اسبر
اك  و كفاحـات الشــعوب المتناميـة، نتيجـة

ـ  الضاع ضـد المعســكر الشـبر
يـال  في ـ  قيــادة المعســكر المبر

ياليـة المريكيـة فبحكـم دورهـا في أمـا المبر
ـــ مـــن جهـــة أخـــرى عل بنـــاء أنظمـــة عســـكرية فاشـــية كمـــا  

اتيجيتها تنبيي   تتـــوفر لـــديها، يجعـــل اســـبر
الليـــة القتصـــادية و العســـكرية الضـــخمة الـــير

يـال  الـدعم بقــوةأوضــحنا ســابقا تكــون قــادرة  ياليــةالمبر ياليـة و القيــام بـدور المبر ، عل وقـف زحـف الجمــاهبر الكادحـة و ضـمان المصـالح المبر
  ذلـك إل تـدعيم و تقويـة برجوازيـات هـذه البلـدان سياسـيا و اقتصـاديا، و بنـاء نخـب عســكرية

  سحق و قمع بلدان أخرى مجاورة و تستند في
في

 ـــ إطـــار
، و عل امتصـــاص ســـخط الجمـــاهبر في  ـــ ضـــخم يكـــون قـــادرا عل تكســـبر الحركـــات الثوريـــة و ســـحق انتفاضـــات الجمـــاهبر

ذات جهـــاز فاسر
  هذا المجال" وطنية"إصلحات 

ة واضحة في يالية، و المثلة الشهبر اتيجية للمبر .ل تضي بالمصالح السبر
  هذا الطار يجب وضع انقلبر  

ـ  قلـب1972غشـت  16و 1971يوليـوز  10في
ياليـة المريكيـة في اتيجية المبر ا عـن اســبر   ليسـت إل تعـببر

، الـير
  يتحــول

يــة الـير يالية الساســية، بوقـف نمــو الحركــة الجماهبر   ضمان المصالح المبر
أوتوقراطية الحسن العاجزة عن القيام بدورها المطلوب في

ـ ـ رمــز الطبقـــة الحاكمــة و ضــامن وحــدتها، لــم تعــد قـــادرة عل. 3تــدريجيا شــعار الجمهوريــة إل مطمحهــا المباشـر فالوتوقراطيــة المتعفنــة، و هـ 
ه مخيــف يــة، و تــوازن و التحــام فئــات الطبقــة الحاكمــة، حيــث يقــوم حســن و عبــد ا بشرــ  ــ تجــذير الحركــة الجماهبر

القيــام بــدورها المطلــوب في
  رغبة الطبقــة الحاكمــة 

ـ بعملية تحويل المغرب إل ضيعة لهما و تضيق الخناق أمام البطون المتوحشة لكمشة الطبقة الحاكمة، مما يزيد في
في

ياليـــة و إزاحـــة عرقلـــة الوتوقراطيـــة الطفيليـــة، و تعويضـــها بدكتاتوريـــة عســـكرية فاشـــية تضـــمن مصـــالح الطبقـــة الحاكمـــة و ضـــمان الهيمنـــة المبر
ايد ي ي و نمو القوى الثورية المبر .توقف الزحف الجماهبر

.المنطقة سياسيا، في الوقت الذي يتقدم فيه التنافس حول مناجم الفوسفاط في بوكراع
مقران في قاعة المحكمة العسكرية بالقنيطرة 3

م
وفقير التي صرح بها ا

م
ن ننسى ملحظة ا

م
خذ الحكم في المظرب( ــ ل يجب ا

م
ن تا

م
يضا على الجناح التحادي النقلبي)يمكن لجماعة مسلحة ا

م
ثير هذا ا

م
.، و تا
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  تمــارس التــآمر خفيــة ضــد الثــورة الفلســطينية.8
، فــإن عزلــة النظــام تتعمــق بحكــم كــونه أحـد النظمــة الرجعيــة الــير  عل مســتوى الــوطن العربر ــ

 ــ تســتطيع ذلــك
.طليعة الثورة العربية، أما مهزلة إرسال الجيش إل سوريا فلن تستطيع سبر خياناته للثورة العربية، و ل مهزلة الثــوري الفريقر

، ممــا  
، أمـــام تخــاذل حســـن و اتجـــاهه للمســاومة عل الصـــحراء الغربيــة مــع الســـتعمار الســـبابي و تــزداد هـــذه العزلــة عل مســتو المغـــرب العربر ـــ

ات المنطقــة، إل البتعــاد عــن النظــام و بصــفة ان أنفســهما مــن الطــراف المعنيــة باســتثمار خبرــ   الــذين يعتــبر
يــدفع النظــام الجزائــري و الموريتــابي

 ــ مســاعدة النظــام الجزائــري لهــم و تشبــهم(خاصــة النظــام الجزائــري 
، الــذي يتشــكك في ي حيــث طــار خــدام الحســن بعــد انطلق عمليــة البضيبر

ة )مــن حــدودها إل المغــرب ــ لتمزيــق طــوق العزلــة، و البحــث عــن...) زيــارة وزيــر خارجيــة الحســن إل واشــنطن (، و بــالرغم مــن التحركــات الخبر
ــ محــاولت محكــوم عليهــا بالفشــل، و لــن تحــد مــن غضــب كــل الطــراف عل نظــام   ه 

علقــات اقتصــادية و مســاعدات مــن التحــاد الســوفيابر
.الحسن المتعفن

ايـدة تتعمـق باســتمرار كل هذه العوامل تجعل من النظام العميل، موضـوعيا، .9 ي ، و قابلـة للنفجـار و العصـف بـه، و تجعـلمركـز تناقضـات مبر
لمانية بعد أن انكشف زيفها ال  مزيف محاولة فاشلة، و قد عدل حسن نفسه عن اللعبة البر إل أن اشتداد. من عملية تغطية وجهه بقناع ليبر

يـــة و جـــذريتهاهـــذه التناقضـــات و انفجارهـــا، ل يمكـــن أن يتعمـــق و يتوســـع إل  ـــبمقـــدار نمـــو الحركـــة الجماهبر  
، و اشـــتداد قـــوى الثـــورة العربيـــة في

ياليـــة المنطقـــة، ممـــا يقـــرب نهايـــة النظـــام، و يجعـــل مـــن مصـــلحة كـــل القـــوى الطاحـــة بـــه، و هـــو التجـــاه الـــذي بـــدأت تظهـــر بـــوادره لـــدى المبر
ي (الفرنســية نفســها   ــ المصــالح الفرنســية و حملتــه عل الســاتذة الفرنســيبر

، و عــدم اعتبــار...)التهديــد الخبرــ مــن طــرف النظــام بإعــادة النظــر في
 ــ أن

 ــ حــد ذاتــه قويــا و بــدون تناقضــات، لمجــرد أنــه يســتطيع القمــع و البطــش و الرهــاب، ل يكقي
ين يــرون النظــام في هــذه العلقــة، يجعــل الكــثبر

النظام مفككا و ضعيفا، بل إن نمو حركة الجماهبر حير يتم تعميق أزمته وعزلته، وهذا هو اتجاه الحداث، ومـا دامـت ســاحة الضاع لـم تفــرز
ــــ الــــوقت الــــذي لــــم تبلــــغ فيــــه الحركــــة  

جوازيــــة الوطنيــــة ل يمكنهــــا أن تكــــون تلــــك القــــوة، في القــــوة البديلــــة للنظــــام و لكــــل الطبقــــة الحاكمــــة، فالبر
يـــة م  بنظـــام الحســـن: الجماهبر

 ـــ الضاع مــع النظــم، فــإن الطبقــة الحاكمــة ســـبر
يـــ مرحلــة القـــدرة عل الحســـم في حركـــة الطبقـــة العاملــة و الفلحبر

ــ للــوطن ــ الجنــاح الغربر   
ــ ســحق مــد الثــورة العربيــة المتنــام  هنــا في  

ــ المنطقــة، في  
ياليــة في اتيجية المبر وط لتخفيــف اســبر العــاجز، و ســتوفر الشرــ

.العربر 

120



: الوثائق الساسية1980 ــ 1970المنظمة الماركسية ــ اللينينية المغربية "إل المام": الخط الثوري: 

II جوازية الوطنية ــ انحلل البر
ــ الحملــة الفاشــية المتصــاعدة للنظــام ضــد الحركــة1  

جوازيــة هــذه اليــام دعمــا سياســيا ســافرا للنظــام بصــورة لــم يســبق لهــا مثيــل، في ة تقــدم البر

يـة و قواهـا المناضــلة، ابتـداء مـن اليســار الماركس ــ ـ -الجماهبر
جوازيـة في ، و إل الحـد الـذي تسـاهم فيــه البر  ــ إل الجنـاح التحـادي البلنك ــ

اللينييي
ــ الفيلت الشية، عل أيـــدي جلدي ـ 

  للقـــوات الشــــعبية يعــــذبون في
يــــ كـــان مناضـــلو التحـــاد الـــوطيي حفلت النظــــام دون خجــــل، فمنــــذ أيــــام حبر

ـ  حضـور حفلـة زفـاف 
  للقـوات الشـعبية، في

علنيـة و" أمينـة"النظام، لم يجد عبد ا إبراهيم أي حـرج، و هـو الزعيـم المزعـوم للتحـاد الـوطيي
ئ، يجلــس إل مائـدة ي كان المقاومون الحقيقيون يـذوقون صـنوف التعـذيب الجهن ـ  كــان علل الفاس ــ المهــبر مصافحة حسن المجرم، و حبر

  
يحفلة تأسيسعصمان في و قبل ذلك قامت صحافة حــزب السـتقلل بـالتحريض و التغطيـة الدعائيـة لعمليــة. 4العملء و البوليس- المقاومبر

ـــ تصـــفية اليســـار الثـــوري، و بعمليـــة تهجـــم شـــديد ضـــد الفكـــر الثـــوري، و البحـــث عـــن أفضـــل الصـــيغ القانونيـــة لحـــل منظمـــة الجمـــاهبر  
الحكـــم في

  لطلبـة المغـرب، ثـم 
ة و توقيــف حــزببالصــمت المتــواطئالطلبيــة المناضـلة التحـاد الـوطيي ـ  اليــام الخبرــ

ي في ي التحــاديبر  ــ تصــفية المناضــلبر
 في

ــ تكســبر نضــالت الطبقــة العاملــة و إجهاضــها  
وقراطيــة النقابيــة فإنهــا تقــوم بالــدور الموكــول إليهــا في   للقــوات الشــعبية، أمــا الببر

التحــاد الــوطيي
  قيادة كفــاح شــعبنا 

  في
أنبأشد الطرق الفاشية، و بشكل يغدو معه من المستحيل عل طبقتنا العاملة إذا ه  أرادت أن تحتل موقعها التاريجي

وقراطية النقابية ي النضال ضد عصابات الببر ي النضال ضد الباطرونات و البوليس و ببر .تفصل ببر
جوازية الوطنية منذ صفقة إيكس   نهاية المطـاف قــوة-إنه النحلل الذي تعرفه البر

ليبان المخزية، النحلل الذي يجعل من هؤلء السادة في
ة للنظام، كلما احتاج إل التنفيس عن أزمته المتنامية .احتياطية أخبر

جوازيـــــة المتوســـــطة إن الســـــاس الموضـــــوع  لهـــــذا النحلل هـــــو .2   تســـــ  عـــــادة بالوطنيـــــة أوالتفكيـــــك القتصـــــادي الشـــــديد للبر
ـــــ الـــــير ، و ه 

ياليــة تنعــدم الســس   نظام التبعية للمبر
  ببلدنا، فقي

ات الرئيسية لدينامية الضاع الطبقر ي   بنية النظام التبعية، و هذه إحدى المبر
الية، في الليبر

ياليـــة الحتكاريـــة و تحويلهـــا بلدنـــا إل مصـــدر للمـــواد الوليـــة و جوازيـــة المتوســـطة، بحكـــم هيمنـــة المصـــالح المبر الموضـــوعية لنمـــو وازدهـــار البر
إن نســـــف الســـــاس القتصـــــادي و تفكيـــــك الوصـــــال. ســـــوق لمنتوجاتهـــــا الصـــــناعية، و اســـــتيلء الكمشـــــة الحاكمـــــة عل مـــــوارد البلد و اقتصـــــاده

سيس"الماركسية" ــ ساهم البشير الفكيكي الذي يدعي لنفسه 4
م
خرين في عملية التا

 
.، و كذلك سعيد بونعيلت و ا
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اتيجية الســـتعمار الجديـــد منــذ اســـتقلل  ط الول بالنســـبة لســـبر جوازيـــة الوطنيـــة، كـــان الشرـــ و بحكـــم التخطيـــط. الشـــكل  1956السياســـية للبر
 ـــ تحـــت مراقبـــة جهـــاز الدولـــة الطفيل ـــ يتـــم تضـــييقه باســـتمرار

جوازيـــة المتوســـطة إل مجـــال هامسر القتصـــادي للســـتعمار الجديـــد لـــم يكـــن للبر
 ــ جهــاز الدولــة الــذي يتوســع احتكــاره و... يتكــون مــن بعــض الصــناعات الخفيفــة و التحويليــة و قطــاع الخــدمات 

ــ إل النــدماج تــدريجيا في ينته 
ـــــ شـــــكل برجوازيـــــة  

جوازيـــــة المتوســـــطة و يـــــدفع بأقســـــام منهـــــا إل خدمـــــة جهـــــاز الدولـــــة في هيمنتـــــه عل كـــــل اقتصـــــاد البلد، و يقلـــــص قاعـــــدة البر
ــ فل تــؤدي مطلقــا إل إل  

جوازيــة الصــغرى و حــير الجمــاهبر الكادحــة، أمــا عمليــة توزيــــع الراضي تقنوقراطيــة، و أقســام أخــرى منهــا إل صــف البر
ـــ ملـــك الدولـــة بشـــير الشـــكال   

ـــ في ـــ تبقر  
ي هـــم مـــن...) التعاونيـــات، القـــروض (نموهـــا لن هـــذه الراضي ــ متوســـطبر ـي و ل تـــؤدي إل إل نمـــو فلحبر

 
ي الكبار عل الراضي جوازية الصغرى، يلعبون دور صمام أمن بالنسبة لستحواذ الملكبر .البر

ي ذلك هو الساس الموضوع  لهذا النحلل، و الذي يعبر عنه .3 ي السياســيبر فبر جوازيــة إل فئـات مـن المحــبر ، لتقلص الجهــزة السياســية البر
  إطار خدمة النظام 

.كقوة احتياطية له، و تحولهم كأطر لهمستقبل لهم إل في
  الطار التبعـ  لنفسـه، وفقـا

جوازيات الوطنية أن تحقق نموا نسبيا مستقل، في   بلدان عديدة مما يس  بالعالم الثالث استطاعت بعض البر
في

وط خاصــة، مثــل الهنــد و الشــيل  
ـ بنــاء أنظمــة... لشرــ ـ 

جوازيــات نتيجـــة لــذلك أن تقطــع أشــواطا في و بنســبة أقــل تــونس، و اســتطاعت هــذه البر
جوازيات لم تستنفذ شعاراتها الوطنية نهائيا الية نسبيا، بحكم أن هذه البر  ــ بلدنــا كمــا أوضــحنا ســابقا تنعـدم هــذه الســس بتاتـا، و تنعـدم. ليبر

في
، هـــذا مـــا تظهـــره المحـــاولت ال  ، و تنعـــدم تبعـــا لـــذلك أســـس النضـــال الـــديمقراط  الليـــبر  ـــ إطـــار النظـــام الحـــال 

ال  في تبعـــا لـــذلك أســـس تطـــور ليـــبر
  يريــد مــن خللهــا عبــد ا ابراهيــم أن يجعــل مــن

ــ تحقيــق ذلــك، و هــو مــا يظهــر عبــث هــذه المحــاولت الن، تلــك الــير  
جوازياتنــا في اليائســة لبر

ـ  ملكيــة دســتورية تحــت ظــل الحســن و نظــامه" ألندي"نفسه 
.المغرب، تحت ستار تحليلته العلمية، و ما يظهــر أيضــا سـخافة أوهــام علل في

ـــ  
ـــ و في ة للجنـــاح التحـــادي البلنك  ـــ ـــ العمليـــات الخبر  

جوازيـــات كمـــا هـــو الحـــال في إن هـــذا النحلل يـــؤدي بخـــروج الجـــزاء الجذريـــة مـــن هـــذه البر
  تظـل سـجينة أوهامهـا 

اليـة فهـ  ســتتحول إل خدمـة" الصــلحية"الطريق الرهـابر  المسـدود، أمـا تلـك المتحجــرة و المتعمقـة منهـا الـير و الليبر
  نهاية المطاف، و هو التحول الذي تبدو بوادره منذ الن

.النظام في
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III جوازي الصغبر ــ اندحار الجناح البلنكي البر
ة الساســـية للوضـــع الراهـــن،.1 يـــ ، المـــدعو بجنـــاح البضي المبر جوازي الصـــغبر  يشـــكل انـــدحار المحاولـــة المغـــامرة الجديـــدة للجنـــاح البلنك ـــ الـــبر

يـــة مـــن آثـــار ســـلبية، و مـــا ـــ وتطـــور الحركـــة الجماهبر كه عل وع  بســـبب مـــا تفرضـــه عل اليســـار مـــن تقـــويم لختيـــاراته وخطتـــه، و بســـبب مـــا يـــبر
اتيجية الســلبية، و واضــح أن ي الرؤيـة الســبر   أفقـدت عديــدا مـن المناضــلبر

  سياسته تلك التقديرات المتشعة الـير
يفرضه عل النظام تحويل في

 ــ العمــق 
وط السياسية المناسبة لنطلق العمل المسلح، بل يرجع في عل التصــورهذا المأزق ل تسببه أخطاء عسكرية، و ل عدم اختيار الشر

جوازي الصــغبر للثــورة، الــذي يقــود إل النهــج التــآمري المغــامر، يقفــز عــن حركــة الجمــاهبر الثوريــة و قــدرتها عل صــنع الثــورة خلل ــ الــبر  
الطبقر

ي ياليبر   و أسياده المبر
  تحطيم العدو الطبقر

ة الحرب الشعبية في .مسبر
ـ  .2

 المــزدوج لـدى هـذا الجنــاح الجديـد هــو تمكـن الشــبكات هــذه المــرة مـنالبلنك ــ  -  النهــج الصــلج  لـم تحمــل هــذه العمليــات تحـول جديـدا في
ة قبـــل إنجـــاز بعـــض عمليـــات مهمـــا كـــان حجمهـــا و فعالياتهـــا، فقـــد اعتـــادت المخـــابرات البوليســـية للنظـــام اصـــطياد هـــذه الشـــبكات بســـهولة كـــببر

  
   1936اكتمال نموها، هكذا كان الحال في

  غشـت  1969و في
ا مـن الرفـاق يحـاولون تخطئـة تحليلنـا السياسـ  الســابق حـول 1972وفي أن كـثبر

ـ  شـكل البحـث عـن
ـي خـط إرهــابر  تـآمري في ـ  الحقيقـة فـإن هـذا الجنـاح كــان يــزاوج دائمـا ببر

لمـان والنتخابـات،  وفي مراهنة هـذا الجنـاح، حــول البر
 ـــ يســـتعمل كواجهـــة و تغطيـــة للخـــط

يـــ خـــط إصـــلج  انتهـــازي تفاوضي النقلب أو تنظيـــم شـــبكات تقنيـــة مســـلحة يمكـــن أن تقلـــب الحكـــم، و ببر
 ــ الحقيقــة 

، كــل منهمــا يســتخدم الخــر لتنفيــذ خطتــهتوفيــقالول، و هــو في ي يــ فئــتبر  ــ عــدم طرحــه المراهنــة.  ببر
و نقــص التحليــل الســابق يكمــن في

لمان ضمن هذه الزدواجية .عل البر
ـــ أهـــم  ي   قـــادت مجموعـــة البضي الـــذي ل يســـتفيد مـــن الـــدروس أبـــدا، إل المـــأزق المأســـاوي الراهـــن، الـــذيالتقـــديرات الساســـيةإن مـــن ببر

 الـــير
  كل مكان و زمان و ه  

ي الصغار في جوازيبر :يعرفه إرهاب البر
.، سيجر الجماهبر إل معمعان النضال لسقاط الملكية و إقامة الجمهوريةخلق ظرف ثوريالمراهنة عل  .أ 

ــ شــكل انضــمام قــوات الجيــش إلانفجــار التناقضــات داخــل الجيــشالمراهنــة عل  .ب   
ــ شــكل انقلب يحمــل المجموعــة إل الســلطة، أو في  

، في
.المجموعات المقاتلة
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كما تضح بذلك إذاعة الجناح من ليبيا؟" الثورة" هل يمكن أن تخلق هذه العمليات وضعا ثوريا مناسبا أو .3
ــ الحكــم بــأي مــنمــا هــو أول بــوجه عــام الظــرف الثــوري؟   

ــ قــادرة عل الســتمرار في ــ أول بأزمــة خانقــة للطبقــة الحاكمــة بحيــث تكــون غبر ي أن يتمبر
أن يتفاقم بؤس الجماهبر الكادحة و يشتد تفاوتها أكب  من المألوف ثانيا، و أن تكون هذه الجماهبر الثورية ثالثــا بحكــم نضــال طويــل  .   الوسائل

وط الموضـوعية الثلثــة الول   مرحلة القوة التاريخيــة القـادرة عل اسـتلم السـلطة، هـذه هـ  الشرــ
  شكل الحرب الشعبية في

و أن. ومتعاظم في
ـــ و إرســـاء الجمهوريـــة الديمقراطيـــة  

ـــ طليعـــة الكفـــاح الطويـــل والشـــاق لتحطيـــم العـــدو الطبقر تكـــون الطبقـــة الثوريـــة القائـــدة الطبقـــة العاملـــة ه 
  رابعا

ط ذابر .الشعبية كشر
  ذكرناهـــا، .4

وط الـــير  ( قـــد ل نحتـــاج إل تحليـــل عميـــق لنـــدرك انهيـــار هـــذه المراهنـــة، فـــأي مـــن الشرـــ
  تشـــبر غليهـــا الماركســـية بوضـــوح الـــير

و الـــير
حركـــةل يتـــوفر بنفـــس الحجـــم المطلـــوب، و الـــذي يشـــكل فيـــه عامـــل نمـــو ) تلخـــص دروس أكـــب  مـــن قـــرن وربــع قـــرن مـــن كفـــاح الحركـــة العماليـــة

ي عبر الحرب الشــعبية الطويلــة ياليبر   وأسياده المبر
  النضال وصول إل الكفاح المسلح و تحطيم العدو الطبقر

الجماهبر و تجذرها و تمرسها في
وليتاريــا مـن خلل ممثلهــا السياس ــ الحــزب الثــوري، الــذي المــدى   تفــرض قيــادة البر

ة الــير ، و ه ــ المســبر ط الساس ــ ل يتبلــور إل مــن خلل الشرــ
يـة، و يتقـوى ويتصـلب عـبر مرحلــة الكفـاح المســلح نفسـه ـ  قلـب الحركـة الجماهبر

ـ  مقـدمتها الطبقـةعمل سياس ــ و تنظي ـ  طويــل النفـس في
 في

يـــ الفقـــراء ط بإلهـــاب حماســـة الجمـــاهبر عـــن طريـــق إذاعـــة مهمـــا بلغــت درجـــة بلغتهـــا الثوريـــة، أو مــن. العاملـــة و الفلحبر و إن تعــويض هــذا الشرـــ

.خلل حزب سياس  منخور تتحكم فيه ممارسة إصلحية انتهازية ل يمكن أن تقود إل إل المأزق الحال 

يـــة عل التنـــام  لقـــد رأينـــا ســـابقا أن أزمـــة النظـــام ل يمكـــن أن تأخـــذ حجمهـــا الكامـــل كمـــا يســـتوجب الظـــرف الثـــوري، إل بقـــدرة الحركـــة الجماهبر
.والتجذير بطاقات متعاظمة باستمرار

ك آثــارا ســلبية وليتاريــة المنظمــة، فــإن هــذه العمليــات ســتبر ن بوجــود الطليعــة البر وط، و غيــاب الــوع  الثــوري المقــبر  ــ ظــل غيــاب هــذه الشرــ
و في

ـ وعيهـــا الحس ـــ رســـوخ النظـــام و قـــوته ـ 
  رأت فشـــل كـــل المحـــاولت الفوقيـــة لقلــب النظـــام العميـــل، و يزك ـــ في

يـــة، الـــير ـ الحركـــة الجماهبر عل وعـ 
ــ نفــس الــوقت الــذي لــم تــدرك فيــه بعــد طاقاتهــا و قــدرتها عل تحطيــم النظــام وإقامــة الجمهوريــة الديمقراطيــة  

جمهوريــة: الشــعبية -الزائفــة، في
ي ــ الفقــراء و الجنــود الثــوريبر ي و ســتعجز هــذه العمليــات حــير عــن إعطــاء المثــال الملمــوس للكفــاح المســلح كمــا يزعــم. مجــالس العمــال و الفلحبر
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  إل 
وري لتحطيـــم عـــدوها ل يـــأبر ـــ ورة العنـــف الثـــوري كشـــكل صي ـــ عـــبر التجربـــة الملموســـة للجمـــاهبر و إدراكهـــاالبعـــض لن إدراك الجمـــاهبر لضي

  واسع و منظم للطليعة الثورية ثانيا
ن ذلك بعمل سياس  دعابئ   النضال الثوري أول، يقبر

.الملموس لطاقاتها في
ي وتصـفيتهم يرجــع إل سـوء تقـدير النظـام، و احتقـار.5  إن التدخل الشيــــع والفعال لقـوات النظــام القمعيـة وقـدرتها بشعة عل عـزل المقـاتلبر

  بناء طريق الثورة
.دور الجماهبر في

  
يــ فئــاته و صاعا مســلحا بينهــافرغــم ضــعف النظــام و تزايــد أزمتــه، إل أنــه ل يعــابي  ــ تصــفيةانقســاما ببر

، يفقــد النظــام شعة التــدخل و الحركــة في
 ـــ إقامـــة منـــاطق

ي في  ـــ الصـــبر
يـــ فئـــاته كمـــا وقـــع في ة محـــررة مســـتغلة ظـــروف التطـــاحن ببر المجموعـــات المســـلحة، و يســـمح لهـــم ببنـــاء قواعـــد صـــغبر

 ــ المغــرب إل بســاعات قليلــة يــوم 
 ــ الســنوات الول للثــورة الصــينية، إن هــذه الظــاهرة لــم يعرفهــا الحكــم في

يوليــوز 10الســلطة الحمــراء الول في
هــا، و مـن المؤكـدفالنظام ضعيف ولكنه مركزي. 1971   الوقت الذي لم تزل فيه حركة الجماهبر غبر قادرة عل تعميق هذه الزمـة وتفجبر

 في
ـــ فئـــاته ســـيأخذ طريقـــة الحســـم الشيــــع  ي وط)النقلب العســـكري بصـــفة خاصـــة(أنـــه لـــن يعرفهـــا مســـتقبل، و أن طـــابع الضاع ببر ـــ ، بحكـــم الشر

  المنطقة عبر قواعدها داخل بلدنــا أو
اتيجر  الهام  والمتمركز في يالية ببلدنا بحكم موقعها السبر   مقدمتها اهتمام المبر

الملموسة لبلدنا، و في
ره أمثلــة كوريــا والفيتنــام و الــدومينيكان،   عض اندحارها عل نطاق عال   كما تبر

يالية في اتيجية المبر   اسبانيا، و هذه اسبر
قواعدها الضخمة في

  الكامبودج و اللووس 
ـ  كوبـا، يمكـن أن... و العدوان الحاصل الن في

وط تجعل من تكتيك حرب العصابات المتنقلـة كمـا وقـع في كل هذه الشر
ـــ بالكفـــاح المســـلح(تجـــر الجمـــاهبر إل الكفـــاح و الســـتيلء عل الســـلطة  ـــ الواقـــع الكفـــاح السياس   

ن في ـــ صـــائب بالنســـبة) حيـــث اقـــبر طريقـــا غبر
ي   ل تسمح بتنمية الكفاح الثوري الجماهبر

  المناطق الجبلية الوعرة الير
  حالة استمرارها عل عزلها و حضها في

، و يؤدي بها حير في ي للثوريبر

 
  يتمركز فيها الضاع الطبقر

  المناطق الرئيسية الير
.في

وط تظهــر بشــكل قــاطع  وليتاريــة، و بنــاءإن هــذه الشرــ  ــ بلدنــا، طريــق بنــاء الطليعــة البر
صــحة طريــق الحــرب الشــعبية، الطريــق الوحيــد للثــورة في

  الستيلء عل الرض و تصفية المعمرين الجدد، و تأسيس الكتائب الول
ي في ي الفقراء المعتمدة عل نضال الفلحبر جبهة العمال و الفلحبر

 ــ
ــ شــكل القواعــد الحمــراء المتحركــة لتجنــب شعة تــدخل قــوات العــدو، و توســيع و تعميــق نضــال الجمــاهبر الشــعبية في  

مــن الجيــش الحمــر في
ـ  المنطقــة إل معركـة التحــرر

، و توسـيع جبهـة الكفـاح في يــ المدن، وصول إل بناء المناطق المحررة الول لجمهوريـة مجـالس العمــال و الفلحبر
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  الصحراء الغربية و كفاح الشعب الموريتابي

  في
.الوطيي

ـــ للنظـــام زمـــام وليتاريـــة، بـــل إنهـــا تعط  يـــة و بلـــورة الطليعـــة البر هـــذه العمليـــات ليســـت إذن عـــاجزة فقـــط عـــن دفـــع نمـــو تجـــذير الحركـــة الجماهبر
ـ  قـوي، و

ية، من أجــل إعــادة بنــاء قــواه و تصـفية تناقضـاته، و بنــاء جهـاز فاسر   إنهاء أزمته وتشديد الفاشية وإرهاب الحركة الجماهبر
المبادرة في

 ــ بنــاء منظمــة مــن
ا في  ــ بنــاء البــوليس و تشــتيت الجيــش و إرســال جــزء منــه إل ســوريا، و أخبرــ

ة في  ــ الشــهور الخبرــ
  بــدأها النظــام في

ه ــ العمليــة الــير
 ـــــ واشـــــنطن والجزائـــــر وأســـــبانيا، و تعجـــــل بشـــــكل أساس ـــــ الحـــــل

، و هـــــذا هـــــو أســـــاس تحركـــــات الديبلوماســـــية في ي العملء و البـــــوليس و النتهـــــازيبر
  يحملهــا الوضــع الراهــن

يــال  المريك ــ و تــدفع فئــات الطبقــة الحاكمــة إل التعجيــل بإنهــاء أزمــة النظــام و أمطــار النفجــار الــير إن اتجــاه هــذا. المبر
ــــ تحليلنــــا لزمــــة النظــــام  

ــــ –كمــــا أوضــــحنا في ــــ مثــــل هــــذهالحــــل العســــكرييرشــــح - الحــــل و طــــابعه الساس   
ياليــــة في ، و قــــد تعلمــــت المبر ــــ  

 اليمييي
ـ  يزعـم لنفسـه إقامـة جمهوريــة 

ـ  انقلب عسـكري فاسر
"وطنيـة"و إصــلحات " وطنيـة"الظروف، كيف تستوعب نقمـة الجمـاهبر و سـخطها في

.، و المثلة معروفة"ثورية"و حير 
ــــــ ممارســــــة الجمــــــاهبر المنتجــــــة و المنظمــــــة بطليعــــــةهــــــو أن الثــــــورة مــــــن صــــــنع الجمــــــاهبرة إن مبــــــدأ الماركســــــية اللينينيــــــة الول 6 ، إن الثــــــورة ه 

وليتاريــــا،  ي الطبقــــة الثوريــــة حــــير النهايــــةالبر ــــ الفقــــراء و المعــــدمبر ي ــــ : ، بتحــــالف مــــع جمــــاهبر الفلحبر  
وليتاريــــا ليــــس في الثــــورةالحليــــف الــــدائم للبر

ـ  الديمقراطية
يالية و القطـاع، و لكـن حـير في اكية المعادية للمبر   تهـدف إل تحطيـم الرأسـمالية و بنــاء الشــبر

اكية الـير ، وصـول إلالثـورة الشــبر

 
جوازيـة المتوســطة المجتمع اللطبقر ة و الفئــات الوطنيــة داخــل البر : الذي تنمج  فيه كل أشكال الستغلل، و بتحـالف مـع الجمـاهبر الصــغبر

ـ جبهــة عريضــة تســتهدف إقامــة الجمهوريــة الديمقراطيــة الشــعبية  ـ 
وليتاريــا، في ـ و  :   الحليــف المــؤقت للبر ـي جمهوريــة مجــالس العمــال و الفلحبر

ي ي. الجنود الثوريبر ي الذي ل يمكن بأي حـال مـن الحــوال أن يضــعوه موضـع تـردد أو تحريـف، ليسـت الثــورة-هذه ه  طريق الماركسيبر اللينينيبر

فقط من صنع الجماهبر لن الجماهبر المنتجة و المضطهدة ه  القـادرة عل تحطيــم ســلطة المعمريــن الجـدد و الوسـطاء والرأســمال الجنــير 
 ــ وجــهو الجلدين و تدمبر جهاز الدولة الستغلل  والقمع  عبر الحرب الشعبية الطويلة المدى، و لكن 

ي قوتهــا في ة الثــورة و تــأمبر لضمان مســبر

وليتاريــة ه ــ جوازيــة، فــالثورة البر ــ لــن يكــون إل لصــالح البر وقراط   ــ وجــه أي تحريــف ببر
  تريــد الرتــداد إل الرأســمالية، و في

العــداء، و القــوى الــير
  التاريــــخ يصنعها العبيد هذه المرة لحسابهم الخاص

.أول ثورة في

126



: الوثائق الساسية1980 ــ 1970المنظمة الماركسية ــ اللينينية المغربية "إل المام": الخط الثوري: 

، و ليس عمل تقنيا يمكن أن تقـوم بـه شــبكات معـدة أحسـن إعـداد، إن هـذا الفهـم لفالعنف الثوري إذن هو تتويــــج لممارسة الجماهبر الثورية
ــ شــملت ي ة حبر ــ ء الــذي أثبتتــه اليــام الخبر ــ  

، مهمــا بلغــت درجــة تنظيمهــم و تســليحهم، السر ي يمكــن أن يقــود غل إل المــآزق الدمويــة للمناضــلبر
ـ  هــذا المـأزق(هذه العتقالت كل المجموعات تقريبا 

،) مما يظهر أن الجناح قد زج بكــل مناضـليه في ي و وصـلت إل سياسـير  الحـزب المســالمبر
  لم تعرف طريق الستعمال بعد

.و سقوط كميات ضخمة من السلحة الجيدة الير
ي من نفس المنظور السابق  :يمكننا كذلك أن نضيف الخطأين التاليبر

ــ أمــاكن معزولــة ل يحــدده فقــط وضــع .أ   
لــم يكــن اختيــار المــاكن المحــددة للعمليــات اختيــارا مدروســا، و اختيــارا سياســيا، إن قيــام العمليــات في

يـــا مناســـبا لعمليـــات عســـكرية ـــ مناخـــا جماهبر ياليـــة، ممـــا يعط  ـــ المنطقـــة و تمركـــز المصـــالح المبر  
ـــ في  

ـــ مناســـب، بـــل حـــدة الضاع الطبقر  
جغرافي

ـــ  ي ـــ إل احتلل الرض و مقاومـــة قـــوات العـــدو ) المعمريـــن الجـــدد(تســـتهدف مصـــالح العـــداء الطبقيبر ي تادلـــة، الغـــرب،(و دفـــع جمـــاهبر الفلحبر
  خنيفرة...) سوس 

.كما وقع بصورة عفوية و جزئية في
  ه ــ جـزء ل يتجـزأ مـن .ب 

ئ إل هـذه العمليــات، مـا دام مطلوبـا مـن هـذه الفئـات، الـير ، ممـا سيســير ي مهاجمـة المخزنيـة و رجــال البـوليس العـاديبر
بجانب الجماهبر و طلئعها المسـلحة، المـر الـذي ل يكــون عفويـا، بــل مـن خلل عمــلالجماهبر الشعبية، بان تحول بنادقها إل صدر النظام 

وليتارية داخل هذه الفئات ـ  ضـمان إخلص هــذه القــوات إليــه وسياس  و تنظي   للطليعة البر
، و ل يمكن هــذه العمليــات إل أن تفيـد العـدو في

.منع أي تصدع داخل جهازه القمع 
 " الثــورة" أمــا برنامــج .7

جوازيــة الــير ، و هــو تعــببر عــن نفــس الــروح الطبقيــة البر  ــ
نامــج الصــلج  التفاوضي  ــ إذاعــة ليبيــا، فهــو نفــس البر

المقــدم في
  إقامة 

 جمهورية ديمقراطية برجوازيةتحرك هؤلء في
وليتــاري،. ، و تأكيدا بالتال  لفشلهم التاريجي نامــج البر و هو يختلف اختلفا جذريا عن البر

يــ الفقــراء اك  الحق، عبر دكتاتوريتهـا الحقـة و تحـالف الفلحبر
إن. الذي يستهدف تصفية المصالح القطاعية و الرأسمالية و بناء نظامها الشبر

ي كافيتان لبراز الخلف العميق و الساس  بينهما  ي التاليتبر :النقطتبر
ي  جوازي، هو عبر نامج البر   البر

جوازية- إن شكل الدولة في ، أمـا دولـةالجمهورية الديمقراطية البر   أعل أشكالها، جمهوريــة المجلــس التأسيس ــ
 في

  تمـــارس مــن خللهــا الســـلطة السياســـية و القتصــادية
وليتاريـــا، فتقـــوم عل تنظيـــم المجـــالس الشـــعبية الـــير المجلـــس التأسيس ـــ هـــو تنظيـــم. البر
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ـ  الجمهوريــة الديمقراطيــة
وليتاريــا و حلفائهـا في جوازيــة و دكتاتوريتهــا، و ه ــ دكتاتوريــة القليــة عل الغلبيــة، المجــالس هـ  تنظيــم ســلطة البر البر

.الشعبية، و ه  دكتاتورية الغلبية عل القلية
  ه ـــ عمـــاد

ـــ الفقـــراء، أمـــا الثـــورة الزراعيـــة الـــير ي جوازيـــة عل جمـــاهبر الفلحبر يـــ هيمنـــة الرأســـمالية البر ح ليـــس إل تركبر ـــ المقـــبر - إن الصـــلح الزراع 
  مجالسهم. الثورة الديمقراطية

ي في ي و المنظمبر ي المسلحبر   من المعمرين الجدد من طرف الفلحبر
اع الراضي ي .فه  انبر

IV ية ــ نمو الحركة الجماهبر
ية منذ سنة .1   تلـت مـارس  1970، و بصفة خاصة منذ سنة 68 عرفت الحركة الجماهبر

ـي  65نهوضـا جديـدا أعقـب سـنوات الركـود الـير حبر
  شوارع البيضاء

.أسال رصاص العدو دماء الجماهبر الغاضبة في
  صـبغت شـوارع65لقد شكلت مارس 

ة النضــالية لشـعبنا، ل يقــاس فقـط بمقـدار الضـحايا و الـدماء الــير   نمـو المسـبر
، منعطف تحول حاسم في

  تنادي بإسقاط الملكية، و رفع شعار بسبب شعاراتهاالبيضاء، و لكن 
يةالجمهورية الير   تاريــــخ الحركة الجماهبر

. لول مرة في
جوازيــة الوطنيــة مــن الحكــم، و انفــرادحاصــل موضــوعيا 1965لقــد كــانت   لشــتداد عمليــة النهــب الســتعماري الجديــد، بعــد فشــل و إبعــاد البر

ي عهد الرهاب بشــكل مباشـر منـذ سـنة 1962الطبقة الحاكمة بالسلطة ابتداء من  ، و أدت عمليـة النهـب الشـديد إل تفــاحش1963، و تدشبر
  مارس 

  وضعية قابلة للنفجار و بالقدر الذي كانت عليه في
.1965وضعية الجماهبر بشكل لم يسبق له مثيل، جعل منها أيضا في

امجهـــا و خطهـــابعفويتهـــا نقـــدا دمويـــاأيضـــا،  1965كـــانت  يـــة؛ إدانـــة لبر ـــ مقدمـــة الحركـــة الجماهبر  
، في ـــ ي   كـــانت حـــير ذلـــك الحبر

 للصـــلحية الـــير
، و البلنك  المتسبر ال  ، الليبر .الديمقراط 

اع مكاسب مـن النظــام، بســبب ي و بسبب غياب الداة الثورية القادرة عل بلورة الطاقات الثورية للجماهبر الكادحة، و ضمان السبر بها نحو انبر
يــة، فقــد تحــولت مــارس  إل مذبحــة، و ركــزت الجمــود و الركــود 1965تخــاذل الصــلحية و طبيعتهــا المســاومة و خوفهــا مــن الحركــة الجماهبر

وط أفضل من مرحلة ما قبل مارس    شر
ة، و دفعت النظام إل تصعيد عملية النهب و القمع في ة قصبر .1965داخل حركة الجماهبر لفبر

ـ  يونيــو 
جوازيــة المتخاذلـة في ـ  نمــو الحركــة1967لقد كانت هزيمة النظمــة البر

، و نمـو المقاومـة الفلســطينية المســلحة عــامل ل يمكــن إغفــاله في
ية و نهوضها ابات. الجماهبر  ــ إصيــ

  مقدمتها الطبقة العاملة، طاقاتها النضالية، كما يتجل ذلــك في
ية، و في هكذا بدأت تستعيد الحركة الجماهبر
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ابات التلميــذ و الطلبــة ــ ، ســواء داخــل القطــاع70و تطــورت نضــاليتها بصــفة خاصــة ابتــداء مــن . عمــال منــاجم جــرادة و خريبكــة الطويلــة و إصي
ـ  حركـة الشــبيبة المدرسـية

يــ مـع انتفاضـة فلج ــ أولد خليفـة المجيــدة وســطات، أو في ـ . العمـال  أو داخــل جمـاهبر الفلحبر
فالنضـالت الهائلـة في

اب الجمــاهبر ، و إصيــ   المساومة عل ظهر نضــالت الجمــاهبر
  شكلت رصيدا جديدا للصلحية في

  توجت بمناورة إفران الير
اير و مارس الير فبر

ي برافو"ضد زيارة  1970مايو  4الطلبية الشامل يوم   " لوببر
  مايو و يونيو الير

  نضالتها ضد التجنيد في
، أو في  

وزير خارجية الستعمار السبابي
.حملت معها المظاهرة كوسيلة نضالية دائمة

  أساليبها النضالية.2
ية، تجذير شعاراتها و مطامحها، و تجذير في   نضالية الحركة الجماهبر

ايد تجذير في ي . لقد صحب هذا النمو المبر
ت   حملـت لـواء هـذا التجـذير و عـبر

يـة الـير و شكلت الشبيبة المدرسية، حركة التلميذ و حركة الطلبة، الفئة المتقدمة داخــل الحركـة الجماهبر
، فهـــمانتمـــائهم عضـــوياعنـــه، فجمـــاهبر التلميـــذ بحكـــم  ـــ ين عـــن وعيهـــا الحس  ـــ هـــذه الجمـــاهبر و المعـــبر  

 إل الجمـــاهبر الكادحـــة يشـــكلون مثققي
، ابتــداء مـن مــارس  و هــذا مـا يفش انبثــاق اليســار و حملــه لخــط. 1967و ابتــداء مــن يوليــوز  1965يعكســون بدايــة تبلــور الــوع  لـدى الجمــاهبر

يـــة ة الثوريـــة الجماهبر ، و هـــذا النبثـــاق هـــو التعـــببرمـــن داخـــل طلئـــع حركـــة التلميـــذ و الحركـــة الطلبيـــة/ جـــذري اتجـــاه مختلـــف قضـــايا المســـبر
يــة ية و اكتسابها طابعـا أقـوى باعتبـار أن اليســار الثـوري هـو حامــل مسـتقبل أقـوى و تنـام  الحركـة الجماهبر الناضج عن تجذير الحركة الجماهبر

.كقوة تاريخية حاسمة
  الـذي ســتلعبه كطليعــة للثــورة، و لكـن مـن زاويـة

أما بالنسبة للطبقة العاملة فإن هذا التجذير، ل يمكن وضعه من زاوية مقياس الدور التاريجي
  تحـدد وضــع الطبقــة العاملــة، فمنــذ 

وط الموضــوعية الــير ابات الطبقــة العاملــة و بصـفة خاصــة منــذ خريــف 1968الشرــ تتواصــل و تتعمــق إصيــ
ـــ نضـــالها بشـــكل خـــاص ظـــاهرة . 1971  

اف القويـــةو تـــواجه الطبقـــة العاملـــة في ي يد الطبقـــة العاملـــة، و ه ـــ إحـــدى النتائـــجالســـتبي ـــ  ـــ تشر
  تعيي

، الـــير
 ــ ظــل تزايــد الســكان الهائــل، و

  للبلد، الذي ين ـ  البطالــة بشــكل قــوي في
الحتمية لسياسية النظام التبعية القائمة عل معاداة التصنيع الحقيقر

هــــذا يجعــــل شــــعارات الطــــرد و فصــــل العمــــال و إقفــــال المعامــــل تتصــــدر نضــــالت الطبقــــة العاملــــة، بالضــــافة إل شــــعارات الحريــــات النقابيــــة و
ي و القمع  ي النقابيبر  و هذا تحول ... النضال ضد الممثلبر

ي نضالت كيقي   1971 مهم داخل نضالت الطبقة العاملة، إذا قارنا ببر
و ما قبلها الير

  الجور، و أدت إل تحقيق رفع الجور العام
ـ . كانت تتصدرها نضالت الزيادة في

ـ  نضـالت الطبقـة العاملـة يجعلهـا في
إن هذا النمو و التجذر في
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 ــ نضــال
 ــ احتلل المعامــل و مواجهــة عنــف قــوات القمــع كمــا هــو واضــح في

 ــ أســاليبها النضــالية يتجل في
مواجهــة جهــاز القمــع و يفــرض تجــول في

 ـــ القنيطـــرة و نضـــالت عمـــال النســـيج، و مــن
 ـــ احتلل المســـاكن و نضــالت عمـــال الكـــارطون في

عمـــال قطـــارة و نضــالت عمـــال خريبكـــة الخبرـــ في

 ــ
 ــ خريبكــة و قطــارة، و بــرز بشــكل واضــح في

 ــ تحــول عل مســتوى أســاليب التنظيــم، هــذا مــا يدشــنه عمــال المنــاجم في
مظــاهر هــذا التحــول الكيقي

اب و ســهرت عليــه   نظمــت الصيــ
اب الــير يــ قــام العمــال قاعــديا بتنظيــم لجــن الصيــ اب عمــال الســكك الحديديــة البطــول  الخبرــ حبر كمــا أن. إصيــ

  نفس التجاه
ة تسبر في   السابيع الخبر

  الخارج في
  قامت بها الطبقة العاملة في

.النضالت و المظاهرات الضخمة الير

ــ وجــه الطبقــة العاملــة وتمــارس تكســبر نضــالتها و تفتيتهــا، و إجهــاض ظهــور الــوع   
ة في وقراطيــة النقابيــة ل زالــت تشــكل عرقلــة كــببر إل أن الببر

يد الطبقـة و ـ  تشـر
وقراطيــة النقابيـة الحليـف الموضـوع  للرأســمال في ء الذي يجعل مـن الببر  

وليتاري الذي يتنام لدى الطبقة العاملة، السر البر
ة  وقراطية النقابيةاضطهادها، مما يفرض عل هذه الخبر .ربط نضالها ضد الرأسمال و القمع بالنضال ضد الببر

ـــ مواجهـــة نظـــام  
ة في ـــ ة تجـــد نفســـها مباشر ـــ ـــ فـــإن هـــذا التجـــذير يكتســـب طابعـــا أكـــب  حـــدة، فالجمـــاهبر الفلحيـــة الفقبر ي أمـــا داخـــل حركـــة الفلحبر

ي يحــالون عل يـــ أو عــاطلبر يدهم و تحــويلهم إل عمــال زراعيبر ـ اع أراضــيهم و تشـر ي ، حيــث تمــارس عمليــة انــبر ــ المعمريــن الجــدد و جهــازهم القمع 
ـ  شــكل أيـدي عاملـة

ـ  أحســن الحـوال يصــدرون إل الخـارج في
ـ  مـدن الزديـر، و في

و بـدل مـن أن تســتطيع مهزلـة. معسكرات العتقال الجماعيــة في
  تتســع، فإنهـا خلقـت جـوا متــوترا بســبب طـرق التوزيــــع و وسـائله ممـا يجعـل" الثورة الزراعية) "حسن(

تجميد و إخمـاد التمـردات الفلحيــة الـير
  النهاية ملكا لجهاز الدولة بعدة وسائل 

  القليلة الموزعة في
ائب، ... (من الراضي ).إلخ...ما يس  بالتعاونيات، القروض الجبارية، الضي

يــ و مطـالبهم وبأسـاليب أكــب  جدريـة  ـ  مواقـع الصـدام المباشـر) احتلل الرض(هكذا فإن شـعار الرض يتصـدر نضـالت الفلحبر
ممـا يضـعهم في

  هذا المجال 
، و المثلة معروفة في ...).أولد خليفة، سطات أولد تايمة، تسلطانت، أنكاد، آيت علة (مع الجهاز القمع 

  ترتبـــط شــديد الرتبـــاط
 ـــ نضـــالتها، ليـــس فقـــط عل مســـتوى الحركــة الطلبيـــة الـــير

جوازيـــة الصـــغرى بــدورها نمــوا كيفيـــا في و تعــرف جمـــاهبر البر
 ــ مقــدمتها تزايــد قاعــدتها مــن أبنــاء الجمــاهبر الكادحــة، و تمركــز متقــدم للفكــر الثــوري و اليســار

بحركــة الجمــاهبر الكادحــة و تتــأثر بعــدة عوامــل في
ابا وطنيــــا موحــــدا و شــــامل لول مــــرة منــــذ  ــــ ــــ الــــذين شــــنوا هــــذه الســــنة إصي ي ، و كــــذلك1965داخلهــــا، بــــل كــــذلك قطاعــــات الســــاتذة و المعلمبر

  من طرف كمشة الطبقة الحاكمة...المهندسون و التقنيون و صغار التجار 
.، الذين يتعرضون للقمع القتصادي و الثقافي
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ـ  نضــالتها نحــو .3
يــة، هــو اتجاههــا في ة لنمــو الحركــة الجماهبر يــ  ــالوحــدة إن إحــدى الظــواهر الساســية الممبر

، و هــذه الظــاهرة رغــم أنهــا ل تــزال في
  يمارســـها الحكـــم و أذنـــابه مـــن

ـــ إزاحـــة لعراقيـــل التقســـيم الـــير  
ـــ نظرنـــا، لن هـــذه الوحـــدة تعيي  

ـــ أهميـــة خاصـــة في مرحلتهـــا البدائيـــة إل أنهـــا تكتس 
يــة قـوة أمثـل ، و تعط ــ للحركــة الجماهبر ي ي و النتهــازيبر ي النقــابيبر وقراطيبر   التلميـذ والطلبــة، و دعـم. الــببر

 ــ التحــام حركــير
لقـد بـدأ ذلـك يتجل في

ابات الســـاتذة و ـــ اب الموحـــد و الشـــامل عل مســـتوى كـــل قطـــاع الســـكك الحديديـــة، و عل مســـتوى إصي  ـــ الصيـــ
الجمـــاهبر لهمـــا، و تبلـــور أكـــب  في

ي حول شعارات موحدة، وبدأ يتطور نسبيا داخل قطاع النسيج كما أن أشكال التضامن قد بدأت تتسع و تهدد بتكسبر كل العوائق و. المعلمبر
ية ي مختلف فصائل الحركة الجماهبر .الحواجز ببر

ي مـن وقراطيـة، و قصـور الـوع  الجمـاهبر   مراحلهـا البدائيـة الول، فـالقوى النتهازيـة و الببر
و واضح أن هذه الوحدة ل تزال عفوية و جزئية في

ي   ل تزال تمنع هذه الوحدة من أن تأخذ طابعها المتماسك و المتلحم الذي يخيف بحق النظام و النتهازيبر
ي العراقيل القوية الير .ببر

وليتاريــا هــو العامــل الحاســم؛  ــ جبهــة ثوريــة واحــدة بقيــادة البر
وليتــاري القــادر عل بلــورة الطاقــات الثوريــة للجمــاهبر في غيــاب الحــزب الثــوري البر

  ظل 
 ــ ظــل نضــالت مهنيـة تفـرض تقســيماالنضال السياس  الثوريفهذه الوحدة تشتد و تتماسك في

  مواجهة النظــام ول يمكـن أن تتبلــور في
 في

ية يحمل بذور وحدتها و قوتها ي هذا القطاع و ذاك، و هذا المعمل أو الخر، إل أن اتجاه الحركة الجماهبر   نضالت الجماهبر ببر
.في

ـ  خــط واحـد ل.4
يـة، ليـس نمـوا مسـتقيما و صـاعدا في  نريد أن نشدد هنا عل طابع هذا النمو، إن هذا النمـو و التجـذير داخـل الحركـة الجماهبر

  تفرضـها بشــكل أساسـ  
  اتجــاه التصــاعد و التجــذير و الوحــدة عـبر النكبـات و الخطــاء الــير

يــةعفويـةانعراج فيه، بل هو نمو في  الحركـة الجماهبر
  تظل 

  الوضع الراهنالطابع الساس الير
ية في . للحركة الجماهبر

ـ  هـذا القطـاع أو ذاك، بـل هـو طـابع المرحلـة التاريخيـة ككــل ابتــداء مـن 
اجعــات جزئيــة في   يحـددها بشـكل1968إن هذا النمو ل يقاس ببر

، و الـير
، هـــذا: أساس ـــ العامـــل الموضـــوع  الرئيس ـــ  تصـــعيد الضـــطهاد و الســـتغلل مـــن طـــرف القليـــة الحاكمـــة و تفـــاحش وضـــعية و بـــؤس الجمـــاهبر

  القطب الخـر الفقـر و الجهـل، و العـزم عل النضــال أيضـا، إن الواقــع الموضـوع  يـدفع
اء والبذخ، و في   هذا القطب الب 

التصعيد الذي يمركز في
يـة ـ  حـد ذاتـه،. الجماهبر إل النضال بكل أخطاء هذا النضال و قصوره الناتج عن عفوية الحركـة الجماهبر

ـ  في
بيـد أن العامـل الموضـوع  ل يكقي

ي بعملية نشوء و تبلور الحزب الثوري .و ل يمكنه أن ينقل نضال الجماهبر إل مرحلة النضال الثوري الجذري بل إن هذا النتقال رهبر
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نا   أشـر
يــة الخصـائص الـير ـ  الحركـة الجماهبر

، بعضـها يـرى في ي نريـد أن نشـدد عل هــذه المسـألة لن نزعــات متعــددة قـد تبلـورت داخـل المناضـلبر
  للحركة الماركسية

  ظل الوضع الذابر
  شكل إيجابر  بشكل يدفع إل نزعة مغامرة قد تجره إل أخطاء قاتلة في

اللينينية و تصــاعد فاشــية-إليها في
يـــ(النظـــام،  اجعـــات الجزئيـــة و تجعـــل منهـــا ردة يمينيـــة داخـــل حركـــة الجمـــاهبر و هـــذا). نفـــس أخطـــاء البلنكيبر  ـــ تقـــدير تلـــك البر

و أخـــرى تبـــالغ في

 
.التقدير يهدد بنشوء انعزالية مميتة داخل اليسار الماركس  اللينييي

يـــة ـــ علقـــة الحركـــة الجماهبر  
يـــة، نظـــرة ضـــيقة و ســـطحية في ـــ نظـــرة ضـــيقة و ســـطحية للحركـــة الجماهبر  

إن أخطـــاء هـــذا التقـــدير تقـــوم أساســـا في
  قطاعات يوجد داخلها اليسار

ية و الضطهاد في اجعات الحركة الجماهبر .بالقمع المسلط، نظرة ضيقة لبر
اجعات محــدودة داخــل هـذا القطـاع أو ذاك، إنــه مرتبــط بتصـاعد فاشـية النظــام، ية ل يمكن قياسه ببر فما يس  بالردة داخل الحركة الجماهبر
 ــ التــوجيه، و

 ــ في
يــة و نمــو جــذريتها، كمــا أن أخطــاء اليســار الماركس ــ اللينييي و هــذا التصــاعد نفســه هــو رد فعــل النظــام عل نمــو الحركــة الجماهبر

ـ  هـذا النمـو
وقراطيـة النقابيـة و النتهازيـة في   تزرعهــا الببر

، يفرض ذلـك؛ بالضـافة إل العراقيــل الـير   التأطبر
  الثوري و في

  العمل الدعابئ
قصوره في

يــــة و فــــرض تراجعــــات داخلهــــا و الحتفــــاظ بهــــا تحــــت ــــ تكســــبر الحركــــة الجماهبر  
وط مثــــل هــــذه لتحقيــــق مآربــهــــا في ــــ   يمكنهــــا اســــتغلل شر

و الــــير
.وصايتها

ي الذاتيــة، إنــه تجــذير و نمــو  ــ خــط مســتقيم وســهل، و وفــق رغبــات الثــوريبر
إن طــابع المرحلــة، كمــا رأينــا، هــو النمــو والجذريــة، و هــو نمــو ل يتــم في

يفرضه واقع الجماهبر المضطهدة نفسها، من خلل الخطــاء و النتصــارات، مـا دام الطـابع الساسـ  هـو العفويـة بكــل مـا تحملـه هـذه العفويـة
يـــة  ـــ قـــوة الحركـــة الجماهبر

وليتاريـــة،. مـــن تفكـــك و تشـــتيت في  ـــ المقـــام الول، بانبثـــاق الداة الثوريـــة البر
وط في و مـــا دام تجـــاوز هـــذه العفويـــة مشرـــ

ياليـة، فــإن هـذا يطـرح ـ  و ســيدته المبر
  مواجهة العـدو الطبقر

اصة وحاسمة في ية و بلورتها كقوة مبر القادرة عل بلورة الطاقات الثورية الجماهبر
ئ لكــل القيــادات الصــلحية   عملية نشوء و تبلور الداة، باعتباره البديل الناسر

  مهامه الساسية في
بالدرجة الول عل اليسار الماركس  اللينييي

يـــة، داخـــل الطبقـــة  ـــ قلـــب الحركـــة الجماهبر
و النتهازيـــة المتعفنـــة و النقلبيـــة، و ذلـــك مـــن خلل قـــدرته عل نهـــج خـــط ســـليم و طـــرح نفســـه في

ـــ تعمقهـــا بنمـــو قـــوة و جذريـــة  
وطة في ياليـــة، تلـــك التناقضـــات المشرـــ ـــ الفقـــراء، و قـــدرته عل تعميـــق تناقضـــات النظـــام و المبر ي العاملـــة و الفلحبر

ية .الحركة الجماهبر
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اللينينية- مهام الحركة الماركسية : ثانيا 
يــــة -يشــــكل قصــــور الحركــــة الماركســــية ــــ تــــأطبر و تنميــــة نضــــالت الحركــــة الجماهبر  

ــــ الفقــــراء و الشــــباب: اللينينيــــة في ي الطبقــــة العاملــــة و الفلحبر
 ــ الوضــع الراهــن –كمــا رأينــا

 ــ الــذي يــدخل في
يــة كقــوة حاســمة عل ســاحة الضاع الطبقر  ــ تــأخر تبلــور الحركــة الجماهبر

-الثــوري، عــامل أساســيا في
 ــ. مرحلــة جديــدة

وليتاريــة، فســيبقر أمامهــا قطــع مراحــل طويلــة في فمــا دامــت الطبقــة العاملــة و مجمــوع الجمــاهبر الكادحــة لــم تفــرز طليعتهــا البر

جوازي الصغبر جوازية الوطنية و اندحار الجناح التآمري البر .نضالها، أمام تزايد أزمة النظام و تصعيد فاشيته و أمام انحلل البر
وليتاريــــة، بحكــــم أنهــــا حاملــــة  ــــ عمليــــة بنــــاء الداة الثوريــــة البر

و عل الحركــــة الماركســــية اللينينيــــة و ه ــــ المرشــــحة تاريخيــــا للقيــــام بــــدور حاســــم في
 ــ عمليــة تبلــور الداة، و إذا لــم

 ــ خطهــا و ممارســتها، مــن أجــل الســبر قــدما في
إيديولوجيــة الطبقــة العاملــة، عليهــا أن تحقــق قفــزة كيفيــة جديــدة في

ـ  مختلـف مسـتويات
وط الجديـدة للوضـع الراهــن، الـذي يتطلـب تحـول جديـدا في ـ  الشـر

تستطع تحقيق هذه القفزة المطلوبــة بشـكل حاسـم، في
  ه ــ بالدرجــة الول

ـ  عمليــة انبثــاق الداة الثوريـة، الـير
العمل الثوري، السياسية و اليديولوجية والتنظيمية، فإنها ستعجز عن القيام بدورها في

 الطليعـة الثوريـة المنظمــة بحركـة الطبقـة العاملـة أول، و مجمــوع الجمــاهبر الكادحـة، و ه ــ عمليــة كفاحيــة شـاملة، تتطلـب خطـااندماجعملية 
، مــن. إيديولوجيا وسياسيا و تنظيميا سديدا إن الحزب الثوري هو حصيلة هذا الندماج، فهو يتأسس و يتـدعم كقيــادة عامــة لكفــاح الجمــاهبر

خلل تقـــدم هـــذا الكفـــاح نفســـه و تعمقـــه، فليـــس بنـــاء الحـــزب الثـــوري عمليـــة تتـــم خـــارج كفـــاح الجمـــاهبر بشـــكل ســـل   و هـــادئ، ليـــس الحـــزب
يـــة أو نتيجـــة لهـــا، إنـــه  ـــ عنـــف الكفاحـــاتمنتـــج و نتيجـــةالثـــوري معط ســـابقا عل الحركـــة الجماهبر  

ـــ نفـــس الـــوقت، يتصـــلب و ينصـــهر في  
 لهـــا في

.الشاقة للجماهبر الكادحة
 ــ الوضــع الراهــن معالجــة وضــعية الحركــة الماركســية

ورية في  -ســنحاول مــن خلل طــرح وتحديــد المهــام الوليــة و الضيــ
اللينينيــة و قصــورها، الــير

  نظرنا 
يــتشكل في ي اللينينيبر ـ  المرحلــة الراهنــةأرضية للتقاء و تضافر جهود جميع الماركســيبر

و يبقـر واضـحا أننـا.  لمواجهـة حازمـة لواجبــاتهم في
مـــا لـــم نـــواجه بنجاعـــة هـــذه الوضـــعية الذاتيـــة، و مـــا لـــم ننكـــب عليهـــا، فلـــن نســـتطيع إل ترديـــد الشـــعارات الفارغـــة و الضاع الـــدائم حـــول القمـــع

ية، أو خيانة الحزاب الصلحية اللينينية هو أمر ل يمكــن أن-ومعالجة وضعية الحركة الماركسية. وفاشية النظام، أو تخلف الحركة الجماهبر
هــا، مــن خلل   تثبر

يــة، ومــن خلل الصــعوبات اليوميــة الــير  ــ صــلب الحركــة الجماهبر
 ــ نقــاش هــادئ، بــل يتــم في

يــة، في يتــم خــارج الحركــة الجماهبر
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ي الحركة الماركسية اللينينية و تصليبها بدروس النضال ذاته .الخطاء و القمع ذاته، و تمتبر

- الطبقة العاملة1
.اللينينية داخل الطبقة العاملة، بحكم أن الطبقة العاملة ه  طليعة الثورة-يرتبط تبلور الداة الثورية، بتجذر الحركة الماركسية

  طليعـةالطبقة العاملة طليعة الثورة: ليست موضوعة 
، موضوعة عقائدية جامدة، بل حقيقة موضوعية تؤكدها نضالت الطبقة العاملة في

ز يوميـا رغـم العراقيــل 1955كفاح شعبنا، سواء قبل  ة، إنـه الـدور الـذي يــبر ـ  السـنوات الخبرــ
من أجل الستقلل، أو ما بعـده وبصـفة خاصـة في

وقراطيــة النقابيــة ذنــب الرأســمالية المتــدل  داخــل الطبقــة العاملــة، و يشــكل غيــاب ــ وجــه طبقتنــا العاملــة مــن طــرف الببر  
العديــدة المزروعــة في

وليتـاري الـذي يشـكل ـ  تكســبر نضـالت الطبقـة العاملـة و تـأخر الـوع  البر
وقراطيــة النقابيـة في ـ  اســتمرار هيمنـة الببر

الفكر الثوري عرقلـة أخـرى في
  تحول الطبقة العاملة إل بروليتاريا، إل طليعة لكفاح شعبنا

.العملية الحاسمة في
ي وليتـــاري، يجـــب أن يأخـــذ شـــعار التجـــذر داخـــل الطبقـــة-لهـــذا يتحتـــم عل الماركســـيبر ـــ تكـــثيف مجهـــوداتهم مـــن أجـــل تبلـــور الـــوع  البر ي اللينينيبر

 ــ مجــالت العمــل الثــوري و وســائله الدعائيــة و التنظيميــة، إل أن هــذا العمــل داخــل الطبقــة العاملــة ل يتــم
العاملــة المكانــة الول و الساســية في

  سنعرضـها، مـن خلل إنجــاز الجريــدة
فقط ضمن علقة ضيقة بالطبقة العاملة و بها وحدها فقط، بل إنه يتم من خلل إنجاز كل المهام الير

و نشرـــ الفكـــر الثـــوري، مــن خلل رؤيــة سياســـية واضـــحة للوضــع الراهـــن و شـــعارات واضــحة للنضـــال، مــن خلل ربـــط نضــالت حركـــة الشـــبيبة
بالطبقـــة العاملـــة، و فضـــح طبيعـــة النظـــام الفاشـــية، و قبـــل ذلـــك بتـــوفر حركـــة ماركســـية لينينيـــة صـــلبة و) حركـــة التلميـــذ و الطلبـــة(المدرســـية 

:طليعية، من أجل ذلك فإن هذا العمل ل يمكن إنجازه إل بمراعاة العتبارات الساسية التالية 
ي.1 نــا العماليــة، و لجــل ذلــك يجــب عل الماركســيبر  ــ أول رفــع الــوع  السياس ــ لجماهبر

ــ العمــل عل شــن النضــال السياس ــ ضــد- ينبعي ي اللينينيبر
ـــ جميـــع فئـــات الجمـــاهبر الكادحـــة، مـــن أجـــل فضـــح النظـــام و تعريـــة طـــبيعته القمعيـــة و الســـتغللية، و تبيـــان ارتبـــاط الباطرونـــات  

النظـــام، و في
ـ  المرحلــة الراهنــة عل فضــح النظــام و تعريــة القنعــة

يــة ديناميــة و قــدرة في بالنظــام، و ببوليســه و ســجونه، و داخــل أشـد فئــات الحركــة الجماهبر
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نا العماليـة، و القيـام بالدعايـة   تمكن من ذلك، و الدفع بها إل اللتحام بجماهبر
  يتسبر بها أحيانا، داخل حركة التلميذ و حركة الطلبة الير

الير
  شن النضال السياس ــ . و التحريض وسطها كحركات نضالية، أو لتكوين أطر مناضلة مستعدة للقيام بهذا الدور العظيم

 ــ كــل قطاعــاتينبعي
في

 ـــ أن ل يســـقط الماركســـيونالمجتمـــع
 ـــ خطـــر حض علقتهـــم بالطبقـــة-، حـــير يتـــم تبلـــور الـــوع  الثـــوري لطبقتنـــا العاملـــة، لهــذا ينبعي

اللينينيـــون في
، ل يمكــن حملــه إل العامــل  ــ  

ــ الطبقر ، ذلــك لن الــوع  السياس  ــ ، أي خــارج النضــال القتصــادي، مــن خــارجإل مــن الخــارجالعاملــة، و بهــا ل غبر
ي العمال و أصحاب العمال، فالميدان الوحيد الذي يمكن أن نستمد منه هذه المعرفة هو ميدان علقات جميع الطبقات دائرة العلقات ببر

ـ  لحمــل المعرفـة:  الطبقـات بعضـها تجـاه بعـض، و لـذلك فـإنه عل سـؤال جميـعو الفئات اتجاه الدولـة و الحكومـة، ميـدان علقـات 
مـاذا ينبعي

، فضـل عــن ـ  الميــدان العملـ 
ـ  معظــم الحـالت المشــتغلون في

ـ  بـه في
السياســية إل العمـال ؟؟ ل يمكـن تقـديم ذلـك الجـواب الوحيـد الـذي يكتقي

ــ جــواب "القتصــادية"أولئــك الــذين يميلــون إل   
اكيون"الــذهاب إل العمــال: "، و نعيي ــ يحمــل الشــبر إل) الشــيوعيون(الــديمقراطيون -، ’’فلك 

  لهم 
  لهـم أن يرسـلوا فصـائل جيشــهم التوجه إل جميع طبقات السكانالعمال المعرفة السياسية ينبعي

، مـا.‘‘ (إل جميــع الجهـات، ينبعي يــ لينبر
).105العمل ؟ ص 

ي.2   عل الماركسيبر
ية، مـن أجـل النضـال السياسـ  العــام ضـد النظـام- هكذا ينبعي ي التوجه إل جميع طبقات و فئات الحركة الجماهبر اللينينيبر

  يمكنها، بنضالتها المتصاعدة، أن تفضح طـبيعته و أن
وطنا الراهنة داخل حركة التلميذ و حركة الطلبة، الير   شر

و فضحه، وهو عمل يتم في

 , تظهر لجماهبر العمال، ارتباط الباطرونات بجهاز الدولة القمع 
ي تنبثق جماهبر هذه الحركات من الجماهبر الكادحة الير وبصفة خاصة حبر
ـــ هـــذه الحركـــة يمكـــن للحركـــة الماركســـية  

ة، و في ـــ ـــ الســـنوات الخبر  
-يشـــكلون مثقفيهـــا، و ل يمكـــن أن نقلـــل مـــن التـــأثبر الـــذي خلقتـــه نضـــالتها في

  والتنظي ـ 
ود بأطر مناضلة للقيام بمهام العمل الثوري داخل الطبقة العاملـة، أطـر تكـون قـد تمرسـت بالعمــل الثـوري، الـدعابئ ي اللينينية أن تبر

ف الثــوريداخــل حركــة الشــبيبة المدرســية و أصــبحت قــادرة عل  ايــدة و المتجــذرة. القيــام بــدور المحــبر ي يــ المبر كمــا أن نضــالت جمــاهبر الفلحبر
ــ دفــع الــوع  داخــل الطبقــة العاملــة و تعميقــه باســتمرار، ممــا يخلــق الســس الول لعمليــات   

ــ يشــكل عــامل أساســيا في بنــاء جبهــةبشــكل أساس 
ي الثورية وط بلدنـا الملموســة، العمال والفلحبر   شر

يــ الفقــراء، لن الطبقة العاملة في ، ليـس فقـط عمـالترتبــط بأشـد الروابـط بجمــاهبر الفلحبر
 ــ البـوادي، بشــكل أساس ــ 

  ينميها النظام في
  قلب البادية، و لكن داخل الصناعات الير

 (المناجم الموجودة في
معامــل الســكر و المصــنوعات الــير
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ايــــدة باســــتمرار، و يشــــكل جمــــاهبر التلميــــذ الســــند التكــــتيك )تعتمــــد عل الزراعــــة
ي ــــ الخــــارج المبر  

نــــا العماليــــة في ء بالنســــبة لجماهبر ــــ  
، نفــــس السر

ي الفقراء   العمل داخل البادية بحكم اتساع جماهبر التلميذ من أبناء الفلحبر
.الرئيس  للحركة الماركسية اللينينية في

ــــ البلد3  
ة ل تتــــم إل في   ستســــقط النظــــام، إن هــــذه المســــبر

وط الملموســــة لبلدنــــا، ل يشــــكل كفــــاح الطبقــــة العاملــــة ذاتــــه القــــوة الــــير ــــ ــــ الشر  
ة في

ــ عمل ي ي اللينينيبر جوازية، و يكون مفروضا عل الماركسيبر وليتاريا و البر ي البر   بشكل رئيس  ببر
الرأسمالية المتقدمة حيث يتمركز الضاع الطبقر

جوازيـــة مـــن الســـلطة و وط النتفاضـــة، فيتـــم إزاحـــة البر ـــ ـــ نضـــج شر ي عية الموجـــودة، إل حبر ـــ ي كـــل الشـــكال الشر سياســـيا دعائيـــا طـــويل، مســـتغلبر
وطها الماديــة   تتــوفر كــل شرــ

اكية، الــير  ــ بنــاء الشــبر
ع حــال في وليتاريــا عليهــا؛ و تشرــ  ــ الظــروف الملموســة لبلدنــا و لغلــب أجــزاء. اســتيلء البر

أمــا في
  الثورة،طليعة الثورةالوطن العربر  ل تشكل الطبقة العاملة إل 

  بنية شبه استعمارية و شبه إقطاعية، يشكل فيها الفلحون قوة رئيسية في
، في

يــ الفقــراء و وليتاريــا، فيكــون لزامــا عل الطبقــة العاملــة و حزبــهــا السياس ــ بنــاء تحــالف ثــوري مــع جمــاهبر الفلحبر و جمــاهبر واســعة مــن شــبه البر
ي الذين يشكلون    المائة من السكان، و يكون الشكل الرئيس  للكفاح مـن أجــل الســلطة تبعـا لـذلك هــو الحــرب الشــعبية الطويلــة 75المعدمبر

في
يــ الفقــراء و بصـفة خاصـة العمــال وط تفـرض عل الحركـة الماركســية اللينينيــة تنظيــم إرســال مناضــليها إل جمــاهبر الفلحبر المـد، إن هــذه الشرــ
وليتاريــة و ضــمان قيادتهــا يــ الفقــراء، ممـا يسـاعد عل بلــورة الطليعــة البر يــ الطبقــة العاملــة و الفلحبر يــ الــذين يشــكلون محـور التصــال ببر الزراعيبر

.للثورة
وليتاريـــة، يتطلـــب مـــن الحركـــة الماركســـية.4 وليتـــاري لطبقتنـــا العاملـــة و تكـــوين الطـــر البر اللينينيـــة القـــدرة عل القيـــام بعمـــل- إن رفـــع الـــوع  البر

  مـــــن هيمنـــــة
ـــــ الماركســـــية اللينينيـــــة، باعتبارهـــــا النظريـــــة الثوريـــــة للطبقـــــة العاملـــــة، بشـــــكل كـــــثيف و واســـــع، فالطبقـــــة العاملـــــة تعـــــابي   لنشر

دعـــــابئ
ي الحـازم ضـد مختلـف   ل تزول من تلقاء نفسها، و ل بحركة الطبقـة العاملـة العفويـة، بـل مـن خلل نضـال الثــوريبر

جوازية الير اليديولوجية البر
وقراطيــة النقابيــة، ول يــزال هــذا العمــل قاصا جــدا و متخلفــا  ــ الببر

جوازيــة عل الطبقــة العاملــة، و بأبشــع صــورها المتمثلــة في أشــكال الهيمنــة البر
وغبر قـادر أمـام ثقـل هــذه الهيمنـة، الـذي يجـب أن يتنـوع بأشــكال عـدة و مختلفـة مـن المناشـبر إل الكراريـس إل التحريـض و الدعايـة الشـفوية،
  أن تقوم بفضح النظــام

  نضالت الطبقة العاملة، بل ينبعي
  أن ل تحض عملها في

  ينبعي
  هذه المهمة، الير

إل أن الجريدة ه  الشكل الرئيس  في
ـ و تنــاحر مختلــف القــوى الجتماعيــة، يجــب أن تتـــوجه الجريــدة إل كــل الشــعب و فئــاته، و أن تتــوفر عل شــبكة ـ 

و طــبيعته، و بالضاع الطبقر
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 ــ كــل البلد و قطاعــات المجتمــع، لقــد بــدأ تحقيــق هــذه المهمــة الحاســمة مــع بــروز 
 " إل المــام" توزيــــع و لجــان القــراءة و جميــع التقــارير في

الــير
ي لهـا، الـذين ل يجعلــون ي الثــوريبر يتعمق دورها بيد أنهـا مـا تــزال قاصة عـن القيـام بهـذا الـدور عل أحسـن وجــه، و ذلـك بحكـم معاملـة المناضـلبر
ا عامـــا للتشــــهبر بالنظــــام و أمــــام الشــــعب كلــــه، و ذلــــك عــــبر توزيعهــــا بالشــــكل المطلــــوب داخــــل الطبقــــة العاملــــة وتنظيــــم لجــــان قراءتهــــا منهــــا منــــبر

.ومساندتها، و جمع التقارير والخبار و إرسالها إليها لنجاز دورها عل الوجه المطلوب
ـ .5 وليتاريــة هـ  ، إناللجــان العماليــة الشية إن الوســيلة الرئيســـية لمهمــة التجــذر داخــل الطبقــة العاملــة و الــدفع بنضــالتها و تكــوين الطــر البر

ــ و إيــــديولوجر  موســــع، ينطلــــق مــــن الواقــــع الملمــــوس قــــدرتنا عل بنــــاء اللجـــان العماليــــة بشــــكل كـــثبر وتوســـيعها، و القيـــام داخلهـــا بعمــــل سياسـ 

 
وليتاريـــة الـــير ـــ وســـيلة تكـــوين الطـــر البر للعمـــال و مـــن مشـــاكلهم اليوميـــة، هـــو مقيـــاس تمركزنـــا داخـــل الطبقـــة العاملـــة، إن اللجـــان العماليـــة، ه 

ــ وســـيلة إيصـــال الفكـــر الثـــوري وحملــــه إل جمــــاهبر ، هـ  ـــ العمـــال و تجـــاوز النضـــال النقـــابر  ــ وســــيلة رفـــع وع  وليتاريـــة، هـ  ستشــــكل الطليعـــة البر
، بــل وفــق الممارســة الملموســة للســتغلل و الضــطهاد الــذي يعــانيه العمــال، و بلغــة العمــال البســـيطة و  

العمــال، ليــس بشــكل ســـطج  وفــوفر
جوازي، و تســيبر العمــال لنضــالهم و فــرض وقراطية النقابية و كل أشكال سيطرة الفكر الــبر   إزاحة هيمنة الببر

الرائعة، و ه  الوسيلة الرئيسية في
اب عمــال الســكك الحديديــة الخبـرالمجالس النضالية   أثبـت إصيــ

  يمارس العمال فيها توجيه نضالهم وفق مطامحهم، و ه  الير
 القاعدية الير

اب   لجان الصي
ورتها كشكل ديمقراط  للقيام بنضالهم بأنفسهم في .صي

ي معهــم، فه ـــ تتكـــون كحلقــات و يتــم تكـــوين هـــذه اللجـــان العماليــة الشية حســـب الواقـــع الملمـــوس لواقـــع العمـــال و إمكانيـــات عمـــل المناضـــلبر
اب نقــــابر  أو كحلقــــة لدراســــة  ــــ ي مــــن أجــــل تنظيــــم إصي ي أو" إل المــــام"للمناضــــلبر ببر ــــ أو كلجــــان لجمــــع المســــاعدات الماديــــة لعمــــال آخريــــن مضي

، و يتم تحويل هذه اللجان إل لجان ثورة، بمقدار تطور عملنا معها و بتطــور هــؤلء ي   حالة توفر عمال متقدمبر
مطرودين، أو لجان سياسية في

.العمال داخل هذه اللجان كأطر بروليتارية متقدمة
ــ بنــاء اللجــان داخــل   

ــ مقدمــة عملنــا في  
وليتاريــة الساســيةويجــب أن نضــع في ى ( القطاعــات البر ، لن هــذه القطاعــات)المنــاجم+ المعامــل الكــبر

وليتاريـــة  وط الموضـــوعية لبنـــاء الطـــر البر ـــ ولجـــل معرفـــة هـــذه...) درجـــة التنظيـــم العماليـــة، مســـتوى العمـــل المنتـــج، عـــدد العمـــال (تـــوفر الشر
وليتارية الساسية .القطاعات الساسية و تحديدها يجب القيام بتحقيقات واسعة لمعرفة واقع الطبقة العاملة و تحديد القطاعات البر
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برنامج الثورة الديمقراطية الشعبية:  ــ البديل الثوري 2
ي  ــ مهمــة التجــذر داخــل الطبقــة العاملــة، عل الماركســيبر

 ــ-يفــرض الوضــع الراهــن، و كمــا رأينــا في
نامــج الماركس ــ اللينييي يــ طــرح معــالم البر اللينينيبر

 
 ـــ مقدمـــة عملهـــم الـــدعابئ

يـــا، و في اءاتهـــا المســـمومة عل اليســـار الثـــوري، لـــم يقـــم. جماهبر ـــ افبر فمنـــذ عـــدة شـــهور منـــذ أن كـــانت الصـــلحية تنشر
ي بهــذا العمــل بالقــدر اللزم  ــ الظــرف الراهــن حيــث يواصــل الحكــم و حــزب الســتقلل هــذه الحملــة عل الفكــر الثــوري، و حيــث. الماركســيبر

و في

ــــ وع ــــ  
وليتــــاري في جوازي بكلمــــات ثوريــــة، ممــــا يشــــوش البــــديل البر ــــ ليبيــــا برنــــامجهم الــــبر  

جوازيون الصــــغار البلنكيــــون عــــبر إذاعتهــــم في يــــروج الــــبر
  للنظــــام

، يصــــبح لزامـــا عليـــه إبــــراز معـــالم البـــديل التــــاريجي ئــــ ــ الناسر  ــــ بـــذور البـــديل الطلئعـ 
ــ اللينييي ، و حيــــث يحمــــل اليســــار الماركسـ  الجمــــاهبر

.المتعفن، البديل الذي تدركه الجماهبر الكادحة من خلل كفاحها الشاق، و يجذب أبصارها إل الطريق الثوري السديد
  المرحلة الول من كفاحها إقامة  .أ 

وليتاريا في وليتاريا إســقاط الملكيــة فقــط،. الجمهورية الديمقراطية الشعبيةتستهدف البر فل تستهدف البر
ي(لن الملكيــة ليســت إل بنيــة سياســية لدكتاتوريــة الطبقــة الحاكمــة  وقراطيبر  ) المعمريــن الجــدد و سماشة الرأســمال الجنــير  و كبــار الــببر

و الــير
ـــ كلـــه القـــائم عل دعـــم...) جمهوريـــة عســـكرية فاشـــية (يمكـــن أن تســـتمر تحـــت أشـــكال أخـــرى أكـــب  خـــداعا  بـــل تســـتهدف تحطيـــم النظـــام التبع 

ـــ الجمهوريـــة الديمقراطيـــة الشـــعبية ســـيكون هـــو   
ياليـــة و مســـاندتها للكمشـــة الحاكمـــة، إن شـــكل الســـلطة في ــ والمبر ـي مجـــالس العمـــال و الفلحبر

وليتاريــا ي تحــت قيــادة البر  ــ مراقبــة كــل اقتصــاد البلد و مواردهــا وسياســتها العربيــة و المميــة، إنالجنــود الثــوريبر
، ه ــ وســيلة ممارســة ســلطتها في

ة الحــرب الشــعبية الطويلــة  ــ مســبر
ي في ــ الفقــراء مــنالســلطة تنبثــق عــبر الكفــاح الثــوري الجمــاهبر ي وليتاريــا و جمــاهبر الفلحبر ، حيــث تتمــرس البر

.خلل النضال عل ممارسة السلطة ضد أعداء الشعب
جوازيون، إن الثـورةالثـورة الزراعيــة ه ــ عمـاد الثــورة الديمقراطيــةإن  .ب  ، و ل يمكـن أن تكـون هـ  تحديـد الملكيـة كمـا يـروج التقنوقراطيــون الــبر

ــ   
ــ في ي ــ ممارســة جمــاهبر الفلحبر ــالزراعيــة ه   

اع الراضي ي ــانــبر  
ــ المســلحة، و تنظيمهــا في ي  مــن أيــدي المعمريــن الجــدد، مــن طــرف مجــالس الفلحبر
ياليــة وليتاريا بقيادة عملية التحرر القتصـادي الكاملــة مـن كــل أشــكال هيمنــة مصـالح المبر ي تقوم مجالس البر   حبر

شكل الكومونات الشعبية في
، و بعمليــة بنــاء الثقافــة الجديــدة،  اك 

،ثقافــة ديمقراطيــة شــعبية عربيــةوعملئهــا، و تحقيــق تطــور القــوى المنتجــة، تمهيــدا لعمليــة البنــاء الشــبر
جوازية .وتصفية الثقافة الستعمارية و القطاعية والبر
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ــــ الصــــحراءجــــزءا مــــن الثــــورة العربيــــة الشــــاملة- تشــــكل الثــــورة المغربيــــة   
، بجــــانب الجمــــاهبر العربيــــة في ــــ ــــ للــــوطن العربر   ــــ أقض الجنــــاح الغربر 

 في
  الكفاح الشاق الذي تخوضه الجماهبر العربية من

ي ستظل مجندة في ي والجنود الثوريبر الغربية، لهذا فإن جمهورية مجالس العمال و الفلحبر
  البطــــل،

 ــــ طليعـــة كفــــاح الشـــعب الفلســــطييي
ــ أقض غربــــه، و في ـ 

، إل الصــــحراء الغربيــــة في ق الــــوطن العربر ــــ
ـــ ــ أقض شر ـ 

جنــــوب اليمــــن و ظفـــار في
اكية .فالثورة العربية ه  الطار الوحيد لبناء الشبر

ي  يــ و الجنـود الثـوريبر م جمهوريــة مجــالس العمــال و الفلحبر ي وليتاريــة- و تلـبر ، و اللتحــام بكفــاح المعســكر التقـدم  العــال   المعـاديبالمميـة البر
ياليـــة و حركـــات التحــــرر ــ بلـــدان المبر ـ 

اكية الحقيقيـــة و الطبقـــة العاملـــة في ياليـــة و الصـــهيونية ورجعيـــة العـــالم، المتكـــون مـــن الـــدول الشــــبر للمبر
ـ  فلكهـا، و ترفـع عاليـا رايـة

  و مـن يـدور في
ـ  التحـاد السـوفيابر

، و تحارب التشويه و التحريف الذي تمارسه الطغمـة التحريفيـة الحاكمـة في  
الوطيي

.اللينينية و راية الثورة العالمية-الماركسية
اتيجية الثورية والعنف الثوري السبر

ـ 
ـ  طـرح مفهـومه للعنـف الثـوري و دوره في

يــا و في اتيجيته الثوريـة جماهبر ـ  طـرح اســبر
دد في  ــ أن يتــأخر أو يـبر

لم يعد بإمكان اليسار الماركس  اللينييي
ة الثورية .المسبر

ة عل الجمــاهبر الكادحــة، و مــدى مــا تســببه جوازيــة الصــغبر ة قــد برهنــت بشــكل حاســم عــن مــدى هيمنــة اليديولوجيـــة البر ــ إن الحــداث الخبر
يــة و تــأخبر إطلق مبادراتهــا الكفاحيــة و تفجبرــ طاقاتهــا الثوريــة، و مــا تزكيــه مــن مفــاهيم هــذه الهيمنــة مــن تــأخبر نمــو و تجــذير الحركــة الجماهبر
ـــ شـــكل انقلب برجـــوازي صـــغبر يقـــوم بـــه  

، في ي ي المخلصـــبر ـــ الجمـــاهبر عـــن الثـــورة، كعمـــل يمكـــن أن تقـــوم بـــه نخبـــة مـــن الـــوطنيبر ـــ وع   
فوقيـــة في

ـ  تكبيـل طاقــات الجمــاهبر" الضباط الحرار"
أو خارج الجيـش عـن طريـق شـبكة مسـلحة يمكـن أن تقـوم بتحطيـم الحكـم، و يـزداد هـذا الثقــل في

ة   اليام الخبر
.حينما تنته  هذه العمليات إل نهاية مأساوية كما في

اتيجية الثــورة، و  ــ اســبر
ي بالدرجة الول، مهمة إزاحة هذه الهيمنة، و إعادة توضيح دور العنف الثــوري في ي اللينينيبر و تقع عل عاتق الماركسيبر

يــة، -ما لم تستطع الحركة الماركسية وط الجديـدة للوضـع الراهــن، لنمــو الحركـة الجماهبر ـ  الشـر
ـ اللينينيــة، في

أن تدمـج العنـف الثـوري بإحكــام في

 
ــ عملهـــا الـــدعابئ ـ 

يــــة، و لكـــن بـــأن تصــــبح ذيلهـــا وخطهــــا السياس ــــ و في ، فإنهـــا ســــتحكم عل نفســـها، ليــــس فقــــط بــــالتخلف عــــن الحركـــة الجماهبر

139



: الوثائق الساسية1980 ــ 1970المنظمة الماركسية ــ اللينينية المغربية "إل المام": الخط الثوري: 

.تتجاوزها
 ، ي يـاليبر ـ  و أســياده المبر

  القيــام بـالعنف الثـوري و مواجهـة العـدو الطبقر
  مقدمة ما يجب التأكيد عليه، دور الجماهبر الكادحة في

إن العنـفو في
  تحطيم العدو

 الثوري هو الشكل العل لكفاح الجماهبر الكادحة في
، و إرساء الجمهورية الديمقراطية الشعبية، شكل الكفاح الذي تمارسه في

.مواجهة العنف الرجع  الذي تمارس به الطبقة الحاكمة استغلل و اضطهاد الجماهبر
ي الفقراء،  ي نظام المعمرين الجدد و جماهبر الفلحبر   بنية شبه إقطاعية و شبه استعمارية، ببر

فإن الشــكل الرئيس ــ للعنــفو بحكم التناقض في

ي عــبر ــ المســلحبر ي وليتاريــا جمــاهبر الفلحبر   تقــود فيهــا البر
ة الــير الثــوري هــو الحــرب الشــعبية الطويلــة المــد بقيــادة الطبقــة العاملــة، إنهــا المســبر

، و بتأســـيس وتــدعيم الحكــم ي يــاليبر ـ و تصــفية دولــة المعمريـــن الجــدد و وســـطاء الرأســـمال الجنــير  طــرد المبر ـ 
اع الراضي ي الجبهــة الثوريــة إل انــبر

 
ة الـير ، و ه ــ المســبر ي يــ والجنـود الثـوريبر ة ذاتهـا، مـن خلل تأســيس مجـالس العمــال و الفلحبر ي من خلل هذه المســبر الثوري للعمال و الفلحبر

ــــ الحــــزب الثــــوري  
وليتاريــــة المنظمــــة في و ل يمكــــن لهــــذا الكفــــاح العنيــــف أن ينفجــــر إل إذا مارســــت الطليعــــة الثوريــــة عمل. تقودهــــا الطليعــــة البر

  
ـــ و جمـــاهبر المـــدن، الـــير ي  مـــن خلل النضـــال، طاقاتهـــا الملموســـة و قـــدرتها عل تحطيـــمتـــدركسياســـيا تنظيميـــا طـــويل وســـط جمـــاهبر الفلحبر

".امتدادا للسياسة بوسائل أخرى"العدو و بناء الجمهورية الديمقراطية الشعبية، فالحرب ليست إل 
ــ و  

اع الراضي ي ــ بقيــادة الحــزب الثــوري، بعمليــة انــبر ي ي، تقــوم جمــاهبر الفلحبر ــ المرحلــة الول مــن انفجــار طاقــات العنــف الثــوري الجمــاهبر  
و في

ـ تأســـيس الكتــائب المســـلحة الول للجيـــش الحمـــر، و ـ 
اع الســـلح مــن أيــدي العــدو و اســتخدامه في ي حرثهــا بقــوة بواســـطة اللجــان الثوريــة، و انــبر

ـــ الـــوقت الـــذي تقـــوم فيـــه جمـــاهبر المـــدن بـــاحتلل المعامـــل  
تتسلســــل هـــذه النضـــالت العنيفـــة مـــن منطقـــة لخـــرى لتشـــتيت قـــوات العـــدو، في

 ـــ المرحلـــة الول و كلمـــا تمكـــن
  تكـــون قـــادرة عل التـــدخل و القمـــع بشعة في

والحيـــاء الشـــعبية، و بتنظيـــم المقاومـــة لتفكيـــك قـــوات العـــدو، الـــير
ء  ــ المــدن، و تحريكهــا مــن منطقــة لخــرى، كلمــا اســتطاع تفكيــك قــوات العــدو و تهير ــ

 ــ الباديــة و في
الحــزب الثــوري مــن توســيع هــذه النضــالت في

  الكفاح و هذه ه  
.مرحلة القواعد الحمراء المتحركةمرحلة جديدة في

  
ها في ي   مرحلة أعل يتسم توسيع الكتائب المسلحة و تركبر

،مراكــز حصـينةو في ، و توسـيع هـذه المراكــز بفعـل نمـو الطاقـات الكفاحيـة للجمـاهبر
 ــ هــذه المنــاطق ومناطق محررةو تتحول هذه المراكز الثابتة إل 

ي في يــ المســلحبر ، و تبدأ عملية تأسيس الحكم الجديد، حكــم العمــال و الفلحبر
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نامج الثوري    تطبيق البر
وع في ياليــة (الشر ، تصـفية مصـالح المبر ي ، و...)تسليح كل الشعب، مصــادرة أملك المعمريــن الجـدد و كبــار الرأســماليبر

ياليـــة لحمايـــة مصـــالحها و تـــدعيم النظـــام المعـــرض للنهيـــار، فـــإن هـــذا التـــدخل لـــن يزيـــد كفـــاح   يحتمـــل فيهـــا تـــدخل المبر
 ـــ هـــذه المرحلـــة الـــير

في

 
  المنطقة حير النض النهابئ

يالية في اوة، و بارتباط وثيق بكفاح الجماهبر الصحراوية و توسيع جبهة النضال ضد المبر .الشعب إل صي
  كوريا وظفار

ي أو في   الصبر
  أماكن عديدة من العـالم، و تثبتــه هــذه اليــام بشــكل خـاص... هذا هو الطريق الذي أثبتته انتصارات الشعوب في

و في
إن. انتصــــارات الشــــعب الفيتنــــام  و الشــــعب اللووس ــــ و الشــــعب الكــــامبودجر  الــــذي يســــتعد هــــذه اليــــام لتصــــفية آخــــر مواقــــع أعــــداء الشــــعب

 ــ تصــفية
اكية، و ه  الطريق الوحيد لشعبنا و لكل المة العربيــة في   عض اندحار الرأسمالية و انتصار الشبر

الحرب الشعبية ه  طريق النض في
يالية و الرجعية .الصهيونية و المبر

، فالماركســــيون ــــ ي وليتاريــــا المتحالفــــة مــــع جمــــاهبر الفلحبر هــــا لــــن يتــــم إل بطليعــــة الحــــزب الثــــوري، حــــزب البر ة و تأطبر -إن تنظيــــم هــــذه المســــبر

 ــ
ه في يــة، بــل إن دور الحــزب الثــوري هــو تــأطبر و تنظيــم العنـف الثــوري و تفجبرــ اللينينيــون ل يرمــون بــالعنف الثــوري عل عــاتق الحركــة الجماهبر
ــ الباديــة،  

ــ في ي  ــ الحيــاء الشــعبية إل تظــاهرات الفلحبر
  تــرد عل قــوات القمــع في

الــوقت المناســب، ابتــداء مــن أبســط مراحلــه، مــن المظــاهرة الــير
  الحرب الشعبية

  و حرثها بقوة، إل تأسيس القواعد الحمراء المتحركة، المرحلة الحاسمة الول في
.مرورا إل المناجم و المعامل و الراضي

اتيجيا نمرا مــن ورق، و إن الحزب الثوري هو الذي يقود عملية إدراك الجماهبر لطاقاتها الملموسة و لقدرتها عل تحطيم العدو، باعتباره اسبر
  نظري من خلل الجرائد و المناشبر والتحريض الخطابر  فقط، بل بتفجبر العنـف 

ـ  أبســطهو إدراك ل يتم بعمل دعابئ
مـن أبسـط أشـكاله و في

، و تصــعيدهامراحــل النضــال  ــ الجــور أو مــن أجــل إصــلح التعليــم، و بتنظيــم و تــأطبر مبــادرات الجمــاهبر
 ــ النضــال النقــابر  مــن أجــل الزيــادة في

، في
ي ـ  المـدارس والكليــات، إن الماركســيبر

ـ  الــدواوير والضـيعات، في
 ــ المعامـل و الحيــاء، في

 ــ خطــة محكمــة، في
وط الملموســة و في يــ-وفــق الشرــ اللينينيبر

ه و تنظيمه عبر كل مراحله .هم طليعة هذا النضال و هم الذين يقومون بتأطبر

ي بالجماهبر
مزيدا من الصمود و التماسك و اللتحام الحقيIر

وليتاريـة، و ترجـع-لقد أوضحنا أن قصور الحركة الماركسية يـة و انبثـاق الداة الثوريـة البر   تـأخر تبلـور الحركــة الجماهبر
اللينينية عامل أساس  في

جوازي الصـغبربعض السباب العميقة لهذا القصور إل    الـبر
يــ- للحركــة الماركســيةالساس الطبقر ي اللينينيبر اللينينيــة و غيــاب تجـذر الماركســيبر
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وليتاري السديد .داخل الطبقة العاملة طليعة الثورة بصفة خاصة، مما يعرضهم لخطر النزلقات عن الخط البر
ـ  كـل واجهـات النضــال.1

ض نضـال مسـتميتا داخـل الطبقــة العاملـة و في وليتارية عملية شاقة و طويلـة كمــا رأينـا، تفـبر  إن عملية بناء الطليعة البر
هن فيـــه الحركـــة الماركســـية عل صـــحة خطهـــا و برنامجهـــا، لهـــذا فـــإن الحركـــة-تندمـــج فيـــه الماركســـية اللينينيـــة بنضـــالت الطبقـــة العاملـــة، و تـــبر

ــــ ممارســــتها بخــــط الماركســــية-الماركســــية  
-  و تربيــــة أطرهــــا و مناضــــليها عل المبــــادئ الماركســــيةاللينينيــــة، -اللينينيــــة مطــــروح عليهــــا التشــــبث في

ي و ها، و عل معالجة وضعيتها الذاتيـة، و أسـاليب عملهــا الجمــاهبر   يثبر
  تحليل الواقع و الصعوبات الير

اللينينية، و المثابرة عل استعمالها في
.الشي، و أساليب الدعاية و التحريض بروح بروليتارية صلبة

جوازي الصـــغبر يعـــرض الحركـــة الماركســـية  ـــ الـــبر
وط القمـــع الرهيـــب-فـــإذا كـــان صـــحيحا أن الســـاس الطبقر  ـــ شرـــ

اللينينيـــة للمزالـــق المتعـــددة، و في
اليـــة و روح المغـــامرة  فـــإن ســـلبيات و.. الـــذي تعيشـــه حركتنـــا منـــذ أكـــب  مـــن ســـنة بل انقطـــاع، ســـواء نحـــو النتهازيـــة اليســـارية و كـــل مظـــاهر الليبر

جوازي"بشـــعار الـــذهاب إل العمـــال"اللينينيـــة ل يجـــب أن تحـــل دفعـــة واحـــدة -أخطـــاء الحركـــة الماركســـية ، و إل حـــد يصـــبح فيـــه الســـاس الـــبر
  يغتســل فيهـا الرفـاق مـن أخطـائهم و ممارسـتهم

الصغبر وسيلة للتخلص من مسؤولية الخطأ و التوجيه، و كأن الطبقة العاملة ه  المطهــر الـير
ة جوازية الصغبر .البر

ورية إل شـــعار -ة لهـــذا تحتـــاج الماركســـية2 ـــ الصـــمود و الرتبـــاطاللينينيـــة مـــن أجـــل معالجـــة وضـــعيتها الذاتيـــة و قـــدرتها عل تنفيـــذ المهـــام الضي

يةبالجماهبر   مواجهة تصاعد فاشية النظام و نمو الحركة الجماهبر
. في

ض هذا الشعار  يــةأولو يفبر يــة، فـالقول بــالردة داخــل الحركـة الجماهبر وطه الموضـوعية داخــل الحركـة الجماهبر ، اليمان بنمو مقبل تتوفر شر
وط السـابقة،   تتطلبهـا الشـر

وطا جديـدة غبرــ تلـك الـير يـة، يتطلــب شـر اجع و النعـزال، إن هـذا النمـو داخـل الحركـة الجماهبر لن يـؤدي إل إل الــبر
، إيجــاد أســاليب تنظيميــة و دعائيــة أكــب  قــوة و أكــب  مرونــة أمــام تزايــد فاشــية النظــام و تزايــد ـ ـ 

ـ مقــدمتها تصــاعد فاشــية النظــام، و هــذا يعيي ـ 
وفي

ــ ته بأســـاليب نضـــال اليســـار الماركسـ  ـــ ردة داخـــل الحركـــة-خـــبر  
، هكـــذا فـــإن تقلـــص نضـــالية الحركـــة الطلبيـــة و حركـــة التلميـــذ، ل يعيي ــ ـ 

اللينييي
ـ  عـدم قــدرة الحركـة الماركســية

ية، بقدر ما يعيي ، أمـام تصـاعد فاشـية النظــام مـن جهـة و-الجماهبر ي ـ  للحركـتبر
اللينينيــة عل القيـام بتـأطبر حقيقر

 ــ تحريــك الجمــاهبر وفــق شــعاراتنا الذاتيــة بــدل مــن العمــل المنظــم والعميــق و نســج أوســع العلقــات
العتمــاد عل أســاليب فوقيــة وســطحية في
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ي ، و تتطلــب مـن الماركســيبر ـ  مواجهــة صـعوبات هـذا العمــل أمــام القمــع-بالجمــاهبر
، و الصــمود في يــ نســج علقــات جديــدة مـع الجمــاهبر اللينينيبر

.الرهيب للنظام
ابات، إن عفوية الجماهبر لـم   و العمل الدؤوب عل إنجاح الصي

ابات والقيام بتحريض واسع و فوفر   الصي
  الصمود الندفاع في

و ثانيا، ل يعيي
وطها الذاتيـــة، إن شـــعار ـــ ، وفـــق شر ـــ التحـــام الطليعـــة التحامـــا حقيقيـــا و عضـــويا بالجمـــاهبر  

وط الجديـــدة، إن الصـــمود يعيي ـــ ـــ الشر  
تعـــد كافيـــة، في

 ـــ العمـــل
الصـــمود و اللتحـــام بالجمـــاهبر ليـــس شـــعارا مثاليـــا، إنـــه يســـتند إل تـــدعيم التحـــولت اليجابيـــة و تصـــفية الســـلبيات، و طـــول النفـــس في

ية،  رات وجــوده، إذا كــان غايـة لحـد ذاتـه، "داخل الحركة الجماهبر وطفالتنظيم القائد يفقد جميــع مـبر ـ  أحلـك شـر
و إذا لـم يلتحـم بالجمـاهبر في

 ــ الصــمود العمــل
هــا قســوة، و يعيي ـ ثالثــا و أكب 

  و التشــخيص اليــديولوجر  الـذي يضــع الهــداف السياســية في
، عــدم النطلق مــن التحليــل الــذابر

شــعارات سياســية لــم تعانيهــا الجمــاهبر بعــد مــن خلل نضــالها الملمــوس، و يصــبح كافيــا لــدفعها للنضــال تبعــا لــذلك ببضــع شــحنات تحريضــية
وط القتصـــــادية و الجتماعيـــــة والسياســـــيةمعايشـــــة وضـــــعية الجمـــــاهبر الملموســـــةشيعة، إن الشـــــعارات تنبـــــع مـــــن  ـــــ ، و بنـــــاء عل تحديـــــد الشر

ـــــ عل المعايشـــــة الملموســـــة لوضـــــعية الجمـــــاهبر ل مـــــن التحليـــــل  
لوضـــــعيتها و ذلـــــك حـــــير يكـــــون الصـــــمود و اللتحـــــام بالجمـــــاهبر علميـــــا، ينبيي

  
، و هو يعيي ط انبثاق و صحة التوجيه السياس  اللينينيــة-، صمود مناضل  الحركة الماركســيةرابعااليديولوجر  و السياس  العام، و هذا هو شر

 ـــ تحطيـــم التنظيمـــات الثوريـــة، منـــذ
س بكـــل أشـــكاله، و أمـــام التعـــذيب بصـــفة خاصـــة الـــذي أثبـــت نجـــاعته بالنســـبة للبـــوليس في أمـــام القمـــع الشرـــ

ـ  
ي الصـغار، إل حصـد مجموعـة مـن مناضـل  اليســار الثـوري منـذ أكــب 59إل  56تحطيم منظمات المقاومـة في جوازيبر ، إل تحطيــم شــبكات الــبر

ف بهـــذا الواقـــع المـــر، بكـــونه  ـــمـــن ســـنة، يجـــب أن نعـــبر ي و قمعهـــم، و لـــمالســـبب المباشر ـــ قـــدرة البـــوليس عل اكتشـــاف عديـــد مـــن المناضـــلبر  
 في

 ــ وجــه كــل
 ــ تحطيــم بعــض النويــة، و مــا لــم يســتطع اليســار تقويــة صــلبة و كفاحيــة مناضــليه في

ي ســببا في يحــدث قــط أن كــان النضــال الجمــاهبر
ــــ مقــــدمتها التعــــذيب، فمــــن الكيــــد أن العتقــــالت و الختطافــــات ستســــتمر، و سيكتشــــف البــــوليس مزيــــدا مــــن المعلومــــات  

أشــــكال القمــــع و في
  وجه التعذيب كيفما كانت أشكاله، و يجب أن يصــمدوا، فلــم تنعــدم

ي الصمود في الدقيقة عن الحركة و أشكالها النضالية، إن بإمكان المناضلبر
ب-مواجهـــة الحركـــة الماركســـية ــ ـــ صـي  

ة في ـــ ـــ مواجهـــة القمـــع، منـــذ مراحـــل القمـــع الول إل الحملت الخبر  
اللينينيـــة للقمـــع مـــن أمثلـــة مجيـــدة في

ي عل الصــمود ــ التعــذيب، عل قــدرة المناضــلبر  
ة باســتحالة المقاومــة في جوازيــة الصــغبر  ــ وجــه المزاعــم البر

اليســار، أمثلــة تقيــم الــدليل الكيــد، في
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وريا، و يســـــتطيعبالصـــــمت الكامـــــل ـــــ ورته، إن المـــــوت ل يخيـــــف المناضـــــل، بـــــل هـــــو واجـــــب نســـــتعد لتـــــأديته كـــــل مـــــا كـــــان ذلـــــك صي ـــــ ، و عل صي
،-الماركسيون   تعيشــها الجمــاهبر

اللينينيون مقاومة التعذيب، لنهم يدركون أن تعذيبهم جزء بسيط، و بسيط جدا، من العذابات اليومية الير

 ــ
ـ  أنغـول، في

 ــ ظفـار في
ـ  الفيتنــام و الكــامبودج و اللووس، في

، في ي  ــ فلســطبر
  كفاحاتها، في

  تقدمها الشعوب في
جزء بسيط من آلف التضحيات الير

وليتاريـا، لنهـم يحملــون معهـم ـ  كــل مكـان، يســتطيعون ذلـك لنهـم يحملـون معهـم اليمـان بانتصـار قضـية البر
ـ  أمريكــا اللتينيــة، في

الموزمبيق، في
  عضويتهم اليمان بالجماهبر و قدرتها عل هزم العداء

.وفي
ــــ هــــذه المرحلــــة إن تصــــليب أنويتنــــا التنظيميــــة و تقويتهــــا إذن، يشــــكل .3  

ــــ في  مــــن أجــــل تقويــــة حركتنــــا وتقويــــة قــــدراتها علمركــــز عملنــــا الرئيس 
يـة  ـ  كـل قطاعــات الحركـة الجماهبر

  بالجماهبر في
ي...) الطبقـة العاملـة، الطلبــة، التلميـذ (الصمود واللتحام الحقيقر تب عل المناضـلبر بهـذا يـبر

اليــــة ي مـــن أجــــل إنجـــاز هــــذه المهمــــة تكـــثيف مجهـــوداتهم و طاقــــاتهم حــــول هــــذا العمــــل بالـــذات، ابتــــداء مـــن تصــــفية كــــل المظــــاهر الليبر الثــــوريبر
ــ محاســبة الخطــاء و اســتخلص  

ــ مقدمــة هــذه المظــاهر تصــفية التســاهل و التهــاون في  
، و في ــ أســاليب عملنــا اليــوم   

ـ في المتفشــية بشــكل خطبـر
ي جـــدد، يجـــددون طاقـــات حركتنـــا و يكســـبونها دمـــاء جديـــدة و حماســـا جديـــدا، و تربيتهـــم. الـــدروس منهـــا ثـــم تطعيـــم و تقويـــة حركتنـــا بمناضـــلبر

ي بحكــم سياســيا و إيــديولوجيا، و تتطلــب هــذه المرحلــة أيضــا بشــكل خــاص القيــام بمهمــة التثقيـف اليــديولوجر  الحــازم مــن طــرف كــل المناضــلبر
ــ تصــليب حركتنــا و ضــمان تشــبثها بالماركســية  

ــ في ــ الــذي-دوره الساس  ب التخلــف النظــري الخطبر اللينينيــة و دمجهــا بواقعنــا الملمــوس، و صيــ
  العمل الثوري، و إهمالهم لما تصدره حركتنا مــن دراســات

  منه مناضلو حركتنا، بسبب عدم إعطائهم المكانة الخاصة للنظرية الثورية في
يعابي

اتها    نشر
  تصدرها النقابة الوطنية للتلميذ " المناضل"، "أنفاس"، "إل المام("في

)إلخ... الير
ي4 ي الماركسيبر تهم المركزيــة -ة و يشكل التفاف المناضلبر ي حول نشر و اهتمـامهم الكامـل بهـا و ضـمان تطويرهــا واجبـا ثوريـا" إل المـام"اللينينيبر

  ذكرناهـا
ـ  تحقيـق المهـام الرئيســية الـير

ـ  صـمود حركتنـا و نسـج علقــات حقيقيـة مـع الجمـاهبر الكادحـة، و في
إل"لقـد بـدأت . ل مندوحة عنه في

 ـــ فضـــح طبقـــة النظـــام المتعفـــن و كشـــف منـــاوراته، و فضـــح الصـــلحية النتهازيـــة، و التعريـــف" المـــام
ة جـــدا تلعـــب دورا مهمـــا في ة قصـــبر ـــ فـــبر  

في
ــ ، و نشر ـ نضــالهم الثــوري اليــوم  ـ 

ي و ترشــدهم في يــة الكادحــة، و تحديــد شــعاراتها المرحليــة الساســية، و تربر ـــ المناضــلبر بواقــع الحركــة الجماهبر
و وصـــولها إل أعمــــق و أوســــع قطاعــــات" إل المــــام"، و بقـــدر مـــا يتســــع توزيــــع طبيعـــة دعائيــــةالفكــــر الثــــوري، بحكــــم أن المرحلـــة الراهنــــة ذات 
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يـــة الراســـخة، و ل تشـــكل  وســـيلة" إل المـــام"جمـــاهبر شـــعبنا الكـــادح، بقـــدر مـــا يســـتحيل عل البـــوليس حينئـــذ اقتلعهـــا مـــن جـــذورها الجماهبر
ي و توحـــــدهم سياســـــيا و ، لنهـــــا تلـــــف حولهـــــا المناضـــــلبر ـــــ إنجـــــاز شـــــعار الصـــــمود و الرتبـــــاط بالجمـــــاهبر  

دعائيـــــة فقـــــط، بـــــل إنهـــــا عامـــــل حاســـــم في
ـ  الشـديد، و تتطلــب ضــبط علقــات متماســكة و

ـ  ظـروف الرهــاب الفاسر
إيديولوجيا، و توسع مـن إمكانيــاتهم، و تربــط علقــات متينــة بينهـم في

الحرص عل توزيعها بشكل سديد، و توسيع شبكة هذا التوزيــــع، ثم بكتابة المقالت و التقارير حول وضعية الجمــاهبر و نضـالتها، ممـا يــدفع
ي إل الحرص الـدائم عل تتبــع وضــعية الجمــاهبر ونضـالتها، و يمكــن مـن اســتخراج الشــعارات الســديدة مــن واقــع الجمــاهبر نفسـه، ل المناضلبر

و لهـذا فهـ  تتطلـب منـا تقويـة أسـاليب عملنـا و علقاتنــا، و تنظيـم قوانـا بشـكل. من رغباتنا الذاتية، فه  تقوم من هــذه الزاويـة بــدورها المنظـم
ا للدعايــة و تعريــة واقــع ، و منــبر ــ مســتوى تأديــة مهامهــا و تكــون أقــرب إل التعــببر الصــادق عــن مطامــح الجمــاهبر  

، و دعمهــا حــير تكــون في ي مــتبر
ـ توســيعها و تعميقهــا أشــد مــا ـ 

  ينبعي
  تلتــف حولهــا، و الــير

ي الــير ة مــن المناضــلبر النظــام العميــل، و تناقضــاته، وحـــير تتوســع هــذه الــدائرة الصــغبر
.يمكن من التساع والعمق

  بــدأت تمــزق تلــك الظلمــة
ة الــير ارة الصــغبر ــ  ــ محاولــة إطفــاء هــذه الشر

ي ل في ي الثــوريبر ــ أن تنصــب جهــود كــل المناضــلبر  
ــ هــذا التجــاه إذن ينبعي  

في
  يجــب أن تصــبح 

ارة الــير ــ جوازي الصــغبر حــول أبصــار و وع ــ الجمــاهبر الكادحــة، الشر ــ الــبر بــها الفكــر الرجع  ــ   يضي
جــزءا مــن منفــاخ"الحالكــة الــير

  و السخط الشعير  و يجعل منها حريقا عاما
ارات النضال الطبقر ارة من شر   كل شر

".حداد هائل ينفخ في
ـ -تلك بعض الوجوه الرئيسية لعملنا الثوري الذي يتوجب عل الحركة الماركســية

ـ  هـذه المرحلــة، مـن أجـل قفــزة كيفيـة في
اللينينيــة القيــام بـه في

جوازيــــة ايــــد انحلل و تفســــخ البر ي وط الوضــــع الراهــــن، حيــــث تنمــــو فاشــــية النظــــام العميــــل و تتعمــــق تناقضــــاته، و يبر ــــ ــــ شر  
ممارســــتها و خطهــــا في

ــ أســـاليب عملنـــا ـ 
وط جديـــدة في ــ يــــة، الـــذي أصـــبح يتطلـــب شـر ، و نمــــو الحركـــة الجماهبر جوازي الصـــغبر الوطنيــــة، و انـــدحار الجنـــاح البلنك ــــ الـــبر

  مقدمتها بناء الحركة الماركسية. الثوري
وط الجديدة، و في اصة و متماسكة أشــد-و واضح أننا ما لم نستطع توفبر هذه الشر اللينينية كقوة مبر

، ل بروابط وهميــة فوقيــة شعان مــا   الهداف القريبة و البعيدة، و بالتحام عضوي بالجماهبر
ما يكون التماسك و التلحم، و بوضوح كامل في

 
  يفضــها علينــا واجبنــا اتجــاه قضــية شــعبنا و قضــية الثــورة العربيــة الــير

ــ القمــع، فإننــا لــن نســتطيع تأديــة مهامنــا الثوريــة بالصــورة الــير  
ـ في تتلسـر

  تشكل اليسار الماركس . تشكل مركزها الغربر 
ة الير ـ -يجب أن تنظم هذه الجماعة الصغبر

  يحاصها العــداء مــن كــل جــانب، في
، و الـير  ــ

اللينييي
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ات ظـروف النضـال، ، و لكنه قوي و عنيد، ذو إرادة صلبة و عزيمة ل تقهر، يغبر أشـكاله النضـالية بمرونــة فائقـة وفقـا لتغيبرــ شكل جيش صغبر
اسـة و روعـة وط جديـدة، و يقاتـل بشر .اليوم يقوم ببناء قواه و لحم صفوفه و استخراج الدروس من المعـارك السـابقة، و غـدا يهـاجم وفـق شـر
ـــ مقـــدمتها  

، و في إن هـــذا الجيـــش صـــغبر و صـــغبر جـــدا، و لكنـــه مـــا أن يتنظـــم بقـــوة، و يربـــط نفســـه بأشـــد الروابـــط متانـــة و قـــوة بحركـــة الجمـــاهبر
 ــ الشـديد، الـذي ل

اتيجية ســديدة، حــير يصــبح جيشــا قويـا، قـادرا عل مواجهــة الرهــاب الفاسر الطبقــة العاملــة، متســلحا بخطــة سـديدة و اســبر
وليتـاري الثـوري، الـذي ل ينمــو إل مـن خلل ، و بنـاء الحـزب البر ـ  تنميــة حركــة الجمـاهبر

يزيده إل إصارا و عزما عل النضــال، و القيـام بمهـامه في
، و بنــــاء الجمهوريــــة الديمقراطيــــة الشــــعبية؛ ي يــــاليبر كفــــاح الجمــــاهبر الثوريــــة نفســــها مــــن أجــــل تصــــفية النظــــام العميــــل المتعفــــن و أســــياده المبر

ي ي و الجنود الثوريبر .جمهورية مجالس العمال و الفلحبر
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الوضع الراهن  و المهام العاجلة
اللينينية ـــ  للحركة الماركسية

1973 أبريل 6
وثيقة داخلية
ية)  ( الجزء الداخلي للوثيقة ـ أعله ـ الشبه جماهبر

اتيجيا نمرا مــن ورق، و إن الحزب الثوري هو الذي يقود عملية إدراك الجماهبر لطاقاتها الملموسة و لقدرتها عل تحطيم العدو، باعتباره اسبر
  نظري من خلل الجرائد و المناشبر و التحريض الخطابر  فقط، بل بتفجبر العنف 

  أبســطهو إدراك ل يتم بعمل دعابئ
من أبسط أشكاله و في

، و تصــعيدهامراحــل النضــال  ــ الجــور أو مــن أجــل إصــلح التعليــم، و بتنظيــم و تــأطبر مبــادرات الجمــاهبر
 ــ النضــال النقــابر  مــن أجــل الزيــادة في

، في
ي ـ  المـدارس و الكليــات، إن الماركســيبر

ـ  الــدواوير و الضـيعات، في
  المعامل و الحيــاء، في

  خطة محكمة، في
وط الملموسة و في يــ-وفق الشر اللينينيبر

ه و تنظيمه عبر كل مراحله .هم طليعة هذا النضال و هم الذين يقومون بتأطبر
كسب مواقع الصدام الول

وطها الموضــوعية إل أن تصــبح منــاطق الصــدام الول حيــث ســتنفجر مــا نســميه بمواقــع الصــدام الول ه ــ تلــك المنــاطق المؤهلــة بحكــم شرــ
ــــ تلــــك ارة الول للكفــــاح المســــلح ببلدنــــا، ممــــا يطــــرح عل الطليعــــة الثوريــــة مهمــــة كســــب مواقــــع سياســــية و تنظيميــــة داخلهــــا، و ه  ــــ فيهــــا الشر

ات التالية  ي   تتوفر عل المبر
:المناطق الير

اســة متوحشــة عمليـة ياليـة، حيـث يمارســون بشر  ــ مسـتوى أعل، بســبب تمركــز مصـالح الطبقـة الحاكمـة و المبر
- تبلغ فيهـا حـدة الضاع الطبقر

هـم إل يدهم و تهجبر يــ أو تشـر يــ و تحــويلهم إل عمــال زراعيبر ـ  المقابــل تفقبرــ الفلحبر
ى، و يتمركــز فيهـا في  ــ و تمركــز الملكيـات الكـبر

اع الراضي ي انــبر
  مدن القصدير، مثال هذه المناطق

...الغرب، سوس، زمور  تادلة،: المدن ليعززوا جيوش البطالة فيها في
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ـ  القــرون
ائبه، أو ضـد الغـزو السـتعماري في ، سـواء ضـد تسـلط المخـزن و صيــ اكم رصـيد عريـق مـن النضـال الشـعير 

  هذه المناطق نفسها، يبر
- في

  مرحلة الستعمار الجديد
  من طرف المعمرين الجدد في

اع الراضي ي ة، و ضد عملية انبر .الخبر
ة المعروفــة ـ ـ محاطــة بالمنــاطق الجبليــة حيــث تتمركــز الجمــاهبر الفلحيـــة الفقبـر وط الجغرافيـــة المناســبة، فهـ  ـ ــ هــذه المنــاطق تتــوفر الشـر  

- في
وليتاريـا ـ  أوربــا، و حيــث تقـوم المنــاجم ممـا يســهل عل البر

بعدائها للنظام، و حيث يمارس الحكم تهجبر شبابها إل أسواق النخاسة الجديــدة في
ي الفقراء .المنجمية قيادة نضالت الفلحبر

ــــ عل الحركــــة الماركســــية ي يــــة، يتعبر وط الجديــــدة لتطــــور فاشــــية النظــــام العميــــل، و لنمــــو الحركــــة الجماهبر ــــ ــــ الشر  
ــــ هــــذه-في  

اللينينيــــة التمركــــز في
اتيجية ســليمة، بحيــث يتمكــن اليســار الثــوري مــن إحــداث قفــزة  ــ إطــار اســبر

يــة، و دمجــه في  ــ الحركــة الجماهبر
المنــاطق لتــأطبر النمــو المرتقــب في

يــة و ضـعف اليســار الثـوري، و يسـهل عليـه مواجهـة التحـولت المحتملــة داخـل ـي مسـتوى الحركـة الجماهبر كيفية تضيق من الفـارق النـوع  ببر
  منظــم داخــل

يــ عليــه تنظيــم إرســال مناضــليه للقيــام بعمــل سياس ــ و دعــابئ  ــ هــذه المنطقــة، لهــذا يتعبر
ياليــة في اتيجية المبر النظــام و داخــل اســبر

يـــ بالدرجـــة الول، و القيـــام بتحقيقـــات و دراســـات شـــاملة عل مختلـــف المســـتويات، و هـــذه المنـــاطق، وســـط العمـــال و وســـط العمـــال الزراعيبر
وط الحاليـــة لليســـار الثـــوري، خلـــق ــ الشرــــ ـ 

  يمكنهـــا في
تــــوجيه دعـــايته الثوريـــة بشـــكل مكثـــف، و تـــأطبر حركـــة التلميـــذ داخـــل هـــذه المنـــاطق الـــير

، و يكــون اليســار الثــوري  ــ
مرتكــزات أول للعمــل المكثــف الــذي يســتوجب عليــه القيــام بــه داخــل هــذه المنــاطق، حيــث ســيحتدم الضاع الطبقر

  السهل كله
م النار في   ستضي

ارة الول الير .الشر
المدرسة العسكرية

ورته،   حـددناها سـابقا، تطـرح أهميــة هـذا العـداد و صيــ
ر، فالمهام الـير اتيجية الثورية قابل للتأجيل تحت أي مبر لم يعد العداد العمل  للسبر

وط الوضـــع الراهـــن تفـــرض عل الحركـــة الماركســـية ـــ ـــ إطـــار منظمـــة متينـــة للحركـــة الماركســـية اللينينيـــة، إنـــه ليـــس مهمـــة كماليـــة طالمـــا أن شر  
في

ـ  إطـار مهمـة كســب مواقـع
يـة، و في وط المناســبة لتطـور الحركــة الجماهبر   الشر

ه في وطه، و تفجبر ئ شر اللينينية مهمة تأطبر العنف الثوري و تهير
.الصدام الول

ي الـذين ســيقومون بعمليــات معزولـة ضـد قـوات العـدو و مصـالحه، ـ  هـذا العـداد كمــا يطـرح كـثبر مـن الرفـاق تنظيــم شـبكة مـن المناضـلبر
ل يعيي
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ة المتشعة،-فقد استطاعت الحركة الماركسية جوازيـة الصـغبر ـي البر   تمبر
عـة الخاطئـة الـير ي ا تشـطيب هـذه البي اللينينية و التجربة الملموسـة أخبـر

ـ  هـذا العـداد، قـد تـم
يــة، و يطمــس دور الطليعــة الثوريـة في كما أن النهج العفوي الذي يرم  بمهمة الكفاح المســلح عل عـاتق الحركـة الجماهبر

اتيجر  أكب    إطار وضوح اسبر
.تجاوزه في

يإن  ـــ العـــام  -  الخـــط العســـكري بالنســـبة للماركســـيبر ـــ هـــو جـــزء مـــن خطهـــم السياس  ي   يبلورونهـــا حـــول ، اللينيبر
و مـــن النظريـــة الثوريـــة العامـــة الـــير

  أيضا عل الدمج الخلق لمبادئ الماركســية
ه، فهو ينبيي   و الواقع المحدد الذي يستهدفون تغيبر

اللينينيــة بــالحرب، و اســتنتاج-الضاع الطبقر
الـذي سيتأســس عـبر ممارسـة قوانينها وفق التحليل العمل  الملموس، لهذا فإن هذا المجهود مـن أجــل بنـاء الخـط العسـكري للثـورة المغربيـة،

ية، ل يتطلب مجرد إعداد الكوادر العسكرية تكون مهمتهــاإنشاء مدرسة عسكرية، السياسية فقط بل يتطلب -اليسار داخل الحركة الجماهبر
 ـــ أن-بنـــاء خـــط عســـكري، و بنـــاء كـــوادر عســـكرية

  ينبعي
سياســـية، تكـــون قـــادرة عل إعـــداد هـــذا الخـــط و تطـــويره، انطلقـــا مـــن تجربـــة شـــعبنا الـــير

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

- العداد التقيي
 ــ ظفــار

 ــ التجــارب الثوريــة الرائــدة مثــل التجربــة الصــينية و الفيتناميــة والعربيــة في
ي الحــرب الشــعبية في إلــخ و النظريــات العظيمــة...- دراســة قــوانبر

.و دراسة حير التجارب الفاشلة و استخراج الدروس منها. للرفيق ماوتس  تونغ و الرفيق جياب حول الحرب الشعبية
عيون  ـ  بالـدروس و الـذي يشــكل الماركســيون اللينينيــون ورثتـه الشرــ

اث الغيي ـ  لشـعبنا، هـذا المبـر حــروب القبائــل، حــرب(- دراسـة التاريــــخ الحربر
...)جيش التحرير و المقاومة، الريف و حروب الطلس

 ــ مواقــع الصــدام، وإعــداد التخطيطــات العســكرية وفــق إمكانيــات النطلقــة
 ــ في

- إعــداد الدراســات العســكرية الدقيقــة المرتبطــة بالوضــع الطبقر
وطها ي نضج شر .العسكرية الول حبر

يا، لينينية موحدة، طليعية-من أجل منظمة ماركسية صلبة وراسخة جماهبر
  طرحناهــا

ــ كــل المهــام الــير  
  يتطلبهــا الوضــع الراهــن، فــإن تــوفر منظمــة ثوريــة موحــدة, في

ي, والــير ــ-لكــل الماركســيبر ي ط الحاســم, اللينينيبر هــو الشرــ
يـــة, لنجازهـــا بالشـــكل المطلـــوب ـــ تـــأخر تبلـــور الحركـــة الجماهبر  

ـــ في ,وقـــد ســـبق أن ســـجلنا أن قصـــور الحركـــة الماركســـية اللينينيـــة عامـــل أساس 
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وليتارية .وانبثاق الداة الثورية البر
ي    نظرنا قصور الحركة الماركسية اللينينية نجد إثنبر

  يرجع إليها في
ي السباب الرئيسية الير :ومن ببر

وليتـاري، - البنية الطبقيـة للحركـة الماركســية اللينينيــة ة، ممـا يعرضـها لخطــر النزلقـات عـن الخـط البر جوازيــة الصـغبر و ه ــ بنيــة تسـتند إل البر
.السديد

  إطار منظمة واحــدة قويــة لنجــاز
ي القوى بشكل منظم، في - التجزئة و التشتيت، مما يجعلها قاصة عن بلورة خط سياس  موحد، و عل تركبر

  طرحناها
ورية الير .المهام الضي

ـ  كـل واجهـات النضــال.1
ض نضـال مسـتميتا داخـل الطبقــة العاملـة و في وليتارية عملية شاقة و طويلـة كمــا رأينـا، تفـبر  إن عملية بناء الطليعة البر

هن فيـــه الحركـــة الماركســـية عل صـــحة خطهـــا و برنامجهـــا، لهـــذا فـــإن الحركـــة تندمـــج فيهـــا الماركســـية اللينينيـــة بنضـــالت الطبقـــة العاملـــة، و تـــبر
ـــــ ممارســـــتها بخـــــط الماركســـــية اللينينيـــــة،   

و تربيـــــة أطرهـــــا و مناضـــــليها عل المبـــــادئ الماركســـــيةالماركســـــية اللينينيـــــة مطـــــروح عليهـــــا التشـــــبث في
هــــــا،     اللينينيــــــة،   يثبر

ــــــ تحليــــــل الواقــــــع و الصــــــعوبات الــــــير  
و أســــــاليب عملهــــــا     و عل معالجــــــة وضــــــعيتها التنظيميــــــة،     و المثــــــابرة عل اســــــتعمالها في

ي و الشي، ط، منظمــة صــلبة و واحــدة لمجمــوع     و أســاليب الدعايــة و التحريــض بــروح بروليتاريــة صــلبة،     الجمــاهبر ط أول مــا يشــبر و هــذا يشــبر
ي يـــ  -  الماركســـيبر جوازي الصــغبر يعــرض الحركــة الماركســية. اللينينيبر  ـــ الــبر

ـ اللينينيـــة للمزالــق المتعـــددة،-فــإذا كــان صــحيحا أن الســاس الطبقر ـ 
و في
اليــــة و روح وط القمــــع الرهيــــب الــــذي تعيشــــه حركتنــــا منــــذ أكــــب  مــــن ســــنة بل انقطــــاع، ســــواء نحــــو النتهازيــــة اليســــارية و كــــل مظــــاهر الليبر ــــ شر

و إل حــد يصــبح، "بشــعار الــذهاب إل العمــال"اللينينيــة ل يجــب أن تحــل دفعــة واحــدة -فــإن ســلبيات و أخطــاء الحركــة الماركســية... المغــامرة
جوازي الصغبر وسيلة للتخلص من مسؤولية الخطأ و التوجيه،   يغتسل فيها الرفاق مــن فيه الساس البر

و كأن الطبقة العاملة ه  المطهر الير
ة جوازية الصغبر .أخطائهم و ممارستهم البر

ورية إل شـــعار -ة لهـــذا تحتـــاج الماركســـية2 ـــ الصـــمود و الرتبـــاطاللينينيـــة مـــن أجـــل معالجـــة وضـــعيتها الذاتيـــة و قـــدرتها عل تنفيـــذ المهـــام الضي

يةبالجماهبر   مواجهة تصاعد فاشية النظام و نمو الحركة الجماهبر
. في

ض هذا الشعار أول ية،, و يفبر وطه الموضوعية داخل الحركة الجماهبر ية اليمان بنمو مقبل وتتوفر شر فالقول بالردة داخل الحركة الجماهبر
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اجع و النعزال، ية لن يؤدي إل إل البر وطا جديدةيتطلب ، إن هذا النمو داخل الحركة الجماهبر وط الســابقة،شر   تتطلبهــا الشرــ
و  غبر تلك الير

 ــ مقــدمتها تصــاعد فاشــية النظــام،
 ــ معالجــة وضــعية التشــتت داخــل الحركــة الماركســية،  في

و إيجــاد أســاليب تنظيميــة و دعائيــة أكــب و هــذا يعيي
ته بأسـاليب نضـال اليســار الماركسـ قوة و أكب  مرونة ،- أمام تزايد فاشية النظام و تزايد خبر  ــ

هكـذا فـإن تقلـص نضـالية الحركـة الطلبيــة اللينييي
يــــة، و حركــــة التلميـــذ، ــ ردة داخــــل الحركـــة الجماهبر ـ 

ــ عــــدم قــــدرة الحركــــة الماركســــية ل يعيي ـ 
 ــــ-بقــــدر مـــا يعيي

اللينينيــــة عل القيــــام بتـــأطبر حقيقر
، ي ـ  تحريـك الجمـاهبر وفـق شــعاراتنا الذاتيـة بـدل مـن للحركتبر

أمام تصاعد فاشية النظــام مـن جهـة و العتمـاد عل أسـاليب فوقيـة و سـطحية في
، ة لحركــة التلميــذ  العمــل المنظــم و العميــق و نســج أوســع العلقــات بالجمــاهبر ــ تثبــت...) الــدار البيضــاء وجــدة، مراكــش،(إن النضــالت الخبر

ي طاقـــات الحركـــة و تعاظمهـــا، ،-و تتطلـــب مـــن أنويـــة الماركســـيبر ـــ إعـــادة تصـــليب تنظيمـــاتهم و نســـج علقـــات جديـــدة مـــع الجمـــاهبر ي و اللينينيبر
  مواجهة صعوبات هذا العمل أمام القمع الرهيب للنظام

.الصمود في
ابات   و العمل الدؤوب عل إنجاح الصي

ابات و القيام بتحريض واسع و فوفر   الصي
  الصمود الندفاع في

إن عفويـة الجمــاهبر لـم، و ثانيا ل يعيي
وط الجديدة،   الشر

  تصليب أنويتنا و تنظيماتنا داخل الجماهبر بحيــث تلتحــم الطليعــة التحامــا حقيقيــا و عضــويا تعد كافية في
إن الصمود يعيي

، وطها الذاتيـــة، بالجمـــاهبر إنـــه يســـتند إل تـــدعيم التحـــولت اليجابيـــة و إن شـــعار الصـــمود و اللتحـــام بالجمـــاهبر ليـــس شـــعارا مثاليـــا، وفـــق شرـــ
  ه  محرك قـدرة تنظيماتنــا و صـحة خططنــا، 

ية الير   العمل داخل الحركة الجماهبر
فـالتنظيم القائـد يفقـد"تصفية السلبيات و طول النفس في

رات وجــوده، إذا كــان غايــة لحــد ذاتــه،  هــا قســوةجميــع مــبر وط العمــل و أكب   ــ أحلــك شرــ
، وي صــبح التنظيــم مغلقــاو إذا لــم يلتحــم بالجمــاهبر في

ـــ الصــــمود  ـ 
ثرة الداخليـــــة، و يعيي ـــ الـــــب  ـ 

  و التشـــــخيص اليـــــديولوجر  الــــذي يضـــــع الهـــــدافثالثــــاعل ذاتــــه في
، عــــدم النطلق مــــن التحليـــــل الـــــذابر

  شعارات سياسية لم تعانيها الجماهبر بعد من خلل نضالها الملموس، و يصبح كافيا لـدفعها للنضــال تبعـا لـذلك ببضــع شــحنات
السياسية في

وط القتصـــــادية و الجتماعيـــــة ومعايشـــــة وضـــــعية الجمـــــاهبر الملموســـــةتحريضـــــية شيعة، إن الشـــــعارات تنبـــــع مـــــن  ، و بنـــــاء عل تحديـــــد الشرـــــ
  عل المعايشة الملموسة لوضعية الجماهبر ل من التحليل

السياسية لوضعيتها و ذلك حير يكون الصمود و اللتحام بالجماهبر علميا، ينبيي
  
، و هو يعيي ط انبثاق و صحة التوجيه السياس  اللينينيــة-، صمود مناضل  الحركة الماركســيةرابعااليديولوجر  و السياس  العام، و هذا هو شر

 ـــ تحطيـــم التنظيمـــات الثوريـــة، منـــذ
س بكـــل أشـــكاله، و أمـــام التعـــذيب بصـــفة خاصـــة الـــذي أثبـــت نجـــاعته بالنســـبة للبـــوليس في أمـــام القمـــع الشرـــ
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ـ  
ي الصـغار، إل حصـد مجموعـة مـن مناضـل  اليســار الثـوري منـذ أكــب 59إل  56تحطيم منظمات المقاومـة في جوازيبر ، إل تحطيــم شــبكات الــبر

ف بهـــذا الواقـــع المـــر، بكـــونه  ـــمـــن ســـنة، يجـــب أن نعـــبر ي و قمعهـــم، و لـــمالســـبب المباشر ـــ قـــدرة البـــوليس عل اكتشـــاف عديـــد مـــن المناضـــلبر  
 في

 ــ وجــه كــل
 ــ تحطيــم بعــض النويــة، و مــا لــم يســتطع اليســار تقويــة صــلبة و كفاحيــة مناضــليه في

ي ســببا في يحــدث قــط أن كــان النضــال الجمــاهبر
ــــ مقــــدمتها التعــــذيب، فمــــن الكيــــد أن العتقــــالت و الختطافــــات ستســــتمر، و سيكتشــــف البــــوليس مزيــــدا مــــن المعلومــــات  

أشــــكال القمــــع و في
  وجه التعذيب كيفما كانت أشكاله، و يجب أن يصــمدوا، فلــم تنعــدم

ي الصمود في الدقيقة عن الحركة و أشكالها النضالية، إن بإمكان المناضلبر
ب-مواجهـــة الحركـــة الماركســـية ــ ـــ صـي  

ة في ـــ ـــ مواجهـــة القمـــع، منـــذ مراحـــل القمـــع الول إل الحملت الخبر  
اللينينيـــة للقمـــع مـــن أمثلـــة مجيـــدة في

 ـــ التعــذيب، عل قـــدرة المناضـــل عل الصـــمود
ة باســـتحالة المقاومـــة في جوازيـــة الصـــغبر ـ وجـــه المزاعـــم البر ـ 

اليســـار، امثلــة تقيــم الــدليل الكيــد، في
وريا، و يســـــتطيعبالصـــــمت الكامـــــل ـــــ ورته، إن المـــــوت ل يخيـــــف المناضـــــل، بـــــل هـــــو واجـــــب نســـــتعد لتـــــأديته كـــــل مـــــا كـــــان ذلـــــك صي ـــــ ، و عل صي

،-الماركسيون   تعيشــها الجمــاهبر
اللينينيون مقاومة التعذيب، لنهم يدركون أن تعذيبهم جزء بسيط، وبسيط جـدا، مـن العـذابات اليوميـة الــير

 ــ
ـ  أنغـول، في

 ــ ظفـار في
ـ  الفيتنــام و الكــامبودج و اللووس، في

، في ي  ــ فلســطبر
  كفاحاتها، في

  تقدمها الشعوب في
جزء بسيط من آلف التضحيات الير

وليتاريـا، لنهـم يحملــون معهـم و   كل مكان، يستطيعون ذلك لنهم يحملون معهم اليمان بانتصار قضـية البر
  أمريكا اللتينية، في

الموزمبيق، في
  عضويتهم اليمان بالجماهبر و قدرتها عل هزم العداء، و إن بنــاء وتـدعيم منظمــة ماركســية

ســيمكن مـن تصـليب و لينينيــة موحــدة صــلبة،-في
، ي صلبة و عنــادا داخــل كفــاح الجمــاهبر   منظمة مهيكلة بمتانة و من أشد المناضلبر

و تقوية أطر الحركة و مناضليها بحكم التماسك و القوة في
ـ  الحركـة و أشــكال النضـال،

، إنهـا تجعـل مـن الصـمود و اللتحـام بالجمــاهبر لنهـا ســتكون مـن المرونــة في ي و مـن الحمــاس و الثقـة لـدى المناضــلبر
.واقعا ملموسا تدعمه و تبنيه منظمة طليعية و راسخة

اجع المـؤقت للحركـة الماركســية.3 ورة الــبر و كــل" إل المـام"اللينينيــة و انعزالهــا هـو توقيـف - إن أخطار النتائج العملية للموقف الـذي يـرى صيــ
ية ات الجماهبر .النشر

ة جدا و بشـكلها المتواضـع،" إل المام"لقد استطاعت    مرحلة قصبر
  واسـع في

ـ  نشـر الفكـر الثـوري و القيــام بعمــل دعـابئ
أن تلعـب دورا هـائل في

ي و   تمكنـــت ملمســـتها، و اســـتطاعت أن تلـــف حولهـــا مزيـــدا مـــن المناضـــلبر
يـــة الـــير ـــ الوســـاط الجماهبر  

للفكـــر الثـــوري و خـــط اليســـار الثـــوري في
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ـــ رفـــع الشـــعارات و تحديـــدها،  
ـــ معرفـــة تطـــور الضاع ببلدنـــا، و في  

ا ،طبيعـــة دعائيـــةو بحكـــم أن المرحلـــة الراهنـــة ذات  ترشـــدهم في ـــ تتطلـــب نشر
يــة،  ــ كــل القطاعــات الجماهبر

و و تتطلــب فضــحا دائمــا لطبيعــة النظــام القمعيــة و الســتغللية، واســعا للفكــر الثــوري داخــل الطبقــة العاملــة و في
جوازية و مساوماتها   تحقيـق مطامــح الجمــاهبر و المفهـوم و إظهار الطريق الثوري الصحيح،، التشهبر بمؤامرات البر

اتيجية السليمة في و السبر
ي" إل المــام"الصــحيح للعنـف الثـوري، فــإن توقيــف    الهائــل الـذي يتــوجب عل الماركســيبر

يــ القيــام بـه-ســيعرقل تنفيـذ العمــل الــدعابئ ،اللينينيبر
 ــ أن يكــون واضــحا أن 

 ــ حـد ذاتهـا القمــع،" إل المــام"ينبعي
إن الوضــعية الذاتيــة و ممارســة الحركــة و ه ــ لــم تســبب ذلـك حــير الن، ل تســبب في

  تســــبب ذلــــك،اللينينيــــة  -  الماركســــية
ــــ الــــير و تــــزداد قــــدرتها عل التعــــببر عــــن مطامــــح الجمــــاهبر إل أبعــــد" إل المــــام"فبقـــدر مـــا يتســــع توزيــــع   ه 

 جريـــدة الجمـــاهبر الكادحـــة" إل المـــام"بقـــدر مـــا تصـــبح  يســـتحيل عل البـــوليس قمعهـــا، و عـــبر شـــبكة واســـعة و مـــؤطرة، قطاعـــات فئاتهـــا،
 الـــير

يــة الراســخة، تعكــس صــوتها و مطامحهــا لــن يــؤدي إل" إل المــام"إن توقيــف . بقــدر مــا يســتحيل عل البــوليس اقتلعهــا مــن جــذورها الجماهبر
  بـدأت تتوسـع،

ي الـير ي و العـاطفبر ة مـن المناضــلبر ـ  توسـيعها و تعميقهـا أشـد مـا يمكـن مـن التسـاع و إل تشتيت هـذه الـدائرة الصــغبر
  ينبعي

و الـير
.العمق

ـ  إنجـاز شـعار الصـمود و الرتبــاط بالجمــاهبربــل إنهـا  إل المام" وسيلة دعائية هائلة فقط،"ل تشكل 
، لنهـا تلعـب دور التـأطبرعامــل حاسـم في

  تلتــف حولهــا و حــول اليســار الماركس ــ
ي الــير ،-السياس ــ لهــاته المجموعــة مــن المناضــلبر  ــ

و ترشــدهم لنهــا توحــد شــعاراتهم و تحــاليلهم، اللينييي
ي يــة،، إل أســاليب العمــل الجمــاهبر  ــ صــلب الحركــة الجماهبر

ي و تمتنهــا في  ــ و تعلمهــم ضــبط علقــاتهم، و ترســخ أنويــة المناضــلبر
و قــدرة أعل في

و بالتـــــال  تتبـــــع وضـــــعية الجمـــــاهبر و و تعلمهـــــم كتابـــــة المقـــــالت و التقـــــارير، و توســـــيع شـــــبكة التوزيــــع بالقـــــدر المطلـــــوب،، النضـــــباط و الشية
، وط القتصـادية و الجتماعيــة و السياســية لوضـعية الجمــاهبر فه ــ تلعــب مــن خلل نضالتها لستخراج الشعارات من معرفة و معايشة الشر

.ذلك دورها المنظم
ورةو لهذا أيضا فه  تتطلب  يــابالضي ـ  الـوقت الـذي تقـوي فيــه بـدورها هـذه المنظمــة و ترســخ،  منظمة ثورية موحدة صلبة و راســخة جماهبر

في
ية، ، إن عـددا منظمة تكون قادرة عل ضـمان صـدورها و بالشــكل المطلــوب، جذورها الجماهبر   و التنظي ـ 

 ــ المجــال الــدعابئ
و قطــف ثمارهــا في

  الشهر غبر كاف،
  الوقت الذي تتســارع فيـه الحـداث، واحدا في

ـ  و هــو ل يصـدر إل بصـعوبة شـاقة، في
ـ  أن يسـتهدف في

إن شـعارنا و هـدفنا ينبعي
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، ي .و هو هدف أثبتت التجربة أنه ليس سهل المستقبل القريب إصدارها مرة كل أسبوعبر
ي ــ أن تنصــب جهــود الماركســيبر  

ــ هــذا التجــاه ينبعي  
،-في ــ ي   اللينينيبر

  بــدأت تمــزق تلــك الظلمــة الحالكــة الــير
ارة الــير ــ  ــ محاولــة إطفــاء هــذه الشر

ل في
نا الكادحة جوازي الصغبر حول أبصار و وع  جماهبر جوازي و البر بــها الفكر الرجع  و الفكر البر .يضي

ـــ هكـــذا تصـــبح مهمـــة .4 ي ي اللينينيبر ـــ منظمـــة توحيـــد جميـــع الماركســـيبر  
صـــلبة،     ثوريـــة واحـــدة، و جمـــع شـــتاتهم و صـــهر طاقـــاتهم و إمكانيـــاتهم في

يـــا، ـــ المهمـــة الول و الحاســـمة، طليعيـــة و راســـخة جماهبر ـــ خـــط و ممارســـة الحركـــة الماركســـية ه   
اللينينيـــة و الحركـــة-لحـــداث قفـــزة كيفيـــة في

وط الجديدة للوضع الراهن،   الشر
ية في ورية و حاسمة الجماهبر وليتاريـة،و كخطوة صي   بناء الداة الثوريــة البر

 وبرنامـج مـدقق و شـاملوفـق   في
ـــ المقـــام الول و مـــا لـــم يضـــع الماركســـيون اللينينيـــون هـــذه المهمـــة،. عل مراحـــل متماســـكة  

ـــ لنجـــاز بقيـــة، ليـــس فقـــط في ط أساس  ـــ و لكـــن كشر
، المهــام، وليتاريــا و احتللهــا موقــع قيــادة الشــعب عرقلــة جديــدة؛ كمــا أن شــعار الصــمود و الرتبــاط بالجمــاهبر و فــإنهم يضــعون أمــام قضــية البر

  الشعارات الخرى ستظل محدودية الفعالية إذا لم يتم بناء المنظمة الموحدة،
و ل يظهــر حــير الن أن هـذه المهمــة قـد طرحـت بالدرجـة بافر

  شهر أكتوبر 
  تم تحقيقها في

 ــ. بدأت تفقد حرارتهــا 1972المطلوبة، فتلك القفزة الير
 ــ أن تــدخل في

و لكـ  تكـون الوحــدة حقيقيــة و شــاملة ينبعي
:حسابها العتبارات التالية 

  كل مرحلة تاريخية ل يمكن أن يكون هناك إل خط سياس  واحد سديد، .أ 
ورة قيادة بروليتارية واحدة، و حزب ل خطوط عديدة، في و بالضي

ـ تـــوفر منظمـــة ماركســية لينينيـــة واحــدة،، ثــوري واحــد، ل عــدة أحـــزاب ـ 
ـ واحــد ســديد و الوصـــول إليــه ينبعي فل و مــن أجـــل امتلك خـــط سياسـ 

ي يحق لي فصيل من فصائل الحركة الماركسية اللينينية أن يــدع  وحــده امتلك هـذا الخــط، أو الحقيقــة الثوريـة، إن هــذان الدعــاءان التــافهبر
  الفق يؤديان إل الحلقية بكل مظاهرها،

ء الـذي لـن يـؤدي إل التوحيــد، و إل فهم التوحيد عل أنه نوع من الستيعاب و الضم، الضيقر  
السر

ـــ أن هـــذه الظـــاهرة موجـــودة و تمـــارس بهـــذا الحجـــم أو ذاك داخـــل الحركـــة الماركســـية لن كـــل فصـــيل يملـــك هـــذا الدعـــاء،  
-و ل أحـــد يجـــادل في

.اللينينية
، .ب   ــ

ـ  عل جميـع فصــائل الحركـة الماركســية لذلك، و بسبب حداثة الحركة الماركسية اللينينيــة و أساسـها الطبقر
اللينينيــة أن تهـدف إل-ينبعي

يــة،بناء  ي و عـبر النضــال الملمــوس معهـا، خط سياس  واحد داخــل الحركـة الجماهبر ـ  عل الماركســيبر
يــ التوصــل إل نظــرة موحـدة-ينبعي اللينينيبر
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ية، و سيصحح النضال هــذا لمختلف قضايا الثورة، و إل توجيه سياس  موحد و خطة موحدة، تمكنهم من الممارسة داخل الحركة الجماهبر
ب المثلـة مـن دروس الحركــة الثوريـة العالميـة الخط، ـ  حاجــة إل صيــ

إن تجربـة توحيــد حــزب، و أن تلتحم داخل هذا النضـال نفسـه، و لسـنا في
ـــ هـــذا المجـــال،  

  واضـــحة في
اكية الديمقراطيـــة الروســـية، و لنـــذكر كـــذلك بـــأن الحـــزب الشـــيوع  العمـــال اللبـــابي و قبلهـــا توحيـــد الحلقـــات الشــــبر

  لم يتوصل إل بناء خط سياس  سديد إل سنة 
.مليئة بالهزائم أكب  من النتصارات أي بعد أربعة عشر سنة من تأسيسه،، 1935الصييي

ي مختلف الفصائل ســهل التقريــب،   الرؤية السياسية ببر
ة لعملية التوحيد قد أثبتت أن الفارق في و يمكــن أن يتــم فضل عل أن التجربة القصبر

  يتصـــورها البعـــض
  تظهـــر أساســـية تختلـــط فيهـــا الخلفـــات الموضـــوعية بمزيــــج مـــن الحـــزازات، بشعة أكـــب  مـــن الـــير

و أن بعـــض الخلفـــات الـــير
.الذاتية و الحلقية

 ـــ علقاتهـــا أفقيـــا و عموديـــا إل المركزيـــة الديمقراطيـــة، أكـــب  ممـــا تحتـــاج إل المركزيـــة-لـــذلك أيضـــا فـــإن الحركـــة الماركســـية .ج
اللينينيـــة تحتـــاج في

  نجتازهـــا ه ـــ مرحلـــة بنــاء الخــط السياس ـــ الســديد، المركزيـــة لتثـــبيت المكتســـبات
الشـــديدة أو إل اللمركزيـــة المفرطــة بســبب أن المرحلـــة الــير
  تفتــح حريــة نقـد الخطـة المتفـق عليهـا و إبــراز أخطائهـا و إغنائهــا، الوحدوية و تدعيمها و توحيد خطة النضال و المواجهة،

و الديمقراطيـة الـير
  التعببر عن آرائها،

ء ضمان حق القلية في  
  النقاش و هذا يتطلب قبل كل سر

ب أساليب التقيد بالمواقف الرسمية في .و إل صي
، .د ــــ ي ي اللينينيبر  لمكتســــباتهم السياســــية و اليديولوجيــــة ومركــــزةبــــل هــــو خلصــــة  ليــــس التوحيــــد عمليــــة تجميــــع عــــددي لمجمــــوع الماركســــيبر

يــــ دراســــة تجربتهــــم و تعميقهـــا، و مــــن أجــــل الوصــــول إل ذلـــك،، التنظيميــــة المتفرقـــة ي اللينينيبر  ــــ عل الماركســــيبر
  ينبعي

ورة النقـــد الــــذابر ــ و بالضـي
، فل ممارســة بــدون أخطــاء، حولهــا،  ــ

 ــ أن يبــدأ  و ل تقييــم للتجربــة بـدون نقـد ذابر
 ــ عل كــل ماركس ــ لينييي

  بنفســهو ينبعي
و قبــل أن ،النقـد الــذابر

ـــ تحديـــد اليجابيـــات، يـــوجه إليـــه،  
جـــذورهما السياســـية و اليديولوجيـــة و و البحـــث عـــن جـــذورهما الطبقيـــة، و هـــو تحديـــد الســـلبيات كمـــا يعيي

يا، من أجل منظمة ثورية طليعية،، التنظيمية .قائمة عل قاعدة صلبة من دروس الممارسة و مرتكزة إليها صلبة و راسخة جماهبر
ة نضاليةبل هو  و بسبب أن التوحيد ليس عملية جمع عددي، .ه يضــمن ســبر عملــة التوحيــد مـن ،برنامــج متكامــلفإنه ل بد مـن تــوفر  ،مسبر

ــ حــول كــل قضــايا الثــورة إل بدايــة عمليــة الدمــاج، مــن توحيــد الرؤيــة و الهــداف و الخطــة لكــل قطــاع، مرحلــة إل أخــرى، إل النقــاش السياس 
.إل مؤتمر التوحيد الذي تنبثق عنه منظمة موحدة وصول إل أطروحات موحدة و نظاما داخليا موحدا، المغربية و العربية و العالمية،
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وط الوضــع الراهــن الــذي يتطلــب  ــ شـر
ة نضــالية شــاقة و لكنهــا أيضــا ممكنــة و مطلوبــة في إن عمليــة توحيــد الحركــة الماركســية اللينينيــة ه ــ مســبر

  خطها و ممارستها
ط الول لهـذه، من الحركة الماركسية اللينينية قفزة كيفية في يــ الشرــ ي اللينينيبر و يشكل تـوفر منظمــة موحــدة لكـل الماركســيبر

ي ء مـــن كـــل الماركســـيبر  ـــ
نـــا الكادحـــة، إن ذلـــك يتطلـــب قبـــل كـــل سر وليتاريـــا و جماهبر ي انتصـــار قضـــية البر  ـــ تـــأمبر

القفـــزة مـــن أجـــل خطـــوة جديـــدة في
ـــ الممارســـة   

ـــ الـــوع  كمـــا في  
  طرحناهـــا دائمـــا في

ـــ التشـــبع بالحقيقـــة التاليـــة الـــير ي ورية: اللينينيبر ـــ الخطـــوة الضيـــ ي ي اللينينيبر تشـــكل وحـــدة الماركســـيبر
وليتارية   طليعتها بناء الداة الثورية البر

  تأدية واجباتنا الثورية، و في
  ل مندوحة عنها في

.الول و الحاسمة الير
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ان العدو ف الحزب الثوري تحت نبر لنير
1973صيف  

9عدد " إل المام"جريدة 

، كنــواة قائــدة لهــذه الثــورة ورة بناء حزب شيوع  وليتارية، منذ البداية، هو صي و. إن الدرس المركزي الذي أبرزته الماركسية، كنظرية للثورة البر
وليتارية، يس  ب ".البيان الشيوع "ليس من قبيل الصدف، أن كان أول نص يشكل اندماج هذه النظرية الثورية بالحركة الثورية البر

  يونيو 
  للممية الثالثة المنعقد في

وليتارية، بما يل  1920و قد ذكر المؤتمر الثابي   الثورة البر
:، حول دور الحزب الشيوع  في

، تتـــوفر عل حـــزب شـــيوع  منظـــم تنظيمـــا محكمـــا، مـــع أنهـــا قليلـــة العـــدد، لكـــانت أول)1871(لـــو كـــانت الطبقـــة العاملـــة، خلل كومونـــة بـــاريز "
وليتاريا الفرنسية البطلة أكب  قوة، و لتجنبت أخطاء و أغلطا عديدة   ظروف تاريخيـة. انتفاضة للبر

وليتاريا، في   ستخوضها البر
إن المعارك الير

ة أكب  مما كان سنة  .1"1871مخالفة تماما، ستكون لها نتائج خطبر
ي الــذين يــرون بــأن الماركســية ــ وحــدها القــادرة عل قيــادة النضــال-إن هــذا الــدرس مقبــول، بكــل وضــوح، مــن طــرف جميــع الثــوريبر اللينينيــة، ه 

وليتاريا و الشعوب المضطهدة .التحرري للبر

، الحزب القائد للثورة ؟- و لكن كيف يتم بناء هذا الحزب الثوري الماركس   
اللينييي

  المنظمات الثورية، بمعدل يساوي تقريبا معدل تركيبها ؟
كيف يتم بناؤه، عندما يحطم قمع العدو الفاسر

ان العــدو، قــد يــرى البعــض أنــه للفلت مــن هــذا القمــع المــدمر، يجــب بنــاء هــذا الحــزب بعمــل داخل ــ ، و وضــع تنظيمــاته الثوريــة بعيــدا عــن نبرــ
  السلم

.باستقطاب مجموعة من الكوادر، و تثقيفها خارج كفاح الجماهبر الذي يلزمه القمع، إنها نظرية بناء الحزب في
، مـع ى مـا ه ــ ركائزهــا النظريـة ، ثـم مـا هـ    برزت من خلل تاريــــخ الحركة العمالية، و سـبي

  و الدروس الير
و سنتفحص بالتتابع الموقف المبدبئ

اتيجر  ضد هجوم العدو .هذه العتبارات، مبادئ الدفاع السبر
ممية الشيوعية، الطبعة الثانية لماسبيرو،1

م
ولى لل

م
ربعة ال

م
.1971 ــ نصوص المؤتمرات ال
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ي
التجربة التاريخية و موقف الحركة العمالية المبدبئ

  تشخص تاريــــخ الحركة العمالية 
:هذه بعض المثلة الخاصة الير

  عرفتها الحركة العمالية الروسـية ســنوات  .1
ة القمع القيضي، الكب  قسوة، الير   إبان فبر

1910إـــل  1907كيف كان موقف الحزب البلشقي
؟

ـ  دســمبر 
ي تقرير اجتماع المجلس الخامس للحــزب، الـذي عقـد في ، كيـف يبقـر اليـوم: "، بمـا يلـ  1908لقد ختم لينبر  

سـيعرف الحـزب البلشــقي
ـ  أقس اللحظـات، سـيعرف كيـف يسـاعده عل التغلـب عل

  لـن تفصـل عـن الجيــش في
، سـيبقر الطليعـة الـير أيضا حزبا طبقيا، حـزب الجمــاهبر

ي جدد باستمرار .2"صعاب هذه المرحلة الشاقة، عل تقوية الصفوف ثانية، و عل تكوين مقاتلبر
 ـــ ســـنة  .2

اجع1921في يـــال  الشـــامل لكـــل أوربـــا، يـــدفع الحركـــة الثوريـــة إل الـــبر و تؤكـــد الطروحـــات المنبثقـــة عـــن المـــؤتمر. ، كـــان رد الفعـــل المبر
ــ يونيــو مــن نفــس الســنة   

ـ قيــادة المعــارك"الثــالث للمميــة الثالثــة المنعقــد في   تجتازهــا، هـ 
ــ الزمــة الــير  

أن مهمــة الحــزب الشــيوع  الرئيســية، في
وليتاريـا، توسـيعها، تعميقهـا، تجميعهــا و تحويلهــا   - حســب التطــور- الدفاعيـة للبر

و لكــن إذا كــانت. إل معــارك سياســية مـن أجــل الهـدف النهــابئ
، فل ــ عــدد مــن البلــدان يقــل أو يكــب   

، بحيــث تعقــب الزمــة القتصــادية الطبيعيــة، مرحلــة مــن النتعــاش، و ذلــك في الحــداث تتطــور ببطء أكــب 
ة  ة، كفـــبر ـــ التطـــور ســـتكون ل مفـــر منهـــا". التنظيـــم"يمكـــن تفســـبر و اعتبـــار هـــذه الفـــبر  

هـــذه. و مـــا دامـــت الرأســـمالية موجـــودة، فـــإن التقلبـــات في
ــ نضــجها أيضــا  

ــ شــبابها و في  
ــ انحطاطهــا، كمــا صــحبتها في  

و نضــيف كــذلك بــأن الحركــة الثوريــة خلل المــدة. 3التقلبــات ستصــحب الرأســمالية في
، أن يصــبح  ي  ــ كلتــا الحــالتبر

ا إمــا أكــب  نشــاطا أو أكــب  بطئــا، و عل الحــزب الشــيوع  في  ــ قيــادة الجمــاهبرحــزب عمــلالقادمــة ســتتبع ســبر
، فيكــون في

اكية فعل. الديمقراطيـة الملتبســة المبنيـة دائمـا عل التنــازل-المناضلة للتعببر بحزم و وضوح عن شعارات النضال، كما يفضح شـعارات الشــبر
الحـــزب الشـــيوع  إذن، أن يبـــذل كـــل جهـــده خلل كـــل مراحـــل النضـــال، و أن يقـــوي بإمكانيـــات تنظيميـــة مرتكزاتـــه الجديـــدة، عليـــه أيضـــا أن يعـــد

ول، ص 2
م
.576 ــ في الطريق الصحيح، المؤلفات المختارة،الجزء ال

طروحة 3
م
.40 ــ ال
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.4الجماهبر للعمليات الفعالة ، و أن يسلحها بطرق و خطط جديدة مبنية عل الصدام المباشر و المفتوح مع قوات العدو
اير  .3   فبر

  الوقت الذي كانت فيـه الجيــوش البيضـاء ل1929في
ـ  كــل مكـان، أعطـت اللجنـة المركزيـة للحــزب" تشـان كـاي تشـيك"، في

منتضة في
  الوامر لنسحاب 

من الجيش الحمر، لك  ل يقدموا للعدو الهــداف الرئيســية، فأجــاب مـاو تس ــ" ماو تس  تونغ"و" شوته"الشيوع  الصييي
هـــا ، و إل قيـــام القـــادة بنضـــال حـــازم، و بهـــذه الطريقـــة: "تونـــغ حينئـــذ  ي كلمـــا اشـــتدت قســـوة الظـــروف ازدادت الحاجـــة إل حشـــد القـــوات و تركبر

.5 وحدها نستطيع أن نحقق الوحدة الداخلية و نتصدى للعدو
، كــان عل المجموعــات الماركســية .4  

اللينينيــة ، أن تناضــل خلل الثلثينــات و تحــت الدكتاتوريــة الفاشــية-أثنــاء بنــاء الحــزب الشــيوع  اللبــابي
".نظرية تربية و حماية الكوادر"ضد " زوفو"للملك 

 "إن 
يعلمنــا أنــه، حســب هــذه النظريــة ، ل يجــب) الفصــل الول(المؤلــف بقــرار مــن اللجنــة المركزيــة لهــذا الحــزب " تاريــــخ حــزب العمــل اللبــابي

 ـــ خليـــاهم و ل يهتمـــوا إل بـــالتكوين النظـــري"
يـــ في ي أن يعملـــوا و ل أن يلتحمـــوا بالجمـــاهبر و ينظموهـــا، بـــل أن يظلـــوا منعزلبر إن. 6عل الشـــيوعيبر

  الواقع 
.7ترى أن العلقة مع الجماهبر و العمل وسطها مؤذيان، لن ذلك يعرض الكوادر للخطر""هذه النظرية في

ــ شــتنبر   
  في
ــ للحــزب الشــيوع  اللبــابي ــ طويــل، انعقــد المــؤتمر التأسيس  ــ إطــار صاع سياس   

لقــد" "جلــببر مــوري"و كمــا كتــب الرفيــق . 1941في
عــــة الحلقيــــة ي ورة التاريخيــــة عل البي و مــــن ضــــمن قراراتــــه كــــان فضــــح المــــؤتمر بالخصــــوص لنظريــــة الكــــوادر كنظريــــة انهزاميــــة و. 8"تغلبــــت الضيــــ

  النهاية إل تصفية الحزب
ي لها، و تحولهم إل مجرد حلقة، تؤدي في ي عن الجماهبر الشعبية و تحتفظ بهم ذيليبر .9"انتهازية، تبعد الشيوعيبر

ــ. 5 ــ و العســكري للســتعمار الفرنس  وب القمــع البوليس   ــ ســنوات. لقــد تكــون الحــزب الشــيوع  الفيتنــام  و أصــبح محنكــا تحــت أســوأ صيــ
و في

طروحة 4
م
.41 ــ ال

حرقت سهل" ــ 5
م
ول، ص "رب شرارة ا

م
.179، المؤلفات المختارة لماو تسي تونغ، الجزء ال

ول48، ص 1969الفرنسية،" ”l’Humanité Rouge" النسانية الحمراء" ــ  نشر في 6
م
لباني،الفصل ال

م
.، تاريخ حزب العمل ال

.105 ــ نفس المصدر، ص 7
نفير حجة، 8

م
.1972، ماسبيرو "في مواجهة التحريفية" ــ مقدمة المؤلفات المختارة، ل

لباني، ص 9
م
.161 ــ تاريخ حزب العمل ال
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، عــرف معظــم كــوادر الحــزب، الــذي كــان حــديث التكــوين، الســجن و الشــغال الشــاقة و المــوت أيضــا، خاصــة بالنســبة لعــدد1936إل  1931
، لــم يكــن النضــال أكــب  ســهولة، و هــذا مــا أظهــره مناضــل1945إل حــدود ثــورة غشــت  1938و مــن جديــد و ابتــداء مــن . مــن الكــوادر الرئيســية

و قـد. كلمــا أحرزنــا عل نتائـج، كلمــا طاردنـا البــوليس: "... ثـوري فيتنــام  عضـو اللجنـة المركزيـة لهـذا الحـزب، حينمـا كـان يـذكر سـنواته الماضــية 
أمــا الكــب  ذكــاء. كــانت كوادرنــا الجديــدة تعتقــل بكــل ســهولة نظــرا لقلــة تجــاربــهم، حــير أن البعــض كــان يعتقــل بعــد شــهرين أو ثلثــة مــن نشــاطه

  كل مرة كنا نشعر بأن هذه الوضعية تمثل بالنسبة لنا خسارة فظيعة. فإنهم يستطيعون المقاومة حير حدود ستة أشهر"
و كــل هـذا كــان. و في

  مستوى اتساع تنظيمنا
يــ. 10يحدث بشعة بحيث ل نتمكن من تكوين عدد من الكوادر في فلم يبق أمامنا إل حــل واحــد، هــو تهريــب المعتقلبر

ي مـــن الســـجون ـــ دوكتـــو"و نشـــبر إل أن ". و قـــد كـــان هـــذا أحســـن مـــا نعتمـــد عليـــه. السياســـيبر ـــ مـــن فـــروا مـــن معتقلت الشـــغال" ل  ي كـــان مـــن ببر
.الشاقة

أسس هذا الموقف
ي -هذا الموقف الراسخ للحركة الماركسية .1 :اللينينية يرتكز عل أسس، ه  نفسها ماركسية، و يرتكز بصفة أدق عل المبدأين التاليبر
وليتاريا. أ    تصنع الثورة تحت القيادة السياسية و اليديولوجية للبر

.أن الجماهبر ه  الير
، -هذه القيادة يحققها الحزب الماركس . ب   

. للطبقة العاملة و الجماهبر الثوريةكنواة قائدةاللينييي
  الحكم عليها بالهلك و العدمو نستنتج من هذا ، بأن 

  تغذيها يعيي
.عزل البذرة عن الرض الير

ـ  ـ 
وليتــاري الساس ـــ الــذي يؤســـس تلــك المبـــادئ"أطروحـــات حـــول فيوربــاخ"لقــد وضـــع مــاركس في إن تصـــور الحـــزب كنـــواة قائـــدة. ، التصــور البر

ــــ الطروحــــة الثالثــــة، حيــــث ينتقــــد مــــاركس التصــــور المــــادي  
ــــ نفــــس الــــوقت تقودهــــا، يظهــــر خاصــــة في  

، و في تتغــــذى بالنضــــال الثــــوري للجمــــاهبر
جوازي للمعرفــة  "هــذا التصــور . الــبر

وليتــاري المــادي الــدياليكتيك  " العلمــابي ي الصــغار، و يقــابله بالتصــور البر جوازيبر ــ الــبر ي إن النظريــة: "للمثقفبر
ة، هـذه النظريــة تنس وا هـم نتـاج ظـروف أخـرى و تربيــة متغبـر بيـة، و بالتـال  بـأن الـذين تغبـر

  تقر بأن الناس هـم نتـاج الظـروف و البر
المادية الير

بيـــة ــ هـــو نفســـه بحاجـــة للبر ـ  ون الظـــروف، و أن المربر ــ ،. بـــأن النـــاس هـــم الـــذين يغبـر ي ورة إل تقســـيم المجتمـــع قســـمبر ــ ــ تصـــل بالضـي و لهـــذا فهـ 
.1971، السلسلة الصظيرة ماسبيرو، 161 ــ عروض حول المقاومة الفيتنامية، ص 10
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  ل يمكن بحثه و فهمه فهما عقلنيا إل بوصفه . أحدهما فوق المجتمع
".عمل ثورياإن توافق تبدل الظروف و النشاط النسابي

ي" قــــادة"و نســــتنتج مــــن هــــذا أن ليــــس هنــــاك  -و نســــتنتج أيضــــا أن تكــــوين منظمــــة ماركســــية. يمتــــازون بــــامتلك المعرفــــة و يقــــدمونها للمناضــــلبر

 ــ قلــب ممارســتها الثوريــة، هــو وحــده الــذي يســمح، حــير مــن خلل هجمــات العــدو، بإعــداد خــط سياس ــ
، و في  ــ قلــب نضــال الجمــاهبر

لينينيــة في

ي جـدد و كـوادر ثوريـة جديــدة مـن وســط هـذه الجمـاهبر ي الـذين مهـدوا لهـذه. صحيح ، يدفع بـدوره إل بـروز مقـاتلبر و لهـذا فـإن أوائـل المناضـلبر

.العملية، و مهما بلغت جدارتهم، ليسوا ذوي تفوق نوع  بالنسبة لهذه الكوادر الجديدة المنبثقة عن نضال الجماهبر
ــ أســـاس المركزيـــة الديمقراطيـــة و النضـــباط الثـــوري، كفيـــل بتصـــحيح   هـ 

إن هـــذا التصـــور وحـــده الكفيـــل، عـــن طريـــق الممارســـة الدائمـــة، الـــير
ـــــ الصـــــحيح الـــــذي يبلـــــور نضـــــالت الجمـــــاهبر الثوريـــــة و المنظمـــــة ـــــ نفـــــس الـــــوقت ببنـــــاء الخـــــط السياس   

الخطـــــاء السياســـــية و التنظيميـــــة، و في
ــــ أعل ســــلطة، و نفــــوذ و"هكــــذا، و هكــــذا فقــــط يتكــــون القــــادة . اللينينيــــة كنــــواة قائــــدة لهــــذه النضــــالت-الماركســــية ي كأشــــخاص يربطــــون مــــا ببر

.11"تجربة
ياليــة، و هــذا مــا: أضــافت اللينينيــة إل هــذين المبــدأين، الــذين أعــادت توضــيحهما و عمقتهمــا، مبــدءا ثالثــا هــو . 2 معاصة الثــورة لمرحلــة المبر

  ماي 
  تضيحه في

".الن، التجاه الرئيس  هو الثورة: "... ، بهذه العبارة 1970أشار إليه ماو تس  تونغ في
اير  ـــ فـــبر  

ـــ في ي ، رغـــم حكمتـــه العاليـــة، ل يمكـــن أن يتقـــدم: "، متحـــدثا عـــن رئيـــس الحكومـــة القيضية 1909و كمـــا كتـــب لينبر ي إن الســـيد ســـتوليببر
  توازن غبر مستقر

 . 12"خطوة واحدة بدون أن يشع بسقوط أوتوقراطية، ه  في
يالية الباهتة الير و يبقر هذا أكب  صحة بالنسبة لظلل المبر

.عصمان، حدو الشيكر، أو الحسن: تس  اليوم 
جوازيـــة   - و مـــن هـــذا المبـــدأ نســـتنتج بالخصـــوص، عل أن الثـــورة الوطنيـــة الديمقراطيـــة، ل يمكـــن أن تكـــون بتاتـــا مـــن صـــنع البر

حـــير تلـــك الـــير
 ــ بلـد يوجــد تحــت ســيطرة قمــع السـتعمار و الســتعمار الجديـد "راديكاليـة"سميت بشكل غريب 

-هــذا الصــطلح – أي الراديكاليــة(، خاصــة في
وليتاريـــا ف إل بطبقـــة واحـــدة راديكاليـــة ه ـــ البر   ل تعــبر

يـــ تحـــت قيـــادة"، و لكـــن فقـــط بواســـطة ) ينـــاقض الماركســـية الـــير حكـــم العمـــال و الفلحبر

".مرض الشيوعية الطفولي" ــ لينين،11
نفا12

 
. ــ في الطريق الصحيح،المقال المذكور ا
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.13"الطبقة العاملة
  مواجهة العدو

  الذي هو موقف الحركة العمالية الثورية في
.كل هذا يدعم أهمية الموقف المبدبئ

ـــ نفــــس الــــوقت الــــذي  ـ 
جوازيــــة آخــــر أوراق لعبهــــا"فهــــل يجــــب علينــــا إذن، في وي أم أن نحــــافظ و نتمســــك بحــــزم برايــــة"تحــــرق فيــــه البر ــــ ي ، أن نبي

النضال ؟
  ارتكاب أفظع الخطاء .3

.هل يمكن القول أن عل الحركة الثورية أن تحدد مواقفها بالهجوم فقط، إن كان هذا ممكنا، فإنه يعيي
اجع" يــ ســنة "من المستحيل أن ننتض بدون معرفة علم الهجوم و البر ـ  كتـابه 1921، هـذا مـا كتبـه لينبر

مـرض الشـيوعية اليسـارية"، ملخصـا في

ي " الطفول  ة ما ببر ، و متحدثا عن الفبر  
علم الهجوم يجب أن"بالضبط، مضيفا كذلك بأن  1910و 1907التجربة التاريخية للحزب البلشقي

اجع: يكتمل بعلم آخر  ".معرفة كيف نبر
اجع قيــادة أركــان حــرب تاركــة الجيــش بتـدببر أمــره وحــده؟ هــل نتصــور قيــادة أركــان حــرب ،ل  اجع؟تنظــمو لكــن، هــل يمكــن أن نتصــور أن تــبر  الــبر

اجع، و لكنــه و بكــل بســاطة عــدم تحمــل مســؤولياتها ــ معرفــة و إتقــان الــبر  
-و هــذه المســؤولية ل ينقــص منهــا كــون هــذا الجيــش . إن هــذا ل يعيي

 ـــ طـــور التكـــوين
الملمـــوسل زال يعتمـــد عل مجموعـــات مـــن الشـــباب الثـــوري، بـــل بـــالعكس يمكننـــا أن نســـتخلص مـــن التحليـــل - الـــذي مـــازال في

ـ تكــوين حلقــة الوصــل الملمـــوسللواقــع  ـ 
  ســـتكون أو بــدأت في

ـ الــير يـــة، أن هــذه المجموعـــات المتقدمــة بالــذات هـ  ل عل أنهــا حلقــة( الجماهبر
ي)  نخبوية ط أن . مع الطبقة العاملة و الفلحبر . عل التحام و نضالية هذه المجموعاتنحافظو لكن بشر

 ـــ كتـــابه 
اجع في ـ الحـــرب الثوريـــة الصـــينية"وضـــع مــاو تس ـــ تونــغ مبــادئ الـــبر ـ 

اتيجية في و مــن الـــواجب دراســة الفصـــل الخـــامس.  14"قضــايا الســـبر
اتيجر "المتعلـــق بهـــذه المســـائل و الموجـــود تحـــت عنـــوان  ـــ تطـــبيق هـــذه المبـــادئ عل المراحـــل" الـــدفاع الســـبر  

ـــ في ـــ تونـــغ، مـــع التفكبر لمـــاو تس 
  نعيشها

.السياسية من النضال الير

ول لحزب العمال الفيتنامي، 13
م
ساسية" ــ لي دووان، الكاتب العام ال

م
ساسية، المهام ال

م
.1970، هانوي، 30، ص "الثورة الفيتنامية، المشاكل ال

نظر 14
م
و الجزء الثاني من المؤلفات المختارة" ستة مؤلفات عسكرية" ــ ا

م
.ا
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اتيجر  لماو تس  تونغ  اتيجر (كل هذا يطرح أهمية دراسة علم الدفاع السبر .15)الدفاع السبر
اتيجر  فيمـا و سنعود مستقبل إل دراسة نضالت هذه السـنة و تقييـم تجاربنـا النضـالية، و نـذكر بخلصــات مـاو تسـ  تونـغ حــول الـدفاع الســبر

ــــ  اتيجر  ليــــس ســــوى المرحلــــة الول مــــن الــــدفاع: "يل  اجع الســــبر اتيجر  يســــتهدف كليــــا النتقــــال إل الهجــــوم المضــــاد، و الــــبر اجع الســــبر إن الــــبر
  المرحلة اللحقة، مرحلة الهجوم المضاد

اتيجية ه  النض أم الفشل في   كل اسبر
، و أن الحلقة الحاسمة في اتيجر  .16السبر

اتيجية    ذكرنا بها فيما قبلمبنيةو هذا يفرض الحرص عل اسبر
: عل المبادئ الثلثة المرتبطة بينها الير

ــ-   للثــورةكفاعــلأول، حــول دور الجمــاهبر -  ـ -ثانيــا، حــول بنــاء الحــزب الماركس  ـ 
وليتاريــا و للجمــاهبر الثوريــة –كنــواة قائــدةاللينييي و ثالثــا،  للبر

. الثورةمعاصةحول 
مبادئ نظرية لبناء الحزب الثوري .4

ان العدو   للحزب الثوري، و لبنائه تحت نبر
.يمكنا الن أن نفهم أحسن، التصور اللينييي

يــ   ــ روســيا مـا ببر
  حــدثت في

ة الــير نــا أن المقصــود هــو إعــادة المســبر 1917و 1895لنقــل الن أنــه ل يمكننــا حــير أن نــدع  الماركســية، إذا مـا اعتبر
اتيجية التنظيــم، و ذلــك  اتيجية الثــورة و اســبر  ــ نفــس الــوقت اســبر

اتيجية تكــون في انطلقــا مــنبصــفة آليــة، و لكــن المقصــود هــو إعــادة بنــاء اســبر
  بــرزت مــن هــذه التجربــة، و مــن تجربــة الحركــة العماليــة العالميــة مــن جهــة، المبــادئ الساســية

و انطلقــا مــن الواقــع الملمــوس لبلدنــا ســنة الــير
.من جهة أخرى 1973

، مكنتنا من الوصول إل مثل هذا العداد 1972إل  1970إن الممارسة الثورية لسنوات   
المرتبطة ارتباطا وثيقا بممارسة النقد و النقد الذابر

اتيجية التنظيم( اتيجية الثورة و اسبر   نص . 1972، و ذلك ابتداء من النصف الول لسنة )إعداد اسبر
الوضع الراهــن والمهــام"و لقد أعطينا في

اتيجية الثورية1973أبريل  6، بتاريــــخ "اللينينية-العاجلة للحركة الماركسية .، العناص الرئيسية لهذه السبر
  سنعط  هنا عناصها الرئيسية

اتيجية التنظيم، و الير :سنتطرق إذن إل . يضاف إل هذا، و عل أساس المبادئ اللينينية، اسبر

 ــ ستة مؤلفات عسكرية15
ول ص 16

م
.326 ــ المجلد ال
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- المبادئ اللينينية للحزب الثوري
اتيجية التنظيم   المغرب باسبر

اتيجية الثورية في - كيف ترتبط السبر
اتيجر  المذكورة سابقا اتيجية التنظيم بمبادئ الدفاع السبر .- كيف ترتبط اسبر

المبادئ اللينينية للحزب الثوري أ ــ 
) 

  القسم الثابي
:، يمكننا تلخيص هذه المبادئ كما يل  )نذكر عل أنها تقوم عل السس المذكورة في

  يقوم عليها الحزب. 1
، ه  الدعامة الير ي و المتجذرين داخل نضال الجماهبر فبر ي المحبر .تنظيم الثوريبر

ي . 2 ، تتكون من مناضلبر ي ي الثوريبر فبر ورة مرتبطة جدليا بإعداد الخط السياس ــ للحـزب،انبثقواإن منظمة المحبر   سبر
، في  من نضال الجماهبر

ية نفسها،  . من خلل تكوين إيديولوجر  داخل حلقة مغلقةلو انطلقا من هذه الممارسة الثورية الجماهبر
، كما يدع  تقديم . 3 ي عل الجماهبر ي المتفوقبر فبر ي المحبر   الطبعة الفرنسية لسلسلة " ما العمل؟"إن الحزب، ليس منظمة الثوريبر

كتــاب"في
ي مكونــة مــن منظمــة مجموعة، بل إن الحزب "Livre de Pocheالجيب  ، الثــوريبر ي فبر يإضــافة المحــبر ي الماركســيبر  ــ- إل المناضـلبر

يــ في اللينينيبر
ية .المنظمات الثورية الجماهبر

، فـإن الحـزب يرتبـط و يندمـج . 4 ي ـ  نفـس الـوقت الـذي يقودهـا،(...) من هنا بالـذات، و مـن خلل هـؤلء المناضــلبر
يـة، في بالمنظمــات الجماهبر

.و يتغذى منهاعل مستويات مختلفة من الوع  الثوري، 
 ـــ كتــاب 

، المتماســـك تمامـــا في  ـــ
 ـــ بـــأن الفكـــر اللينييي

، يظهـــر1902لســنة " مــا العمـــل؟"و نجيــب أولئـــك الــذين يظنـــون أننـــا نحـــرف التصــور اللينييي
ـ أطروحتـــه ـ 

وليتــاري للعــالم، الــذي وضــحه مـــاركس في يطة أن نكــون قــد اســتوعبنا التصــور البر ـ ـ مجملــه، شـر ـ 
ـ نقـــرأ هــذا النــص في ـي بوضــوح تــام حبر

 ــ 
يــ في  ــ " رســالة إل رفيــق"الثالثــة حــول فيوربــاخ، هــذا الفكــر الــذي نقحــه و وضــحه لينبر

هــا،. 1903في ي يــ تنقيحهــا مــن جديـد و تركبر و قــد أعــاد لينبر
اك  الــديمقراط  بروســيا، و الــذي ســـجل- ضــد كــل معارضــيه الــذين يحـــاولون تحريفهــا

  للحــزب العمـــال  الشــبر
ـ المــؤتمر الثـــابي ـ 

لنقــدها أحســـن في
ي . بداية البلشفية .17تحليل مفصل عن نقاشات هذا المؤتمر" خطوة إل المام خطوتان إل الوراء"و يعط  مؤلف لينبر

ول17
م
. ــ المؤلفات المختارة، الجزء ال
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يــ حســبها    يريــد لينبر
 ــ"و عل عكــس أولئـك الــذين يريــدون اســتعمال تلــك الحجــة الجـد عاديــة و الجـد مبتذلــة، و الــير

يــ في تحديــد عــدد المنخرطبر
يـــ "الحـــزب بعــدد المتـــآمرين ي فحســـب، بـــل إننـــا نحتـــاج: "، يجيـــب لينبر فبر ي المحـــبر ل يجـــب العتقـــاد بـــأن تنظيمـــات الحـــزب تتكـــون مـــن الثـــوريبر

.18"لتنظيمات جد متعددة، من كل النواع، من كل الدرجات ابتداء من المنظمات الكب  ضيقا و تآمرا إل الكب  اتساعا و حرية
  هذا النص نفسه بالعبارات التالية 

  بوضوح أكب  في
يــ الصـناف التاليـة حســب درجــة التنظيــم: "لقد تم وضع التصور اللينييي يــ ببر يمكننا أن نمبر

ي- 1: عامـــة و درجـــة الشية خاصــــة  أقتض عل الطبقـــة العاملـــة(منظمــــات العمـــال الموســــعة و المنوعـــة بقـــدر المكـــان - 2. منظمــــات الثـــوريبر
ء مســلم بــه  ــ

وط ، سر ض أن مشــاركة بعــض العناص مــن الطبقــات الخــرى باعتبــار بعــض الشرــ و يتكــون الحــزب مــن هــذين). وحــدها و لكــن أفــبر
ي  ــ الواقــع تحــت رقــابته و تحــت قيــادته- 4. منظمــات عماليــة مرتبطــة بــالحزب- 3. الصــنفبر

.منظمــات عماليــة غبرــ مرتبطــة بــالحزب ، و لكنهــا في
اكية الديمقراطيـة، و ذلـك عل القــل خلل المظــاهرات-5 عناص من الطبقة العاملـة غبـر منظمــة، لكنهـا تخضــع و بصـفة جزئيــة لقيــادة الشــبر

 
ى للضاع الطبقر .19"الكبر

ا هذا النص .فعل الرفاق الذين يضون عل أن نقاش و إعداد الخط السياس  هو من اختصاص نخبة معزولة، أن يتأملوا كثبر
ي المغرب ب ــ 

اتيجية التنظيم فف اتيجية الثورة و اسبر اسبر
يــ فيمــا قبــل أن  ـ ."تطـور الـوع  الثـوري لـدى الطبقـة العاملـة، ل يمكـن أن يتـم إل بتحريـك كـل طبقــات الشـعب"لقـد أظهـر لنـا لينبر

، فبـالحرى في
، و حيــث ل تكــون الطبقــة العاملــة نفســها إل قســما قليل مــن مجمــوع ســكان المــدن يــ إذن. بلــد كــالمغرب، حيــث يتكــون ثلثــا الســكان مــن الفلحبر

اتيجر يمكننــــا الوصــــول إل الهــــدف  وطها الساســــية انطلق النضــــالتالســــبر ــــ ـــ شر ـي   يوجــــد مــــن ببر
ــــ انطلق الحــــرب الشــــعبية، الــــير  

 المتمثــــل في
ـ  نفـس الـوقت الـذي يكــون عـامل

ـ  المـدن، في
الساسية و الثورية لجماهبر البوادي، و يبقر نمو هـذه النضـالت نفســه مرتبطـا بنمــو النضــالت في

يــ  ــ الجبهــة الثوريــة للعمــال و الفلحبر
وليتــاري، و لبنــاء قيــادة الطبقــة العاملــة في ومــرة أخــرى، فــإن بنــاء جبهــة ثوريــة. قويــا للــدفع بتبلــور الــوع  البر

ي: ليس بناء آليا، جامعيا  كهذه و بناء قيادة بروليتارية، ي إل العمال، و من جماهبر العمال إل جماهبر الفلحبر .إعطاء العلم من المثقفبر

.308، ص"ما العمل؟" ــ مسطر من طرف لينين، 18
.312 ــ صفحة 19
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  تتأصــــل و تتجــــذر اليــــوم موضــــوعيا داخــــل قــــوى الشـــــباب، و داخــــل مجمـــــوع
هــــذا البنــــاء هـــــو تحريــــك ديــــاليكتيك  للعناص المتقدمــــة أكــــب  الــــير

  نفس الوقت داخل الطبقة العاملة
، و في ي   البلد، أي داخل جماهبر الفلحبر

.الجماهبر الثورية في
ـ  المنطقــة، زيــادة عل

ياليـة في ـ  سلســلة المبر
  تجعل من بلدنا الحلقة الضعيفة في

ي الير تبر ي   اللحاح عل التأكيد بأن من إحدى المبر
دد في و لن نبر

ــ تاريــــخ المجتمعــات الماقبــل  
اكية، مثقفيهــا-الضــعف الموضــوع  للنظـــام، هــو كــون الجمــاهبر الشــعبية تفــرز بمعــدل قــل مــا يوصــل إليــه في اشـــبر

ي   ــــ- العضــــويبر
.؛ أي جمــــاهبر الشــــباب المدرس ــــ المنحــــدر مــــن الحيــــاء الشــــعبية بالمــــدن، أو مــــن البــــوادي-بنفــــس المعييــــ المعمــــق عنـــد غرامسر

ـ  (
  صـدرت في

ـ " أنفـاس"بالنسبة لولئك الذين نسوا الواقع الج  لثانويات بلدنا، يمكنهم عل كل حــال أن يرجعـوا إل الدراســة الـير
الفرنســية في

").التعليم بالمغرب منذ الستقلل الشكل "حول  1971، سنة 20/21عددها المزدوج 
ـ  بنــاء المنظمــات الثوريـة للشــباب

و لنـذكر مــرة أخــرى، بأهميــة توطيـد المنظمــات الثوريـة للشــباب المدرسـ  للمـدن و البـوادي، و تمكنهـا أكــب  في
ي .كله، و ربطها أكب  بنضالت الطبقة العاملة و جماهبر الفلحبر

، ل يمكنـــه إل أن يتجـــذر و يتغـــذى و ينمـــو مـــن هـــذه المنظمـــات الثوريـــة ي فبر ي المحـــبر و تبعـــا للمبـــادئ اللينينيـــة نفســـها، فـــإن بنـــاء منظمـــة الثـــوريبر
ـ  إطـار

يــة، في يــ لهـذه المنظمــات الثوريـة الجماهبر ي اللينينيبر ي الماركسـيبر ـ  نفـس الـوقت، و مـن خلل المناضـلبر
للشباب، بحيث توجه نضـالتها في

اتيجية الثورية .السبر
ي يــ المناضـلبر   أطوارها الهجوميـة و أطوارهـا الدفاعيـة عل الســواء، تخلـق تـدريجيا إمكانيـات جديـدة لربـط علقــات ببر

و أثناء هذه النضالت، في
ة بالمــدن، و الــذين يســتنتجون دروســا مــن النهزامــات جوازيــة الصــغبر ، و مــن البر ــ ي ــ بعــض العناص الثوريــة مــن الفلحبر ي ي و ببر العمــال المتقــدمبر

ي الصغار جوازيبر ي البر .المتتالية للسياسيبر
و لولئـــك الـــذين يظنـــون أنـــه ل يمكـــن أن يوجـــد هـــؤلء المناضـــلون العمـــال المتقـــدمون، إل انطلقـــا مـــن حلقـــات للتكـــوين النظـــري، نـــذكر جملـــة

  
ي في ي إل المـام ، و" : "ما العمل؟"للينبر ي موهـوببر بقدر ما يصـبح انـدفاع الجمــاهبر العماليـة العفـوي واسـعا و عميقـا، بقـدر مـا يـدفع بمحرضــبر

ي و  ي و بدعاة موهوببر ي"كذلك بمنظمبر   حلقة الدراسات العمالية " (...)بمتمرسبر
بالمعيي الذي يتصوره بعــض(، فليس ذلك التلميذ المجد في

، و الـذي عل المنظمــة الماركســية)الرفاق ـ  نضـالت الجمــاهبر
وليتاري، و لكنه ذلك المناضل العامل المتقدم في ا-، هو الذي سيكون الكادر البر
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ف ".للينينية أن تساعده عل التكوين كثوري محبر
يــ  ــ المرحلــة الراهنــة، كمــا" إل المــام"و نــرى أيضــا أهميــة - و مــن هنــا كــذلك نــرى الــدور الرئيس ــ للجريــدة كمنظــم جمــاع  –عل حــد تعــببر لينبر

في

 ـــ
وليتاريـــة في ، و لتكـــوين الكـــوادر البر ورة جعلهـــا أداة لتـــوجيه نضـــالت الجمـــاهبر ورة تطـــوير هـــذا المكســـب النضـــال  ل إجهاضـــه، و صيـــ تظهـــر صيـــ

 ـــ الحركـــة الماركســـية
ي-نفـــس الـــوقت، و ذلـــك بالنـــدماج في ي العمـــال و المناضـــلبر ي و المناضـــلبر فبر ي المحـــبر اللينينيـــة، بالوصـــول إل منظمـــة الثـــوريبر
.المنحدرين من الشبيبة المدرسية

ي ج ــ  اتيجر اتيجية الدفاع السبر اتيجية التنظيم و اسبر اسبر
:يجب أن نعلم، كما توضح لنا تجربة الحركة الثورية العمالية، وتجربتنا الخاصة والقاسية الن 

  صـفوف المنظمــات. 1
  الوقت الذي نركز فيه مجهوداتنا لبناء حركة ثورية صلبة، فإن من المستحيل تجنب عل الدوام أي اعتقال في

بأنه في
.اللينينية ، كيفما كانت درجة إتقان هيكلتها العضوية- الماركسية

2 .، ة بتجـذرهم داخـل الجمـاهبر   يوجهها العدو محــدودة، متعلقـة مباشـر
بات الير ط أساس  لك  تكون الضي بأن قدرة الرفاق عل الصمود، كشر

  اليديولوجية الثورية
.المصدر الوحيد و العميق للقوة و للثقة في

، حــير إن كــانت هــذه الجمــاهبر -بــأنه بقــدر مــا تكــون المنظمــات الماركســية .3  ــ المرحلــة الراهنــة- اللينينيــة متجــذرة داخــل الجمــاهبر
متكونــة- في

ــ المعركــة، و  
  لتخلــف الرفــاق الــذين ســقطوا في

  تــأبر
مــن الشــباب الثــوري، بقــدر مــا يتكــون مكــافحون ثوريــون جــدد و كــوادر ثوريــة جديــدة، و الــير

بات العدو .لتقدم هذه المعركة إل المام رغم صي
 ـــ منـــه نفســـه مــن ســـجنه ســـنة .4

 ـــ ســـجون العـــدو تنصـــهر، كمـــا كتـــب هوسر
ي مــن المعركـــة، فقي بـــأن الرفـــاق الـــذين اعتقلهــم العــدو ليســـوا ضـــائعبر

 ــ يــوم مــا ســيخرج نضــال الشــعب هــؤلء الرفــاق مــن الســجن، و أن الخمــس ســنوات مــن ســجن1931
  يمنحهــا الشــعب ثقتــه، فقي

، الطليعــة الــير
  قضاها معظم كوادر الحزب الشيوع  الفيتنام  من سنة 

ة بالنســبة للتاريــــخ1936إل سنة  1931الشغال الشاقة الير ، تظهر اليوم جد قصبر
.المظفر للثورة الفيتنامية

  القديم 
".إن المطرقة تكش الزجاج، و لكنها تصلب الفولذ: "و لك  نختم، نذكر بهذا الشعار البلشقي
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ــ المعركــة ضــد الحتلل الســتعماري،  
ــ الــذين أعطــوا حيــاتهم في ي ي المنحــدرين مــن الشــباب الثــوري ببلدنــا، أبنــاء العمــال و الفلحبر إن المناضــلبر

ي ليسوا من الذين يخافون من مطرقة العدو   البيضاء، هؤلء المناضلبر
  الريف و في

.أبناء و إخوان أولئك الذين سقطوا برصاص الحسن في

ـــ  
ـــ المعامـــل وفي  

ـــ الحيـــاء الشـــعبية، أو في  
ـــ ســـاحات الثانويـــات و الجامعـــات، أو في  

، ســـواء كـــان ذلـــك في ـــ ـــ المواجهـــة اليوميـــة لجهـــاز العـــدو القمع   
في

  كهوف الكوميساريات و زنزانات السجون، سينصهر الفولذ الصيل الذي يسلح شعبنا، الفولذ الذي يسلح ثورتنا
.البوادي، أو في

  المستقبل
.أكيد أن هذا الفولذ غبر كاف اليوم، و لكن الفولذ الممتاز الذي يكون شعبنا يمنحنا ثقة في
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ي ية للقطاع الطلبر الندوة التحضبر

1973 غشت 29

:تقديم
:أيها الرفاق

  إطار تعميق تجربتنـا و خطنـا السياسـ  و ممارســتنا داخـل القطـاع
، و في   إطار التحضبر للندوة الوطنية السنوية للعمل داخل القطاع الطلبر 

في
، انعقـدت نـدوة تهييئيــة بمســاهمة    نطرحهــا للرفـاق مـن أجــل دراسـتها) الكتابـة الوطنيـة(الطلبر ــ

، أنجــزت هــذه الرضـية الـير و المكتـب الطلبر ــ
  الندوة الوطنية السنوية المقبلة للقطاع الطلبر  من أجل تجديد مهامنا بشكل دقيق و واضــح

بجدية و تعميقها حير يساهموا بشكل فعال في
  هذه المرحلــة

  إطار التوجيه السياس  لمنظمتنا في
ـ  إطـار الجهـود المبذولـة داخــل. داخل هذا القطاع، في

و نتحمــل مسـؤولياتنا كاملــة، و ذلـك في
ية   بناء خط سديد محكم و منظمة ثورية طليعية صلبة، راسخة جماهبر

.تنظيمنا من أجل السبر قدما في
  دراسة هذه الرضية بحماس و عزيمة ل تقهر

عوا عاجل في .فعل كل الرفاق أن يشر
1973غشت  29الكتابة الوطنية ــ 

ى ســنة   ــ وســط الحركــة الطلبيــة إبــان المعــارك البطوليـة الكـبر
و قطــع. 70لقد مرت أكب  من ثلث سنوات عل انبثاق اليسار الماركس  اللينييي

مرحلـــة جديـــدة مـــن حيـــاته النضـــالية المليئـــة بالنجاحـــات و النكســـات، غنيـــة بالـــدروس المســـتمدة مـــن ممارســـته النضـــالية داخـــل هـــذا القطـــاع
الحيـــوي و قـــاد أكـــب  مـــن معركـــة مجيـــدة ضـــد مخططـــات الحكـــم التصـــفوية و ســـاهم بشـــكل كـــببر بتقريـــب النهايـــة المحتومـــة للفكـــر الصـــلج  و

بعا – و بدون منازع    الذي كان إل ذلك الوقت مبر
 - التحريقي

عل الساحة الطلبية، و نال نتيجة كل ذلك عطـف و تأييـد الحركـة الطلبيــة الــير
  15م غداة المؤتمر .ط.و.رفعته حاليا إل قيادة المنظمة المناضلة أ

ة و نظــرا لتغيبـر الوضـع السياسـ  الـذي. التاريجي و بعـد هـذا المـؤتمر مباشرــ
يالية و المعمرين الجدد الحركة الطلبيــة بقمــع لـم تعـرف لـه مـثيل طـوال سـنوات نضـالها المجيـد   عل ذكره، واجه الحكم سماشة المبر

سنأبر
 ــ. و المســتميت

ز بعـض الخلفـات داخـل اليســار الماركسـ  اللينييي و مـا كـان هـذا الوضـع الجديـد الـذي عرفتــه الســاحة الوطنيـة ليمـر دون أن تــبر
  تعرفها البلد

  الوضعية الير
.حول الحركة الطلبية و دورها في
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  ستعمق خلفات سياسية و إيديولوجية حول قضايا الثورة المغربية ككل
ـ  ظـل هـذه الوضـعية. هذه الخلفات الير

و لم يتوان بعض الرفـاق في
  منهـــا اليســـار. باتهامنـــا بتشـــتيت الحركـــة الطلبيـــة نتيجـــة اســـتلئنا عل الجهـــاز

  يعـــابي
 ـــ نظرهـــم جـــل المشـــاكل الـــير

هـــذا الســـتيلء الـــذي ســـبب في
  و الحركة الطلبية

.الماركس  اللينييي
:نضال

 ــ و كــل هــذه التطــورات الجديــدة تســتلزم منــا وقفــة نقديــة لممارســتنا داخــل الحركــة
كــل هــذا التاريــــخ الحافــل مــن ســجل اليســار الماركس ــ اللينييي

الطلبية من أجل استخراج خلصات واضحة تقود عملنا المقبل و تصـحح خطنــا السياسـ  داخـل الحركـة الطلبيــة سـيما و أن تنظيمنــا يفتقـر
  السنوات الماضية

  عقدناها في
.إل وثيقة حول الحركة الطلبية رغم الندوات الير

ــ مرحلــة جديــدة يعرفهــا التنظيــم و الحركــة الطلبيــة، فــالتنظيم بعــد تقريــر   
  النــدوة الحاليــة كــذلك في

   20و تــأبر
ة أشــهر مــن(يونيــو التــاريجي ــ عشر

 ــ
هــذا الخــط الــذي لــم تــزده الخلفــات الحاليــة داخــل الحركــة. عــرف تقــدما هــائل عل مســتوى خطــه السياس ــ) كفــاح التنظيــم، نقــد و نقــد ذابر

  شـــعار . الماركســـية اللينينيـــة إل رســـوخا و وضـــوحا
ليعـــبر بالفعـــل عل أن أي عمـــل خـــارج الجمـــاهبر) الصـــمود و اللتحـــام بالجمـــاهبر(هكـــذا يـــأبر

ـــ الـــذي يتمـــرس داخـــل  
  بالحقيقـــة للجمـــاهبر عـــوض الثـــوري الحقيقر

محكـــوم عليـــه مســـبقا بالفشـــل لنـــه ينطلـــق مـــن مفهـــوم المثقـــف الـــذي يـــأبر
.و لكن قليلون هم أولئك الذين يمكنهم أن يدركوا كنه هذه الشعارات و بالتال  الصمود مع الجماهبر. الجماهبر

ة. أما الحركـة الطلبيـة فإنهـا مقبلـة عل مرحلـة جديـدة مـن حياتهـا مرحلــة مخالفـة لمـا عرفتـه خلل الســنوات الماضـية نتيجـة التطــورات الخبرــ
  لطلبــــة المغــــرب

وع داخــــل التحــــاد الــــوطيي   تمثلــــت بالنضــــال المشرــــ
يــــة و الــــير  ــــ غيــــاب هــــذه. عل الســــاحة الجماهبر

  في
إن المرحلــــة الحاليــــة تــــأبر

  كـانت توفرهـا
عيتها و المكانيـات الـير نظــرا للقمــع المســلط عل القطـاع الطلبر ــ فـإن المهـام المنوطـة. المنظمة المناضلة أو بالحرى غيــاب شـر

ـ  أحلـك ظروفهـا
ة، فما كان لنـا أن نتخل عل الحركـة الطلبيــة في يــ نـؤمن. بالحركة الماركسية اللينينية لجد شاقة و عسبر ي لينينيبر إننـا كماركســيبر
فلهــذا. هجــوم مقبــل مـن طـرف الحركـة الطلبيــة- إيمانا راسخا أن الهجوم المضاد الذي شنه الحكم عل الحركة الطلبية سيقابله – و ل شـك

وط حـــير يكـــون هجومـــا مظفـــرا تســـتعيد فيـــه الحركـــة الطلبيـــة كـــل مكتســـباتها المســـلوبة ـــ. الهجـــوم المقبـــل يجـــب تـــوفر كـــل الشرـــ  
فعلينـــا أن نبيي

ي الصــامدين و ــ الجبهــة بنــاء جديــدا مــن المناضــلبر  
تنظيمنــا بنــاء محكمــا حــير يكــون بالفعــل القيــادة الفعليــة للهجــوم المقبــل، كمــا يجــب أن نبيي

ـ  أوقــات الشـدة هـذه
وا عـن التحـامهم و نضـالهم في ت عـن انتهازيتهـا و انهزاميتهـا كمــا يجـب علينـا. الذين عبر   عـبر

و لفـظ كــل الغــازات السـامة الـير
ء الـذي يسـتلزم منـا ـ 

ـ  الظـروف الجديـدة السر
  لطلبة المغرب المنظمــة الطليعيــة الوحيــدة في

كذلك أن ندرس بجد إمكانية جعل التحاد الوطيي
ية حير نضمن استمراريتها و صمودها   البناء الصحيح للنقابة الشية الجماهبر

.أن نفكر في
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ا ، إذ ل يمكن لنا بأي حــال أن نفصـل خطنـا السياسـ : و أخبر  
  الضاع الطبقر

  تقييمنا للحركة الطلبية يجب أن نبحث و نركز عل دورها في
فقي

ـ ـ 
ــ هــذه النقطــة و. داخــل الحركــة الطلبيــة عــن خطنــا مــع الجمــاهبر الشــعبية و نضــالنا الطبقر ــ هــذه النــدوة يراع   

ح في لهــذا فــإن التصــميم المقــبر
  ببلدنا

  تأجيج الضاع الطبقر
.يحدد بشكل واضح دور الحركة الطلبية في

ي نهوضها الجديد: أول
ية فف وط الموضوعية لنمو الحركة الجماهبر :الشر

ة النضـالية لشـعبنا الكـادح، 1965مارس  23أ ــ  شكلت انتفاضة  ـي نمـو المسـبر
 و كــانت بمثابــة نقـد دمــوي بالنســبةمنعطـف تحــول حاســم فف

  و مسـجلة بدايـة الفلس
لمـابي   المغرب معلنة عن بداية القطيعة العفوية و الحسية للجماهبر لخط العمـل الصــلج  البر

لحزاب الصلح في
ي  ة الممتدة ما ببر   الفبر

جوازي الصغبر الذي عرف انتعاشا في .1965- 1958الذريــــع للخط البر
يــة عــن انتهازيتهــا و مســاومتها غــداة هــذه النتفاضــة حيــث ــ مقدمــة المعركــة الجماهبر  

  كــانت آنــذاك في
و لقــد كشــفت الحــزاب الصـــلحية الــير

إل دخول المساومات المشهورة مــع النظــام عل ظهــر هــذه النضـالت، مـادة- سارعت – و دماء الشهداء لم يجف بعد بشوارع الدار البيضاء 
يــــة، و مــــا كــــان لحزابنــــا أن تفعــــل أكــــب  مــــن ذلــــك نتيجــــة مواقعهــــا و   أوقعتــــه فيــــه الحركــــة الجماهبر

أحســــن مســــاعدة لــــه للخــــروج مــــن العزلــــة الــــير
يــة   جعلتهــا عــاجزة عــن مســايرة هــذا النمــو الهائــل للحركــة الجماهبر

فمــا كــان لهــا إل أن تقــف للتفــرج عليهــا و اتخــاذ أزمــة. انتماءاتهــا الطبقيــة الــير
.النظام الجديدة هذه كفجوة تتشب منها إل السلطة

ـ  يونيـو 
 . 1967نفس الموقف أظهرتـه أحزابنــا الصــلحية و النتهازيـة و التحريفيـة بعـد هزيمـة النظمـة العربيـة في

فلمــا كـان الشـعب الفلســطييي
ياليــــة المريكيــــة و الصــــهيونية العالميــــة كــــان موقــــف الحــــزاب   تحيكهــــا المبر

خاصــــة و الشــــعوب العربيــــة عامــــة تتعــــرض للمــــؤامرة الدنيئــــة الــــير
ـــ بلدنـــا   

جوازي الصـــغبر- الصـــلحية و النتهازيـــة و التحريفيـــة في هـــو الكتفـــاء برفـــع شـــعارات جوفـــاء متخليـــة عـــن تعبئـــة- تمشـــيا مـــع خطهـــا الـــبر
ياليــة المريكيــة بمســاعدة   صــاغتها المبر

ــ لمســاندة الثــورة الفلســطينية و القبــول ضــمنيا بــالقرارات التصــفوية و المشــاريــــع الــير الشــعب المغربر 
وع روجـــرز(التحريفيــة الســـوفياتية  ـ دد..) قــرار مجلــس المــن – مشـر ـ هــذا الصــدد لجــد مخــزي حيــث لــم يــبر ـ 

و إن موقــف التحريفيــة المغربيـــة في
 ــ آن

  صيغت لتصــفيتها في
  نفس الوقت تأييد المشاريــــع التصفوية الير

  استخدام جدليته المعهودة لمساندة الثورة الفلسطينية، و في
زعيمها في
.واحد

ـ 
  خاضـتها الشــبيبة المدرسـية في

جوازي الصـغبر لحزابنـا الصــلحية بصـورة أكــبر غــداة النضــالت الهائلـة الـير و لقد انفضح الخـط الصــلج  الـبر
يــة – الشــعبية 1970ســنة  ــ المســاومة عل النضــالت الجماهبر  

  شــكلت رصــيدا جديــدا للصــلحية في
  تــوجت بمــؤامرة إيفــران الــير

فبعــد. و الــير
ـ  1970انطلق حركة التلميذ سنة 

ـ  نضـالها المجيـد ضـد مخططــات الحكـم التصـفوية في
  أعقبت انتفاضة مارس، في

و بعد سنوات الركود الير
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  طبعــــت بــــالروح النضــــالية العاليــــة، أولــــت الصــــلحية و التحريفيــــة – مــــرة أخــــرى 
  كــــانت شــــمولية و الــــير

-ميــــدان التعليــــم، هــــذه النطلقــــة الــــير
  فصل الطلبة عن التلميـذ بـدعوى تبــاين المشــاكل المطروحــة

-كعادتهـا - إل أنهـا لـم تتـوان . بظهرها لهذه النضالت و ساهمت بقسط كببر في
اع مكاســـب ذاتيـــة انتهازيـــة عل حســـابها ي ــ المســــاومة عل هـــذه النضـــالت المجيــــدة مـــن أجـــل انـــبر ـ 

ــ. في ـ 
إل أن موقفهـــا هـــذا ســـاهم بشـــكل كـــببر في

  قطاع الشبيبة المدرسية
.تعجيل نهايتها في

ـي يونيــو ب ـ 
ي شكلت هزيمـة النظمـة العربيـة فف جوازيـة و بدايـة نمـو حركــة التحــرر 1967عل الصعيد العربر بدايـة لخـط هـذه النظمـة البر

  سنة . العربية و نهوضها الجديد
  اســتطاعت – و لمـدة طويلـة  1967فقي

جوازيـة الـير -بدأت الجماهبر العربية تدرك كنه طبيعـة النظمــة البر
، إل 1967فهزيمة . تخدير الشعب العربر  ببعض الصلحات الطفيفة و بالديماغوجية الثورية كانت بالفعل صدمة بالنسبة للشــعب العربر ــ

جوازي الصـغبر الـذي كـانت تســبر عل هـداه تلـك النظمــة نتيجـة انتماءاتهـا الطبقيـة و. أنها كانت إيجابيــة مـن حيـث أنهـا كشـفت عـن الخـط الـبر
 ــــ الردن عل

  شــــنتها الطبقــــة الحاكمــــة في
يــــ الشــــعب العربر ــــ و هــــذه النظمــــة خصوصــــا غــــداة الهجمــــة الشـــديدة الـــير لقـــد احتـــد هـــذا التنــــاقض ببر

ـ و إدراك الجمــاهبر العربيــة أن النضــال ـ  ــ تعميــق الــوع  العربر  
  ســاعدت في

  و عل المقاومــة الفلســطينية، هــذه الهجمــة الــير
الشــعب الفلســطييي

كما ل يمكــن أن نغفـل مـا كـان. ضد الصهيونية ل يمكن أن ينتض إل إذا كان نضال طبقيا ضد كل أعداء الشعب العربر  و ضد كل عائق لتحرره
فهـــا ه ــــ الجبهـــة الشــــعبية الديموقراطيــــة لتحريــــر. مـــن أثــــر بليـــغ عل المقاومـــة الفلســــطينية و حركــــة التحــــرر العربيــــة و تجـــذرها 1967لهزيمــــة 

 ــ لمرشــد لنضــالها الشــاق
ــ اللينييي ز عل الســاحة الفلســطينية متشــبعة بــالفكر الماركس  ي تــبر ــ اليمــن الديموقراطيــة اســتطاع اليســار. فلســطبر  

و في
  من جهتـه أن يصـحح مسـار الثـورة هـاته بعـد يونيـو 

ـ  1969الماركس  اللينييي
و دفعهـا إل المـام ضـمن آفـاق الثــورة الديموقراطيـة الوطنيـة و في

  المنطقة
يالية في ي و تشبعها بالماركسية اللينينية خبر رد حاسم عل مخططات المبر ي المناضلتبر .الخليج العربر  جاء توحيد الجبهتبر

ياليــة العالميــة بــدفع علــم الثــورة الحمــر عاليــا ــ ج ــ مواجهــة المبر ي
ي شــكل قيــام. عل الصــعيد العــالIي اشــتدت الثــورة العالميــة فف ــ الصــبر  

فقي
  بقيــادة الرفيــق مــاو تس ــ تونــغ و ذلــك مــن أجــل إعطــاء نفــس

وليتــاري الــذي ينتهجــه الحــزب الشــيوع  الصــييي الثــورة الثقافيــة انتصــارا للخــط البر
تها   يمكن أن تكبل مســبر

وقراطية و التحريفية الير ى و كش الهيمنة الببر وليتارية الكبر  ــ الفيتنــام خاصـة و الشــعوب. جديد للثورة البر
الهنـد: و في

ها بنفســـها عل دحـــر العـــدوان حـــير و إن كـــانت ـــ أخـــذت مصـــبر الصـــينية عامـــة جســـدت انتصـــارات الشـــعوب هنـــاك مـــدى قـــدرة الشـــعوب إن ه 
  العالم

عمه أكبر دولة عدوانية في ي  ــ رفــع معنويــة الشــعوب المكافحــة و إحرازهــا عل النضــال. تبر
و لقد ساهم نضال هذه الشــعوب بشــكل كــببر في

ــ أمريكـــا اللتينيــــة  ـ 
 ــــ إفريقيــــا – الموزمــــبيق، غينيــــا بســـاو – أو في

ــ توســـيع معســــكر الثـــورة ســــواء في ـ 
ء الـــذي زاد في ــ ـ 

بوليفيـــا،- مـــن أجــــل تحررهــــا السر
  هذه المرحلة بداية إفلسها الشنيع أمام تزايد تواطؤها و خيانتها للثورة العالمية... الروكواي

.كما أخذت التحريفية العالمية تعرف في
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وط الموضــــوعية أخــــذت الجمــــاهبر و ضــــمنها الحركــــة الطلبيــــة تســــتعيد نهوضــــها الجديــــد، فهكــــذا أخــــذت الطبقــــة العاملــــة ــــ ــــ ظــــل هــــذه الشر  
في

  صـــاحبتها 
  امتـــازت بطـــول النفـــس و الـــروح الكفاحيـــة العاليـــة الـــير

ى الـــير ـــ نضـــالتها الكـــبر  
اب(تســـتعيد طاقاتهـــا النضـــالية كمـــا تجل ذلـــك في ـــ إصي

ـــ المعركـــة بنضـــالتهم العفويـــة نتيجـــة...) منـــاجم خريبكـــة، منـــاجم جـــرادة، نضـــالت عمـــال النســـيج و المطـــاحن   
كمـــا بـــدأ الفلحـــون يـــدخلون في

  يتعرضـون لهـا مـن طـرف المعمريـن الجـدد، هكـذا بـدأ يأخـذ شـعار الرض الصــدارة لكـل النضـالت السـلمية و العنيفـة
اشتداد حملة النهـب الــير

 ــ ملل، ســطات، تســلطانت و أولد خليفــة
  يقومــون بهــا، و لقــد تطــورت نضــالتهم هــذه إل انتفاضــات دمويــة عنيفــة كانتفاضــة بيي

و لقــد. الــير

ي الذي قابلت به العنف الرجع  ية ظاهرة العنف الجماهبر ـ . سجلت نضالت الحركة الجماهبر
ـ  منـاجم قطــارة المثــال في

ب العمال في فلقد صي

 
ـــ أولد خليفـــة مـــن ســـقر  

وعة، كمـــا لـــم يتـــوان الفلحـــون الفقـــراء في ـــ الصـــمود و التضـــحية لمـــا هـــددوا بتهـــديم المنجـــم إذا لـــم تلـــب مطـــالبهم المشر
ي الجدد .أراضيهم المغصوبة بدمائهم الجارية دفاعا عنها من جشع القطاعيبر

  هذا الظرف كذلك أخذت الشبيبة المدرسية 
جع قوتها بنهوضها الجديد الــذي ســجلته معــارك ) التلميذ و الطلبة(و في نظــرا لنمــو 1970تسبر

وط الموضوعية داخلها   . الشر
ء الذي سيؤكد صحته 1970فكان نضالها في  

ية، السر   لنمو الحركة الجماهبر
.بشبر حقيقر

  كـــان مـــن بينهـــا توســـيع
وط الموضـــوعية و الذاتيـــة و الـــير ـــ النضـــال بحكـــم تـــوفر و نمـــو الشرـــ  

كمـــا أخـــذت الحركـــة الطلبيـــة تأخـــذ موقعـــا متقـــدما في
كان اللتحاق بالجامعة حلما ل يتحقق إل لبنــاء الطبقــات الميســورة، و لكــن 1967 - 1966فإل حدود . قاعدتها من أبناء الجماهبر الكادحة

  أتيح لها أن تلج أبواب 1968 – 1967بعد سنة 
خاصة أخذت أفواج هائلة من أبناء الجماهبر تصل تدريجيا إل الجامعة – هذه الفواج الير

 ــ طريقهــا الطويــل، فشــكل هــذا التغيبرــ. التعليــم النصــف المفتوحــة غــذاة الســتقلل الشــكل 
  اســتطاعت أن تتخط العراقيــل المزروعــة في

و الــير
  أخــذت تجــذر مواقفهــا مــن المشــاكل المطروحـــة عل صــعيد التعليــم، فأصــبح القطــاع الطلبر ـــ

تبــدل كميـــا و كيفيــا داخــل الحركــة الطلبيــة الــير
ـ  التعليـم

وع في   ترمـ  إل تجهيـل الشـعب المغربر ــ و حرمـانه مـن حقـه المشرــ
و. تنعكس فيه بكل وضوح السياســة النخبويـة للنظــام المتعفـن الـير

ــ و اليــديولوجر  داخــل الحركــة الطلبيــة مــن إدراك الجمــاهبر الطلبيــة لــذلك ــ و نضــاله السياس   
ــ اللينييي و لقــد. لقــد زاد انبثــاق اليســار الماركس 

  ســـتتوج بمـــؤامرة
اير – مـــارس الـــير  ـــ فـــبر

 ـــ بدايـــة المعـــارك المجيـــدة للشـــبيبة المدرســـية في
بـــرزت هـــذه التحـــولت داخـــل القطـــاع الطلبر ـــ خاصـــة في

  صـــحبت هـــذه. إيفـــران الســـيئة الـــذكر
ة مـــاي – يونيـــو أكـــب  وضـــوحا بفعـــل النضـــالت الهائلـــة الـــير ـــ فـــبر  

يدها نضـــال الحركـــة الطلبيـــة في ي كمـــا ســـبر
.التحركات

:مرحلة النشأة: ثانيا
ــــ النهــــوض بالحركــــة الطلبيــــة الجديــــد ل يمكــــن لنــــا بأيــــة حــــال مــــن الحــــوال أن نأخــــذها بمعــــزل عــــن تنــــامي الحركــــة ي

أ ــ  فمرحلــــة النشــــأة فف
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ــ ي وط الموضــوعية و الذاتيــة الــذي عرفهــا القطــاع الطلبر يــة و ل يمكــن لنــا كــذلك أن نأخــذها مجــردة عــن تطــور و نمــو الشرــ كمــا ل. الجماهبر
ـــ داخلهـــا، إن التنظيـــم نفســـه ليـــس قفـــزة معزولـــة عـــن  

ـــ اللينييي يمكـــن أن نعـــزل النهـــوض للحركـــة الطلبيـــة الجديـــد عـــن نشـــوء التنظيـــم الماركس 
  نفس الوقت نتيجة و منتج لهذه الحركة

ية بل هو في .الحركة الجماهبر
ــــ توســــيعها و تعميقهــــا  

  ســــيكون لهــــا بالتــــال  دور مهــــم في
يــــة الــــير ــــ هــــو نتيجــــة لتصــــاعد هــــذه النضــــالت الجماهبر ــــ. فتنظيمنــــا للقطــــاع الطلبر   

فقي
  حملــت

ــ تحــول مســتمر بفضــل وصــول الفــواج الهائلــة مــن أبنــاء الجمــاهبر الكادحــة الــير  
الظــروف الجديــدة أخــذت قاعــدة الحركــة الطلبيــة في

ــ نتيجــة لــذلك مركــزا ء الــذي ســاعد عل انتشــار الفكــر الثــوري و جعــل القطــاع الطلبر   ــ
، السر ــ   منهــا الشــعب المغربر 

  يعــابي
ــ الــير معهــا كــل المآس 

 ـــ مســـاندة جمـــاهبر. متقــدما للضاع اليـــديولوجر 
 ـــ نهوضـــها الجديــد الــذي لعبـــت فيـــه دورا مهمـــا في

فجنـــب النضـــالت الول للحركـــة الطلبيـــة في
  خشت فيهــا الحركــة

  تــوجت بمصــيدة إفــران الــير
 ــ ميــدان التعليــم، هــذه النضــالت الــير

  ناضــلت ضــد السياســة النخبويــة للحكــم في
التلميــذ الــير
، كما شكلت زيارة ) المدرسة العليا للساتذة(الطلبية  ة نحو التعليم العال  ي برافو(المنفذ الوحيد لجماهبر التلميذ الفقبر للمغــرب للتــآمر) لوببر

اب  مـــاي الـــذي قـــابلته بـــه الحركـــة الطلبيـــة يشـــكل هـــذا تحـــول حاســـما داخـــل الحركـــة الطلبيـــة حيـــث تعـــدى 4عل الشـــعب الصـــحراوي و إصيـــ
اب سياس  عام اب حول مشاكل التعليم إل إصي اب إطاره التقليدي من إصي  ــ يرجــع إل هــذه. الصي

  لليسار الماركس  اللينييي
فالنبثاق الحقيقر

  أخــــذت تطــــرح البــــديل و لــــو بشــــكل غــــامض للصــــلحية و
ــــ تاريــــخ الحركــــة الطلبيــــة الــــير  

  عرفــــت حركــــة نضــــالية عاليــــة في
ة المجيــــدة الــــير الفــــبر

ـــ اســـــتقلل شــــبه تـــــام عــــن الحـــــزاب ـ 
  خاضــــتها الحركــــة الطلبيــــة في

ـــ أول المعــــارك الــــير ـــ مــــاي – يونيــــو هـ  ـ 
التحريفيــــة فكـــــانت معــــارك التجنيــــد في

  تخلـــت – كعادتهـــا 
ـــ و- الصـــلحية و التحريفيـــة الـــير ، فكـــانت بدايـــة الضاع السياس  ـــ ي عـــن المعركـــة و عـــن مناضـــل  الحركـــة الطلبيـــة المعتقلبر

 ــ معركــة التجنيــد تلــك، أول مشــهد مــن نــوعه داخــل القطــاع الطلبر ــ و عكــس بالفعــل نمــو
اليــديولوجر  مــع الصــلحية و التحريفيــة الــذي كــان في

  عل الساحة الوطنية
.الحركة الطلبية الذي لم يكن إل انعكاسا لنمو الضاع الطبقر

 ـــ وجـــه النظـــام و الصـــلحية،
ـــ الميـــدان في  

ـــ كقـــوة ثالثـــة في  
ـــ اللينييي  ـــ وســـطها انبثـــق اليســـار الماركس 

 ـــ خضـــم هـــذه النضـــالت بـــرز التنظيـــم و في
فقي

  هذه النضالت و تصدره لها
.فالجماهبر الشعبية و الحركة الطلبية خاصة لم تعرف اليسار الثوري إل عند انبثاقه الصحيح في

ة بعـد انفصــال صــيف  ، إل أن الجــذور الحقيقيــة لهــذا النفصــال تنحـدر إل مــؤامرة إيفــران)غشــت (1970أمــا تنظيميــا فــإن تأسيســه جــاء مباشرــ
ة ضـد ـ  تلـك الفـبر

، إل أن هذا الغضب لم يبعـد شــكله الحسـ  في   عل مواقف هذا الخبر
ي داخل الحزب التحريقي   سجلت غضب المناضلبر

الير
 ـــ تـــدببر المـــؤامرة

 ـــ إفـــران و شـــاركت في
  حـــاولت في

يـــ الـــير – 1967فبعـــد ســـنة . طغمـــة الســـاتذة التحريفيبر  ـــ1968 
، أخـــذ الفكـــر الماركس ـــ اللينييي

  و بعض مثقفيه نتيجة نمو الثورة العربية بعد 
 ــ1967ينتشر داخل طلبة الحزب التحريقي

، و إنجــاح الثــورة الثقافيــة و باعتبــار الحــزب التحريقي
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ـ  الجـزء المهـم و الـدينام  مـن أعضــاء هـذا الحــزب. اللينينية- آنذلك هو الممثل الرس   للماركسية 
إذ أن البقيـة مـن. و إذا قلنا الطلبــة فإننـا نعيي

يـــة بعـــد ســـنة  ـــ الحركـــة الجماهبر  
  كـــانت 1969أعضـــائه ليـــس لهـــا أي دور يـــذكر في

، هـــذه النويـــة الـــير ـــ ي ي اللينينيبر بـــدأت تشـــكل أنويـــة للماركســـيبر
اير مـارس ). أنفاس(متحلقة حول  ـ  فــبر

ي إل بعـد معـارك الشــبيبة المدرسـية في   لم ينضج لهـؤلء المناضــلبر
،1970إل أن البديل للحزب التحريقي

ــــ ي يــــة كمثقفبر ــــ الحركــــة الجماهبر  
ــــ حــــد ذاتهــــم ولكــــن لــــدورهم في  

حيــــث بــــدأت تظهــــر لهــــم أهميــــة هــــذا القطــــاع و خصوصــــا دور التلميــــذ، ليــــس في
ة بعــد مــؤامرة إفــران، و كــرد فعــل عل مواقــف ـ اير – مــارس بشــكل ملمــوس و مباشـر ء الــذي أبـــرزه نضــال فـــبر ــ  

يــة السر ي للحركــة الجماهبر عضــويبر
 ــ مجلــة 

يــ الطلبــة ومثققي  ــ ببر
ي مســتقلة عــن تــوجيه الحــزب التحريقي ، و مــا نضــال)أنفــاس(التحريفيــة هنــاك تشــكلت حلقــة مــن هــؤلء الماركســيبر

ء الــذي  ــ
اكية السر اكية، إل تنســيق لهــؤلء الرفــاق خــارج إطــار حــزب التحــرر والشــبر مــاي – يونيــو و الــدور الــذي لعبــه فيــه طلبــة التحــرر و الشــبر

ــ غشـــت  ـ 
وع1970ســـيؤدي إل النفصــــال في ــ ا مـــن مشـر ــ ، خصوصـــا بعـــد مواقـــف التحريفيـــة المتناقضـــة مـــن الدســـتور و الكتلـــة الوطنيــــة، و أخبـر

ة طويلــة مــن الغمــوض داخــل التنظيــم لصــعوبة طـرح البـديل الثــوري، هـذا البـديل الـذي ل. روجرز و بعد النفصال و تأسيس التنظيم ظلت فبر
ة: يمكــن أن يتضــح دون الممارســة الثوريــة و لقــد كــان هــذا الغمــوض عل جميــع الصــعدة  ــ تلــك الفــبر

عل مســتوى الخــط السياس ــ الــذي كــان في
ـــ غيـــاب تـــام لـــه  

ـــ في و كتنظيـــم انبثـــق أساســـا مـــن الحركـــة. مزيجـــا مـــن العفويـــة و التجريبيـــة بحيـــث ل يمكـــن أن نتكلـــم أساســـا عل الخـــط السياس 
ا يحمــل رواســب عميقــة للممارســات التحريفيــة و الصــلحية ويحمــل معــه جميــع الممارســات البورجوازيــة الطلبيــة فقــد كــان بورجوازيــا صــغبر

ة للحركة الطلبية .الصغبر
  جــاءت كــرد عل المركزيــة

، فقــد كــانت ممارســتنا التنظيميــة تحمــل معهــا بــذور اللمركزيــة التنظيميــة الــير  ــ الخــط السياس ــ
 ــ غيــاب وضــوح في

و في
ي الصــغار، و زاد مــن غمــوض الرؤيــة جوازيبر  ــ جماعــة مــن الزعمــاء الــبر

  تحض التنظيــم في
 ــ الــير

  كــانت ســائدة داخــل الحــزب التحريقي
المفرطــة الــير

ــــ إتمــــام14التنظيميــــة ضــــآلة الجهــــزة حيــــث لــــم يكــــن هنــــاك إل حــــدود المــــؤتمر   
، إل خليــــة واحــــدة داخــــل كليــــة الداب كــــل مهماتهــــا تنحض في

ـــ  
ت فيمـــا بعـــد عـــن فشـــلها، مجلـــس14أمـــا بعـــد المـــؤتمر . النســـحاب مـــن داخـــل الحـــزب التحريقي ، فقـــد تـــم إقـــرار صـــيغة تنظيميـــة جديـــدة عـــبر

يــ   مـن ضـعف سياسـ  و إيــديولوجر  لكـونه لـم يكـن قيـادة التــوجيه بــل تنســيقا ببر
التنسيق الـذي كــان هــو قيــادة القطـاع الطلبر ــ و الـذي كـان يعـابي

ـ 
ـ  الـوقت الـذي كـان هنـاك مجلـس للطـر هــو الـذي يقـوم فعليـا بقيــادة التنظيـم في

مختلـف الخليـا، و زيـادة عل ذلـك كــان وجــوده شـكليا تمامـا في
 ــ هــذه المرحلــة،. القطاع الطلبر 

ة داخل التنظيم و لغياب الخط السياس ــ في الية الخطبر   الليبر
  تفسر

و لقد كان لتداخل هذه الطر دور كببر في
ــ و   مــــن فــــراغ سياسـ 

كــــان طبيعيــــا إبـــدال إطـــار بــــآخر دون أن تحــــل المشــــاكل المطروحــــة عل الصـــعيد التنظي  ــــ و لقـــد كــــان التنظيــــم ككــــل يعــــابي
ب حصارا كثيفا عل الماركسية اللينينية   الذي كان يضي

.إيديولوجر  هائل بحكم انتماء جل أعضائه إل الحزب التحريقي
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يـة الخـرى جوازي الصــغبر و التحـام القطـاع بالقطاعـات الجماهبر ، حددنا شــعارات لتجـاوز هـذا القطـاع الـبر و منذ انبثاقنا داخل القطاع الطلبر 
ي الفقراء خصوصا لما أخــذت نضـالت هــؤلء القطاعــات تتصـدر الحــداث  اب خريبكــة، أولد خليفــة (كالطبقة العاملة و الفلحبر إل أن..) إصيــ

  كيان تنظيمنا
ة راسخة في   كانت إل تلك الفبر

.ذلك ظل مجرد شعارات نظرا لنعدام الخطة و التوجيه و نظرا للعفوية و التجريبية الير
يـــ داخـــل الحركـــة الطلبيـــة بانعقـــاد المـــؤتمر 

ـ اللينينف ي لليســـار الماركسـي
يـــ دجنـــبر  14ب ــ  يمكـــن لنـــا أن نقـــرن الظهـــور التـــاريجف

ينـــاير 1970فف
ـــ نســـبر عل هـــداه داخـــل1971 ـــ تاريــــخ الحركـــة الطلبيـــة، فمـــن جهـــة لـــم يكـــن لنـــا خـــط سياس   

، لـــم يشـــكل مرحلـــة فاصـــلة في ـــ ، إل أن هـــذا الخبر
وا ـ  هـذا المــؤتمر حشرــ

ء الـذي ســيدفعنا إل المــؤتمر و الحركـة الطلبيــة شـبه جاهلــة بأهـدافنا و خطتنــا، فجــل منـدوبينا في  ــ
الحركــة الطلبيــة السر

  كــانت تربطهــم مــع رفــاق لنــا مــن صــفوف
ــ بــل الكــب  مــن ذلــك هــو أن جلهــم انتقلــوا آليــا بحكــم الصــداقة الــير  

 ــ لئحــة اليســار الماركس ــ اللينييي
في

 ــ إل صـفوف الحركـة الماركسـية اللينينيــة
ـ  ظـل هـذه. الحـزب التحريقي

ـ  النتخابــات، كـان مـن البـديه  أن نتقـدم في
فرغـم النجـاح الـذي لقينــاه في

 ـــ غيـــاب خـــط سياس ـــ و برنامـــج نضـــال  عـــام
حيـــث اكتفينـــا داخـــل. الوضـــعية إل المـــؤتمر و الغمـــوض يكتنفنـــا حـــول الحركـــة الطلبيـــة و دورهـــا في

اللتقــاء- داخــل المــؤتمر - و لقــد تــم . المــؤتمر برفــع صــيغ عامــة لتجــاوز الصــلحية والتحريفيــة و التعريــة عــن ممارســتها خلل تاريخهــا الطويــل
  إطار ) ب(مع رفاق 

ي(في ة مجرد تحالف انتخــابر  لمواجهـة الصــلحية و) الجبهة الموحدة للطلبة التقدميبر   تلك الفبر
هذا اللتقاء الذي كان في

  مشــكل الجبهـة
  سـجلها المــؤتمر . ذلك لغياب الوضوح التام في

هـو النسـحاب الجمـاع  لليسـار، هـذا النسـحاب الـذي 14إل أن اليجابيـة الـير
.كان منطقيا تماما للظروف الموضوعية المحيطة به

ة طرحنـــا عل الجمـــاهبر الطلبيـــة 14و لقـــد شـــكل المـــؤتمر  ـــ مـــع الصـــلحية بشـــكل واســـع، فبعـــده مباشرـــ بدايـــة الضاع اليـــديولوجر  و السياس 
  دفعتنا إل النسـحاب مـن المــؤتمر

فكـان مؤتمرنــا الفعلـ  هـو أن الحركـة الطلبيــة بـدأت تـدرك – بحكــم عملنــا و. أفكارنا الجديدة و العوامل الير
.عمق تحاليلنا و مواقفنا- دعايتنا داخلها

ـ  هـذا الصـدد لطـرح البـديل الثـوري و إعطـاء الخلفيـات السياسـية و
ة مهمـة في   تلـت المـؤتمر مباشـر

و لقد كانت معركة التضامن مع التلميذ الـير
 ــ القضــاء: اليديولوجية لمواقف الصلحية و التحريفية

و ساهمت دعايتنا المكثفة هذه بقسط كببر عل إظهار الفكر الثــوري و مــدى دوره في
.عل سيطرة التحريفية من الحركة الطلبية إيديولوجيا و تنظيميا

اير(فيما يخص معركة التضـامن مـع التلميـذ  ة الضـعف و الغمــوض ). ينــاير – فــبر ـ  فــبر
هــذه المرحلـة ل يمكـن لنـا أن- لـم تكـن آنــذاك لنفوذهـا في

ـ هـــذه المرحلـــة حيـــث الجمـــاهبر الطلبيـــة بـــدأت تـــدين الصـــلحية و التحريفيـــة ـ 
فهـــذه. نغفـــل فيهـــا كـــذلك الـــدور الــذي لعبتـــه هـــذه النضـــالت في

ة(المرحلة  .عدة جوانب إيجابية خصوصا بالنسبة للمراحل التالية- تبقر لها – رغم سلبياتها المتعددة ) الفبر
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ف منـه ف متبــاينير ء الـذي أدى إل ظهـور مـوقفير ـي
فــ السر ـف التنظيمير ي هذه المرحلـة طـرح مشـكل الجبهـة بير

الــذي كــان) ب(موقــف رفــاق : ج ــ  فف
ء الـــذي  ـــ

ي عل التنظيـــم، و بالتـــال  ه ـــ حلقـــات يتحكـــم فيهـــا التنظيمـــان و مخصصـــة للســـتقطاب السر يـــرى أن الجبهـــة مجـــرد حلقـــات للعـــاطفبر
  بلورتها و صياغتها، وبالتال  فإن هذا

  القرارات دون أن يكون لهم أي دور فعال في
  ظل هذا التوجيه إل مجرد مطبقر

يحيل مناضل  الجبهة في
ي لقــد كــان مفهومــا نخبويــا مجحفــا، و هــذا مــا طبــع ممارســة   ــ عل مبــادرات المناضــلبر

داخــل القطــاع الطلبر ــ) ب(الفهــم الخــاطئ للجبهــة يقضي
كمــا. حيــث كــانوا يتهربــون مــن النقــاش داخــل الجبهــة لمشــاكل يطرحهــا المناضــلون عــن حســن نيــة بــدعوى أنهــا ليســت مــن اختصــاص الجبهــة

 ـــ حيـــاة الحركـــة الطلبيـــة كمـــا
ية في  ـــ مســـائل مصـــبر

  كـــانوا يعملـــون فيهـــا لـــم تنـــاقش و لـــم تســـاهم في
 ـــ كـــون جـــل المؤسســـات الـــير

يظهـــر ذلـــك جليـــا في
.15سيحدث فيما بعد بالنسبة للمؤتمر 

يــة و ديموقراطيـة، بحيـث تبييــ قياداتهـا عل ي للحركـة الطلبيـة، فلجانهـا يجـب أن تكـون جماهبر موقفنا من الجبهة كـان يـرى أنهـا تيـار جمـاهبر
، فكما أن موقف  ي و) ب(أساس انتخابر  ـ  أجل مظاهرهـا رغـم أنـه كـان يهـدف أساسـا إل تطــوير المناضــلبر

نخبوي فإن موقفنا طبعته العفوية في
  وجههم، و تربيتهــم عل الـروح الديموقراطيـة

 . فتح باب المبادرة في
  كـانت تعـابي

فــإنه كـان يغفـل الـدور القيـادي للتنظيــم حيــث تـرك اللجـان الـير
ـ  النقابيـة الضـيقة

ء الـذي أسـقطها في ـ 
ط. مـن فـراغ سياسـ  و إيــديولوجر  هائـل لتقـود الجبهـة، السر أمـا المفهـوم النتخـابر  الـذي كنـا نطرحـه كشرــ

ب شية تنظيـم الجبهـة مـن الســاس ان عـن الخـط السياس ــ الـذي كــان يفهمـه. لبناء الجبهـة فـإنه كــان يضيــ ي يعــبر و الخلصـة هـو أن كل المــوقفبر
ي .كل التنظيمبر

  كـانت مطروحــة عل الحركـة
  هذه المرحلة لعدة أسـباب، مـن أهمهــا المهـام العاجلـة التنظيميــة الــير

و لم يجد مشكل الجبهة الحل الصحيح في
  كــانت مطروحــة

 ــ السـتعداد إل انتخــاب التعاضــديات مــن جهــة والمهــام السياســية و اليديولوجيــة الـير
  كــانت تتمثــل في

الماركسية اللينينية الــير
.ظهور جريدة المناضل الموحدة والملصقات: آنذاك

ف حول مشكل الجهاز ف التنظيمير ي هذه المرحلة كذلك ندوة بير
يــ هــذا المشـكل كـذلك ظهـرت عـدة آراء متباينــة، حيـث. د ــ  و عقدت فف

و فف
:بثلثة مواقف مختلفة) ب(جاء رفاق 

1 –   ممـــا سيســـهل عل: موقـــف عـــدم الســـتيلء عل الجهـــاز 
ي عل الصـــعيد الـــوطيي ـــ لســـند جمـــاهبر  

ـــ اللينييي و ذلـــك لفقـــدان اليســـار الماركس 
ـــ دون إهمـــال ي الحكـــم قمـــع اليســـار بســـهولة و تصـــفيته، لـــذا فـــالموقف الصـــحيح هـــو عـــدم الســـتيلء و التجـــذر داخـــل الطبقـــة العاملـــة و الفلحبر

؛ القطاع العمال 
و ذلك لكون اليسار أخذ يشكل قوة بارزة داخل الحركـة الطلبيـة لـذا فـإن اسـتيلئنا عل هـذا الجهـاز مـا هـو: موقف الستيلء عل الجهاز – 2
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عية لهذا الوضع  ــ قيــادة المنظمــة أو قاعــدتها، أمـا عملنــا داخــل الجمــاهبر الشــعبية فهــو. إل إعطاء الشر
أما الحكم فبإمكانه أن يقمعنا سواء كنا في

ي بعملنا داخل الحركة الطلبية .بدوره رهبر
.موقف الستيلء عل الجهاز بأقلية و ذلك لمراقبة تحركات الصلحية – 3

  عقـدت لتحديـد دور
ـ  القطـاع الطلبر ــ الـير

ـ  نـدوة لتنظيمنـا في
أمـا موقـف تنظيمنــا فكـان يـرى السـتيلء عل الجهـاز، هـذا الموقـف الـذي تبلـور في

ف الحكم و الجماهبر الشعبية عل صعيد مشكل التعليمالحركة الطلبية  فمن هذه الزاوية يصبح الجهاز مهمــا ليــس. كمفجر للتناقضات بير
  تمنعهــا مـن القيــام بهــذا الــدور المطلــوب خصوصــا و أن القيــادة المســيطرة عليــه كــانت تســتعمل

 ــ حـد ذاتــه بــل مــن أجــل إزالــة كــل العوائــق الــير
في

ب نضالت الجماهبر الطلبية   كل حوارها مع الحكم العميل لضي
.الجهاز كورقة ضغط في

  غيـاب و انعـدام الممارسـة النضـالية بعـد المعركـة
يــ الصــلحية و- و لقد طبع آخر السنة أساسا –في باشـتداد الضاع اليــديولوجر  والسياس ــ ببر

اليســـار الثــوري حيـــث ظهـــرت الملصـــقات و المناقشـــات الجماعيـــة كشـــكل جديــد و أســـلوب يـــوم  متواصـــل ســاعد مــن جديــد عل فضـــح الفكـــر
ـ  المراحــل التاليــة

ء الذي سيكون لـه أثـر كــببر في  
جوازي الصغبر و طرح البديل الثوري السر   و. البر

فنهايـة الســنة كـان يغلـب عليهـا الطـابع الـدعابئ
  العلوم و الحقوق

  كل من كليير
  كلية الداب و المقاطعة الناجحة في

  آخر السنة في
  إذا استثنينا منها نضال النتخابات في

.التحريضي
  نهوضها الجديد واليسار يرس  قواعده داخلهـا رغـم غيـاب الخـط السياس ــ السـديد و

هكذا انتهت هذه المرحلة من تاريــــخ الحركة الطلبية في
ذات دور كـــببر عل مســـتقبل الحركـــة الطلبيـــة، حيـــث ســـاعدت بشـــكل مهـــم عل انتشـــار الفكـــر- تبقرـــ هـــذه المرحلـــة –رغـــم ســـلبياتها المتعـــددة

ء الـــذي ســـيؤدي بـــدوره إل لفـــظ الصـــلحية شـــيئا فشـــيئا عـــن الحركـــة الطلبيـــة فكـــانت هـــذه ـــ  
ـــ داخـــل الحركـــة الطلبيـــة السر  

ـــ اللينييي الماركس 
  المرحلة الثانية

  ستعرفها الحركة الطلبية في
.المرحلة بمثابة بناء بعض السس للتبلور و النطلقة الير

:مرحلة التبلور و النطلقة: ثالثا
لقــد ســاهمت المرحلــة اللحقــة مــن تاريــــخ الحركــة الطلبيــة بشــكل كــببر عل بلــورة الفكــر الثــوري داخــل القطــاع الطلبر ــ و وضــع بعــض الســس

  ستنهض عليها الحركة الطلبية
  تبلور الخط السياس  الذي أخذ يتكامل خصوصا بعد هزة . الير

و النطلقة. 1971يوليوز  15فالتبلور يعيي
  تربط بينهما

ية و ضمنها الحركة الطلبية، فالتبلور و النطلقة هما نفس المفهوم بحكم الجدلية الير   انطلقة الحركة الجماهبر
.تعيي

ي وصـــل إليهـــا النظـــام خصوصـــا بعـــد محاولـــة 
ت هـــذه المرحلـــة بالزمـــة الخانقـــة الـــنر فـــ ي أظهـــرت عمـــق 10أ ــ  لقـــد تمبر

يوليـــوز النقلبيـــة الـــنر
ات شكل انفجار دموي عنيـف ي الصخبر

ي اتخذت فف
ي تنخر النظام و النر

فحــير تلــك اللحظــة كــان الجيــش بالنســبة للنظــام هــو. التناقضات النر
  يســتند عليهـا

تـه الساســية و عمــوده. المؤسســة القمعيــة الرئيســية الـير ي ات يفتقـد هــذه المؤسســة، ركبر و هكــذا وجــد النظــام نفســه بعـد الصــخبر
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  أشد الحاجــة إل مسـاندة سياسـية قويـة لسـتعادة بنـاء و تنظيــم جهــازه. الفقري
ات مفكك القوى و هو في لقد خرج الحكم من أحداث الصخبر

جاع أنفاسـه ، و اســبر ـ  إطـار الكتلـة الوطنيــة هــذه القـوى. القمعـ 
ـ  منــاورات سياسـية مـع القــوى الصــلحية المجتمعــة في

فــدخل الحكـم الرجعـ  في
يـة، و فشـلها تاريخيـا، بطبيعتهــا البورجوازيـة   كانت تنتظر مثل هــذه الفـرص للسـتفادة مـن أزمـة الحكـم بسـبب عزلتهـا عـن الحركــة الجماهبر

الير
 ـــ وقــت كـــانت فيـــه طبقتنـــا العاملـــة تخـــوض أكـــبر نضـــالتها النقابيـــة بعــد

اتيجية النتظـــار والمســـاومة في  ـــ تجـــاوز أزمتهـــا و تبنيهـــا لســـبر
ة، في الصـــغبر

  بدأها
وقراطية النقابية، و ضاربة عرض الحائط الحملة الديماغوجية الير   انطلقت متجاوزة قيود الببر

، تلك النضالت الير الستقلل الشكل 
ـ  أعنـف معاركهــا منـذ مــارس 

ية، كما تجندت حركة الشبيبة للنضــال في ات لتجميد الحركة الجماهبر ة بعد الصخبر ممـا عمــق 1965الحكم مباشر
ي لفشــال. أزمــة الحكــم و تشــكل إدانــة صــارمة لمســاومات الصــلحية فكــان مــن واجــب الحركــة الماركســية اللينينيـــة خــوض النضــال الجمــاهبر

  طريق النضال من أجل تعميق أزمة الحكم وعزله
جوازية و الدفع بحركة الجماهبر في .مخططات الحكم لللتقاء مع القوى البر

يــة الجديــد و الوضــع السياس ــ  ــ ظــروف تنــام  الحركــة الجماهبر
، و في يــ ة و ارتكازهــا أساســا عل الطلبــة و المثقفبر جوازيــة الصــغبر و نظــرا لبنيــة البر

ــ طريــق مســدود لــه  
س الســس السياســية و التنظيميـــة لمرحلــة. العــام، وجــد التنظيــم نفســه في ــ بدايــة ينــاير لبر  

فجــاء انعقــاد النــدوة الوطنيــة في
  فاجــــأت اللجنــــة الوطنيــــة، فقــــد شــــكلت قفــــزة هامــــة نحــــو تنظيــــم ثــــوري و ســــجلت انــــدحار المفــــاهيم

جديــــدة، و رغــــم الســــلبيات العديــــدة الــــير
  داخل التنظيم

ء الذي شكل بداية التحول الطبقر  
ي السر ي بروليتاريبر ي و انبثاق مثقفبر كمــا ســجلت هــذه. الصلحية و توطيد الخط الجماهبر

ة المقبلة   الفبر
ء الذي سيكون له دور حاسم في  

ي اليسار الثوري السر   درب التوحيد ببر
.الندوة خطوة مهمة في

ــ يتهيكـــل طبقـــا للتوجيهــــات الجديـــدة للنـــدوة الوطنيـــة حيـــث فرضـــت قيـــادة ـ  وط الجديـــدة أخـــذ تنظيمنــــا داخـــل القطـــاع الطلبر ـــ ـــ ظـــل الشر  
و في

ب كـل الهياكـل السـابقة ة، فتـم صيــ   مـن صـعوبات كـثبر
  كـانت تعـابي

ة تابعـا لقيـادة التنظيـم عـوض الناحيـة الـير القطاع الطلبر  الـذي أصـبح مباشرــ
ي جــدد   ســنخوض غمارهــا –بمناضــلبر

الشــكلية مثــل مجلــس التنســيق و مجلــس الطــر –كمــا تــم تطعيــم التنظيــم– خصوصــا داخــل المعركــة الــير
ـ  بنـاء النضـال المريـر

  سـيكون لهـا دور مهـم في
ـ  النشــوء الجديـد للحركـة الطلبيـة، هـذه الـدماء الجديـدة الـير

  المرحلة الول في
أثبتوا نضاليتهم في

.الذي ستشهده الساحة الطلبية
كمــا تــم بنــاء الجبهــة عل أســس صــلبة أكــب  مــن الســابق خصوصــا بعــد حــل الخلف الــذي كــان داخــل اليســار حولهــا فأصــبحت بالفعــل تنظيمــا

ي تحـت قيـادة و تـأطبر اليســار ا عل ذلـك. شبه جماهبر ي. ولقـد سـاعد وضـوح الخـط السياس ــ كـثبر نتـج عـن كــل هـذا تطــوير الجبهـة و المناضـلبر
ــ كــل  

  المكثــف في
 ــ ظــروف المعركــة الجديــدة مرحلــة عاليــة مــن ديناميتهــا و تطورهــا نتيجــة تطــور العمــل الــدعابئ

حيــث تــم توســيعها و وصــلت في
وط أخـرى سـاهم الحكـم. المعاهد و الكليـات الرئيســية ، زيــادة عل شـر ـ  القطـاع الطلبر ــ

يــة في   مهـدت للنطلقــة الجماهبر
وط الـير هـذه هـ  الشـر
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بنصــيب وافــر فيهــا نــذكر مــن بينهــا النظــام الجديــد للبكالوريــا الـذي أثــار ســخط جمــاهبر التلميـذ حيــث لمســوا فيــه بجلء العبــاء السياســية الــير

ـي  . يرم  إليها إقرار تعليم نخبـوي محـض بـالحكم عل مئـات التلميـذ بـالطرد المقبي
فـانطلقت النضـالت الول مـن مرحلــة أكتــوبر – ينــاير و الـير

ـــ المعركـــة الســـابقة و لقـــد 48شـــهدت نضـــالت محـــدودة عل شـــكل   
ســـاعة متتابعـــة تفاديـــا للخطـــأ الجســـيم الـــذي أســـقطتنا فيـــه الصـــلحية في

ى، كمـا عـرف التنظيـم نفسـه بنـاء متقـدما داخــل استفاد التنظيم من هذه النضالت المحدودة لبنـاء الجبهـة وتطويرهـا اسـتعدادا للمعركـة الكـبر
.هذه المعارك حيث كان بالفعل طليعة و قائدا لها

ــ و يـــة عـــرف تنظيمنــــا بدايـــة القمـــع المســـلط عليـــه منـــذ نهايـــة ينـــاير و ذلـــك نتيجـــة للنضـــال السياسـي ب ــ  و مـــع انطلق الحركـــة الجماهبر
ف لهــذا القمــع نظــرا لمســاهمتهم ء الــذي جعــل مجموعــة مــن الرفــاق معرضــير يــ

ه علنــا منــذ نشــأته، السر ي الــذي بــدأ التنظيــم يباشرــ اليــديولوجر
.الواسعة فيه

اير – مارس المجيدة بــل كــانت ى، معركة فبر رغم أن حملة القمع هذه استطاعت أن تؤثر عل التنظيم فإنها لم تستطع أن تشل المعركة الكبر
ــــ النضــــالت ئ   زادت مــــن تأجيجهــــا، و كعادتهــــا ســــارعت الصــــلحية إل لعــــب دورهــــا التقليــــدي، دور رجــــل الطفــــاء الــــذي يطقي

مــــن الــــدوافع الــــير
 ــ تلــك المرحلــة والنضــال الــذي. لكــن رغــم محاولتهــا المتواصــلة، فإنهــا لــم تســتطع إجهــاض المعركــة. الملتهبــة

فشــعارنا السياس ــ الــذي رفعنــاه في
ب الحــوار الــذي كــان آنــذاك ـ صيـــ ـ 

ب كـــل هـــذه المحــاولت مــن الســـاس حيــث شــكلت هــذه النضــالت الخطــوة الول في رافقــه اســتطاع أن يضـيـ
ي الحكم والحزاب الصلحية .جاريا ببر

  تقلصت من المعركة مما شكل بالنسبة لنـا انتصــارا جديــدا
بة للصلحية الير   القاعدة الطلبية للشعار السياس  هذا أول صي

و لقد تشكل تبيي
ـــ هـــــذه المرحلـــــة ـ 

  حــــاولت القيــــادة. للخــــط السياس ـــــ الــــذي بـــــدأ يتبلـــــور في
ب الشـــــعار النقــــابر  الــــير

ـــ فلقــــد اســـــتطاع شـــــعارنا السياس ـــــ هــــذا أن يضـي
  كان هــو

ء الذي يؤكد بالفعل أن اليسار الماركس  اللينييي  
الصلحية للمنظمة الطلبية فرضه عل القاعدة الطلبية بمناورتها المعهودة، السر

و لقد تعددت محاولت الصلحية لجهاض المعركة خصوصا بعـد فشـل الحـوار مـع الحكــم وبعـد معركـة. القيادة السياسية للحركة الطلبية
  إفشاله

  ساهمت الحركة الطلبية بنصيب وافر في
.إل أنها كسابقاتها باءت بالفشل. الدستور الير

ي ابتكرتهــا الحركــة
ــ تاريــــخ الحركــة الطلبيــة، و نظــرا للســاليب الجديــدة الــنر ي

ي اكتســبتها هــذه المعركــة البطوليــة فف
ج ــ  و نظــرا للهميــة الــنر

ة و أسـاليب دعائيـة جديـدة، فــإن هــذه المعركـة تســتلزم منــا أكـبم مـن وقفـة نقديـة لســتخلص أهـم دروسـها .الطلبيـة مـع مظـاهرات كـببر
ة الحركـــة الطلبيـــة- فلقـــد أثبتـــت هـــذه المعركـــة النضـــالية بشـــكل واضـــح صـــحة الـــدور الـــذي كنـــا – و مـــا زلنـــا  ـــ مســـبر  

نســـنده للحركـــة الطلبيـــة في
ـــ الحكـــم و الجمـــاهبر عل صـــعيد مشـــكل التعليـــم ي ـــ تلـــك المرحلـــة لعبـــت بالفعـــل دور المفجـــر للتناقضـــات ببر  

يـــة، فالحركـــة الطلبيـــة في الجماهبر
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ـــ أن الحركـــة  
ـــ الحكـــم و الجمـــاهبر و بارتبـــاط وثيـــق مـــع حركـــة التلميـــذ البطوليـــة، و هـــذا ل يعيي ي ـــ ببر باعتبـــاره إحـــدى واجهـــات التنـــاقض الساس 

 ـــ المجتمـــع المؤهلـــة تاريخيـــا للقيـــام بهـــذا الـــدور 
 ـــ تحطيـــم النظـــام، فهـــذه مهمـــة القـــوى الجذريـــة في

العمـــال و(الطلبيـــة ســـتقوم بـــدور الجمـــاهبر في
 ــ إنجــاز تلـك المهمــة، تشــكل فئــة طليعيــة مـن). الفلحون الفقراء

  ظل غياب الحزب الثوري الذي سيقود الجمــاهبر في
إل أن الحركة الطلبية في

 ـــ بلـــورة الحـــزب الثـــوري قائـــد
ي ســـيؤدون مهمتهـــم بجـــانب الجمـــاهبر الشـــعبية في ي ثـــوريبر حركـــة الجمـــاهبر بجـــانب حركـــة التلميـــذ و إفـــراز مناضـــلبر

ـ  معركتهــا هــذه –. الثــورة
 ــ كــون الحركـة الطلبيــة قـد تمكنــت – في

و عــبر التحامهـا بحركـة التلميـذ مـن تعميــق أزمــة و يتجل هــذا بشــكل واضــح في
جوازية إليـه للخـروج مـن أزمتـه كمـا أنهـا تمكنــت بنضـالها المجيـد مـن إيصـال وعيهـا الحكم وإحباط مخططه الرام  إل ضم القوى السياسية البر

ـــ إل جـــزء مـــن الجمـــاهبر الشـــعبية، هكـــذا – أيضـــا  ب الخـــط النقـــابر - بالوضـــع السياس 
ـــ ـــ المعركـــة يســـاعد عل صي  

ـــ في فـــإن رفـــع الشـــعار السياس 
الضــيق الــذي كــانت تتشــبث بــه الصــلحية، حيــث عجــزت عــن فــرض شــعاراتها الصــلحية النقابيــة، بعــد أن عجــزت عــن اجهاضــها هادفــة مــن
ــــ الحــــوار الــــذي كــــان يجــــري آنــــذاك، و قــــد أثبتــــت المعركــــة بشــــكل قــــاطع أن النضــــال  

وراء ذلــــك إل اســــتعمال الحركــــة الطلبيــــة كورقــــة ضــــغط في
ـ  أي

  مواجهة مخططــات الحكـم التصـفوية سـيقوي مركزهـا في
السياس  هو أمر حاسم بالنسبة للنضال النقابر  نفسه، لن تعزيز مركز النقابة في

إل أن النضــال السياس ــ يجــب أن يرتبــط بعمــل كــثيف و. وهـذا مــا كــان يخـدمه شــعارنا أيضــا. نضــال مطلــير  و يعطيهــا حمايــة الجمــاهبر الطلبيــة
  تضــمن تسييســا أوســع

  طرحناهــا و لــم نســتطع أن نخلــق الشــكال المتطــورة الــير
واســع مــن أجــل تســييس الجمــاهبر الطلبيــة، تلــك المهمــة الــير

).الندوات، الحلقات، أجهزة المنظمة الطلبية(للقواعد الطلبية، و ذلك باستغلل كل المكانيات الموجودة وخلق أشكال أخرى مثل 
  بلورتهــــا المعركــــة الســــابقة، و هنــــا كـــذلك يجـــب تســـجيل عـــدم قــــدرة اســــتيعاب كــــل الطاقــــات

هنــــاك دروس أخـــرى تتعلــــق بأشــــكال النضــــال الــــير
ي و لكـــن ظـــل ينقصـــنا التـــأطبر و التنظيـــم و ذلـــك رغـــم إحـــداثنا للجـــان. النضـــالية للحركـــة الطلبيـــة فلقـــد تـــم تطـــوير المظـــاهرات بشـــكل جمـــاهبر

و لـم نسـتطع أن ننظـم العنـف الـذي واجهـت بـه الجمــاهبر الطلبيــة. فكانت مبـادرة الجمـاهبر تتجاوزنـا. الصدام و لجان الخبار و لجان القيادة
عنف قوات القمع و ل أن نكون طليعته فكـانت هنـاك محاولـة لتنظيـم هـذا العنـف إل أنهـا كــانت فاشــلة لعزلتهـا عـن التنظيــم و لنعـدام تــوجيه

 ــ هــذا المشــكل
  رفعناهــا منــذ نشــأتنا داخــل الحركــة الطلبيــة. محكــم في

كمــا يجــب أن نســجل كــذلك عــدم إمكانياتنــا تحقيــق بعــض الشــعارات الــير
ة . مـــن أجـــل ضـــمان التعبئـــة الدائمـــة للحركـــة الطلبيـــة ة قصـــبر إنجـــازه خلل هـــذه المعركـــة،- فشـــعار الجامعـــة الموازيـــة لـــم نســـتطع – و لـــو لفـــبر

ي ء الذي ساعد عل تشب اليأس والسأم للطلبة بل و حير لبعض المناضلبر  
.السر

ي رفعناهــــا كــــإطلق شاح
ــــ اســــتطاعت الصــــلحية أن تجهــــض المعركــــة مســــتغلة تنــــازلت الحكــــم عــــن بعــــض المطــــالب الــــنر ــــ الخبر ي

د ــ و فف
ء الـذي أعط نفســا جديـدا للصـلحية و ـي

اف باسـتقلل الجامعـة، و حـق الوداديـات للتلميـذ، السر ف من طلبة و تلميـذ و العـبر المعتقلير
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ة بعــــد المعركــــة مــــع النظــــام، خضــــنا معركتنــــا الثانيــــة مــــع. ســـاعدها عل إجهـــاض المعركــــة بعقــــدها للتجمعـــات عل صـــعيد كـــل كليـــة ــــ و مباشر
  هذه اللحظة إل قمة إفلسها نتيجة خيانتها –من جهة

  وصلت في
يــ- الصلحية الير   للحركة الطلبيــة ببر

و نتيجة التحول الموضوع  و الذابر
حيــث بــدأت قاعــدتها تشــكل أساســا مــن ضــحايا الصــلحية و مؤتمراتهــا العديــدة بوصــول أفــواج عديــدة مــن 15و بدايــة المــؤتمر  14المــؤتمر 

  خوض النتخابات عل صعيد الكليات 
حيث شــكلت انتخابــات) انتخابات التعاضديات(التلميذ ضحايا معركة إفران إل الجامعة، تشعنا في

ء الــذي شــكل مقدمــة لنتخابــات المــؤتمر  ــ  
  لطلبــة 15تعاضــدية الحقــوق نجاحــا بــاهرا لممارســتنا داخــل الحركــة الطلبيــة السر

للتحــاد الــوطيي
.المغرب

ة بشكل أساس  انتصارا عظيما لليسار الثوري ببلدنا، فقد سجل المؤتمر  انتصارا للخط الثوري داخل الحركة الطلبية و 15عرفت هذه الفبر
 ـــ قيـــادة منظمـــة أ

 ـــ.ط.و.انـــدحار الخـــط الصـــلج  في
ي مـــن النضـــال المســـتميت لمناضـــل  اليســـار الماركس ـــ اللينييي م هـــذا النتصـــار تتويــــج لســـنتبر

ت عــن اليقظـة و الحمــاس الـذي يتشــبع بهــم مناضـلو اليســار. داخــل القطـاع الطلبر ــ و لقـد كــانت التعبئــة طـوال أيــام النتخابــات مهمــة جــدا عـبر
 ـــ كـــل مناســـبة ضــد الصـــلحية. الثــوري

  كــانت ترفعـــه في
ل إصــلح ل رجعيــة: "فبهــذا النتصـــار اســتجابت الحركــة الطلبيـــة لشــعارها الخالــد الــير

ة صياغة القرارات و البيانات السياسية للمؤتمر لم يكن هناك أي تــوجيه معكــم يـذكر مـن". قيادة ثورية   فبر
ة الستعداد للمؤتمر أي في   فبر

و في
  صيف 

ة ماي – يونيو 72طرف التنظيم الذي انكمش عل نفسه في   فبر
  هذه المهام. نتيجة القمع الشديد الذي وجه إليه في

فكان العتماد في
  ظل انعدام التوجيه السياس  المحكم للتنظيم

.عل مبادرات بعض الرفاق في
ة من تاريــــخ الحركة الطلبية ي هذه الفبر

لقد تمكنت الحركة الطلبية من أن تلعب دورها السياسي العــام و. ه ــ تبIر الخلصة واضحة فف
ـــ الحركـــة الطلبيـــة وحـــدها، بـــل يربطهـــا ي

طه فف ، إل أن هـــذا التفجـــر ل نشـــبر ـــ الحكـــم و الجمـــاهبر ف أن تكـــون بالفعـــل المفجـــر للتناقضـــات بير
ية  ي الحركة الجماهبر

يــ نضــالت (بحركة التلميذ و بافر
ة فف ة و الكــببر  أمــا فيمــا يخــص شــن النضــال السياس ــ).1972مظاهرات المدن الصــغبر

ـي الحكـم والصــلحية يــ باللقـاء الســافر ببر   كـانت تتمبر
ـ  المرحلــة الـير

و. ضد النظام فلقـد اسـتطاعت الحركـة الطلبيــة كـذلك أن تثبتــه خصوصـا في
.لم يستطع القمع إل أن يعمق نضال الحركة الطلبية و يوسعه

، إل أنــه لـم يكــن هنــاك الطـرف  
ـ  و الــدعابئ

ة ســجلت تكــثيف العمــل التحريضي ، فــإن الفــبر أمـا فيمــا يخــص عملنـا التنظي ـ  داخــل القطـاع الطلبر ــ
 ـــ بــه التنظيـــم

  منـــه. الجــدل  للمســـألة و نعيي
فلقــد ســـاعد القمـــع المســـلط عل هـــذه الوضـــعية زيـــادة عل عـــدم التـــوجيه المحكـــم الــذي كــان يعـــابي

ة، لـم نسـتفد تنظيميــا منهـم، باسـتيعابهم و هـذا مـا يشــكل إحـدى مظــاهر. اليسار ـ  هـذه الفـبر
ي في ي مخلصـبر فرغم أن المعركـة قـد أفــرزت مناضـلبر

  المرحلة المقبلة
.الضعف الساسية لزمة تنظيمنا في
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لماذا الجهاز؟
ــ ينــــاير15و الن بعـــد أن رفعتنـــا الحركـــة الطلبيــــة إل قيــــادة المنظمــــة بعـــد المــــؤتمر  ـ 

، و بعـــد حــــل هـــذه المنظمــــة مـــن طـــرف الحكـــم العميــــل، في
وري أن نعيــد تقييمنــا لســتيلئنا عل الجهــاز1973  ــ ضــياع النقابــة. ، فــإنه مــن الضيــ

هــل كــان موقفــا خاطئــا ســقط فيــه اليســار و بالتــال  ســبب في
يد الحركة الطلبية ) م.ط.و.أ(المناضلة    تشر

 )). ب(كما يدع  المنشقون عن تنظيم (و ساهم في
أم هناك ظروف سياسية أخرى غبر تلــك الــير

  المراحل السابقة؟
.عرفتها الحركة الطلبية في

، هـــذا الموقـــف الـــذي لـــم تـــزده الخلفـــات السياســـية داخـــل الحركـــة ـــ نســـتطيع الن أن نجـــزم بصـــحة موقفنـــا مـــن الســـتيلء عل الجهـــاز الطلبر 
 ــــ منـــذ انبثــــاقه داخــــل الحركــــة الطلبيــــة هــــو. الماركســــية اللينينيــــة إل وضــــوحا ورســــوخا

ل إصـــلح ل: (فلقـــد كــــان شــــعار اليســــار الماركس ــــ اللينييي
ـ  مرحلــة . ، ومع عملنا الدؤوب داخل القطاع الطلبر ــ و خيانــات الصــلحية)رجعية، قيادة ثورية

ـ  1972و في
ى في ومـع اشــتعال النضـالت الكـبر
ـ  الـوقت الـذي كـانت فيـه الصــلحية هـ  القيـادة الرسـمية

 ــ هــو القيــادة السياســية للحركـة الطلبيــة في
اير مارس، كـان اليســار الماركس ــ اللينييي فبر

  طالما استعملت الجهاز كورقة ضغط عل الحكم خلل مساوماتها المتعددة معه
  برهنــت مــن جديــد 15فجاءت انتخابات المؤتمر . الير

الير
ة الدقيقـة أمريـن ل ثـالث لهمـا، ـ  هــذه الفـبر

هن عل ذلـك نتائجهـا، كـان المطـروح في عل التأييد الذي كانت الجماهبر الطلبيــة تحيطنـا بـه كمـا تـبر
  لفظتهــــا فيــــه و بالتــــال  إعطاؤهــــا فرصــــة أخــــرى

ــــ الــــوقت الــــير  
يــــة في إمــــا إعطــــاء للصــــلحية فرصــــة جديــــدة للبقــــاء عل حســــاب الحركــــة الجماهبر

  كـانت
  اتفقـت عليهـا الحركـة الطلبيــة و مـن ورائهـا حركـة التلميـذ الـير

يــة، و إمـا ممارسـة القناعـات الـير للمساومة عل ظهر النضالت الجماهبر
  ألقتهــا عل عاتقنــا الحركــة

  مــن ويلت القيــادات الصــلحية، فكــان الموقــف الصــحيح بالنســبة لنــا هــو عــدم التملــص مــن هــذه المهمــة الــير
تعــابي

 ـــ حـــد ذاتـــه، بـــل أن المهـــام الصـــعبة جـــاءت بعـــد. الطلبيـــة بحكـــم عملنـــا النضـــال  داخلهـــا
مـــن جهـــة ثانيـــة، ليـــس الســـتيلء عل الجهـــاز انتصـــارا في

وقراط ــ عل امتـداد  ز. سـنة 16الستيلء عليه، ولقد كان المطروح هـو تثـوير هـذا الجهـاز الـذي تربرــ و تطــور كجهـاز ببر عل هـذا المســتوى يــبر
ــــ منظمتنــــا و رفــــاق  ي   ببر

ــــ حــــد ذاتــــه بــــل كوســــيلة لعطــــاء الحركــــة الطلبيــــة دورهــــا الكامــــل كمفجــــر). ب(الخلف الثــــابي  
فالجهــــاز ل ينظــــر إليــــه في

 ــ هــذه المرحلــة بارتبــاط وثيــق بحركــة التلميـذ
يــ الحكــم و الجمــاهبر في يــ أن رفــاق . للتناقضــات ببر  ــ حبر

 ــ حـد ذاتــه،) ب(في
يــرون أن الجهــاز بريء في

ــ ذلــك عــن فهمهــم) ب(أي إذا كــانت قيــادة ثوريــة، فسيصــبح بحكــم ذلــك جهــازا ثوريــا، إل أن ممارســة   
ت بمــا ل يــدع الشــك في داخــل الجهــاز عــبر

وقراطية مع الجماهبر الطلبية و ترك الجهاز كما هو ي علقات ببر كبر .للجهاز ببر
ـــ) ب(مـــن جهـــة ثالثـــة يـــرى رفـــاق منظمـــة  ـــ عل اليســـار الماركس    شـــنها الحكـــم الرجع 

أن اســـتيلئنا عل الجهـــاز قـــد وســـع مـــن حملـــة القمـــع الـــير

 
لذا يجب أن نؤكد من جديد أن القمع ليس بجديد عل الحركة الطلبية و ل عل الحركــة الماركســية اللينينيــة، فلقـد اسـتهدفت هـذه. اللينييي
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ــ اســتيلئنا ي ء الــذي يؤكــد أن القمــع ليــس رهبر ــ  
ــ بعيــدة كــل البعــد عــن النقابــة و قيادتهــا السر إل أخطــر هجمــة قمعيــة عرفتهــا منــذ وجودهــا و ه 

ي بمدى النضال الذي نخوضه ضد العدو فإذا كان هذا النضال متصاعدا فإن القمــع بـدوره سيتصـاعد، إذ كيـف يعقـل. عليه، بل أن القمع رهبر
  عليه

  ستقضي
نظرا لكل هذا فإن الســتيلء عل قيــادة المنظمــة. أن يتفرج الحكم عل الحركة الماركسية اللينينية و ه  تزرع البذور الول الير

ب الحركــة الطلبيــة، بــل أن تطــور الوضــع السياس ـــ بعــد  ـ حلهــا وصيـــ ـ 
غشــت والــذي اتضـــح فيـــه أن النظــام 16الطلبيـــة لــم يكــن هــو الســبب في

وط الذاتيـة لمواجهــة هجمــة الحكـم و   عدم قدرتنا عل توفبر الشـر
  للقضاء عل أي تحرك مهما كان بسيطا، و في

يجب أن ينهج الطريق الفاسر
ـــ تركنـــا للميـــدان  

ي، و في ـــ نضـــالنا الجمـــاهبر  
ي يشـــكل وســـيلتنا في ـــ انعـــدام الجبهـــة كتنظيـــم شـــبه جمـــاهبر  

مـــن انعـــدام بنـــاء تنظيمنـــا بنـــاء صـــلبا، و في
وط حــل المنظمــة الطلبيــة و إجهــاض بعــض المكتســبات للحركــة الطلبيــة خلل حملــة هجــوم. الصــلج  داخــل الجهــاز الطلبر ــ تلــك ه ــ شرــ

  لم نستطع تقديرها تقديرا كامل
.العدو المضاد التالية و الير

:مرحلة هجوم العدو المضاد: رابعا
ـ بلدنــا عل يــد أقــرب. م.ط.و.ل 15أ ــ  فــوجئت الحركــة الطلبيــة والمــؤتمر  ـي

ي تعــرض لهــا الحكــم فف
ـ بدايــة أشــغاله، بــالهزة الجديــدة الــنر ـي

فف
ي تنخر الطبقة الحاكمــة و ذلــك بعـد مـرور

ي أفقدت الحكم توازنه مرة ثانية و كشفت عن مبلغ التناقضات النر
ف إليه، هذه الهزة النر القربير

ياليـة المريكيـة و الفرنســية 1972غشت  16كما كشفت محاولة . 1971يوليوز  10سنة فقط عل  يــ المبر و أمـام. عل مبلغ التناقضــات ببر
ياليــة إل طريقــا واحــدا، أل و هــو إحكــام قبضــته  ــ إســقاط النظــام، لــم يبــق لحكــم سماشة المبر

يــة و رغبتهــا الجســيمة في تصــاعد الحركــة الجماهبر
جاع   ل تمكنــه مــن اســبر

  و إل منــاورته الــير
اليــة والتصــالح الــوطيي   للقضــاء عل مقوماتهــا الليبر

عل الجمــاهبر الشــعبية و ســن الطريــق الفاشســير
ية و ضمنها الحركة الطلبية ب الحركة الجماهبر جاع أنفاسه لضي ة بعد المؤتمر . قواته و اسبر الذي شكل انتصــارا للخــط. م.ط.و.ل 15فمباشر

ــ قيــادة المنظمــة الطلبيــة   
ــ و انــدحار الخــط الصــلج  في  

ــ اللينييي ب قيــادة أ) م.ط.و.أ(الثــوري الماركس   ــ صيــ
و تصــعيد. م.ط.و.ســارع الحكــم في

وطنا الذاتيــة و الموضــوعية و كــذلك الحركــة الطلبيــة لتؤهلنــا  ــ ظــرف لــم تكــن فيــه شرــ
مخططــاته التصــفوية ضــد الحركــة الطلبيــة المناضــلة في

وط الموضـوعية و الذاتيـة، إل ـ  معركــة انعـدمت فيهـا الشرــ
للرد عل استفزاز الحكم، هذا الذي كان يرم  إل الدفع بالحركـة الطلبيــة للــدخول في

ة تطـــبيق المخطـــط ـ تلـــك الفـــبر ـ 
ـ الخبرـــ أن تــدرك مغـــزى هـــذا الســـتفزاز فـــوتت عل الحكـــم في ـ 

  اســـتطاعت في
أن الحركـــة الماركســـية اللينينيـــة الـــير

.الذي كان يرم  إليه
ـــ شـــيه غيبـــة عـــن الحركـــة الطلبيـــة فل تـــوجيه محكـــم و ل تكتيكـــات  

ة نمـــو مـــن تاريــــخ الحركـــة الطلبيـــة، و التنظيـــم في ة كلهـــا كـــانت فـــبر هـــذه الفـــبر
  نتيجة القمع الشديد الذي تعرض له. العدو

  الصيف الماضي
و لقد كان استفزاز الحكــم هــذا، عــامل. و ذلك راجع إل النكماش الذي أصابه في
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  الدفع بالتنظيم إل تجاوز النكماش و إل استيعاب الخصـائص الجديـدة للوضـع الراهــن، و الـدفع بعمليـة توحيـد الحركـة الماركسـية
أساسيا في

ــ مواجهــة المخططــات التصــفوية للحكــم العميــل  
ة مــن الجمــود دامــت. اللينينيــة في ــ بعــد فــبر ــ القطــاع الطلبر   

فكــانت بــذلك انطلقــة التنظيــم في
ــ أوائــل أكتــوبر . طــوال الصــيف حــير أكتــوبر  

  عقــدت في
ها ممثــل عــن الرفــاق (و كــانت النــدوة الطلبيــة الــير تجســيدا لعمليــة التوحيــد)) ب(حضيــ

  دخلناهــا بحمــاس
ــ. الــير  

شــكلت هــذه النــدوة بدايــة لــزوال الغمــوض الــذي كــان يســيطر عل رفاقنــا الــذين وجــدوا أنفســهم مــع انعــدام التــوجيه في
 ـــ طريـــق مســـدود، لكـــن هـــذه النـــدوة ســـجلت اســـتعادة الثقـــة و الحمـــاس لجميـــع رفـــاق التنظيـــم، و شـــعورهم بالمرحلـــة

ظـــل الوضـــعية الراهنـــة في
  يدخلها اليسار الثوري والحركة الطلبية

و لقد كانت الندوة عامل مهما لدراسة تجربتنا داخـل القطـاع الطلبر ــ منـذ نشــأة اليســار. الجديدة الير
ئ الطريق للمرحلة المقبلة   يطرحها و بعض الممارسة الخاطئة لنـا فيــه بعــد أشــهر قلئــل مـن. و تهير

كما أنها ناقشت مشكل الجهاز والعباء الير
ي التطبيق. استيلئنا عليه   حبر

  لم تدخل أبدا في
احات الير   طرحت هناك لم تتعد بعض القبر

.إل أن التوجيهات الير
ــ الراهــن و بعــض المهــام المســتعملة للحركــة ــ هــذه النــدوة مــن توضــيح الوضــع السياس   

ــ أكتــوبر و الــذي أطلعنــا عليــه في  
كمــا زاد بيــان التوحيــد في

  القطاع الطلبر 
  كنا نتخبط فيها. الماركسية اللينينية في

.و كانت الخلصات واضحة لبناء التنظيم و الجبهة و المنظمة كحل للمشاكل الير
يــ عل الســتفزاز و التشــتت

حيــث جــاء. ب ــ  غبرــ أن اســتفزاز الحكــم لــم يقــف عنــد هــذا الحــد، بــل تعــداه إل مراحــل عليــا مــن تكــتيكه المبنف
 ــ هــذه المــدارس و الـذي كــان الغــرض منــه هــو تخويــف

الهجــوم عل المــدارس التقنيــة الـذي لــم يكــن يــوازي شــكل النضــال الــذي قــام بــه الطلبــة في
يـــ. الحركـــة الطلبيـــة ليتـــم لــه إخضـــاعها فيمـــا بعـــد وبعــد هـــذا الهجـــوم جـــاء الهجـــوم عل كليـــة الداب و الحيـــاء الجامعيـــة، هـــذا الهجـــوم الــذي ببر

يالية القمعية ة للحكم من مخططات المبر .الستفادة الكببر
اب (و خلل هذا الهجوم المتوال  كان تكتيكنا دفاعيا محضا  ي) س 24-48إصي ي اثنبر :هذا التكتيك الذي كنا نهدف منه المراهنة عل شيئبر

بناء التنظيمات القاعدية سواء منها تنظيمات الجبهة أو المنظمة الطلبية؛- 
  دخولها المقبل للنضال لفك الحصار عل المنظمة الطلبية- 

.المراهنة عل حركة التلميذ في
يــ لبنــاء التنظيــم بنــاء صـلبا و متينــا يضــمن قيــادة ــ 1 ـي النــدوة حـول القطــاع الطلبر

فيما يخص النقطة الول، رغم التوجيه الذي ســجلناه فف
.الجبهة والحركة الطلبية، كانت الخطوات العملية ضئيلة جدا إذا لم نقل منعدمة

، لـم يقــابله الطــرف الجـدل  أي بنــاء التنظيــم فقـد كــان هـذا الخبرــ مقتضا عل. فرغم التقدم الهائل الذي حققناه عل مستوى الخط السياس ــ
ة حيــث   هذه الفبر

  أرهقت كاهلهم كذلك انعدمت قيادة صلبة للقطاع الطلبر  في
  أعمال الجهاز الجديد الير

ي في بعض الرفاق، جلهم منغمسبر
ــ يجتمـــع و ذلـــك رغـــم إلحـــاح القيـــادة المتكـــرر ـ  ـــ قيـــادة القطـــاع، كـــان مـــن. لـــم يكـــن للمكتـــب الطلبر  

ـــ ظـــل انعـــدام تـــوجيه في  
وبطبيعـــة الحـــال فقي
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  لم تكن تجتمع و لم يكن لها أي عمل يذكر لتنظيم الحركة الطلبية
وري أن تنعكس نفس الممارسة عل الخليا الير .الضي

ـ  بدايــة السـنة و مـع حـدود بيـان التوحيــد ســطرنا
ـ  غيـاب قيـادة موحـدة، و خـط سياسـ  محكـم فقي

ة كـذلك في   هــذه الفــبر
أما الجبهة فقد كانت في

 ـــ هـــذه المرحلـــة
ت... بنـــاء الجبهـــة الساســـية الـــخ . بنـــاء قيـــادة صـــلبة للجبهـــة: مهامنـــا العاجلـــة في و تـــم تحديـــد هـــذه القيـــادة بالفعـــل، إل أنهـــا عـــبر

، أي إل عكــس مـا يــ يــ التنظيمبر  ــ الخبرــ إل مجــرد تنســيق ببر
بالفعــل عــن إفلســها حيــث لـم يجتمــع و لــو مـرة واحــدة بكامــل أعضــائها و تحــولت في

  سطرت
امج الير .كان يطلب منها، و بالتال  باءت بالفشل الذريــــع كل البر

ــ هــذه المرحلــة الثــر الكــببر عل إفلس هــذه المشــاريــــع، إل أن ذلــك راجــع أساســا كــذلك لنــا حيــث كنــا نســقط معهــم) ب(لقــد كــان لممارســة   
في

 ـــ المجـــاملت المفضـــوحة و التوفيقيـــة المحضـــة
  قاعـــدة الجبهـــة مـــن نفـــس المـــرض، فـــإل حـــدود حـــل. مـــرات عديـــدة في

و مـــن الطـــبيع  أن تعـــابي
  لطلبة المغرب، لم يكن إل لجان قليلة تجتمع بل أكــب  مـن ذلـك هــو أن هنـاك كليــات 

لـم تشـهد بنـاء لجانهـا) الحقـوق و العلـوم(التحاد الوطيي
  لطلبة المغرب بكثبر

.الساسية و القاعدية إل بعد حل التحاد الوطيي
  غيــاب 15فيما يخص المنظمة الطلبية، لقد دخل رفاقنا إليها بعد المؤتمر 

  يطرحها الجهاز دون أي توجيه و في
  بحر من المسؤوليات الير

في

وقراط ــ ـ  نـدوة الحركـة الطلبيــة حــول تحويـل الجهـاز مـن جهــاز ببر
  بحر هذه المسؤوليات رغم التوجيه الـذي سـجلناه في

قيادة صلبة فغرقوا في
ضته ممارسات رفاق  .داخل الجهاز) ب(إل جهاز ثوري، إل أن هذا التوجيه لم نستوعبه و الذي طالما اعبر

.تبقر الخلصة واضحة و ه  أنه عل الصعيد التنظي   لم نحقق أي تقدم يذكر رغم تأجيلنا للمعركة من أجل ذلك
وط الذاتيـــة و ــ 2 ـــ ـــ غيـــاب الشر ي

ـــ حـــد ذاتـــه فف ي
ا ميكانيكيـــا فف ـــ ـــ المعركـــة فل يغـــدو تفكبر ي

أمـــا المراهنـــة عل الـــدخول المقبـــل لحركـــة التلميـــذ فف
.الموضوعية لهذا النضال

ـــ نقطـــة البدايـــة  
  لطلبـــة المغـــرب و عل الحركـــة الطلبيـــة وجـــدنا أنفســـنا في

فل التنظيـــم تقـــوى و ل. لهـــذا لمـــا هجـــم الحكـــم عل التحـــاد الـــوطيي
اب اللمحـدود الـذي أعلنـا عنـه إل ردا دفاعيـا عل مخطــط الحكـم ، و ما الصيــ   موقف ضعف خطبر

الجبهة بنيت و ل النقابة تدعمت، فكنا في
ســـة للحكـــم ة يملـــك زمـــام المبـــادرة رغـــم ذلـــك اســـتطاعت الحركـــة الطلبيـــة أن تصـــمد صـــمودا رائعـــا أمـــام الهجمـــة الشر الـــذي كـــان إل تلـــك الفـــبر

  مـن مثــل هــذا الضــعف الخطبرــ. العميل ومخططاته أكب  من أسبوع
  تعابي

بة كانت أكب  من أن تتحملها الحركة الطلبية الير و رغــم. إل أن الضي
كــــان أعظــــم هــــذه. م.ط.و.اســــتئناف الدراســــة، لــــم تخضــــع الحركــــة الطلبيــــة للمــــر الواقــــع، بــــل ناضــــلت نضــــال متقطعــــا للتعــــببر عــــن تشــــبثها بــــأ

  
ة العمــال بمناسـبة فاتـح مـاي رغـم مقولـة  23النضالت نضال الحركة الطلبية الشامل في   مسبر

)الـردة اليمينيــة(مارس و خروجها بعد ذلك في
  تروجها منظمة 

ية الير ).ب(داخل الحركة الجماهبر
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يــ هــذه المعركــة بمثابــة نــاقوس خطــر بالنســبة للمســتقبل إذا مــا نحــن اســتمررنا عل نفــس الوضـع، فكــان شـعار 
الصــمود وج ــ  كــان فشــلنا فف

 ــ بنــاء تنظيماتنــا كــرد فعـل لنــا عل هــذه الوضـعيةالرتباط بالجماهبر
  بــدا فيهــا فصــيل مــن اليســار يغــادر ســاحة النضــال، و بــدأنا بالفعــل في

 الــير
شـدا بالعـدد الول مـن الشـيوع  و مـن تقريـر  ـ  القطـاع الطلبر ــ مسبر

ة أشـهر مـن(القاعدية حيث أخذ التنظيم كـذلك يعـرف تقـدما نســبيا في عشرــ
 : كفاح التنظيم

).نقد ونقد ذابر
  
ــ واســتبداد حملــة القمــع الفاشســتية عل الصــعيد الــوطيي ــ بنــاء جهــازه(و مــع تطــور الوضــع السياس   

  أظهــرت إصار الحكــم في
هــذه الحملــة الــير

ــ للقضــاء عل كــل تحــرك ديمــوقراط  مــارس البلنكيــة أخــذت بعــض الفكــار الخاطئــة و النهزاميــة تــروج داخــل الحركــة 3و بعــد حركــة ) القمع 
يــة اجع أمــام حملــة الحكــم الفاشســتية. الماركســية اللينينيــة تبشرــ بــردة يمينيــة داخــل الحركــة الجماهبر  ــ. و تطــرح الــبر

و لقــد زادت هــذه الفكــار في
يــة ـ هــذا الظــرف الــدقيق مــن تاريــــخ الحركــة الجماهبر ـ 

ي الصــامدين في   أصــدرها. بــث روح النهزاميــة داخـــل صــفوف المناضــلبر
إل أن الوثيقــة الــير

اســتطاعت أن تضــع حــدا لمثــل هــذه الفكــار، و تطــرح المهــام العاجلــة) الوضــع الراهــن و المهــام العاجلــة للحركــة الماركســية اللينينيــة(تنظيمنــا 
ء الذي أغاض رفاق   

و دفعهم لشن حملة مغرضة عل تنظيمنا دون أن تكون لهم الشجاعة) ب(للحركة الماركسية اللينينية بكل وضوح السر
.لبداء آرائهم بوضوح حول الوضعية السياسية الراهنة و المهام المطروحة

، فآفــاق المســتقبل مســدود أمامهــا ــ ــ أن الحركــة الطلبيــة قــد وصــلت أوج نضــالها بطرحهــا للشــعار السياس   
و لقــد تلخصــت آرائهــم أول المــر في

ا جوازيـــة الصـــغرى- مـــارس 23فالمهـــام العاجلـــة تطـــرح علينـــا –يقـــول رفـــاق . نظـــرا لكونهـــا قطاعـــا بورجوازيـــا صـــغبر النســـحاب مـــن القطاعـــات البر
  لحقـــت باليســـار الثـــوري والـــذهاب إل الطبقـــة العاملـــة و لهـــا وحـــدها

ور الـــير ـــ عـــن. لكونهـــا مصـــدر الشرـــ ـــ الخبر  
و لقـــد اســـتمر الضاع ليكشـــف في

اتيجية(تناقضـــات أساســـية تعـــدت الحركـــة الطلبيـــة إل مشـــاكل الثـــورة المغربيـــة    بـــالرد عل) الحـــزب – الســـبر
ـــ هـــذه الوثيقـــة ســـنكتقي  

إل أننـــا في
.بعض الفكار الخاطئة المتعلقة بالقطاع الطلبر 

:أهدافنا داخل الحركة الطلبية: خامسا
 ــ الــوقت الــذي

 ــ صاع مســتميت مــع الصــلحية و التحريفيــة حــول الحركــة الطلبيــة و دورهــا، فقي
منــذ نشــأتنا داخــل الحركــة الطلبيــة و نحــن في
يــــةكنــــا ننــــادي فيــــه بكــــون الحركــــة الطلبيــــة ه ــــ  ، كــــانت الصــــلحية تتهمنــــا باليســــارية و ارتكازنــــا عل الحركــــةمقدمــــة تكتيكيــــة للحركــــة الجماهبر

 ــ المجتمــع، كــل هــذا لكبــح نضــالت الحركــة الطلبيــة و تلطيفهــا و إبعادهــا عــن
الطلبيــة لقلــب النظــام بــدل الطبقــة العاملــة و القــوى الجذريــة في

ـــ النقابيـــة الضـــيقة  
ـــ و إســـقاطها في إل أن نضـــالت الســـنوات الماضـــية بـــرز فيهـــا بشـــكل ل يـــدع مجـــال للشـــك، الـــدور الـــذي كنـــا. النضـــال السياس 

 ـــ مواجهـــة مشـــكل
ـــ الحكـــم و الجمـــاهبر في ي يـــة، أي الحركـــة الطلبيـــة كمفجـــر للتناقضـــات ببر ة الحركـــة الجماهبر  ـــ مســـبر

نســـنده للحركـــة الطلبيـــة في
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يــ الحكـم والجمــاهبر يــ. التعليـم باعتبــاره إحـدى واجهــات التنــاقض ببر  ــ ببر
و الن نفــس الضاع آخـذ يتعمـق ولكــن داخــل اليســار الماركس ــ اللينييي

ي شــعارا ديماغوجيــا حــير يكــون انســحابهم مبنيــا عل مــن ل يزالــون حــاملون لنفــس الفكــرة و مــن انســحبوا مــن هــذا القطــاع مــن جهــة و طــارحبر
ي .أساس نظري متبر

ـ تســجيل هـــذه المقولـــة فقـــطقطـــاع برجــوازي صــغبرحقــا أن القطـــاع الطلبر ـــ  ـ 
ـ تحاليلنـــا، إل أنـــه ل يكقي ـ 

إن القطـــاع. ، و هــذا مــا ســـجلناه دائمـــا في
وط خاصـة بـه، و هـذا مـا ي الصـغار، بحكـم شـر ي و المـوظفبر ة كـالمعلمبر جوازيـة الصــغبر ، إل أنه يخالف كل القطاعــات البر الطلبر  برجوازي صغبر

و ذلـك بوصــول 1969فالتحول الجـذري الـذي طــرأ عل القطــاع الطلبر ــ منـذ . أظهرته السنوات الماضية عبر النضال المستميت لهذا القطاع
  منها الشعب الكادح من فقــر و

  يعابي
، هذا الدم الجديد الذي يحمل كل الويلت الير ي عدد كببر من أبناء الجماهبر الكادحة من عمال و فلحبر

يد ــ ــ. جهـــل و تشـر ـ    منهـــا الشـــعب المغربر
  يعـــابي

ــ عـــن المشــــاكل الـــير ـي ، بخلف القطاعـــات. و بالتـــال  يجعلـــه المعـــبر المبر ــ ـ  كمـــا أن القطـــاع الطلبر
ــ فيــه الفكــر الثــوري ة الخــرى هــو قطــاع دينــام  و حيــوي، تتضــارب فيــه مختلــف التيــارات السياســية و اليديولوجيــة و ينتشر جوازيــة الصــغبر البر
  تتســم بتواجــد اليســار

ــ ظــل المرحلــة الجديــدة الــير  
انتشــارا يخيــف الحكــم العميــل زيــادة عل ذلــك فــإن الحركــة الطلبيــة أصــبحت، خصوصــا في

يــ ـ  تفجبرــ التناقضــات ببر
، أصــبحت حركــة مهمــة في  ــ

  داخلها بشكل رئيس  بعد سنوات النضال ضد الفكر الصــلج  والتحريقي
الماركس  اللينييي
ة الخـرى، عكـس مـا يريـد رفـاق . الحكم والجماهبر جوازية الصـغبر تبقـر. ادعــاءه) ب(فالحركة الطلبية نتيجة لكل هذا تخالف كل قطاعات البر

  يطرحهــا رفــاق 
يرات الــير ــ) ب(كــل التــبر  

ــ الخــط الــداخل  لمنظمتهــم في  
  طرحوهــا غــداة دخــولهم في

ــ هــذا العــدد مجــرد ديماغوجيـــة كتلــك الــير  
في

1971.
يـة مرحليــاأ ــ  لقد شكلت الحركـة الطلبيـة بالتحامهــا مـع حركـة التلميـذ    خاضــتها. المقدمـة التكتيكيــة للحركــة الجماهبر

و إن المعــارك الــير
  سنة 1970الشبيبة المدرسية منذ سنة 

نســنده- أثبتت بشكل قاطع صـحة الــدور الـذي كنــا – و مـا زلنــا 1972، و خاصة نضالتها المجيدة في
ـــ كـــون الحركـــة الطلبيـــة قـــد تمكنـــت و عـــبر التحامهـــا  

ـــ ضـــد النظـــام، إن ذلـــك يتجل بشـــكل واضـــح في  ـــ شـــن النضـــال السياس 
للحركـــة الطلبيـــة في

يــ الصــلحية يــ قــوى اليمبر   كانت جارية بينه و ببر
كمــا تمكنــت. بحركة التلميذ من تعميق أزمة الحكم و إحكام عزلته، و إفشال المفاوضات الير

  المدن و القرى من إيصال وعيها بالوضع السياس  إل جزء مهم مــن
  سجل الحركة الطلبية في

عبر نضالياتها و شنها للمظاهرات المشهورة في
.الجماهبر الشعبية

  كانت تناضل من أجلها الحركة الطلبية و حركة التلميذ، و من كان يجهل القمع الجهن  ــ الـذي قابــل بــه الحكــم
فمن كان يجهل المشاكل الير

بل هناك مظاهرات شاركت فيها الجماهبر الشعبية لتعبر بنفسها عن السخط الذي تكنه للنظام المتعفن و عن تضــامنها مــع. هذه النضالت
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.الحركة الطلبية
يــة، و مـن حقنـا كـذلك أن نطـرح هكذا تكون الحركـة الطلبيـة بالتحامهـا مـع حركـة التلميـذ قـد لعبـت دورهـا كمقدمـة تكتيكيـة للحركـة الجماهبر

ـ  غيــاب الداة: هذا السـؤال
ة كـانت الحركـة الطلبيــة بروليتاريـة؟ ثـم مـا يمنــع الحركـة الطلبيـة مـن مواصـلة لعبهـا لهـذا الـدور في ـ  تلـك الفــبر

هــل في
ــــ عــــن النضــــال. الثوريــــة؟ حقــــا أن هنــــاك ظروفــــا سياســــية جديــــدة عل الســــاحة الوطنيــــة اجع و التخل 

.إل أن هــــذه الوضــــعية ل تــــدفعنا إل الــــبر
يد مـن اسـتفحالها ي فنفـس. خصوصا و أن نفس المشاكل ونفس السياسة مـا زالـت مطبقـة عل القطـاع الطلبر ــ إذا لـم يكـن تواجـد البـوليس سـبر
  من واجب الحركة الثوريــة أن توفرهــا عــبر نضــالها المســتميت

وط الذاتية الير وط الموضوعية ل تزال موجودة و ل تنقصنا إل الشر و مــن. الشر
  أهميـــة الشـــعار

فل صـــمود بـــدون اللتحـــام بالجمـــاهبر و ل التحـــام بالجمـــاهبر بـــدون صـــمود، فصـــمود. الصـــمود و اللتحـــام بالجمـــاهبر: هنـــا تـــأبر
ات المطروحة. الجماهبر وحده هو القادر عل إحباط مخططات العدو اجع بعينه مهما كانت التنظبر .أما صمود النخبة فهو البر

ــ ذات   ــطبيعــة تكتيكيــةو لزالــة كــل تشــويش فــإن أهــدافنا داخــل القطــاع الطلبر 
 كمــا أكــدنا عل ذلــك مــرارا، و لهــا أهميتهــا مــن زاويــة التكتيــك في

ـ  المجتمــع
وليتـاري و الـدفع بحركــة الجمـاهبر الكادحـة فمـا كـان للحركــة الطلبيــة أن تنـوب عـن القـوى الجذريـة في ة بنـاء الحـزب الثـوري البر مســبر

.للقيام بالثورة
ـــ بنـــاء الحـــزب الثـــوري ـــ ضـــدإن عقـــدة المرحلـــة التاريخيـــة ه  يـــة و شـــن النضـــال السياس  ، و هـــذه المهمـــة ل تتســـيي إل بتطـــوير الحركـــة الجماهبر

وليتاريـة ـ  وجـود. النظام من أجـل إفــراز الطليعـة البر
و إذا ألقينـا نظــرة بســيطة إل تاريــــخ الحركــة الطلبيــة و خصوصـا الثلث سـنوات الماضـية في

.اليسار داخلها، نرى مدى الدور الذي لعبته الحركة الطلبية بالتحامها مع حركة التلميذ عل هذه الواجهة

ي ي أهميــة الحركــة الطلبيــة كــذلك مــن كونهــا مركــز متقــدم للضاع اليــديولوجر
يــ: ب ــ  تــأبر ــ يجــري داخــل المجتمــع ببر  

فــإذا كــان الضاع الطبقر
، فالحركــة الطلبيــة مركــز متقــدم للضاع اليــديولوجر  بحكــم حيويتهــا، فيــه تتصــارع اليديولوجيــة الرجعيــة و الثوريــة، ي ي و المســتّغلبر المســتِغلبر
  يريــد الحكــم بــث أيــديولوجيته الرجعيــة داخــل الحركــة

ــ هــذه المرحلــة والظــروف الــير  
ء الــذي يضــع عل عــاتق اليســار الثــوري خصوصــا في ــ  

السر

 ــ
ية، عبئا ثقيل لنشر الفكــر الثـوري الماركسـ  اللينييي مـن هـذه الزاويــة كـذلك ل يجـب أن نقتض عل دراسـة مشـاكل التعليـم فقــط بـل. الجماهبر

ياليــة و ل يجــب أن. يجب ربطها بقضايا شعبنا الكادح   يرتكز عليها الحكم وطبيعته كنظام عميل للمبر
ويجب كذلك دراسة اليديولوجية الير

  نؤكـد عليهـا، فل شـك أنهـا سـتكون بدايـة عهـد. نغفل الثورة العربية و علقتها مع الثورة المغربية
ـ  إنجــاز هــذه المهـام بالكيفيـة الــير

وإذا بـدأنا في
.جديد لثورة ثقافية مصغرة داخل القطاع الطلبر 

ف ف داخــــل الحركــــة الطلبيــــة، شــــيوعيير ــــ نشــــأة و تربيــــة شــــيوعيير ي
ج ــ  إن الحركــــة الطلبيــــة بحكــــم المرحلــــة التاريخيــــة الراهنــــة، دور مهــــم فف
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ـ ظــل غيــاب أداة ثوريــة ـي
ف عل النضــال و قـــادرين عل القيــام بمهــامهم مــع الجمــاهبر الكادحــة فف ي بالنضـــال الثـــوري داخـــل. متمرســير متمرســـبر

ــــ ي ة التجــــذر داخــــل الجمــــاهبر. الحركــــة الطلبيــــة و بصــــفة خاصــــة مــــن أبنــــاء العمــــال و الفلحبر   تقــــود مســــبر
و نظــــرة بســــيطة إل أطــــر اليســــار الــــير

ز أهمية ذلك .الشعبية تبر
ما هي المهام العاجلة المطلوبة منا لتحقيق هذه الهداف؟: سادسا

هذه المهام منوطة بمنظمتنا أكب  من أي فصيل آخر من فصائل اليسار و ل يمكن أن ننجزها إل إذا أعــدنا تنظيــم أنفســنا داخــل هـذا القطـاع و
  هذه المرحلة

:عل جميع الصعدة ضمن التوجيه السياس  العام لمنظمتنا في
ي   –1

ي مقدمة هذه المهـام يـأبر
ـي تقريـر بنــاء التنظيــمفف

نونــبر شـعار المرحلـة بنــاء 20 عل أسـس متينـة انطلقـا مـن الـدروس المستخلصـة فف
يــا  ــ ظــل الوضــع التنظي  ــ الــذي. المنظمـة الثوريـة طليعيــة صــلبة و راسـخة جماهبر

إذ يســتحيل أن نتصــور نهوضــا جديــدا للحركــة الطلبيــة في
  منـه

جوازيــة. كنـا نعـابي ب كـل المســلكيات البر   تعرفهـا الحركـة الطلبيـة، و صيــ
ـ  الظـروف الجديـدة الـير

يجـب أن نحكـم التنظيـم إحكامـا جديـدا في
ـ  المرحلــة الجديــدة بحمــاس و ثقـة ل يوازيــهــا إل

  تعرقــل عملنـا، و لـذا يجــب عل قيــادة القطـاع الطلبر ــ و عل كــل رفيــق الــدخول في
ة الــير الصــغبر

  الخليا المرشحة الدماء الجديدة للتنظيم و تتبع عملها بجد و نشاط
.إنجاز تلك المهام، يجب إحكام الخليا، و تبيي

ــ مقدمــة عملنــا هــذه الســنة   –2 ي
كتنظيــم ثــوري شــبهيجــب اســتيعاب مفهــوم الجبهــة . بنــاء الجبهــة بنــاء جديــدا و متينــاو يجــب أن يكــون فف

ي فـالتنظيم ل يمكــن لـه أن يلعـب –. علينا كذلك أن نـذرك المفهــوم الجـدل  الـذي يربــط تنظيمنــا بالجبهــة.  تحت قيادة و تأطبر اليسارجماهبر
 ـــ تـــوجيه محكـــم وخـــط. دورا مهمـــا داخـــل الحركـــة الطلبيـــة إل بتـــوفره عل هـــذه الجبهـــة- أبـــدا

و بـــالعكس ل يمكـــن لهـــذه الجبهـــة أن تتقـــدم إل في
ــ صـــلب   علقـــت بهـــا، و ذلـــك بنـــاء . سياسـ 

اللجـــنكـــل هـــذا يضـــع مـــن مهامنـــا الوليـــة بنـــاء الجبهـــة مـــن جديـــد و لفـــض كـــل الغـــازات الســـامة الـــير
ة، و يكون من مهامها الرئيسية بناء الساسية   كل كلية يسهر عليها التنظيم مباشر

  يجب أن تكون بدورها صــلبةاللجن القاعدية صامدة في
 الير

ة نتيجـــــــة الخلفـــــــات السياســـــــية و. و صـــــــامدة و متمرســـــــة بالنضـــــــال ـــــــ المســـــــتقبل صـــــــعوبات كـــــــثبر  
إل أن مشـــــــكل الجبهـــــــة يـــــــواجه و ســـــــيواجه في

ـ  اليــام المقبلــة، فهــذا الواقــع الجديـد يـدفعنا إل بنــاء
  تفجــرت داخــل اليســار الثــوري، و ل يظهــر أن هــذه المشــاكل ستســوى في

اليديولوجيــة الــير
ــ شـــكل مســتقل عــن رفــاق   

 . و أن تكــون لجانهــا الساســية تابعــة لتـــوجيه تنظيمنـــا) ب(الجبهــة في
ب فكـــرة منــاطق النفــوذ الــير لــذا يجــب أن نضيـــ

  ممارستنا
ك و موحد. زكيناها من قبل في ي مناضل  اليسار، عل أساس برنامج مشبر كة ببر

.أما اللجان القاعدية فيمكن أن تكون مشبر
  واســـع عل أكــبم منهــا تحريضــيةدعائيــة و تنظيميــةإن طبيعــة المرحلــة الحاليــة  – 3

ء الــذي يجعـــل مـــن مهامنــا وضـــع برنامـــج دعـــابئ ـ ـ 
، السر

ــ ظــل هجــوم العــدو  
  تجــد تربــة خصــبة في

ب الفكــار النهزاميــة الــير ــ التوجيهــات الساســية و صيــ صــعيد الحركــة الطلبيــة أو الجبهــة يضــمن نشر
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  نعيشــها داخــل الحركــة الطلبيــة حاليــا ل تســمح
ة الداخليــة للجبهــة مطروحــة، إل أن الظــروف الــير  ــ هــذا التجــاه فــإن أهميــة النشرــ

المضــاد، و في
  ببيانات منتظمة تحدد التوجيه بالنسبة للمهام المطروحة

.بذلك، لذا فسنكتقي
4 – جاع  ــــ اســــبر ي

ــــ فف ف يــــة و ضــــمنها الحركــــة الطلبيــــة، فــــإنه يســــتحيل التخمير ي تعيشــــها الحركــــة الجماهبر
ــــ ظــــل الوضــــعية الجديــــدة الــــنر ي

فف
وعية ل ـــ ــــ اليونــــان و. م.ط.و.المشر  

 ــــ النظمــــة الدكتاتوريــــة الفاشــــية في
ي في ي الثــــوريبر ــــ التســــليم بــــالمر الواقــــع، فلنــــا مثــــال المناضــــلبر  

و هــــذا ل يعيي
  يعيشــونها

ازيــل و اســبانيا و موريتانيــا الــذين يناضــلون رغــم الظــروف الصــعبة الــير ورة إمكانيــة بنــاء . البر  ــ صيــ
النقابــة الشيةإن هــذا يزيــدنا ثقــة في

 للجمـــاهبر
 ـــ أول إنجـــاز عمـــل دعـــابئ

 ـــ ظـــل حكـــم اســـتبدادي و مــن اجـــل إنجـــاز هـــذا الهــدف ينبعي
 و جعلهـــا المعـــبر الوحيـــد عـــن الحركـــة الطلبيـــة في

ي الطويلة لوضعية . كثيف لهذا الهدف عية"الذي ل تري الجماهبر الطلبية إمكانيته بحكم السنبر ".الشر
ي و تبقر الصيغة الساسية للتحاد   تشكل محور عملنا الشي الجماهبر

  تحقيق هذا الهدف، فه  الير
و إن تطوير وبناء الجبهة أمر حاسم في
  لطلبــة المغــرب ه ــ صــيغة 

يالــوطيي  ــ الشية إل الجمــاهبر حســب مراحــل المــد و الجــزر داخــلمجــالس المناضــلبر
  تتــدرج في

 الشية تنظيمــا، الــير
ـ  كــل مرحلــة،

النضال، و كذلك تطوير التنسيق مع كــل القـوى السياســية المتواجــدة عل أسـاس مبـدأ النقابـة الشية و بنـاء عل برنامــج محــدد في
  لطلبة المغرب يساعد عل بناء النقابة الشية

.كما أن صدور جريدة باسم التحاد الوطيي
ية يبقر مجرد هدف ما لم يتم إنجاز المهام السابقة بالقدر المطلوب .بيد أن هدف بناء نقابة شية جماهبر

داد الــدفاع عــن مكتســباتنا و – 5 وط الذاتيــة لنضــال الحركــة الطلبيــة مــن أجــل اســبر إن هجــوم العــدو المضــاد يــدفعنا أول إل تــوفبر الشرــ
وط لقيــادة لتحقيــق شـعاراتها  ــالنضــال الــدفاع  للحركــة الطلبيــة، و ذلـك مــن أجــل تــوفبر الشرــ

 ضـد هــذا الهجــوم، ذلــك النضــال الــذي يتــدرج في
ي قوانــــا و تصــــليبهاشــــكل نضــــالت مطلبيــــة و جزئيــــة  وط لهجــــوم الحركــــة الطلبيــــة كجــــزء ل يتجــــزأ مــــن الحركــــةمــــن أجــــل تمــــتبر ، و تحضــــبر الشرــــ

ية .الجماهبر
تلـك هـ  مراحــل نضـالنا داخـل القطـاع الطلبر ــ و هـ  غنيـة بالــدروس و التجـارب تلـك هـ  أهـدافنا داخــل الحركـة الطلبيـة و مهامنـا العاجلـة مـن
ان العــدو، ذلــك ــ ، و بنــاء تنظيماتنــا تحــت نبر أجــل تحقيقهــا، و ه ــ أهــداف ل يمكــن أن تنجــز إل بتحقيقنــا لشــعار الصــمود و اللتحــام بالجمــاهبر
وط الموضـــوعية ـــ ـــ ظـــل تعميـــق الشر  

ـــ لي نضـــال مقبـــل للحركـــة الطلبيـــة في ط الساس  ـــ الصـــمود و ذلـــك الرتبـــاط بالجمـــاهبر الـــذي يشـــكل الشر
ئ السس الصلبة بعزيمة و صلبة ل تقهر. لنهوض جديد وشامل و أعمق لحركة الجماهبر الكادحة .فلهذا النضال المقبل نهير
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ية وط قيادة النضال الدفاعي للحركة الجماهبر ئ شر نحو تهنر
 

1973 أكتوبر 20
الكتابة الوطنية

  تجتازهــــا، ليــــس إل إعــــادة تأكيــــد لتلــــك
ة المحــــددة الــــير ــــ الفــــبر  

إن الوصــــف المبســـــط الــــذي سنســــوقه هنــــا لتطــــور الوضــــع ببلدنــــا، و لمهامنــــا في
  وثيقتنا 

  طرحناها في
 ــ" اللينينية-الوضع الراهن و المهام العاجلة للحركة الماركسية"الخلصات الير

 ــ أبريــل، فــالتطورات الجديــدة في
الصادرة في

ـــ تلـــك الوثيقـــة للوضـــع الراهـــن ببلدنـــا ، و المهمـــات  
  رســـمناها في

الوضـــع الراهـــن، لـــم تفعـــل ســـوى تأكيـــد، و بشـــكل قـــاطع، صـــحة الخطـــوط الـــير
اءات و الكـاذيب الــذي انصـب عل الوثيقـة. المستخلصة منه و كمــا. و بذلك فقد تكلفت الحداث نفسها بالجابـة عل ذلـك الســيل مـن الفــبر

  قبــع فيهـا أولئـك الـذين يطلقـون هـذه
ـ  تلـك المســتنقعات الــير

فض اليـوم أيضـا الغـوص في اءات، فســبي رفضـنا مـن قبــل أن نجيـب عل تلـك الفــبر
ة    نشر

  الوقوف عند ذلك التحليل الشمول  الذي طرحته وثيقة ". مارس 23"الكاذيب في
؟..."الوضع الراهن "و لكن، هل ينبعي

ـــ تلـــك  
ة محـــددة، مهمـــة أساســـية و مطروحـــة بالنســـبة لنـــا، و كمـــا ســـجلنا ذلـــك في ـــ كـــل فـــبر  

إن التحليـــل الـــدائب و المتواصـــل لتطـــورات الوضـــع، في
الوثيقة بالذات، فإن هذا التحليل لبـد أن يســتند عل رؤيــة طبقيــة ســديدة للوضـاع، و ربــط الحــداث الجاريــة الن بتحليلنــا الشــامل للوضـاع

ــ وثيقــة   
ة، و اســتخراج ..."الوضــع الراهــن "في   تشــملمهمــات محــددة لهــذه الفــبر

ــ تلــك الوثيقــة الــير  
  طرحناهــا في

ــ طريــق إنجــاز المهمــات الــير  
 في

.مرحلة تاريخية بأكملها، مرحلة السبر نحو بناء أداة الثورة
ي نجتازها؟

ة النر ي هذه الفبر
فما هي السمات البارزة فف

  البداية ، ه  استمرار تطور أزمة النظام
  بادر بها النظام للخروج من أزمته، لم تفعل ســوى. ما نؤكد عليه في

فتلك السلسلة من الجراءات الير
هنـــة عل  ـــ للبر

  تكتقي
وط الموضــوعية لهــذه الزمـــة، و ذلــك هـــو عمــق تنـــاقض النظـــام، إذا تجاوزنــا تلــك النظـــرة المعاكســـة الـــير أنهـــا عمقـــت الشرـــ

يالية حوله"، و " تجاوز النظام لزمته"صحة تحليلها حول  ي و المحاكمات"التفاف القوى المبر .، بعملية حسابية فقط، بعدد المعتقلبر
ا عـن أزمـة النظــام، ذلـك لن تحــول سياسـة النظــام   حد ذاتـه إل تعــببر

 اليوم  للجماهبر الكادحة، ليس في
ي فالقمع الذي يتحول تدريجيا إل الخبر

، دليل عل عجز النظام عل إقرار وضع اجتماع  قار، يسمح له بوضــع)و ه  ليست سياسة جديدة تماما(إل نهج الرهاب كوسيلة أساسية 
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ــ  
ال  لــوجهه الفاسر طلء ليــبر

ياليــة، و. 1 إنــه نتــاج تقلــص قاعــدة الحكــم الجتماعيــة بحكــم سياســة النهــب و الضــطهاد القائمــة عل التبعيــة للمبر
استمرار أزمته القتصادية المتواصلة

ة " تجاوز النظام لزمته"و ل يبدو، أن أولئك الذين يروجون أطروحات  ـ  نشرــ
تعـببر عـن" المغربــة"، يســتطيعون اليـوم ادعــاء أن "مـارس 23"في

ا . القاعدة الجتماعية للحكم" توسيع" يــ ـ  العمــق إل تركبر
لنـدماج الطبقـة الحاكمــةفالكل يعرف اليوم، أن هذه العملية الديماغوجية ، ليست في

ياليــة الفرنســية  ــ دواليــب أجهــزة.  المهيمنــة عل اقتصــاد البلدبالمبر
ي و الجــانب في  ــ ازديــاد عــدد الفرنســيبر

و مــرة أخــرى، فهــذا النــدماج، ل يعيي
ــ الــذي يحكــم شــباكه عل اقتصــاد البلد عــن طريــق ــ توســيع ســيطرة الرأســمال المــال  الفرنس   

كات، بقــدر مــا يعيي ــ الدولــة و مجــالس إدارات الشر
ادوريـــــة للنظـــــام كات و مؤسســـــات القطـــــاع الثـــــالث . 2  تعميـــــق البنيـــــة الكمبر ـــــ   ســـــيدخلها الرأســـــمال" الممغربـــــة"فمقابـــــل ذلـــــك العـــــدد مـــــن شر

الـــــير
ادوري، تتقوى و تحكم سيطرة الرساميل الفرنسية عل القطاعات القتصادية الساسية و يعبر قانون الستثمارات الجديد بشــكل أكــب . الكمبر

ياليــة الفرنســية، فقـد أزال هــذا القـانون الجديـد تلـك العوائــق البســيطة وضوحا ، و أقل ديماغوجية ،عل تعميق اندماج الطبقة الحاكمــة بالمبر
جوازيــة الوطنيــة لحلمهــا مــع حكومــة عبــد ا إبراهيــم جاع . الموضــوعية زمــن تجربــة البر  ــ عمليــة اســبر

ألــف 170و نلمــس أكــب  هــذا التجــاه في
ـ معهــودة مقابــل رقــم خيـــال     تمـــت بشعة غبـر

مليــار ســنتيم، و هــو الثمـــن المرتفــع الــذي يــدفعه النظـــام مــن أجـــل الســتقرار 180: هكتــار، الــير
يالية الفرنسية له ، و ضمان دعم المبر يد و تفقبر جماهبر. الداخل  ، مقابل تشر ي ات السنبر   عشر

فهؤلء المعمرين الذين استثمروا هذه الراضي
يـــ الفقـــراء، ســيحولون أغلــب هـــذه المـــوال إل الصـــناعة و التجــارة و الســـياحة، كمـــا نصـــت التفاقيـــة، و بــذلك فــإن المســـتفيد الول مــن الفلحبر
ـــ ي ـــ المشـــاريــــع الصـــناعية والتجاريـــة مـــن أجـــل تركبر  

  ســـتعمل عل اســـتثمار هـــذه المـــوال في
هـــذه العمليـــة ، هـــو البنـــاك والمصـــالح الحتكاريـــة الـــير

ى ــــ. هيمنتهــــا الكــــبر ي عــــن مســــاواة الرأســــمال الفرنس  ي الفرنســــيبر يــــاليبر و قــــد أعلــــن الســــيد بنهيمــــة، الــــذي طــــار إل بــــاريس، لطمأنــــة أســــياده المبر
ـ ، حــير يتــم توظيــف تلــك المــوال بــالمغرب ـ  ـ ســوى. بالرأســمال المغربر ـ 

  ل تعيي
ـ لعمليــة المغربــة أيضــا، الــير ـ 

و هكــذا، ينفضــح المغــزى الحقيقر
 ــ مطلــع هــذا القــرن، مــن أجــل تطهبرــ

ي و المعمريــن القــدام الــذين حملهــم الجيــش الســتعماري الفاتــح في حــذف مصــالح صــغار التجــار الفرنســيبر
ى كات الكــبر ـ ــ دواليــب البنــاك و الشـر  

ـ رؤوس المــوال الحتكاريــة اللمرئيــة المتحركــة في ـي إنهــا بــالتعببر الموفــق و الــدقيق للســيد. الواجهــة، و تركبر
ي: "بنهيمة المتدفق حيوية  .3"خدمة مصالح فرنسا بدل مصالح الفرنسيبر

ساليب الفاشية التي ينهجها النظام1
م
ن رفاقنا المشرفين علــى نشــرة.  ــ نحن نميز بطبيعة الحال بين النظام الفاشي كنظام اجتماعي ذي جذور اجتماعية راسخة، و بين الجهاز الفاشي و ال

م
و من المضحك ا

.سقطوا في فخ عدم التمييز هذا، في جدالهم معنا" مارس 23"
نظر دراسات 2

م
مام" ــ ا

م
".مرحلة جديدة في اندماج الطبقة الحاكمة بالمبريالية الفرنسية: المظربة  – 1انحلل المجتمع المظربي في ظل نظام الستعمار الجديد ة "، سلسلة "إلى ال

1973غشت  30الباريزية، " لوموند" ــ استجواب الطيبي بنهيمة في جريدة 3
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ياليــة الفرنســية، و بطبيعة الحال ، فإن اتجاه نظام المعمرين الجدد و سماشة الرأسمال الجنير  نحو الندماج بصورة أشد تحت هيمنــة المبر

ياليـة عل المسـتوى العـال   ياليـة الفرنسـية لمواقعهـا السياسـية و القتصـادية داخــل النظـام، هـو جـزء مـن تناقضـات المبر ، مـع4و توطيـد المبر
  غرب البحر البيض المتوسـط

  المغرب، و في
اتيجية في يالية المريكية بصفة خاصة حول المواقع السبر ـي النظــام. المبر و هكــذا فالعلقــات ببر

ق  ـــ ـــ الشر  
ياليـــة المريكيـــة مـــع الرجعيـــة العربيـــة في ياليـــة تـــزداد بـــرودة، بـــل تحتـــد تناقضـــات المبر ول اتجـــاه(و المبر قـــرارات الـــدول المصـــدرة للبـــبر

ة  ــ حــل أزمــة تمويــل التصــميم الخماس ــ الجديــد الخانقــة بالنســبة). الوليــات المتحــدة الخبرــ
و لــم تلعــب القــروض المريكيــة، أي دور أساس ــ في

ف بشــكل. للنظام ي مواقعها القتصادية و السياسية داخل النظام ، و تشر   تدرك أزمة نظام الحسن، تعمل عل تركبر
يالية الفرنسية، الير فالمبر

  للنظام، بحكم ضعفها الموضوع  ذاته، و ليس بحكم قوة النظام
ت عنـه بوضـوح جريــدة . مباشر عل بناء الجهاز الفاسر لومونـد"ذلك مـا عــبر

ي " : "ديبلوماتيـــك ات و القنيطـــرة ، قـــد أقنعـــت القـــادة الفرنســـيبر ـــ الصـــخبر  
ي في ي النقلبيـــتبر عل القـــل(ليـــس شيا بالنســـبة لحـــد، أن المحـــاولتبر

 ــــ هــــذه(...) بهشاشــــة الملكيــــة )  أولئـــك الـــذين لــــم يــــدركوا ذلـــك بعـــد
يك في ة، يظــــل هــــو الشرــــ ة ليســــت قصــــبر أن نظــــام الحســــن المهــــدد أكــــب  لفــــبر

  يمكــن أن تنتــج عــن
، بدل مواجهة الخطــار الـير يكا نتساءل، ما إذا كان من الفضل، أن نتميي له الستمرار أكب  اللحظة، و حير أجل جديد، شر

.5تقلبات سياسية بالنسبة للجالية الفرنسية المهمة، و بالنسبة لجميع المصالح
ـــ الجمـــاهبر الكادحـــة و ي ـــ ببر ادوريـــة للنظـــام،  مـــن زاويـــة التنـــاقض الساس  ـــ البنيـــة الكمبر ي ـــ لعمليـــة تـــدعيم و تركبر فـــإذا مـــا انتقلنـــا إل الـــوجه الرئيس 

وط الموضوعية لزمة النظام ورة تعمق الشر يد و اضطهاد الجماهبر الكادحة، أدركنا سبر ادوري، وجه تفقبر و تشر .النظام الكمبر
  ل يمكــــــن أن تغطيهــــــا أطنــــــان

ــــــ ظــــــاهرة الغلء المهــــــول للمعيشــــــة، التعــــــببر الملمــــــوس لزمــــــة النظــــــام، الــــــير  
ز بصــــــورة جليــــــة في فهــــــذه الزمــــــة، تــــــبر

، الــذي يغــدو مجــرد البقـــاء عل قيــد الحيـــاة بالنســـبة لهـــا، أمـــرا صـــعبا ي وضــعية الجمـــاهبر و أطنــان أخــرى. الديماغوجيـــة و التهريــــج حـــول تحســـبر
، و إعــادة ترتيــب أوضــاعه، تصــطدم كلهــا بالصــخرة الصــلبة للواقــع المعــاش مــن طــرف الجمــاهبر"تجــاوز النظــام لزمتــه"أيضــا، مــن أطروحــات 

،. الكادحة ي ـ  الجـور، و كـذلك بالنســبة للمـوظفبر
ـ  نضـالتها مـن أجــل الزيـادة في

  حصـلت عليهـا الطبقـة العاملـة في
فتلك المكتسبات الضئيلة الير

قد امتصها الغلء الفاحش الـذي تجـاوز معـدل الجـور بصــورة مفجعـة، بينمــا ، وضـع تلزم غلء المعيشــة مـع رداءة الموسـم الفلجـ  السـابقة،
رة من الجفاف ة المتضي   تلك المناطق الفلحية الفقبر

ي الفقراء عل أبواب المجاعة في .جماهبر الفلحبر
زمتهــا" مــارس 23" ــ لــم يكــن بمقــدور الــذين يصــدرون نشــرة 4

م
ن تناقضــات المبرياليــة علــى المســتوى الــوطني، هــي جــزء فقــط مــن تناقضــات المبرياليــة علــى المســتوى العــالمي، فــي مرحلــة ا

م
ن يســتوعبوا ا

م
ا

رقــام القتصــادية المشــوهة مــن النشــرة التجاريــة 
م
مريكيــة متســاوية، و ذلــك"لمــاليف"العامــة، و لــذلك راحــوا يظــترفون، بحذلقــة بالظــة، ال

م
ن المصــالح القتصــادية للمبريــاليتين الفرنســية و ال

م
، لثبــات ا
بسبب منهجهم التقنوقراطي البرجوازي الصظير الذي يطمس وجود تناقضات في معسكر المبريالية على المستوى العالمي

).خط التشديد من طرفنا (1، ص 223، عدد 1973، غشت "لوموند ديبلوماتيك" ــ 5
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ياليـة نفسـها ارتفاعـا ياليـة، حيـث تعـرف الســوق المبر إن غلء المعيشة هو التعـببر الملمـوس أيضـا عـن ارتبـاط أزمـة النظـام بالزمـة العامـة للمبر
يالية، مما يجعل جهـاز الدولـة عـاجزا عـن التحكـم ي الذين يكدسون الرباح، بارتباط مع الحتكارات المبر ادوريبر   الثمان، بسبب جشع الكمبر

في
  السعار

  الجهاز القتصادي للبلد، و ضمان وضع مستقر في
.في

ياليـة المتناقضـة، و من نتائج أزمة النظام، اتساع عزلته عربيا و دوليـا، و مثـال الصــحراء الغربيـة كـاف لبـراز ذلـك، باعتبارهـا مركـز الطمـاع المبر
  المنطقة

  تناقض عملئها في
ـ  إحكــام.  و المتجلية في

ـ  هـذا المجــال، حيـث تســتمر إســبانيا في
و قد عجز النظام عن تحقيــق أيـة خطــوة إيجابيـة في

ــ التمســــك ب ـ 
يــــ تســــتمر الجزائــــر و موريتانيــــا في ــ حبر ـ 

، في  
وعة"ســــيطرتها عل ثـــروات الصــــحراء، و تحويلهـــا إل إقليـــم إســــبابي  ــــ" حقوقهمــــا المشرــــ

في
ـ . الصحراء الغربية

ـ  قمـة أكـادير الثلثيــة في
ـ  إقنـاع الطـراف الخـرى بـالتخل  عـن المطالبـة بـالحقوق المزعومـة في

و قد بــرز إفلس النظــام جليـا في
  تدفعهم إل المزيد من التشبث بهذه . شهر يوليوز

ـ  الصــحراء الغربيــة" الحقوق"و بدون شك، فإن أزمة النظام الداخلية، ه  الير
المزعومة في

ــ هــذا" مقمومــة"و إن مهزلــة خلــق منظمــات . العربيــة  
ــ أجهــزة إعلم هــذه الــدول، دليــل عل الفلس التــام لسياســة النظــام في  

موجــودة فقــط في
  لن تفكها دينامية السيد بنهيمـة الفائقـة، و ل الزيـارات و الحفلت الفخمـة المقامـة لبيـادق مثـل 

و" بـوانير "المجال، و دليل تعمق عزلته، الير
ي" ي التطبيق" النمبر   يراد منها بصورة أساسية، تمويل التصميم الخماس  الجديد الذي لم يدخل بعد حبر

.أو أمبر الكويت، الير
، يسـتثيي منهـا المغـرب، نظــرا ل ـ  وعه إنشاء كنفدرالية لـدول المغــرب العربر   هذا الصدد ، هو طرح بورقيبة لمشر

تشـابه هــذه"و المثال البارز في
 ـــ إنمـــاء بلـــدانها

ياليـــة المريكيـــة ". الـــدول و جـــديتها في ولنـــذكر هنـــا،. بورقيبـــة: و هكـــذا تمتـــد عزلـــة النظـــام حـــير إل أقـــرب أصـــدقائه، عميـــل المبر
ت لسـوء الحـظ، بـإدراك أكـب  سـلمة مـن إدراك رفـاق  يــ   تمبر

جوازيــة الوطنيـة لعمليـة اســتثناء المغـرب هـذه، الــير مـارس، 23بانزعاج الصحف البر
، و لنورد كنموذج منها ما كتبته جريدة    أضـافت معلقــة عل الخـبر ) لسان حزب الستقلل" (العلم"الذين يضون عل أن النظام بخبر

:، الـير
اننا" .6"يبقر بعد هذا ، أن نعبر عن قلقنا الممزوج بالخيبة، من أن نرى عزلة المغرب تزداد بهذا الشكل لسباب داخلية، و أخرى ترجع لجبر

ـ  إبانهـا
  أبرزنــا خلفياتهـا في

، و كـذلك فتــح بـاب التطــوع، فه ــ عمليـة7أما عملية إرسال قوات مغربية مسلحة إل الجبهـات العربيـة المحاربـة، الـير
ـــ وســـط  

  المتنـــام  داخـــل الجيـــش، و محاولـــة تكســـبر طـــوق العزلـــة المنكمـــش داخلـــه عربيـــا في
ديماغوجيـــة المـــراد منهـــا امتصـــاص الحـــس الـــوطيي

يالية .حماس المعركة، و لكنها ل يمكن أن تشكل قناعا لنظام سياسته قائمة عل التعامل النشط مع الصهيونية و المبر
 الوحيد لنظام يفقد السس الموضـوعية لســتمراره و تنـاميه، و ذلـك مـاسياسة الرهاب و القمع و تصعيد النهب و الستغلل ه  النهجتبقر 

.2، ص 1973شتنبر  17، 480 ــ العلم عدد 6
نظر العدد السادس من 7

م
مام" ــ ا

م
"ماذا وراء مناورات الحسن العميل؟" : "إلى ال
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، بواســطة ايدة، مصحوبا بتوسيع الدعاية للفكر الرجع  لخلق أسس إيديولوجية لسياسـته الرهابيــة وســط الجمــاهبر ي ينهجه النظام بصورة مبر
نـــا الكادحـــة، و قواهـــا ـــ الرهـــاب و الرعـــب لـــدى جماهبر ي العصـــابات الجراميـــة، و توســـيع عمليـــة تشـــطيب الســـاحة مـــن أيـــة قـــوة مناضـــلة، و تركبر

.الديمقراطية و الثورية
ـــ هـــذه  

ـــ العلئـــم البـــارزة لزمـــة النظـــام العميـــل في ياليـــة الفرنســـية، تشـــديد الرهـــاب كوســـيلة رئيســـية، نمـــو العزلـــة، تلـــك ه  تزايـــد النـــدماج بالمبر
 ــ اتجــاه منظــم، نحــو بنــاء

يــة عل التنــام  باســتمرار، و في يــ بقــدرة الحركــة الجماهبر  تعميــق هــذه الزمــة الموضــوعية و توســيعها رهبر
ة، و يبقرــ الفــبر

.أداتها الثورية، و تحقيق ذلك يضع حركتنا أمام واجباتها التاريخية
* * * * * * * *

ها والمرتبطة بنمــو و تعمــق أزمــة النظــام، ل بـد أن تهيـأ  يدها و تفقبر   تواجه ظروفا أشد من تشر
نا الكادحة، الير وط الموضــوعيةأما جماهبر الشرــ

ــــ المســــار العفــــوي نفســــه  
يــــة، في ــــ وجــــهلنمــــو مقبــــل للحركــــة الجماهبر  

، و لنســــطر عل الطــــابع العفــــوي لهــــذا النمــــو و لجســــامة مهامنــــا اتجــــاهه في
ات النهزاميـــة و النســـحابية ـــ ي . التنظبر ادوريبر   واجهـــت عمليـــة النهـــب و توســـيع ســـيطرة كمشـــة الكمـــبر

سماشة الرأســـمال(فجمـــاهبر العمـــال الـــير

ى منــذ ســنة ) الجنــير  ات البلد، بالنضــالت النقابيــة الكــبر  ــ1968و المعمريــن الجــدد عل كــل خبرــ
اع الزيــادة في ي ي وضــعيتها و انــبر ، بهــدف تحســبر

وط أعمــق مـن الســتغلل و الضـطهاد، و قـد امتــص غلء المعيشــة تلـك المكتســبات الضــئيلة. الجــور ـ  شـر
هــذه الجمــاهبر تجـد اليـوم نفسـها في

وقراط  ضــد نضــالتهم المطلبيــة، و تزايــد الرهــاب و القمــع  ــ هــذه النضــالت، و أمــام تواطــؤ الجهــاز الــببر  
  حصــلت عليهــا في

 لعمليــةالملزمالــير
ـ  عـدد مـن

ة بشـكل ملمــوس في تشديد الستغلل بواسطة إجهاض أبسط الحقوق النقابية و السياسية، كما أبرزت ذلـك نضـالت العمــال الخبرــ
اسة ل تناسب مطلقا تلك النضالت .القطاعات الساسية خلل شهري ماي و يونيو، حيث واجه النظام البوليس  هذه النضالت بشر

ي الفقراء، فإن توزيــــع    شكلت  90أما جماهبر الفلحبر
، لم تستطع أن تشــكل صــمام أمــن للطبقــة الحاكمــة، كمــا"الثورة الزراعية"ألف هكتار الير

اء  يالية ،عبر تصاميم خبر د "كانت تنشد إل ذلك المبر ا مـن يـد المعمريــن القـدام، قـد 70و لهذا فإن ". BIRDببر جعة أخبرــ ألـف هكتـار المسـبر
ــ و الجنــود بواســطة أجهزتهــا القمعيــة لحراثتهــا مقابــل ي آلــت هــذه المــرة إل ملكيــة الدولــة نهائيــا، حيــث قــامت بتجنيــد مجموعــات مــن الفلحبر

ي جـــدد. الخمـــس ـــ أراضـــيهم لتجعـــل منهـــم خماســـبر  
ــ الفقـــراء في ـي ــ. و هكـــذا تقـــوم الدولـــة بالســـتعباد الجمـــاع  للفلحبر إن رداءة الموســـم الفلجـ 

ـ  مطلــع هــذا القـرن، كمــا هــو
  حالة قريبــة مـن المجاعــة، تـذكر بتلــك المجاعــات الرهيبــة في

ي الفقراء في ة من الفلحبر السابق، جعلت جماهبر غفبر
ــ   مــن سياســة التفقبر

  تعــابي
ــ منــاطق الجنــوب، أي تلــك المنــاطق الــير  

كمــا أن تفــاحش أســعار المــواد الســتهلكية الساســية، لــم يمــس. الحــال في
درهـم، بينمــا 120فقط جماهبر المدن الكادحة، فأثمان القمح و الشعبر عرفـت ارتفاعـا صــاروخيا، فالقنطــار الواحـد مـن القمــح أصــبح يسـاوي 
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ـ أيضــا، كمـــادة 80أصـــبح ثمـــن القنطــار مــن الشــعبر  ـي يـــ ســقطت أثمــان الماشــية إل نســبة منخفضــة جــد، بســـبب ارتفــاع ثمـــن التبر ـ حبر ـ 
درهــم، في

.أساسية للعلف، ارتفاعا مرهبا
يــ الفقــراء إل مـدن القصـدير    تمـارس بوحشــية، محولـة جموعـا مـن جمــاهبر الفلحبر

 ــ الـير
اع الراضي ي معســكرات(فإذا أضفنا إل ذلك سياسة انبر

 ـــ المـــدن
يـــ)العتقـــال الجماعيـــة في   تضـــع سياســـة الطبقـــة الحاكمـــة فيهـــا جمـــاهبر الفلحبر

 ـــ المـــدن، أدركنـــا الوضـــعية الـــير
، و إل قمامـــات الزبـــال في

ســيخ الحكــم لجــذوره ـ الفقــراء، لبر ـي وط الموضــوعية داخــل جمــاهبر الفلحبر ـ ء ســخافة المزاعــم حــول وجــود الشـر ـ ـ 
الفقــراء، و أدركنــا قبــل كــل سر

  وصفها إنجلس 8الفاشية
  تلك الوضعية الير

  ظروف ل تناسب إل البهائم، فما عليهم إل أن يثــوروا أو: "، إنها تجعلهم في
إذا وضعت الناس في

".أن يخضعوا للحيوانية
ز مــن جديــد، فهــاهم فلحـــو قبيلــة  ـ وجـــه" آيــت خويــا"و فعل، فـــإن علمــات التمــرد عل ذلــك الوضــع تـــبر ـ 

يحولــون الســـوق إل غضــب هــادر في
ــــ الســــوق ضــــد شــــيخ عميــــل عليهــــم  

"آيــــت أوريــــر"و هــــاهم فلحــــو . 9عملء الســــلطة و رجــــال الــــدرك، الــــذين فــــروا أمــــام الجمــــاهبر المتظــــاهرة في
جعة"يحطمون السور الذي نصبه المعمر الجديد عل أراضيهم  جاعها مـن طـرف الدولـة"المسبر   كانوا ينتظرون عودتها إليهـم بعـد اسـبر

.، الير
ـ  أوربـا ، تـودي بحيـاة

ـ  مكـاتب التســجيل لتهجبـر الشــباب إل أسـواق النخاسـة في
 ــ يشــعلون النـار في

ـ  إفيي
يــ الفقـراء الشـباب في وهـاهم أبنـاء الفلحبر

ين ضحية ـ  نضـالها مـن أجــل الرض، تهـاجم فيهـا قـوات القمـع" تسـلطانت"و هاه  معركة جديدة تخوضها قبيلة . عشر
  ل تــزال صــامدة في

الـير
  بالغ عل طريقة القرون الوسط

ي بعنف وحسر .10جماهبر الفلحبر
 ــ صـف الجمــاهبر الكادحــة

جوازية الصغرى، فإن غلء المعيشة يجعل منها تدريجيا في رون مـن. أما بالنسبة لجماهبر البر فصــغار التجــار ل يتضـي
  تفش ظــاهرة الغلء، بأنهــا نتيجــة 

ه بعــض التجــار"حملــة الغلء هــذه فقــط، بــل أيضــا مــن عســف جهــاز الدولــة الــير ، فتســلط عليهــم ســيف"شرــ
 ـــ الجـــور خلل ســـنة . المراقبـــة البوليســـية

ي الـــذين حظـــوا بزيـــادة في ، و الـــذي يجعـــل منهـــا الغلء مجـــرد1972و 1971و كـــذلك صـــغار المـــوظفبر
.عملية ديماغوجية

، فـإن ثقـل الرهـاب البوليس ــ و الفكـري المتصـاعد، يـدفع بقطاعـات منهـا إل صـف)الطلبـة و المثقفـون عمومـا(و بالنسبة لقطاعاتهـا المثقفـة 
أمــا حركــة التلميـذ المعــبر عــن الــوع  الحس ــ لمطامــح الجمــاهبر الكادحــة، فــإن اســتمرار سياســة التعليــم النخبــوي المتناميــة. الجمــاهبر الكادحــة

طروحة التي تروجها 8
م
نظر نقدنا لهذه ال

م
مام"من  11في عددنا " مارس 23" ــ ا

م
".الفلحي، مسيرة واحدة- بناء الحزب الثوري البروليتاري، بناء التحالف العمالي: "في مقال " إلى ال

حد 4872 ــ العلم عدد 9
م
.4، ص 1973شتنبر  10، ال

ي 10
م
كـتوبر  20، السبت 2977عدد ) بالفرنسية( ــ جريدة الرا

م
.7، ص 1973ا
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هــــذه الســــنة بطــــرد جمــــاهبر أوســــع مــــن التلميــــذ بكــــل الســــاليب الداريــــة القمعيــــة، يوســــع نمــــو تلــــك التيــــارات الحســــية العميقــــة مــــن الســــخط
  نضالتهم ضد التعليم النخبوي

جمونها في ي، الذي يعبر عنها التلميذ و يبر .الجماهبر
ي   المواجهـــــة المــــاميتبر

ـــ جبهـــــير ـ 
ـــ انتهـــــاء حالــــة اللحـــــرب و اللســـــلم ، في ـ 

و إن النتصـــــارات الجديـــــدة لحركـــــة التحـــــرر العربيــــة، المتمثلـــــة أساســــا في
الجنوبيـــة و الشـــمالية، ســـتدعم خـــط التحريـــر المســـلح الـــذي نـــادت بـــه القـــوى الثوريـــة العربيـــة، كمـــا أنـــه يعمـــق تناقضـــات الرجعيـــة العربيـــة مـــع

  و الشـــعوب العربيـــة 
  عل الشـــعب الفلســـطييي

  تـــدعم و تمـــول العـــدوان الصـــهيوبي
ياليـــة المريكيـــة، الـــير ول إل(المبر قـــرارات توقيـــف ضـــخ البـــبر

ــــ لــــدول المواجهــــة ، ثــــم انكســــار كــــل المــــؤامرات التصــــفوية ضــــد المقاومــــة الفلســــطينية عل...)الوليــــات المتحــــدة، الــــدعم المــــال  و الدبلوماس 
ـ  الحيـاة اليوميـة

، كما هو ملموس في   تعرف نهوضا جديدا لرفع معنويات الشعوب العربية ،ومن ضمنها الشعب المغربر 
صخرة صمودها، الير

ــــ مــــع الشــــعب ، و ازديــــاد التضــــامن الم   ــــ ــــ عمــــوم الــــوطن العربر   
ياليــــة المريكيــــة في ــــ توســــع الســــخط عل المبر  

، و كمــــا هــــو واضــــح في للجمــــاهبر
  هذه المرحلة

وط في ق تكسب سياسيا من هذه الشر   الشر
  و الشعوب العربية، حير و إن كانت برجوازيات الدولة في

.الفلسطييي
ـ  ضــمان وضـع: كل ذلك يمكننا من التشديد عل الخلصة التالية 

ـ  عجـزه بصـورة اساسـية في
إن أزمة النظام الطبقية الدائمة، المتمثلة راهنــا في

ياليــة عل ـ  مرحلــة نموالزمـة العامـة للمبر
يــة، في وط الموضــوعية لنمــو الحركــة الجماهبر مســتقر لعيــش الجمــاهبر الكادحـة، يكثـف و يعمــق الشرــ

.نطاق عال  
ـهــذا النمــو العفــوي، كمــا شــددنا عل ذلــك مــن قبــل، هــو    لــم تســتنفد كــل طاقاتهــاالخــط الساسـ 

  نجتازهــا، و الــير
 لكــل المرحلــة التاريخيــة الــير

و مرة أخرى، هذا النمو ليس خطا مستقيما صاعدا يمكن لمن تعودوا لمس ظاهر الشــياء،. الموضوعية فقط، بل تتسع هذه الطاقات وتنمو
 بدرجة أساســية، القــادرة عل صـهر هـذه الطاقــات و تغيبـر مـوازينبسبب غياب الداة الثوريةأن يلمسوه بسهولة، و لكنه نمو ملتوي و معقد، 

 
.القوى و رص صفوف الجماهبر الكادحة كقوة تاريخية حاسمة قادرة عل تحطيم العدو الطبقر

، هــو مـا  ــ
  لفئة هامشــية عــن الضاع الطبقر

ط ذابر وطها الموضوعية تلك، و ليس بالنظر إل شر   شر
ية في ات الحركة الجماهبر ي إن البحث عن مبر

ية   تلهمهم واجباتهم الثورية تجاه الحركة الجماهبر
ي و يشكل القاعدة الصلبة الير .يحدد تقييم الثوريبر

ـــ شـــهري مـــاي   
يـــة، كمـــا بـــدأت تبـــدو بوادرهـــا لـــدى الطبقـــة العاملـــة في ـــ الـــذي ســـوف يتخـــذه نمـــو الحركـــة الجماهبر يونيـــو، و/و إن الشـــكل الساس 

س للنظـــام و عزمـــه عل ـــ ات العفويـــة، أمـــام تصـــاعد الرهـــاب الشر ــ وليتاريـــا، هـــو شـــكل التفجبـر ــ الفقـــراء و شـــبه البر ـي بصـــفة خاصـــة لـــدى الفلحبر
 ــ مـارس 

  شوارع البيضاء في
  أعقبت القمع الدموي في

يــة1965إجهاضها بالنار و الدم، تهدد بمرحلة الركود الير ، إذ تقــدم عنــق الحركــة الجماهبر
، و قصور اليسار الثوري عن القيام بدوره الطليع  المنشود   ظل غياب الحزب الثوري الطليع 

.لمذابح النظام، في
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ء اتجاه الطريق بالنســبة لنـا، إنــه طريـق تكـثيف المكانيــات المتواضـعة مرحليــا مـن أجـل اكتســاب مواقــع ثابتــة، تمكننـا مـن  
و لنحدد قبل كل سر

ي أنفسنا ، منذ البداية ،عن أولئك الـذين اختـاروا بمحــض ية للخروج من عفويتها قدر المكان، و ذلك حير نمبر تنظيم و قيادة الحركة الجماهبر
يـــة ثرة الداخليـــة عل هـــامش الحركـــة الجماهبر ـــ الحلقـــات المغلقـــة المنتفخـــة بـــالب   

، بـــالنزواء في إن. إرادتهـــم طريـــق مســـتنقعات العمـــل الـــداخل 
ـــ مـــوازين القـــوى يـــة نمـــوا مضـــطردا و منتظمـــا، و تغيبر ـــ أن يحـــدد مهماتنـــا بمـــا يضـــمن للحركـــة الجماهبر  

تجـــاوز هـــذا النمـــو العفـــوي، هـــو مـــا ينبعي
 ــ هــذا العمــل الشــاق والطويــل تبلــور و تنصــهر الطليعــة

تــدريجيا لمصــلحة هــذا النمــو، أي بمــا يطــور ويحــدد انبثــاق الداة الثوريــة الطليعيــة، إذ في
وليتاريــــة ــــ عزلــــة الحركــــة الماركســــية. البر ــــ أن تتجــــه تحليلتنــــا و مهماتنــــا، و ليــــس إل تنظبر  

اللينينيــــة و ســــحبها مــــن-فنحــــو هــــذه الواجبــــات ينبعي
ال مهمــة ي   مصاف الفئات الضالة طبقيا، و ذلك بتقليص مهماتنا الكفاحية الشاقة إل مجرد مسألة تثقيـف الطـر، و اخــبر

الساحة، و وضعها في
ي  ض أنهـــم متقـــدمبر وليتـــاري إل عمليـــة تثقيـــف مجموعـــة مـــن العمـــال يفـــبر  ـــ إطـــار(بنـــاء الحـــزب الثـــوري البر

بالنقـــاش طبعـــا، مـــا دامـــت المســـألة في
ية اجع، و النسحاب من النضالت الجماهبر ).خطة البر

ة  ـــ ، الـــذي تقـــدمه نشر جوازي الصـــغبر ـــ المشـــبع بـــروح التعـــال  لـــدى المثقـــف الـــبر  
ـــ اليمييي -لمهـــام الحركـــة الماركســـية" مـــارس 23"إن هـــذا التنظبر

ـــ الوضـــع الراهـــن   
ـــ(اللينينيـــة في  

ـــ عفويتهـــا ، بعيـــدا عـــن تطـــور تـــأثبر و فعاليـــة الحركـــة الماركســـية اللينينيـــة في  
يـــة في إمـــا أن تناضـــل الحركـــة الجماهبر

ــ ردة يمينيــة(الوضــع الراهــن   
يــة وفــق رغباتهــا، و إل فإنهــا تســبر في  ــ)إمــا أن تناضــل الحركــة الجماهبر

يــة في ك الحركــة الجماهبر ، ل يمكنــه إل أن يــبر
 ــ تنظيــم وتعبئــة طاقــات-عفويتهــا بعيــدا عــن تطــور تــأثبر و فعاليــة الحركــة الماركســية

اللينينيــة ،باعتبارهــا المرشــح الوحيــد للقيــام بــدور طليع ــ في
، الــذين تنمــو عزلتهــم ي جوازيبر ي الــبر ية، و تكريس هامشيتها و التهديد أيضا بإعطاء نفس جديد للسياســيبر النضال الثوري لدى الحركة الجماهبر

ية يــة، الـذين يطرحـون . للوصاية عل الحركة الجماهبر  لتجاوزهـا وسـطمهمـات نضـالية ملموسـةفمن الـذي يسـبر وراء عفويــة الحركـة الجماهبر
  الحلقات المغلقة لما يس  بتكوين الطر؟

ي ذاته، أم الذين يكتفون بالدانة الفكرية المجردة في النضال الجماهبر
جوازيـــة تؤكـــد صـــحة الطريـــق الـــذي نختـــاره جوازي الصـــغبر. إن وضـــعية القـــوى السياســـية البر ـــ الـــبر فانـــدحار الجنـــاح البلنك 

، يزيـــد مـــن تأكيـــد11
ـ  . مسؤولياتنا التاريخية

.مــارس ، و محاكمــة القنيطــرة 3ذلك الندحار السياس  الذي أبرزته بشكل سـاطع النهايـة المفجعــة للثــورة المزعومـة في
  للقـوات

و ل نقصد من طـرح النـدحار بطبيعــة الحـال عمليـة الجتثـات الرهيـب الـذي يمارسـه النظـام ضـد هـذا الجنـاح، و ضـد التحـاد الـوطيي

خرى- بعملية تشويه مفضوحة " مارس 23" ــ قامت نشرة 11
م
مر في عدة قضايا ا

م
عــن طريــق الخلــط..." الوضع الراهــن"لقضية اندحار الجناح البلنكي البرجوازي الصظير التي طرحناها في وثيقة - كما هو ال

و. ، و عـن طريـق الخلــط بيـن النـدحار بمفهــومه السياسـي و النـدحار بمفهـومه الحســيكطبقة اجتماعية متميزة و بين البرجوازية الصظيرة كـفئة سياسيةبين الندحار السياسي للجناح البرجوازي الصظير 
.الصراع داخل الحركة الماركسية" مارس 23"بهذه الطريقة الجبانة تمارس نشرة
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ة المغـامرة و جوازيـة الصــغبر الشعبية، بل نقصد به النـدحار السياس ــ لهـذا الجنـاح ، كفصـيل مـن الحركـة الوطنيـة، بحكـم طـبيعته الطبقيـة البر
ة الصــلحية جوازيــة الصــغبر ــ ببلدنــا، مــن ســماتها إفلس البر  

الصــلحية، الــذي ليــس إل نتاجــا لمرحلــة تاريخيــة بأكملهــا مــن نمــو الضاع الطبقر
ية و السبر بالثورة الوطنية الديمقراطية الشعبية عل طريق النتصار   قيادة الحركة الجماهبر

لمانية أو البلنكية، في .12بأشكالها البر
ـ  وجــه تطــور

نــا الكادحـة، دون أن يسـد ذلـك البــاب في ورية من أجل فــرز الطريــق الثـوري الســديد لـدى جماهبر   نمارسها صي
و إن عملية النقد الير

.مناضليه كفصيل من القوى الديمقراطية الثورية، ضد الخط النقلبر  نفسه
 ــ تكســبر نضــالت الطبقــة

، فــإن الــدور الــذي تلعبــه في وقراط   ــ الجهــاز الــببر
وقراطيــة التحــاد المغربر ــ للشــغل الملتصــقة أكــب  بمصــالحها في أمــا ببر

ايــد أمــام ي ة، يفضــحها بشــكل مبر ، كمــا بــرز ذلــك خلل نضــالت الطبقــة العاملــة الخبرــ  ــ
العاملــة، و بوحشــية بالغــة تعــادل القمــع البوليس ــ الوحسر

وليتاري   غياب الوع  البر
  اتجاه سلير  في

ـ  الكمشــة الطبقيــة الملتفــة حــول عبـد. جماهبر العمال، و في
بينما تتآكل واجهاتها السياســية المتمثلــة في

 ــ انقلب شــاكر مــن خلل جريــدته . ا إبراهيــم
 "كمــا يتجل هــذا التآكــل في

ــ التجــاه العــام لحــزب الســتقلل هــو الســبر". التحــاد الــوطيي و يبقر
ئ علل الفاسـ  أمـام الحســن، و   الـذي ألقـاه الزعيـم المهـبر

ـ  الـدرس الـدييي
ز بصــورة جليــة هـذه اليــام في ، الـذي يــبر نحـو اللتحـاق بالنظـام الملكـ 

ــ الحمــاس الكــببر لصــحافة الحــزب لقــرارات الحســن   
ــ المعركــة" بالمســاهمة"ختمــه بالــدعاوى لــه،  وفي  

و يعكــس هــذا و ذاك، القلــق العميــق. في
يــة ادوري من جهــة ، والخـوف مـن نمــو الحركــة الجماهبر   يتقاسمها تناقض مصالحها الطبقية مع النظام الكمبر

جوازية المتوسطة الير داخل البر
 ــ. مــن جهــة أخــرى، فتجــد نفســها مضــطرة لتضــييق مفهومهــا حــول الملكيــة الدســتورية إل مجــرد ملكيــة بــدون دســتور

و ليســت خطــة النظــام في
ايــد: تكســبر هــذه الحـــزاب وتفتيتهــا بلغتــه المزدوجـــة تجاههــا  ي   يبر

  تــدفعها إل ذلــك، بــل انتهازيــة هــذه الحـــزاب الــير
ـ الــير الحــوار والرهــاب، هـ 

يــ مصــالح   تمثلهــا سياســيا، و عجزهــا بســبب طبيعتهــا الطبقيــة عــن التوفيــق ببر
تعــارض مصــالحها الفئويــة مــع مصــالح الطبقــات الجتماعيــة الــير

ادوري الذي يمارس تفتيتها .طبقاتها و مصالح النظام الكمبر
ـ  ظـل تعمـق-هكذا، تظل حركتنـا الماركسـية

يـة، في اللينينيــة هـ  القـوة الوحيــدة المطـروح عليهـا دور عظيـم تجـاه النمــو العفـوي للحركـة الجماهبر
شـــــادها بالنظريـــــة جوازيـــــة، بحكـــــم خطهـــــا الكفـــــاج  و اسبر وط الموضـــــوعية لزمـــــة النظـــــام العميـــــل، و تجـــــاه انحلل الجهـــــزة السياســـــية البر الشرـــــ

ي ياليبر ، الصــمود. الثورية، لكب  الطبقات قدرة عل مناقضة مصالح الطبقة الحاكمة و أسيادها المبر   شــعارنا الرئيس ــ
و تتجسد تلك المهام، في

، الذي رفعته حركتنا منذ وثيقة  ، من أجل مواجهــة النظــام" اللينينية-الوضع الراهن والمهام العاجلة للحركة الماركسية"و اللتحام بالجماهبر

ن ينفي هذا بطبيعة الحال إمكانيات محـاولت جديـدة مـن نــوع محـاولت 12
م
يـة محاولــة جديـدة إل مـن نـوع إصـرار 10، و هـذا ليـس غريبـا علـى طـبيعته منـذ "مـارس 3حركـة " ــ دون ا

م
سـنوات، و لـن تكـون ا

نه كما يقول لينين
م
ن يقلع عنه نهائيا: "اليائسين على المقاومة حتى النهاية، إذ ا

م
".من الصعب على من اختار هذا الطريق ا
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يــــة، و تطــــوير نضــــاليتها مــــن  وط السياســــية و التنظيميــــة لصــــمود الحركــــة الجماهبر ــــ النضــــال العفــــوي إل النضــــال الــــدفاع العميــــل و تــــوفبر الشر
وليتـــاري الطليع ـــالمنظـــم ان القـــوى المختـــل لصـــالح النظـــام، عل طريـــق بلـــورة الحـــزب البر ـ ـي و مـــا يـــزال مطلوبـــا مــن منظمتنـــا.  ، تمهيـــدا لتغيبرـــ مبر

يــة  ، و تجـاوز ذلـك الصـمود العفـوي الـذي بـدأت تمارســه الحركـة الجماهبر ـ  شـهري(إنجاز هذا الشــعار و بلـورته بحمـاس أكــبر
نضـالت العمـال في

  أن ل نتمسك به كشعار عام، بل أن نعمل عل ). يونيو، خاصة نضالت النسيج/ماي
ة محـددة، وو ينبعي   كل فــبر

  مهام محددة في
تجسيده في

ــ كــل مجــال مــن مجــالت العمــل الثــوري  
وط النضــال الــدفاع  للحركــة. في ، يهــدف تحديــدا إل بلــورة شرــ إن شــعار الصــمود و الرتبــاط بالجمــاهبر

  تتكـاثف
يــة مســتقبل، القــادرة عل تعميــق أزمــة النظــام الــير ان القـوى تـدريجيا لمصــلحة هجـوم الحركـة الجماهبر ـي يــة، تمهيـدا لتغيبرــ مبر الجماهبر

وطها الموضــوعية وط. شرــ ة الراهنــة مـن عملنــا الثــوري، يجــب أن يهــدف إل بلــورة تلــك الشرــ  ــ الفــبر
.و إن بلــورة الصــمود و الرتبــاط بالجمــاهبر في

  بســـطناها ســـابقا ه ـــ 
ة، بـــالنظر إل ســـماتها الـــير  ـــ هـــذه الفـــبر

وط قيـــادة النضـــال الـــدفاع  للحركـــة: إن ترجمتـــه العمليـــة، بتحديــد أكـــب  في ئـــ شرـــ تهير
ية .الجماهبر

ـــ تحديـــد و أداء مهماتنـــا الكفاحيـــة بكـــل مســـتوياتها، مـــن أجـــل بلـــورة الصـــمود و الرتبـــاط بالجمـــاهبر  
ذلـــك هـــو الشـــعار الـــذي يجـــب أن يلهمنـــا في

يــ حركتنــا مــن    تهــدف بالســاس إل تمكبر
 ــ مواجهــة هجــوم الحكــم العميــلقيــادة النضــال الــدفاع  لحركــة الجمــاهبرنضــاليا، تلــك المهمــات الــير

 في
يـــة، و ضـــد الســـتغلل المتعـــاظم، و مـــن أجـــل  س عل الحركـــة الجماهبر يـــة، طبقـــاالشرـــ وط الذاتيـــة لتنظيـــم عفويـــة الحركـــة الجماهبر بلـــورة الشرـــ

ان القوى،، و ذلك من أجل الوصول تدريجيا إل للمكانيات المؤهلة لحركتنا حاليا ي  من أجل تعميق عزلـة النظــام و تعميــق تناقضــاته،تغيبر مبر
وط مد ثوري جديدالنضال الهجوم  مستقبلو النتقال إل  . ، و توفبر شر

ة  ــ ــ مهماتنــا النضــالية"مــارس 23"و ل علقــة هنــا لهــذا النهــج الثــوري الســديد، بــذلك النهــج الــذي تــذيعه نشر ي   ببر
، و الــذي يفصــل بســور صــييي

ي عل الطبقـة العاملـة كبر ية و مهمة البر وليتـاري هـ  تلـك . الجماهبر ةإن مهمـة بنـاء الحــزب الثـوري البر   ينخـرط فيهـا اليســار بنضـالتالمســبر
 الـير

، مـــن خلل دمـــج الماركســـية-الطبقـــة العاملـــة، و يعمـــل عل قيادتهـــا، و يعمـــل فيهـــا عل تـــوفبر أســـس التحـــالف العمـــال  ـــ اللينينيـــة بواقـــع-الفلج 
ة نضاليةبلدنا الملموس، و ه    ــ كــلمسبر

ي بمختلــف الســاليب، و وفــق خطــط معينــة في   الكفاح الجماهبر
 يعمل فيها اليسار عل النخراط في

وليتاريـة أن تتبلــور، و للحــزب الثــوري أن ينشــأ. مرحلة من أجل الوصول إل التأثبر فيه و قيادته ـ  هـذا. و بهذا الطريق وحده، يمكن للطـر البر
في

  بناء الحـزب الثـوري كعمليـة تاريخيـة معقـدة، إل درجـة انتقـاء
ال مهماتنا الصعبة في ي ي عل الطبقة العاملة، و ليس اخبر كبر الطار نضع مهمة البر

ة (مجموعـــة مــن العمـــال    تغـــرم بهـــا نشرـــ
جوازيــة الــير اكية") مـــارس 23"وفــق المقـــاييس المدرســية البر و نبســـط هنــا. و تثقيفهـــم بالنظريـــة الشـــبر

  طرحتهــا وثيقــة 
 ــ طريــق إنجــاز المهــام الــير

ة في  "اللينينيــة-الوضــع الراهــن و المهــام العاجلــة للحركــة الماركســية"بعــض مهمــات هــذه الفــبر
، و الــير
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  واقعه المحدد، و استنباط الشكال الملئمة لتطبيقها بحماس
  عل كل رفيق أن يعمل عل تجسيدها في

.ينبعي
ـ  وثيقـة

، كمـا أكـدنا عل ذلـك في   لـدى الجمــاهبر
وط الـدفاع الـذابر ة، من أجــل تقويـة شـر   هذه الفبر

- إن تصليب تنظيماتنا و تمتينها أمر حاسم في
و نقصــــد هنــــا. ، فمــــا يــــزال هــــذا العمــــل يتطلــــب المزيــــد مــــن تكــــثيف الجهــــود"اللينينيــــة-الوضــــع الراهــــن و المهــــام العاجلــــة للحركــــة الماركســــية"

  تشـــكل 
يـــة بصـــفةمحـــور الربـــط العضـــويبالتنظيمـــات تلـــك الـــير   نعمـــل داخلهـــا والحركـــة الجماهبر

يـــة الـــير ـــ المنظمـــة و التنظيمـــات الجماهبر ي  ببر
ــ مقدمــة هــذه التنظيمـــات   

، و لجــان النضــال داخــل القطاعــات، و بدرجــة أول اللجــان العماليــة، مــن أجــل تكــثيفاللجــان الساســيةعامــة، و في
وليتاريـة بدرجـة مركزيـةالعمــل الشــاق لغــرس جــذور منظمتنــا داخـل الطبقـة العاملــة،  اعملــوا إذن بمزيـد مـن العــزم و الحمــاس. و بنــاء أسســها البر

أداة" إل المـــام"عل إحكـــام اللجـــان الموجـــودة، اضـــبطوا اجتماعاتهـــا و برامجهـــا النضـــالية، كثفـــوا العمـــل اليـــديولوجر  بـــدون كلـــل، اجعلـــوا مـــن 
تصــليبها و تكوينهــا، اشــحذوا عزيمــة مناضــليها بالحمــاس الثــوري و ارفعــوا كفــاءاتهم النظريــة و العمليــة، حولــوا اتصــالتهم المتفرقــة إل حلقــات

.وسيلة للوصول إل ذلك" إل المام"منتظمة، و اجعلوا من 
ورة، ارتباطـا عضـويا وثيقـا بالتنظيمــات تبط المنظمــة، المتقلصـة العـدد بالضـي و بهذا العمل وحده، و بإحكام اللجان الساسـية بدرجـة أول سـبر

ية المتنوعة  ، النقابــة العماليــة، اللجــان(الجماهبر ي   لطلبة المغرب، الجبهة الموحدة للطلبة التقــدميبر
النقابة الوطنية للتلميذ، التحاد الوطيي

يــة بصــفة أعــم) إلــخ...النقابيــة الموســعة، الحلقــات ي. و الحركــة الجماهبر و حينمــا تتــوفر المنظمــة عل قواعــد صــلبة و متماســكة مــن المناضــلبر
، و سـتتوفر  

  تتواجـد فيهـا، و توسـع نطـاق العمـل الـدعابئ
  القطاعات الـير

، فإنها ستتوفر عل قوى محركة لتنظيم النضال الدفاع  في ي الطليعيبر
  تحتـــاج إليهـــا المنظمـــة باســـتمرار

كمـــا أن قمـــع الحكـــم و هجـــومه، كمـــا أثبتـــت التجربـــة بـــالملموس، ل. أيضـــا عل روافـــد مـــن الـــدماء الجديـــدة الـــير
ي القاعديــة و الصــلبة و أي حــديث عــن تكــوين... يمكــن أن يصــيب المنظمــة المغلفــة بحصــن منيــع مــن اللجــان الساســية و مجــالس المناضــلبر

ي ية، هو بمثابة جعجعة بل طحبر ي المنظمة و التنظيمات الجماهبر .الطر خارج هذه العلقة العضوية ببر
ي مــن جهــة، و.  للمرحلــة الراهنــةالطبيعــة الدعائيــةنونــبر  20- أبرزنــا دائمــا، و منــذ تقريــر  وط انبثــاق النضــال العفــوي الجمــاهبر و أمــام تزايــد شرــ

يــ الحكــم لحملتــه الدعائيــة ضــد الفكــر الثــوري مــن جهــة أخــرى، فــإن تكــثيف هــذا العمــل و توســيعه أمــر حيــوي بالنســبة لحركتنــا فــإذا كــانت. تركبر
 
  في

  الجماهبر الكادحة تنعدم بالنسبة للحكم، فإن ذلك ل يكقي
وط الموضوعية لغرس اليديولوجية الفاشية وسط الطبقة العاملة و بافر الشر

وط الموضــــوعية، هــــو الكفيــــل بإحبــــاط هــــذه العمليــــة ــــ ــــ ظــــل انعــــدام هــــذه الشر  
و ل تــــزال وســــائلنا. حــــد ذاتــــه، إذ أن العمــــل المكثــــف لحركتنــــا في

  الجبــار الـذي يتطلبــه الوضــع الراهــن، بــالرغم مـن التقـدم الـذي تحــرزه وســائلنا الدعائيـة و 
"إل المــام"الدعائيـة قاصة عــن ذلـك العمــل الــدعابئ

يـة . بصفة خاصة ـ )الطلبـة و التلميـذ عل الخصـوص(بيد أن ذلك غبر كـاف إطلقـا، فهـو ل يمــس إل قطاعــات ضـيقة مـن الحركـة الجماهبر
، في
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ي ل تزال قطاعات واسعة من الطبقة العاملة و مناطق الصدام بعيدة عن تأثبر دعايتنا .حبر
،برنامج مطلير - إن صياغة و طرح  وع فيها من أجل قيادة النضال الدفاع    الشر

  قطاعاتها الحيوية ، مهمة ينبعي
ية، و في  عام للحركة الجماهبر

 
، دفاعـا عـن المكتســبات الـير ـ  هـذه المرحلــة، و جمــع طاقاتهـا نحـو توســيع النضـال الـديمقراط 

برنامج قـادر عل تشـخيص مطامــح الجمــاهبر في
س مـــن طـــرف النظـــام العميـــل  ــ   يســـتهدفها الهجـــوم الشـر

ات ســـابقة، و الـــير ـــ فـــبر  
يـــة في الحريـــات الديمقراطيـــة،(حصـــلت عليهـــا الحركـــة الجماهبر

نامــج يســتلهم ...). مســتوى المعيشــة نامــج الــديمقراط  الشــعير هــذا البر ، و قــادر عل) برنامــج الثــورة الوطنيــة الديمقراطيــة الشــعبية( العــام البر
يــة نحــو شــن  و. كســب القــوى الديمقراطيــة الثوريــة إل صــفنا العــام ضــد النظــام، و قــادر عل النضــال السياس ــتطــوير نضــالية الحركــة الجماهبر

 ـــ الخـــارج حـــول انعـــدام برنامـــج نضـــال  مـــدقق لهـــذه المرحلـــة
  أبـــداها رفاقنـــا في

، قبـــل كـــل. لهــذا فنحـــن نتفـــق مـــع تلــك الملحظـــة الـــير ـ ـ 
و لكـــن ينبعي

ء ، تحديـــد مضـــمون الثـــورة الديمقراطيـــة الشـــعبية، لك ـــ نتمكـــن مـــن وضـــع برنامـــج مرحل ـــ  ـــ
  أحرزنـــا فيهـــا عل دور. سر

 ـــ القطاعـــات الـــير
و حـــير في

 ـــ نضـــالتها 
نامـــج، رغـــم طرحنـــا لشـــعارات نضـــالية متقدمـــة )الطلبـــة و التلميـــذ(قيـــادي متقـــدم في تعليـــم شـــعير  عربر ـــ(، ل زلنـــا نفتقـــد إل هـــذا البر

ي الفقراء)ديمقراط  .، الذي يربط نضالتها بنضالت الطبقة العاملة و الفلحبر
يــة، إذ ل يجــب وط قيــادة النضــال الــدفاع  للحركــة الجماهبر ئــ شرــ ورية مــن أجــل تهير نامــج الــديمقراط  الواســع عمليــة صيــ - إن صــياغة هــذا البر
ي الصــغار الــذين يطرحــون أفكــارهم جوازيبر الكتفــاء بشــعارات عامــة ل تلتصــق بواقــع الجمــاهبر الملمــوس و مصــالحها الماديــة، عل طريقــة الــبر
ــ و النضــال القتصــادي، و ينعتــون النضــال القتصــادي بــالتخلف،   يغرفونهــا مــن قــراءات منحرفــة عــن النضــال السياس 

المجــردة للجمــاهبر الــير
ة بالنضــالت المطلبيــة جوازية الصغبر   الحلقات المغلقة لتكوين الطر، ل يريدون أن تتلوث نرجسيتهم البر

ي عل ذواتهم، و تعاليهم في منغلقبر
وط. للجمـــــاهبر ـــــ ـــــ رفـــــع المقـــــولت النظريـــــة و ترديـــــدها كالصـــــلوات، بـــــل مـــــن خلل المعايشـــــة النضـــــالية للشر  

نامـــــج ، ل يكقي فلصـــــياغة هـــــذا البر
يــــة ــــ صــــياغة هــــذا. القتصــــادية و الجتماعيــــة و السياســــية للحركــــة الجماهبر  

وع في ــــ ــــ للشر  
وط حــــير الن، ل تكقي ــــ إن درجــــة معايشــــتنا لهــــذه الشر

، عل القوى الديمقراطية  
  العمل الدعابئ

نامج و طرحه في .البر
  
 و تجاوزهـا مجـرد إدانتهـا فكريـا و البتعـاد عنهـا، بــل التواجـد ضـمنها وفـق إمكانياتنــا الذاتيـة، و أينمــا تــوفرتلتنظيم النضالت العفوية- ل يكقي

ي قوانـا و تصـليبها ية، و تمتبر وط النضال الدفاع  المنظم للحركة الجماهبر وط، من أجل تنظيمها لمصلحة تقوية شر و لهـذا، فـإن خــوض. الشر
ورة تنظيمـــهنضـــالت دفاعيـــة جزئيـــة ـــ يـــة و صي وط ذلـــك ، و إيجـــاد.  أمـــر يفرضـــه واقـــع تطـــور النضـــال العفـــوي للحركـــة الجماهبر و إن اختيـــار شرـــ

وط الملموســــة لكــــل وضــــعية ــــ الشــــكال النضــــالية و الشــــعارات المناســــبة، و توحيــــد العمــــل مــــع كــــل القــــوى الديمقراطيــــة المناضــــلة يخضــــع للشر
  بلورة شعار الصمود و الرتباط بالجماهبر. محددة

.و هو الكفيل بتنظيم النضال الدفاع  و توسيعه، ويمكن من السبر قدما في
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ةالنضال اليديولوجر  و السياس  الحازم ضد النحرافات المتواجدة داخل اليسار- يقفز    هــذه الفـبر
 منذ شهر أبريل إل صف المهام الولية في

ة التوحيـد، بحكـم تطــورات الوضـع. لينينية واحـدة  -  منظمة ماركسيةمن أجل بناء  ـ  مسـبر
ذلـك، لن وجــه الضاع قـد تغلـب عل وجــه التفـاق في

وط ـــ   بنيـــت ســـابقا عل مجـــرد نقـــد الصـــلحية و التحريفيـــة، بواســـطة طـــرح شـــعارات عامـــة، أصـــبحت مـــع نضـــوج شر
ببلدنـــا، فالتفاقـــات الـــير

ي هــذه الشــعارات بشــكل وط الجديــدة عل اليســار طـرح مضــامبر جديــدة قاصة عــن أن تشــكل أســاس الوحــدة الندماجيــة، إذ فرضــت هــذه الشرــ
ي المنظـــم،. أكـــب  تحديـــدا و ل يمكـــن حـــل هـــذه التناقضـــات بمجـــرد اتفاقـــات سياســـية مهـــزوزة، بـــل يتطلـــب المـــر الضاع الـــديمقراط  الجمـــاهبر

ــ حــول الحركــة الماركســية ي ي الملتفبر ــ وعل أســس-يمكــن مــن مســاهمة كــل المناضــلبر ي ــ هــذا الضاع، و هــدفه الوصــول إل وحــدة أمبر  
اللينينيــة في

ي ــ-أوضــح، باعتبــار أن الوحــدة الندماجيــة ،ل بــد أن ترتكــز عل بنــاء خــط ثــوري ســديد يســتقطب حــوله كــل الماركســيبر  
ي في ــ المخلصــبر ي اللينينيبر

 ــ المرحلــة الراهنــة، دون أن يغفــل. لينينية واحدة-منظمة ماركسية
وهذا الضاع يتوجه بالدرجة الول ضد النتهازية اليمينيــة الكــب  خطــورة في

ك عل أساس قاعدة  .الضاع  -  الوحدة  -  الضاعالبحث عن أسس العمل المشبر
ــ المتبلــور منــذ   ــ تحقيــق شــعارنا الرئيس 

  تشــكل محــور إنجــاز هــذه المهــام يتمثــل في
  " نونــبر 20تقريــر "- إن المهمــة الرئيســية الــير

بنــاء: التــاريجي
يـــا إذ أن تـــوفر منظمـــة مــن هـــذا الطـــراز، هـــو الكفيـــل بخلـــق القاعـــدة الصـــلبة لنجـــاز مهـــام هـــذه. منظمـــة ثوريـــة طليعيـــة، صـــلبة و راســـخة جماهبر
  طرحتهــا وثيقــة 

 ــ طريــق إنجــاز المهــام الــير
ة في و بــدون تصــليب المنظمــة و". اللينينيــة-الوضــع الراهــن والمهــام العاجلــة للحركــة الماركســية"الفــبر

ـــ   
  أوردناهـــا في

ي عنيـــدين، و تـــوفبر كـــل تلـــك الســـس الـــير وليتاريـــة و تحويـــل أعضـــائها إل شـــيوعيبر ،"نونـــبر 20تقريـــر "تقويتهـــا، و بنـــاء أسســـها البر
و نحن ندرك اليوم أكب  من أي وقت مضي أهميــة تــوفر منظمــة. يستحيل إنجاز كل المهام المطلوبة و السبر نحو بناء الحزب الثوري المنشود

يـــة وط قيــادة النضـــال الــدفاع  للحركــة الجماهبر ـ ـ شـر ـئ وط مــن أجــل تهير ــ هــذا الطــار، مواصــلة بنــاء و توســيع تلــك النــواة. بتلــك الشرـــ  
ـ في ـ 

و ينبعي
 ــ أن تفوتنــا فرصــة تثمينــه، و الرفــع مــن مســتوى صــمود رفاقنــا الــذي

  تعتــبر مكســبا عظيمــا لمنظمتنــا، ل ينبعي
ي الــير ي الثــوريبر فبر الول مــن المحــبر

هم مجهـــول  ـــ محاكمـــة البيضـــاء، و رفاقنـــا الـــذين ل زال مصـــبر
 ـــ مثـــال رفاقنـــا في

وط. تجل هـــذه الســـنة بشـــكل قـــوي، كمـــا هـــو بـــارز في و إذا كـــانت شرـــ
، فــإن ي ، و هــو مــا يحــدث الن داخــل المنظمــة و بعــض المناضــلبر ي  ــ صــفوف المتذبــذببر

اجعــات في الوضــع الراهــن، تــوفر الســس الموضــوعية للبر
ـــ أحلـــك الظـــروف  

 ـــ عملهـــم اليـــوم  و الحتفـــاظ بعزيمتهـــم الثوريـــة حـــير في
ي إل المزيـــد مـــن الصـــمود في و. ذلـــك يجـــب ان يـــدفع الرفـــاق المخلصـــبر

ايـد لجريـدتنا المركزيــة  ي إل"مواصلة تكوين الطر داخل المنظمة أمر مطلوب، و إيجــاد الشــكال الفعالـة لـذلك، ثـم توســيع و تعميــق الـدور المبر
يـــة، و العمـــل بصـــورة أساســـية عل اســـتيعاب الحقيقـــة العامـــة"المـــام ـــ تعزيـــز روابـــط المنظمـــة بالحركـــة الجماهبر  

، مـــن أجـــل أن تلعـــب دورهـــا في
، و التجارب الممية، و دمجها بواقعنا الملموس-للماركسية ي هــذه. اللينينية، و السهامات العظيمة للرفيق ماو تس  تونغ، و الرفاق الفيتناميبر
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ـ 
ط الرئيسـ  لقيـادة نضـالها في ية، و الشـر   يجب أن تشكل النواة المحركة و المؤطرة للحركة الجماهبر

ورية لبناء تلك المنظمة، الير المهمات صي
  المرحلة الراهنة ، و لنضالها الهجوم  مستقبل

.هذه المرحلة الراهنة، لقيادة نضالها الدفاع  في
ـ تنطلــق- كمــا هــو أمــر حيـــوي- و بــديه  أن صــهر و تقويــة تلــك المنظمـــة المطلوبـــة  ـي يــة، حبر ــ مراحـــل العواصــف الجماهبر  

ل يمكـــن أن يتــم إل في
ـ  مقـدمتها الطبقــة العاملـة المغربيـة، و أن ذلـك العمـل اليـوم  الصـبور والمتواضــع، و لربمـا الممــل

نــا الكادحـة، و في الطاقات الكامنة لدى جماهبر
 ــــ طليعتهـــا

وري لك ــــ تصــــبح منظمتنــــا في
و بــــديه  أن هــــذا الختيــــار صــــعب و شــــاق، أصــــعب ألــــف مـــرة مــــن اختيــــار. أحيانــــا بالنســــبة لبعضــــنا، صيــــ

شـــــدون بالماركســـــية ي الـــــذين يسبر ـــــ-مســـــتنقعات النعزاليـــــة و حلقـــــات تكـــــوين الطـــــر، إل أنـــــه الختيـــــار الوحيـــــد للثـــــوريبر  
اللينينيـــــة، و يحملـــــون في

وط القمــع الســود الرهيــب  ــ أحلــك شرــ
 ــ قــدراتها الخلقــة، حــير في

، و في  ــ الجمــاهبر
و إذا مــا فــرض عل حركتنــا القليلــة العــدد،. عضــويتهم الثقــة في

فـذلك هـو اختيـار النضـال. لينينيــة- التضحية بعدد من الطـر، فلـن يحيـدها ذلـك قيـد شــعرة عـن ذلـك الطريــق الـذي اختـارته كحركـة ماركسـية 
 ــ ظــروف يتكش الزجــاج و يتصــلب الفــولذ

 ــ. الوحيــد، الختيــار الــذي يصــلب مناضــلينا و يكســبهم مناعــة صــدامية، في
ي منصــهرين في إن مناضــلبر
  زمن السلم، و الذين شعان ما ينهـارون

  أحلك الظروف أفضل من أولئك الذين يتم تجميعهم في
وط، هم الذين يمكنهم الصمود في هذه الشر

وط القاسية، حير و إن أسميناهم أطـرا   الشر
وط التاريخيـة. في و صـحيح أيضـا أن حركتنــا قليلــة العـدد، و لكـن ذلـك ليـس حاســما مـن زاويـة الشـر

، و لكنــه قــوي و عنيـد، ذي إرادة صــلبة و عزيمــة ل"لنشــوئها، فــإذا مــا اســتطاعت أن تنتظــم هــذه الجماعــة القليلــة العــدد   ــ شــكل جيــش صــغبر
في

ات ظـــروف النضـــال، اليـــوم يقـــوم ببنـــاء قـــواه و لحـــم صـــفوفه و اســـتخراج الـــدروس مـــن ـــ ـــ أشـــكاله النضـــالية بمرونـــة فائقـــة وفقـــا لتغيبر تقهـــر، يغبر
اســة و روعــة وط جديــدة و يقاتــل بشر ، إذا تنظمــت بهــذه الطريقــة، فســيغدو بإمكانهــا أن تقــوم ليــس"المعــارك الســابقة، و غــدا يهــاجم وفــق شرــ

ة تحطيـم هـذه يــ يغـدو مـن مهــام الجمـاهبر مباشـر يـة، بـل و قيــادة نضـالها الهجـوم  مسـتقبل، حبر فقط بقيــادة النضـال الـدفاع  للحركـة الجماهبر
  يمثلها النظام المتعفن القائم، من أجل أن تكون بلدنا المركز الغربر  للثورة العربية الشاملة

.اللعنة الجاثمة عل صدر شعبنا، الير
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ي وليتاريا المغربر ي لحزب البر
من أجل خط ماركسي لينينف

 
* * * * * *

نقاش منظمتنا مع الفصيل الثالث

1974 مارس 8

،أيها الرفاق
ـ  منظمـة

ي ببلدنـا، في يــ المخلصـبر ي اللينينيبر ـي عل طريـق توحيـد جميــع الماركســيبر إن مسألة فتح النقاش الــديمقراط  المنظـم بيننــا مكسـب ثمبر

 ــ
وليتاريـا الماركسـ  اللينييي ـ  هـذا المجـال، بمـا ل يقبـل الشـك،. كفاحية واحدة تشكل النـواة الصـلبة لحـزب البر

و قـد أظهـرت التجربـة الطويلـة في
ــ بصـــورة أول عل بســـاط النقـــاش الــــديمقراط  المنظـــم، هـــو الســــبيل الســـديد لنجـــاز وحــــدة أن وضـــع قضـــايا الخلف اليـــديولوجر  و السياسـ 

  مسألة التوحيد ه  بالدرجة الول معضلة الخط السياس  للثورة المغربية، القــائم عل أســاس دمــج. سديمية لمبدئية
إن المهمة المركزية في

.الماركسية اللينينية بواقع بلدنا الملموس
 ــ الضاع الهـادف إل بلــورة الخــط

ـ  مسـألة التوحيــد، يتطلــب مـن كافــة فصــائل الحركــة الماركســية اللينينيــة، النخــراط في
إن هـذا النهــج السـديد في

ي الثــوري الســديد، و دعمــه و تطــويره باضــطراد، و دحـض الخطــوط الخاطئــة، فالضاع الــديمقراط  المنظــم ســلح إيجــابر  فعــال بيـد الماركســيبر
، و شير أشكال النتهازية  ، لبلورة الخط السديد و دحض الخط الخاطئ ي ي الحقيقيبر ").اليسارية"اليمينية و(اللينينيبر

 ــ ونضـاله الموحــد، قبـل انطلق الضاع بصــورته الحاليـة، قـائم عل أســاس خــط عــام،
كة لليســار الماركس ــ اللينييي لقد كانت الممارسات المشبر

يرتكـــز بالدرجـــة الول عل طـــرح نفســـه كبـــديل للصـــلحية التحريفيـــة، مـــن خلل نقـــدهم، و التأكيـــد عل مقـــولت الماركســـية اللينينيـــة عامـــة
...)الثورة العربية، إلخ أهمية النظرية، الحزب، العنف،(

ـــ بشـــكل موحـــد، نضـــال ضـــاريا ضـــد الصـــلحية و التحريفيـــة، وحصـــل عل انتصـــارات هامـــة  
ـــ اللينييي لكـــن حالمـــا. و قـــد خـــاض اليســـار الماركس 

ت الظـــروف ببلدنـــا  أصـــبحت شـــعاراته عامــة،...) مــارس، تطـــور ممارســـات اليســـار و ارتباطـــاته بالجمـــاهبر 3تطـــور سياســـة النظـــام، حركــة (تغبرـــ
لقـد أصـبحت مسـألة الخـط الثـوري هـ . عاجزة عل أن تشـكل خطــا سياسـيا يجيـب بشـكل مباشـر عل مجمـل القضـايا الراهنـة للنضـال الثـوري
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المسألة المركزية، و أصبحت مسألة وحدة الحركة الماركسية اللينينية، رهينــة بحـل معضــلة الخــط الثــوري السـديد الـذي يجيــب عل القضــايا
.المرحلية الملحة و البعيدة للثورة

يطة أن يتــــم حلهــــا بالضاع اليــــديولوجر  و السياس ــــ الــــديمقراط  إن هــــذه مســــألة طبيعيــــة بالنســــبة ليــــة حركــــة ثوريــــة أو حــــزب ثــــوري، لكــــن شرــــ
  أصـــبحت مطروحـــة بشـــكل

المنظـــم، الهـــادف إل الوصـــول إل وحـــدة جديـــدة أكـــب  صـــلبة، تقـــدم الجابـــة النظريـــة و العمليـــة عل المســـائل الـــير
  لــــم تعــــد تتطلــــب التأجيــــل

، قــــد دفعتنــــا إل طــــرح هــــذا الضاع"مــــارس 23"لكــــن الممارســــات النتهازيــــة اليمينيــــة لقيــــادة منظمــــة . ملــــح، و الــــير
ي، نعمــل   تخسر الضاع الــديمقراط  المنظــم، و بواســطة هــذا الضاع الـديمقراط  المنظــم و الجمـاهبر

يا، بحكم انتهازيتها اليمينية الير جماهبر
  تحت ضــغط تســارع

وط، فالخلفات كانت دائما قائمة بيننا، و كانت تظهر و تختقي عل إيصال الضاع إل مداه، و ه  عملية رهينة بعدة شر
  تحـــاول دائمـــا إخفـــاء قضـــايا الخلف

الحـــداث، و بحكـــم التصـــور الخـــاطئ لمهمـــة التوحيـــد، بالضـــافة إل الممارســـات النتهازيـــة اليمينيـــة، الـــير
، والبحــث عــن التفاقــات السياســية اللمبدئيــة بــأي ثمــن ــ كــل ذلــك كــان يحــول دون إيصــال الضاع إل مــداه، إن هــذه. اليــديولوجر  و السياس 

 ــ الكشـف
، و التقــدم خطــوة خطــوة في العملية تخضع بدرجة أول لتطور بلورة الخط السديد، الــذي يســمح بشــكل أدق بكشــف الخــط الخــاطئ

ة    الـذي تمثلــه نشرــ
ة مســتمرة، و ه ــ"مـارس 23"عند النحراف اليمييي يــا كخــط، إن هــذه المســبر ، و تعريـة هــويته اليديولوجيــة و عزلـه جماهبر

وليتاري السديد .ستنته  حتما بانتصار و توطد الخط البر
 ــ المرحلــة الراهنــة 

 ــ في
 ــ هــذا الطــار، يتــوجب علينــا تحديــد مضــمون القطيعــة بشــكل أدق مــع النحــراف اليمييي

إذ قــد يتــوجب علينــا النضــال(و في
ة ). الذي ينشأ دائما كنتاج للول" اليساري"ضد النحراف النتهازي   ــ تمثلــه نشرــ

"إن القطيعة ه  قطيعة مع خط إيــديولوجر  و سياس ــ يمييي
كمنظمة، بل نصارع انحرافا انتهازيا يمينيا بالغ الخطورة عل تطور الحركة الماركسية اللينينية" مارس 23"، إننا ل نصارع منظمة "مارس 23

ي . الناشئة، نحو بناء خــط الثـورة المغربيـة، و السـبر بمهامهـا نحــو النجـاز ي المخلصـبر و حـير(و هـدف هـذا الضاع أن يسـاعد جمــاهبر المناضــلبر
 ــ منظمــة ) عــدد مــن الطــر القياديــة

ــ الســديد، و هــم بالتأكيــد" مــارس 23"في  
ــ اللينييي ، و التشــبع بــالخط الماركس  ــ  

عل تجــاوز النحــراف اليمييي
ون داخــــل منظمــــة  ـــ ، و مخلصــــون يطمحــــون لخدمــــة الثــــورة المغربيــــة و وحــــدة الحركــــة الماركســــية اللينينيــــة، لكــــن متــــأثرين"مــــارس 23"غفبـر

، بحكـــم قـــدرته عل   ــــ
بــــالمظهر الثـــوري، و بحكـــم الضـــعف اليـــديولوجر  العـــام، و مســـتوى الممارســـة حاليـــا، ممـــا" التجلبـــب"بـــالنحراف اليمييي

ي هــو . يسمح له بمجال للمناورة أكب  ـ  أن يكـون تجـاه هـؤلء المناضــلبر
الوحــدة مـع نقـد الخـط الخـاطئ و نـزع المســاحيق عنـه،: إن شـعارنا ينبعي

، و عــزل أولئـك الـذين يتعـذر تصـحيحهم، و العمــل عل أن يتقلـص مـن ينتظرهــم الســقوط"الداء بهـدف إنقـاذ المريــض"إنه يهدف إل محاربة 
  مزبلة التاريــــخ، إل مجرد استفتاءات

.في
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كة و الحفــاظ عل العلقــات النضــالية و المتينــة مــع قواعــد منظمــة  ، و البحــث بصــورة دائمــة"مــارس 23"لهــذا، فــإن مســألة الممارســة المشــبر
ــــ الكشــــف عــــن الخــــط النتهــــازي  

، في ــــ ي ي اللينينيبر ــــ خطــــة ســــديدة بالنســــبة للماركســــيبر ي هــــذه العلقــــات، و جرهــــا لســــاحة النضــــال، ه  عل تمــــتبر
ة عل طلء وجهــه بالمســاحيق، إبــرازه عــبر الممارســة، و طـرح البـديل عـبر الممارســة ، الذي ل يطرح نفسه عاريا، و يملك قدرة كببر  

كمــا. اليمييي
، و الـــذي"مـــارس 23"إن الضاع المحتـــدم حاليـــا داخـــل منظمـــة . أنـــه يســـاعدنا عل تجميـــع قـــوى جديـــدة للنضـــال ضـــد الحكـــم المتعفـــن القـــائم

يتجه ضد النتهازية اليمينية، إنما يؤكد صـحة هـذا الختيـار، و يفـرض علينـا دعـم و مســاندة المبـادرات اليجابيـة المتقدمـة و الوحدويـة داخـل
.مهما كانت حدودها الحالية" مارس 23"منظمة 

ـ  أن يشـكل
ـ  تنظيـم النقـاش الـديمقراط  المنظــم، مـن أجـل التوحيــد، ينبعي

ـ  أن يشــكل تجربــة نموذجيـة في
ي منظمتينــا، ينبعي إن النقاش الحال  ببر

  انتهـت بحكــم تصــورها الخــاطئ لمســألة التوحيــد إل الفشــل، النقــاش الــديمقراط  المنظــم،
تجربة بديلة لكل التجارب الوحدوية السابقة، الـير

كة و النضال الموحد .الذي يهدف إل حل معضلة الخط السياس  أول، عبر تدعيم الممارسات المشبر
  أن يرتكز إل المبادئ التالية

:إن السلوب السديد لنجاح هذه التجربة، ينبعي

يـــه والهـــادف ،وتجنـــب كافـــة الســـاليب الخاطئـــة و الحلقيـــة، النقـــاش الـــذي ينطلـــق مـــن المفـــاهيم الساســـية ليصـــل إل القضـــايا1 ي ة النقـــاش البي
.العملية

  هذا النقاش، مع حق إبداء آرائها بدون التقيد بالمواقف الرسمية2
ي بصورة فعالة في اك مجموع قواعد المنظمتبر .ة إشر

ييف3 ي از و البر ي كة، و العمل عل الحفاظ عل روح الوحدة و التفاق، و عدم اللجوء إل الببر امات المشبر ي ام اللبر .ة احبر
  تدعيم المواقف4

  النقاش الجاري و في
.ة النطلق من التجارب العملية لكل منظمة في

  تجاوز الفكار و الممارسات الخاطئة5
ي في ي اللينينيبر   يد الماركسيبر

  كسلح فعال في
.ة النقد الذابر

ـ مجــرى النقــاش و ليــس بعــده، عل أســاس التحاليــل السياســية6 ـ 
كة، و هــذا العمـــل يمكـــن أن يتــم في وط لتــدعيم الممارســـة المشـــبر ـ ة خلـــق الشـر

 ــ تطــوير النقــاش
  يساهم في

، إذ تسمح بتوفبر مناخ نضال  و رفافر  
وا هذه المسألة الهتمام الكافي الموحدة و مهام محددة، و عل الرفاق أن يعبر

.الديمقراط  المنظم، و يسمح بممارسة القناعات و المواقف، و يخدم مهمة النضال ضد الحكم
ـ  النقــاش الـديمقراط  المنظــم، يحـدد المراحــل المتتاليــة لعمليــة7

ورة تــوفر برنامــج متكامــل للتوحيــد، حالمــا يتـم قطــع الشــوط الساسـ  في ة صيــ

.التوحيد بشكل عل  

208



: الوثائق الساسية1980 ــ 1970المنظمة الماركسية ــ اللينينية المغربية "إل المام": الخط الثوري: 

ـ  هـذا التجـاه، مـن حيــث السـلوب و المنهــج، و قـد
هـا خطـوة إيجابيــة أول في ـ  انتقـاد بعـض وثائقنـا، و نعتبر

ـ  هـذا الصـدد، نحير ــ مبــادرتكم في
و في

ة بتوزيــــع وجهـــة نظركـــم داخـــل عمـــوم منظمتنـــا، و يقـــوم رفاقنـــا بمناقشـــتها حاليـــا ـــ و رغـــم عـــدم انتهـــاء النقـــاش فيهـــا، فإننـــا نقـــدم لكـــم. قمنـــا مباشر
ـ  خــط الثـورة المغربيـة 

زين بصورة موجزة بعـض القضـايا الرئيســية في التوحيــد، الحـزب،(جوابنا هذا من أجل دفع النقاش خطوة إل المام، مبر
  صياغة هذا الرد الول، أدمجنا الجـواب عل استفســارات الرفـاق و لـو. و بعض المسائل الخرى المتفرعة عنها) العنف، الجبهة المتحدة

و في
ة، أحيانا بالرد عل الملحظات و بعرض وجهــة نظرنــا   قـد. بصورة غبر مباشر

 ــ ســياق واحـد، و أعـدنا صـياغة بعـض موضــوعاتنا الرئيســية، الـير
في

ــ وثيقــة (ل تكــون واضــحة بالشــكل المطلــوب   
اتيجية الثوريــة"خاصــة في ــ هــذا الصــدد إل دراســة جريــدتنا المركزيــة"). حــول الســبر  

و نــدعوكم في
يــــــة، ممــــــا قــــــد يســــــمح بــــــالطلع عل وجهــــــة نظرنــــــا، و نأمــــــل أن يبادلنــــــا الرفــــــاق جريــــــدتهم و"إل المــــــام" اتنا الجماهبر ــــــ   نشر

، و كراســــــاتنا، و بــــــافر
ة لمســألة منشوراتهم، مما قد يسمح لنا بالمزيد من تفهم وجهة نظر الرفاق و مناقشتها، كمــا نـدعو الرفــاق إل المزيـد مـن إعطــاء الهميــة الكــببر

ي ببلدنا ي اللينينيبر   تقديم وحدة الماركسيبر
ي منظمتينا، كعامل كببر الهمية في كة ببر .تدعيم الممارسة النضالية المشبر

ملحظات أولية
  وثيقتهم، من إثارة بعض الملحظــات المنهجيــة، و لــو بشــكل مقتضـب، لكـ  يكـون نقاشـا مثمــرا

ها الرفاق في   يثبر
ل بد قبل مناقشة القضايا الير

.وبناء
ـــ مناقشـــة وثائقنـــا، ســـواء فيمـــا يخـــص تلخيـــص وجهـــة نظرنـــا و طـــرح1  

ـــ الـــوقت الـــذي نســـجل فيـــه الســـلوب الســـديد الـــذي اتبعـــه الرفـــاق في  
ة في

يــ الثلثــة(لنصوصنا " الجوابية"الستفسارات، أو فيما يخص طرح وجهة نظرهم، ل نتفق مع انتقادهم للطبيعة  ي من ببر و الحقيقة فإن نصبر
  ناقشها الرفـاق، همـا اللـذان يتضــمنان جوابـا عل 

اتيجية الثوريـة"، أمـا نـص " مـارس 23"الير ).فـإنه ل يحمـل جوابـا عل أي أحـد" حــول الســبر
ورية، ذلك أن الضاع يتطلـب طـرح الخــط البــديل مــن خلل   بصورة دائمة مهمة صي

فنحن نعتقد أن الجواب عل النحراف النتهازي اليمييي
ك مجــــال المنــــاورة للنتهازيــــة، و علينــــا أن ل ننس الــــدروس نقــــد الخطــــوط النتهازيــــة و دحضــــها دون تــــردد أو تنــــازل، و عــــدم القيــــام بــــذلك، يــــبر

وليتاري عل أنقاضها   الضاع ضد النتهازية بمختلف ألوانها، من أجل دحضها و إبراز الخط البر
.الثمينة للماركسية اللينينية في

 ــ 2
 ــ للثــورة، و الجابــة عل قضــاياها النظريــة و العمليــة، يكمــن بالدرجــة الول في

 ــ تحديــد الخــط الماركس ــ اللينييي
التحليــلة إن النهــج الســديد في

ــــ الســــديد  
، عل قاعــــدة التحليــــل الملمــــوس للواقــــع الملمــــوس، القــــائم عل دمــــجالطبقر ي ــــ المهمــــة الول الملقــــاة عل عــــاتق الثــــوريبر ، و تلــــك ه 

ــ العل  ــ  
 ــ أن نســتلهم التحليــل الطبقر

حه، ينبعي  ــ الخــط الــذي نقــبر
الحقيقــة العامــة للماركســية اللينينيــة بواقــع بلدنــا، لهــذا فــإن أيــة موضــوعة في
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 ــ للثـورة المغربيــة و
 ــ الجابــة عل القضــايا المطروحــة، مـن أجــل صــياغة الخــط الماركس ــ اللينييي

ـ  طرحنـا، هنـا تكمــن مسـألة جوهريــة في
لبلدنـا في

.تقديم النقاش بصورة مضطردة نحو أهدافه العظيمة
 ــــ بلدنــــا، و بالتجربــــة المعاشــــة لكــــل طـــرف،3

ل يســــمح بتطــــور إيجــــابر  ة إن إثــــارة القضــــايا بشــــكل مجــــرد فقــــط، دون ربطهــــا بــــالواقع الملمــــوس في
  تثبــت صــحة هــذا الــرأي أو ذاك، ويكمــن هنــا

ــ ســماء المفــاهيم المجــردة، دون أن يســتند إل التجربــة المحــددة الــير  
للنقــاش، إذ يظــل النقــاش في

ي المواقف بالستناد إل التجربة المعاشة   حسم التناقضات القائمة ببر
.أسلوب فعال في

الحزب
ـ  المرحلــة الراهنــة،.1

يــ في ي اللينينيبر  ــ المهمــة المركزيــة الحاســمة المطروحــة عل الماركســيبر
وليتاريا الماركس  اللينييي  تشكل مهمة بناء حزب البر

ياليـة يــ و الجمــاهبر الكادحــة و القـوى الوطنيـة، لـدك الحكـم القـائم و سـيدته المبر إن. مـن أجـل قيـادة النضــال الثـوري للطبقـة العاملـة و الفلحبر
ـــ  ـــ مهمـــة بنـــاء الحـــزب ه  ي ي اللينينيبر ـــ صـــياغة مهـــامهم  :   إذن المهمـــة المركزيـــة الراهنـــة لكـــل الماركســـيبر  

  يجـــب أن ترشـــدهم في
ـــ البوصـــلة الـــير فه 

ـــ المغاربـــة، ولهـــذا كـــانت مســـألة. الخـــرى ي ي اللينينيبر ـــ بالنســـبة للماركســـيبر ـــ تحديـــد الخـــط السياس   
ورية الول في ـــ ـــ نقطـــة النطلق الضي تلـــك ه 

ـ  المرحلـة الراهنـة، هـ  بدرجــة أول مسـألة الجابـة عل
  الضاع الدائر، و كـانت مهمـة مسـألة بنـاء الخـط الثـوري في

الحزب أكب  القضايا التهابا في
  المغربر  

  الحزب الثوري الماركس  اللينييي
وط بلدنا الملموسةسؤال كيف نبيي   شر

؟في
ان العدو" إن مقال .2 ي الحزب الثوري تحت نبر  " لنبر

د عل ذلك الجواب ،الذي يقدمه النحراف اليمييي   الســلم: "قد جاء لبر
"بناء الحزب في

، و ذلـــــك تحـــــت غطـــــاء  ـــــ ظـــــروف نظـــــام اســـــتبدادي إرهـــــابر   
ي عل الطبقـــــة العاملـــــة"في كبر اك  و تنظيـــــم العمـــــال"بواســـــطة " الـــــبر

نشرـــــ الفكـــــر الشـــــبر
ي ي: إن الخـــط الـــذي عــــبر عنـــه المقـــال ". المتقـــدمبر ان العـــدو مـــن خلل الكفـــاح الثـــوري الجمـــاهبر ــ ، يســـتمد أساســـه مـــنبنـــاء الحـــزب تحـــت نبـر

، بينمــا تؤكــد نظريــة   ــ
وليتــاري للعــالم، الــذي يشــبر بوضــوح إل أن الجمــاهبر ه ــ صــانعة التاريــــخ عــبر صاعها الطبقر  ــ"المفهــوم البر

بنــاء الحــزب في
  كمحرك للتاريــــخ" الطر"و نظرية " السلم

.المفهوم البورجوازي للعالم، الذي يطمس الضاع الطبقر
ـــ هـــذا" الخـــط الـــداخل "أو كمـــا يســـميها الرفـــاق " (نظريـــة الطـــر و بنـــاء الحـــزب تحـــت الســـلم"هـــذا التفـــاق الهـــام بيننـــا حـــول رفـــض  و نحـــن نتبيي

ان العـــدو،) التعـــببر مـــن أحـــد الوجـــوه ي و تحـــت نبرـــ و التشـــبث بمهمـــة بنـــاء الحـــزب كمهمـــة كفاحيـــة شـــاقة، مـــن خلل النضـــال الثـــوري الجمـــاهبر
ي جدا ، هذا التفاق هو مكسب ثمبر .حزب مكافح متشبع بخط الجماهبر

مارسـوا معنـا النضــال" ب"دائمـا، لكنـه لـم يكـن بالنســبة لنـا خطــرا فعليـا حقيقيـا، طالمـا أن رفـاق منظمــة " نظريـة الطـر"لقـد قمنــا بانتقـاد خــط 
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ي  ي منـــذ لقائنـــا الول، و تحـــت تـــأثبر المـــد الجمـــاهبر – 70الجمـــاهبر الخـــط"و " نظريـــة الطـــر"، و لكـــن حالمـــا جـــاءت الظـــروف لنكشـــاف 72 

.بالنسبة لنا، قمنا بدحضه منذ اللحظة الول بدون تردد" الداخل 
وليتاريـا، الفصــيل المنظـم و المســلح بعلـم الماركســيةهذا الحزب الثوري المنشود  ، يضم الفصـيل الطليعـ  مـن البر  

وليتاريا الطبقر هو حزب البر
اجع، و قـــد أكـــدنا عل- ، و يقـــود التحـــالف العمـــال اللينينيـــة ـــ الهجـــوم و الـــبر  

 ـــ جميـــع مراحـــل النضـــال، في
ـــ و مجمـــوع الجمـــاهبر الكادحـــة في الفلج 

 ــ حالــة هجــوم العــدو المتواصــل، الــذي ينهجــه نظــام الحســن
 ــ يقــوم بتنظبرــ- عبــد ا-النضــال الــدفاع  في

الــدلي   ببلدنــا، لن النحــراف اليمييي
ــــ منظــــم، إن عل الحــــزب الثــــوري أن يحتفــــظ ــــ حالــــة هجــــوم العــــدو و تراجــــع الجمــــاهبر الغبر  

ــــ حلقــــات التكــــوين النظــــري، في  
ي في انكمــــاش الثــــوريبر

  تقـود العمليــات الحربيـة
وط وأشـدها قســوة، و أن يكـون هيـأة الركـان العامـة الـير ـ  أحلـك الشـر

  جميع مراحل النضال و في
بارتباطه بالجماهبر في

  يقاتل فيها
ا، و مهما كانت الظروف الير .لجيشها، و ل تنفصل عنه لحظة، مهما كان هذا الجيش صغبر

  بناء الحزب ه ــ بالـذات مسـألة .3
وليتاريـا، بواســطة بلـورة و تأسـيس هـويته الطبقيــة إن المهمة في نـواة، مسـألة التأكيـد عل الـدور القيـادي للبر

ــبروليتارية  
ي في كبر   مركز الصدارة بالنسبة للمهام الخرى، بواسطة البر

، و لهذا فنحن نضع مهمة بناء هذه النواة في  
 تشكل أساس الحزب الطبقر

وليتاريـة الساســيةالدرجة الول، من حيث التنظيــم و الدعايـة والنضـال عل  ، و هـذا فـرق واضـح بيننـا، إذ يشـبر الرفـاق بوضـوح إلالمراكــز البر
يــــ و الباديــــة بصــــفة عامــــة" ي عل الفلحبر كبر وليتاريــــا الصــــناعية و المنجميــــة"ذلــــك هــــو معييــــ قولنــــا ". الــــبر و ل علقــــة" (أولويــــة العمــــل داخــــل البر

وليتاريــة الساســية جــدا تقــع داخــل الباديــة كالمنــاجم مثل ي هنــا بمســألة المدينــة أو الباديــة إذ أن عــددا مــن المواقــع البر كبر ، إن هــذا)لمســألة الــبر
ة بناء الحزب الثوري، لماذا ؟   مسبر

ورية في ي هو مرحلة أولية صي كبر البر
وليتاريــــا و مســــلح بالماركســــية اللينينيــــة، و قيــــادة ــــ المنظــــم مــــن البر ، هــــو الفصــــيل الطليع  ـــ ـ 

وليتاريــــا الطبقر - لن الحــــزب الثــــوري هــــو حــــزب البر
وليتاريا ليست مسألة نظرية فقط، بل ه  مسألة عملية، فل يمكن تصور الحزب الثوري بدون هوية طبقية فعلية .البر

يالية، إل النهاية وانتصــار الثــورة   مرحلة المبر
  يؤهلها واقعها الموضوع  لقيادة الثورة، في

وليتاريا ه  الطبقة الثورية حير النهاية، الير - لن البر
اكية- الديمقراطية- الوطنية .الشعبية، و السبر بها بخط ثابتة نحو الشبر

ـ ســـنة، قــد أظهـــرت جــدارتها و اســـتحقاقها لقيــادة الثـــورة، ـي وليتاريـــا المغربيـــة بمــا تملـــك مــن تقاليــد نضــالية راســـخة مــا يقـــرب مــن أربعبر - لن البر
  الديمقراط  ضد الستعمار الجديد

  النضال الوطيي
  ضد الستعمار المباشر أو في

  معركة التحرر الوطيي
.سواء في

ــــ الــــذين قــــاوموا الغــــزو ي ، و ه ــــ ل تــــزال حديثــــة العهــــد جــــدا، و بانبثاقهــــا مــــن الفلحبر  
لقــــد كــــانت طبقتنــــا العاملــــة بــــدخولها حلبــــة النضــــال الــــوطيي

ــ مرحلتهــا الول ســنة   
  تــوقفت في

ـ الــير ـي ، قــد انتقلــت إل المدينــة1934الســتعماري ببطولــة، قــد ألهبتــه بقــوة جبــارة، و كــانت مقاومــة الفلحبر
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  بصــورة فعالــة، فقــد اكتســب
بفعــل نهــوض الطبقــة العاملــة و اســتيقاظ فئــات البورجوازيــة الوطنيــة، و بــدخول الطبقــة العاملــة النضــال الــوطيي

  نمت قوتها بشعة،)1955 – 1945(طابعا جذريا 
  أن يلتهب و يشتد إل بفعل دخول الطبقة العاملة الير

، و لم يكن بمقدور النضال الوطيي
  
ــ الــوطيي ي ، و نمــا و تجــذر بــذلك أيضــا نضــال الفلحبر جوازيــة الوطنيــة و الملكيــة قــد)جيــش التحريــر(و تعــاظم نفوذهــا السياس ــ ، و إذا كــانت البر

  النتهازي للحزب 
، فذلك ليس إل لن الخط التحريقي  

، قد مكن البورجوازية الوطنية مــن" الشيوع "اغتصبت قيادة النضال الوطيي المغربر 
ـ  أفـق ديمقراط ــ جـذري

ـي نمـا و تطـور. الحتفاظ بالطبقة العاملة تحت وصـايتها و منعهـا مـن إمسـاك قيـادة الثــورة الوطنيــة و السـبر بهـا في و حبر
  سنة 

ي الجديد 1963الضاع من جديد ضد النظام الستعماري الجديد،كانت نضالت العمال في ارة النهوض الجماهبر .ه  شر
ي حاليا ؟.4 كبر  كيف يتم البر

  اتجاه جذري
.- بالندماج بنضالت الطبقة العاملة العفوية و القتصادية والعمل عل قيادتها، و وضعها في

وليتارية صلبة وطها الموضوعية لبلورة نواة البر   تؤهلها شر
وليتارية الساسية الير ي عل المراكز البر كبر .- بالبر

  أوضاع الطبقة العاملة و نضالتها، و استخراج الدروس منها
.- بالقيام بالتحقيقات في

ها عل أوسع نطاق .- بدمج الماركسية اللينينية بنضالت الطبقة العاملة و نشر
وليتارية ي يشكلون النواة البر ي ثوريبر فبر وليتارية صلبة و محبر .- بتكوين أطر البر

.- بناء اللجان العمالية كإحدى أدوات إنجاز هذه المهام
  هذا المجال

يا، أداة حاسمة في .و يشكل بناء منظمة ماركسية لينينية طليعية صلبة و راسخة جماهبر
ـــ قـــوة ثوريـــة جبـــارة، فهـــم يشـــكلون .5 ي ـــالقـــوى الرئيســـية للثـــورة إن للفلحبر ي ة مـــن الفلحبر ـــ ، و فقـــط باكتســـاب الطبقـــة العاملـــة للجمـــاهبر الغفبر

وليتاريـايمكنها أن تصبر قوة ل تقهر، و لهذا يشــكل التحـالف  وري لقيــادة البر ط الضـي يــالعمــال  الفلجـ  الشرــ ، فبـدون ضـم القـوة الهائلـة للفلحبر
 ــ النضــال الشــاق نحــو أهــدافها البعيــدة، كمــا أن الجبهــة المتحــدة ل

وليتاريــا محرومــة مــن إحــدى أهــم أســلحتها الفعالــة في إليهــا، ســتظل قيــادة البر
ة لحزبــها الثوري .يمكن قيامها إل بقدرة الطبقة العاملة عل بناء التحالف العمال  الفلج  تحت القيادة الوحيدة و المباشر

وليتارية، بل  ، و لهــذا تشملو لهذا فإن مهمة بناء الحزب الثوري ل تنته  عند مجرد بناء نواة البر يشــكلن مهمة بناء التحالف العمال  الفلج 
.، بل إن تصليب هذه النواة و تدعيمها ل يمكن تصوره خارج بناء هذا التحالفعملية واحدة

نون طاقـــات ثوريـــة هائلـــة، و بـــالرغم مـــن أنهـــم وطنيـــون بل حـــدود، و ثوريـــون بل ي ـــ يشـــكلون قـــوة ثوريـــة جبـــارة، و يخـــبر ي و بـــالرغم مـــن أن الفلحبر
  تجعـــل منهـــم

ـــ الـــير وليتاريـــا ه  جوازيـــة و يعجـــزون عـــن حـــل معضـــلتهم، إن قيـــادة البر ي البر وليتاريـــا يظلـــون أســـبر حـــدود، فـــإنهم بـــدون قيـــادة البر

212



: الوثائق الساسية1980 ــ 1970المنظمة الماركسية ــ اللينينية المغربية "إل المام": الخط الثوري: 

اتيجية الســـديدة و ترســـم لهـــم الطريـــق الثـــوري، و تمنحهـــم القيـــادة   تنقصـــهم، تمنحهـــم الســـبر
بالـــذات قـــوة جبـــارة، فه ـــ تمنحهـــم الســـلحة الـــير

، و تجعل منهم جيش حرب الشعب الذي ل يقهر اك 
  الطريق الشبر

ة و المعدمة منهم في .الحكيمة، و تسبر بالفئات الفقبر
ة واحـــدةو لهـــذا بالضـــبط قلنـــا أن  ــ مســـبر وليتـــاري، بنـــاء التحـــالف العمـــال  الفلجـ  ، و قمنـــا بشـــجب خـــط عزلـــة الطبقـــةبنـــاء الحـــزب الثـــوري البر

، هـــذا الخـــط الـــذي يشـــكل وجهـــا آخـــر لخـــط  ـــ ي ـــ الســـلم"، و"نظريـــة الطـــر"العاملـــة و احتقـــار الطاقـــات الهائلـــة للفلحبر  
، و كلمـــا"بنـــاء الحـــزب في

ـ  بنـاء هـذا التحـالف بشـكل مبكـر، كلمــا اسـتطاعت أن تضـمن الشاع بعمليـة بنـاء الحـزب و ضـمان القيـادة الفعليـة
وليتاريــة في نجحت النـواة البر

.للثورة
ـــــ بنـــــاء .6  

ـــــ "نـــــواة عماليـــــة" إن مهمـــــة بنـــــاء الحـــــزب ل تنحض إذن في  
لمســـــألة الحـــــزب، إن النـــــواة" مـــــارس 23"، كمـــــا ينظـــــر الســـــادة الســـــاتذة في

، و وليتارية إذ تتهيكل كمهمة نضالية عبر الندماج بكفاح الطبقة العاملـة، ل يمكنهـا أن تتقـوى إل عــبر بنـاء أسـس التحـالف العمـال  الفلج ــ البر
  بناء الحزب 

  المهام النضالية في
بناء منظمة ماركسية لينينية واحدة، دمج الماركســية اللينينيــة بــالواقع الملمــوس: هو عمل ل ينفصل عن بافر

  
.إلخ كما سنحددها فيما بعد... و بناء نظرية ثورية، بناء خط ديمقراط  وطيي

ـ  إطارهـا الصــحيح
وليتاريـا الصــناعية و المنجميــة في وري لكـ  نضـع مســألة أولويــة العمــل داخــل البر

وليتـاري ل. إن هـذا التحديـد صيــ إن الــوع  البر
ي و الطبقـة العاملـة فقـط، إنـه ل يمكنـه أن ينشــأ إل عـبر ربـط نضـالنا داخـل الطبقـة العاملـة بنضـالنا يــ الشــيوعيبر يمكنه أن ينشأ بعلقة ضيقة ببر
 ــــ النتـــاج إل درجــــة المعرفــــة

يــــ و الشــــبيبة المدرســــية، مــــن أجــــل نقـــل المعرفـــة الحســــية للطبقــــة العاملــــة، النــــابع مـــن ممارســــتها في داخــــل الفلحبر
ي بالطبقــــة العاملــــة فقــــط، إنمــــا هــــو . العقليــــة عــــة العمالويــــة"و لهــــذا فــــإن حض ارتباطــــات الشــــيوعيبر ي ــــ صــــورتها" القتصــــادية"و " البي  

بــــذاتها و في
.الحقيقية

وليتاريـة.7 ـ  المرتبـة الول، إن الطـرف الساسـ  مـن الطـر نعمـل عل تــوجيهه حاليـا إل المراكــز البر
ي في ي عل الفلحبر كبر  لكننا ل نضع مهمة البر

  المدن أو البوادي(الساسية 
  )  في

ي في ي و الفلحبر ، و حالما يتم تقديم بنــاء نــواةمناطق الصدامو نحدد عددا منهم للتوجه إل العمال الزراعيبر
وليتاريــــا، و قيــــادة النضــــال الثــــوري ة بنــــاء حــــزب البر ــــ مــــن أجــــل تقــــديم مســــبر ي بروليتاريــــة صــــلبة، ســــيتم انتقــــال القــــوى الساســــية داخــــل الفلحبر

وليتاريــا و انتصــار الثــورة ـ يكمــن مســتقبل بنــاء حــزب البر ـي ــ هــذا النتقــال إل الفلحبر  
، فقي ـ ـي  . (للفلحبر

دون نســيان جدليــة المــدن و البــوادي الــير
يا و اقتصــاديا و سياســيا، فالــدار البيضــاء وحــدها تمثــل أكــب  مــن  % مــن 10يفرضــها واقــع بلدنــا الملمــوس، إذ تشــكل المـدن قــوة ل بــأس بهــا بشرــ

  البادية
ة بحكم سياسة نظام السماشة و المعمرين الجدد في ).سكان المغرب، و تزيد هذه القوة حسب الحصائيات الخبر

، يهدف إل خلق .8 ي ـ  الباديـة عمومـانقاط ارتكاز إن عملنا حاليا داخل الفلحبر
ي و في   الفلحبر

ـ .  تشكل انطلق العمل الثوري في
و تحديـدا ينبعي
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ي بصـورة عامـة، فــالفلحون يتشــكلون مـن فئــات متعــددةمناطق الصدامأن يتم بناؤها داخل  ، إذ ل يمكن الكتفاء بشعار العمل داخل الفلحبر
ـ مراحلـــه الول عل منــاطق الصـــدام، أو. % مــن الســـكان 70و يتوزعـــون عل مســـاحات واســعة ويشـــكلون أكـــب  مــن  ـ 

ـ نضـــالنا في ـي ـ تركبر ـ 
لهــذا ينبعي

 ـــ وثيقـــة 
أهميـــة منـــاطق الصـــدام هـــذه، و" الوضـــع الراهـــن و المهـــام العاجلـــة للحركـــة الماركســـية اللينينيـــة المغربيـــة"البعـــض منهـــا، و قـــد أبرزنـــا في

ـ  وثيقــة 
نا إليها بصورة مركزة في اتيجية الثوريــة"أعطينا الوسائل الول لنطلق العمل داخلها، كما أشر ، و أبرزناهــا بصــورة تحليليــة"حــول الســبر

  مقال 
ة واحدة "11عدد " إل المام"أوسع في ".بناء الحزب الثوري، بناء التحالف العمال  الفلج  مسبر

 ـــــ ببلدنــــا و
وط الضاع الطبقر ـــ ـــ ظــــل تطـــــور شـر ـ 

ة، في إن انطلق العمـــــل داخـــــل منــــاطق الصـــــدام، حســـــب إمكانياتنـــــا الحاليــــة يكتس ـــــ أهميـــــة كــــببر
ية المتقدم ي مستوى الحركة الماركسية اللينينية و مستوى الحركة الجماهبر .احتداده، و من أجل تضييق الفارق الكببر ببر

ـ  تحديـد الهويـة الطبقيـة للحركـة الماركسـية اللينينيــة، و.9
وليتاريـة، و هـذا يعيي   المرحلة الراهنة، ه  بنـاء نــواة البر

 لقد رأينا أن المهمة الول في
 ــ تصــليب الحركــة

وليتاريــا فقــط، بــل في  ــ ســياق بنــاء حــزب البر
، إن هــذه المســألة ل تكتس ــ أهميــة بالغــة في تــوفبر أســس التحــالف العمــال  الفلج ــ

 
تكز إل الطبقـــة الـــير وليتــاري الســـديد، لنهـــا بـــذلك ســـبر وط الموضـــوعية لعــدم انزلقهــا عــن الخــط البر الماركســـية اللينينيـــة و تـــوفبر إحــدى الشرـــ

ي  ي(يجعلها واقعها الموضوع  الطبقة الثورية حير النهاية، و إل أقرب أصدقائها الثوريبر وطهم الموضــوعية للســبر)الفلحبر ، الذين تؤهلهم شرــ
اكية   سياسة الطر . معها وفق الطريق الثوري نحو الشبر

 ــ"و لهذا ل نتفق إطلقا مع موضوعة الرفاق في
، نحــن"إن المهم ليس الصــل الطبقر

ء هــــو  ــــ  
ــــ بالــــذاتنعتقــــد أن المهــــم أول  وقبــــل كــــل سر  

وليتاريــــا مــــن العمــــال و مــــنالصــــل الطبقر ، و لهــــذا تشــــكل مهمــــة تكــــوين و تربيــــة كــــوادر البر
اف الثـوري و التثقيـف النظـري أمـامهم، و تعزيـز دورهـم داخـل حركتنـا الماركســية اللينينيــة مهمـة مركزيـة ، و فتـح الفـرص الول للحــبر يــ الفلحبر

ط موضوع  صلب، لبناء الخط الثوري السديد و قيادة الجماهبر   بناء شر
.في

، و مهمــة تــوفبر هــذا" و إن كــان الصــل الشــعير  محبــذا"و حــير حينمــا يضــيف الرفــاق،   ــ
فإنهــا إضــافة غبرــ مقنعــة، إذ ل تضــع هــذا الصــل الطبقر

ـ  المرحلـة الراهنـة مـن بنــاء الطليعـة" الشعير "الصل – فضل عل أنها تشبر إل 
  الدرجة الول، و قبل الخصال، في

  في
بدل من التحديد الطبقر

  إذن العمل عل بناء 
وليتارية، ينبعي وليتاريا صلبةالبر ،أطر البر  من الجماهبر الكادحــة، مـن الشــبيبة الثوريــة المنحــدرة مـن أصـل عمــال  أو فلج ــ

  يلقيها 
  حفظ الدروس النظرية الير

ة " الساتذة"أطر مكافحة أول، و ليس فقط مجدة في ".مارس 23"عل طريقة نشر
، و تتسلح ليس فقط  ي ي الثوريبر ، بــل أن تســتوعب الجــوهر"خــط سياس ــ عــام"و " بتكوين إيديولوجر  عام"هذه الطر تندمج بأصلب المثقفبر

ــ المحــدد للثــورة المغربيــة، إن هــذا الســتيعاب ــ تونــغ ، و تســتوعب الخــط السياس  الخلق للماركســية اللينينيــة، و لســهامات الرفيــق مــاو تس 
ـ  تحليـل

 ــ تكــوين هـذه الطـر، عل أسـاس إجــادة اسـتعمالها في
ي و ماو تس  تونغ، مسألة حاســمة في الجدل  و الج  لنظرية ماركس و إنجلز و لينبر
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.الواقع الملموس
وط الراهنـة للحركـة الماركســية اللينينيــة هـم 10   الشر

المثقفـون الثوريــون، مـن حركـة الشــبيبة المدرســية بدرجـةة إن المصدر الساس  للطر في
ـــ أول وليتاريـــة، إن الشـــبيبة المدرســـية ه  ـــ عمليـــة بنـــاء الطليعـــة البر  

ـــ للجمـــاهبر، و يشـــكلون الوســـيلة الول مرحليـــا في المعـــبر عـــن الـــوع  الحس 
ةالكادحــة ــ ي ، يشــكل مبر ــ ي ــ الماركســية اللينينيــة، و انحــدار أوســع جمــاهبر الشــبيبة المدرســية مــن العمــال و الفلحبر ــ نشر  

، و تشــكل أداة حاســمة في
ـــ  ي ي المرتبطبر ـــ الثـــوريبر ي ـــ تفـــرز المثقفبر ـــ هـــذا المجـــال، و لهـــذا فه   

ـــ.  بالجمـــاهبر الكادحـــةعضـــوياهامـــة في ي ة ســـائر المثقفبر لكـــن المـــر يقتـــدي بلـــبر
  المجتمع، بواسطة الندماج بنضالت

جوازية السائدة في ي لتأثبر اليديولوجيات الرجعية و البر ، الذين يبقون بالرغم من ذلك معرضبر ي الثوريبر
بية .الجماهبر الكادحة، و التشبع بخط الجماهبر و بالماركسية اللينينية، ذلك هو ما نقصده بمفهوم إعادة البر

ــ الممارســة مــع الجمــاهبر  
 ــ عليهــم النخــراط في

ــ النخبويــة و التحريفيــة، ينبعي  
ا، لكنــه بغيــة عــدم الســقوط في ي لزال كــببر ــ الثــوريبر ي إن دور المثقفبر

 ــ مجتمــع الســتعمار الجديـد، و
  يتلقونهــا في

بيــة الــير جوازيــة، و البر الكادحــة والتعلــم منهــا، مـن أجــل التخلــص مــن رواســب المعرفــة الرجعيــة و البر
بية   حاجة إل البر

وليتارية، ذلك أن المربر  هو نفسه في   سياق نضالهم من أجل بلورة الطليعة البر
  إعادة تربيتهم في

.ينبعي
وليتاريــا، و.11 ــ الظــروف الراهنــة، مــن أجــل بنــاء حــزب البر  

ــ الشــبيبة المدرســية قطــاع الطلبــة و التلميــذ بالغــة الهميــة في  
 لــذلك فــإن مهمتنــا في

ي المهمات الرئيسية ي تخدم بناء الحزب، و ه  تتوزع ببر   هذين القطاعبر
:مهماتنا في

ــ و عل  ــ ــ ديمقراط   ــ جــذري، و عل أســاس شــعار تعليــم شــعير  عربر 
ــ أفــق ديمقراط ــ وطيي  

ي في و قيــادة هــذه. ــ  وضــع نضــالت هــذين القطــاعبر
، و هـو مـا نطلـق عليـه القيـام بـدور مقدمـة تكتيكيـة للحركـة النضالت تخدم تكتيكيا مهمـات توسـيع النضــال ضـد الحســن –عبـدا – الـدلي  

ية مرحليا .الجماهبر
ان بديناميـة فكريـة عاليـة، و بقابليــة عظيمــة لســتيعاب الفكـر الثـوري، و بهـذا فهمـا يشـكلن يــ ــ نشر الماركسية اللينينيــة بشـكل واسـع، فهمـا يتمبر

وليتاريا .مركزا رئيسيا للضاع اليديولوجر  و انتشار إيديولوجية البر
وطها الذاتية الراهنة   ظل شر

.ــ تشكلن ميدانا لتنشئة و تربية أطر متمرسة بالنضال بالنسبة للحركة الماركسية اللينينية في
 ــ ظــل نظــام التعليــم

وليتاريــا، و بحكــم انســداد منافــذ المســتقبل أمــامهم، في ، فهــم يمثلــون فئــة مــن شــبه البر ــ قطــاع التلميــذ أهميــة أكــبر و يكتس 
يالية .النخبوي القائم عل التبعية المطلقة للمبر

 ــ منظمــة مكافحــة واحــدة تكــون نــواة صــلبة للحــزب الثــوري تشــكل مهمــة .12
يــ في ي اللينينيبر ــ إنجــازتوحيــد الماركســيبر  

، مهمــة مركزيــة حاســمة في
ـ  البدايـة إل الخطـوط العريضـة لنجـاز هــذه المهمـة العظيمـة

نا في ـ  إنجازهـا، هـ  توحيـد. مجموع المهام الخـرى، و قـد أشـر
و الحلقـة المركزيـة في
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، عل أن يكــون هادفــاالضاع اليــديولوجر  اليجــابر الخــط اليــديولوجر  و السياس ــ و التنظي  ــ للحركــة الماركســية اللينينيــة المغربيــة، بواســطة 
كة الموحـــدة، و نامـــج متماســـك الحلقـــات و منســـق الخط، و أن يرتبـــط بالممارســـة المشـــبر للوحـــدة، و أن يكـــون ديمقراطيـــا و منظمـــا خاضـــع لبر

از  ي ك، و أن يتجنــب كــل مســاوئ الحلقيــة و البــبر و بهــذا الصــدد نستفش عمــا... إلــخ ... يتبــادل التجــارب و المــؤازرة النضــالية ضــد العــدو المشــبر
ــ العــــددين اللـــذين تســــلمناهما مـــن جريـــدة الرفـــاق  ـ 

  مـــن (لحظنــــاه في
يــــ"العـــدد الول و الثــــابي حيـــث نقــــرأ تحــــت اســــم") وحــــدة العمــــال و الفلحبر

ة جدا و نحن ل ندري مــا إذا كــانت ل تــزال تكتــب" لسان الحركة الماركسية اللينينية المغربية: الجريدة عل الصفحة الول  هذه مسألة خطبر
ة اليجابية للنقاش فإننا نحتفظ بموقفنا حير نتوصل بتوضيح من الرفاق   جريدة أو جرائد الرفاق أم ل، و حرصا عل تدعيم المسبر

.في
نا إليــه، بالضــافة إل عــدم إعطــاء الرفــاق الهميــة البالغــة لمســألة بنــاء علقــات نضــالية  ــ مســألة التوحيــد توجــد بيننــا اتفاقــات باســتثناء مــا أشرــ

في
  يتطلبهــا، إن ذلـك سيشــكل وسـيلة أساسـية لتحقيـق المزيـد مـن

  كل مرحلة و للمهـام الــير
كة، عل أساس رؤية موحدة للوضع السياس  في مشبر

، و لهـذا نــدعو الرفــاق إل ي جبهــة النضــال ضـد الحكـم الرجعـ  التقارب اليديولوجر  و السياس  وممارسة القناعات الموحــدة و تـدعيمها، و تمــتبر
  ذاته وتصفيته"مارس 23"إعطاء هذه المسألة أهميتها البالغة، و ذلك ما ننهجه حير مع رفاق 

.، لمصلحة النضال ضد النحراف اليمييي
إن بناء منظمة ماركسية لينينية موحدة وصلبة يشكل الهدف الساس  للتوحيد، عل أساس خط بروليتاري سديد، و ستشكل هــذه المنظمــة
  ســطرناها مــن أجــل بنــاء الحــزب قيــادة نضــالت الجمــاهبر المتصــاعدة ضــد حكــم

  ســتقوم بالمهــام الــير
النــواة الصــلبة للحــزب الثـوري، و ه ــ الــير

يــ و تــرص وحــدتهم اليديولوجيــة و السياســية و التنظيميــة ي اللينينيبر ياليــة، لنهــا ستصــهر إرادة الماركســيبر الحســن – عبــدا – الــدلي   و المبر
.بصورة ل توفرها حالة التشتت

  أن تقوم عليها المنظمة الماركسية اللينينية الموحدة.13
  ينبعي

وليتاريا الثوري، و الير : نسطر بعض المبادئ التنظيمية لحزب البر
، و تــــوفبر منظمــــة حديديــــة و موحــــدة الرادة و الفكــــر و الممارســــة، و تفتــــح: ــ المركزيــــة الديمقراطيــــة  القائمــــة عل جدليــــة الطليعــــة و الجمــــاهبر

ـ  ممارسـة المركزيــة الديمقراطيـة مـع
مجال النتقاد و البتكار، و متدفقة الحيوية، عل أساس وحــدة النضــباط عل جميــع المســتويات، و ينبعي

ية ية و المنظمات الجماهبر ، و ذلك من خلل جدلية المنظمة و التنظيمات الثورية شبه الجماهبر .الجماهبر
  داخل المنظمة و أمام الجماهبر

.ــ النقد والنقد الذابر
وليتاريـا العـام عل: ــ القيادة الجماعيــة  ب كافــة أشــكال تسـلط الفـرد و المبــادرات الفرديـة اللمسـؤولة، إن هـذا المبـدأ يجسـد مفهـوم البر عـبر صيــ

.صعيد الممارسة التنظيمية
وليتاري الصارم و الموحد عل كافة المستويات .ــ النضباط البر
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وط التالية  :يتطلب تطبيق هذه المبادئ الشر
ة الطر وليتاري للمنظمة و بلبر .ــ تعزيز الطابع البر

ــ تسديد التثقيف النظري و الضاع اليديولوجر  الهادف
ــ التطبيق المتواصل لخطها و انتقاده و إنمائه

.ــ التطهبر المستمر للمنظمة من كافة العناص المنحرفة و المتفسخة و المرتدة و تجديد دمائها باستمرار
تنظيمات ثورية شــبهالمنظمة الماركسية اللينينية الموحدة، تتطلب العمل بصورة متواصلة عل بناء : ة إن مهمة بناء الحزب و بناء نواته 14

ـــ عل تنظيـــم أوســـع الجمـــاهبر   ترم 
يـــة العلنيـــة و الشية الـــير يـــة مرتبطـــة بهـــا، ثـــم المنظمـــات الجماهبر ـــ مجموعهـــا الســـلكجماهبر  

، و تشـــكل في
ـ  مختلـف التجاهــات، و مـن مختلـف النـواع و الشــكال

ي المنظمة أو الحزب الطليع  و الجماهبر الواســعة في إن التنظيمــات الثوريــة. الرابطة ببر
يـة  ـي حــول المنظمــة(شبه الجماهبر ي الملتفبر ي المتقــدمبر   تضـم المناضــلبر

ـ  قيــادة نضــال الجمــاهبر و) و ه ــ التنظيمــات الــير
تشـكل أداة حاسـمة في

ـــ ظـــل النظـــام الســـتبدادي القـــائم ببلدنـــا، و تشـــكل أيضـــا وســـيلة تـــدعيم  
وط النضـــال الشي ببلدنـــا، في ـــ ـــ شر  

ه، كمـــا تشـــكل أداة حاســـمة في تـــأطبر
ـ تزودهــا ، فهـ  ي ي المتمرســبر ي و الطــر الشــيوعيبر ي الثــوريبر فبر ورة، و المقتضة عل المحــبر ــ المنظمــة الشــيوعية المركزيــة، المتقلصــة العــدد بالضي
ي المنظمـــــة الممتـــــدة داخـــــل ايبر ـــــ ي بالنضـــــال الثـــــوري داخـــــل هـــــذه التنظيمـــــات الثوريـــــة، كمـــــا أنهـــــا تشـــــكل شر ي جـــــدد باســـــتمرار، متمرســـــبر بشـــــيوعيبر

ية   الجماهبر
ها وأداة انغراسها في ية، و أداة تأطبر و عل المنظمة أن تجيد الستعمال الخلق لكل شكل، حسب الظــروف. المنظمات الجماهبر

  هذه المرحلة أو تلك، و إدراك العلقات و الروابط الجدلية القائمة بينها
ي عل هذا الشكل أو ذاك، في كبر .الملموسة، بالبر

ـــ هـــذه المســـألة حـــول دورهـــا.15  
ـــ بنـــاء الحـــزب، فـــإن التفـــاق حاصـــل بيننـــا في  

و قـــد ســـجلنا.  بالنســـبة لمســـألة الجريـــدة، ذات الهميـــة البالغـــة في
  كــانت تطبــع عل غلف جريــدتنا المركزيــة 

ــ الفكــر الثــوري بتســليم هــذه" : "إل المــام"ملحظـــاتكم البنــاءة حــول الكلمــة الــير ســاعدوا عل نشر
ة إل رفاقكم و معارفكم قبـل أن ينسـحب منهـا منظـور النحـراف" إل المـام"، و هذا راجع إل الهمـال، فقـد كـانت موجــودة عل غلف "النشر

  إطار المفهوم السائد لدور 
، في  

  تلك المرحلة، و أهمل وجودها بعد ذلك" إل المام"اليمييي
لكننا ل نعتقد أن أسلوب العمل بهــا ل يجعــل. في

يــة، و تشــكل أداة لحمهـا و ـ  تنظيماتنــا الثوريــة شـبه الجماهبر
، و ه ــ تنحض في منهـا أمـرا مفيـدا، فنحــن نعمـل عل أن تتـم دراســتها بشــكل جمــاع 

ـ  هـذا المجـال، لكننـا نعمـل عل محاربتهـا بشـكل مســتمر و. تمسكها، بالضافة إل منظمتنا ذاتها
  أن رفاقنا مرتكبون أخطاء متعـددة في

و ل ننقي
ـــ هـــذا المجـــال، و ل يـــزال أمامنـــا قطـــع أشـــواط عديـــدة مـــن أجـــل أداء دورهـــا المنظـــم بصـــورة فعالـــة  

و. تصـــحيحها، و نحـــن نحـــرز نتائـــج طيبـــة في
  هذا المجال عامل فعال، من أجل تصـحيح العمـل بهـا، و لهـذا فـإن تبـادل الجرائـد و لـو عل نطـاق ضـيق، سيســمح

ستكون انتقادات الرفاق في
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ي العمــل بهــا باســتمرار  ــ بعــض أعــداد . بتبــادل التجــارب و النتقــادات و تحســبر
كه في ة المواضــيع النظريــة، فــذلك ل نــبر و، "إل المــام"أمــا عــن كــب 

ي  :هذا راجع لسبببر
يــة بالضــافة إل الرفــاق، و لهــذا فه ــ تلعــب دورا موجهــا و منظمــا/ 1  ــ إطــار تنظيماتنــا شــبه الجماهبر

مون في ي يتوصــل بالجريــدة المناضــلون الملــبر
.بالغ الهمية

  المرحلة الراهنة/ 2
.الضاع الدائر، مما يفرض مهمة التوضيح النظري و إبراز الخط السياس  السديد، كمهمة ملحة و دائمة في

 ــ شيتها، ممــا قــد يقلــص دورهــا المنظــم و
  حــددها الرفــاق للجريــدة، إل أننــا نســتنتج أيضــا أن هنــاك مبالغــة متشــددة في

و نتفــق مــع المبــادئ الــير
  الضاع الدائر حاليا، كما أننا ل نعلم عن ممارسة الرفاق بها من الناحية العملية

  و في
.الدعابئ

ـ  بنـاء الحـزب تكتس  مسألة .16
وطأسـاليب العمـل أهميـة بالغـة في ـ  شـر

ـ  عل الطليعـة أن تجيـد أصــول فـن النضــال الثـوري، خاصـة في
، إذ ينبعي

ـ  أن تكـون ســديدة، بـل أن نجـد لهـا السـاليب و
ـ  الممارســة، فلنجـاح خططنــا السياســية ل يكقي

بلدنا، و ه  مرتبطــة بمســألة الخـط و تعكســه في
ــ تتنــوع و تتعــدد حســب الظــروف الملموســة و المعقــدة،  ــ أســاليب جامــدة، بــل ه  ي إنالوســائل الملئمــة لتطبيقهــا، و ل يتعلــق المــر هنــا بتقنبر

  تهـدف إل تحقيـق الهـداف المرسـومة بــأكب  الطـرق فائـدة، و أقلهـاالثورة إبداع
، و الشيوع  إنسان مبدع، يعمل عل ابتكــار وســائل العمـل الـير

ـ هـــذا التجـــاه . تكليفـــا، و أقضها زمنـــا ـ 
 ـــ مســـألة الســـتقطاب مـــن أجـــل ســد منـــابع الخطـــر، نلخـــص موقفنـــا في

:و بهـــذا الصـــدد نتفـــق مــع الرفـــاق في
كـــذلك المـــر فيمـــا يتعلـــق بالوثـــائق و أســـلوب العمـــل بهـــا، مـــا عـــدا. تغليـــب مقـــاييس الكيـــف عل الكـــم، و تغليـــب مقـــاييس الممارســـة النضـــالية

 
 ــ شيتها عل حســاب دورهــا المنظــم و الــدعابئ

  نخسرــ أن يكمــن التشــدد في
ل نتفــق أيضــا مــع الرفــاق فيمــا. ملحظتنــا حــول مســألة الجريــدة الــير

ـ  حيــاة المنظمــة، إن عــزل الرفـاق
ي عـن المنظمــة، فهـذا قـد يكـون عل حســاب تقـدمهم السياسـ  و مسـاهمتهم في يتعلـق بعــزل الرفـاق المحرضــبر

ـ  نشـاط. عن المنظمة يؤدي إل موتهم سياسيا
ة و فعالـة في ـ  العمــل عل تـوفبر الشــكال الشية الملئمـة لمســاهمتهم مسـاهمة مباشـر

لهذا ينبعي
ة ، الــذي يكســب الرفــاق حيويــة كــببر و نحــن إذ نعمــل عل التقــان البــالغ لســاليب العمــل، ل ننس التثقيــف اليــديولوجر  و. المنظمــة الــداخل 

ــــ تحطيــــم المنظمــــات الثوريــــة   
ــــ وجــــه أنجــــع أســــاليبه حــــير الن، في  

ــــ وجــــه العــــدو، و في  
ي و تربيتهــــم عل الصــــمود في ــــ للرفــــاق المناضــــلبر :السياس 

وليتاريـــــة، هـــــو الضـــــمانة الول. التعـــــذيب ي لواجبـــــاتهم الثوريـــــة و لحتميـــــة انتصـــــار الثـــــورة البر ي مـــــدركبر ي عنيـــــدين و متمرســـــبر إن تربيـــــة شـــــيوعيبر
 ــ عــالم الجلديــن

يــ في  ــ هــذا الصــدد بالــذات، أحــرزت المنظمــة نتائــج عظيمــة. لصــمودهم حينمــا يكونــون معزولبر
تعرضــنا 1972فمنــذ مــاي . و في

ـ  وجــه أقس أنـواع
ـ  هـذا المجــال، بفضــل صــمود رفاقنـا البطــول  في

ب المنظمــة مــرات متعــددة، و لـم يتوصــل العـدو إل أي نتائــج في لمحاولــة صيــ
.التعذيب
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ورة .17 ، ل تنفصــل مهمــة بنــاء الحــزب عــن صيــ  ــ – ديمقراط ــ
ــ المرحلــة الراهنــة، و يدمــج المصــلحةنهــج خــط وطيي  

 يســتجيب لطــابع الثــورة في
وليتاريـــــا ذلـــــك أن قـــــدرة الحركـــــة الماركســـــية اللينينيـــــة عل جـــــر القـــــوى. الوطنيـــــة لوســـــع الطبقـــــات و الفئـــــات الوطنيـــــة بالهـــــداف البعيـــــدة للبر

، و ترتبط هذه المهمــة الديمقراطية إليها، و دفعها إل النضال ضد الحكم المتعفن، و توسيع عزلته، سيعط  مضمونا واسعا لنضال الجماهبر
جوازيــة عل الجمــاهبر الكادحــة، و  ــ التعامــل مــع الحكــم، و تشــطيب هيمنــة أيــديولوجيتها البر

جــدليا بمهمــة انتقــاد ميولتهــا النتهازيــة اليمينيــة في
ي(انتقاد ميولتها اليسارية المتطرفة    معرض نقاشنا لمسألة الجبهة المتحدة). البضيبر

.و سنعود لهذه المسألة في
وليتاري، ل تنفصل لحظة عن مهمة اعتبــار .18   سديد للثورة المغربية، و بناء الحزب الثوري البر

الثـورة إن عملية صياغة خط ماركس  لينييي
ــ هــذا المجــالالمغربيــة جــزءا ل يتجــزء مــن الثــورة العربيــة،  

ــ الثــورة المغربيــة أهميــة بالغــة في ــ ببلدنــا، و.  و تكتس   
فبحكــم اشــتداد الضاع الطبقر

ياليـة بالمنطقـة اتيجية المبر ، و لهـذا تشــكل المركــزفـإن الثـورة المغربيـة تشـكل . بحكم اســبر ـ  ـ  غــرب الــوطن العربر
ياليـة في الحلقـة الضـعيفة للمبر

  هذا المجالالغربر  للثورة العربية
ي المغاربة مهمات جسيمة في ي اللينينيبر   . ، مما يضع عل الماركسيبر

:إن مهماتنا بهذا الصدد تتمحور في
  و الديمقراطيــة و

ياليــة و الصــهيونية و الرجعيــة، مــن أجــل الســتقلل الــوطيي  ــ نضــالها ضــد المبر
ــ ربــط كفــاح الشــعب المغربر ــ بالمــة العربيــة في

اكية   هذا المجال. الوحدة و الشبر
  مهمات الدعاية الثورية لفضح مناورات نظام الحسن – عبد ا – الدلي   في

.و وضع ذلك في
يالية .الرجعية-الصهيونية-ــ تدعيم و توسيع جبهة ثورية عربية واسعة ضد الهجمة المبر

، و العمــــل عل بلــــورة خــــط نضــــال  عــــام عل ي علقاتنــــا السياســــية و النضـــالية بالفصــــائل الماركســــية اللينينيــــة عل امتــــداد الــــوطن العربر ــــ ــ تمــــتبر
ة لكــل نظــام عل الصــعيد القطــري ـ ـي ــ حســابه بــذات الــوقت، الخصــائص الممبر  

و بهــذا الطريــق بالــذات،. الصــعيد القــوم  يوحــد بينهــا، و يضــع في
وليتــاري السـديد عل وليتاريـة، و توطيـد الخــط البر ـ  دعــم الثــورة العالميــة، عل قاعــدة المميــة البر

ستســهم الثـورة المغربيــة بواجباتهــا المميــة في
، و محاربة كافة أشكال التحريفية المعاصة .المستوى العال  

اتيجية ـــ صـــياغة الســـبر  
وري في ـــ ـــ الصـــحراء الغربيـــة، يجعـــل مـــن الضي  

ـــ في ـــ و الشـــعب العربر  ـــ الشـــعب المغربر  ي إن الروابـــط الصـــيلة و العميقـــة ببر
ـ الثورية، من أجل إنشاء المركز الغربر  للثورة العربية، 

  الصحراء الغربية بالثورة الوطنيـة الديمقراطيـة الشــعبية، في
  في
دمج كفاح التحرر الوطيي

اتيجية واحدة و جبهة واحدة   المغربر . اسبر
  بناء الخط الثوري السديد للحزب الماركس  اللينييي

.إن هذه المهمة بالغة الهمية في
الجبهة الثورية المتحدة

  تختمـــر ببلدنـــا .1
 ـــ الســـائد ببلدنـــا، يجعـــل مـــن الثـــورة الـــير

، تســـتهدف حـــل التنـــاقضثـــورة وطنيـــة ديمقراطيـــة شـــعبية إن طبيعـــة النظـــام الطبقر
ادوريــــة، و عل رأســــهم الملكيــــة و ســــيدتهم جوازيــــة الكمبر ــــ الكبــــار و البر ي   تضـــم الملكبر

ادوريــــة الحاكمــــة، الــــير يــــ الطبقــــة الكمبر الساس ــــ القــــائم ببر
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  المرحلة التاريخية الحاليــة مـن الطبقـات الوطنيـة التاليـة
يالية من جهة، و الشعب بطبقاته الوطنية من جهة أخرى، و يتكون الشعب في المبر

جوازية المتوسطة الوطنية:  ة، البر جوازية الصغبر وليتاريا، البر وليتاريا، الفلحون، شبه البر .البر
:و تستهدف الثورة الوطنية الديمقراطية الشعبية تحقيق المهمات التالية 

 ــــــ إطــــــار الجمهوريــــــة
ياليــــــة، و إرســــــاء دكتاتوريــــــة ديمقراطيــــــة شــــــعبية، في ادوريــــــة و المبر ــ الطاحــــــة بســــــلطة الدكتاتوريــــــة الملكيــــــة و الطبقــــــة الكمبر

.الديمقراطية الشعبية، بواسطة المجالس الشعبية
يالية و الستعمار الجديد .ــ تحقيق الثورة الزراعية، و تحرير اقتصادنا من هيمنة المبر

.ــ بناء ثقافة شعبية عربية ديمقراطية و علمية
اكية وط للنتقال إل الشبر ئ جميع الشر .ــ تهير
  انتصار الثورة العربية و العالمية

.ــ السهام في
.و يتم انتصار الثورة الوطنية الديمقراطية الشعبية، بواسطة حرب الشعب الطويلة المد

وليتاريــا أن تقــوم ببنــاء تحــالف أوســع الطبقــات و الفئــات الوطنيــة ذات و مــن أجــل انتصــار الثــورة الوطنيــة الديمقراطيــة الشــعبية، فــإن عل البر
ي جميع القوى عليه للطاحة به   هذه الثورة، من أجل عزل العدو الرئيس  و تركبر

.المصلحة في
  الواســع، و انتصــار الثــورة الوطنيــة الديمقراطيــة الشــعبية همــا .2

طان الساســيان لقيــام التحــالف الثــوري و الــوطيي ــ وليتاريــا:  إن الشر قيــادة البر
،  -   و بناء التحالف العمال بواسطة حزبــها،  وليتارياالفلج  ، الحليف الموثوق به بالنسبة للبر ي ي الفقراء و المعدمبر . و ل سيما الفلحبر

ادوريــة. 3 ياليــة،-إن الداة السياســية و التنظيميــة لتحــالف الطبقــات و الفئــات الوطنيــة و ســائر العناص المعاديــة لســيطرة العصــابة الكمبر المبر
ــ   ــ برنامجهــا عل بنــدين.  بقيــادة الحــزب الثــوريالجبهــة الوطنيــة الديمقراطيــة الشــعبية، أو الجبهــة الثوريــة المتحــدةه 

و هــذه الجبهــة ترتكــز في
ي   للطاحة بالنظام القائم، فل ينحض قيام الجبهة عل أساس النضال العسكري فقط، بــلالعنف الثوري و مسألة مسألة السلطة،: أساسيبر

ـــ أن يشـــمل برنامجـــا وطنيـــا ديمقراطيـــا، كمـــا حـــددنا خطـــوطه العريضـــة، و عل أســـاس ســـلطة وطنيـــة ديمقراطيـــة شـــعبية  
فالتفـــاق حـــول. ينبعي

ــ كـــاف، فقـــد تلجـــأ فئـــات مـــن العـــدو نفســـه لحـــل التناقضـــات بينهـــا إل النضـــال العســـكري، دون أن تكـــون مؤهلـــة النضـــال العســـكري بـــذاته غبـر
  الجبهة

  إذن، إعطاء الهمية الكاملة لمسألة برنامج الجبهة و خطها السياس . للنخراط في
.ينبعي

ـي أطـراف الجبهـة، الضاع اليــديولوجر  و النقـد ضـد التذبـذب والوحــدة مـع النقـد إن مبـدأ .4 ـ  أن يسـود العلقـات ببر
، هـو السـلوب الـذي ينبعي

يــ الفقــراء وليتاريا و الفلحبر   صفوف حلفاء البر
نامــج السياس ــ و. ميولت المساومة و الصلحية القائمة موضوعيا في و الوحــدة عل أسـاس البر
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وليتـاري، همـا . صيانته و تجـذيره باســتمرار طان الحاسـمان لســيادة التــوجيه البر يــ العمـال و: و الشـر ي ببر قيــادة الحـزب الثـوري، و التحـالف المــتبر
ي .الفلحبر

 ــــ واقــــع بلدنــــا الملمــــوس، ســــيتم بصــــورة .5
ــــ الطبقــــات الوطنيــــة رئيســــية  نحــــن نؤكــــد أن هــــذا التحــــالف في ي ، و ليســــت عــــبر الحــــزابكطبقــــاتببر

ـــ حـــير داخـــل طبقاتهـــا نفســـها، و تتحـــول تـــدريجيا مـــن ي و السياس  جوازيـــة الحاليـــة، لن هـــذه الحـــزاب تســـبر نحـــو تقلـــص نفوذهـــا الجمـــاهبر البر
ي ي السياســيبر فبر ية تمثل طبقاتهـا سياســيا و تنظيميــا، إل تجمعــات فئويــة مـن المحــبر  ــ. أحزاب جماهبر

إن هـذا يفرضـه واقـع تطـور الضاع الطبقر
جوازيــة يــة للبر ادوريــة و عل رأســها الملكيــة، هــو تفكيكهــا للحــزاب السياســية الجماهبر وري لنمــو الطبقــة الكمبر ط الضيــ ببلدنــا، حيــث كــان الشرــ
ـ  إطـار النظــام نفسـه، بواســطة السـلوب المـزدوج الـذي درج

، و العمـل عل دمجهـم في ي فبر ي المحـبر الوطنيــة، و تحويلهـا إل فئــات مـن السياســيبر
اتيجية المدعمـــة مـــن طـــرف. الرهـــاب المســـتمر مــن جهـــة، و الحـــوار و المنـــاورة مـــن جهـــة أخـــرى: الحكـــم عل التعامـــل بـــه معهــم  و لهـــذه الســـبر

يالية أساسها القتصادي أيضا .المبر
، ينت  ــ لطبقــة مــا،  ــ

  المجتمع هو موقف طبقر
  إطلقا أن هذه الحزاب تمثل طبقاتها من الناحية السياسية، فكل موقف سياس  في

إننا ل ننقي
ياليـة يتقلـص تـدريجيا، و تمثــل أكـب  ، و مـن موقـع مصـالحها الطبقيـة المعاديـة للمبر  

  الضاع الطبقر
لكن تمثيلها لهذه الطبقات كقوى فاعلة في

 ــ الجبهــة الثوريــة المتحــدة
، ما يجعلها بصورتها الحالية، غبر مؤهلة للنخراط في ي ي سياسيبر فبر و ل. ميولتها اليمينية و مصالحها الفئوية كمحبر

ـــ و القـــوى الثوريـــة، ســـيؤدي ي ـــ تواجـــد أجنحـــة و عناص جذريـــة داخـــل هـــذه الحـــزاب، و قـــد أبرزنـــا دائمـــا أن نمـــو نضـــالت العمـــال و الفلحبر  
ننقي

 ــ لنــا أن
بتمايز هذه الجنحة الجذرية و بروزها بشكل مستقل، لكن هذه الفئات الموجودة داخل هذه الحــزاب الموجــودة محــدودة، و ل ينبعي

ـ وجـــه جميــع هــذه الفصــائل و العناص الجذريــة داخــل هــذه الحــزاب و ـ 
ـ قيمتهــا و أن نضــخم مــن أهميتهــا، إننــا ل نســد بــاب الجبهــة في ـ 

نبـــالغ في
ي أن تضـــم هـــذه الجبهـــة أوســـع الطبقـــات و الفئـــات، و العناص الوطنيـــة المعاديـــة وليتاريـــا و حلفائهـــا الثـــوريبر خارجهـــا، ذلـــك أن مـــن مصـــلحة البر

يالية و لطغمة الحسن ـ  هـذا التجـاه، إل دفـع هـذه الجنحـة و العناص الجذريـة. الـدلي  -عبـد ا-للمبر
بــل تقـوم إحـدى مهماتهـا الساسـية في

ــ الجبهــة الثوريــة المتحــدة  
 . إل التعــببر عــن نفســها بشــكل مســتقل، و دفعهــا للنخــراط في

بــل يجــب أن نعمــل عل مــد جســور التحــالف الــوطيي
 ــ كــل مرحلــة 

اســة في  ــ المرحلــة الراهنــة طغمــة الحســن(الواســع، للســتفادة حــير مــن تناقضــات العــدو، و عــزل العــدو الكــب  شر
-عبــد ا-و هــو في

يالية .تمهيدا للطاحة به) الدلي   و المبر
 ما ه  بالملموس هذه القوى الديمقراطية و فصائلها الجذرية حير نستطيع أن نلمس إمكانياتها و حدودها ؟.6

، و يضـم حـزب السـتقلل أيضـا عناص هامشـية:  حــزب السـتقلل جوازيــة المتوســطة، يمثــل ميلهـا السياس ــ لصـلح النظـام الحـال  حـزب البر

221



: الوثائق الساسية1980 ــ 1970المنظمة الماركسية ــ اللينينية المغربية "إل المام": الخط الثوري: 

ــ جبهــــة ثوريـــة، تطـــرح مســـألة الســــلطة بواســـطة النضـــال ـ 
ادوريـــة، و ل نعتقـــد أن حـــزب الســـتقلل ســـيقبل يومـــا النخــــراط في مـــن الطبقـــة الكمبر

  حزب الستقلل
  إمكانية تطور بعض العناص الشابة المتنوعة في

.العسكري، لكننا ل ننقي
جوازيـــة الوطنيـــة، و ترتبـــط مصـــالحه:  اتحـــاد عبـــد ا إبراهيـــم وقراطيـــة النقابيـــة، يمثـــل تجمعـــا سياســـيا يمينيـــا داخـــل البر ـــ للببر الـــوجه السياس 

وليتاريــا كطبقــة ثوريــة مســتقلة، و لهــذا فــإن مــن وقراط  المرتبــط بجهــاز الدولــة، فهــو يشــكل فئــة معاديــة لنمــو البر بمصــالح الجهــاز النقــابر  الــببر
، ه ـــ إزاحـــة هيمنـــة هـــذه الفئـــة عل الطبقـــة العاملـــة المغربيـــة يـــ ي اللينينيبر وليتاريـــا بالنســـبة للماركســـيبر و قـــد بـــرز موقفهـــا. مهمـــات بنـــاء حـــزب البر

ي انطلق حركة  ي وقفت صفا واحدا مع الطبقة الحاكمة حبر .1973مارس  3المعادي لي نضال جذري، حبر
و ه ــ فئــة معزولــة جــدا، و ذيليــة إل أقض حــد لهــذه القــوى السياســية، و ل نعتقــد أن هــذه الجماعــة ســتنهج طريقــا جــذريا:  جماعــة عل ــ يعتــه

  المدى المتوسط
.عل القل في

  ذات الوقت الواجهة السياسية لجناح البضي، و:  اتحاد بوعبيد
، و تشكل في ة الصلج  جوازية الصغبر و ه  فئة سياسية تعبر عن اتجاه البر

.و يتطلب المر نضال إيديولوجيا و سياسيا عديدا ضد ميلها الصلج . ه  مؤهلة لتأييد الجبهة الثورية و النخراط فيها
ـ  الســتيلء عل الســلطة، و:  جناح البضي

ة، و اتجاههـا البلنكـ  في جوازيــة الصـغبر   تعــبر عــن الميــل الــديمقراط  الثـوري داخــل البر
هو الفئة الير

ـــ أن نعتـــبر أن جنـــاح  
ـــ الجبهـــة الثوريـــة، لكـــن ل ينبعي  

ـــ أكـــب  القـــوى السياســـية اســـتعدادا مـــن الناحيـــة الموضـــوعية، للنضـــمام كطـــرف فعـــال في ه 
البضي، زائــد الحركــة الماركســية اللينينيــة يشــكل الجبهــة الثوريــة المتحــدة، إن هــذا إنمــا يقفــز عــن طبقــات وطنيــة و عناص مســتقلة ل يمثلهــا

  الجبهة
.هذا الجناح، و ل الحركة الماركسية اللينينية، ستشكل أطرافا فعالة في

، هــذا ي   داخل الجيش، هو اتجاه الضباط الوطنيبر
وط الموضوعية للضاع الطبقر   ظل نمو الشر

  هذا الصدد نرشح اتجاها آخر قد يتطور في
في

ـ  إطـار عمــل سياس ــ
  تنمــو داخــل الجيــش، في

عـة الوطنيـة الـير ي وليتاريـة عل التقـاط البي يــ بمـدى قـدرة الطليعـة البر احتمال فقط، إذ أن بروزه رهبر
.منظم، و دفعها إل جانب الثورة الشعبية

ـــ الراهـــن و.7  ـــ جبهـــة ثوريـــة متحـــدة، إل أن خطـــه السياس 
 إن جنـــاح البضي إذن هـــو أكـــب  هـــذه القـــوى السياســـية حاليـــا اســـتعدادا للنخـــراط في

ـــ جـــذري، يـــؤهله للنخـــراط  
 ـــ اتجـــاه ديمقراط ـــ وطيي

وط سيســـاعده عل التطـــور في ممارســـته الراهنـــة ل يكفيـــان، لكننـــا نعتقـــد أن تـــوفر عـــدة شرـــ
  الجبهة كما أبرزنــا

ط للنخراط في   هذا المجال كشر
  في

، فل يكقي جوازي الصغبر   الجبهة، عل أنقاض اندحار خطه البلنك  البر
كطرف فعال في

  الجبهة، و من سمات هذا النهج السلبية . سابقا حمل السلح فقط
:إن النهج الحال  الذي ينهجه، ل يسمح له بأن يشكل طرفا فعال في

ي) يصل به لحد التحالف مع أوفقبر(ــ السلوب التآمري  .بدل من العنف الجماهبر
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نامج الوطيي .الديمقراط  الجذري الذي حددنا بعض بنوده سابقا- ــ برنامج إصلج  ل يصل إل مستوى البر
كه ممارسته عل الجماهبر .ــ التأثبر السلير  الذي تبر

.ــ معاداته المتطرفة للشيوعية
إن النضــال مــن أجــل إبــراز الخــط الثــوري الســديد، و توســيع التــأثبر السياس ــ للحركــة الماركســية اللينينيــة كطليعــة، يتطلــب نضــال إيــديولوجيا و

  تملــك المكانيــات للنضــمام إل الجبهــة، تتطلــب بــذات الــوقت و بصــورة. سياســيا ضــد هــذا النهــج
و لهــذا فهــو إذ يشــكل القــوة السياســية الــير

ـــ صـــهر إرادة  
  الـــديمقراط  الجـــذري الـــذي يســـاهم في

ـــ التجـــاه الـــوطيي  
، بهـــدف دفعـــه في جدليـــة نضـــال إيـــديولوجيا و سياســـيا ضـــد نهجـــه الســـلير 
وليتاريـــا ـــ الثـــورة الوطنيـــة الديمقراطيـــة الشـــعبية بقيـــادة البر  

 و قـــدرتها عل الســـبرإن تنميـــة و تقويـــة دور الحركـــة الماركســـية اللينينيـــة. الشـــعب في
ـ  ذلـك، و تفتقـد الحركــة

يــة، سيشــكل عــامل أساسـيا في وط الموضــوعية لنمــو الحركــة الجماهبر   ظل الشر
وليتاريا الثوري في   بناء حزب البر

قدما في
ي فصائلها عل المستوى الجبهوي ذاته ا من المقومات للقيام بذلك، و منها التشتت، إذ ل ترفر العلقات ببر .الماركسية اللينينية اليوم كثبر

ك و نضــال موحـد مـع التجــاه الـديمقراط  الثـوري  منـذ) جنـاح البضي(لهـذا فنحـن إذ نن ـ  علقاتنــا و نعمــل عل توطيـد برنامــج سياس ــ مشـبر
 ــ جميــع مراحــل

ــ المــدى القريــب، بــل مــن أجــل بنــاء أوســع جبهــة معارضــة للحكــم في  
الن و ســائر الجنحــة الخــرى، ليــس مــن أجــل بنــاء جبهــة في

وط الحقيقيـــة لجبهـــة ثوريـــة ـــ ـــ لقيـــام الشر ئ ـــ للنقـــد بشـــكل متواصـــل، و عل أســـاس التهير ـــ نفـــس الـــوقت الـــذي نخضـــع خطـــه البلنك   
النضـــال، في

 ــ الــدور اليجــابر  ذاتــه للقــوى الديمقراطيــة الصــلحية،. متحــدة مكافحــة، مــن أجــل انتصــار الثــورة الوطنيــة الديمقراطيــة الشــعبية
بــل إننــا ل نلعي

  اتجاه تنمية جميــع مظــاهر المعارضـة لنظــام الحســن
ي. الـدلي  - عبـد ا - لكن ليس من أجل جبهة متحدة، بل في ذلـك أن مـن مهمــة الثــوريبر

، التقــاط و اســتيعاب كافــة أشــكال و إمكانيــات المعارضــة و الحتجــاج و التناقضــات، لمصــلحة عــزل النظــام القــائم لقض يــ ي اللينينيبر الماركســيبر
.حد، و صياغة الخطط و الشعارات السياسية و الشكال التنظيمية لجل ذلك

ــ هــذا المجــال، و ليســميه الرفــاق   
ــ في ي ي اللينينيبر ،"أشــكال أوليــة مــن الجبهــة"هــذا هــو مضــمون عمــل الماركســيبر ــ ، فنحــن نضــع لــه كهــدف مباشر

ي  ي اللينينيبر ، ثـم هـدف الجبهـة المتحــدة و عــزل النظــام: خدمة الحلقة المركزية من مهام الماركسيبر ـ 
وليتـاري الماركسـ  اللينييي بناء الحـزب البر

ة .القائم كأهداف غبر مباشر
 ــ تغليــب طــابع الضاع عل" الشــكال الوليــة للجبهــة" يلــح الرفــاق عل أن .8

ناضــجة داخــل الحركــة الطلبيــة، و نفهــم مــن الســياق أنــه ل ينبعي
. 14عـــدد " (إل المـــام"الوحـــدة، لقـــد أبرزنـــا موقفنـــا مـــن هـــذه المســـألة عل صـــفحات  ـــ) لقـــد كـــانت المهمـــة الرئيســـية بالنســـبة للتيـــار الماركس 

ي مـن عملــه داخــل الحركــة الطلبيــة  ي الوليــتبر  ــ عل طـول الســنتبر
  لطلبـة المغــرب 15إل المــؤتمر  14مـن المــؤتمر (اللينييي

هــو) للتحـاد الـوطيي
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ي مســـتقلبلـــورة نفســـه  ة أمـــام الضاع المســـتميت للصـــلحيةو إحـــرازه عل قيـــادة الحركـــة الطلبيـــة، كتيـــار جمـــاهبر ـــ  ، و هـــذا كـــان يضـــعه مباشر
،. للبقاء عل هيمنتها يــ ي الينينيبر وريا ل مفر منه يتجاوز النوايا الطيبة للماركســييبر و قد كان تغليب طابع الضاع عل طابع الوحدة اختيارا صي

 ــ هــذا الصــدد 
 ــ مســؤوليتنا مــن بعــض الخطــاء في

بــالرغم مــن أنهــا ليســت خطــأ رئيســيا، فه ــ ليســت إل انعكاســا للســلوب الــذي كنــا(دون أن نعقي
ــ علقتنــا بالجمــاهبر الطلبيــة  

يــا فعل، و محــرزا عل). ننهجــه في ــ و قــد غــدا تيــارا جماهبر  
ــ اللينييي و نحــن نعتقــد اليــوم أن بإمكــان التيــار الماركس 

يــ . قيــادة الحركــة الطلبيــة، أن يعمــل عل تغليــب طــابع الوحــدة دون نســيان الضاع  ــ) الضاع أو الوحــدة(إن تغليــب أحــد الطرفبر
إنمــا يخضــع في
ـــ لمصـــلحة بنـــاء الحـــزب ي ي الينينيبر  ـــ نظرنـــا حاليـــا، لمســـألة إنضـــاج قيـــادة الماركســـيبر

  تتطلبهـــا، و هـــو يخضـــع في
نظرنـــا لكـــل مرحلـــة و المهمـــات الـــير

وليتــاري  ــ إطــار أ) و ليــس جبهويــا(و قــد طرحنــا برنامجــا ديمقراطيــا . الثــوري البر
م ، ســيعمل عل تعزيــز وحــدة جميــع القــوى.ط.و.بهــذا الصــدد في

وط قيامها ي نضج شر   وحدة متماسكة كهدف مباشر لمصلحة هدف بناء الجبهة المتحدة حبر
وط لرصها في .الديمقراطية، و سيوفر الشر

  الواســــع للطبقــــات و الفصــــائل و العناص الوطنيــــة، ســــيجعل مــــن.9
  تجســــد التحــــالف الثــــوري و الــــوطيي

 إن رؤيتنــــا لبنــــاء الجبهــــة الثوريــــة، الــــير
يــة الثوريــة القاعــدة الرئيســية لبنــاء الجبهــة، بالضــافة إل لقــاءات الطــراف الثوريــة و عل أســاس قاعــدة هــذه التنظيمــات التنظيمــات الجماهبر

ي  ـــ بنـــاء الجبهـــة، و ه ـــ تختلـــف. الثوريـــة الجمـــاهبر
نا إل أن لجـــان نضـــال الشـــعب أو اللجـــان الثوريـــة ستشـــكل وســـيلة رئيســـية في و لهـــذا فقـــد أشرـــ

نا إليهـــا ســـابقا   أشرـــ
يـــة التابعـــة للحـــزب الـــير يـــة أو الجماهبر هـــذه اللجـــان تعمـــل عل تنظيـــم أوســـع. إطلقـــا عـــن التنظيمـــات الثوريـــة شـــبه الجماهبر

  الـــديمقراط  كتنظيــــم قاعــــدي للجبهــــة، و
 ــــ النضــــال الــــوطيي

 ــــ مجمــــوع الطبقــــات، بمســــاهمة كافــــة الفصــــائل الوطنيـــة و تعبئتهــــا في
الجمــــاهبر و في

.ستشكل أيضا وسيلة لتمرين الجماهبر عل ممارسة السلطة الثورية ضد أعداء الشعب
العنف الثوري

 ــ شــكل حــرب التحريــر الشــعبية، إن هــذا الختيــار الســديد.1
ي في نا بوضــوح إل أن الطريــق الثــوري ببلدنــا هــو العنــف الثــوري الجمــاهبر  لقــد أشرــ

ــــ وثيقــــة   
نا إل هــــذا التحليــــل بصــــورة مــــوجزة في ــــ   و الظــــروف الدوليــــة المحيطــــة بــــه، و قــــد أشر

حــــول"يفرضــــه التحليــــل الســــديد لواقعنــــا الــــوطيي
اتيجية الثورية   عدد من التحاليل الخرى و عل صفحات " السبر

".إل المام"و طورناه في
 ـــ أكتـــوبر .2

 ـــ الســـتيلء عل الســـلطة في
  في

غبرـــ ســـديد 1917 لقـــد طـــرح الرفـــاق أشـــكال غبرـــ مطروحـــة إطلقـــا، حينمـــا أكـــدنا أن النمـــوذج البلشـــقي
ـ  ظـروف ملموسـةبالنسبة لنا كطريق للثورة، لقد كنا نقصد بذلك 

ـ  الســتيلء عل الســلطة في
ي في و. شكل محددا مـن العنـف الثــوري الجمــاهبر

 
ــ نظرنــا تأكيــد مجــابي  

ـ قــام بهــا الشــعب و طبعهــا بخصــاله، فإنمــا هــو في ـ مجابهــة مســلحة، و شــعبية بمعيـي حينمــا أكــد الرفــاق بأنهــا حــرب بمعيـي
ــــ أن تتبعــــه الثــــورة  

محــــض، فل مجــــال هنــــا لقحــــام المضــــمون اللغــــوي للكلمــــات، و إنمــــا المقصــــود هنــــا بالضــــبط تحديــــد الســــلوب الــــذي ينبعي
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ـ  ثـابت، و توطيـدها بنـاء عل تحديـد خصائصـها
ي، كمبـدأ ماركسـ  لينييي ـ  الظفـر بالسـلطة الثوريـة بواســطة العنـف الثـوري الجمـاهبر

المغربية في
.الملموسة

ي  ــــ نهــــج العنــــف الجمــــاهبر  
  في

ة للنمــــوذج البلشــــقي ــــ ي بة: هــــو ) النتفاضــــة الشــــاملة(إننــــا نفهــــم مــــن الخصــــائص الممبر ــــ الســــتيلء عل الســــلطة بضي
يـال  الـدائر، بهـذا المعيـي ـ  ظـروف الضاع المبر

، في ي يــ و الجنـود الثـوريبر وليتاريـا و تحـالف الفلحبر واحـدة، و مـرة واحـدة، بالعتمـاد عل قـوى البر
 ــ روســيا ل يســتجيب لواقعنــا الملمــوس

  نقــول إن هــذا الســلوب المحــدد الــذي نهجتــه الثــورة في
و نقــول بالمقابــل أن. المحــدد للنمــوذج البلشــقي

، وليتاريــا و حزبــهــا الطليع ــ ي، مــن حيــث أنهــا حــرب فلحيــة بقيــادة البر أســلوب حــرب التحريــر الشــعبية كأحــد أســاليب العنــف الثــوري الجمــاهبر
ـ  مجمــوع البلد، بـل تحــرز عليـه تـدريجيا و عل

الفلحون هم قواها الرئيسية، من حيث أنها ل تهدف إل الستيلء عل الســلطة مـرة واحــدة في
  عل مراحــل،

بة واحدة بل عبر صاع طويل المد، يتم فيه تغيبر موازين القوى تدريجيا، و مراكمـة عوامـل النتصـار النهـابئ مراحل، و ليس بضي
يـــال  والرجع ـــ الشـــامل  ـــ ظـــروف الهجـــوم المبر

 ـــ البلـــدان المســـتعمرة. في
ـــ بكفاحـــات الشـــعوب المقهـــورة، و في إن هـــذا الســـلوب قـــد تطـــور و اغتيي

و قد قام الرفيق ماو تس  تونــغ. الثورة الصينية و الفيتنامية و الكورية: و كانت أبرز نماذجه ) و بلدنا ينت   إل هذه البلدان(وشبه المستعمرة 
  عل الدوام بتجارب جديدة

هــذه الخصـائص تسـتجيب. بصياغة نظرية حرب الشعب و أغناها الرفاق الفيتناميون بصفة خاصة، و ه  تغتيي
وط بلدنا ملموسا، و تفرض علينا اختيار أسلوب حرب التحرير الشعبية كطريق للثورة .لشر

ي هذا إقبار الحقيقة الكونية لثورة أكتوبر؟
هل يعنف

 ــ الســتيلء عل الســلطة بوســيلة
ل مجــال لطــرح هــذه المســألة هنــا،إن ثــورة أكتــوبر العظيمــة ليســت كونيــة لمجــرد أنهــا طبقــت أســلوبا خاصــا في

ـ  أنهـا فتحـت عضا
  شكل النتفاضة الشاملة، و إنما تتعدى الهمية العالمية لثورة أكتــوبر هـذا النطــاق الضـيق، في

ي في العنف الثوري الجماهبر
ية هو    تاريــــخ البشر

ياليةجديدا في اكية و اندحار المبر   جعلـت مـن كلمـة اللينينيــة تضـافعض انتصار الشبر
، و ليس ذلك أيضـا هـو السـس الـير
ـ  الماركسـية، لقـد شـكلت 

ياليـة و الثـورة  ": إل الماركسية، و لكنها أضيفت إليهـا لنهـا شـكلت مرحلـة جديـدة تمــام الجـدة في ماركسـية عض المبر
وليتارية ."  البر

  الستيلء عل السلطة بالنسبة للثورة العالمية، و الشعوب المضطهدة، و ل يمكــن لي
ي في   وجه النموذج البشر

لذلك، فنحن نسد الفاق في
ـ  اســتعمال العنـف

ـ  عليهـم أن ينتهجوهـا في
  ينبعي

  أن يزعم ذلـك، فضـل عـن أنـه ليـس مـن مهمتنـا أن ننظـر للخريــن السـاليب الـير
ماركس  لينييي

ي داخل بلدانهم .الثوري الجماهبر
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 ـــ عـــدد مـــن البلـــدان و انتهـــت إل طريـــق
  طبقـــت في

، و الـــير جوازي الصـــغبر كأســـلوب رئيس ـــ   تنهـــج الرهـــاب الـــبر
أمـــا أســـاليب الكفـــاح المســـلح الـــير

، ينطلـــق مــن مفــاهيم تعــارض وط بلدنــا الملموســة فقــط، و لكــن لنهــا أســـلوب خـــاطئ ـ مســدود، فنحــن ل نرفضــها لنهــا أســلوب ل يناســب شـر
وليتاري للعالم، الذي يؤكد أن الجماهبر ه  صانعة التاريــــخ، و أنها لك  تتحرر، ما عليها إل أن تأخذ قضيتها بيدها .المفهوم البر

اتيجر  بالنسبة لشعبنا .3 حرب الشعب الطويلة المد، يتطلــب رســم الطريــق الســديد الـذي يصــل منــه كفــاح الجمــاهبر:  إن هذا الختيار السبر
اتيجية الطليعــة الثوريــة   نفس الوقت اسبر

  بالسلطة الثورية، و الذي هو في
  الظفر النهابئ

إن صــياغة هــذه. الثوري إل حرب الشعب الشاملة في
ــ التأكيــد منــذ البدايــة أن  

وليتاريــة، و لكــن ينبعي  ــ قيــادة العمليــة الثوريــة و بنــاء الطليعــة البر
اتيجية الثوريــة الســديدة تكتس ــ أهميــة بالغــة في الســبر

  أن تقـوم عل جدليـة 
اتيجية ينبعي ـ  جميــع المراحــلهذه السبر

، هــذه الجدليـة تفرضـها ممارسـة الجمــاهبرالعمـل السياسـ  و العمـل المســلح، في
وليتاريـــا و الجبهـــة المتحـــدة يشـــكل ـــ و الشـــعب، و تحـــت قيـــادة حـــزب البر ي ذاتهـــا، فـــإذا كـــان قيـــام جيـــش مســـلح يخـــدم مصـــالح العمـــال و الفلحبر
ي، و الجيــش المســلح ل يمكـن أن   غمار العمـل السياسـ  الجمـاهبر

الضمانة الكيدة لنتصار الثورة، فإن العمل المسلح ل يمكنه أن ينمو إل في
ــ للثــورة، و كلمــا كــان بإمكــان الطليعــة أن تتنظــم أشــد التنظيــم، و توســع إل أوســع مــدى جيشــها يتهيكــل و ينمــو إل عل أســاس الجيــش السياس 

، كلما كان بإمكان الجيش المسلح أن يتهيكل و ينمو ويتطور ويتسع باستمرار، و أن يحرز النتصارات تلو النتصارات .السياس 
 ــ اعتبارنــا

 ــ دائمــا وضــعها في
وليتاريــا العالميــة و الشــعوب المضــطهدة، ينبعي   يؤكــدها أكــب  مــن قــرن و ربــع مــن الكفــاح المريــر للبر

هــذه الحقيقــة الــير
اتيجية الثورية ي معالجة مسألة العنف الثوري و السبر .حبر

  هذا المجال ؟ يشكل الجواب.4
ي المغاربة ؟ و ما ه  مهماتهم في ي اللينينيبر ة أمام الماركسيبر  هل يعتبر إطلق الكفاح المسلح المهمة المباشر

  للثورة المغربية
  صياغة الخط الماركس  اللينييي

ي مهمة جوهرية في .عل هذين السؤالبر
كأعل أشــكال العنــف الثــوري، و نحن نعتقد أن الكفاح المسلح "الشعور بالتعطل" الظروف مناسبة جدا، و إل حد : "يجيب الرفاق بوضوح 

ة ي القيام به و قيــادته كلمــا نضــجتليس مهمة مباشر   عل الثوريبر
  أغلب الظروف، ينبعي

، فإذا كان العنف الثوري يشكل مهمة نضالية دائمة في
يــــة، و تطــــوير أشـــكاله البدائيــــة الول  وطه خلل المعـــارك الجماهبر ــ مظــــاهرات عنيفــــة، احتلل المعامــــل و الضــــيعات و المـــدارس، احتجــــاز(شـر

ار   ــ) إلخ... الباطرونات و عملء السلطة الشر
 ــ في

فإن خوض الكفاح المسلح كأرفر أشكال العنف الثوري ل تزال ظروفه غبر مناسبة، و ل يكقي
وط  ــ معالجــة المســألة مــن زاويــة الشرــ

  ه  لمصلحة الثورة بصورة عامـة، بـل ينبعي
  البلد، الير

وط الموضوعية العامة في هذا المجال ترديد الشر
  طريق سديد نحو حرب الشعب الظافرة

  يتطلبها إطلق الكفاح المسلح، و السبر به في
.السياسية و التنظيمية الير

ـ  للحركـة
ـ  تقييـم ذابر

  نفـس الـوقت أن نحـدد حـدود هـذا التقـدم و نواقصـه، حـير ل نسـقط في
ية متقدمة، لكن علينا في حقا إن الحركة الجماهبر
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يــة  ــ ببلدنــا ، بــأنه طــابع اشــتداد . الجماهبر
أزمــةلقــد حــددت منظمتنــا بصــورة ســديدة اتجــاه المرحلــة التاريخيــة الراهنــة مــن تطــور الضاع الطبقر

يـة يــة، و حــددتالنظام و تناقضاته و نمو الحركـة الجماهبر ـ  نضـالت الحركـة الجماهبر
وط الموضـوعية لهـذا النمــو في ـ  تحليلهـا الشـر

، و أبــرزت في
 ــ ســياقها العــام و مشــتتة، و أبــرزت بالمقابــل بــأنه بســبب مــن هــذه العفويــة، فــإنالعفويــة: طــابعه الرئيس ــ 

، و نتائــج ذلــك أنهــا ل تــزال مطلبيــة في
جوازي الصــغبر ــ خــط مســتقيم، و أنــه يتعــرض لكــثبر مــن النعراجــات و النكســارات وللتــأثبر الــبر  

ــ(هــذا النمــو ل يســبر في ، و)الصــلج  و البلنك 
، إذ يمــــارس الحكــــم هجومــــا رجعيــــا شــــامل مجهضــــا كــــل مكتســــبات الحركــــةالــــدفاع حــــددت طــــابع المرحلــــة الول مــــن هــــذا النمــــو بــــأنه الطــــابع 

 ــ حــدود وســائلها النضــالية الراهنــة
 ــ مراحــل نضــالها الســابقة، و تحــاول الجمــاهبر الــدفاع عنهــا في

يــة في و لهــذا وضــعت منظمتنــا كشــعار. الجماهبر
ــ تحديــد مهــامهم المرحليــة تجــاه هــذا النمــو   

ي في يــة: "ســديد للثــوريبر وط قيــادة النضــال الــدفاع  للحركــة الجماهبر ئــ شرــ ، كإحــدى الحلقــات"تهير
ـــ مـــوازين القـــوى تـــدريجيا، و تعميـــق أزمـــة النظـــام و النتقـــال إل المرحلـــة الهجوميـــة، و أبـــرزت منظمتنـــا كـــذلك ان هـــذا الوســـيطة مـــن أجـــل تغيبر
وط موضــوعية مناســبة، أن تنمــو و تتطــور و ــ ظــل شرــ  

  إل عــبر قيــادة ثوريــة متماســكة، ســيمكنها في
ــ والنتقــال إل المرحلــة التاليــة، ل يــأبر ئ التهير

  الطريق الثوري
.تقود الجماهبر في

ـــ هـــذا التجـــاه، مـــن أجـــل بنـــاء هـــذه القيـــادة، و تـــوفبر نـــواة بروليتاريـــة، و كســـب مواقـــع سياســـية  
يــــ في ي اللينينيبر و لهـــذا صـــاغت مهـــام الماركســـيبر

ي وحــدة القـوى الديمقراطيــة وتنظيمية داخل مناطق الصدام، بتكثيف الدعاية الثورية، ببنـاء منظمـة ماركســية لينينيــة واحـدة، بتـدعيم و تمـتبر
ئ العسكري العمل   وط بناء الجبهة المتحدة، بالتهير

...من أجل عزل الحكم، و خلق شر
ــــ بمتقدمــــة أنهــــا  

يــــة متقدمــــة، و نعيي و فقــــط بإنجــــاز هــــذه المهمــــات، يمكــــن أن تكــــون الظــــروف مناســــبة فعل، و أن تكــــون هنــــاك حركــــة جماهبر
 ــ ســياق ثــوري جــذري، و بقيــادة ثوريــة متماســكة، و قــادرة عل تفجبرــ أزمــة الحكــم و تعميقهــا باســتمرار

و ل تنفصــل هــذه المهمــات. موضــوعة في
ي حســــب درجـــة كفاحيتهـــا و مســـتوى تنظيمهـــا، مـــن أجــــل تنميــــة إدراكهــــاعـــن مهمـــة  إدمـــاج العنـــف الثـــوري بأشـــكاله الول، بالكفـــاح الجمـــاهبر

ـ  لهـذهالثوري بمسألة العنف
وط المناسـبة للنتقـال إل الكفـاح المســلح الـذي يجسـد وعيهـا الثـوري و طاقاتهـا الملموسـة، و ينبعي ، و خلق الشر

ـ  وجههـا سـبل
وليتاريـة ل أن يجهضـها، و أن يـوفر لهـا الرضـية الموضـوعية ل أن يسـد في ـ  النضـال مـن أجــل بنـاء الطليعـة البر

المهمة أن تصب في
.التبلور

ي قــد لعبــت دورا 3و بهذا الصدد فإن حركة  هم السياس  الجمــاهبر ي و تأثبر ي اللينينيبر   ظل غياب الدعاية الثورية المكثفة للماركسيبر
مارس، في

يــة كمــا تثبــت ذلــك ــ تعميــق الســلبية و النتظاريــة لــدى الحركــة الجماهبر  
ســلبيا بمــا ل يقــاس، فبــدل مــن أن تقلــص التــأثبر الصــلج  ســاهمت في

.الممارسة العملية لمناضلينا
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وط الفعليــة المناســبة لطلق الكفــاح المســلح المنظــم، عــن مهمــة صــياغة .5   تخلــق الشرــ
اتيجر  و ل تنفصــل هــذه المهــام الــير  فيمــاخــط اســبر

اتيجية ثوريــة شــاملة  ــ إطــار اســبر
.يخــص مســألة الكفــاح المســلح، يحــدد مهماتنــا للنتقــال إل هــذا الشــكل و تطــويره إل حــرب الشــعب، وذلــك في

اتيجية" مــارس 23"إننــا ل نــدعو كمــا تفعــل  ي إل تأجيــل هــذه المســألة، إن غيــاب الســبر اتيجيبر اتيجية و الســبر   تكــن احتقــارا عميقــا للســبر
الــير

ة للصــبيانية اليســارية ــ ي ة للنتهازيــة اليمينيــة، و غيــاب الخطــط الفعليــة، و الحلقــات الوســيطة لنجازهــا، ســمة ممبر ــ ي ــ ســمة ممبر لهــذا. الثوريــة ه 
ـ 
ـ  أن تنهجـه الطليعـة الثوريـة في

اتيجية ثورية فيمـا يتعلـق بمســألة العنـف الثـوري، و الكفـاح المســلح، يحـدد الطريــق الـذي ينبعي   وضع اسبر
ينبعي

و تحديـد هـذه. تفجبر الكفاح المسلح، من أشكاله الول إل مراحله العليا نحو السـتيلء عل الســلطة الثوريـة، وأن تحـدد مهامهـا عل ضـوئها
اتيجية ليـــس مســـألة  ، بمعييـــ أنهـــا نابعـــة مـــن تأمـــل فكـــري عل أســـاس تصـــورات مجـــردة، و لكـــن بقـــدر مـــا ه ـــ محاولـــة لتحليـــل"تصـــورية"الســـبر

ملموس لمجرى الوقائع الملموسة أمامنا، و محاولة تحديد تجاهها العام، و من تمة صياغة خطة عامة تحــدد عل ضــوئها مهامنــا المرحليــة و
وا إل التجـــاه العــام للحـــداث، انطلقـــا مــن التحليـــل الملمـــوس  ـــ عليهـــم أن يشــبر

، و إنمــا ينبعي يـــ يـــ ليســوا عرافبر ي اللينينيبر البعيــدة، إن الماركســـيبر
 ــ حاسـم

يــ بتفاعــل تناقضــات الواقــع، و تــدخلهم كعامــل ذابر و معرفــة تحديـد هـذا التجــاه. للواقــع الملمــوس، و يبقرــ سـبر هـذا التجــاه العــام رهبر
يطة أن يكــــون قائمــــا عل أســــاس تحليــــل مـــادي جــــدل " ســــتمر بــــه الشــــياء مســــبقا"العــــام، الــــذي  ورية بالنســــبة للقيــــادة الثوريــــة، شرــــ مســــألة صيــــ

  يمكنهــــا ترجيــــح كفــــة هــــذا التجــــاه أو ذاك
إن مفهومنــــا للقواعــــد. لتناقضــــات الواقــــع، و طبيعــــة الضاع بينهــــا ،و مــــوازين القــــوى المختلفــــة، الــــير

ـ  مرحلتهــا الول"تصورية"الحمراء المتحركة، ليس إذن مسألة 
، بقدر ما هو التحديد الذي يرسمه لتطور اتجــاه نمــو حــرب الشــعب الظــافرة في

اتيجية القواعـد   تفيـد بهـا، و نعيـد هنـا تحديـد التجـاه العـام لســبر
ـ  واقـع بلدنـا الملمــوس الـير

ببلدنـا، و قـد أعطينـا عـددا مـن العناص المهمـة في
.الحمراء المتحركة و بعض منطلقاتها الساسية

ــ بالــذات و مــن الثــورة الزراعيــة.6 ي ــ الباديــة، و مــن الفلحبر  
و ســيتحتم عل الطليعــة الماركســية اللينينيــة –كمــا.  إن النطلقــة الحاســمة تكمــن في

ـ  منـاطق- أبرزنــا سـابقا
وليتاريـا و منـاطق الصـدام، إل تمركـز قواهـا الرئيســية في ـي مراكــز البر ـ  مرحلـة لحقـة، أن تنتقــل مـن مرحلـة تـوزع قواهـا ببر

في
ي  ـ  بلدنـا ثقل ديموغرافيــا و(الصدام و الفلحبر

  تشــكل في
ـ  المـدن، الـير

ـ  عليهـا أن تحتفــظ بقيـادة النضــال الثـوري في
قواها الرئيســية فقـط إذ ينبعي

).اقتصاديا و سياسيا ل بأس به
  أن يقودنا بصورة رئيسية إل شن 

يإن العمل السياس  و التنظي   داخل مناطق الصدام، ينبعي .انتفاضات منسقة للفلحبر

 
ــ المبــادرة الثاقبــة الــير  

 ــ انطلق حــرب الشــعب يبــدو بــدون أفــق، و هــذا هــو النقــص الساس ــ في
هــذا هــو المنطلــق، لكــن الكتفــاء بهــذا الهــدف في

  تفتحهــا لنطلق حــرب التحريــر الشــعبية، و قـد رأينــا أن
تكلم عنها الرفاق، إذ لم يحدد الرفاق طبيعتها و أهدافها و مهامها، و ما ه  الفاق الير
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اتيجية الثورية أن تحدد لنا كيف نصل من كفاح الجماهبر العنيف بأشكاله الول، إل حرب الشعب الشاملة .عل السبر
7.  

: هذه النتفاضة الفلحية المنسقة المسلحة ينبعي
  تشـكل أضـعف

وط نضـالية و عسـكرية دقيقـة، و أن يتـم منهـا اختيــار تلـك الـير   مناطق الصدام، يتحدد اختيارها حسب شر
ــ أن يتم تنظيمها في

ـــ المناســـب و اللحظـــة ـــ الظـــرف السياس   
 ـــ سياســـة النظـــام و تمركـــز قـــواته، و أن يتـــم اختيـــار هـــذه النتفاضـــات الفلحيـــة المنســـقة في

الحلقـــات في

ط أساس  .المناسبة، و هذا شر
نامــــج الثــــوري خلل هــــذه النتفاضــــات،  الــــذي يفتــــح الفــــق الثــــوري أمــــام الجمــــاهبر) برنامــــج الثــــورة الوطنيــــة الديمقراطيــــة(ــ أن يتــــم تطــــبيق البر

، تنظيــم الكتــائب الول للجيــش الحمــر و( يــ ار، تســليح الفلحبر اســة و عملئهــم الشرــ ــ الكبــار الكــب  شر ي الســتيلء عل الرض، تصــفية الملكبر
...).إنشاء الميليشيات 

ــــ المــــدن، إذ أن ذلــــك ســــيمكن مــــن توزيــــع قــــوات العــــدو، و مــــن تــــأطبر للطاقــــات العاليــــة  
ــ أن ترتبــــط هــــذه النتفاضــــات بنمــــو كفــــاح الجمــــاهبر في

ة (لجماهبر المدن  جوازية الصغبر وليتاريا، البر وليتاريا، شبه البر ،...). البر  
 ــ المــدن إبــان معركــة التحريــر الــوطيي

و قد نشأت المقاومة المســلحة في
ـ  ذلـك 

  سـاهمت في
  المـدن الـير

ة في   البادية، و تطورت النتفاضات الكببر
بالبيضـاء، غشــت 1952ديسـمبر (بتنسيق مع ظهور جيش التحرير في

53  
  أدت عمليا إل تحرير المدينة القديمة من قوات الحتلل لعدة أيام 54، انتفاضة فاس في

ة الير ).ذات الهمية الكببر
، نشــوء النويــة الول للجيــش الحمــر  ــ وليتاريــة كهــدف رئيس  إلــخ، المهــم هــو...أو الكتــائب الول أو الفيــالق الول (ــ أن تضــع لهــا الطليعــة البر

حـــــربإن هـــــذه النتفاضـــــات ســـــتؤدي إل انطلق . قـــــوات النصـــــارو ســـــتكون هـــــذه النويـــــة الول عل شـــــكل )  النويـــــة الول للجيـــــش الحمـــــر
.، بشكل رئيس  داخل الباديةالنصار

ـ  اســتمرارها عل تسلســلها و اتســاعها إل عــدة منــاطق، و تعميــق نضــالت الجمــاهبر.8
ـ  لهـذه النتفاضــات الفلحيــة المنســقة أن تعتمـد في

 ينبعي
ــ مرحلــة  

ــ المدينــة، و ذلــك بحكــم نشــأتها في  
ــ في العنيفــة، و تنميــة حــرب النصــار وارتباطهــا بتنميــة نضــالت المــدن، و تكســبر جهــاز العــدو القمع 

ي أثبتــت ذلــك(أول، و بحكــم وجــود نظـــام مركــزي قــادر عل التــدخل الشيــــع رغــم تــداع  جهــازه  ــ حــل تناقضــاته عل) تجربــة البضيبر  
يعتمــد في

و ذلـــك هــــو الـــذي ســــيحقق اســــتمرارها وانطلق حـــرب النصــــار و اشــــتعال لهيــــب حــــرب) بواســــطة النقلب العســـكري(حســــمها بشــــكل شيــــع 
.الشعب الظافرة

ذلك هو معيي القواعد الحمراء المتحركة، و من الكيد أن العدو سيتمكن من قمع العديد من النتفاضــات و إجهــاض العديـد مـن المكتســبات
اتيجية و تكتيـك حــرب النصــار   ذكرناهـا، و هـذا أمـر ل مفـر منـه، لكـن القـدرة عل التطــبيق الخلق لســبر

وط الـير   المرحلة الول بحكم الشر
في
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ــ حــرب الشــعب، نحــو  
يـــ المنســقة، و نضــالت المــدن، و النتقــال إل مرحلــة أعل في ـ المرحلــة الول، ســيمكن مــن تنميــة انتفاضــات الفلحبر ـ 

في
  بالصحراء الغربية

.تأسيس مناطق محررة دائمة بارتباط وثيق بمعركة التحرر الوطيي
اتيجية ترتكــز عل بلــورة الطاقــات.9 ة حــرب الشــعب، و ه ــ اســبر  ــ مســبر

 ذلـك هــو مضــمون وأهـداف القواعـد الحمــراء المتحركــة كمرحلــة أول في
، إن رفضـنا هـذا ينصـب عل"حـرب العصــابات المتنقلـة"الملموسة و الخلقة للجماهبر الكادحة، و لهذا فقد رفضنا منذ البدء اختيــار تكتيـك 

، و قـــد ســـمينا هـــذا الختيـــار  ـــ  
ـــ مســـألة العنـــف الثـــوري و الســـتيلء عل الســـلطة بمعـــزل عـــن صاع الجمـــاهبر الطبقر  

اتيجر  في حـــرب"اختيـــار اســـبر
  يسـميها البعـض" العصابات المتنقلة

ـ  أمريكــا اللتينيــة والـير
نظريـة الفوكــو، و قـد قمنــا"وهو الختيار الذي تنهجه بعض المجموعات الثورية في

  دراسة 
ي أن يرفضوا حـرب العصــابات المتنقلـة و حــير". مختلف أشكال العنف الثوري"بنقد هذه النظرية في و بطبيعة الحال ل يمكن للثوريبر

  ل تقهر
اتيجية حرب الشعب الير ، ه  اسبر اتيجية ثورية شاملة تعتمد عل قوة الجماهبر   اسبر

.الرهاب، لكن أن يظل مجرد تكتيك في
ـ.10 ـئ نـــا دائمـــا أن مهمــة التهير اتيجية يتطلـــب تهييئـــا عســـكريا منظمـــا، و بالدرجـــة الول أطــر عســـكرية قياديــة، فقــد اعتبر  إن تطـــبيق هـــذه الســـبر

وط"العسكري ليست مسألة مؤجلة حير    ل تقبـل التأجيـل، و"نضج الشـر
ناهــا إحـدى مهـام الحركـة الماركســية اللينينيــة الراهنــة الـير ، بــل اعتبر

، ـئ ـ  مركـز هـذا التهير
يــا، ذات خـط ثـوري سـديد، و وضـعنا في ربطناها بمهمة بناء منظمة ماركسية لينينية واحدة طليعية صـلبة و راسـخة جماهبر

 ـــ هـــذا المجـــال،خـــط عســـكريوضـــع 
 للثـــورة المغربيـــة، ينبـــع مــن التطـــبيق الخلق للماركســـية اللينينيـــة عل واقعنـــا الملمـــوس، وحـــددنا كمهـــام في

  أســــميناها أنويــــةمدرســــة عســــكريةإنشــــاء 
 تعمــــل عل بلــــورة هــــذا الخــــط و تنشــــئة الطــــر العســــكرية القياديــــة، و هــــذه الطــــر العســــكرية ه ــــ الــــير

ي المنسقة، و ه  أيضا و بصورة جدلية أنوية الجيش المغربر  الحمر الول و قيادته ورية لقيادة و تنظيم انتفاضات الفلحبر .مسلحة صي
وري لقيـــام وحـــدة ـــ ـــ الســـديد للثـــورة المغربيـــة، الضي  

ـــ اللينييي ـــ بنـــاء الخـــط الماركس   
تلـــك كـــانت بعـــض الخطـــوط العريضـــة لمســـاهمة منظمتنـــا في

يـــ المتينـــة كمهمـــة تاريخيـــة عظيمـــة، عل أســـاس دمـــج الحقيقـــة العامــة للماركســـية اللينينيـــة بواقـــع ثورتنـــا الملمـــوس، يمكـــن ي اللينينيبر الماركســـيبر
اتنا و كراساتنا .للرفاق أن يوسعوا اطلعهم عليها بدراسة جريدتنا المركزية و مختلف نشر

إن هــذا النقــاش الجــاري بيننــا هــو مكســب هــام جــدا، و أن الســبر بهــذا النهــج الســديد الــذي يتبعــه حاليــا نقاشــنا و صــيانته، بتطــويره باضــطراد،
  حد ذاته انتصارا هاما للحركة الماركسية اللينينية، و انتصارا للخط الثوري السديد

.سيشكل في
ـ  عـدد مـن القضـايا الرئيســية و تجنبنـا عـددا آخــر منهـا، أو أثرناهـا بصـورة جانبيــة،

  صـياغة هــذه المســاهمة بتلخيـص وجهــة نظرنـا في
و قد قمنا في

  أثارهـا انطلق
ـ  هـذه القضـايا الـير

ين أن تقـدما بهـذا الصـدد في   للثورة المغربية، معتبر
  تحديد الخط الماركس  اللينييي

رغم أنها ذات وزن كببر في
ي هكـــذا بالتدريــــج نحـــو صـــياغة خــــط نقاشـــنا، سيصــــل بنـــا إل طـــرح القضــــايا الخـــرى، و سيضــــع أســـس الممارســــة النضــــالية الموحــــدة، متقـــدمبر
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ي مــن جميــع المنظمــات دون.موحــد يــ المخلصــبر ي اللينينيبر  ــ هــذا النهــج و ضــمان المســاهمة الفعالــة اليجابيــة لجميــع الماركســيبر
إن الســتمرار في

  يتطلبها الوضــع الراهــن
  بلورة خط الثورة المغربية، و بناء وحدة الحركة الماركسية اللينينية المغربية، الير

استثناء، سيمكننا من السبر قدما في

 
وليتاريا الماركس  اللينييي   بناء حزب البر

ورية أول في .كخطوة صي

ف المغاربة ف اللينينيير عاشت وحدة الماركسيير

ي
وليتاريا الماركسي اللينينف عاش حزب البر
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النظام الداخلي لمنظمة "إل المام"
1974أكتوبر 

الفصل الول

المبادئ التنظيمية

:المادة الول 
إن سيادة نظام المركزية الديمقراطية يـؤدي إل بنـاء منظمــة حديديـة صـلبة مـن. المركزية الديمقراطية ه  المبدأ التنظي   الساس  لمنظمتنا

  علقتها مع الجماهبر
  بنيانها الداخل  و في

وط بنــاء وحــدة الرادة. جهة، و متدفقة الحيوية من جهة أخرى، في و يقود هــذا المبــدأ إل تــوفبر شـر
و يتطلب سيادة هــذا المبــدأ انضــباطا موحــدا لكافــة. و وحدة الفكر و وحدة الممارسة داخل المنظمة، من أجل إنجاز مهماتها الثورية العظيمة

.أعضاء المنظمة للقيادة
ــ الواقـــع الملمـــوس، و ـ 

  تـــؤدي إل تـــوفبر بنـــاء صـــلب و متماســـك للمنظمـــة، و بلـــورة سياســـاتها في
ــ المركزيـــة الـــير ـي إن الجمـــع الجـــدل  و الخلق ببر

وط الحاسمة لبناء طليعة بروليتارية متماســكة و   تفتح مجال المبادرة و الخلق و النتقاد داخل المنظمة، يشكل إحدى الشر
الديمقراطية الير
يــة، ممــا يــؤدي إل غــرس جــذورها. متدفقــة الحيويــة يــة و الجماهبر ــ أن يســود علقــات المنظمــة بتنظيماتهــا الشــبه جماهبر  

إن هــذا الجمــع ينبعي
ية و تطوير ممارستها و سياساتها باضطراد .الجماهبر

:المادة الثانية 
ض ذلك محاربة كافــة أشــكال تســلط الفــرد، وط الحيوية لسيادة نظام المركزية الديمقراطية، و يفبر و يشكل مبدأ القيادة الجماعية إحدى الشر

  تنفيذ القرارات و المحاسبة عليها. و تجاوز إرادة المنظمة و أجهزتها الجماعية
  هذا المبدأ مسؤولية الفراد في

.و ل يلعي
:المادة الثالثة 

وليتاريـة المنظمــة و قيــادة الثـورة وط اللزمـة لبنـاء الطليعـة البر وليتاري هو إحدى الشـر النضـباط الصـارم بالنســبة لكافـة. إن مبدأ النضباط البر
ـــ إل تـــوفبر منظمـــة حديديـــة. العضـــاء و عل كافـــة المســـتويات إن هـــذا المبـــدأ ل يقـــوم عل كبـــت طاقـــات أعضـــاء المنظمـــة و تكبيلهـــا، بـــل يرم 
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اصة من جهة، و متدفقة الحيوية من جهة أخرى .مبر

:المادة الرابعة 
  تطوير خط المنظمة و ممارسـتها

  أهم السلحة في
  مـن طـرف جميـع أعضـاء. و يشكل مبدأ النقد و النقد الذابر

إن ممارسـة النقـد و النقـد الـذابر
جوازيـة و القطاعيــة و تهم بشــكل صـارم، و تصـفية كافـة رواسـب الممارسـة و اليديولوجيــة البر المنظمــة يـؤدي إل صـقل عناص الطليعــة و بلـبر

وليتاريــة. أشكالها المختلفة لدى العضاء ـ  بنــاء الطليعــة البر
، يســهم في   فرديا و جماعيا، داخليا، و أمام الجمــاهبر

إن ممارسة النقد و النقد الذابر
ي يجسدون النسان الجديد ي طليعيبر ، و تطوير خطها و ممارستها، و تنشئة شيوعيبر .و توسيع و تعميق روابطها بالجماهبر

:المادة الخامسة 
يـــــ حـــــول الخـــــط السياس ـــــ للمنظمـــــة و أيـــــديولوجيتها ي الملتفبر ي القاعــــديبر   تـــــؤطر المناضـــــلبر

يـــــة، الــــير إن بنـــــاء التنظيمـــــات الثوريــــة الشـــــبه جماهبر
يــــــة الروابــــــط المتماســــــكة للمنظمــــــة وليتاريــــــة، يشــــــكل مبــــــدئا تنظيميــــــا عظيــــــم الهميــــــة، و تجســــــد هــــــذه التنظيمــــــات الثوريــــــة شــــــبه الجماهبر البر

وليتاريــا و الجمـــاهبر الكادحــة يـــة، و بعامــة جمـــاهبر البر وليتاريـــا. بالمنظمـــات الجماهبر ـ عمليـــة بنــاء حـــزب البر ـ 
و ه ـــ تشـــكل بـــذلك ســـلحا فعـــال في

يــ-الماركس ــ يــة، و الربــط ببر ، و العمــل داخــل المنظمــات الجماهبر  ــ
  و التحريضي

ي جــدد، وتوســيع نطــاق العمــل الــدعابئ ، و تربيــة مناضــلبر ــ  
اللينييي

عية عية و اللشر ي الشكال الشر ، و ببر  
.أشكال العمل الشي و العليي

  علقاتها بالمنظمة، لمبدأ المركزية الديمقراطية ، و يتطلب ذلك من كافة هيئات و أعضاء المنظمة، إنشــاء هــذه
و تخضع هذه التنظيمات في

  مقدمة مهامهم اليومية
.التنظيمات و العتناء بها بصورة بالغة، و وضع ذلك في

:المادة السادسة 
وط الخمس التالية  :يتطلب التطبيق الج  لهذه المبادئ توفبر الشر

، و تثقيفهــم تثقيفــا. 1 ي ــ الفقــراء و المتوســطبر ي وليتــاري للمنظمــة و رفــدها بالعناص الطليعيــة الصــلبة، مــن العمــال و الفلحبر تــدعيم الطــابع البر
ـــ تحمـــل المســـؤوليات داخـــل  

اف الثـــوري أمـــامهم بالدرجـــة الول، و إعطـــائهم الولويـــة في نظريـــا عاليـــا، و تطـــوير مبـــادراتهم، و فتـــح فـــرص الحـــبر
ـــــ و مجمـــــوع الجمـــــاهبر الكادحـــــة، و تعزيـــــز ي وليتاريـــــا و الفلحبر  ـــــ صــــفوف البر

المنظمـــــة، و ذلــــك مــــن خلل العمـــــل عل غـــــرس جـــــذور المنظمـــــة في
  باضطراد

.مضمونها الطبقر
اللينينيــــة و روحهــــا الحيــــة، و اكتســــاب القــــدرة عل اســــتعمالها كــــأداة-التثقيــــف النظــــري الشــــديد و العمــــل المتواصــــل عل دراســــة الماركســــية. 2
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جوازيــة و القطاعيــة و الســتعمارية الجديــدة، و أشــكال الجمــود العقائــدي و للتحليــل الملمــوس، و النضــال ضــد كافــة أشــكال اليديولوجيــة البر
.التجريبية و النتقائية و بصورة خاصة، التحريفية المعاصة

الية و الذاتية و النعزالية. 3 .التطبيق المتواصل لسياسات المنظمة و خططها المرسومة، و تصفية أشكال الممارسات الليببر

ي
الفصل الثابف

العضوية

:المادة السابعة 
ي و الشبيبة الثورية، و سائر العناص الشــيوعية المخلصــة ذكــرا كــان أو 17يحق لي مواطن مغربر  ل يقل عمره من  سنة من العمال و الفلحبر

 ــ إحــدى
 ــ في
، و النخــراط عضــوا فعــال في ام بخطهــا اليــديولوجر  و السياس ــ و التنظي  ــ ي ــ المنظمــة، إذا هــو اســتعد لللــبر  

، أن يكــون عضــوا في أنــي 
اكه   يتطلبها انتصار الثورة، و قبــل بنظامهــا الــداخل  وأداء اشــبر

تنظيماتها، و ممارسة خطها السياس  بحماس، و استعد للتضحيات العالية الير
.المال 

:المادة الثامنة 
ي بالمنظمــة بصـورة فرديـة بعـد تربيتهــم و مراقبـة ممارسـاتهم داخـل الخليـا المرشـحة، و يتـم اللتحـاق بقـرار مـن يتم التحاق العضـاء المرشــحبر

.لجنة الفرع أو اللجنة المحلية
ـــــ وســـــيلة الســـــتقطاب داخـــــل المنظمـــــة ي داخـــــل الخليـــــا المرشـــــحة عل الممارســـــة. إن الخليـــــا المرشـــــحة ه  و يتـــــم تربيـــــة العضـــــاء المرشـــــحبر

، و التمكــــن مــــن جــــوهر الماركســــية وليتاريــــة، و عل اســــتيعاب خــــط المنظمــــة و نظامهــــا الــــداخل  ي فــــور-البر اللينينيــــة حــــير يكونــــوا أعضــــاء فعــــالبر
.التحاقهم بالمنظمة

:المادة التاسعة 
:يجب عل عضو المنظمة تأدية الواجبات التالية

، و يناضل بأشد حزم ضد كافة ألوان و أشكال النتهازية اليمينية أو. 1 أن يطبق بشكل دائم خط المنظمة اليديولوجر  و السياس  و التنظي  

234



: الوثائق الساسية1980 ــ 1970المنظمة الماركسية ــ اللينينية المغربية "إل المام": الخط الثوري: 

".اليسارية"
  يتطلبها انتصار الثورة. 2

.أن يستعد لخوض كافة أشكال النضال، و بذل كامل التضحيات الير
 ــ إطــار المنظمــة، و يحــارب جميــع أشــكال خــرق النضــباط للمنظمــة و تخريــب وحــدتها و تماســكها، و أن يحــرص أشــد الحــرص. 3

أن ينضــبط في
  تحاك ضدها من طرف العداء و الخصوم من أي نوع كانوا

.عل أمنها، و يخبر بالمؤامرات الير
ه و ممارســته مــن كافــة رواســب اليـــديولوجيات القطاعيــة و الســتعمارية و. 4 ـ   بصــورة إيجابيــة، و يطهــر تفكبـر

أن يمــارس النقــد و النقــد الــذابر
جوازية .البر

اللينينية، و إسهامات ماوتس  تونغ، و دروس النضالت الممية، و يعمــق اســتيعابه-أن يثابر بصورة دائمة عل استيعاب جوهر الماركسية. 5
جوازي وليتاري للعالم ، و يحارب المفهوم البر .للمفهوم البر

، و توسيع نفوذها و تدعيم صفوفها و العمل عل كسب. 6   وسط الجماهبر
أن يدافع عل خط المنظمة و يعمل عل تطويره و الدعاية له في

ية ية و الجماهبر .أنصار جدد، و العمل عل تطوير تنظيماتها شبه الجماهبر
.أن يخلص للجماهبر و لقضيتها، و ينصت لرائها، و يتعلم منها. 7
، و أن يجســد النســان. 8 ي ي و الــديمقراطيبر ، ومــع كــل الثــوريبر ــ علقاتهــا المنظمــة الداخليــة ،أو مــع الجمــاهبر  

وليتاريــة في أن يتحل بــالخلق البر
  ممارسته اليومية

.الجديد في
.أن يربط جميع قضايا الثورة المغربية بالثورة العربية ، و يدافع عنها بصورة دائمة. 9
10 . 

وليتاريا العالمية، و الشعوب المضطهدة، و التحرر الوطيي وليتارية و التأييد الحار لقضايا البر م بالممية البر ي .أن يلبر
اتها. 11 ي   تطوير مالية المنظمة، و يحافظ عل تجهبر

، و يساهم في اكه المال 
.أن يؤدي اشبر

ة  :المادة العاشر
:و يحق لعضو المنظمة ممارسة الحقوق التالية 

  نطاق مقتضيات النظام الداخل . 1
شيح لكافة المسؤوليات من جميع المستويات داخل المنظمة، في .حق البر

  نطاق مقتضيات النظام الداخل . 2
.حق التصويت في

  بناء خط المنظمة و رسم سياساتها و شعاراتها طبقا للشكال المحددة. 3
.السهام في

ـ  كافـة خـط المنظمــة و شـعاراتها و هيئاتهــا و أعضـائها، بغـض النظــر عـن مسـؤولياتهم، و ذلـك عـبر. 4
حق النقد و إبداء آرائــه شـفاهيا و كتابيـا في
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وعة .كما يحق له المطالبة بإجراء المحاكمات التنظيمية و المحاسبات ضد أي كان من أعضاء المنظمة. الطرق المشر

الفصل الرابع
الهيئات المركزية

ة  :المادة الثالثة عشر

ي العام
المؤتمر الوطنف

ـ  المنظمــة، إذ يجســد الرادة العليـا لكافـة أعضــاء المنظمــة. 1
  العــام هـو أعل ســلطة في

  العــام للنعقـاد. المــؤتمر الـوطيي
و يــدع المــؤتمر الـوطيي

يــ انعقـاده، كمــا   يحق لهـا تـأجيله، و تتحمــل مسـؤولية قرارهــا أمــام المــؤتمر حبر
مرة كل خمس سنوات، من طرف اللجنة المركزية للمنظمة، الير

ي. يحق لها عقد المؤتمرات الستثنائية .و يتم اتخاذ قرار التأجيل أو عقده استثنائيا بأغلبية الثلثبر
، بمـا. 2 ـ  جميـع القضـايا المرتبطــة بـه، و تعـديل و إقــرار النظــام الـداخل 

  العـام برسـم الخـط السياسـ  للمنظمــة،  و لبـث في
يقوم المؤتمر الـوطيي

  ذلك حل المنظمة، و محاسبة اللجنة المركزية و انتخاب اللجنة المركزية الجديدة
.في
  جلسته الول لجنة لتسيبر أعماله. 3

.ينتخب المؤتمر في
ـ . 4

، الـذين قضـوا أكــب  مـن سـنة في ي ـ  المــؤتمر إل للعضــاء العــاملبر
شــيح كمنــدوب في تحـدد اللجنـة المركزيــة عـدد منــدوبر  المــؤتمر، و ل يحــق البر

حها للمؤتمر شهرين عل القل قبل موعد انعقاده   تقبر
  عل اللجنة المركزية أن تطرح الوثائق الساسية الير

.عضوية المنظمة، و ينبعي

ة  :المادة الرابعة عشر

اللجنة المركزية
ي مـؤتمرين، و تقــوم اللجنـة المركزيــة بتطــبيق مقــررات المــؤتمر، و رسـم سياســة المنظمــة،. 1   المنظمة ما ببر

اللجنة المركزية ه  أعل سلطة في
ها عل كافة المستويات اف عل سبر .و الشر
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ي ل يتجاوز عددهم ثلث. 2 اع الشي، بعد أن يحدد عدد أعضائها، و ينتخب بجانبهم أعضاء مرشحبر ينتخب المؤتمر اللجنة المركزية بالقبر
ــــ اللجنــــة المركزيــــة، و يحــــق لهــــم حضــــور  

ي الــــذين يتعــــذر عليهــــم متابعــــة مهــــامهم كأعضــــاء في اللجنــــة المركزيــــة، يحلــــون محــــل العضــــاء الــــدائمبر
شــيح. اجتماعاتها الدورية و الستثنائية، إذا قام المكتب السياس ــ باسـتدعائهم ي فقـط البر ي الـذين أمضـوا أكــب  مـن سـنتبر و ل يحــق إل للمنـدوببر

.لعضوية اللجنة المركزية
ي. 3 وي حــق لهــا. تعقــد اللجنــة المركزيــة اجتماعــات دوريــة أو اجتماعــات اســتثنائية، باســتدعاء مــن المكتــب السياس ــ أو ثلــث أعضــائها الــدائمبر

ي .فصل أي من أعضائها بأغلبية الثلثبر
ف عليها المكتب السياس . 4 ئ اللجنة المركزية لجانا لتسيبر شير واجبات عمل المنظمة، يشر .تنسر

ة  :المادة الخامسة عشر

المكتب السياسي
  العــام، و عل. 1

ف عل تطــبيق مقرراتهــا و مقــررات المــؤتمر الــوطيي يــ اجتمــاع  اللجنــة المركزيــة، يشرــ المكتــب السياس ــ هــو قيــادة المنظمــة ببر
و يحــق لـه اسـتدعاء اللجنـة المركزيــة. ضمان القيادة السياسية اليومية للمنظمة عل جميع المستويات، و تكوين الطـر و العلقــات الخارجيـة

.للجتماعات الستثنائية، أو تأجيل اجتماعاتها الدورية
، و تقوم بتحديد عدد أعضائه و محاسبته و تعديل تركيبه بإقالة بعض أعضائه أو إقالته كليا. 2 .تنتخب اللجنة المركزية المكتب السياس 
  الظروف الطارئة بطلب من أي عضو من أعضائه. 3

.يجتمع المكتب السياس  دوريا و في

ة  :المادة السادسة عشر

ي العام
المجلس الوطنف

، أعضــاء ي ـ  عــام يضـم بالضـافة إليهـا و أعضـائها المرشــحبر
  العــام، عقـد مجلــس وطيي

  حالـة تعـذر انعقـاد المـؤتمر الـوطيي
يحق للجنة المركزية في

ــ اللجــان المحليــة، و أعضــاء مختلــف هيئــات المنظمــة  . لجــان الفــروع، و أمنــاء و ممثل 
و يملــك هــذا المجلــس كافــة صــلحيات المــؤتمر الــوطيي
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.العام

الفصل الخامس

المنظمات الفرعية و المحلية و القاعدية

ة  :المادة السابعة عشر
و تضـــم منظمـــة الفـــرع عـــدة منظمـــات. تتكـــون المنظمـــات الفرعيـــة و المحليـــة و القاعديـــة مـــن منظمـــة الفـــرع و المنظمـــة المحليـــة و الخليـــة. 1

، و تشكل لجنة الفرع قيادة المنظمة الفرعية و اللجنة المحلية قيادة المنظمة المحليــة، ي فأكب  محلية، و تتشكل المنظمة المحلية من خليتبر
  مؤتمر الفرع أو مؤتمر المنظمة المحلية

.و يتم تعيينها في
ـــ للمنظمـــة المحـــدد مـــن قبـــل. 2 تقـــوم المـــؤتمرات الفرعيـــة و المحليـــة بتحديـــد سياســـة الفـــرع أو السياســـة المحليـــة، عل ضـــوء الخـــط السياس 

، عل ضـوء واقـع المجــال الـذي تناضـل فيـه   العـام و اللجنـة المركزيــة و مكتبهـا السياسـ 
و تعقـد هــذه المــؤتمرات بشـكل دوري. المــؤتمر الـوطيي

، عل مستوى منظمة الفرع، أو عل مستوى المنظمة المحلية، باستدعاء من لجنة الفرع أو اللجنة المحلية ي .مرة كل سنتبر
 
.و يحق لهما تأجيل هذه المؤتمرات، أو دعوتها للنعقاد بشكل استثنابئ

ة تقــارير عــن. 3 ـ ــ عل عقــد مــؤتمرات لجــان الفــروع و المنظمــات المحليــة، و تقــدم فيهــا هــذه الخبـر ف اللجنــة المركزيــة و مكتبهــا السياس  تشرــ
.نشاطها و يتم محاسبتها

ة  :المادة الثامنة عشر
ــ أيـــة ظـــروف، توقيـــف الفــــرع أو اللجنـــة المحليـــة عــــن أداء نشــــاطها، و ـ 

يحــــق للجنــــة المركزيــــة أو مكتبهـــا السياس ــــ بمصــــادقة اللجنــــة المركزيــــة في
ــ عل عمــوم المنظمــة ي ينشر و يحاســب المــؤتمر اللجنــة. تعويضــها بــأخرى، أو إبــدال أي عضــو مــن أعضــائها، عل أن يتــم ذلــك بتعميــم تفســبر

  هذا المجال
.المركزية عل قراراتها في
ة  :المادة التاسعة عشر

ــ قيــادة المنظمــة الفرعيــة. 1   العــام، و اللجنــة المركزيــة، و. لجنــة الفــرع ه 
اف عل تطــبيق مقــررات المــؤتمر الــوطيي و تقــوم لجنــة الفــرع بالشرــ
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اف عل تطبيقه عل صعيد الفرع و المجالت المسؤولة عليها ، و مؤتمر الفرع، و ببلورة الخط السياس  للمنظمة، و الشر .المكتب السياس 
ة عـن نشـاطاتها. 2 و يحـق لـه إبطــال. تقدم لجنة الفرع تقارير دورية عن عملها للمكتب السياس  الذي يشكل الهيئة القيادية المسـؤولة مباشـر

.مفعول جميع قراراتها
  حالة عدم توفر ذلك. 3

ي أعضائها في ، أو اللجنة المركزية، المسؤول عنها أمينا لها، و تنتخب أمينا لها من ببر .يشكل عضو المكتب السياس 
ون  :المادة العشر

ــ مجــال. 1  
ـ في ف عل تطــبيق مقــررات الهيئــات المركزيــة و لجنــة الفــرع و المــؤتمر المحلـ  ـ قيــادة المنظمــة المحليــة، و تشرــ اللجنــة المحليــة هـ 

.نضالها
يــة و التنظيميــة و تكـوين الطـر و قيــادة نضـالت. 2 تقوم اللجـان المحليـة بإنشــاء الخليـا و تنظيــم عملهـا و الســهر عل تنفيـذ مهماتهـا الجماهبر

ية ية و الجماهبر .الجماهبر محليا، و تأسيس و تدعيم التنظيمات الثورية شبه الجماهبر
ترفــع اللجــان المحليــة تقــارير دوريــة عــن نشــاطها إل لجنــة الفــرع، و يحــق للجنــة الفــرع توقيــف تنفيــذ قراراتهــا، و إبطــال مفعولهــا بمصــادقة. 3

.المكتب السياس 
  حالة عدم توفر ذلك. 4

ي أعضائها في .يقوم المسؤول عن اللجنة المحلية بدور أمينها، و تنتخب أمينا لها من ببر
ون  :المادة الحادية و العشر

الخلية
ـي. 1 ، و تجسـد العلقــة العضــوية ببر ة داخــل الجمــاهبر   تقـوم بتنفيـذ المهــام المباشرــ

ه ــ المنظمــة القاعديــة الساســية داخــل المنظمــة، فه ــ الــير
، و قيــادة نضـالتها، كمــا تقــوم بإنشــاء و وليتاريـا و الجمــاهبر الكادحـة، و تقــوم بتنفيـذ سياســات المنظمــة و شــعاراتها مــع الجمــاهبر المنظمــة و البر

ي عملهـــــا باســــــتمرار يـــــة، و الســـــهر عل تصـــــليبها و تحســـــبر ي جـــــدد، و النضـــــال داخـــــل. تطـــــوير التنظيمـــــات الثوريـــــة شـــــبه الجماهبر و إنشـــــاء ثـــــوريبر
ية و تطويرها اللينينيــة، و التجــارب المميـة، و الثـورة العربيـة، و بتطــوير-و تقـوم بالدعايـة و التحريـض و دراســة الماركســية. المنظمات الجماهبر

، و زرع الحيوية و روح العمل الخلق داخل المنظمة وليتاري، و الخلص الشيوع  ي النضباط البر .و تمتبر
وليتاريـــة، و. 2 ـــ المراكـــز البر  

عل جميـــع الهيئـــات القياديـــة المركزيـــة و الفرعيـــة و المحليـــة الســـهر بصـــورة أساســـية عل إنشـــاء خليـــا المنظمـــة في
ي   ـــ جميـــع مجـــالت التواجـــد الجمـــاهبر

المعامـــل، المنـــاجم، الحيـــاء الشـــعبية، الضـــيعات، الـــدواوير و القـــرى و المـــدارس و(مواقـــع الصـــدام، و في
ـ  تنفيـذ خـط المنظمــة و...) الكليات 

و عل تنظيم ممارستها و تصليبها سياسيا و إيديولوجيا باستمرار بالروح الثورية، حير تشكل أداة فعالة في
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.تطويره باضطراد
.ترفع الخليا تقارير دورية عن نشاطها إل اللجنة المحلية أو لجنة الفرع. 3
  حالة عدم توفر ذلك. 4

ي الخلية، و تنتخب أمينا لها في .يشكل عضو اللجنة المحلية أمبر
ون  :المادة الثانية و العشر

الخلية المرشحة
ي. 1 ي صـــالحبر ي متمرســـبر شـــيح و التصـــويت، و تهـــدف إل خلـــق و تربيـــة شـــيوعيبر تقـــوم الخليـــة المرشـــحة بجميـــع مهـــام الخليـــة، مـــا عـــدا حـــق البر

وليتارية   الطليعة البر
.للنضمام إل عضوية المنظمة، و الندماج في

ية. 2 ي داخل التنظيمات الثورية شبه الجماهبر ي المتقدمبر .تتكون الخليا المرشحة من المناضلبر
وليتاريـــا و. 3 ي جـــدد، مـــن صـــفوف البر يجـــب عل أعضـــاء المنظمـــة أن يســـدوا عنايـــة بالغـــة للخليـــا المرشـــحة، حـــير تتمكـــن مـــن تربيـــة شـــيوعيبر

وليتارية يفة، و المخلصة لقضية انتصار الثورة البر ي وسائر العناص الشر .الفلحبر
ــ الخليـــة المرشـــحة ،حســـب الظـــروف، مـــن الطلع عل كامـــل حيــــاة المنظمـــة الداخليـــة و. 4 ـي ، تمكبر ـــ تقــــرر الخليـــة أو الجهـــاز القيـــادي المباشر

.السهام فيها كليا أو جزئيا
ون  :المادة الثالثة و العشر

المناء
اف عل مراقبــــة تطــــبيق قراراتهــــا، و تنظيــــم وتنســــيق مهامهــــا و نشـــاطاتها و علقاتهــــا مـــع مختلـــف ــ يقـــوم أمنـــاء مختلـــف اللجــــان و الخليـــا بالشـر

ــــ حالــــة تعــــذر. هيئــــات المنظمــــة  
ــــ الظــــروف الطارئــــة، كمــــا يحــــق لهــــم اتخــــاذ المبــــادرات في  

و يحــــق لهــــم اســــتدعاؤها للجتماعــــات الســــتثنائية في
  الظروف العادية

.اجتماعاتها، عل أن تتم المحاسبة عليها في

الفصل السادس

المالية
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ون  :المادة الرابعة والعشر
اكاتهم. يشــكل تطــوير ماليــة المنظمــة إحــدى الواجهــات الساســية عل عــاتق جميــع العضــاء. 1  ــ عل أعضــاء المنظمــة بجــانب أداء اشــبر

و ينبعي
  تكتس  أهمية بالغة

.المالية بشكل منتظم، تطوير الموارد المالية للمنظمة الير
ي و الصــدقاء و المشــاريــــع. 2 ي و العــاطفبر عــات المناضــلبر ، و تبر ي اكات العضــاء، و العضــاء المرشــحبر تعتمــد المــوارد الماليــة للمنظمــة عل اشــبر

  الظروف الصعبة أن يفرض واجبات مالية إضافية عل العضاء. المالية
.و يمكن للمكتب السياس  في

ي حسب السلم التال  . 3 اكات المالية بالنسبة لعضاء المنظمة و العضاء المرشحبر :يتم تأدية الشبر
% 3. . . . . . . . . .د فأقل300المدخول الشهري من 
% 5. . . . . . . د 500د إل 300المدخول الشهري من 
% 7. . . . . . . د 700د إل 500المدخول الشهري من 
% 10. . . . . . .د 1000د إل 700المدخول الشهري من 

  50درهـــم و 1000% مقابـــل  10درهـــم، عليهـــم أن يـــدفعوا  1000و بالنســـبة للعضـــاء الـــذين يزيـــد مـــدخولهم عـــن 
و بالنســـبة. % عـــن البـــافر

.للتعويضات توزع عل شهور السنة، و ينطبق عليها السلم المذكور أعله

الفصل السابع

أحكام عامة

ون  :المادة الخامسة والعشر
ي. 1   حالة تعادل الصوات، يرجح صوت المبر

، و في .جميع القرارات تتخذ بواسطة التصويت بالغلبية بعد القناع الديمقراط 
يحــق ليــة هيئــة تنظيميـــة مــن أي مســتوى وضــع لئحــة داخليــة تفصــيلية عل هــدي هــذا النظـــام الـــداخل  لتنظيــم عملهــا، عل أن يصــادق. 2

.عليها المكتب السياس 
  قد تنشأ عن ذلك. 3

  الخلفات الير
، و البث في   تفسبر هذا النظام الداخل 

.للمكتب السياس  وحده الحق في
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ون  :المادة السادسة والعشر
ه. 1 ، أو تغيبر   تعديل هذا النظام الداخل 

.للمؤتمر وحده الحق في
، عل أن تخـــبر عمــوم. 2 يحــق للجنــة المركزيـــة تجميــد العمـــل بـــأي فصــل، أو مــادة، أو فقـــرة ،مـــن فصـــول و مــواد وفقـــرات هـــذا النظـــام الــداخل 

  العام
  تعميم عام، و تتحمل مسؤولية ذلك أمام المؤتمر الوطيي

.المنظمة بذلك في
، و تطـــبيقه بـــأكبر عـــزم و أشـــد إخلص، و بصـــورة خلقـــة عل جميـــع. 3 عل جميـــع أعضـــاء المنظمـــة العمـــل عل ســـيادة هـــذا النظـــام الـــداخل 

يـــا، تكـــون النـــواة الصـــلبة لحـــزب الوضـــاع الملموســـة للمنظمـــة و للبلد، و ذلـــك مـــن أجـــل تـــوفبر منظمـــة ثوريـــة طليعيـــة صـــلبة و راســـخة جماهبر
وليتاريا العظيم .البر
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ي من الصحراء
ي الحقيIر

الموقف الوطنف
ية و قواها الثورية و الديموقراطية و مهام الحركة الجماهبر

1974- يناير 19افتتاحية جريدة "إل المام" ــ عدد 

ـ  المغـرب، و أن
ا جـذريا قـد طــرأ عل الوضــع السياس ــ في جوازيــة مــن قضــية الصــحراء، قـد يعتقـد أن تغيبرــ إن مـن انسـاق مـع مواقــف الحــزاب البر

 
ي عشية و ضحاها حكمـا وطنيـا يسـع إل تحريـر الصـحراء مـن قبضــة السـتعمار الســبابي .كمشة الحسن – عبد ا – الدلي   قد أصبحت ببر

فما ه  الهداف الحقيقية للحكم ؟
جوازيـــة للتخفيـــف مـــن أزمتـــه السياســـية الخانقـــة  ـــ الحـــوار مـــع الحـــزاب البر  

ـــ للـــدخول في ئ ، كـــان الحكـــم يهير ـــ و يســـتهدف. منـــذ وفـــاة علل الفاس 
 ــ مرحلــة

ية و الحزاب السياسية بسهولة أكبر في جاع النفس للتمكن من قمع الحركة الجماهبر الحكم من الحوار، كما أكدت التجربة ذلك، اسبر
  لشـــعبنا، و تصـــاعد كفـــاح الشـــعوب المســـتعمرة و ســـقوط الحكـــم

  وصـــلتها وضـــعية الجمـــاهبر و نمـــو الحـــس الـــوطيي
لحقـــة، و أن الخطـــورة الـــير

  منـه الجمــاهبر الشـعبية لـدفع
يد و القمـع الـذي تعـابي تغــال، قـد شــكلت فرصـة ثمينــة اسـتغلها الحكـم لتغليـف البـؤس و التشـر   البر

الستعماري في
  الصحراء

  إل قبول اقتسام النفوذ في
.الستعمار السبابي

.هكذا جعل الحكم قضية الصحراء مركز سياسته الداخلية و الخارجية 
 ــ خطــابه

ياليــة، كمــا أعلــن الحســن ذلــك في   و المبر
إن الحكــم ل يرفــض الســيطرة القتصــادية و الثقافيــة و الوجــود العســكري للســتعمار الســبابي

 ــ المنطقــة
يــال . الخبرــ دون خجــل، لن مصــالحه ترتبــط ارتباطــا وثيقــا بمصــالحها في ادوري بالرأســمال المبر و هــو يســع إل دمــج رأســماله الكمــبر

ات الصــحراء  ــ اســتغلل المنطقــة و قمــع. الـذي يســتغل خبرــ
وع الحكــم يسـتهدف الســيطرة عل إدارة الصــحراء لتقويــة مشــاركته كطــرف في فمشرــ

ها جوازيــة، لضــمان تأييـد عــال   لخطتــه. جماهبر أما وسائله فل تتعدى الضجيج العلم  و النشاط الدبلوماس  للسفارات و قادة الحــزاب البر
وطه   للقبول ببعض شر

.و الضغط عل الستعمار السبابي
ورة تحرير الصحراء لذلك يطمس كــل. إن المصالح القتصادية و السياسية للطبقة الحاكمة ه  المحرك الوحيد لديماغوجية الحكم حول صي

  تنمية هذه المصالح 
  تقف حاجزا في

:العراقيل الير
 ـــ وســـعه لكتســـاب عناص مـــن الصـــحراء، تقـــف مـــع خطتـــه و- 1-

إن الحكـــم يتجاهـــل المطامـــح الحقيقيـــة لجمـــاهبر الصـــحراء، و يبـــذل كـــل مـــا في
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.تخدمها ليقوي وصايته عل سكان المنطقة و يفرض تمثيله لها أمام الرأي العام العربر  و الدول 
ــــ لطمــــس و قمــــع اســــتعداد شــــعبنا للــــدعم) راديــــو ، تلفــــزة ، صــــحف ( يعمــــل الحكــــم عل توســــيع ضــــجته العلميــــة - 2- و نشــــاطه الدبلوماس 

.الكفاج  النضال  لجماهبر الصحراء
ــ الجديــد ( يشــدد الحكــم إجراءاتـــه الدكتاتوريــة - 3-   الجهن  

، ســواء باتجــاه) تطــبيق القــانون القضــابئ لقمــع كــل المبــادرات النضــالية للجمــاهبر
  للجماهبر الصحراوية

اع الحريات الديموقراطية، أو باتجاه دعم كفاح التحرر الوطيي ي ي أوضاعها المعاشية و انبر .تحسبر
م تصــفية المصــالح الســتعمارية و- 4- ي ياليــة بــأن خطــة الحكـم ل تعــبر   و المبر

يبذل مبعوثو الحسن مجهودات جبارة لقنـاع الســتعمار الســبابي
يالية تحت شكل استعماري جديد  م ترسيخ السيطرة المبر ي   المنطقة، بل تعبر

يالية في .المبر
و هـاته محاولـة يائسـة. يقدم الحكم و الحزاب السياسية هاته الخطة كأن مجموع الشـعب و كــل الحــزاب و القـوى السياســية تتفـق عليهـا- 5-

  تناضــل مــن أجــل
  ترفــض هــذا الموقــف رفضــا قاطعــا، و تشــكل القــوة السياســية الوحيــدة الــير

لعــزل الحركــة الماركســية – اللينينيــة المغربيــة الــير
جوازية و تطرح قضية الصحراء من زاوية كفاحية ثورية .فضح الهداف الحقيقية للحكم و الحزاب البر

 
  المنطقة و يسع إل إخضاعها لنظام استعماري جديـد، ل ينـاهض مصـالح الســتعمار السـبابي

يالية في إن موقف الحكم يخدم السيطرة المبر
  الجوهر

.في
فقد كانت قبل ذلك تبحـث عــن صـيغة لقتســام مناصـب. أما الحزاب، فإن اتفاقها حول خطة الحكم، لم يتم بمناسبة مشكل الصحراء فقط

  عجلـــت. الحكومـــة مـــع النظـــام، نظـــرا لعجزهـــا عـــن تحقيـــق مصـــالحها بتجنيـــد الجمـــاهبر الشـــعبية
و لـــم تكـــن قضـــية الصـــحراء إل القـــاطرة الـــير

ط، مســـتندة عل الوعـــود ـــ دعـــم سياســـة الحكـــم بـــدون أي شرـــ  
جوازيـــة في بوصـــول عربـــة الحـــزاب إل محطـــة الحكـــم، هكـــذا دخلـــت الحـــزاب البر

  يقدمها . الكاذبة
".عن طيب خاطر"فكل حزب برجوازي ينتظر من الحكم أن يخفف القمع المسلط عليه، مقابل الخدمات الير

ــ جــوهره مــع موقــف حكــم عصــابة الحســن – عبــد ا – الــدلي   اللوطنيــة  
ــ في  

جوازيــة مــن الصــحراء يلتقر فقــد نصــبت. و موقــف الحــزاب البر
ء عل الطلق لتجنيــــد الجمــــاهبر الشــــعبية، و إطلق الحريــــات" لتحريرهــــا"الحســــن مــــدافعا عــــن قضــــية الصــــحراء و قائــــدا   ــــ

و لـــم تقـــم بــــأي سر
وط معيشتها، و القيام بدعم كفـاج  ملمـوس لنضـال الجمــاهبر الصــحراوية ي شر فقـد أصـبحت الحـزاب ذيليـة. الديموقراطية لتعبئتها و تحسبر

  منها الجماهبر الكادحة
  تعابي

يد و التجهيل و القمع الير .لسياسة الحكم، و تغض الطرف عن سياسة التجويــــع و التشر
فقـد شــكلت جمــاهبر الصـحراء عـبر التاريــــخ وحــدة متينــة. إن فرض وصاية الحكـم الرجعـ  عل جمــاهبر الصـحراء مهمــة رجعيـة و ليسـت وطنيـة

، و هـذه المســألة بديهيـة و واضـحة تمـام الوضـوح، لكـن الشـعب المغربر ــ قـد تعـرض إل عمليــة تقسـيم عل يـد السـتعمار ـ  مع الشـعب المغربر

244



: الوثائق الساسية1980 ــ 1970المنظمة الماركسية ــ اللينينية المغربية "إل المام": الخط الثوري: 

  المغرب
، الذي عزل منطقة الصحراء عن بافر  

  تربط المنطقة بالمغرب. السبابي
ة الحتلل عل تكسبر كل الصلت الير .و قد عمل طوال فبر

ـ علقــات القتصــاد الســتعماري، و وجهــت كفاحهــا ضــد الســتعمار للتخلــص مــن الســـتغلل البشـــع و ـ 
و دخلــت الجمـــاهبر الصــحراوية قهــرا في
  الذي يسلطه عليها

.القمع الوحسر
ــ المنطقــة و الســيطرة العســكرية و السياســية و الثقافيــة الســتعمارية عل كــل المنطقــة، و العمــل عل فصــل الصــحراء  

و إن تخلــف القتصــاد في
.عن المغرب بكل الوسائل، قد أدى إل نشوء واقع خاص رغم ارتباط المنطقة تاريخيا بالمغرب

، و طبيعة النضال و المهام السياســية، لــذلك كيب الجتماع  ا عن الصحراء، من حيث مستوى القتصاد و طبيعة البر إن المغرب يختلف كثبر
ــ لن ذلــك. فــإن حركتنــا الماركســية ــ اللينينيــة ل تعتــبر الجمــاهبر الصــحراوية تشــكل شــعبا متكــامل مســتقل اســتقلل كــامل عــن الشــعب المغربر 

ـ 
  بمفردهـا، و يفـرض عل المنطقــة وجــودا مسـتقل عـن المغـرب، و ثـورة وطنيـة ديموقراطيـة في

ك جماهبر الصحراء تجاه السـتعمار السـبابي يبر
 ــ إطــار الثــورة العربيــة

  تكافــح. الصــحراء ل ترتبــط بــالثورة المغربيــة إل في
 ــ ذلــك رأي جمــاهبر الصــحراء الــير

و تعتــبر حركتنــا الماركســية ــ اللينينيــة في
.ضد فصل المنطقة نهائيا عن الشعب المغربر  

و مـــن جهـــة أخـــرى ل تفـــرض حركتنـــا الماركســـية ــ اللينينيــــة أيـــة وصـــاية عل جمــــاهبر الصـــحراء، بادعـــاء أن المنطقـــة مغربيـــة و يجـــب ضـــمها إل
  إعادة بناء وحدتها مع الشعب المغربر  عل أسس نضالية هو الحاســم مهمــا

المغرب تعسفا، و يبقر رأي جماهبر الصحراء و قواها الوطنية في
جوازية .كان موقف الحكم و الحزاب البر

يــ الشــعب المغربر ــ و جمــاهبر الصــحراء، و تؤكد حركتنا الماركسية ــ اللينينية عل أن الوحدة القتصادية و الجتماعية و الثقافية و الكفاحية ببر
  و الحكـــم العميـــل المتـــواطئ معـــه، يجـــب إعـــادة بنائهـــا و يجـــب تقويتهـــا و إرســـاؤها مـــن

نظـــرا لتعرضـــها للتكســـبر مـــن طـــرف الســـتعمار الســـبابي
  المغرب و الصــحراء، و ديمــوقراط  ينــاهض الرجعيــة العميلــة

يالية في   يناهض الستعمار و المبر
، وطيي   ديموقراط 

جديد، و عل أساس وطيي
  المغرب

  الصحراء و الحكم العميل في
.فالطار الصحيح لعادة بناء هذه الوحدة هو الجمهورية الديموقراطية الشعبية. في

  للجمــاهبر الصــحراوية
و ل يمكن الوصول إل بناء جمهورية ديموقراطية شعبية عل أرض المغرب و الصحراء، إل بدمــج كفــاح التحــرر الـوطيي

كة و موحــدة  ــ كفــاح واحــد و جبهــة واحــدة و بأهــداف مشــبر
ة مهمــة. بكفــاح شــعبنا ضــد الحكــم الملك ــ العميــل، في  ــ هــذه المســبر

و يأخــذ شــعبنا في

يال  – الستعماري – الرجع    تتعرض لخبث المخططات عل أيدي الثالوث المبر
.المساهمة و الدعم لنضال الجماهبر الصحراوية، الير

و بمــا أن الحكــم يســلط النهــب و. و إن أشــكال الــدعم الكفــاج  يجــب أن تكــون كفاحيــة تعتمــد عل قــدرة الجمــاهبر و طاقاتهــا النضــالية العاليــة
، فــإن الكفــاح مــن أجــل دعــم نضــال جمــاهبر الصــحراء يرتبــط ارتباطــا وثيقــا بالنضــال الرهــاب عل الجمــاهبر الكادحــة لشــل اســتعدادها النضــال 
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اع الحريــات الديموقراطيـة المهضـومة ببلدنـا مـن أجــل تعبئتهــا للنضـال بجـانب ي ي الجمـاهبر لوضـاعها المعاشـية المزريــة، و انـبر مـن أجـل تحسـبر

 
  معركة التحرر الوطيي

.جماهبر الصحراء في
ـ  جبهـة واسـعة مناهضـة للحكـم، تناضـل مـن

ي في ي المخلصـبر ي الــديموقراطيبر إن إفشال مخططات الحكـم يتطلــب توحيـد صـفوف كـل المناضــلبر
:أجل 

:فرض الحريات الديموقراطية - 

اب*  حرية الصي
حرية التنظيم و التعببر* 
ي*  ي السياسيبر إطلق شاح المعتقلبر

وط معيشة الجماهبر -  ف شر :تحسير

رفع الجور* 
توقيف الطرد* 
تخفيض أثمان المواد الساسية* 
ة*  ائب غبر المباشر حذف الضي
ي*    عل فقراء وصغار الفلحبر

توزيــــع الراضي

ي جبهة مكافحة- 
.مساندة جماهبر الصحراء و النضال بجانبها ضد المشاريــــع الستعمارية فف

مساندة الثورة الفلسطينية- 
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حكم الحسن ـــ  عبدا ـــ الدليIي

حكم العطش و الجوع و الطرد و السيIي

1974 يوليوز 29 
حول الوضاع المزرية للجماهبر بطنجة" إل المام " منشور أصدرته 

ي   ذهب ضحيتها عدد من المواطنبر
  مقدمتها أزمة الماء الير

  في
  تأبر

و الير

:يا جماهبر طنجة 

ـ  مقـدمتها الطبقـة العاملـة
ـ  الـوقت الراهــن بتعمـق أزمـة الحكــم العميـل و تصـاعد نضـالت الجمـاهبر الشـعبية و في

ـ  المغـرب في
ي الوضـعية في .تتمبر

كمــا تتغييــ إذاعتــه" الديموقراطيــة"و" الحريــة"و " العيش الرغيد"فحكم عصابة الحسن – عبد ا –الدلي   ل يستطيع أن يضمن للجماهبر 
ــ وســيلة القمــع، حيــث أطلــق الرصــاص ــ الســتغلل و ه   

  تضــمن لــه البقــاء و الســتمرار في
و تلفزتــه، و لهــذا فهــو يســتعمل الوســيلة الوحيــدة الــير

ة، و اعتقــل و حــاكم  تلميــذا مــن مناضــل  النقابــة الوطنيــة للتلميــذ، كمــا اعتقــل و حــاكم 22عل عمــال جــرادة فأصــاب أربعــة منهــم بجــروح خطبرــ
  طنجة تمت محاكمة 

ا في   لطلبة المغرب، و أخبر
ـ  كــل وقـت و 3الطلبة من مناضل  التحاد الوطيي

، و هنــاك اعتقــالت و محاكمــات في ي مـواطنبر
...مكان 

 ــ كــل مكــان تخــوض نضــالت عديــدة للمطالبــة بحقوقهــا و
، فــإن الجمــاهبر الشــعبية في  ــ مقابــل سياســة كمشــة الحســن – عبــد ا – الــدلي  

و في
، حــق التنظيــم ( مــن أجــل الحريـــات الديموقراطيــة،  ـ الجــور، ضــد سياســة الطــرد، حــق الشــغل، حــق التعــببر ـ 

يع مــن أيــدي....)الزيـــادة في ، و تنــبر
ي مكاسب مهمة تشجعها عل المزيد من النضال .المستغلبر

ة، بسـبب سياسـة الحكـم الملكـ  العميـل    طنجة كجـزء مـن الجمــاهبر الشــعبية المغربيـة تعيــش وضـعية خطبرــ
سياســة: إن الجماهبر الشعبية في

يد و التجويــــع  ــ الحيــاء الشــعبية خاصــة . القمــع و التشرــ
 ــ مــدينتنا عامــة و في

،(و تظهــر خطــورة وضــعية الجمــاهبر الشــعبية في  
 ــ مكــادة، الســوابي

بيي
ـ  ...) المصل 

ـ  أزمـة المـاء حيـث ينقطــع المـاء في
ـ  أغلـب الوقـات، و ل تقـوم الســلطات العميلـة بأيـة محاولـة لمعالجـة الوضـعية، و" ســبيل"في

في
ــ الوطيلت ( هــذا ليــس غريبــا لن الطبقــة الحاكمــة تهتــم بمصــالحها   

ك الجمــاهبر تمــوت...) تصــدير المــاء إل جبــل طــارق، تــوفبر المــاء في و تــبر
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ي  5و مــن نتائــج أزمــة المــاء مــوت . عطشــا بعــدما تــدهورت وضــعيتها المعيشــية ــ مكــادة،  1(مــواطنبر  
ــ بيي  

ــ مرشــان،  2في  
ــ كســبارطا،  1في  

ــ 1في  
في

.، فمن المسؤول عن كل هذا ؟ إنها عصابة الحسن – عبد ا – الدلي   طبعا)المصل
ــ معمــل   

ر بطــرد مــا يزيــد عــن "تيســـمار"و مــن جهــة أخــرى فــإن الرأســمال  عبــد المنعــم الطنجــاوي في عــامل، و لــم تقــم 48، قــام و بــدون أي مــبر
ـ  إطارهــا هـ  التحـاد. بأيـة محاولـة لرجـاعهم" التحاد العـام"النقابة التقسيمية 

  يمكــن للعمـال أن يتحـدوا و يناضـلوا في
إن النقابـة الوحيــدة الـير

، و مــن ي ي النقــابيبر وقراطيبر عها العمال من الستعمار الفرنس  بدمائهم الطاهرة، و لقد تسلطت عليها كمشة مــن الــببر ي   انبر
المغربر  للشغل، الير

ي ها من هؤلء النتهازيبر .واجب العمال تطهبر
ـ قــام الحكــم العميــل باعتقــال و محاكمــة  ـي ـ حبر ـ 

ي مــن طنجــة، و ذلــك لنهــم رفعــوا أصــواتهم لدانــة سياســة النظـــام 3في و هنـــا تظهـــر لنــا. مــواطنبر
ي"ديماغوجيـــة  ـــ المـــؤمنبر ي الثلثـــة بعـــد تعـــذيبهم بالحكـــام" حـــام  الملـــة و الـــدين"و " أمبر ـــ الجلديـــن فلقـــد حكـــم عل المـــواطنبر إنـــه حقيقـــة أمبر

:التالية 
.درهم غرامة1000، سنة و 1- 
.درهم غرامة  500، ستة أشهر سجنا و 1-
.درهم غرامة  250، ستة أشهر سجنا و 1-

ـ  ميـدان التعليــم، فمــا زال الحكـم المتعفــن يتـابع سياســته التصـفوية ضـد أبنــاء الشـعب
ـ  امتحانــات. أمـا في

و قـد ظهـرت هــذه السياســة بوضـوح في
ـ  اللــف، أمـا  30أقســام الشــهادة حيــث كــانت نسـبة النجــاح 

 ــ الثــانوي تـم طـرد أزيـد 950في
هم الشــارع أي البطالــة، و كــذلك في مـن اللـف فمصــبر

  طنجة 440من 
.تلميذا في

  ما زالت مستمرة، قامت وزارة الداخلية بزيادة 
ة الير   إطار سياسة تفقبر الجماهبر الشعبية، و بعد موجة الغلء الكببر

 ــ ثمــن 10و في
فرنكــات في

ا قــام عمــال . الحــافلت رغــم أن ثمــن الكــازوال لـم يرتفــع اب بطــول  دام أكــب  مــن ) الجمعــة "( شبيســا"و أخبرــ و بفضــل نضــالهم و. أيــام 10بإصيــ
.وحدتهم و صمودهم استطاعوا تحقيق مطالبهم العادلة 

نا الشعبية بطنجة  :يا جماهبر

، إنــه نمــو و ازدهــار القمــع"النمــو و الزدهــار"إن حكم كمشة الحسن – عبد ا – الدلي   يغط  قمعه بحملــة ديماغوجيــة، و تتغييــ أبــواقه ب 
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ــ بالنســبة للجمــاهبر الشــعبية، و   
ــ نفــس الــوقت يقــوم النظــام. المــوال و البــذخ لــدى الطبقــة الحاكمــة" نمــو و ازدهــار"و الســتغلل الوحسر  

و في
إن الجماهبر تعرف جيـدا أن الحكـم الملكـ  المتعفـن ل يسـتطيع أن يحقـق لهـا. العميل بالتهريــــج و التآمر ضد جماهبر الصحراء العربية الغربية

، و ـي بمخططــات عصـابة الحســن – عبـد ا – الـدلي   ـ  لنـا أن نكـون واعبر
ياليـة و الصـهيونية، و ينبعي مطالبها لنـه عـدو الشـعب و عميــل المبر

ـــ نصـــبح قـــوة ل تقهـــر، قـــوة تســـحق أعـــداء الشـــعب و تقيـــم الجمهوريـــة الديموقراطيـــة الشـــعبية إن مطالبنـــا ل يمكـــن أن. أن نتوحـــد و ننتظـــم لك 
عها إل إذا تنظمنا و ناضلنا بجميع الوسائل ي .ننبر

ي الحياء الشعبية- 
ة فف لنناضل من أجل توفبر الماء بكبم

ي معمل تسمار- 
لنناضل من أجل توقيف الطرد فف

ي ديموقراطي علIي-  ي عربر ي تعليم شعنر
لنناضل ضد سياسة طرد أبناء الشعب و حرمانهم من حقهم فف

لنناضل ضد غلء المعيشة- 

ف الثلثة-  لنطالب بإطلق شاح المواطنير

لنناضل من أجل الحريات الديموقراطية- 
 

عاشت الجماهبر الشعبية

الهزيمة لعصابة الحسن – عبد ا – الدليIي
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من أجل عزل الحكم الرجعي العميل
تعزيز الوحدة النضالية

نامج الديموقراطي تحقيق البر
 

اير 12 1975 فبر
"إل المام"اللينينية المغربية - المنظمة الماركسية

يالية مـن جهـة و الجمــاهبر الشــعبية و قواهـا الوطنيـة و الديموقراطيــة مـن جهـة أخـرى، لـم يعـرف ي الحكم و المبر ان القوى ببر ي بالرغم من أن مبر
  تتعلـــق بـــالمواقف

  عرفتهـــا بلدنـــا، و بالخصـــوص تلـــك الـــير
ة، فســـنعمل عل توضـــيح مختلـــف التحـــولت الـــير ة الخبرـــ ا جوهريـــا خلل الفـــبر ـــ تغبر

.السياسية للحزاب الوطنية و بأزمة النظام
  يشتد استفحالها عل كافة المستويات رغم مناورة 

المزعوم الذي يستهدف منها حكم الجــرام التنفيــس عــن أزمتــه و" التفتح"هذه الزمة الير
.استجماع قوته للهجوم من جديد، و بشكل أعنف عل الجماهبر الشعبية، و كل القوى الوطنية و الديموقراطية الحقيقية

تصــــعيد نهــــب الجمــــاهبر و اضــــطهادها و تســــليط القمــــع عل الحركــــة الماركســــية اللينينيــــة و كــــل القــــوى المناضــــلة، تعمــــق تبعيــــة اقتصــــاد البلد
  يحــاول الحكـم العميــل تغليفهـا بالديماغوجيــة حــول

يالية، فرض الوصاية عل جماهبر الصحراء الغربية المحتلة، هـذه هـ  السياســة الـير للمبر
".التفتح"و" تحرير الصحراء"
يالية-  ادورية بالمبر تعمق اندماج الطبقة الحاكمة الكمبر

ياليــــة ــــ. تعمــــل الطبقــــة الحاكمــــة عل تعميــــق توثيــــق ارتبــــاط اقتصــــاد البلد بالمبر ، يــــوجه الحكــــم مجمــــل النتــــاج المحل  ـــ ــــ الميــــدان الفلجـ   
فقي

  أصــبحت تســتورد. للتصــدير، و بــذلك يقلــص مــن إنتــاج المــواد الساســية لعيــش الجمــاهبر
و قــد ارتفعــت نتيجــة لــذلك أثمــان هــذه المــواد الــير

...!كالحبوب و الزيت و البطاطس
ي مـن أراضـيهم قصـد يــ الفقــراء و المتوســطبر و لضمان النمو الشيــــع لرباحها، تجهز الطبقة الحاكمة ضيعات المعمرين الجدد و تجريد الفلحبر

يالية .تحويلها إل ضيعات تخصص لنتاج حاجيات السوق المبر
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ي يتم بعدة أشكال يــ عل بيـع أراضـيهم بأثمـان بخسـة، و" خدمـة المصـلحة العامـة"فمــن : و تجريد الفلحبر إل الضـغط المباشـر لرغــام الفلحبر
.انتهاء بالقمع و تحطيم الدواوير كما وقع بتسلطانت

 ــ الصــناعة، لـم تعمــل 
يــال  و تقويــة هيمنتهــا عل اقتصــاد" المغربــة"و في ادوري بالرأســمال المبر كمــا أوضــحنا ســالفا إل عل دمــج الرأســمال الكمــبر

  يهـــددها احتكـــار الطبقـــة الحاكمـــة لهـــم المـــوارد القتصـــادية بالنـــدحار البلد 
احتكـــار اللبـــان و  (  عل أنقـــاض مصـــالح البورجوازيـــة الوطنيـــة الـــير

...). قطاع الصيد
  تــدخل المغــرب و

ياليــة، بوضــع قــانون الســتثمارات الجديــد، فــإن رســاميل قليلــة جــدا ه ــ الــير و رغــم فتــح البــاب عل مضاعيه للرســاميل المبر
ة ا هاما و تضمن در الرباح بشعة كببر ي   ل تتطلب تجهبر

  القطاعات الير
.تستثمر في

ا،نتيجــة لـذلك   ــ البلد تعــرف جمــودا كــببر
ياليــةينتفــخ قطــاع الخــدمات و السمشة و تبقرــ الصــناعة في  يربــط أكــب  الســوق المحليــة بالســوق المبر

ادوري ورية لسبر القتصاد الكمبر   تتواجد فيها كل المواد المصنعة الضي
.الير

ياليـة ا، فقـد كـان إنجـازه يتوقـف بـالمطلق عل الرسـاميل المبر ياليـات. أما التصميم الخماس  الذي طبل له الحكم كـثبر و لمـا تحفظـت كــل المبر
  يتضـــمنها إل الفشـــل

ـــ معلقـــا، و انتهـــت أغلـــب المشـــاريــــع الـــير ـــ التصـــميم الخماس   
ة، بقر ـــ تزويـــد الحكـــم بقـــروض كـــببر  

و تتعمـــق أزمـــة الطبقـــة. في
ـ الــذي يمتــص نفقـــات ـ نفــس الــوقت توســع جهازهـــا القمعـ  ـ 

ياليــة عل اقتصــاد البلد، لكنهــا في الحاكمــة أكـــب  بفعــل انعكــاس الزمــة العامــة للمبر
يـــــ. باهظـــــة، مــــن أجـــــل تــــدعيم ســـــيطرة الحكـــــم البوليس ـــــ عل الجمـــــاهبر الشـــــعبية   يوليهــــا الحكــــم لتجهبر

 ـــــ هـــــذا الصــــدد تـــــدخل الهميـــــة الـــــير
و في

  يعمـل الحكـم العميــل بواســطتها
ـي الوسـائل الـير   الجهن ـ  الجديـد، و هـ  مـن ببر

العصابات الجرامية الموازيـة، و كـذلك تطـبيق النظـام القضــابئ
.عل ضمان حرية قمع الجماهبر و تسليط سيف المراقبة و التفتيش عل القوى الوطنية و الديموقراطية

، و يحاول تجاوزها باللجوء إل مناورات يستهدف من ورائها احتواء الحــزاب الوطنيــةعزلة الحكم العميلنتيجة تصعيد النهب و القمع تزداد 
.البورجوازية

و كـــان يحـــاول تطويعهـــا لخدمـــة خططـــه السياســـية و. لقـــد اعتـــاد الحكـــم العميـــل أن يلجـــأ إل الحـــوار مـــع الحـــزاب الوطنيـــة كلمـــا احتـــدت أزمتـــه
  تنخره

و كانت هذه العملية كمــا اكــدت التجربـة الملموســة تنتهـ  دائمـا إل توقيـف الحـوار و تسـليط القمــع عل. للتخفيف من حدة الزمة الير
.الحزاب المحاورة و العمل عل تصفية الحركة الماركسية – اللينينية، و كل القوى المناضلة

غشــــت، ســــارعت الحــــزاب الوطنيــــة باللتفــــاف حــــول مائــــدة الحــــوار ، و النتيجــــة كــــانت إعــــدام المناضــــل دهكــــون و رفــــاقه و 16فبعــــد انقلب 
  للقــوات الشــعبية 

  لطلبــة المغــرب و حظــر الصــحافة التقدميــة، و)جنــاح الربــاط ســابقا(توقيــف حــزب التحــاد الــوطيي
، و حــل التحــاد الــوطيي
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ي قمعية جديدة بشأن الحريات العامة .إصدار قوانبر
ــــ برامجهــــا و تحــــدد موقفهــــا منــــه بشــــكل واضــــح  

ة في اجعــــات كــــببر هــــذه.. ان الحكــــم يمــــارس شــــير الضــــغوطات عل الحــــزاب الوطنيــــة لتقــــوم ببر
  للقــــوات الشــــعبية 

 ) جنــــاح الربــــاط ســـابقا(الضـــغوطات مورســــت عل حــــزب التحــــاد الـــوطيي
بواســــطة العـــدامات و الختطافــــات الرهيبــــة الـــير

ي .تعرض لها عدد كببر من مناضل  الحزب المخلصبر
بمــوازاة هــذه الضــغوطات، اســتغل الحكــم العميــل ورقــة الصــحراء الغربيــة المحتلــة للــف الحــزاب البورجوازيــة حــوله و شــن حملــة تصــفية عل

 ــ فضــح مخططــاته و تجنيــد الحركــة"إل المــام"الحركــة الماركســية – اللينينيــة، ومنظمتنــا الصــامدة 
  تشــكل القــوة السياســية الساســية في

، الــير
ية ضده .الجماهبر

ــ الحيــاة السياســية"التفتــح"إن التكتيــك الــذي أطلــق عليــه اســم   
، يشــكل تفتحــا حــذرا عل الحــزاب الوطنيــة البورجوازيــة، و ل يشــكل تفتحــا في

  منــه الجمــاهبر الشــعبية
بــالبلد، أي أن تنــازلت الحكــم الطفيفــة للحــزاب الوطنيــة ل تنــص عل أي إجــراء يخفــف النهــب و القمــع الــذي تعــابي

  لشعير  و رجع 
ة، فالمنطق الذي يحكم سياسة الطبقة الحاكمة هو منطق ل وطيي .الغفبر

الحزاب البورجوازية
  ممارستها السياسية من موقف ضعف، و مراهنتها عل الحوار و النتخابات لها منطلقات و أهداف مختلفة

.كل الحزاب تنطلق حاليا في

:حزب الستقلل - 
ة الحكـــم، و أوضـــح المـــؤتمر التاســـع هـــذا التجـــاه، لقـــد تأكـــد لحـــزب الســـتقلل بـــالملموس أن الحكـــم ل يمكـــن أن ـــ إنـــه يتجـــه بالتدريــــج إل حظبر
ياليــــة و احتكـــــاره لكــــل مرافـــــق القتصـــــاد الساســـــية اختيـــــار يتعمـــــق و تؤكـــــده يضـــــمن ديموقراطيـــــة مـــــن النمـــــط البورجــــوازي، و أن ارتبـــــاطه بالمبر
مشـــاريعه القتصـــادية و السياســـية، و الحـــل الـــذي ارتـــآه الحـــزب هـــو محاولـــة إصـــلح النظـــام و التخفيـــف مـــن طـــابعه الســـتغلل  و القمع ـــ دون

  معركة سياسية ضده
.الدخول في

اكي :التحاد الشبر
  تعـرض لهـا 

  علقته مـع الحكـم العميــل مـن موقـع ضـعف، نظــرا لكـل الحملت الـير
، فينطلق أيضا في اك 

، و إذا"جنـاح الربـاط"أما التحاد الشبر
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 ــ مـع موقـف الحكـم الســتعماري الجديـد، فــإن الخلف و التنـاقض حــول كــثبر مـن القضـايا ســينفجر، لن الحكـم
كــان مـوقفه مـن الصــحراء يلتقر

اك  كمجموعـــة مـــن. مســـتعد لقمـــع أي تحـــرك نضـــال  حـــول أي شـــعار ديمـــوقراط 
و يحـــاول الحكـــم مـــن جهـــة أخـــرى الحتفـــاظ بالتحـــاد الشـــبر

ة سياسة الحكــم ية ستحدد بدرجة كببر الشخصيات المحاورة و إبعاده عن الجماهبر الشعبية، لذلك فإن مواقف الحزب من الحركة الجماهبر
.القمع  تجاهه

:اتحاد عبد ا إبراهيم
  ثقل تــأثبر فكــره البورجــوازي عل

وقراطية النقابية، و قوته تجد أسسها في أما اتحاد عبد ا إبراهيم، فيشكل المعبر السياس  عن مصالح الببر

 
وقراطيــة النقابيــة الــير ا، فــإن أغلــب نضــالت الطبقــة العاملــة ســتجهض بســهولة مــن طــرف الببر ــ هــذا التــأثبر كــببر  

الطبقــة العاملــة، و طالمــا بقر
 ــ صــفوف العمــال

 ــ إطــار خطــه البورجــوازي سيضــطر الحــزب للقيــام بنشــاطات نقابيــة عارضــة ليؤكــد للحكــم أنــه. تشــكل ذيل للبورجوازيــة في
و في

 ــ
وقراطيــة لتبيي ، كمــا أن ضــغط العمــال الــذين يعيشــون أوضــاعا مزريــة ســيدفع الحــزب و الببر  

يشــكل قــوة سياســية لهــا وزنهــا عل الصــعيد الـوطيي
.بعض النضالت المطلبية، قصد تقوية الوصاية عل الطبقة العاملة

اكية :حزب التقدم و الشبر
يـــ الحكـــم و بلـــدان  اك "يلعـــب حاليــا دور حلقـــة وصـــل ببر

و يشـــكل كـــذلك إحـــدى الدوات. نتيجـــة لتبعيتـــه للتحريفيـــة العالميـــة" المعســـكر الشـــبر
ـ  أزمـة سياسـية، و"إل المـام"لمحاربـة الحركـة الماركسـية – اللينينيــة و منظمتنــا الصــامدة 

، كمــا أن خطتــه تسـتهدف إنقـاذ النظـام كلمــا سـقط في
.لتؤكد ذلك بوضوح" الدينامية الجديدة"أن نداءات الحزب من أجل الموائد المستديرة، وحملته حول 

:الحركة الماركسية اللينينية
و هـ  تشـكل عـدوا لـدودا لحكـم الجــرام، و ه ــ ترفـض. إنها المعبر السياس  الفعل  عن مطامح الجماهبر الشعبية للتخلص من النهـب و القمـع

ـ مقــدمتها منظمتنـــا .أيـــة منـــاورة عل حســـاب الجمـــاهبر  ـ 
وليتاريــة، و" إل المــام"كمـــا أنهــا و في ترفـــض التخـــاذل و التنـــازل عــن مبادئهـــا الثوريــة البر

  صفوف الحزاب و المنظمات الوطنية، قد تثبر حقد العناص اليمينيــة المتطرفــة داخــل
بتشبتها بخط نضال  ثوري و بانتقادها لكل تخاذل في

ــ و الحــزاب الوطنيــة البورجوازيــة حــول ضــم الصــحراء الغربيــة إل. هــاته الحــزاب  
ــ الــوقت الــذي ارتفــع فيــه فجــأة ضــجيج الحكــم اللوطيي  

و في
 ــ نفــس الـوقت إل النضــال مـن

  كشفت عن جوهر القضية، و دعــت في
المغرب، كانت الحركة الماركسية اللينينية القوة السياسية الوحيدة الير
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، الذي وضعته انطلقا مـن تحليلهـا للظــروف الملموســة نامج الديموقراط  الدفاع  نامــج التأييـد النضــال  لكفـاح. أجل تحقيق البر و يتضــمن البر
، كنقطـــة أساســـية  

ات مـــن رفاقهـــا، مـــن أجـــل ترجمـــة.. جمــــاهبر الصـــحراء مـــن أجـــل التحـــرر الـــوطيي ــ ، مضـــحية بعشـر و ناضـــلت وســـط الجمـــاهبر
، و استجابت الجماهبر الشعبية لمواقف منظمتنا، مما أزعج النظام العميل و الحزاب البورجوازية،   كفاح الجماهبر

  الثوري في
موقفها الوطيي

  شنت حملة شعواء ضد منظمتنا العتيـدة، و اتهمتهــا بالخيانـة و الميـة السياســية 
و تـوج حكـم العمالـة هـذه الحملـة السياسـية للحـزاب... الير

ســــة، و جــــابه حـــــزب الســـــتقلل هــــده الحملــــة بالصــــمت و حـــــزب التقــــدم و البورجوازيــــة ضــــد الحركـــــة الماركســـــية اللينينيـــــة، بحملـــــة قمعيـــــة شر
اكية بتضــامن ملغــوم    تعرضــت لهــا الحركــة الماركســية اللينينيــة، يشــكل جــزءا مــن.. الشــبر

و إن عــدم اتخــاذ موقــف واضــح مــن الختطافــات الــير
ي أهمهـــا ـــ السياســـيبر ي   يشـــكل إطلق شاح المعتقلبر

1974و قـــد أثبتـــت اختطافـــات نونـــبر . الصـــمت عل المطـــالب الديموقراطيـــة لشـــعبنا و الـــير
ان العـــدو،كما أنهــا حطمــت نجاعــة التعــذيب، قــدرة رفاقنــا عل الصــمود أمــام أبشــع أشــكال التعــذيب، و قــدرة منظمتنــا عل الســتمرار وســط نبرــ

 ــ تخريــب المنظمــات الثوريــة
يــة و تعزيــز. الســلح الساس ــ للحكــم في و لــن تتخــذ منظمتنــا إرهــاب الحكــم كذريعــة للتخلــف عــن الحركــة الجماهبر

.ارتباطها بالجماهبر و تجنيدها و تصعيد نضالها ضد حكم العمالة

ية :الحركة الجماهبر
ـ  توقيـف نضـالتها

ية من خلل تطورها الملمـوس عـن فشــل الحكـم في فمــن بدايـة الصـيف إل اليـوم لـم تتوقـف الطبقـة. أبانت الحركة الجماهبر
  منها الطبقة العاملة

  ل زالت تعابي
.العاملة عن مقاومة نضالية لمناورات الحكم و الباطرونات، و هذا مع الثغرات الير

ــ ي يقــاومون يوميــا تعســف الحكــم العميــل، و مــا زالــوا ينهجــون أســاليب نضــالية بدائيــة تنته  ــ الصــغار و المتوســطبر ي ــ الباديــة، فــإن الفلحبر  
أمــا في

.غالبا إل الفشل
ي أ ي الثوريــتبر م و النقابــة الوطنيــة للتلميــذ، فــإن جمــاهبر الشــبيبة المدرســية تلتــف حولهــا و.ط.و.و رغــم الحظــر و القمــع المســلط عل النقــابتبر

، و تحقيــق الحريــات الديموقراطيــة، و إطلق  ــ رفــع رايــة التعليــم الشــعير  العربر ــ الــديموقراط  العل  ــ
تؤكــد بنضــالتها، قــدرتها عل الســتمرار في

عية أ جاع شرــ ي و اسبر ي السياسيبر ابات فــاس. (م و ضــمان الحــق النقـابر  للتلميـذ.ط.و.شاح المعتقلبر ابات المتقطعــة للتلميـذ و إصيــ و أن الصيــ
 ـــ كـــل الجامعـــة بمناســـبة ذكـــرى 

اب العـــام في  ـــ شـــهر دجنـــبر و الصيـــ
اب عـــن الطعـــام الـــذي يخوضـــه 24و الربـــاط و الـــدار البيضـــاء في ينـــاير، و الصيـــ
م و نائبه عبـد الواحـد بلكـببر ، و الـذي يتجـاوز الن.ط.و.طلبة و أساتذة، و كذلك عزيز لمنبه  رئيس أ 7تلميذا و 36معتقل  سجن البيضاء، 

ي يوما، لكبر دليل عل تلك النضالية ..).الثلثبر
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ولهــذا فــإن الوضــع الراهــن يتطلــب نضــال الحركــة الماركســية اللينينيــة و كافــة القــوى الوطنيــة الديموقراطيــة المناضــلة مــن أجــل توســيع الجبهــة

 ـــ
  تمـــر عل حســـاب الجمـــاهبر الشـــعبية، و تجســـيد في

المعارضـــة للنظـــام العميـــل، و الـــدفع بعزلتـــه إل أقض حـــد، و إحبـــاط كـــل المســـاومات الـــير
نامج الديموقراط  الثوري .الملموس، البر

يــة و قواهـا المناضـلة ان القـوى لصـالح الحركـة الجماهبر ي فالنتخابـات فضـل عـن كونهـا أسـلوبا يخـدم سـيطرة. هذا هو الطريق الوحيد لتغيبر مبر
  الغرب

  بلدنا مجرد كاريكاتور سخيف و حقبر للنتخابات في
  الغرب و يعطيها طلءا ديموقراطيا، فإنها في

وأثبتــت. البورجوازية عل الشعب في
  يعـرف الشـعب مسـبقا نتائجهـا

  تصحب النتخابات الير
ييف و القمع ه  الساليب الير ي و العتمـاد عل تحويـل اقتصـاد البلد.. التجربة أن البر

ياليـــة عل كافـــة المســـتويات، وهـــم ـــ مـــن داخـــل الحكومـــة تحـــت ســـيطرة الحكـــم العميـــل، الـــذي ربـــط المغـــرب بالمبر  
ـــ اتجـــاه وطيي  

و سياســـتها في
..فشله القاطع  58أكدت تجربة حكومة 

  فرض تنازلت فعلية ملموسة عل الحكم العميل
.يبقر أن تجنيد الجماهبر وقيادة نضالتها، هو الحاسم في

نامج الديموقراطي :البر

ة النضــالية  ــ هــذه المســبر
ي إل الســهام بشــكل فعــال في ي و الثــوريبر ي الــديموقراطيبر يــ و المناضــلبر ي الحقيقيبر وإن منظمتنــا إذ تــدعو جميــع الــوطنيبر

ـ 
نامـج المطلــير  الـذي يشــكل قاعـدة النضـال الـديموقراط  في ي أيديهم هذا البر ، لتضع ببر ية، و إفشال مخططات الحكم الرجع  للحركة الجماهبر

ية و كل القوى الوطنية و الديموقراطية و الثورية إل اللتفاف حوله  :المرحلة الراهنة، و تدعو مناضل  الحركة الجماهبر

:  الحريات الديموقراطية  - 

ي-  ي السياسيبر .إطلق شاح كافة المعتقلبر
  الجديد- 

.إلغاء القانون القضابئ
.م.ط.و.رفع المنع عن أ- 
اب و التعببر و التنظيم-  .حرية الصي
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.حل العصابات البوليسية الموازية- 
.إلغاء أحكام العدام- 
.مساواة المرأة مع الرجل و ضمان حقوقها الخاصة- 

وط معيشة الجماهبر  -  ف شر :  تحسير

.إقرار السلم المتحرك الجور- 
.تخفيض أثمان المواد الساسية- 
.الضمان الجتماع  و التعويضات و فرض القيود عل طرد العمال- 
ي-  ي الفقراء و الصغار و المتوسطبر .إلغاء الديون و تسهيل القروض عل الفلحبر
ي-  جعة عل فقراء و صغار الفلحبر   المسبر

.توزيــــع الراضي
ة-  ائب غبر المباشر .حذف الضي
 - 

  و نهج سياسة التصنيع الوطيي
.حماية القتصاد الوطيي

.ضمان تعميم مجانية الطب و الدواء- 

.  تعليم شعير  عربر  ديموقراط  عل  
.  التعميم – التعريب – المغربة – التوحيد  - 

 
.  تصفية القواعد العسكرية و تحرير سبتة و مليلية و الجزر الجعفرية و دعم كفاح جماهبر الصحراء من أجل التحرر الوطيي

  اليمن الديموقراطية
  الخليج و النظام الثوري في

.  دعم الثورة الفلسطينية و الثورة في
يالية   بناء الجبهة العالمية المناهضة للمبر

.  دعم حركة تحرر الشعوب و السهام في
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اء ة الخضف بيان منظمة إل المام حول المسبر

1975 أكتوبر 19
منظمة "إل المام" ـ الماركسية - اللينينية المغربية

ة  اء"أعلــن الحكــم الرجع ــ العميــل عــن تنظيــم مســبر  ــ ضــمان أي 350000يشــارك فيهــا " خضيــ
مــواطن ومواطنــة لضــم الصــحراء، بعــدما فشــل في

 ــ و العــال  
ــ و الفريقر   مــن الصــحراء لن الحســن. تأييــد جــدي عل الصــعيد العربر 

لكــن حكــم الخيانــة الوطنيــة ل يريــد طــرد الســتعمار الســبابي
  خطابه

  قال في
ض طريقنا لن نحاربه: « الثابي   اعبر

».إن كل حاجز إسبابي
  الــــذي يحتــــل ســــبتة و مليليــــة و الجــــزر الجعفريــــة، و ينهــــب ثرواتنــــا

 ــــ صــــالحه محاربــــة صــــديقه الســــتعمار الســــبابي
ــــ ليــــس في  

إن الحكــــم اللوطيي
.البحرية و الذي يحتل الصحراء و يذيق سكانها و مناضليها أبشع أشكال القمع و الرهاب

اء ـــ ة صـــفراء و ليســـت خضي   ينظمهـــا الحكـــم العميـــل، مســـبر
ة الـــير ة الخـــداع و النفـــاق. إن المســـبر و هـــو يهـــدف مـــن ورائهـــا إل اســـتعباد. إنهـــا مســـبر

ـــ الحـــرب ضـــد الجزائـــر الشـــقيقة  
ـــ شـــعبنا و الشـــعب الجزائـــري الـــذي. ســـكان الصـــحراء بـــالقوة و الـــدخول في ي إنـــه يريـــد خلـــق العـــداء مـــن جديـــد ببر

ياليـــة، و يهـــدف مـــن ورائهـــا إل ذبـــح مقـــاتل  الجبهـــة الشـــعبية لتحريـــر تجمعنـــا معـــه علقـــات الخـــوة و النضـــال و الكفـــاح ضـــد الســـتعمار و المبر
.الساقية و الوادي و تقسيم الصحراء مع موريتانيا

ات مــع حكــم ي مـن الدرجــة الثانيــة و تقســيم الرض و الخبرــ إن الحكم العميل يريد تشتيت سكان الصحراء و استعبادهم و تحويلهم إل مواطنبر
  الصحراء

يالية القتصادية و العسكرية في .ولد دادة، و ذلك لتوسيع أرباحه و الحفاظ عل المصالح المبر
  البطـــل، و الحكـــم

ي ضـــد المقاومـــة الفلســـطينية، و الســـلطان قـــابوس العميـــل ضـــد الشـــعب العمـــابي هـــذا هـــو الـــدور الـــذي يقـــوم بـــه الملـــك حســـبر
  إيرتريا

.الثيوبر  ضد الثورة في
  رجع  منسق يشمل كل العالم العربر 

يال  صهيوبي   مخطط امبر
و قد ابتدأ هــذا المخطــط بالتفــاق المريك ــ ـ. إن خطة الحكم العميل تدخل في

يـــا و الصـــحراء ـــ عمـــان و إيريتبر  
  العربيـــة و. الشائيل  ـ المضي المخـــزي، و يســـتمر في

ياليـــة يحـــاولون خنـــق حركـــة التحـــرر الـــوطيي إن خـــدام المبر
  وطننا العربر  الكببر

يالية و الصهيونية و الستعمار في .ترسيم مصالح المبر
  ترفــض اللتحــاق بــالمغرب لنهــا تعــرف أن الحكــم العميــل

  فرضــت إرادتهــا بالكفــاح المســلح ضــد الســتعمار الســبابي
إن جمــاهبر الصــحراء الــير
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  سنوات 
ـ  الـدم سـنة 58ـ  57الذي يطبل للتحرير و الوحدة هو الذي قتل مناضل  جيش التحرير في

، و59، و هو الذي أغرق منطقـة الريـف في
 ــ الــدار البيضــاء ســنة 

ف. 1965هــو الــذي وجــه فوهــات الــدبابات إل صــدور أبنــاء الشــعب في و ل ينس شــعبنا أن الكولونيــل الــدلي   الــذي يشرــ
ها   تقرير مصبر

  المهدي بن بركة الذي أكد عل حق جماهبر الصحراء في
ي عن اختطاف و اغتيال المناضل الوطيي ة من المسؤولبر .عل المسبر

يـــ ي إل خدمـــة الســـياد الرجعيبر إنـــه يرفـــض أن. إن الحكـــم يعتـــبر ســـكان الصـــحراء مجـــرد عبيـــد يجـــب أن ينتقلـــوا مـــن خدمـــة الســـياد الســـتعماريبر
ها كمـــا تـــراه ـ تحديــد مصــبر ـ 

ـ الكلم، و بحقهــا في ـ 
إنـــه يفــرض عليهـــا اللتحــاق بــالمغرب تحــت تهديــد الهـــراوة و. تتمتـــع جمـــاهبر الصـــحراء بحقهــا في

.الدبابات
، فإن الحسن العميل يضح أمام العالم بأشه أنه ل يريد محاربته مهما كانت الظروف  

.أما حكم فرانكو الستعماري الفاشسير
يـــ الــذين ســـيحاول الحكـــم جرهـــم بكـــل الوســـائل إل حـــرب غبرـــ  ـــ الصـــحراء، و ضــد إخواننـــا الجزائريبر

ة ؟ ضـــد إخواننـــا في ضـــد مـــن ســـتكافح المســـبر
ي المغربر  و الجزائري ي الشعببر .عادلة تسمم العلقات الخوية و النضالية ببر

  منهــا، و! نقــول ل لهــذه الحــرب 
 ــ ســبتة و مليليــة و الجــزر، نعــم لضــمها بــالقوة، نعــم لطــرد الســتعمار الســبابي

و نعــم للحــرب ضــد الســتعمار في
، نعـــم لتصـــفية القواعـــد العســـكرية المريكيـــة  

ـــ كفاحهـــا ضـــد الســـتعمار الســـبابي  
نعـــم للمســـاعدة العســـكرية و السياســـية لجمـــاهبر الصـــحراء في

.بالقنيطرة و سيدي يحير و بوقنادل
، و يتجهــــون إل  

ك ســــكان طنجــــة و تطــــوان و الناضـــور، ســــبتة و مليليــــة و الجــــزر الجعفريـــة المحتلــــة مـــن طـــرف الســــتعمار الســــبابي لمــــاذا ســـيبر
ـ  الـذي ل يهمــه مــن الصــحراء إل فوسـفاطها و أســماكها و تجارتهـا و ل

؟ هــذا هــو منطــق الحكـم اللوطيي ي الجنــوب لمحاربـة إخــوانهم الصــحراويبر
.يعط  سكانها حير حق الوجود 

ها، و ليــس مشــكل قانونيــا  ــ تقريــر مصــبر
ــ يــدور حــول حــق جمــاهبر الصــحراء في إن تاريــــخ الشــعوب و مصــائر. إن مشــكل الصــحراء مشــكل سياس 

و هــذه العلقــات. الشــعوب ل تقررهــا تصــويتات قضــاة محكمــة لهــاي، فلشــعبنا علقــات تاريخيـة مـع جمــاهبر الصــحراء ل تحتــاج إل تصــويت
ـ  الـذي قضـي عل جيــش. كانت اقتصادية و سياسية و ثقافية و كفاحية

  عل تخريبهـا بمســاعدة الحكـم اللوطيي
و قد عمل السـتعمار الســبابي

ــ شــعبنا و جمــاهبر الصــحراء ل يجــب أن تتــم عل أســاس القمــع و القهــر و الحتلل، و لكــن ي ــ الجنــوب، و لكــن إعــادة بنــاء الوحــدة ببر  
التحريــر في

  ديمقراط 
.عل أساس كفاح وطيي

ف بــذلك جــل المحافــل الدوليــة ها كمــا تعــبر  ــ تقريــر مصــبر
ف لهــا منظمتنــا بكامــل الحــق في   تعــبر

ة تبقرــ لجمــاهبر الصــحراء الــير و. إن الكلمــة الخبرــ
واجــــب شــــعبنا بعمــــاله و فلحيــــه و شــــبابه و نســــائه و جنــــوده هــــو مســــاعدتها ماديــــا و سياســــيا و عســــكريا لقتلع الجــــذور المتعفنــــة للســــتعمار
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  الصحراء
  الخبيث في

.السبابي
ـــ ســـحق جمـــاهبر الصـــحراء و  

ـــ أحضـــان الحكـــم العميـــل، لنـــه يلـــير  رغبتهـــا في  
عية البورجوازيـــة قـــد ارتمـــت كلهـــا دفعـــة واحـــدة في ـــ إن الحـــزاب الشر

اريو(طليعتها المناضلة الجبهة الشعبية  ي   بعض المكاسب الضــيقة، و)البولبر
  شن الحرب ضد الجزائر الشقيقة، كما يفتح لها الباب لجيي

، و في
 ــ. تبخرت كل مطالباتها بالديمقراطية

  وحل الخدمة السافرة للحكم العميل و تســاعده عمليــا في
هكذا تغرق الحزاب البورجوازية بشكل آخر في

نا الشعبية   منه جماهبر
.تغليف البؤس و الرهاب الذي تعابي

ته الصــفراء، تغطيــة أوضــاع الشــعب   ــ النهايــة عــن طريــق مســبر
 ــ كــل الدارات، و: إن حكــم القمــع و النهــب يحــاول في

فالرشــوة أصــبحت رســمية في
ائب، و التجار الصــغار ة الضي   خريبكة، و الفلحون يعانون من ثقل الديون و الرشوة و غلء السماد و كب 

ات كما وقع في العمال يطردون بالعشر
ـ  الثمــان

ي يحملهم حكم النهب مسؤولية الزيـادة في   حبر
ب أرباحهم من الصفر في و مهزلــة المهــازل، مهزلـة التعليـم، فالتســقيط خلل سـنة. تقبر

  منهـــا جـــل
  لزال يعـــابي

ـــ التعليـــم و الفلت مـــن الميـــة الـــير  
ة، و الطفـــال البريـــاء يحرمـــون مـــن حقهـــم في ـــ التحريـــر الكـــاذب وصـــل درجـــات خطبر

.آبائهم
ـ  الطرقــات و الشــوارع و إشـاعة روح الخـوف

، و بإقامـة الحـواجز في و يتوج حكم القمع هذه السياسة بتشديد المراقبــة البوليســية عل الجمـاهبر
يــ و عل. و الرهــاب ي اللينينيبر ي الماركســيبر ات المناضــلبر  ــ حــق شـعبنا البطــل، فعشرــ

و يضــيف الحكــم البوليس ــ إل ملفــه الســود جرائــم أخــرى في
  أبراهام و زروال عبد اللطيف و لحبابر  عبد الحفيظ، اختطفوا سنة 

.، و لزال بعضهم مجهول المصبر1974رأسهم الرفاق الشفابر
ـ  صـفوف الحركــة الماركســية اللينينيــة المغربيــة

عية حملــة اختطــاف واسـعة في ا، و قبل الخطاب الملك  شنت العصابات البوليسية اللشر وأخبر
 ــ
ي في ي مــن اتجــاه المناضــل البضي محمــد، يحــاكمون بعــدما أمضـي بعضــهم مايزيـد عل ســنتبر ي التحــاديبر ات المناضــلبر  ــ الــدار البيضــاء، و عشرــ

في

.الكهوف الشية لبوليس الدلي  
اب، إخفائهـا عل الشـعب و تـدويخه لكـ  ل يناضـل مـن ـ  الـبر

هـذا الواقــع، هــذه الجرائـم، يحــاول الحكـم و معـه الحــزاب البورجوازيــة المتمرغــة في
.أجل وضع حد لها

  و يجــول، و يلقرــ كــل التســهيلت
يــ يصــول فيهــا الســتعمار الســبابي  ــ حبر

ة الصــفراء اســتعمار ســبتة و مليليــة و الجــزر في و يتجاهــل زعمــاء المســبر
.من طرف صديقه الحميم الحكم الرجع  ببلدنا

 
ئ لستعباد جماهبر الصــحراء و شــن الحــرب عل. إن حكم عصابة الحسن ـ عبد ا ـ الدلي   ل يريد محاربة الستعمار السبابي إنه يريد و يهير

.الجزائر و تشديد استغلل شعبنا
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ـ ل لستعباد جماهبر الصحراء
ـ ل للحرب ضد الشعب الجزائري الشقيق

ي حكم الحسن و حكم ولد دادة ـ ل لتقسيم الصحراء ببر
ـ الكل لتحرير سبتة و مليلية و الجزر الجعفرية

ء لمساندة كفاح جماهبر الصحراء و طليعتها الجبهة الشعبية  
ـ كل سر

:لنناضل من أجل 
ي الوضاع المعاشية للجماهبر ـ تحسبر

ي من السجون و المعتقلت الشية ي السياسيبر ـ إطلق شاح المعتقلبر
وعية أوطم .ـ إطلق الحريات الديمقراطية، رفع الرقابة عن الصحافة، حرية التعببر و التجمع و التنظيم، إرجاع مشر
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هل يشكل سكان الصحراء الغربية شعبا؟
 

1976خريف 
"إل المام"المنظمة الماركسية –اللينينية المغربية 

تقديم

، من جهــة-أول يجب التأكيد عل أن الحركة الماركسية ي ، لتعيبر ي ي غبر متساويبر   استعمال مصطلحبر
اللينينية المغربية، ل يمكنها أن تستمر في

.الشعب المغربر  و من جهة أخرى الجماهبر الصحراوية
يــ تســمية"إعـادة بنـاء الوحــدة الوطنيـة للمغــرب والصـحراء الغربيـة عل أســس ديموقراطيــة" ،1974إن الموقـف المحـدد سـنة ، يـؤدي إل تعيبر

، و هذا خروج عن الماركسية اللينينية ي   التميبر
.سكان الصحراء الغربية وتسمية سكان المغرب، باعتبار مثل الجانب العددي في

السس التاريخية- 1

ــ داخــل 1974إن وثيقــة المنظمــة لشــتنبر - 1 ي   تــرد عل الرضــية الموزعــة مــن طــرف اليمبر
مــارس، أكــدت عل أنــه كــانت هنــاك وحــدة 23، الــير

ي المغرب و الصحراء الغربية حير نهاية القرن    مرحلة تاريخية مطابقة للمجتمع القطاع 19وطنية ما ببر
.، و في

ــ هــذا، أن ذلــك  
، و يعيي ، شــبه جمــاع  ــ الصــحراء الغربيــة مجتمــع يمكــن نعتــه بشــبه إقطــاع   

إذا عمقنــا هــذا التحليــل، نســتخرج أنــه كــان يوجــد في
ــ الســائدة  كة للرض ه   ــ الرع ــ( المجتمــع كــان مركبــا مــن قبائــل، حيــث كــانت الملكيــة المشــبر

ــ أنــه ضــمن هــذه التشــكيلة الجتماعيــة) .أراضي غبر
، و أعيان و رؤساء الزوايا الدينية  

ز ملكون للمواسر .مما كان يشكل جنينا للقطاعية... كان يبر
  المغرب

ة، و برجوازيـة. و هكذا كان المر بالنسبة لكل القبائل تقريبا في لكن تكـوين المـدن و انتشــار التجــارة، سـمحت بتشــكيل برجوازيـة صـغبر
  مرحلة التجارة ما قبل الرأسمالية ( مركنتيلية 

  في
).يعيي

يــ المغـرب و الصــحراء الغربيـة، - 2 أساسـا مـن القـرن الثـامن إل القـرن الرابــع) و كـذلك جـزء مـن موريطانيــا( لقد ترسخت الوحــدة الوطنيــة مـا ببر
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، كقطر غربر  للوطن العربر  .عشر
، أدى إل إضـــعاف هـــذه الوحـــدة الوطنيـــة، خاصـــة مـــن أسســـها القتصـــادية و19إل القـــرن  15إن جمـــود و تقهقـــر الدولـــة المغربيـــة مـــن القـــرن 

ة  ـــ كنفـــدراليات كـــببر  
ـــ الصـــحراء الغربيـــة، و تجمعهـــا في  

ـــ المقابـــل تقويـــة الحيـــاة المســـتقلة للقبائـــل في  
، و في ـــ أهمهـــا( الجتماعيـــة و إطارهـــا السياس 

 )الركيبات
ة هو الرابط الديولوجر  – الدييي   تلك الفبر

  في
.، و الرابط الساس  الذي بقر

ـــ مـــن القـــرن - 3 ـــ الصـــحراء، و منـــذ الربــع الخبر  
ــ في ـ  ــ الغـــرب العربر ـ 

يـــال  في ، و لقـــد ردت القبائـــل الصـــحراوية عل هـــذا19لقـــد بـــدأ التغلغـــل المبر
يــ ـ  و سياسـ  مـاء العينبر

ي الوحدة القبلية فيما بينها، تحـت قيـادة زعيـم دييي منـذ ذلـك التاريــــخ ، وخلل كــل المرحلـة الطويلـة مـن. التدخل بتمتبر
  اســتمرت حــير 

، الــير يــال  ــ أعل1935المقاومــة المســلحة ضــد التــدخل المبر  
، أي أزيــد مــن نصــف قــرن، تبلــورت وحــدة القبائــل الصــحراوية في

 
.مرحلة من مراحل التكوين الوطيي

 ــ العيــون و الداخلــة، و لــم يســتطع أبــدا
 ــ ثكنــات في

  انحض في
إن هــذه الوحــدة اســتمرت فيمــا بعــد هــذه المرحلــة، خاصــة و أن الســتعمار الســبابي

.احتلل كل الصحراء الغربية

ي- 4 ، و تشكلت الوحدة ما ببر ي ك مع السكان الصحراويبر جوازية، لم تحاول قط تنظيم النضال المشبر إن الحركة الوطنية المغربية، بقيادة البر
ي ـــ هــــاتبر  

  لـــم تكـــن موجــــودة إل في
جوازيــــة الـــير ــ منطقـــة الحمايــــة الفرنســـية، و منطقـــة الشــــمال للحمايـــة الســــبانية، حــــول البر ـ 

الحركـــة الوطنيـــة في
ي جوازية. المنطقتبر   الواقع الفعل  مجهولة من طرف الحركة الوطنية المغربية الواقعة تحت قيادة البر

.لكن الصحراء الغربية بقيت في

ياليـــــة، و ذلــــك بمشـــــاركتها ســـــنة - 5 جوازيـــــة تركـــــت بصـــــفة مطلقـــــة الصـــــحراء الغربيـــــة إل المبر  ـــــ 58-56بـــــل أكـــــب  مــــن هـــــذا، فـــــإن القيـــــادة البر
في

اير   لفبر
يالية، و بالخصوص الهجوم العدوابي ادوري، و بتواطؤ مع المبر الــذي 58مــارس - التفاقيات والعمال المقررة من طرف النظام الكمبر

  ســنة
  الشــعب الفلســـطييي

، و أخرجهــم بــذلك مــن أراضــيهم، تمامــا كمـــا شــتت العــدوان الصـــهيوبي ي شـــتت الجــزء الكــببر مــن الســـكان الصـــحراويبر
1948.

 ــ مرحلـة أعل، ابتــداءا مـن ســنة - 6
و قـد كــانت الجبهـة الشــعبية لتحريـر الســاقية الحمــراء و. 1967لقـد تشــكلت الحركــة الوطنيـة الصــحراوية في
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ى ليونيو    قادت المظاهرات الكبر
ي 1970واد الذهب ه  الير ي الصحراويبر ات من الوطنيبر .بالعيون، حيث سقط العشر

تحـــدد بوضـــوح أكـــاذيب العـــروي، و أولئــك الـــذين لـــم تعـــد تربطهـــم بالماركســـية اللينينيـــة أيـــة شـــعرة، و الـــذين يحـــددون 6إل  3إن النقـــط مــن ( 
ي    الصحراء فيما ببر

 ).75-72نشوء الفكرة الوطنية في

ي- 2 ي الغرب العربر
الثورة فف

  هذا الطار يجب67منذ هزيمة 
وليتارية، في ورة القيادة البر جوازية، و صي ، و المسألة المطروحة بالنسبة للثورة العربية، ه  تجاوز القيادة البر

ا عــن قطيعــة تامــة مــع ــ طــرح المســألة بصــيغ و مفــاهيم، قيــادة برجوازيــة، إل تعــببر  
، و ليــس الســتمرار في ــ ــ الغــرب العربر   

ورة الثــورة في وضــع ســبر
  الغرب العربر 

  هذا الطار أيضا، يجب وضع المسألة الوطنية في
.الماركسية اللينينية، و في

  أيضــا، هــذا المــآل
ــ دينامكيتهــا، أي انطلقـــا مــن جــذورها التاريخيــة و مآلهــا التــاريجي  

ـ وضــعها في ـ 
وليتــاري للمســألة الوطنيــة، يعيي إن المنظــور البر

وليتارية .الذي يحدد ضمن الثورة البر
ـــ كإطــــار للثــــورة الديموقراطيــــة ـ  ــــ الغــــرب العربر  

عل هــــذه الســــس يجــــب عل الحركــــة الماركســــية اللينينيــــة المغربيــــة، أن تضــــع مســــألة الثــــورة في
.الشعبية المغربية، و كجزء من الثورة العربية

ي بالخصوص؟ لماذا هذا الطار، و لماذا الغرب العربر

ـــ الواقـــع، اعتبـــار الثـــورة- 1  
، هـــو في ـــ إ ن عـــدم تحديـــد الطـــار، و الكتفـــاء بطـــرح الفـــق الشـــمول  للثـــورة العربيـــة، أو عل الحســـن للمغـــرب العربر 

ـ 
ـي دولـة و أخـرى، و ليـس في ـ  بتطــوير الروابـط مـا ببر الوطنيــة الشـعبية المغربيـة غايـة نهائيـة، انطلقــا منهـا، يبيـي المغــرب العربر ــ أو الـوطن العربر

ك .نضال ثوري مشبر

.إن هذا الفهم يؤدي حتما إل الشوفينية، إما بشكلها التوسع  اتجاه الصحراء الغربية، و إما بشكلها النعزال 

ـ - 2
ياليـة في ـ  القضـاء عل الهيمنـة المبر

كة في ي المغرب و الصحراء الغربية، و المهمة المشـبر   توجد ما ببر
إن الروابط التاريخية الموضوعية، الير
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ـ  كــل
ورة واحـدة، يمكـن ان تعـرف مراحــل خاصـة في ـ  سـبر

ـ  الغـرب العربر ــ في
، تفـرض وحــدة الثـورة في كــل هــذه المنطقـة الغربيـة مـن الـوطن العربر ــ

.تبقر مرتبطة ارتباطا جدليا فيما بينها) المراحل الخاصة (من البلدان الثلث، لكنها 

وليتاريـــة، و ليـــس الدعـــاء -3 ـــ القيـــادة البر ياليـــة، ه   ـــ البلـــدان الثلث، للوصـــول إل القضـــاء عل المبر
كمـــا تفعـــل مجموعـــة(إن مســـألة الســـاعة في

ي ل   باريس 23اليمبر
  تريـد القفـز عل وجـود) مارس في

با مـن سـوء النيـة، الــير ـ  الصـحراء الغربيـة ل يســمح بـذلك، إل صيــ
بان الواقع الجتماع  في

وليتاريــة، كقــوة جوهريــة للثــورة الوطنيــة الديموقراطيــة حيــث يظــل ــ للقيــادة البر  
ــ العيــون و بــوكراع، كمــا يجهــل المفهــوم اللينييي  

طبقــة عاملــة في
.الفلحون القوة الساسية فيها

وط الفضـــــل لتحقيـــــق القيـــــادة ـــــ ورة الثوريـــــة الواحـــــدة، تتـــــوفر الشر ـــــ نفـــــس الســـــبر  
، موحـــــدين جـــــدليا في ـــــ ـــــ البلـــــدان الثلث للغـــــرب العربر   

وأنـــــه لقي
  المرحلة التاريخية الراهنة

وليتارية، عل مجموع الغرب العربر  في .البر
وري تحديد النقط التية وط التاريخية و الفق الثوري، يصح، و يصبح من الضي :استنتاجا مما سبق، و بدمج الشر

  صحراوي- 1
وجود كيان وطيي

، يشكل مجموعة واحدة مبنية تاريخيا، و- 2  
  الموريطابي

، و الكيان الوطيي   المغربر 
  الصحراوي مثله مثل الكيان الوطيي

إن هذا الكيان الوطيي
  الغرب العربر 

  ه  الثورة في
ورة الثورية، الير   نفس السبر

.موضوعة في

  تشـــكل كل مـــن هـــذه الكيانـــات الوطنيـــة
يـــ الجمـــاهبر الـــير   يجـــب أن تحـــدد المصـــطلح الصـــحيح، و نفـــس المصـــطلح لتعيبر

هـــذه ه ـــ الســـس الـــير
.الثلث، إن مصطلح الجماهبر ل يعكس وجود هذه الكيانات الوطنية

 ـــ الغـــرب العربر ـــ كجـــزء ل يتجـــزأ مـــن"الشـــعوب"و يبقرـــ مصـــطلح 
 ـــ ديناميـــة الثـــورة في

 ـــ دينـــامكيته، يعيي
يطة أن يوضـــع في ، هـــو الكـــب  ملئمـــة، شرـــ

.الثورة العربية المظفرة
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الجمهورية العربية الصحراوية

ي ي الغرب العربر
انطلقة الثورة فف

1976خريف 
المنظمة الماركسية –اللينينية المغربية "إل المام"

.إن المغرب و الصحراء و موريطانيا يشكلون ثلث كيانات وطنية بمجموعها، تشكل القطر الغربر  للوطن العربر - 1

ـ إل حــدود- 2 ـ   الغــرب العربر
ـ ـي ــ مرحلــة المجتمــع شــبه القطــاع  و شــبه الجمــاع  الــذي كــان يمبر  

لقــد تكــونت الســس التاريخيــة لهــذا القطــر، في
.الدخول الستعماري

إن الــــــدخول الســــــتعماري أدى إل تطــــــور مختلــــــف لهــــــذه البلــــــدان الثلث، تحــــــت ســــــيطرة الســــــتعمار، خلل هــــــذا التطــــــور، بــــــدأت تظهــــــر- 3
يــ . خصوصــيات كيانــاتهم الوطنيــة  ــ المغــرب و موريطانيــا مــا ببر

ادوريــة في ، و مســاهمتهم الفعالــة1960 -1956فتكــوين الطبقــات الحاكمــة الكمبر
ياليـة لسـنة  ـ  المــؤامرة المبر

ـ  الغـرب العربر ــ مســتحيلة، و ذلـك تحـت 1958في
، جعلـت إعـادة بنـاء الوحــدة الوطنيـة في ي ضـد السـكان الصـحراويبر

  هذه الخيانة
  تواطأت في

جوازية الوطنية الير .قيادة هذه الطبقات البر

 ـــ مســـتوى1960 و 1956إن تكـــوين الدولـــة المغربيـــة و الدولـــة الموريطانيـــة ابتـــداءا مـــن - 4
، و تكـــوين الحركـــة الوطنيـــة التحرريـــة الصـــحراوية في

.، قد ركزت هذه الكيانات الوطنية1967عال ابتداءا من

ورة- 5 وليتاريـا تحـدد صـي ، تحـت قيــادة البر ـ  ـ  الغــرب العربر
ك و كـذا تطــور الثـورة الوطنيـة الديموقراطيــة الشــعبية في   المشـبر

  الـوطيي
لكن الماضي

  الغرب العربر  عل أسس ديموقراطية
.إعادة بناء الوحدة الوطنية في
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وليتاريا- 6   الغرب العربر  تحت قيادة البر
ورة شاملة للثورة الوطنية الديموقراطية الشعبية في   سبر

.ل يمكن إعادة هذا البناء إل في

ـ - 7
ياليـة في  ــ إحــدى الحلقــات الضــعيفة للمبر

  الغرب العربر  انتصارات جزئيــة في
ورة الثورة الديموقراطية الشعبية في من الممكن أن تحقق سبر

  الغرب العربر  إل عل مســتوى الغــرب العربر ــ
يالية في   عل سيطرة المبر

  القضاء النهابئ
، لكنه ل يمكن أن تصل إل نهايتها، يعيي الغرب العربر 

.أجمعه

وليتاريــة- 8 ـ  مراحـل الثـورة البر
ة غبر منقطعــة في   الغرب العربر  كمسبر

  مرحلة أعل، إن تطور الثورة الوطنية الديموقراطية الشعبية في
و حير في

وليتاريا ورة الثورية لبناء الوطن العربر  تحت قيادة البر   إطار السبر
اكية، ل يمكن أن يصل إل نهايته إل في .من أجل بناء الشبر

  للشــعب- 9
، و لهــذا فــإن انتصــار النضــال التحــرري الــوطيي ــ ــ الغــرب العربر   

ياليــة في ــ سلســلة المبر  
إن الصــحراء الغربيــة تشــكل أضــعف حلقــة في

ـ  كــل أرض
الصـحراوي تحـت قيــادة الجبهـة الشــعبية لتحريـر السـاقية الحمــراء و واد الـذهب، و إقامـة الجمهوريـة العربيـة الشــعبية الصــحراوية في

  الغرب العربر 
  المرحلة الحالية للثورة في

.الصحراء ممكنة، و تشكل الهدف المركزي في

، يشــكل- 10   المغرب و موريتانيا للنضال من أجل تحقيق الهدف المركزي الحــال 
إن الدعم الحازم و بدون تحفظ من طرف القوى الثورية في

، و عدم الستجابة لهذا الواجب هو خروج عن الماركسية اللينينية   الغرب العربر 
ي في ي اللينينيبر .واجب كل الماركسيبر

 ــ مراحــل للثــورة- 11
ورة غبرــ المنقطعــة وفي  ــ الســبر

وليتــاري، إل إذا انــدمجت في  ــ الطريــق البر
 ــ الصــحراء، في

ل يمكــن تــدعيم الجمهوريــة العربيــة في
وليتاريا   الغرب العربر  تحت قيادة البر

.الوطنية الديموقراطية الشعبية في

يـــ للبلــدان الثلث و منظمــاتهم، أن يبــذلوا كــل مجهــوداتهم لضــمان هــذا النــدماج للثــورة الوطنيــة الديموقراطيــة- 12 ي اللينينيبر عل الماركســيبر
  كل من البلدان الثلث

ورة واحدة، و اعتبار خصوصية النضال الثوري في   سبر
.الشعبية في
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"المرحلوية أو النيومنشفية"

ي
إشارات حول أحد المظاهر الساسية للفكر اليمينف

ي الحركة الماركسية ــ اللينينية المغربي
ةفف

1976 نونبر 30 ـ 29
ي (غبيلة) الدار البيضاء

السجن المدبف

طرح المسألة:

ــ داخـــل الحركـــة الماركســـية – اللينينيـــة المغربيـــة، فيمـــا يتعلـــق بواحـــدة مـــن المظـــاهر ـي ــ هـــذه الملحظــــة، إل تحديـــد أســـس نقـــد فكـــر اليمبر ترمـ 
ـ  نفــس النســق،

  هو "النخبوية"، و سنخص ذلك بملحظــة في
  هذا الفكر اليمييي

  الساس  في
  نعنونها "المرحلوية"ة المظهر الثابي

الساسية الير
: ك التال 

  النهاية إل الساس المشبر
  تعودان في

  هذا الفكر اليمييي
ي في ي بالخص، أن هذين المظهرين الساسيبر وسنببر

  اســتحوذت بطريقــة ملتويــة عل قيــادة 
، الــير يــ  مــارس، هنــاك اســتحالة تجــاوز التصــور البورجــوازي للمعرفــة، مــن23- بالنســبة لمجموعــة اليمبر

ـ  أطروحتــه الثالثــة حــول فيوربــاخ،
  تم تعريفهـا مـن طـرف مـاركس، في

وليتاري للمعرفة، تلك الير   ممارستها الفعلية، التصور البر
أجل أن تدمج في

  الممارسة"
  "في

  طورها ماو تس  تونغ في
والير

  لــم تقــر بهــا هــذه المجموعــة أبــدا، بــل حــير أنهــا ذهبــت إل إدانتهــا شــكليا، تطبــع بشــكل واضــح التصــورات السياســية و
إذا كــانت النخبويــة، الــير

 ـــ هـــذا، كمـــا يظهـــر، فهـــذه المجموعـــة اليمينيـــة تبقرـــ
، فالمرحلويـــة أكـــب  مكـــراة في ـــ اليديولوجيـــة و التنظيميـــة لهـــذه المجموعـــة و ســـلوكها السياس 
، أي ل تظهر أبدا بوجهها المكشوف ي ي به النتهازية، كما أكد عليها لينبر .3مطابقة لما تتمبر

إل أن "المرحلويــــة"،  يمكــــن أن توضــــح انطلقــــا مــــن مواقــــف متعــــددة لهــــذه المجموعــــة، وبــــالخص، انطلقــــا مــــن "ملحظــــات باريســــية حــــول

 ــ انظرمقالة لينين :"الماركسية و التحريفية" ةالمترجم)3
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.4الصحراء "
: و بالساس، فهذا التصور يمكن تلخيصه كالتال 

- المرحلــــة الحاليــــة مـــن الثــــورة الديموقراطيــــة المغربيــــة، ه ــــ مرحلــــة بورجوازيــــة تقودهــــا البورجوازيــــة، ووحــــده نجــــاح هــــذه المرحلــــة، هــــو الــــذي
وليتاريـــةة مـــن هنـــا يلـــزم وليتاريـــا، و يمكـــن مـــن الـــدخول إل المرحلـــة العليـــا  مـــن الثـــورة البر سيســـمح بـــالتطور الرأســـمال  للبلد، وبالتـــال  تطـــور البر

ورة أخذ موقعها التبع  تجاه الحزاب البورجوازية حير بالنسبة للصحراءة بالنسبة للحركة الماركسية اللينينية، صي
  تمثــل مــع

 ــ لبنــان ، الــير
" في يــ هــاته، فــإن "منظمــة العمــل الشــيوع  إذا كــان هــذا التصــور، لــم يعــبر عنــه بصــفة واضــحة مــن طــرف مجموعــة اليمبر

ـ  اسـتجواب منشـور مـن
، الـذي تسـتند إليـه هـذه المجموعـة، فقـد قـامت بـذاك في " القطـب اليــديولوجر  ي "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطبر

اسيون" بتاريــــخ  ، حيث يضح أحد قادة هـذه المنظمــة:  "إن شـيوعيا لبنانيـا، هــو ثـوري بـالمعيي76 – 3 – 22طرف الصحيفة الفرنسية "ليبر
  القرن 

 ــ النهايــة قيــادة18الذي كان عندكم في
، إننا نناضل من أجل ديمقراطية بورجوازية حقيقية، مــن أجــل أن تتحمــل البورجوازيــة اللبنانيــة في

" العـــدد  ي  ـــ مجلـــة " خمســـبر
ـــ لبنـــان، انظـــر مجلـــة " شـــؤون فلســـطينية "،2دولـــة عضية" ( ورد  هـــذا المقتطـــف في  

) ( حـــول نقـــد هـــذا التصـــور في
 )1976مارس 

  أدت ب"الجبهــــــة
ــــــ الــــــير ، ه   

  الفلســــــطييي
ورة التحــــــرر الــــــوطيي ــــــ هــــــذا الموضــــــوع، إل أن نفــــــس هــــــذه "المرحلويــــــة" المطبقــــــة عل ســــــبر  

نشــــــبر في
" إل الفلس اليديولوجر  و السياس  الذي نعرفه، وهذا، دون أن نحسب الخطورة القصـوى لموقفهـا ي الديمقراطية الشعبية لتحرير فلسطبر

ي ، مجلة شؤون فلسطينية ، ابريل  " ( انظر نقد الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطبر  ) (الكاتب )1976حول " الكيان القوم  الشائيل 
، عليهـــا أن تقـــود ـــ ـــ نفـــس الفلس اليـــديولوجر  و السياس   

ز مـــن الســـقوط في ـــ تحـــبر لجـــل ذلـــك، عل الحركـــة الماركســـية اللينينيـــة المغربيـــة، لك 
ي صفوفهاة ، الذي ما زال يوجد ببر  

صاعا دون رحمة ضد الفكر اليمييي
وري التذكبر ب : لهذه الغاية، وحول هذه النقطة بالذات، أي" المرحلوية "، من الضي

ـــ الثـــورة-1  
اكية الديمقراطيـــة  في ـــ كتـــابه:  "خطتـــا الشـــبر  

جوازيـــة، كمـــا جـــاء في ـــ الثـــورة الديمقراطيـــة البر  
ولتاريـــة في ، حـــول القيـــادة البر ـــ ي  تعـــاليم لينبر

رسلتها قيادة منظمة "4
م
مر بوثيقة ا

م
 مارس" بالخارج إلى السجن المدني "غبيلة"  بالدار البيضاء. وتضمنت مواقف يمينية من قضية الصحراء و غيرها ةالمترجم)23 ــ يتعلق ال
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الروسية "ة
يالية ة-2 ة المبر   الفبر

  ظروف بلد شبه مستعمر في
  الثورة الديمقراطية الشعبية، في

وليتارية في  تعاليم ماو تس  تونغ، حول القيادة البر
  كتابه "عل خط كارل ماركس "-3

.5 تعاليم الثورة الوطنية الديمقراطية الفيتنامية، كما تم تعميمها عل يد تريونغ شينه، في
هذا التذكبر سيكون موضوعا لشارات خاصةة

 ــ اتجــاه معــاكس للمحاولــة
ة، تتموقــع في   تســمح بتحديــد، لمــاذا هــذه الخبرــ

نريــد هنــا، أن نعــبر عــن بعــض الســس النظريــة للجدليــة الماديــة، الــير
  تقود إل "المرحلوية "ة  

جوازية الير الميكانيكية البر

 ـ بعض السس النظرية للمادية الجدلية1
 ـ التناقض و الحركة1ـ 

  جوهر الشياء نفسها"
ي التالية : "الجدلية ه  دراسة التناقض في   التناقض"، ذكر ماو تس  تونغ بجملة لينبر

  بداية دراسته "في
.6في

  التعريف الكلسيك  هو عكس "ظاهر الشياء"، فهــذا الخبرــ هــو المظهــر، و ظــاهر حقيقــة،
فما المقصود ب "جوهر الشياء" ؟ إن الجوهر في

  ه  الجوهرة
أكب  عمقا، الير

ء" الجامـد، لكنـه يشـبر إل ـ 
ـ  الفلسـفة، ليـس هـو "السر

ء" في ـ 
ـ  ديناميتهـا، ف"السر

غبر أن مثل هذا التعريف غبر كـاف، لنـه ل يضـع "الشـياء" في
  ديناميتهاالحقيقة الملموسة، وهذه لم تكن أبدا جامدة، فل يمكن إدراك هذه الحقيقة الملموسة 

 .إل في
اكليــــت"، الــــذي خصــــص مــــاركس لمدرســــته الفلســــفية،  ــــ "هبر

ــــ التاريــــخ، الفيلســــوف الغريقر  
ء يتــــدفق"، كمــــا قــــال الــــديالكتيك  الول في  ــــ

"كــــل سر
  اتجاه البحر، بحكم تأثبر الجاذبية وحدهاة لو أخذنا مصطلح

ء يجري، لكن ليس كما يجري النهر من منبعه في  
  الدكتوراهة  كل سر

أطروحتـه في
ي الـــذي ء هـــو تـــدفق (مـــد) (مثـــال كلســـيك  للتـــدفق (المـــد)، هـــو المـــد التـــأثبر  ـــ

: "كـــل سر يـــاء، يكـــون بإمكاننـــا القيـــام بالتـــدقيق التـــال 
ي مـــن علـــم الفبر

برز قادة "حزب العمل" الفيتنامي الذي قاد الثورة الفيتنامية المجيدة. ـ المترجم ـ5
م
حد ا

م
 ــ تريونغ شينه، هو ا

 ــ انظر مقالة لينين : "حول الديالكـتيك" / دفاتر فلسفية.6
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ي   ه  الخرى حركة، كما تــببر
)ة و هذا صحيح أكب  بالنسبة للحياة من المادة المسماة جامدة، الير   حقل مغناطيس 

  في
يخلقه فعل تيار كهربابئ
ياء الحديثةة ي ذلك الفبر

  أعطت تطور النــواع،  وصــول إل النســان، المتــوفر عل ملكــة
  هنا حياة واحدة، لكن، الحركة العامة للحياة، الير

ورة الحياة، ول نعيي   سبر
 في

ء يتطــور مــن البســيط إل المعقــد، و إن محــرك هــذا التطــور و هــذه الحركــة، هــو التنــاقض ــ  
  تمثــل حركــة النســانية ذاتهــا، كــل سر

المعرفــة، والــير
داخل جوهر الشياء نفسهاة

  النوع الدبيــ (بــالمعيي القــل تعقيــدا)، لكــن هــذا نفســه يحتـوي
ورة تطور النواع، فكل نوع، يمثل تجاوزا للتناقضات الموجودة في إذا أخذنا سبر

  ل يمكن أن يتم تجاوزها، إل بمرحلة أكب  تعقيدا أيضا، و 
.هكذا دواليكعل تناقضات جديدة، الير

كيب "، " البر   نص له، خصص ل: "منهج القتصاد السياس 
  جملة وردت في

 هكذا، لخص ماركس الخاصية الساسية للحركة البيولوجية، في
كيب العضوي للقرد" ـ  المرحلـة الحاليــة ل "النسـان المفكــر"7العضوي للنسان هو مفتاح البر

ة في ـ  مسـتقبله يتضــح الحاصيــ
  أنه في

، وهذا يعيي
، يكشـف تناقضــات ـ  المجتمــع الشـيوع 

  داخل علقات النتــاج، و تجاوزهــا في
أو "الموسابيان"، كما يقول البيولوجيون، تتموقع التناقضات في

  ل يمكن التنبؤ بشأنها منذ النة
ورة، والير جديدة، ليست اجتماعية بالضي

  توضـــح القـــوى
ورة ه ـــ الـــير ورتها، لن هـــذه الصـــبر  ـــ صـــبر

هكـــذا إذن، لتحليـــل التناقضـــات داخـــل جـــوهر الشـــياء نفســـها، يجـــب وضـــع الشـــياء في
ة المضمرة للحاصي

اكســــيس، بالممارســـة ــ و تصـــور المســــتقبلة هـــذا الربـــط يتحقـــق بالبر يــــ معرفـــة الحاصـي بهـــذا المجهـــود، هنــــاك بطبيعــــة الحـــال، علقـــة جدليـــة ببر
ورته الكامنةة   صبر

الجتماعية الثورية، من أجل تغيبر هذا الحاصي في
ــ المغــرب، تحتــوي عل   

وليتاريــةة ول يمكــن فهــم الواقــعبــذوروللتــدقيق، فالمرحلــة الحاليــة للثــورة الوطنيــة الديمقراطيــة الشــعبية في  الثــورة البر
، و التأثبر فيه إل  ورةالحال   .بارتباطه بهذه الصبر

ـ  خانــة
" في  

: "التطــور الحيــوابي ، هناك دراسة (انظر غاستون مايبر  
ي الحيوابي   ما يتعلق بتطور الجنبر

إذا أخذنا مثال من البيولوجيا، و بالضبط في
 ــ يمكن ترجمة عبارة ماركس كذلك ب : "تشريح النسان هو مفتاح تشريح القرد" المترجم -7
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يولوجيا : موسوعة لبلياد) ﴿الكاتب﴾  تهم هذه المسألة، تسطر عل ما يل  : ي : فبر
  يأخذ ملمح النسان"ة

  الشهر الثابي
ي النسان ثدييا، وفي   البداية كل الجنة تتشابهة فخلل الشهر الول، يكون جنبر

"في
ورة "الشــكال الوليــة"، ـ  صـبر

نفس هذه الدراسة، فيما يتعلق بتطور بذور الجسم، توضح، أن "التوجيهات العامة لهـذا التطــور، ل تظهــر إل في
ء يجعلها تنكشفة  

  البداية ل سر
  فيه، لنه في

و بالقدر الذي تنبيي
وليتاريـــا و حزبــهـــا، وحيـــث ـــ يـــد البر  

ـــ المغـــرب، حيـــث أن قيـــادة النضـــالت ليســـت في  
ة الحاليـــة للثـــورة الوطنيـــة ا لديمقراطيـــة الشـــعبية في ـــ الفـــبر  

في
ون أن هــذه المرحلــة ه ــ مرحلــة بــذرة ثدييــة، بمعييــ الثــورة ، يعتــبر يــ ــ لــم يتحقــق بعــد، فــإن ميكانكيينــا مــن اليمبر ي يــ العمــال و الفلحبر التحــالف ببر

  القرن 
جوازية كما حدثت فر ورة هذه الثورة الوطنية الديمقراطية الشــعبية ه ــ بـذرة النسـان، بمعييــ أن18البر ة لكن الحقيقة أن صبر  الفرنس 

وليتاريا بواسطة حزبــهاة ، و عل قيادة البر ي ي العمال و الفلحبر الثورة الوطنية الديمقراطية الشعبية، تتأسس عل التحالف ببر

ــــ  
منــــذ الن، فالحيويــــة العميقــــة للوضــــعية الحاليــــة بــــالمغرب، و التنــــاقض داخــــل جــــوهر الشــــياء نفســــها- الــــذي يصــــنع هــــذه الحيويــــة- تكمــــن في

ادورية من جهة أخرىة يالية – الكمبر ي من جهة، و البنية المبر ي الطبقة العاملة و طبقة الفلحبر التناقض الساس  ببر
  تتطلــع

ة، الــير جوازيــة المتوســطة و الصــغبر يــ الطبقــة البر ، يمكن أن يعتقدوا أن محرك المرحلة الحاليــة هـو التنـاقض ببر ي إن ميكانكيينا من اليمبر
ادوريــة الحاكمــة مــن جهــة أخــرى ، لكــن جوازيــة الدولــة مــن النــوع الناصي مــن جهــة، و الطبقــة الكمبر ــ أو لبر  

(تطمــح) إل مجتمــع رأســمال  وطيي
الحقيقة ه  أن:

ياليةة-1-   زمن المبر
  مستحيل في

 بناء مجتمع رأسمال  وطيي
 برجوازية الدولة الناصية انتهت إل الفلس الذي نعرفهة-2-
ة ليســــت لهــــا القــــدرة القتصــــادية و الجتماعيــــة و السياســــية، لتقــــود نضــــالت الشــــعب لتصــــل لمثــــل هــــذا-3- جوازيــــة المتوســــطة و الصــــغبر  البر

 ـــ هـــذا التجـــاه نحـــو التســـويات
 ـــ كـــل مـــرة في

ادوريـــة الحاكمـــةة إن مـــا يعيـــد النظـــر في   مـــع الطبقـــة الكمبر
الهـــدف، مـــن هنـــا، توجههـــا الطـــبيع  التـــوافقر

ة)، هو نضال الجماهبر الشعبية المحكــوم بالتنـاقض الرئيس ــ الـذي تـم تحديـده أعله، لكـن جوازية الصغبر الصلحية (خاصة فيما يتعلق بالبر
جوازية المتوســطة إل الســبر بشــكل حــازم عل طريــق ث و د ش، هـو العمــل   ذلك جر البر

المخرج الوحيد الممكن لمثل هذه التذبذبات، بما في
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ة ي   نضالت الجماهبر الشعبية و تحالف العمال و الفلحبر
وليتاريا في ة الحالية عل بناء قيادة البر   الفبر

في

ــ  
  توجــد في

لنعــد إل البيولوجيــا، فالدراســة المشــار إليهــا أعله، تشــبر إل أنــه، منــذ تلقيحهــا، تصــبح مــادة البويضــة ممزوجــة وخاصــة المــادة الــير
العمق، كما يصل هذا إل السطحة

ي إنسانة ات المستقبل، أي ما يجعل المظهر الول  لبذرة ثدب   جنبر   العمق، يوجد محرك تغيبر
  توجد في

إنه داخل هذه المادة الير
ورة الوضــعية ــ المغــرب، يمكــن تحديــد صــبر  

ورتها، و ليــس مــن خلل ســطح الحــداث السياســية في ليــس مــن ســطح الشــياء يمكــن تحديــد صــبر
ــــ النتخابــــات و الصــــحافة و النشــــطة السياســــية ، ســــطح النتخابــــات و غبر ــــ ي ــــ هــــذا الســــطح، يــــتيه ميكانكيونــــا مــــن اليمبر  

الحاليــــة (الراهنــــة)ة فقي
  المزعوم حول الصحراءة

جوازية و الجماع الوطيي للحزاب البر
  ربطهــا بســنواته الول مــن

وليتاريا، من خلل استيعابه العميق للــديالكتيك، الــير لقد عرف ماركس كيف يحدد و يكشف المهمة التاريخية للبر
ولتاريا الباريسيةة   ألمانيا، ثم باتصاله بالبر

الممارسة الثورية في
  كتبهـا أواخــر 

  نقـد فلسـفة الحـق عنـد هيجــل" الـير
  نصه الول، حيث يعلن عن مهمة كهاته "مقدمة في

، شــهورا قليلـة بعـد مجيئــه إل1843في

 
  من النضالت الثورية، و لكن بالنســبة للمانيــا الــير

وليتاريا لها ماضي باريس، يشبر صاحة لمهمة كهاته، ليس فقط بالنسبة لفرنسا، حيث البر
اض عل أن جوازيــةة يمكننــا - حقــا ـ العــبر   لــم تتجــذر فيهــا بعــد الثـــورة البر

مــا زالــت بعــد، لــم تتعــد فيهــا هــذه النضــالت المرحلــة الجنينيــة والــير
بروليتاريا الدول الرأسمالية، لم تنجز بعد مهمة مثل هذه، و هـذا صــحيح بصــفة خاصــة بالنســبة للمانيــا الغربيـة حاليـا، لكــن يجــب التـذكر هنــا

 ــ
ـي الحركـة الجتماعيــة في ، هنــا، ببر يــ ـ  تفكبرــ مـاركس نفســه، فمهمــة مثــل هــذه، لـم يكــن مــن الممكــن تحقيقهـا إل بصـفة واعيــةة و هــذا مـا يمبر

أن في
ورة محاربـــــة كـــــل جـــــذور الفكـــــر و ــــ وليتاريـــــا، و صـي وليتاريـــــة عـــــن الحركـــــة البيولوجيـــــة، و مـــــن هنـــــا أهميـــــة التنظيـــــم الثـــــوري للبر مرحلـــــة الثـــــورة البر

جوازية داخلهة اليديولوجية البر
  أواخر القرن 

، أنه في اك  –20 و بداية القرن 19و هكذا، فليس من غبر المجدي التذكبر
  العالم، كان هو الحزب الشبر

، أن أول حزب عمال  في
ي داخله، هؤلء الذين انكشفوا بوضوح خلل الحرب العالمية الولة ي و الشوفينيبر ، لكنه كان متعفنا بوجود النتهازيبر  

الديمقراط  اللمابي
ـ  أواخـر 

وليتاريـة اللمانيــة في ، السحق الدموي الذي اسـتهدف الثـورة البر   قسمه الكبر
ـي1918و هذا ما يفش في ، والـذي تـم عل يـد  قــادة اليمبر
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ـ  ينـاير 
يــ في ـ  برلبر

، وزيــر الداخليـة، القمـع الـدموي في   هذا الحــزب، فقـد قـاد الجتمـاع  الـديمقراط  نوسـك 
، حيـث اغتيـل كــارل1919أنفسهم، في

ليبنخت و روزا لوكسمبورغة
 ـــ مســـارها، بســـبب انتهازيـــة و تحريفيـــة

ياليـــة، كـــم مـــن الثـــورات تـــم تحطيمهـــا في   توجـــد تحـــت الهيمنـــة المبر
واليـــوم، و حـــير نعـــود إل البلـــدان الـــير

  تعلن انتسابها إل الماركسية اللينينيةة
الحزاب الير

  عرفــت أحزابهـــا الماركســـية- اللينينيـــة، كيــف تحــارب
ـ تلــك الــير   انتضت، هـ 

، و تلــك الــير إن اللئحــة مــع الســف طويلــة، مــن إيـــران إل الشـــيل 
، و الجبهــة يـــ يـــ العمـــال و الفلحبر ــ إطــار تحــالف ببر  

جوازيــة، و بنــاء قيـــادة بروليتاريــة، في النتهازيــة و التحريفيــة و تنفلــت مــن وصــاية الحـــزاب البر
،  الفيتنام،  كوريا،  ألبانيا، الكامبودج و اليمن الجنوبر  ة ي الوطنية الديمقراطية، إنها الصبر

ء، بالنسبة للثورة الوطنية الديمقراطية الشعبية المغربيةة  
إنه من مسؤوليتنا، أن يكون نفس السر

- عدة مراحل داخل الحركة:  2-

" و غبر منتظمة هل يمكن القول أن الحركة، التدفق (مد) مستمر أو خط  منتظم ؟ مستمر نعم، لكنه غبر "خط 
ة تنفجــر بتحــولت ــ تراكماتهــا الكميــة، فتتبعهــا مراحــل قصــبر  

  يمكــن أن تكــون طويلــة في
ز أن الحركــة تقــوم عل مراحــل، و الــير إن الــديالكتيك يــبر

كيفيةة
 ــ عل

لنذكر صورة قدمها هيجل عن ذلك، مع استحضار، عملية القلب الجدل  الذي قام به ماركس حول جدلية هيجل، عندما جعلها تمسر
قدميها، هذا الذي يجب أن نقوم به هنا عندما يتكلم هيجل عن حركة الفكر (العقل):

ـ  حالـة الطفـل الـذي،
ـ  حركـة متدرجــة غبـر محـدودة، المـر هنـا، كمـا هـو في

ـ  حالـة راحــة، لكنـه مـأخوذ دائمـا في
  الحقيقة فإن العقــل ل يوجــد في

"في
بعـــد تغذيـــة طويلـــة و صـــامتة، فـــإن أول شـــهيق لــه يعــد قفـــزة نوعيـــة، تقطـــع فجـــأة اســـتمرارية النمـــو الك  ـــ فقـــط، وهكـــذا يولــد الطفـــلة و هكـــذا،
فالعقــــل الـــذي يتكـــون، ينضـــج ببطء و صـــمت إل أن يصــــل إل وجهــــه الجديـــد، بتفكيكـــه قطعــــة قطعــــة، صح عـــالمه الســــابقة إن زعزعـــة هـــذا
ـ  البقـاء، و الحـدس الملتبــس ﴿الغـامض﴾ للمجهـول،

ق والملـل الـذي يجتـاح مـا يسـتمر في ـي العالم، ل يتم التعببر عنها إل بأعراض متفرقةة إن البي
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ـ  ومضـة ترسـم
  في
ء آخر يتحركة هذا التفتيت المستمر الـذي ل يفسـد وجــه الكــل، ينقطـع فجــأة بطلــوع الشــمس، و الـير  

ه  إشارات معلنة لسر
دفعة واحدة شكل عالم جديد "( انظر هيجل : "مقدمة لفينومنولوجيا العقل") (الكاتب﴾ة

ة بالنســبة للمجتمعــات يــ ـي حركـة الحيـاة و الطبيعـة بكاملهـا، لكنهـا مرتكـزة عل المـادة، و ممبر ، هــو الـذي يمبر ـ 
إن هذا النتقال من الك   إل الكيقي

  الفكار الصحيحة"ة
  الممارسة"  و "من أين تأبر

  نصيه : "في
ية بجدلية المادة و الفكر، كما حددها ماو تس  تونغ في البشر

) ) مهــم للمصــطلح الفرنس ــ  
إن هــذا يســمح بــإدراك مفهــوم مــاو تس ــ تونــغ "ثــورة متواصــلة عــبر مراحــلة هنــا يجــب تقــديم تــدقيق لغــوي (لســابي

ÉTAPEـــ لغتهـــم الفرنســـية،  والـــذي ل يعكـــس ديناميـــة المصـــطلح المناســـب  
ي في ـــ الفرنســـيبر ي ي اللينينبر جم هكـــذا، مـــن طـــرف الماركســـيبر ) ، المـــبر

ـ 
ام ، في يــ ( انظــر إشـارة مـن سة شـر باللغة الصينية المستعمل من طرف ماو تس  تونغ، و ل أيضا المصــطلح الروس ــ المســتعمل مـن طـرف لينبر

ــــ تونــــغ ، ألــــببر كــــولن ) ة فالكلمــــة الفرنســــية  ء الــــذي ينــــاقض الــــديالكتيك، و المصــــطلحÉTAPEطبعــــة لنصــــوص مــــاو تس   ــــ
ــــ انقطــــاع، السر  

 تعيي
ــــ الصــــحيح  ــــ "مرحلــــة"ة لــــذلك يجــــب الحــــديث بالفرنســــية عــــن "ثــــورةSTADEالفرنس   (طــــور)، وهــــو بالمناســــبة قريــــب مــــن المصــــطلح العربر 

متواصلة عبر أطوار" و إعطاء كل المضمون الدينام  باللغة العربية لكلمة "مرحلة"ة
ياء الحديثة لتوضيح هذه الحركة ف سنعطي هنا مثال من الفبر

ة، فـإن البنيـة الداخليــة للمـادة تتكـون مـن يـاء الحديثـة هـ  النظريــة المســماة نظريــة " الكوانطـا "، و حســب هــذه الخبرــ ي إن القاعدة النظرية للفبر
  و مــادي و مــن حبــات الطاقــة، و كــل هــذا يســ  الكوانطــا (لنتــذكر، أنــه منــذ إنشــتاين، نعــرف أن الطاقــة والمــادة كلهمــا يتحــول إل

تــدفق طــافر
الخر)ة

ـــ الواقـــع هـــذا خطـــأ، فبصـــفة  
جوازيـــة قـــد اســـتنتجت بـــأن الكوانطـــا ظـــاهرة متقطعـــة ظاهريـــا، ل يمكـــن أن تفش بالماديـــةة في إن اليديولوجيـــة البر

، ينتســـب إل الفكـــر المـــادي الجـــدل  ( ي يـــائيبر ي ـــ حقـــل طاقـــة – مـــادة نقـــطJean Vigierخاصـــة، قـــام أحـــد الفبر  
)، بتوضـــيح أن الكوانطـــا تمثـــل في

  مكثفة
عقدية ذات تراكم طافر

  المرحلــة الســابقة، قـد وقــع
اكمة عميقا في ورة المبر   تكون فيها السبر

، ه  النقطة الير  
ي بتحول كيقي   تتمبر

إن كل لحظة من لحظات التاريــــخ، الير
 ــ حــد ذاتهــا و

اكمــةة هــذه النقطــة المســماة نقطــة عقديــة ليســت هــدفا في بة الول التناقضــات المبر فيهــا النفجــار، إنهــا النقطــة حيــث تحــل بالضيــ
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ا حــول ثــورة أكتــوبر، ه دفعة واحدةة إن مفهوما مثاليا مثل هذا، يقدم صـورة متداولـة كــثبر   تتم تصفيته و تطهبر
نقطة النهاية، حيث كل الماضي

ة  
ول تسمح إذن بفهم التطور اللحق للتحاد السوفيابر

  قدمها هيجل، كما طورها بلغته الخاصة :
جع هنا للصورة الير لبي

"لكن هذا العالم الجديد له واقع فعل  أقل كمال، كالطفل الحديث الولدة، و بشكل جوهري، ل يجب إهمال هذه النقطةة
ة، أو مفهومهة و بقدر ما يكون بنيانا أقل اكتمال عند وضع السس، بقدر ما يكــون مفهــوم الكليــة إن النبثاق الول (الظهور) هو حالته المباشر
 ــ حجــم أوراقهــا، ل

ــ تمــدد أغصــانها، و في  
 ــ صــلبة جــذعها، و في

الــذي تــم التوصــل إليــه، هــو الكــل نفســهة إنمــا، كمــا نريــد أن نــرى شــجرة البلــوط في
، إذا عرضوا لنا مكانها حبة بلوطة هكذا العلـم تـاج عـالم العقـل، ليـس بعـد مكتمل عنـد بـدايته، إن بدايـة العقـل الجديـد، هـ  نتـاج ي نكون راضبر
انقلب واســع لشــكال الثقافــة المتعــددة و المتنوعــة، إنهــا مكافئــة مســار منعــرج و معقــد، و كــذلك مجهــودا ليــس أقــل عشا و صــعوبةة إن هــاته
البدايـــة ه ـــ الكـــل الـــذي، خـــارج التتـــابع و المتـــداد، يعـــود إل ذاتـــه ليصـــبح المفهـــوم البســـيط لهـــذا الكـــل، لكـــن الواقـــع الفعل ـــ لهـــذا الكـــل البســـيط

 ــ
  أصبحت الن مجرد لحظات،  تعط  لنفسها مظهرا جديدا، و هذا في

  عن طريقها تتطور التشكيلت السابقة، الير
ورة الير يشتمل عل السبر

ظل عنضها الجديد، و مع المعيي الجديد الذي اكتسبته هنا" ( انظر هيجل: "مقدمة لفينومنولوجيا العقل") (الكاتب)ة
ات من داخل كل مرحلةة و بالفعل، فداخل كل مرحلة، ل توجد كـذلك حركــة ورة تكون محددة (موسومة) بفبر يجب هنا، أن ندقق، فكل سبر
  تشمل المرحلة كلهاة

ورة الطويلة الير   عل القل، تسجل كذلك تناقضات داخل السبر
ورة النفجار، الجزبئ اكم، و سبر ورة البر خطية، فسبر

ة فالتناقض الساسـ  يحـدد المرحلـة كلهـا، لكـن كـل ي التناقض الساس  و التناقض الرئيس  ح الفرق ببر ة، يشر ي المرحلة و الفبر ي ببر إن هذا التميبر
ة ي بتناقض رئيس    هذه المرحلة تتمبر

ة في فبر

ــ ة يكـــون التنـــاقض الرئيسـ  ـــ هـــو تحديـــد تظـــافري، بينمـــا بالنســــبة لكـــل فـــبر ، فالتنـــاقض الساس  ـــ ألتوســـبر باســـتعادة مفهـــوم الفيلســـوف الفرنس 
محددا ( بكش الدال)ة

، تحـــت1949، تحـــت قيـــادة ســـن يـــات ســـن، وحـــير انتصـــارها ســـنة 1911هكـــذا فـــإن الثـــورة الديمقراطيـــة الشـــعبية الصـــينية منـــذ بزوغهـــا ســـنة 
  أعطــت قيـادة برجوازيـة و قيـادة بروليتاريـة، و لكـن

ى الـير ـ  النقسـامات الكـبر
ات، ليـس فقـط في ، عرفـت عـدة فـبر  

قيادة لحزب الشـيوع  الصــييي
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ة، و القمــــع و المذابــــح، إل تشــــكيل القواعــــد يــــة الكــــببر ات متتاليــــة مــــن النضــــالت الديمقراطيــــة الجماهبر ة كــــذلك، عــــبر فــــبر ــــ بــــداخل هــــاته الخبر
ادوريةة جوازية الكمبر ة الطويلة، من الحرب الوطنية ضد اليابان، و من العودة إل الحرب الهلية ضد البر الحمراء الول و المسبر

ء حدث ابتداء من   
  هـذا التاريــــخ، تـم1949نفس السر

  تم الوصول إليها في
  المرحلة الول من الثورة الصينية، الير

، لكن عل مستوى آخر: في
"  

 ــ هــذا الصــدد إل المصــطلح الصــييي
تحويــل المجتمــع القــديم مــن أساســه، وبالخصــوص عــبر حــرب التحريــر الشــعبية الطويلــة المــد ( نشــبر في

FANSCHENبالتدقيق، العودة إل الذات)ة  
" الذي كان مستعمل آنذاك، يعيي

ـــ الـــذي تحقـــق ســـنة   
، لـــم يكـــن مـــرة أخـــرى، إل ثمـــرة ﴿بلوطـــة﴾ شـــجرة البلـــوط المســـتقبل، "المفهـــوم البســـيط لكـــل1949لكـــن التحـــول الكيقي

ة طويلـــة مـــن  ــ تونـــغ "الخطـــوة الول لمســـبر   يجـــب بناؤهـــا، أو كمـــا قـــال مـــا وتسـ 
اكية الـــير  آلف" ليـــس"10الديمقراطيـــة الجديـــدة، ثـــم الشــــبر

( وحدة قياسية صينية )ة
ــ هيئــات جديــدة، و  

ادوري لــن يمنــع الشــكال الســابقة مــن التطــور مــن جديــد، في ــ كــل هــذا الــذي يجــب بنــاؤه، فتحطيــم جهــاز الدولــة الكمــبر  
و في

اكم و ات متتاليــة مــن الــبر أيضــا، فضاع الطبقــات سيســتمر بأشــكال جديــدة تحــت قيــادة الدكتاتوريــة الديمقراطيــة الشــعبية، و هنــا أيضــا نجـد فــبر
وليتــاري، داخــل جدليــة حــزب – جمــاهبر الــذي رســمت نمــوذجه العظيــم  ــ هــذه المــرة بواســطة الحــزب البر

النفجــار، لكــن يمكــن التحكــم فيهــا في
وليتارية الصينيةة الثورة الثقافية البر

جوازي و ممثليــــه داخــــل الحركــــة الماركســــية – اللينينيــــة نحــــن هــــا هنــــا، بعيــــدون عــــن المفــــاهيم البدائيــــة و التبســــيطية و الميكانيكيــــة للفكــــر الــــبر
  اسـتولت بطريقــة ملتويـة عل قيــادة منظمــة 23المغربية، جماعة 

 مــارسة وهنـا يجـب أيضــا تحديـد أن مفهـوم الماديـة الجدليـة23 مارس، الير
وتسك  المزعوم " للثورة الدائمة "ة

هذا للحركة التاريخية يختلف جذريا عن المفهوم البر
ــــ منســــجم، للتغطيــــة عل فراغهــــم ــــ بفكــــر برجــــوازي غبر ي يكتفــــون بخلــــط المصــــطلحات ذات الصــــل الماركس  وتســــكيبر ــــ الحقيقــــة، فــــإن البر  

في
ة يــ ـ  هـذا عـن انتهازيـة اليمبر

، بالفرازولوجيا الثورية (الجملة الثورية)ة نشبر فيما يتعلق بالنخبوية، أن عمق فكرهم ل يختلـف أبـدا في اليديولوجر 
ة وتســك 

و لهــذا الســبب نجـد لـدى مجموعتنــا اليمينيــة، هـذا الخليــط المشــوه مــن النيــو منشــفية (المنشــفية الجديــدة) و الجملــة و الســلوب البر
وليتاريــة عـن طريـق ة إل مرحلــة الثــورة البر وليتاريا، للمرور مباشر ي يزعمون القفز عل مرحلة الثورة الديمقراطية تحت قيادة البر وتسكيبر إن البر
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ـــ نفـــس الـــوقت إل  
ة، و يـــؤدي في جوازيـــة الصـــغبر جم أحلمهـــم البر قـــوة الطبقـــة العاملـــة وحـــدها !!!هـــذا الفكـــر ل يمـــت للواقـــع بصـــلة، و لكنـــه يـــبر

ــ الصــلحية الكــب  تفاهــة  
وتســكيونا العــاجزون يســقطون بانتظــام في عــة المغــامرة، و إل الصــلحيةة ذلــك أن أمــام اســتحالة هــذا القفــز، فبر ي البي

مغطاة فقط بالجملة الثوريةة
يــ  ي ليمبر   أدت إل هـذا النحلل و النحطـاط التـام عنـد أحـد القـادة السـابقبر

ـي بصـفة23يمكن أن نجـد ظـاهرة مثــل هـذه، الـير  مــارس، الـذي تمبر
اجع لسنة    خط البر

ة لنتفاضـة 1973خاصة في ـ  الـذكرى العاشـر
 مــارس، قيــام انتفاضـة يشـعلها المناضـلون23، وهو الذي كان يحلم أن يـرى في

﴾  إل  
ـــ ثانويـــات الـــدار البيضـــاء، جـــارين معهـــم الطبقـــة العاملـــة لنفـــس المدينـــة (أطروحـــة مقدمـــة مـــن طـــرف باهـــا ( محمـــد الكرفـــابر  

التلميـــذ في
" منظمة  ي   يناير 23اجتماع لجنة التنسيق ببر

 ).1974 مارس" و منظمة "إل المام"، و ذلك في
ــ ذي الصـــلة ب"المرحلويـــة"، ـ 

  يمكـــن أن تســــمح بتعميــــق نقـــد الفكـــر اليمييي
ــ ببســــاطة، بعـــض الســـس النظريــــة للماديـــة الجدليـــة، الـــير هــــذه هـ 

وليتــــاري الســــديد للثــــورة الوطنيــــة الديمقراطيــــة الشــــعبية المغربيــــة، ومــــن أجــــل وباســــتيعاب أحســــن، عل ضــــوء هــــذا النقــــد، لســــس الخــــط البر
، كجزء من الثورة العربية المجيدةة   الثورة بالغرب العربر 

مساهمتها في
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ملحق: التناقض الساسي و التناقض الرئيسي

(ملحظة تكميلية)
1976  دجنبر 18    

ي (غبيلة) الدار البيضاء
السجن المدبف

  الواقع المغربر  الملموس، تم تطوير و تدقيق مفهوم  التنـاقض الساسـ  و التنـاقض الرئيس ــ المعــبر عنهمـا
عل ضوء عملية تعميق التفكبر في

  وثيقة " المرحلوية أو النيومنشفية"ة بعودتنا إل هذا الواقع الملموس، نضع هنا خلصات عملية التفكبر تلك و ما صاحبها مــن نقاشــات و
في

ي معاة إغناء للمفهومبر

 ـ التناقض الساسي و التناقض الرئيسي المسيطرين عل كل المرحلة:1

ــ بينهمـــا كتنـــاقض ـي ـــ التميبر  
ـــ في ـــ و التنـــاقض الرئيس  ـــ التنـــاقض الساس  ي خلفـــا لمـــا جـــاءت بـــه وثيقـــة "المرحلويـــة"، ل يكمـــن الفـــرق الجـــوهري ببر

اتهاة   ة من فبر   فبر
مسيطر عل كل المرحلة و تناقض مسيطر في

ة إل أخــرى  دة تنــاقض رئيس ــ محــدد، قــد يتغبرــ مــن فــبر ة محــدق ة لخــرىفــإن كــان لكــل فــبر  ــ تغبرــ مــن فــبر
ـ التنــاقض الرئيس ــ ـ  في ،و كــان هــذا الخبر

ـــ عل كـــل المرحلـــةة هكـــذا إذن، فالمرحلـــة الول للثـــورة الوطنيـــة الديمقراطيـــة الشـــعبية حـــيرفهـــذا ل يعـــدم  أن يســـيطر نفـــس التنـــاقض الرئيس 

ــــ ــــ مجمــــوع الطبقــــات الوطنيــــة المكونــــة للشــــعب مــــن جهــــة و البنيــــة8انتصــــارها السياس  ي ؛ التنــــاقض ببر ــــ ، يســــيطر فيهــــا نفــــس التنــــاقض الرئيس 
ـ  جــوهر الشــياء" كمـا حــدده مـاو تسـ  تونـغة إن القـوة

ادورية من جهة أخرىة و مع ذلك، فهذا التناقض ليـس بعـُد " التنـاقّض في يالوـ كومبر المبر

 ــ
 ــ تحــددهما البنيــوي الطبقر

ي معــا، في ، و القــوتبر يــ وليتاريــا، و قوتهــا الرئيســية ه ــ الفلحبر الساســية للثــورة الوطنيــة الديمقراطيــة الشــعبية ه ــ البر
 ــ وحــدة) جــدلياة

ي ( في ي موضــوعيا و موحــدتبر ــ الملمــوس للمغــرب، مرتبطــتبر اس، و كمــا يــبينه بوضــوح الواقــع الفعل  ي بــالمعيي الــذي حــدده بولنــبر
ولى8

م
 ــ و حتى في المرحلة الثانية كما سنرى، كون حديثنا هنا هو فقط عن المرحلة ال
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، يــ ـ  تحــالف العمــال ـ الفلحبر
اس في ي   بالمعيي ذاته الذي حـدده بولنــبر

، تتحقق كموقف طبقر ي ة، الوحدة الجدلية الموضوعية للقوتبر هذه الخبر
  الطبقـــات الوطنيـــة ـ

وليتاريـــا و حزبــهـــاة وحـــول هـــذه القـــوى الموحـــدة بهـــذا الشـــكل و المنظمـــة، يمكـــن أن تتمقطـــب  حولهـــا بـــافر تحـــت قيـــادة البر
ــ تحــت ياليــةة لكــن التحــالف العمــال  الفلج  ادوريــة الحاكمــة و المبر ة و المتوســطة ـ المعارضــة موضــوعيا للطبقــة الكومبر ي الصــغبر البورجوازيــتبر
ــ الجبهـــة الوطنيـــة ـ 

وليتاريـــا الـــذي يشـــكل القـــوة المحـــددة للجبهـــة المشــــكلة بهـــذه الطريقـــة مـــن طـــرف الطبقـــات الوطنيـــة، نعيي قيـــادة حـــزب البر
الديمقراطية (ج و د) ة

  تحــدد بــدورها تطــور
وليتاريــا، الجبهــة الوطنيــة الديمقراطيــة، الــير ، تحــت قيــادة حــزب البر  بشــكل عــام، يحــدد هــذا التحــالف العمــال  – الفلج ــ

ة إن هذا التحالف هو محرك الجبهة الوطنية الديمقراطيةة الثورة الوطنية الديمقراطية الشعبية، إن هذا هو التحديد التظافري لدي ألتوسبر

 
ي في ، الوحدة الجدلية للطبقة العاملة وللفلحبر ، وليس هذا بممكن إل لنه يرتكز عل أساس موضوع   

هذا إذن عل مستوى الموقف الطبقر
ـ  ـ 
ة إن هــذا التحديــد البنيــوي الطبقر  ـــ

ـ مجمــوع الطبقــاتيســـتبطنتحــددهما البنيـــوي الطبقر ـي  تناقضــا موضــوعيا أعمــق مــن التنــاقض الرئيس ـــ ببر
يــ جـدليا، مـن يــ المرتبطبر يــ العمــال ـ الفلحبر ، إنــه التنــاقض ببر ادوريـة، تنــاقض هــو محــرك هـذا التنــاقض الرئيس ــ يالو ـ كومبر الوطنية و البنية المبر
، المحـــِدّدة بشـــكل تضـــافري لكـــل المرحلـــة، ادوريـــة مـــن جهـــة ثانيـــةة إن هـــذا التنـــاقض، محـــرك التنـــاقض الرئيس ـــ يـــالو ـ كومبر جهـــة، و البنيـــة المبر

  جوهر الشياءة
، التناقض في يشكل التناقض الساس 

 ـ تغبر التناقض الساسي بتغبر المرحلة:2
 ــ المرحلــة الثانيــة للثــورة الوطنيــة الديمقراطيــة الشــعبية (مــن

حملــت عمليــة تعميــق التفكبرــ تلــك، توضــيحا مهمــا و جديــدا للتنــاقض الساس ــ في
وليتاريا)ة   ديكتاتورية البر

انتصارها السياس  كديكتاتورية ديمقراطية شعبية حير تحولها إل مستوى أعل في
 ــ ديكتاتوريــة الديمقراطيــة الشــعبية مــن جهــة، و بقايــا

يــ مجمــوع الطبقــات الوطنيــة المنظمــة في فــإذ يبقرــ التنــاقض الرئيس ــ مســتمرا، كتنــاقض ببر

ـ 
، هـذا الخـر، هـو في   مجموع الوطن العربر  من جهـة ثانيـة، فالتنـاقض الساسـ 

  في
يال  الصهيوبي ادورية كما الوجود المبر يالو ـ كومبر البنية المبر

: تحول بناء عل ما يل 
ياليــة، و ــ نفــس الــوقت الــذي يجــري فيــه النضــال مــن أجــل تشــييد الديمقراطيــة الشــعبية، و الضاع ضــد المبر  

خلل المرحلــة الثانيــة هــذه، و في
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اجع نمط اكية، حيث يبر ة هذه المرحلة كمرحلة انتقالية نحو الشبر ي   ه  مبر
اكية، الير ادورية،  تنمو بذور بناء الشبر يالو ـ كومبر بقايا البنية المبر

اك  و أشــــكال
، طــــابع المجتمعــــات النيوكولونياليــــة حــــد انمحــــائه أمــــام نمــــط إنتــــاج يتضــــمن بــــذور نمــــط النتــــاج الشــــبر ــــ النتــــاج الرأســــمال  التبع 

، ســيتم تحديــده  
اكية للمجتمعة هكذا، فالرأسمال الصناع  الــوطيي ورة الشبر   استقلل عن الصبر

  يجب أن ل تتطور في
الرأسمالية الوطنية الير

ليــس فقــط، عــن طريــق وزن قطــاع الدولــة، بــل كــذلك عــن طريــق المراقبــة العماليــة للنتــاج الممارســة مــن طــرف المجــالس العماليــة، أمــا أشــكال
)، فيتــم صــد تطورهــا  و تــوجيه تحولهــا إل بــذور ـ ـي ــ مــن طــرف مجــالس الفلحبر  

ــ للراضي التطــور الرأســمال  بالريــاف (المرتبطــة بـــالتوزيــــع الول 
ي إل  ــ الصــبر

وليتاريــة للتحــالف العمــال  ـ الفلج ــ ( مثــال: تحــول الشــكال البدائيــة للملكيــة الخاصــة في ، بفضــل القيــادة البر اك 
نمــط النتــاج الشــبر

مجموعات التعاون والشكال التعاونية الجماعية )ة

ـ 
اكية، لـم يعـد كامنـا في نتيجة لهذا، فمحرك تطور هذه البذور، أي محرك تطــور ديكتاتوريـة الديمقراطيـة الشــعبية، كمرحلــة انتقاليـة نحـو الشــبر
 ـــ القـــوة

، لـــن تســـتمر عنضا في  ـــ
 ـــ تحـــددهما البنيـــوي الطبقر

ي في ، الغنيـــاء و المتوســـطبر يـــ ة حيـــث الفئـــات العليـــا للفلحبر ـــ ي تحـــالف العمـــال ـ الفلحبر
جوازيــة المتوســطة و بعـض ، الـذي معـه، تتنــاقض كـذلك كــل مـن البر اك 

  تناقض موضوع  مع الهدف الشبر
اكية، لكونها في المحركة لبناء الشبر

ةة جوازية الصغبر فئات البر
لقد أوضح النقاش، أن هذه التناقضات تحل كتناقضات وسط الشعب، و ليس كتناقضات عدائية، بسبب استمرار التناقض الرئيس  المشار
  مـن الطــبيع  أن تتبلـور خلل

وليتاريـا و برجوازيـة الدولـة الـير ي مجموع الشعب بقيادة البر إليه سابقاة هذا باستثناء التناقض الذي قد يتكون ببر
اكيةة مرحلة النتقال إل الشبر

 ــــ دور المحــــرك، مــــن أجــــل بنــــاء
، لــــم يعــــد بإمكانهــــا المشــــاركة في ــــ ي ــــ مــــع ذلــــك، بحكــــم هــــذا الواقــــع، أن هــــذه الفئــــات العليــــا مــــن الفلحبر لكــــن، يبقر

اكيةة الشبر
ادوريــة؛ يــالو ـ كومبر ــ الفقــراء و الصــغار مــن جهــة، و بقايــا البنيــة المبر ي ــ تحــالف العمــال ـ الفلحبر ي ــ يكمــن ببر انطلقــا مــن هــذا، فالتنــاقض الساس 
ادوريــة؛ يــالو ـ كومبر ــ مجمــوع الشــعب مــن جهــة، و بقايــا البنيــة المبر ي ــ فيســتمر ببر ياليــة و الصــهيونية مــن جهــة ثانيــةة أمــا التنــاقض الرئيس  المبر

يالية و الصهيونية من جهة ثانيةة المبر
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ي ل
ف مــن النتهازيــة اليســارية، الــنر ن هكــذا، مــن التحصــير كنــ ، الــذي يهــم كــل المرحلــة، ّيمك ، الساسيــ و الرئيسيــ ف فــ التناقضــير فــ بير إن هــذا التميبر

ي تغفــل التنـــاقض الساسيـــ و ل تــرى إل التنـــاقض
، و كــذا مــن النتهازيـــة اليمينيــة الــنر ـ ، غافلــة التنـــاقض الرئيسـي ـ تــرى إل التنـــاقض الساسـي

. الرئيسي

281



: الوثائق الساسية1980 ــ 1970المنظمة الماركسية ــ اللينينية المغربية "إل المام": الخط الثوري: 

ي الزايبر
لنكشف عن حقيقة التدخل فف

 من طرف الحكم العميل

1977 أبريل  25
إل المام" "المنظمة الماركسية ـــ اللينينية المغربية

يالية عدوانية جديدة -1- أساليب امبر
ــ إثـــارة حقـــد كـــل ـــ عديـــد مـــن المنـــاطق لـــم تكـــن مـــن نتائجهـــا غبـر  

ياليـــة طيلـــة المرحلـــة الســـابقة في   قـــامت بهـــا المبر
إن التـــدخلت العســـكرية الـــير

يــــال  و تعميــــق أزمتــــه ــــ الكــــثبر مــــن البلــــدان. الشــــعوب و تصــــعيد كفاحهــــا ضــــد النظــــام المبر  
  حققتهــــا حركــــات التحريــــر في

كمــــا أن النتصــــارات الــــير
يالية و أصبحت تهدد بنيانها بالنهيار   البلدان الغربية، قد ضيقت الخناق عل المبر

.السيوية و الفريقية و تنام  كفاحات الطبقة العاملة في
  العــالم، و تــثبر طبيعتهــا العدوانيــة أكــب 

ى و كل قوى التأخر في يال  تفزع الحتكارات الكبر   يسبر نحوها النظام المبر
إن هذه النهاية الحتمية الير

اسة و أكب  ملئمة مع تطور الضاعة. مما مضي فلنقاذ نفسها من الدمار تتجه تلك القوى إل انتهاج أساليب عدوانية جديدة أشد شر
ـ  ارتبـاك عل" الفارقــة يجـب أن يحلـوا مشـاكلهم بأنفسـهم"فمن وراء ديماغوجية حـوار الشــمال – الجنـوب، و تحـت لفتـة 

ياليــة في تعمـل المبر
  إفريقيا 

ق الوسط و في   كل من الشر
ا حــول إقامـة جيــش( إقامة أحلف في ـ  دكـار أخبـر

ـ  في
  مـؤتمر القمــة الفرنسـ  – الفريقر

وع الذي أثبر في المشر
) .رجع  موحد 

اتيجية، عـن طريـق تقويـة النظمــة العميلــة المتســلطة عل   بعض المناطق السبر
  نفس التجاه تعمل عل إقامة قلع حراسة في

إنها أيضا، و في
ياليـــة و تحـــت أمرهـــا. تلـــك المنـــاطق ـــ مكـــان المبر   المباشر

ـــ التـــدخل العـــدوابي و. إن مهمـــة تلـــك الحلف العســـكرية، و تلـــك النظمـــة العميلـــة ه 
ــ لتوقيــف المــد ـ تجنــب التــدخل المفضــوح مــا أمكــن، أمــا الهــدف فهــو تصــعيد العنــف الرجع  اتيجية الجديــدة هـ  بــديه  أن خلفيــة هــذه الســبر

  قهر الشعوب" : المن"التحرري و الحفاظ عل 
يالية و حريتها الوحشية في .أمن الحتكارات المبر

ي المغرب تعمل عل تحويل النظام العميل إل كلب حراسة قوي -2-
يالية فف المبر

  الصحراء الغربيـة، و ضــعف النظــام
اتيجر  الذي يحتله المغرب، و تنام  كفاحات شعبنا، و اندلع الكفاح التحرري المسلح في إن الموقع السبر
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، ـ  المنطقـة، و عل الصــعيد العــال  
  بلدنا، كل هــذه العوامــل، بارتبــاط مـع تطــور الوضـع العـام في

  وصلها الحكم في
، و حدة الزمة الير  

الموريتابي
ـ  المغــرب، و تجهـد نفســها عبثـا لعـادة ترتيــب أوضـاعه عسـكريا و اقتصـاديا بشـكل ينطبــق

يالية إل المراهنــة عل الحكـم العميـل في دفعت المبر
.مع أهدافها و مخططاتها العدوانية الجديدة

ــــ المنطقــــة، و تحويــــل بلدنــــا إل قاعــــدة عدوانيــــة ضــــمن شــــبكتها  
ــــ المغــــرب إل كلــــب حراســــة قــــوي في  

إنهــــا تعمــــل عل تحويــــل الحكــــم العميــــل في
ي و شـــباب كوقـــود لشـــعال حروبــهـــا المضـــادة لتحـــرر الشـــعوب الفريقيــة و يـــ و عــاطلبر العســـكرية الطلســـية، و اســـتعمال أبنـــاء شــعبنا مــن فلحبر

.العربية
 ــ74، أن نبهــت، منــذ "إل المــام"لقــد ســبق لمنظمتنــا الثوريــة 

ياليــة، و دعــت و ل زالــت تــدعو، كــل القــوى المناضــلة في ، إل هــذه المــؤامرة المبر
  تكشــف بــدورها

ة و الــير ــ ة الخبر ــ الفــبر  
جــع إل البعــض مــن أبــرز تلــك الحــداث المشــهودة في البلد إل إدراكهــا جيــدا و العمــل عل إحباطهــا، و لبي

يال  المذكور :عن التوجه المبر
  منتصف سنة - 

  مسألة الصحراء في
ة،. فجأة 74لقد أثار الحكم اللوطيي ي أهدافها الخطبر و لقد سارعنا فورا إل فضح هذه المناورة موضحبر

و أنه ل يمكنها أن تكون إطلقا موقفا وطنيا اتخذ تحت الضغط المزعوم للقوى التقدمية كما روج لذلك النتهازيون مـن كــل لـون، بـل توجيهــا
ــ الربــاط تحــت أوامــر بــاريس و واشــنطن  

ياليــا يقــوم بتنفيــذه حكــم العمالــة في ب. إمبر و أن هــدف ذلــك التــوجيه هــو تضــليل جمــاهبر شــعبنا و صيــ
ـــ الصـــحراء، و لـــم يعـــد فيـــه الســـتعمار  

ة في ـــ ياليـــة قـــادرة عل التـــدخل العســـكري مباشر ـــ وقـــت لـــم تكـــن فيـــه المبر  
الحركـــة التحرريـــة الصـــحراوية في

  قــادرا عل تمديــد وجـــوده الســتعماري العســكري 
ــ الصــحراء بموافقــة الحكــم الســبابي  

ـ في و بالفعــل، بعــد ســنة، جـــاء التــدخل العســكري الملكـ 
ــ الحســن و ولــد دادة ي ياليــة اتفاقيــات مدريــد و تقســيم الصــحراء ببر ، و تمــت تحــت رعايــة المبر  

إن تلــك التفاقيــات، و ذلــك التقســيم،. الســبابي
ي للتحــرك كقطعــة واحــدة لمواجهــة الحركــة الوطنيــة للجمــاهبر يــ النظــامبر ي ببر   عل أساســها أقيــم تحــالف مــتبر

يشــكل اليــوم الرضــية الماديــة الــير
ـــ موريتانيـــا و الصـــحراء و المغـــرب باســـم   

ابيـــة المهـــددة"الشـــعبية في إنـــه لتحـــت هـــذا الشـــعار المزيـــف يجـــب أن ننتظـــر". الـــدفاع عـــن الوحـــدة البر
يالية هناك   و حماية حكم ولد دادة و مصالح المبر

ي معا لقمع نضالت الشعب الموريتابي .مستقبل تحرك قوى النظامبر
يـــال  -  ئ و البـــواخر المغربيـــة لنقـــل الـــدعم المبر

المـــوجه للكتـــائب بلبنـــان ضـــد المقاومـــة الفلســـطينية و...) ســـلح، مؤونـــة (إن اســـتعمال المـــوابي
ي) قــرب مدينــة مراكــش(الحركــة التقدميــة اللبنانيــة، و كــذا منــح ثكنــة بــن كريــر   ــ الــبينبر

لتــدريب المرتزقــة و نقلهــم للهجــوم عل الحكــم التقــدم  في
ورة تقويـة الحكـم المســلط عليهـا ليكـون قـادرا عل لعـب الـدور)الــداهوم  سـابقا( ياليـة لســتعمال بلدنـا، و مـن هنـا صيــ ز مـدى حاجـة المبر ، تــبر

  المرشح له
.العدوابي
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ـــ إفريقيـــا و"و حـــول " خطـــة بـــاريس ــ الربـــاط"إن هـــذا الـــدور يقبلـــه النظـــام طوعـــا، و إن تضيحات الحســـن حـــول   
  تمتـــد عروقهـــا في

الشـــجرة الـــير
ـ أوروبــا ـ 

ة الصـــفراء" (تتنفـــس بأوراقهــا في ، لهــو تعــببر فصـــيح عــن اســتعداد الحكــم لن يقــوم بكـــل المهـــام الوســخة)النـــدوة الصــحفية بعــد المســـبر

.الموكلة إليه من طرف قيادة أركان الحلف الطلس 
ـ  الزايبرــ 

  هذا الطار، يجب وضع تدخل القوات الملكيـة في
تحـت") إن شــجرة الشـر امتـدت عروقهـا قبــل الوان و حــير قبــل أن تتصـلب("إنه في

، و أن " الســـيادة الوطنيـــة"غطـــاء الــدفاع عـــن  ـ التطـــبيق عل شـــكل جش جــوي لنقـــل أبنـــاء شــعبنا إل" خـــط بـــاريس – الربـــاط"للزايبرـــ ـي دخـــل حبر
ـ الهنــد ـ 

ـ حروبــهـــا الســتعمارية في ـ 
ياليــة ســابقا عنــدما كـــانت تــدفع بالمغاربـــة إل المــوت في ، تمامــا، و بالضـــبط، كمــا فعلــت المبر ـ ـ الزايبـر ـ 

المجـــازر في
  اسبانيا 

  حربه الفاشية ضد القوى الثورية في
، و عندما كان فرانكو يجند بالقوة حير أطفال بلدنا في ).1934(الصينية ضد الشعب الفيتنام 

يـــال  متكامـــل ــ ليـــس حـــدثا منعـــزل عـــن مخطـــط امبر ـــ الزايبـر  
ى في ـــ تطـــبيق. فتـــدخل النظـــام لنقـــاذ مصـــالح الحتكـــارات الكـــبر  

إنـــه خطـــوة أخـــرى في
  كشفنا عنها منذ مدة

اتيجية العدوانية الجديدة الموجهة ضد حركات التحرر الفريقية و العربية و الير .السبر
  شــنها الحكــم ضـد أبنــاء الصــحراء، و كامتــداد لنفــس الـدور الموكــل إل

اتيجية أتــت اتفاقيــات مدريــد و حــرب البــادة الــير و إنــه لضــمن هــذه الســبر
، و انطلقــا مــن ــ ــ الزايبر  

، و اليــوم التــدخل في ي ــ الهجــوم عل الــبينبر  
ــ لبنــان و المســاهمة في  

ياليــة كــانت مســاعدة الكتــائب في النظــام مــن طــرف المبر
ــ فعاليتهــا و مضــمونها التحــرري، إل بالدانــة النضــالية المطلقــة للمخطــط ، ل يمكنهــا أن تكتس  ــ ــ الخبر هــذا الســاس، فــإن إدانــة التــدخل الملك 

يال  ككل .المبر

ياليـــة لعـــدوانها ضـــد العديـــد مـــن الحركـــات التحرريـــة الفريقيـــة دليـــل عل قوتهـــا و تجاوزهـــا لزمتهـــا الخانقـــة ؟ هـــل -3- هـــل تصـــعيد المبر
ي الزايبر دليل عل تجاوزه هو الخر لزمته القتصادية و السياسية ؟

تدخل الحكم فف
ــ تطــور الوضــاع و تصــنع الحــداث، بــأن تــدخل  

  تتحكــم في
ــ بــالنظر إل الحــداث بمعــزل عــن الســس الماديــة الــير  

قــد يتبــادر إل ذهــن مــن يكتقي
ياليــــة ياليــــة للعــــدوان، دليــــل عل قــــوة النظــــام و قــــوة المبر ــــ و تصــــعيد المبر ــــ الزايبر  

  تلحقهــــا هــــذه النظــــرة. الحكــــم في
و نظــــرا لمــــدى الســــاءة الــــير

  الثوري، فإننا نذكر بأن تقييم وضع الحكم يجب أن ننطلق فيه 
ة النضال الوطيي :السطحية بمسبر

يالية: أول    وصلت إليها المبر
.من واقع ارتباط احتداد أزمته باحتداد الزمة الير

 ــ و: ثانيا 
  تحدد حسب الواقــع المــادي المعاسر

ي الجماهبر الشعبية، و الير   وصلها التساع الموضوع  للهوة الفاصلة بينه و ببر
من الدرجة الير

.الذي تعيشه تلك الجماهبر) مسألة الديموقراطية(السياس  
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ـــــ مـــــدى قـــــدرته الموضـــــوعية عل مواجهـــــة الســـــخط: ثالثـــــا   
ـــــ في   تشـــــكل المســـــتند الساس 

مـــــن مـــــدى صـــــلبة البنيـــــة القتصـــــادية للنظـــــام و الـــــير
ي .الجماهبر

  التحليل، فإننا نخلص إل ما يل  
:إذا اعتمدنا هذه المنطلقات في

يالية إذا كانت قد رسـمت الخطـوط العريضـة لسـاليبها العدوانيــة الجديـدة، فإنهـا لـم تسـتطع بعـد ان تجـد اسـتقرارا مرحليــا ضـمن- 1- أن المبر
  تتطلبها المرحلة الحالية 

ة عل حسابها، كما أنها لم تستكمل بعد كل التداببر الير   السنوات الخبر
ت في   تغبر

:موازين القوى الير
يالية من إعادة تقسيم العمل عل الصعيد العال   بشكل يسمح لها بتثبيت النظمة-  أن حوار الشمال – الجنوب لم يلد بعد ما تنتظره المبر

  نفس الوقت الذي يسمح لقتصادها الحتكاري المنخور من التنفيس عن أزمته
.الموالية لها في

.أن عمق هذه الزمة القتصادية بدوره يحد من إمكانياتها للجواب عل المتطلبات الحالية لعملئها اتجاه تصاعد المد التحرري- 
ياليـة و-  ـ  أزمـة المبر

أن تصاعد كفاحات الطبقـة العاملـة داخــل البلـدان الغربيـة ضـد سياسـة التقشـف و تضــييق الحريــات، يسـاهم هـو الخـر في
.عرقلة حركتها و قدرتها عل المبادرة

أمـــــا بالنســـــبة لوضـــــع الحكـــــم، فإننـــــا إذا نظرنـــــا إليـــــه مـــــن خلل أســـــس التقييـــــم المـــــادي الـــــذي حـــــددناه ســـــابقا، و بالضـــــافة إل انعكاســـــات الزمـــــة
، نجد   

  وضعه الذابر
  تلعب دورا أساسيا في

يالية الير :المبر
، بالرغم من-   

  الماضي
  عرفتها في

  من نفس الهشاشة الير
أن السس القتصادية للنظام لم يطرأ عليها أي تغيبر يذكر لحد الن، ول زالت تعابي

  تقويتها
يالية و إرادته في .إرادة المبر

ي-    ازداد حجمهــــا فعل خلل الســــنتبر
ياليــــة و النظمــــة الرجعيــــة العربيــــة الــــير أن مختلــــف المســــاعدات و القــــروض الممنوحــــة مــــن طــــرف المبر

ـ  الصــحراء و أجهــزة القمــع المتســلطة عل الشــعب المغربر ــ 
يــ تلتهمهـا نفقــات الحــرب في تبر انيـة الدولـة الــذي زاد هــذه الســنة(الخبر ي ـ  مبر

العجــز في
  السنة الماضية وحدها، توقف العديد من مشاريــــع التصميم الخبر الخ  50ب 

  المئة عما كان عليه في
...) .في

ي و تــــدهور الوضــــاع المعيشــــية للجمــــاهبر بشــــكل مــــذهل، و تضــــييق-  ي ازداد تعاظمــــا نتيجــــة لتضــــخم جيــــش العــــاطلبر أن الســــخط الجمــــاهبر
ـــ الحكــــم و الطبقــــات الشــــعبية كــــان الرفــــض. الحريــــات السياســــية و النقابيــــة ـي و لعــــل ابـــــرز المثلــــة عل تعمــــق ذلــــك الســــخط و اتســــاع الهــــوة ببر

ــــ للســــلم الجتمــــاع  بتصــــعيد نضــــالته المطلبيــــة ي القــــاطع لقــــرض الصــــحراء، و جــــواب شــــعبنا عل النــــداء الملك  و هــــذا بــــالرغم مــــن. الجمــــاهبر
تها النضالية   تضليل الجماهبر و العمل عل تحريف مسبر

جوازية إل جانب الحكم في .اشتداد القمع و مساهمة القيادات اليمينية لحزاب البر
  الصحراء إل جانب متطلبات مواجهة نضالت شـعبنا و حمايــة نظـام ولـد دادة المهلهـل، أي- 

  ينفذها الحكم في
إن ثقل المهمة الجرامية الير
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ات، غبـر تـوريطه يــ   الممبر
، ل يفعــل، بالضـافة إل بـافر ـ  ـ  مـن الـوطن العربر ـ  الجـزء الغربر

ياليـة في   الدفاع عن مصالح المبر
تحمله القسط الكبر في

  عاشها من قبل 
  الزمة الير

.في
ياليـــة، ل يمكنهـــا أبـــدا أن تستســـلم أمـــام تنـــام  حركـــات ـــ المغـــرب، فـــإن المبر  

ياليـــة و عميلهـــا في   تعيشـــها المبر
لكـــن بـــالرغم مـــن الزمـــة الحـــادة الـــير

اسـة، بالوسـائل. التحرر أو تنتظر حل كل معضلتها الذاتيــة لمواجهـة ذلـك المـد إن مصـالحها المهـددة تفــرض عليهـا الـدفاع عـن نفسـها بكـل شر
  نفس الوقت الذي تعمل فيه عل ترتيب أوضاعها بشكل أفضل

.المتوفرة لديها، و في
ــــ مــــن أهميــــة الية، و نظــــرا لمــــا يشــــكله الحفــــاظ عل الزايبر ــــ إفريقيــــا الســــبر  

و بالضــــبط، نظــــرا للخطــــار المحدقــــة بــــأمن الحتكــــارات الرأســــمالية في
 ــ المغــرب بــالرغم مـن أوضـاعه الخاصــة

ادوري في ياليات، و تــم تكليــف الحكــم الكمــبر ي مختلف المبر للتخفيف من تلك الخطار، كان التنسيق ببر
.إل الشاع بإنقاذ موبوتو

 
يـال  الفرنسـ  بصـفة رئيســية مسـؤولية ذلـك التـدخل بـالرغم مـن الهزيمـة الــير   إطار توزيــــع الدوار، تحمل الحكم المبر

و لنفس العتبارات، و في

ة و تنام  قوى اليسار الفرنس    النتخابات الخبر
.لحقته في

ـ  الزايبرــ ليـس دليل عل تجـاوز الحكـم لزمتـه
و الهـداف. إنـه تنفيـذ العبـد المريـض لوامـر سـيده القلـق. فالتدخل العسكري للقـوات الملكيــة في

:الخاصة للحكم من التدخل فإن أهمها هو 
ـــ و-  ايـــد فيـــه حاجـــاته إل المزيـــد مـــن الـــدعم المـــادي و السياس  ي ـــ ظـــرف تبر  

ياليـــة و النظمـــة الرجعيـــة الفريقيـــة في ـــ المبر العمـــل عل كســـب رضي
  حرب الصحراء

.العسكري في
ك لمواجهة الزحف التحرري الذي يهدد كل النظمة الرجعية-  يال  مشبر .أداء واجب رجع  – امبر
.إظهار القوة عل المستوى الداخل  و الخارجر  خاصة اتجاه الجزائر لخفاء أزمته- 

ي الزايبر -4-
يالي الرجعي فف ة للتدخل العسكري المبر السباب المباشر

  تكمن وراء هذا التدخل فه  كما يل 
ة الير :اما بالنسبة للدوافع الساسية و المباشر

الية - 1 ي إفريقيا السبر
:الوضع المتفجر فف

 ــ كــل مــن جنــوب إفريقيــا و زمبــابوي و
 ــ الموزمــبيق و أنغــول إل جــانب حركــات التحريــر المتناميــة في

إن النتصــار الــذي حققتــه حركــات التحريــر في
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 ــــ الكونغــــو 
هــــا مــــن البلــــدان الفريقيــــة، يجعــــل مــــن ســــقوط نظــــام موبوتــــو في  ــــ وجــــه المصــــالح القتصــــادية) الزايبرــــ(غبر

بة قويــــة في ــــ ليــــس فقــــط صي
يالية  و لكـن كارثــة بالنســبة لهـا، إن معنـاه فتـح البـواب عل مضاعيها لنتصــارات شيعة للعديـد مـن حركـات...) النحاس، الزنك، الماس (المبر

  أنغول
ب الحكم التقدم  في

  الوقت الراهن لضي
يالية في   تحيكها المبر

  المنطقة، بالضافة إل قطع الطريق عل المؤامرات الير
.التحرر في

ات مــن -2 ــ ياليــة منــذ مــدة أن تبعــث بالعشر إن حكــم موبوتــو ليــس فقــط حكمــا ضــعيفا، بــل وصــل درجــة مــن النحلل و التفكــك دفعــت بالمبر
ي للعمل عل إصلحه و تنظيم قواه القمعية، أو عل القل، تحضبر بديل فعل  له ي و مدنيبر ائها عسكريبر .خبر

ــ(إن جمــاهبر الشــعب الكونغــول   -3   منــذ ســنوات مــن شــير الــوان القهــر) الزايبر
، فــإن. تحــت نظــام موبوتــو تعــابي ـ ـ 

و بــالرغم مــن القمــع الوحسر
الشعب الكونغول  الذي اكتســب مـن خلل تجربـة حكـم لومومبـا وعيـا متقـدما، قـد اســتطاع أن يعطـ  لنفسـه قـوى وطنيـة و تقدميـة لمكافحـة

ي). حــزب الشــعب الثــوري- جبهــة التحريــر الوطنيــة الكنغوليــة (الســتغلل و الســيطرة الجنبيــة  ي التقــدميبر بالضــافة إل العديــد مــن المناضــلبر
  نظمت خلل تصفية حركة باتريس لومومبا أو فيما بعد

.الذين التجأوا إل الخارج أثناء المجازر الير
ات الكونغــو ب الحتكــارات المســتغلة لخبرــ   تتحــرك اليــوم للطاحـة بموبوتــو و صيــ

 . إن مختلـف هــذه القــوى ه ــ الــير
كمــا ان هـذه القــوى ه ــ الــير

يالية إخفاءها وراء ما تسميه  ي"تريد المبر ير تدخلها من أجل " رجال الدرك الكتنغيبر ابية للزايبر"لتبر ".حماية الوحدة البر
ي ملحوظ، و اتضحت آفاق السقوط الحت   لنظام موبوتو   ظل هذه الوضاع انفجر الكفاح المسلح بدعم جماهبر

.إنه في
  هلع تحت شعار 

يالية في " ..الشيوعية "و محاربة " مواجهة التدخل الجنير "لمواجهة هذا الخطر الكيد، تحركت طواببر المبر
ــــ الربــــاط إل تزعــــم عــــدوان القــــوى المضــــادة لتحريــــر الشــــعوب  

ياليــــة بحكــــم الخيانــــة في ــــ بالنقــــل الجــــوي. فــــدفعت المبر فتكفــــل الحكــــم الفرنس 
ي يــ و الشائيليبر اء المريكيبر ات مـن أطــره العســكرية العاملــة هنـاك منـذ مـدة جنبــا إل جنــب مـع الخــبر يــ تعهـدت. بالضـافة إل العشرــ  ــ حبر

هــذا في
ان ـــ ـــ المضي بمســـألة الطبر ـــ و إرســـال الســـلحة و النظـــام الرجع  ياليـــة المريكيـــة بالـــدعم السياس  )بســـكون الـــراء " (حركـــة"إنهـــا فعل . فيـــه المبر

  جيشه
ي تحت وطأة القهر في   المغرب، و يدفع حطبا لها أبناء شعبنا المنخرطبر

ادوري في يالية يتصدرها النظام الكمبر .رجعية امبر

يالي الرجعي ؟- 5- جوازية من هذا العدوان المبر فما هو موقع و موقف القيادات الحزبية البر
، ليــس فقــط   التدخل الجرام  الذي يقــوم بـه الحكـم بـالزايبر

ة في   المغرب تتحمل مسؤولية خطبر
جوازية في إن القيادات المتخاذلة للحزاب البر

 ــ حكومـة نظــام الخونــة
، و لكن أكب  من ذلك بمشــاركتها في   الزايبر

  انضــموا إليهــا. بعدم اتخاذ موقف لدانة التدخل الملك  في
هــذه الحكومــة الــير

ى للدولــة   ــ اتخــاذ القــرارات الكــبر
يــ الزعمــاء الــوزراء(عل أســاس المســاهمة في ، و ليــس فقــط لمراقبــة النتخابــات)انظــر البيــان الرســ   حــول تعيبر
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، فلقـد انجــرت وراء منــاورات الحكــم،. كما يدعون عن قصد لمغالطة الجماهبر إن هـذه القيــادات النتهازيـة، و إن كــانت ليســت العـدو الساسـ 
  الحكومة الملكية اللوطنيــة و اللشـعبية، و بعـدم فــرز موقفهـا عـن موقـف تلــك الحكومــة. و ان موقعها اليوم هو التحالف معه

فبمشاركتها في
  مسألة الزايبر المسؤوليات التالية 

:العميلة، تتحمل بوضوح في
  الموجه ضد الشعب الكنغول  و كافة شعوب إفريقيا -1-

يالية العدوابي .مسؤولية تزكية أمر المبر
يالية و الرجعية -2- ي خدمة لمصالح المبر .مسؤولية الموافقة عل نحر أبناء شعبنا و أبناء الشعب الزايبر
مسؤولية خنق الطاقات النضالية الموجودة وسط الجماهبر و ضمن قواعدها نفسها، و قطع الطريق امـام تحركــات هـذه الطاقــات لدانــة -3-

ــ الزايبرــــ ـ 
ياليـــة و آخرهــــا التــــدخل في ــ الزايبرــــ ليــــس إل امتــــدادا طبيعيـــا. مخطــــط الحكــــم و المبر ـ 

إن موقـــع و موقـــف هــــذه القيـــادات مـــن التــــدخل في
، و انطلقـــــا مـــــن موقعهـــــا داخـــــل مـــــا تســـــميه  ي  ـــــ بلدنـــــا منــــذ ســـــنتبر

 "لمواقفهـــــا لمـــــا يجـــــري في
إجماعهـــــا كقيـــــادات انتهازيـــــة مـــــع" - الجمـــــاع الـــــوطيي

ياليــــة  ي و السماشة و عملء المبر ادوريبر و ليــــس أبــــدا إجمــــاع الشــــعب الــــرازح تحــــت القمــــع و القهـــر، و انهـــا بإجماعهــــا هــــذا و باســــتغللها- الكمــــبر
ير جرائمــه و ، لتعمــل عل ســبر الطبيعــة اللوطنيــة للنظــام و تــبر ي ي المخلصــبر   أدى ثمنهــا العديــد مــن المناضــلبر

ليافطــة التقدميــة و الوطنيــة الــير
ي فقط . خياناته امام الجماهبر الشعبية تبر ي الخبر :و لنذكر بالبعض من مسلسل مواقفها خلل السنتبر

ـ  ـ 
ـ 74لقــد تـــوجهت في ـ 

رة ذلــك بــان القض تبييـــ موقفــا وطنيــا، في  ـــ مســـألة الصـــحراء مـــبر
ح موقــف القض الملك ـــ في ـ إل عواصــم العــالم أجمـــع لشـر

يالية .الوقت الذي لم يتبيي فيه غبر أوامر المبر
ـــ الجزائـــري -  ي ـــ و الشـــعب الجزائـــري، و عل تأييـــد اليمبر ـــ الشـــعب المغربر  ي جماعـــة(لقـــد عملـــت بجهـــد عل بـــث ســـموم الشـــوفينية و الحقـــد ببر

.مكملة بذلك دعاية النظام) لحول بن خادة
 ــ الــوقت الــذي يســقط فيــه القنــاع ليتضــح أن الــذين- 

ة وطنيــة تخــدم مصــلحة الشــعب، في ة الصــفراء بحمــاس و ســمتها مســبر لقــد أيــدت المســبر
ـ  الدعايـة الرجعيــة و عل رأسـهم 

ياليـة في اء المبر ة و خططــوا لهـا هـم خــبر هـذا المرتـزق الـذي كــان" جـان جـاك كــو دوفرجـاك"أوحوا بفكرة المســبر
.أيام الحرب الجزائرية – الفرنسية مكلفا بقسم الدعاية المضادة لجبهة التحرير

 ــ الصــحراء الغربيــة لينفــذ تلــك التفاقيــات بقــوة المــدافع و النــابلم،- 
ياليــة الرجعيــة و تــدخل الحكــم عســكريا في لقــد تمــت اتفاقيــات مدريــد المبر

 ــ نفــس الــوقت الــذي تحــت فيــه عل الــدفع بالمزيــد مــن أبنــاء"عنــاق الخــوة"و " التحريــر"فــانطلقت تنشرــ الكــاذيب وســط الجمــاهبر حــول 
، في

ي ادوريبر يالية و كمشة من الكمبر   سبيل مصلحة المبر
.شعبنا إل الموت في

ات مـن مناضـل  الحركـة الماركســية اللينينيــة المغربيـة، و-  ي بعـدة حملت قمعيـة اعتقـل خللهــا العشرــ ي الماضــيتبر لقد قام الحكم طيلة الســنتبر
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ــ  
يــا واحــدا للــدفاع عــن الحريــات و توقيــف الختطافــات و التعــذيب، بــل اســتمرت في ، فلــم تنظــم و لــو احتجاجــا جماهبر ي ي النقــابيبر مــن المناضــلبر

ة الديموقراطية المزعومة" المغرب الجديد"المراهنة عل  .و التطبيل للمسبر
  واضحة النهار من طرف عصابة - 

ي"لقد تم اغتيال المناضل عمر بن جلون في المســخرة مـن النظــام، فعملــت عل تــبييض" الخوان المجرمبر
ي ضد  ، و وجهت سخط الجماهبر و المناضلبر   تلك الجريمة النكراء" اليادي الثمة"وجه هذا الخبر

.ممتنعة عن فضح مسؤولية الحكم في
اف بتصفية المناضل الشهيد عبد اللطيف زروال، فلم يتجرأ و ل زعيم واحد من أدعياء الديموقراطية عل إدانــة-  لقد اضطر البوليس للعبر

.الغتيال
يــ ضـد المهزلـة النتخابيـة -  ـ (و قد أعلن النظام عن مهزلة النتخابات فزكتها، و بعد انفضـاح التضــليل و إطلق النـار عل المحتجبر

أحـداث بيي
ئة الحكم و تحويل سخط الجماهبر ضد المجهول )مطهر ...؟ " أعداء الديموقراطية: "، اتجهت القيادات الحزبية المتخاذلة إل تبر

نــا ســماها -  ، فكــان موقفهـا هــو الموافقـة عل" قــرض الصــحراء"لقـد نظــم الحكــم أكــبر عمليـة نهـب ضـد جماهبر كمــا أعلــن عـن السـلم الجتمــاع 
.القرارات الملكية

  بداية هذه السنة - 
  حق ) 77يناير  3( في

المس"من مناضل  الحركة الماركسية اللينينية المغربية بتهمة  176قام النظام بمحاكمة صورية في
 ــ التشــبث". بأمن الدولة

ت من جانب آخر باســتماته مناضــل  حركتنــا في ي   الدفاع، كما أنها تمبر
لقد عرفت هذه المحاكمة منعا كامل لدبي حق في

  إدانة تلك المهزلــة القضــائية و مقاطعتهــا
  الثوري من مسألة الصحراء، و كذا جرأتهم في

 ــ. بمواقفهم و قناعاتهم و عل رأسها الموقف الوطيي
في
مت القيـــادات الحزبيــــة ي هـــذا الـــوقت بالـــذات حيـــث كـــان مـــن المفـــروض مـــن أي ديمــــوقراط  أن يقـــف للـــدفاع عـــن حريـــات التعـــببر و الـــرأي، الـــبر

جوازيـــة الصـــمت، و لـــم تتخـــذ أي موقـــف احتجـــاجر  عل مـــا يجـــري داخـــل المحاكمـــة ـــ يعتـــه اســـتغل المناســـبة ليســـاهم بوقـــاحته. البر بـــل أن عل 
ي و صــدرت تلــك الحكــام  ي الثــوريبر ــ حــق المناضــلبر  

ــ تحضــبر الــرأي العــام لحكــام مشــددة في  
44مــن بينهــا : المعهــودة إل جــانب ابــواق الحكــم في

.حكما بالسجن المؤبد
موا الصـمت المطلـق ليـدخلوا بعـد بضـعة أسـابيع إل الحكومـة ي ي لحريات الـرأي مـن أجــل إدانــة تلـك الحكـام، بـل الـبر فلم يتحرك الدعاة المزيفبر

".لنقاذ المسلسل الديموقراط "الملكية 
جوازيــة تقــف ، هــو الــذي يجعلنــا نقــول بــأن القيــادات الحزبيــة البر ـ ــ الزايبـر  

إن هــذا المسلســـل مــن المواقــف المتخاذلــة و آخرهــا تــدخل الحكــم في
ـ حكـــومته ـ 

 ـــ تحـــالف مكشـــوف مـــع العــدو، بـــل و في
ـ الممارســـة العمليـــة لشـــعارات التقدميـــة و الوطنيـــة و أفرغتهـــا مـــن كـــل. اليـــوم في ـ 

لقـــد تنكـــرت في
ة ي صدرها و مخادعة الجماهبر يبر ي مضمون لتستعملها لبر
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ف- 6- ف الحقيقيير ف و الديموقراطيير ف الوطنيير واجب كل المناضلير
ادوري العميـل، و رفــع كـل لبـس يمكنـه ياليـة و حكمهـا الكمــبر ، المبر   الضاع، هـو عـزل العـدو الساسـ 

  معالجة القضايا الراهنة في
إن منطلقاتنا في

.أن يعيق الجماهبر عن النظر بوضوح للعدو و مناوراته
اتيجية بنــاء ـ  اســبر

عل هذا الساس، يجب تعبئة كل الطاقات النضالية لتعميق أزمة العدو، و بهدف تحويل موازين القوى لصالح الجمــاهبر في

  ديموقراط  شعير 
.حكم وطيي

ي    تناقض تناحري اثنبر
  المواقع و المواقف هو ذلك الخط الذي يضع في

:إننا نعتبر أن الخط الفاصل في
يالية و معسكر الشعب-  .معسكر الحكم و من ورائه المبر

ي و ب العـــدو و فضـــح المتخـــاذلبر ي إل اللتفــاف و التكتــل داخـــل معســـكر الشـــعب، و التـــوجه نضـــاليا لضيـــ ي الــوطنيبر و إننـــا لنــدعو كافـــة المناضـــلبر
ي معه .المتحالفبر

  مظاهرات صــاخبة
ي ان يظلوا أوفياء لتاريــــخ شعبنا النضال  الذي هب في ، فإن عل كل الوطنيبر   الزايبر

وبخصوص التدخل العسكري الحال  في
ـ حاليــا(ليقــف إل جــانب الشــعب الكونغــول   ــ تنفيــذها آنــذاك)الزايبـر  

  ســاهم في
، و إدانــة اغتيـــال المناضــل بــاتريس لومومبــا، هــذه الجريمــة الــير

يالية و شقيقه نظام موبوتو المتعفن .نفس النظام الذي يرسل اليوم جيشه من أجل تقتيل الثوار و خدمة مصالح المبر

يــــالي الــــذي يحــــاك و ينفــــذ ضــــد شــــعبنا و شــــعوب-  ــــ وجــــه المخطــــط المبر ي
ــــ الزايبرــــ منطلقــــا للوقــــوف فف ي

ي فف
فلنجعــــل مــــن التــــدخل العــــدوابف

.المنطقة
يالية و الرجعية-  .ل قرش و ل رجل واحد لخدمة حروب المبر
.الخزي لحكم الخونة و المرتزقة- 
.عاش كفاح الشعب الكونغولي- 
.عاشت حركات التحرير الفريقية و العربية- 
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مغرب النضال
ف يدي الطبقة العاملة المستقبل بير

1977بمناسبة فاتح مايو 

وا بصـوت واحـد عـن رفضـهم لدكتاتوريـة الرأســمال و نظـامه المتعفـن،   كل أنحاء العالم ليعـبر
ي من العمال في   هذا اليوم العظيم يخرج المليبر

في
ي الشعوب    جديد، مجتمع الخوة ببر

وع مجتمع إنسابي ي أيديهم مشر ي من جهة أخرى ببر ي البشر و الرفاهية للجميع,حاملبر .و المساواة ببر

ز فيهـا الطبقـة العاملـة قــوة ل تقهـر، قــادرة عل تحطيــم نظــام الســتغلل، و كــل أشــكال الضـطهاد إن   تــبر
و إن فاتح ماي، هو تلك المناسبة الير

ـ  فرنسـا ليـدافعون عـن حقـوقهم. ه  عرفت كيف تتحد و كيف تنظم نفسها
و إن العمــال المغاربـة المهـاجرون يقفــون ضـمن الطبقـة العاملـة في

ـ  شــعبهم و مـا يقاســيه مـن محـن عل يـد
، ل يمكنهم كذلك إل أن يقفوا اليوم ليفكــروا في ي   العمال مهاجرين و فرنسيبر

بالوحدة النضالية مع بافر
يالية .الحكم الرجع  عميل المبر

ي الهجرة
أيها العمال المغاربة فف

ـ  المغـرب لنشـاركهم حمـاس النضـال فـوق أرضـنا، و ضـد حكـم
ي في   إخواننـا الكـادحبر

ـ  هـذا اليـوم المجيـد إل جـانب بـافر
لقـد كـان بودنـا أن نكــون في

يالية ين عملء المبر ي و كل المتجبر ادوريبر .لكن غربتنا لن تزيدنا إل حقدا عل الذين حرمونا من وطننا العزيز. الكمبر
ـــ الكبـــار و عل رأســـهم ي ة و الملكبر جوازيـــة الكـــببر ، و لكـــن أقليـــة قليلـــة مـــن العـــائلت البر ي إن بلدنـــا غنيـــة بمواردهـــا الضـــخمة و رجالهـــا النشـــيطبر
ــ يعيــش شــعبنا ي ــ حبر  

ات البلد، و يمتصــون دم أبنائهــا، في ــ ــ و صــهاينة خبر ي ــ و أمريكيبر ي ي الكبــار أوروبيبر العائلــة الملكيــة يقتســمون مــع الرأســماليبر
.بكامله تحت وطأة الفقر و القهر

إن الحكم المسؤول عن هذه الوضعية هو حكم الستعمار الجديد، و إن سياسـته اللوطنيـة و اللشـعبية هـذه لـم تـزد نتائجهـا إل خطــورة عل
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يالية عليها   تتعمق أكب  فأكب  هيمنة المبر
.حياة الجماهبر الكادحة، و عل مصبر بلدنا الير

، قـد يالية و تآمره مع الصهيونية ضد مصالح مجمــوع الشــعوب العربيــة، و ليــس فقــط مصــالح الشــعب المغربر ــ و بالفعل، إن ولء الحكم للمبر
.أصبحت الن أشياء واضحة وضوح الشمس

 ـــ
ـــ فـــاس، و مـــع عـــدد آخـــر مـــن الصـــهاينة، و الـــدور الـــذي لعبتـــه هـــذه اللقـــاءات في  

ـــ ديـــان في  
ـــ الحســـن و موسر ي لقـــد انفضـــحت اللقـــاءات الشية ببر

 
اف بالكيان الصهيوبي .تحضبر زيارة السادات الخيانية و العبر

  زايبر تلبية لوامـر فرنسـا، مرجعـا بلدنـا إل عهـد الحمايـة، أيـام كــان السـتعمار يـدفع بـاللف مـن أبنـاء
لقد علمنا كيف تدخل الحكم عسكريا في

ي"شعبنا إل الحروب الجرامية ضد شعوب  .و شعوب أخرى" لندوشبر
  و بــدعم مــن فرنســا و

و إننا نعرف اليوم جميعا كيف أن تحريك الحكم لمسألة الصحراء الغربية كان منذ البداية باتفاق مع الســتعمار الســبابي
ياليـــة – الرجعيـــة لتفاقيـــات مدريـــد، و كـــذلك ة الصـــفراء لـــم تنظـــم إل لتغليـــط الجمـــاهبر الشـــعبية و تغطيـــة الطبيعـــة المبر أمريكـــا، و أن المســــبر

ي ـــ القضـــاء عل كفـــاح. تغليـــف الطبيعـــة الجراميـــة للتـــدخل العســـكري ضـــد إخواننـــا الصـــحراويبر  
ذلـــك التـــدخل الـــذي جـــاء بعـــد فشـــل إســـبانيا في
ياليــة كات المبر   و تحرير أرضه مـن الســتعمار و هيمنــة الشرــ

و مـا تلـك التفاقيــات. الشعب الصحراوي و توقيف طموحه إل الستقلل الوطيي
ات ات الصــــحراء كمــــا يقتســــمون خبرــــ ــــ ياليــــة إل لقتســــام خبر كات المبر ــــ   و الشر

  أبرمهــــا الحســــن مــــع ولــــد دادة و الســــتعمار الســــبابي
الخيانيــــة الــــير

.المغرب، و اضطهاد الشعب الصحراوي الشقيق كما يضطهدون الشعب المغربر 
 ــ
يالية عل بلدنا، و إذا قدرنا الدور الذي يلعبه الحسن و زبانيته سواء لخضاع شــعبنا و مــدى مســاهمته في إننا إذا نظرنا إل مقدار تسلط المبر
ياليـــة و الصـــهيونية، يتضـــح لنـــا جليـــا أن ذلـــك الحكـــم العميـــل أصـــبح يعتـــبر اليـــوم أحـــد البيـــادق   تحـــاك مـــن طـــرف المبر

مختلـــف المـــؤامرات الـــير
ـــ وأعـــداء المـــة العربيـــة ـــ تنفيـــذ مخططـــات أعـــداء الشـــعب المغربر   

إن هـــدف هـــذه المخططـــات هـــو تصـــفية كـــل القـــوى التحرريـــة. الساســـية في
  
ي إل الصحراء، و و ضع مجموع الوطن العربر  تحت السيطرة الكاملة لحلف ثلب  يالية و الصهيونية و الرجعية: العربية من فلسطبر .المبر

ـ الشــعب المغربر ـــ و الشــعب ـي ي عل بــت ســموم الحقــد ببر ــ ظــل هــذه المســاع  تعمــل دعايــة الحكــم و أنصــاره مــن المرتزقــة السياســـيبر  
و إنــه لقي

  الصحراء الغربية
  حرب إجرامية ثانية إضافة إل الحرب الجارية في

اق في .الجزائري للدفع بالجماهبر إل الحبر
  يد الحكم لخضاع الجمــاهبر

ي أمثال بوعبيد و بوستة و عل  يعته، قد وضعوا يدهم في جوازية و بعض الزعماء النتهازيبر إن بعض الحزاب البر
  تحاك ضدها

.الكادحة و إغماض عينها عل المؤامرة الير
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يالية ليس بجديد 1956لقد تناوروا من قبل عل كفــاح شــعبنا ســنة . إن تنكرهم لمصالح الشعب المغربر  و وقوفهم إل جانب الحكم و المبر
ي مقابـــــل ، طـــــامعبر ـــــ  

 ـــــ إيكـــــس – ليبـــــان و قـــــدموا للجمـــــاهبر المخلصـــــة اســـــتقلل مـــــزورا عل أنـــــه اســـــتقلل حقيقر
ي في مـــــع نفـــــس أعـــــدائه التـــــاريخيبر

  الحصول عل بعض المتيازات الضيقة
.إجهاضهم للكفاح الوطيي

  البوادي و المدن استفادت من هـذه التجربــة و تجـارب أخـرى، و أمـام الواقـع المـر الـذي تعيشــه يوميـا، ترمـ  بالكـاذيب
إل أن جماهبر شعبنا في

ي عل رقابها   النضال ضد المتسلطبر
.و الديماغوجية جانبا لتدافع عن نفسها و تسبر في

ـــ الرض، و ضـــد  
 ـــ مختلـــف المنـــاطق، دفاعـــا عـــن حقهـــم في

ـــ لنضـــالتهم البطوليـــة في ي و بالفعـــل، إن الســـنة الماضـــية قـــد شـــهدت تصـــعيد الفلحبر
ي الكبار   و تعسف الملكبر

و الطبقة العاملة بـدورها عرفـت نهوضـا لـم يسـبق لـه مثيـل، فأمـام تجميـد الجــور و تصـاعد الغلء و. الظلم المخزبي
ـ و ـ 

ـ تحركــات نضــالية هامــة، اتســمت بتقويــة روح التضــامن الطبقر ـ 
معــاملت أربــاب العمــل اللإنســانية دخلــت أغلــب المؤسســات الصــناعية في

ام الحريات النقابية مكانة بارزة .احتلل مطلب احبر
هم يعمهم السخط عل ي و تجار صغار، و غبر ، نجد فئات اجتماعية أخرى من طلبة و تلميذ، معلمبر ي و عل غرار كفاحات العمال و الفلحبر

ة سياسة القمع و التجويــــع و يتقدمون إل ساحة النضال بعزيمة أكبر
ياليــــــة، يطــــــالب بالحيــــــاة الحــــــرة الكريمــــــة ادوريــــــة – المبر إل أن الحكــــــم العميــــــل دفاعــــــا عــــــن القليــــــة. إن شــــــعبنا بــــــأكمله يرفــــــض الســــــيطرة الكمبر

ـ  بعـض الحيــان بالرصــاص كمــا فعــل
، و في ية بالعتقالت و القمــع البوليس ــ يالية يواجه مختلف التحركات الجماهبر ادورية ومصالح المبر الكمبر

ــ ي يــ ضــد الفلحبر ــ أمزمبر  
وت. في ي بصــدق مــن أجــل كرامــة شــعبنا و تحــرر بلدنــا مــن جــبر ي المــدافعبر خر اليــوم بــأخلص المناضــلبر ي و إن الســجون لــبر

يالية – الرجعية .السيطرة المبر
كمــا أن الحكــم يعمــل بأبشــع الوســائل عل تخريــب المجتمــع ليقتــل فيــه كــل عزيمــة و كــل روح الصــمود، عــن طريــق نشرــ المخــدرات مــن كيــف و

  الصمت و اللم. حشيش و فساد
.إنه يريد أن يفرض عل شعبنا الستسلم و قبول القهر في

ي الجمـاهبر و إذا كان الحكم يعمل عل إخضاع الشعب بالقمع و تخريب المجتمع، فإن بعض الحــزاب النتهازيـة تعمـل مـن جهتهـا عل تسـكبر
إن تجــــاوز الجمــــاهبر لرادة الحكــــم و الحــــزاب المتعاونــــة معــــه، يــــدفع تلــــك القــــوى إل انتهــــاج أســــلوب تقســــيم. بالتضــــليل و تحريــــف نضــــالتها
ذمتها ية و شر .الحركات الجماهبر

ء قـوامه تقسـيم الطبقـة العاملـة و خلـق ـ 
ـ  مخطــط دبي

اك  كمـا فعـل مـن قبلـه حـزب الســتقلل، قـد دخــل في
  هذا السياق نجـد التحـاد الشــبر

و في
  بلدنا

 . إطارات مزيفة لن تفعل غبر شل الحركة العمالية في
  يقـوم بهـا نفــس الحــزب ضـد التحـاد الـوطيي

و إنهــا لنفـس الممارســة التخريبيــة الـير
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.لطلبة المغرب و الحركة الطلبية المغربية
ـــ قهـــر و قمـــع الحكـــم و منـــاورات القـــوى ي ـــ هـــذا الظـــرف ببر  

يـــة عمومـــا و عل رأســـها الطبقـــة العاملـــة، تتخبـــط في و هكـــذا نجـــد أن الحركـــة الجماهبر
  تركيع شعبنا أمام أعدائه كما ركعت ه  نفسها

.النتهازية الراغبة في
وعة لن يركع أبدا مهما اشتد قمع النظام و تكالب المتكالبون   ظل الوضع الذي يعيشه، و دفاعا عن حقوقه المشر

.لكن شعبنا في
ياليـــة و الرجعيــــة ضـــد المغــــرب العربر ــــ و الـــوطن العربر ــــ عل العمــــوم، فـــإن و بالضـــبط، مـــن أجــــل تعزيــــز كفـــاح شـــعبنا، و أمــــام مخططــــات المبر

ورة حتميــــة ي و. الحاجــــة إل توحيــــد كــــل القــــوى الوطنيــــة و الديموقراطيــــة المخلصــــة تصــــبح أكــــب  مـــن ذي قبــــل صيــــ كمــــا أن فضــــح كــــل النتهــــازيبر
ي مع الحكم يصبح أمرا ملحا .المتساومبر

 ـــ هـــذا الظـــرف كـــذلك الــذي تتصـــاعد فيـــه نضـــالت كـــل الفئـــات الشـــعبية ضـــد سياســـة القمـــع و التجويــــع، و لتقــديم هـــذا النضـــال و إحـــراز
و إن في

، لبــــد مــــن التنظيــــم الثــــوري الصــــلب – لبــــد مــــن حــــزب بروليتــــاري، ل برجــــوازي، حــــزب مخلــــص ي يــــاليبر ي و المبر ادوريبر النض التــــام عل الكمــــبر
ــــ و شــــعاره النصــــات ي ــــ العمــــال و الفلحبر ي تــــه التحــــالف ببر ي شــــد بنظريــــة الطبقــــة العاملــــة، ركبر ، و ل متســــاوم عل ظهرهــــا، حــــزب يسبر للجمــــاهبر

  مجرى النضال، و إنه وحده القادر عل تنظيـم كــل فئــات شـعبنا و قيادتهـا مـن أجــل. للجماهبر و خدمة مصالحها
إن هذا الحزب لن يبيي إل في

اك 
  طريق بناء المجتمع الشبر

يالية و الرجعية، و تحقيق ثورة وطنية ديموقراطية شعبية كمرحلة في .تحرير البلد من السيطرة المبر

ـــ و كفـــاح الشـــعب الصـــحراوي، و العمـــل الثـــوري يـــ تصـــاعد نضـــالت و ســـخط الشـــعب المغربر  إن تعمـــق أزمـــة الحكـــم العميـــل نتيجـــة لوقـــوفه ببر
وط تبشر بالفجر الجديد الذي ســينبر حتمـا وطننـا العزيــز ـ  بلدنـا أن. الذي يقوم به المخلصون من أبناء شعبنا، كلها شر

ي في فعل كــل المخلصــبر
.يشحذوا عزائمهم و يقدموا النضال الثوري إل المام

ق .إن الطريق شاق لكن المستقبل مشر
 
عاش فاتح ماي- 
عاشت الطبقة العاملة المغربية- 
و النض لشعبنا و لكل الشعوب المناضلة- 
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ف ليسقط برلمان الخونة و النتهازيير

1977  يونيو 6

  عرفتها بلدنا منذ سنة 
ى الير لمـان1976إن المهزلة الكبر ، و لـم يبـق إل بعـض التـداببر الطفيفـة ليقـف البر ، قد عرفت مشـهدها مـا قبــل الخبـر

  الخريف المقبل عل قدم و ساق
.المزيف في

:فمن خلل كل هذه اللعبة المنصوبة من طرف الحسن، هناك أهداف أساسية مقصودة 
، و بالخصــــوص أمــــام التــــذمر العميــــق للجمــــاهبر الشــــعبية و نضــــالتها المســــتمرة، و أمــــام تطــــور72و  71محاولــــة إرســــاء النظــــام بعــــد هــــزات - 

.المقاومة الصحراوية
، و تصعيد الضطهاد و قمع الجماهبر الشعبية و قواها المناضلة، و-    ل شعير  و ل ديموقراط 

  للنظام، كنظام ل وطيي
إخفاء الوجه الحقيقر

ي يالية بالمنطقة، و ذلك من وراء برلمان مصنوع و باسم ديموقراطية العملء و الخونة و النتهازيبر   تنفيذ مخططات المبر
.التقدم في

ـ  حـدود- 
ـ  فــخ انتهـازيتهم و ذلـك بحض دورهـم في

جوازية لكل هـذا المسلســل، بالضـافة إل إسـقاطهم في   منحتها الحزاب البر
يكية الير تأكيد البر

.التأييد و الدعم لكل مخططاته
ــ نفــس الــوقت  

ة لغراضــه الخاصــة، في جوازيــة، باســتعمال هــذه الخبرــ   ســار عليهــا اتجــاه الحــزاب البر
و يقــوم الحســن، انســجاما مــع الخطــة الــير

و هكــــذا لــــم يكتــــف الحســــن وكيــــل. الطاعــــة التامــــة أو التحييــــد التــــام: الــــذي يقــــوم بإضــــعافها بهــــدف ترويضــــها و و ضــــعها أمــــام أحــــد الختيــــارين 
 ــ 
ـ  البلد بإرغامهــا عل قبــول الدســتور الــذي أحيــاه مــن جديـد، و بإذللهــا في

ياليــة في ، بــل عمــل اليــوم بــالرغم"النتخابــات البلديــة و القرويــة"المبر
  تمثل

.شكل  داخل برلمان مطبوخ) برفع الثاء(من تفاهة نزعتها المعارضة عل تقليص دورها في
ياليــة، لــم يعــد يتحمــل أيــة معارضــة مهمــا كــانت ــ بالصــهيونية و المبر   يتخبــط فيهــا، و انفضــاح ارتبــاطه المباشر

إن الحكــم أمــام حــدة الزمــة الــير
ـ  حاجــة إل غلف و غلف فقــط، إل منفـذين و

ياليـة، إنــه اليـوم في   اتجاه الخط العام الذي رسـمته لـه المبر
واهية، و مهما كانت تقبل السبر في

.منفذين فحسب
ز من خللها أهدافه هذه و بشكل مفضوح، هو إنجاح عل  يعته من طرف الحكم وفاءا للوعد الذي قــدمه   تبر

و إن أوج المهزلة النتخابية الير
ة الديموقراطيــة"و " المغــرب الجديــد" ، و إبقــاء بوعبيــد، بــالرغم مــن تلبســه خرافــة "لومونــد"عصــمان عنــد اســتجواب لــه مــع جريــدة  ،"المســبر
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ـ  هـذا جــزاء النتهازيـة . لحرضـان" الحركــة الشـعبية"عل أبواب برلمان طالما انتظــره، و تقليـص عـدد ممثلـ  حزبــه إل أقــل مـن تمثيليـة 
!إن لقي

  سـنة 1962انتهازيــة حــزب قــاطع الدسـتور الممنـوح ســنة 
ـ  الحكومـة فيمــا بعـد ممثل 72، و قــاطع انتخابــات 70، و رفـض الثــابي

ليجـد نفســه في
  الزايبر و مناديا للهجوم العسكري ضد الجزائر

  الصحراء الغربية، مزكيا التدخل في
.بزعيمه الول، مدافعا عن الحرب العدوانية في

ـ 
  في
  تنـامت فيهـا حركـة التحــرر الـوطيي

وط الـير   الواقع ليست وليدة الصدفة، إنها تتويــــج لسياق يعود بجذوره إل الشر
غبر أن هذه الوضعية في

  إفريقيا و آسيا
ت عن تجربة الشعوب الخرى في ي   تمبر

.بلدنا ، و الير
، مهــدت انتهازيـــة القيـــادة الوطنيـــة الطريــق أمــا الســتعمار الجديــد، و هيــأت ســـيطرة القــوى1956فقبــل العلن عــن الســـتقلل الشـــكل  ســنة 

ـ  إيقـاف تجـذر الكفـاح لشـعبنا والعمـل قصـدا لعاقـة تنســيق و توحيـد الكفـاح التحــرري. الكب  رجعية عل السلطة السياسية
إن هذا ليتجل في

ك الطويــل المــد، و اللجــوء اتيجية الكفــاح المشــبر مــع الشــعب الجزائــري الشــقيق، و محاولــة قيــام جبهــة موحــدة لتحريــر المغــرب العربر ــ و اســبر
ـــ مصـــبر بلدنـــا خـــارج مراقبـــة الجمـــاهبر و ضـــد مطامحهـــا، و التصـــفية السياســـية و الجســـدية للقـــوى  

إل منـــاورات كواليســـية مـــع العـــدو للبـــث في

 
  أدت إل الوضــعية الــير

، و كــل مسلســل المســاومات و التنــازلت المتلحقــة الــير  
المناضــلة الحقيقيــة داخــل المقاومــة و جيــش التحريــر الــوطيي

.تتخبط فيها بلدنا
ــ. البارعــة لمعارضــة مزعومــة" التأليفــا ت التكتيكيــة"لكــن مصــبر شــعبنا اليــوم، لــن تقــرر فيــه المهــازل النتخابيــة الســخيفة أو  إن النضــال الفعل 

ي ات الدائمـــة العميقـــة و المتجـــذرة يومـــا بعـــد يـــوم، عـــن الســـخط الجمـــاهبر ـــ التعـــببر  
الجمـــاع"و أن أي خطـــاب ديمـــاغوجر  حـــول . اليـــوم لهـــو في

 
ــــ الجمــــــاهبر الشـــــعبية واقعهـــــا الملمـــــوس، و حـــــير لمـــــا تتمكـــــن" الســـــلم الجتمـــــاع "أو " الـــــوطيي و أي مشحية انتخابيـــــة لـــــن تســـــتطيع أن تنسـ 

ة لن تصمد أمام عناد الحقيقة المعاشة جوازية أن تخلق بعض الوهام، فإن هذه الخبر الديماغوجية المتضافرة للحكم الرجع  و الحزاب البر
:يوميا من طرف شعبنا، إن الواقع أمامنا 

ايــد للطاقــات-  ي ادوريــة، و النهــب المبر جوازيــة الكمبر   تــؤدي ثمــن الغتنــاء الفــاحش للبر
ائية للجمــاهبر الشــعبية الــير انخفــاض مســتمر للقــدرة الشرــ

  الصحراء الغربية
ادوري، و تزايد النفقات العسكرية الناتجة عن الحرب العدوانية في ية من طرف الرأسمال الجنير  و الكمبر

.المادية و البشر
  الفلحية- 

.تكاثر البطالة و الطرد الجماع  و نزع الراضي
.تعميم القمع و الرهاب الرجع  ضد الجماهبر الشعبية و تنظيماتها الديموقراطية و الثورية- 
مت، و تمنهج نخبوية التعليم-  ي   ظلم المية، و تشييع البر

.انتهاج سياسة تغرق شعبنا في
يالية-  .الدفع بأبناء شعبنا إل مجازر الحروب الرجعية المبر
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  واجهــت نــداء
، ل يقــف مكتــوف اليــدي، و أكــبر دليــل عل ذلــك هــو التصــاعد الهائــل للنضــالت العماليــة الــير إن شــعبنا أمــام هــذا القهــر اليــوم 

.، و اضطرابات و مظاهرات شبيبة الثانوي و الجامعات" لسلم اجتماع "الحسن 
إن هــذه النضــالت لــم تقــف عنــد حــدود مطــالب جزئيــة، فغالبــا مــا تأخــذ طابعــا أوســع و أكــب  تسييســا، كمــا هــو الحــال بالنســبة لنضــالت العمــال

ام الحقــوق النقابيــة   أصــبح يتصــدرها التأكيــد عــل احــبر
ي و الــير   تربــط. ضــد طــرد النقــابيبر

ء بالنســبة للحركــة النضــالية للطلبــة الــير ــ  
و نفــس السر

  لطلبـــة المغـــرب و
 ـــ رفـــع الحظـــر عـــن التحـــاد الـــوطيي

هـــا مـــن المطـــالب الماديـــة بالشـــعار المركـــزي المتجســـد في مطلـــب تواريــــخ المتحانـــات و غبر
.إطلق شاح مسؤوليه و مناضليه

، مــع بوليســه و يــة مــع الحكـم الرجعـ  إن هذا التجذير و هذا التسييس المشهود لدى العمال، لينبثــق مــن قلــب صــلب مجابهـة الحركـة الجماهبر
.إدارته و مع الباطرونات و ذيولهم داخل الطبقة العاملة

 ــــ مـــن طـــرف قــــوات الحكـــم
فعنـــدما. إنــــه ليتبلـــور عنـــد الطلبـــة عنـــدما تـــواجه أبســــط مطـــالبهم بخصـــوص تواريــــخ المتحانـــات مثل بقمـــع وحسر

، و عنــدما تحشرــ ة بعــد حــوار نقــابر 
يســقط الطلبــة قتل و جرج و عنــدما تطــوق الكليــات بــالبوليس، عنــدما يختطــف و يعتقــل ممثلــوهم مباشرــ

ي أحكامـا تعـد، إذا جمعــت بقـرون مـن ـ  حـق المناضــلبر
ة أبنـاء شـعبنا و يصـبح التعـذيب قانونـا لحكـم البلد، و تصـدر في السجون بالمئات مـن خبرــ

ـــ حـــرب ل تخـــدم ســـوى أعـــداء  
الســـجن، دون أن يتـــاح لهـــم حـــير حـــق الـــدفاع، عنـــدما تفجـــع كـــل يـــوم عائلـــة شـــعبية بفقـــدان واحـــد مـــن أبنائهـــا في

ـــ   
  مـــن كـــل هـــذا بـــأنه في

و تســـود فيـــه" الديموقراطيـــة"تزدهـــر فيـــه " مغـــرب جديـــد"مصـــالح شـــعبنا، فكيـــف يمكـــن إذن إيهـــام شـــعبنا الـــذي يعـــابي
ة لقامة " الوحدة و الوئام" ميمات الخبر ؟" مؤسسات ديموقراطية"، و أنه لم يبق بعد سوى القيام بالبر

، فل أحـد يمكنــه أن ينخـدع اليـوم بخصـوص واقـع بلدنـا سـواء ـ  تضـليل الجمــاهبر
ي الـذي يجهـدون أنفسـهم عبثـا في إننا إذا مـا اســتثنينا النتهـازيبر

  القريب
  الحاصي أو الماضي

.في
جع من جديد إل بعض جرائم النظام ك  :و لبي

، إبــادة الســكان) مــن الســنة الرابعــة بكليــة العلــوم(اغتيــال عمــر بــن جلــون و قتــل زروال عبــد اللطيــف، و الطــالب لحســن -  ــ  
ــ الســبوع الماضي  

في
  حق المئات من أخلــص أبنــاء شــعبنا

  في
، اعتقالت، تعذيب، الحكم بالعدام و السجن المؤبد و النقي   الزايبر

ي بالنابالم، التدخل في .الصحراويبر
إن هــذا بعــض مــن كــل، و إن اللئحــة لتطــول بخصــوص جرائــم نظــام رجع ــ. الحكــم بــالفقر و الجهــل و التجويــــع عل مجمــوع الجمــاهبر الكادحــة

 ــ إطــار هــذا النظــام و بــالحرى أن تحقــق. مثــل و ل زال يمثــل العــدو القاتــل لشــعبنا
و لهــذا فــإن أي خطــوة نحــو التحــرر الفعل ــ ل يمكــن أن تتــم في

.عل يده
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وط النتصــار ــ عــزل العــدو و إضــعاف نظــام الســتعمار الجديــد لتحضــبر شرــ   تظــل قائمــة، فــوق كــل تهريــــج انتخــابر  ه 
إن المهمــة الساســية الــير

يالية ادورية و المبر .القادر عل تخليص شعبنا من السيطرة الكمبر
اع حقوقهـا الماديـة ي ي العمل عل تعبئة و تنظيــم الجمــاهبر الشــعبية بهـدف تقويـة نضـالتها، و انــبر ي الثوريبر إن هذا يفرض عل كل الديموقراطيبر
ياليـــة و الرجعيـــة عل امتـــداد الغـــرب العربر ـــ ، تنســـيق الجهـــود مـــع القـــوى المعاديـــة للمبر

و الديموقراطيـــة، و عـــزل النظـــام و إضـــعافه أكـــب  فـــأكب 
  تحــــاك ضــــد حركــــة التحــــرر الصــــحراوية و مجمــــوع) موريتانيــــا، الصــــحراء، المغــــرب(

لمواجهــــة و إفشــــال المــــؤامرات العدوانيــــة و الجراميــــة الــــير
.شعوب المنطقة

إن الحركـــة الماركســــية – اللينينيــــة المغربيــــة قـــد أوضــــحت باســــتمرار بــــأن الطبيعــــة اللوطنيـــة للنظــــام و الواقــــع المعــــاش مـــن طـــرف الجمــــاهبر و
ورة التكتــل عل أســاس مواقــف ســديدة و واضــحة، و التقــدم بكــل طاقــاتهم ي بضيــ ي المخلصــبر طموحاتهــا العميقــة، لكفيلــة بإقنــاع كــل المناضــلبر

  بلدنا
  الديموقراط  الثوري في

.لتطوير الكفاح الوطيي
بات القمع الموجهة باســتمرار ضــد القــوى إن هذه المهمة يجب أن نؤديها بحزم، مهما كانت التضحيات و الجهود المطلوبة، و بالرغم من صي

.الثورية عامة و الحركة الماركسية – اللينينية خاصة
ف لفضح الخلفية اللوطنية و اللشعبية للمهازل النتخابية ف المخلصير .فليتقدم كل الديموقراطيير

يالية الرجعية ضد شعبنا و كل شعوب المنطقة .لننظم النضال من أجل إفشال المؤامرات المبر
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عهد الحماية الفرنسية من جديد

1978 مايو 19
"إل المام"اللينينية المغربية -المنظمة الماركسية

  بداية نونبر 
  أول تم في

  الثالث من هذا الشهر إل جانب قوات الغزو الملكية و1977بعد تدخل عدوابي
ان الفرنس  من جديد في ، تحرك الطبر

ة ضـــد الشـــعب الصـــحراوي الشـــقيق و مقـــاتل  الجبهـــة الشـــعبية لتحريـــر الســـاقية ـــ ــ مواجهـــة عســـكرية مباشر ـ 
الموريتانيـــة، و دخـــل مـــرة أخـــرى في

يال  الخبر قـد أبرــ تلبيــة لطلـب مسـتعجل مـن الحســن العميــل لغاثـة أحـد فيـالق جيشــه المتوغـل. الحمراء و واد الذهب إن هذا العدوان المبر
ــ ناحيـــة أم دريكـــة بالصـــحراء الغربيــــة ـ 

ياليـــة، و عـــن مـــدى حرصـــها عل حمايــــة مصـــالحها و إنقـــاذ. في ســـة للمبر و إنــــه ليكشـــف عــــن الطبيعـــة الشر
ـ المنطقــة، كمــا يكشــف عــن مقــدار عــدائها لشــعبنا و كــل الشــعوب العربيــة ـ 

 ـــ. عملئهــا في
ــ نفــس الــوقت الــذي يؤكــد فيــه الهجــوم الوحسر  

هــذا في
:الخبر الحقائق التالية 

  و بنـاء ــ 1
ـ  الســتقلل الــوطيي

ـ  تعــارض تنــاحري مــع طموحــات الشــعب الصــحراوي في
ياليـة عمومـا، و الفرنســية بصـفة خاصــة، تقـف في أن المبر

  السـاقية الحمــراء و واد الـذهب
ة. جمهورية شعبية عل كامل أرضه في ب هـذا الطمــوح العـادل تتـدخل اليـوم عسـكريا و بصـفة مباشـر و أنهـا لضـي

  نفس التجاه، و لحماية مصالح الرجعية و الحتكارات
، و أنه لقي ، متحدية مجموع شعوب الوطن العربر  فوق أرض عربية، ضد شعب عربر 

يـال  – رجعـ  ياليـة مـن قبـل عل إقامـة تكتـل امبر ـ  موريتانيـا، عملـت مختلـف القـوى المبر
ـ  المغــرب أو في

ـ  الصـحراء الغربيـة أو في
الجنبية سواء في

ة حض نضـالت شـعوب هـذه المنطقــة بغـرض إخضـاعها و)المغرب – الصحراء – موريتانيا(موحد عل امتداد الغرب العربر   ، مهمته المباشرــ
اف. تعزيـــــز الســـــيطرة عليهـــــا ـــــ   أمضـــــيت تحـــــت إشر

ـــــ اتفاقيـــــات مدريـــــد الخيانيـــــة الـــــير  
  تجســـــدت في

ـــــ الـــــير ياليـــــة الرجعيـــــة ه  إن هـــــذه الرادة المبر
  يعبر عنها الحسن عندما يتكلم عن محور باريس – مدريد – الرباط – نواكشوط

ي الفرنسية و المريكية، و ه  الير ياليتبر .المبر
، يتضــح يومــا بعـد يـوم أنــه ــ 2 ـ  الغــرب العربر ــ

 ــ تنفيـذ مخططاتهــا في
ياليـة الـدور الساس ــ في  ــ المغــرب الـذي أوكلــت إليـه المبر

إن الحكـم العميــل في
 ــ ســنة 

، 1973عاجز عن تحقيق أهداف أسياده و أولها تصفية الكفاح المسلح الذي فجره الشــعب الصــحراوي في  
ـ  وجــه الســتعمار الســبابي

في
، بعد اتفاقيات مدريد، ضد القوات الملكية و الموريتانية .و الذي ل زال يخوضه إل اليوم بصمود أكبر

ـ  عـدم قـدرته أكـب  فــأكب  عل توقيـف نضـالت الشـعب
ز كـذلك، في   المغرب عن القيام بـذلك الـدور يرجـع أيضـا، و يــبر

إن عجز الحكم العميل في
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جوازيــــة لمــــان و ديماغوجيــــة الحــــزاب البر ، و بــــالرغم مــــن مهزلــــة البر ــــ المتصــــاعدة بــــالرغم مــــن تقويــــة أجهــــزة القمــــع و الرهــــاب البوليس ــــ المغربر 

يال  – الرجع  .المساندة للمخطط المبر
ــ المغــــرب و موريتانيـــا، تجـــد نفســــها ــ 3 ـ 

 ــــ الغــــرب العربر ــــ و تعمــــق أزمتهــــم، و خطــــر توســـع المـــد التحــــرري في
ياليـــة أمـــام عجــــز عملئهــــا في إن المبر

ــــ الصــــحراء الغربيــــة إل جــــانب القــــوات الملكيــــة و الموريتانيــــة  
ة في ــــ و أن هــــدفها الراهــــن هــــو تصــــفية قــــوات الجبهــــة. مضــــطرة إل التــــدخل مباشر

 ــــ
ط لحســــم الضاع لصــــالح المخطــــط الــــذي رســــمته في الشــــعبية لتحريــــر الســــاقية الحمــــراء و واد الـــذهب، بــــل و إبــــادة الشــــعب الصــــحراوي كشرــــ

ـــ . مدريـــد  
ـــ في ان الفرنس  ـــ   نظمهـــا الطبر

  الغـــارات الجويـــة الـــير
ـــ تـــأبر  

ي 5و إنـــه لضـــمن هـــذا المنظـــور الوحسر مـــاي ضـــد خيـــام عـــدد مـــن الصـــحراويبر
ي بعــد اصــطدامه بمقــاتل  الجبهــة الشــعبية يــوم  ي داخــل الصــحراء الغربيــة، يــومبر  ــ هـذا التجــاه أيضــا تتكــرر التهديــدات. مــاي 3المــدنيبر

كمــا أن في
  تندوف، و من هنا إعلن حرب ثانية ضد الجزائر

ي في ي الصحراويبر .بقنبلة مخيمات اللجئبر
  ــ 4

ياليـــــة الفرنســـــية، بـــــدعم مـــــن بـــــافر ــــ الصــــــحراء الغربيـــــة، ليـــــس إل جـــــزءا مـــــن سياســـــة عدوانيـــــة تنهجهـــــا المبر ـ 
ــــ في ــــ الخبـر إن التـــــدخل الفرنسـ 

 ــ إفريقيــا، و تتــول العلن عنهــا أمــام العــالم أجمــع 
 ــ الــوطن العربر ــ و في

ياليــات في إن الحكومـة الفرنســية مســتعدة للتــدخل أينمــا كــان و: "المبر
  الــــذي تقــــوم بــــه. إن هــــذا التضيــــح الســــتفزازي هــــو لــــوزير الخارجيــــة الفرنســــية". حيـــث مصـــالحها مهــــددة

و إنــــه ليفصــــح عــــن الــــدور العــــدوابي
يالية الفرنسية اليوم ضد العديد من حركات التحرر العربية و الفريقية    التشاد حيـث يقاتــل أكــب  مـن : المبر

جنـدي و ضـابط فرنسـ  5000في
ـ  وجــه المقاومـة الفلســطينية،

  لبنان حيث تتخط القوات الفرنسية قرار المم المتحدة و تقف بقـوة السـلح في
، و في ي ي التشاديبر ضد الوطنيبر

ــــ حيــــث تتحــــرك طــــائرات  ــــ الزايبر  
 ــــ جنــــوب إفريقيــــا حيــــث تمــــد النظــــام العنضي بأحــــدث أســــلحتها و معــــداتها العســــكرية، و في

انزال" و في و" الــــبر
يــ تحـت حكـم الحسـن العميـل إل دخـول حـروب تتدخل قواتها العدوانية لنقـاذ موبوتـو مـن جديـد، و تسـتعمل أبنـاء الشـعب المغربر ــ المرغمبر

  الصحراء الغربية، كما كان العهـد أيـام الحمايـة
  إفريقيا أو ضد أشقائهم في

يالية سواء في ـ  الزايبرــ مـا يقـرب. امبر
ـ  في

ـ  هـذا المجـال نـذكر بـأنه بقر
و في

ي 500عن  .جندي مغربر  لم يرجعوا إل المغرب منذ السنة الماضية، ليقاتلوا إل جانب موبوتو تحت أوامر الضباط الفرنسيبر
  جبهة الــدفاع

، تحتل الصدارة في يال    عرفها المعسكر المبر
  ظل التطورات الجديدة الير

يالية الفرنسية قد أصبحت في و من الواضح، ان المبر
ياليـة و عل رأســها الوليـات المتحــدة المريكيـة. عن مصالح الرأسمالية العالمية   قيامها بهذا الدور دعــم مختلـف القــوى المبر

و. و إنها لتلقر في
ـــ أركـــان الحـــرب الفرنســـية و المريكيـــة لنقـــاذ موبوتـــو، و الـــذي قـــد يـــدفعون بأبنـــاء شـــعبنا مـــرة ي ـــ بمثـــال عل ذلـــك التنســـيق الجـــاري الن ببر  

نكتقي
 ــ التشــاد

  تلقاهــا الحكــم الفرنس ــ مــن طــرف الدولــة المريكيــة عل تــدخله في
  الــير

، و كــذلك برقيــات التهــابي .أخــرى و بأعــداد أكــبر إل جبهــة الزايبرــ
ياليـــة، كـــل حســـب وضـــعه الخـــاص لحض و إجهـــاض المـــد إنـــه دور وســـخ تقـــوم بـــه فرنســـا ضـــمن مواجهـــة عامـــة تخوضـــها مختلـــف القـــوى المبر
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بات الشــعوب المناضــلة ، و حمايــة النظمــة الرجعيــة مــن صيــ  ــ إفريقيــا و الــوطن العربر ــ
و بالفعــل، خدمــة لهــذه السياســة العدوانيــة،. التحــرري في

ير ياليـــــة، و تـــــبر ياليـــــة الفرنســـــية العديـــــد مـــــن النظمـــــة الرجعيـــــة إل إمضـــــاء اتفاقـــــات عســـــكرية معهـــــا لوضـــــعها تحـــــت الحمايـــــة المبر تـــــدفع المبر
ة .التدخلت العسكرية المباشر

ياليــة الفرنســية ــ اتفاقيــات شية مــن هــذا النــوع مــع المبر   تحــدق منــذ ســنوات، قــد أمضي
إنــه أمــام. إن نظــام الحســن العميــل، أمــام الخطــار الــير

، و صمود الشعب الصحراوي، و بمقدار ما تتعمق أزمته بمقدار ما يزداد قهره و تجويعه للشــعب المغربر ــ و تصاعد نضالت الشعب المغربر 
ياليــة. تبعيتــه للمصــالح الجنبيــة   لزالــت عديــد مــن بنودهــا شية، و باتفاقيــاته العســكرية الشية كــذلك مــع المبر

و ســواء باتفاقيــات مدريــد الــير
و بصـدد التبعيــة العســكرية يجــب ان نعــرف. الفرنســية، قـد دفــع ببلدنــا خطــوات أخـرى تحـت الســيطرة الجنبيــة اقتصـاديا، سياســيا و عســكريا

 ــ العيــون 450أنــه يوجــد ببلدنــا رســميا أزيــد مــن 
 ــ عســكري فرنس ــ يعملــون عل تــدريب الجيــش الملك ــ عل الســلحة المســتوردة، كمــا أنــه في

فيي
ة ـ  تــوجيه المعـارك مباشـر

كة يسـاهم ضــباط فرنســيون في أمـا بخصـوص التســليح فنـورد مثـال لـه. ضمن أركان الحرب المغربية الموريتانية المشـبر
ياليــــة المريكيــــة بتســــليم الحكــــم العميــــل طــــائرات "كروتــــال "دللتــــه و هــــو صــــفقة صـــــواريــــخ    تكفلــــت المبر

"130. هرقــــل س" الفرنســــية الــــير
.لستعمالها الفعال

ي أمثــال عبــد و إن الواضــح اليــوم، هــو أن الحســن العميــل قــد وضــع حكمــه المتعفــن تحــت الحمايــة الفرنســية، مجــددا خيانــات أجــداده العلــويبر
  تقف اليوم إل جانب القـوات الملكيـة لقنبلــة الشــعب الصــحراوي الشــقيق، ســتتجه غـدا" الجاغوار"و إن طائرات . الحفيظ و عبد العزيز

الير
ادوري العميل يالية و مصالح حكم الحسن الكمبر .ضد الشعب المغربر  لنقاذ مصالح المبر

، و انتصـــار الشـــعب. لكـــن مهمـــا تجـــبر العتـــاة، فـــإنهم لـــن يفلتـــوا مـــن نهـــايتهم المحتومـــة ـــ و لنـــا مـــن بطـــولت شـــعبنا الماضـــية و صـــموده الحاصي
يــ عل النض للشــعوب،   القارة الفريقيـة، أكــبر اليقبر

يالية و عملءها، و تصاعد المد التحرري في الفيتنام  و عديد من الشعوب عل قوى المبر
اسة قوة التخلف و السيطرة اسة هذه القوى دليل عل تخبطها اليائس أمام قوى التحرر. مهما اشتدت شر .بل إن اشتداد شر

ـ  واضـح اليــوم ، و عـدو شـعوب الغـرب العربر ـ  ،. إن عدو الشـعب المغربر ي ات السـنبر   الـذي كافــح ضـده شـعبنا منـذ عشـر
إنــه نفـس العـدو التــاريجي

يالية   مخلص ل يمكنه إل أن يقف إل جانب كفاح الشعب المغربر  و الشعوب العربية و عل. إنه حكم الحسن العميل و المبر
و إن كل وطيي

ــ و تحقيــق التحــرر  ــ منطقــة الغــرب العربر 
 ــ المغــرب و في

ياليــة و قهــر عملئهــا في رأســها الشــعب الصــحراوي مــن أجــل القضــاء عل الســيطرة المبر
  الديموقراط  لشعوبــها كخطوة نحو وحدتها عل أسس ديموقراطية

.الوطيي
ياليـة لخدمـة مصـالح ضـيقة مضــادة لمصــالح الشـعب المغربر ــ و   المغرب الوقوف إل جانب الحكم و المبر

جوازية في لقد اختارت الحزاب البر
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ــ ، و أنـه انطلقـا مـن. كل شعوب الغرب العربر  ـ 
لكـن شـعبنا بـالرغم مـن التضـليل و الديماغوجيــة الرجعيــة، يـرى أكـب  فــأكب  جبهــة العـدو الحقيقر

يالية ادورية المبر   البوادي أو المدن، ضد السيطرة الكمبر
.الواقع الملموس يصعد نضالته و يكافح يوميا سواء في

ي لبلــورة هــذا الختيــار. قــد اختــارت هــذا الختيـــار الســديد" إل المــام"إن منظمتنــا  ي المخلصـــبر ي و الــوطنيبر و أنهــا لتعمــل مــع كــل الــديموقراطيبر
بصفة واعية، و تنظيم كل طاقات شعبنا دفاعا عن طموحاته القريبـة و البعيـدة، بغـرض إفشــال مخططــات أعـدائه، و مراكمـة عوامـل النتصـار

  الديموقراط  الشعير 
.عليه و تحقيق التحرر الوطيي

ي  ي الشعنر
ة النضال الوطنف !فلتعزز مسبر

ي هذا الطريق
ي بلدنا فف

!و لتتحد كل القوى الوطنية المخلصة فف
يالية الرجعية  ي النضال ضد العدوانات و المخططات المبر

ي فف !و لتتحد كل شعوب الغرب العربر
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يالية ي عل المؤامرة المبر الرد الشعنر
ي المنطقة

و  الرجعية فف

1978
"إل المام"اللينينية المغربية - المنظمة الماركسية

يالي الفرنسي و أهدافه ــ 1 التدخل العسكري المبر
  صاع الصحراء الغربية بدون أن يغبر المعطيات الساسية للوضعية، فإنه مع ذلك له تأثبر مباشر من حيث

إن التدخل العسكري الفرنس  في
  كل المنطقة

  خطورة هذه الوضعية من جهة، و من جهة أخرى زيادة خطورة توسيع الحرب في
.الزيادة في

  تـــم الســتناد إليهــا تعــد جــزءا مــن
، فالذريعـــة نفســـها الـــير ـ ـ 

ـ الماضي ـ 
ـ أنمـــاط الغــزوات الســـتعمارية في يحـــدث هـــذا التـــدخل العســـكري حســـب أرفـر

.ترسانة أصبحت كلسيكية
  الرباط و نواكشوط ل يمكن إخفاؤها

يالية أو الدعاية لعملئها في .بالنسبة للهداف الحقيقية لمثل هذا التدخل فإن أي تمويه للمبر
ـ  كامـل النحلل و التعفـن، لن نظـام ولـد دادة مهـدد

، فلن محمييهمــا هـم في  
ياليـة الفرنســية لنجـدة ولـد دادة و الحسـن الثـابي فـإذا طـارت المبر

  الزويــرات، و أيضــا لن القــوة
ي في ي عشية و ضحاها لحد ل يمكنه أن يضمن الحد الدبي من متابعة استغلل معدن الحديد الثمبر بالسقوط ببر

ـ  الخبـر رغـم كـل حماسـهم المفـرط فالنظمــة الرجعيــة لولـد دادة و
  حرب الصــحراء الغربيـة، و لنـه في

العسكرية الملكية تورطت بدون رجعة في
  اتفاقيات مدريد

يالية المسطرة في ي تطبيق الخطة المبر ، قد ظهرا عاجزين لوحدهما عن تأمبر  
.الحسن الثابي

يالية ــ 2 يالية-الخطة المبر اتيجية العامة للمبر ي إطار السبر
ي الصحراء الغربية فف

الرجعية فف
ـــ  ـــ الصـــحراء الغربيـــة، بإقامـــة تكتـــل مغربر 

-انبييـــ هـــذا المخطـــط عل أســـاس إمكانيـــة تحقيـــق بـــديل منســـجم للحضـــور الســـتعماري الفرنكـــاوي في
ــــــ ذلـــــك القــــــادر عل ضــــــمان حمايــــــة المصــــــالح   يقســــــم فيمــــــا بينــــــه عــــــن طريقــــــه الصــــــحراء الغربيــــــة، و يكــــــون عل رأســــــها النظــــــام المحل 

موريتــــــابي
  المنطقة 

يالية في اتيجية المبر  : السبر
ادوري للحسن الثابي .و قد جاءت اتفاقيات مدريد لمأسسة هذه الوضعية. النظام الكمبر

يالية قد ضمنت  :بفضل هاته التفاقيات تكون المبر
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ة رجعيــة - 1 يــ بإمكانهــا أن تشــكل ثقل مضــادا للنظمــة التقدميــة العربيــة و الفريقيــة و توظيفهــا كقاعــدة للعتــداء ضــد" قويــة"ان تتــوفر لهــا ركبر
  المنطقة

.حركات التحرر في
 ــ الصــحراء الغربيــة تحــت مراقبتهــا - أن تبقرــ المــوارد الواســعة – المعروفــة- 2

ول، ســواحل غنيــة(و المحتمــل وجودهــا في فوســفاط، حديــد و بــبر
).بالسماك

ياليـــة ـــ إطـــار مخطـــط أوســـع للمبر  
ـــ الهنـــد. زد عل ذلـــك فـــإن هـــاته الطمـــاع تـــدخل في  

هـــذا المخطـــط الـــذي تمـــت بلـــورته بعـــد الهزائـــم المدويـــة في
  إفريقيا و العالم العربر 

.الصينية هدفه تفادي هزائم جديدة عل نطاق واسع في
  يســـتند عل

 ـــ المقـــام الثـــابي
ياليـــة عل المســـتوى القتصـــادي و العســـكري و قـــدرتها عل الضـــغط و العتـــداء، و في إنـــه يســـتند أول عل قـــوة المبر

ق الوسط و إفريقيا   الشر
.الركائز الرجعية المحلية في

يالية حض إفريقيا من المحيط الطلس  إل المحيط الهندي و من البحــر المتوســط إل رأس الرجـاء الصـالح داخـل بهذه الطريقة تحاول المبر
ق الوسـط   الشـر

ي الفريقيـة و. قوقعة حقيقية، و العمل بنفس الطريقة في اتيجية هـو إدمـاج قـوي للمنطقــتبر ـ  هـذه الســبر
مـا هــو جديـد نســبيا في

.العربية
ـ  إفريقيـا انطلقــا مـن محـور بريتوريـا – تـل أبيــب، و اليـوم مـا زال هـذا

ياليـة العالميـة في ـ  حصـان طــروادة المبر
ـ  الماضي

قبل ذلـك لعبـت إشائيل في
ياليـــــة عل صـــــعيد القـــــارة الفريقيـــــة يســـــتعمل أوراقـــــا جديـــــدة  ودولر النظمـــــة الرجعيـــــة العربيـــــة : المحـــــور مســـــتمرا، لكـــــن تـــــدخل المبر غبرـــــ(بـــــبر

ــــ الخلفيــــة ) المغــــرب، مض، الســــودان(الفريقيــــة - و جيــــوش النظمــــة الرجعيــــة العربيــــة) الفريقيــــة  
و. العنضي لجنــــوب إفريقيــــا) المعقــــل(و في

 ــ الزايبرــ 
 ــ لهــذا التحــالف المقــدس يقــدمها التــدخل في

، جنــود مغاربــة، طيــارون مضيون،: أحســن صــورة لهــذا الــدور الفريقر اللوجســتيك فرنس ــ
.تمويل سعودي

ق الوســـط، هـــذا التنســــيق، حيـــث المكونـــات الساســــية فيــــه ه ــــ القــــوة ــ ــ العــــالم العربر ــــ و الشـر ـ 
إن هـــذا التحـــالف المقـــدس، هـــو أكــــب  نشـــاطا في

  منطقة، حيث الهميــة
يالية في ئ عودة قوية للمبر العسكرية الصهيونية و القوة العسكرية و المالية للعربية السعودية و إيران، قد سمح بتهيير

اتيجية ل تحتاج إل توضيح .السبر
  إيقاف المد الثوري الذي يهدد العالم العربر  

يالية يتمثل في :إن هدف المبر
ي الكب  خطورة عل مصالحها- 1 .الثورة الفلسطينية و الثورة العمانية: بخنق البؤرتبر
.لتصفية النظمة التقدمية القائمة عن طريق القوة و المؤامرة أو الرتشاء- 2
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جوازية لتصبح بدورها أدوات فعالة لمواجهة الحركة الشعبية- 3 ي الرجع  للنظمة البر .لتقوية انزلق اليمبر

 ــ
خارج التقلبات و التفاصيل، فهذا المخطط الذي يتم تطبيقه الن، هـو عمليــا كـذلك مـع تأســيس كتلــة إشائيل – النظمــة الرجعيــة العربيــة في

.مرحلتها العليا
ورة بدأت تتحرك منذ  ، ليس إل عنضا رمزيا لسبر  

، رغم جانبها الستعراضي ي   قام بها السادات لبيغبر
.1967إن الزيارة المشهورة الير

، كـــان انقلب النظمـــة الرجعيـــة و البورجوازيـــة ضـــد المقاومـــة الفلســـطينية   
جوازيـــة أمـــام العـــدوان الصـــهيوبي و) عمـــان(فبعـــد انهـــزام النظمـــة البر

ـ  يجـب وضـع المخطــط الـذي. الحركة الوطنية اللبنانية وانتهاء بالستسلم و التحالف المعلـن مـع إشائيل
ـ  هـذا السـياق العربر ــ – الفريقر

فقي
.يستهدف الغرب العربر  و شعوبه

يالي الرجعي ــ 3 مقاومة الشعب الصحراوي تفشل المخطط المبر
 ـــ منطقـــة الخليـــج، و كمـــا هـــو الحـــال بالنســـبة لمقاومـــة

ياليـــة في  ـــ نفـــس الـــوقت، فـــإن صـــمود المقاومـــة العمانيـــة أفشـــل جيـــدا مخططـــات المبر
و في

سة أزالت القناع و أحبطت المؤامرات المحاكة ضده   الشر
  لم يكــن لهــا أي اعتبــار. الشعب الفلسطييي

كما أن مقاومة الشعب الصحراوي، الير
ي عل اتفاقيات مدريد و حامييهم، قد أفشلت خططهم تماما .عند الموقعبر

ياليـــة ، قـــد واجـــه المـــر بمقاومـــة بلغـــت درجـــة جعلـــت المبر  
إن هـــذا الشـــعب الـــذي كـــان يعتقـــد أنـــه ســـيكون صـــيدا ســـهل لجيـــش الحســـن الثـــابي

.الفرنسية تشع إل نجدة محمييها
.بطبيعة الحال، و كالعادة، يعزى الفشل دائما إل قوة خارجية

اريــو ليســت إل جماعــة مــن المرتزقــة يؤطرهــا الجيــش الجزائــري ي ي. فجبهــة البولبر ئــة لــم تعــد تقنــع ســوى الشــوفينيبر هــذه الحجــة التافهــة و المهبر
ي و أنصار سياسة النعامة .المتطرفبر

، رغــم الدعايـة المســمومة للرجعيـة  
ي المغربر ــ و الموريتــابي ي الشـقيقبر ـ  العــالم، و بالنســبة للشــعببر

بالنسبة لمجموع الشعب و القوى التقدميـة في
ي الدول    الصحراء الغربية ليس صاعا ببر

، فإن الضاع في ي إن المــر ليــس. المغرب و موريتانيا من جهة، و الجزائر من جهة أخرى: و الشوفينيبر
عية لهذا الشعب ي ضد شعب و مقاومة شر ي رجعيبر .كذلك، بل المر يتعلق باعتداء نظامبر

اريـــــو بعـــــد هـــــذا العتـــــداء و بعـــــده، قـــــد ظهـــــرت كانبثـــــاق و تعـــــببر عـــــن إرادة كفـــــاح مســـــتقل للشـــــعب الصـــــحراوي ضـــــد الســـــيطرة ي إن جبهـــــة البولبر
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  نفس الوقت ضد السيطرة الرجعية المغربية – الموريتانية
.الستعمارية الفرنكاوية، و في

ياليــة ياليــة، فــإن تــدخل المبر إذا كــانت هنــاك حاجــة اليــوم إل توضــيح كيــف أن كفــاح الشــعب الصــحراوي هــو ذو خاصــية تقدميــة مضــادة للمبر
  و ولــد دادة يتكلـــف بتقـــديم هـــذا التوضـــيح

ـ. الفرنســـية إل جـــانب الحســـن الثـــابي ـ 
ياليـــة في   تـــدع  الكفـــاح المعـــادي للمبر

و يجـــب عل القـــوى الـــير
.المغرب أن تتبيي هذه الحقائق

فل يمكــــن ادعــــاء النضــــال الثــــوري و قلــــب ظهــــر المجــــن للفــــاق الثوريــــة المفتوحــــة، مــــن خلل تطــــور نضــــال الشــــعب الصــــحراوي، و مــــن خلل
  المغرب و تجديرها

، و صعود نضالت الجماهبر الشعبية في  
ادوري للحسن الثابي .احتضار نظام ولد دادة و تعميق أزمة النظام الكمبر

ي أزمة ن ــ 4
:ظامي ولد دادة و الحسن الثابف

، لنه ل أحد اليوم يدع  أن هذا الخبر يتوفر لديه أدبي دعم مـن الشـعب  
وري التحدث بإسهاب حول وضعية النظام الموريتابي ليس من الضي

  الذي يرفض أن يؤدي ثمن حرب غبر عادلة و قاتلة ضد الشعب الصحراوي الذي تربطه معه روابط الخوة
.الموريتابي

 
يالية الفرنسية، و موضوع تحت الوصاية الدارية و العسكرية الشديدة للحسن الثابي .إن نظام ولد دادة، هو عمليا مسنود بالمبر

، فالشــعب المغربر ــ يـؤدي بـدوره ثمــن حـرب ل يرغــب فيهــا و ل تتلءم مـع  ــ بلدنــا، فــإن تحمــل عــواقب الحــرب تزايـد الحســاس بــه أكــب  فــأكب 
في

ك ضـــد الســـتعمار و روابـــط ـــ مـــن النضـــال المشـــبر  
ـــ الـــذي تربطـــه معـــه ماضي   شـــعوب الغـــرب العربر 

ـــ الخـــوة مـــع بـــافر  
ـــ الوحـــدة و في  

طموحـــاته في
 
  نضاله من أجل تغيبر جدري نفس العداء الذين يواجههم الشعب الصحراوي و الشعب الموريطابي

.الوضاع الراهنة حيث يواجه في
 ــ حــرب قـامت مـن أجــل توســيع و تـدعيم ســيطرة العـدو واســتغلله، زيــادة عل ذلـك ف 

الحملــة"لقـد تمـت التضــحية بمئــات مـن أبنــاء شــعبنا في
جاع الصـــحراء از الطبقـــات الكادحـــة لتمويـــل الحـــرب، و تفـــرض عليهـــا سياســـة" مـــن أجـــل اســـبر ي ى مـــن أجـــل ابـــبر أصـــبحت ذريعـــة ديماغوجيـــة كـــبر

.اقتصادية ذات طبيعة رجعية تتفاقم أكب  فأكب 

يا ــ 5 س للشعب المغربر لستغلل الشر
ودولر ياليـــة و بـــبر يـــ أو الحتكـــارات المبر ي النهمبر ادوريبر لقـــد أصـــبح المغـــرب مملكـــة المضـــاربات و العمـــال المربحـــة جـــدا، ســـواء بالنســـبة للكمـــبر

هــذه السياســة الرجعيــة تــؤدي إل اغتنــاء فــاحش لقليــة مــن أصــحاب المــال و المعمريــن الجــدد و تفقبرــ للطبقــة. المــارات و العربيــة الســعودية
ــ المغــرب، فــإن . العاملــة  

، بينمــا% 7الكــب  فقــرا مــن الســكان تقتســم أقــل مــن % 20فحســب الحصــائيات الرســمية اليــوم في  
مــن الناتــج الــوطيي
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%.65من الكب  غيي تملك % 20
ـي مقابـل الفقـر ادوريـة تتعـاط لمصـاريف كماليـة، و البـذخ الصــارخ للطغــاة الرجعيبر   مغرب التضخم و نقص المواد الساسية، فالطبقــة الكمبر

في
  النظام

ي و محظوطي اهة و تبذير الستغلليبر .و المجاعة للكب  حرمانا الذي ل يوازيه إل شر
 تســـتول  عل % 10إن الحصـــائيات الرســـمية حـــول اســـتهلك الش تشـــبر إل أن 

ـــ مـــن الكـــب  فقـــرا تتقاســـم% 90، بينمـــا %25مـــن الكـــب  غيي
33.%

  بلدنا
  في

جم تصاعد و احتداد الضاع الطبقر .إن وضعية مثل هذه تبر
 
  تسـتفيد مـن فتـات هـذه السياســات الرجعيـة، حيـث يقـوم نظــام الحســن الثـابي

جوازيـة المحليــة الـير فخارج هذه الفئات العليا و المتوسطة للبر
  الشعب المغربر  

ي و التجار الصغار و الصناع و جمــاهبر الشــباب: لسباب تكتيكية بمراعاة جانبها، فإن بافر الطبقة العاملة و جماهبر الفلحبر
.تتحمل ثقل هذه السياسات

ياح ــ 6
:تداد الضاع الطبIر

ــ و بمزيــد مــن تصــلب النظــام الرجع ــ و الباطرونــا تجــاه ــ هــذا تتــم ترجمتــه مــن جهــة، مــن خلل تعميــم القمــع السياس   
إن احتــداد الضاع الطبقر

ادور و وكلئهـم و لصـالح ة للكومـبر يــ لصــالح الملكيـة الرأسـمالية الكـببر ـ  صـغار الفلحبر
المطالب العماليـة، و مـن خلل تشيــــع سياسـة نـزع أراضي

.الحتكارات الزراعية – الصناعية، و من خلل انتقاء عنيف و كثيف ابتداء من باب المدرسة
  أشكاله أكب  فأكب 

جم بالمقابل بجواب شعير  يتوسع و يتجدر في   هذا، يبر
.إن احتداد الضاع الطبقر

اع ي ائية، و ضـد التشيــــح، و مـن أجــل انــبر اسة ضـد تـدهور قوتهـا الشـر ة ناضلت بكل شر إن الطبقة العاملة، خصوصا خلل الثلث سنوات الخبر
.حقوق نقابية

ي  ابات تضاعفت ما ببر ألف سنة 360إل  1974ألف سنة  190من  ( 1976و  1974فحسب المصادر الرسمية نفسها، فإن عدد أيام الصي
1976.(

 " السلم الجتماع "لقد كان جواب الطبقة العاملة نضاليا عل النداء الديماغوجر  
ابات كــل. الـذي أطلقـه الحســن الثــابي لقـد مسـت هــذه الصيــ

يد، البنـاك(القطاعات  و الفلحــون ضـحايا سياسـة موجهــة كليــا نحــو تلبيــة حاجــات الســوق). صناعة التعدين، الصناعات الغذائية، النقل، البر
وعة، مـــن انتفاضـــة أولد خليفـــة إل انتفاضـــة قبائـــل وللـــدة، ولد بوشـــعيب، أولد ـــ اوة عـــن حقـــوقهم المشر ـــ الرأســـمالية العالميـــة يـــدافعون بضي
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  البوادي المغربية حافلة بالنضالت). قرب العاصمة الرباط( عقب من منطقة تمارة 
ة في .لقد كانت السنوات الخبر

 ــ كــل مكــان و كــان ل يرحــم، فكــل انتفاضــة يقــوم بهــا الفلحــون
ا في ــ  ــ البــوادي أكــب  مــن المــدن، كــان الجهــاز الداري و البوليس ــ حاصي

بالتأكيــد، فقي
يــ و ل التهديـد و ل العنــف الرجعـ  بكــل أشــكاله يوقــف. يتمخــض عنهـا قتل و العديـد مـن الجرج لكــن، ل النبرــ القمعـ  الـذي يثقــل عل الفلحبر

ء بالنســبة لكـل طبقـات شـعبنا  ـ 
وعة، و نفـس السر يــ الـذين قــرروا النضــال خطـوة خطــوة مـن أجـل حقـوقهم المشـر الموظفـون الصـغار،: الفلحبر

.المدرسون، التلميذ و الطلبة
ـ  بلـد حيـث أكــب  مـن نصـف ســكانه سـنهم

و تقدم الشبيبة المدرسية خصوصا نموذجا عـن كفاحيـة لـم يسـبق الطعــن فيهـا، و هـذا ليـس غريبـا في
يــ  1,5ســنة، و حيــث أن  20أقــل مــن  يــ الكــب . ســنة يرم بهــم خــارج المدرســة 13إل  7مليــون مــن الطفــال مــا ببر و حيــث تعيــش نســبة الميبر

  العالم 
%).80أكب  من ( ارتفاعا في

ــــ مجــــال التعليــــم  
ــــ و اللديمــــوقراط  لسياســــته في ــــ بتعميــــق الطــــابع الظلم  ــــ كــــل ســــنة، يقــــوم النظــــام الرجع   

تعليــــم متــــدهور لبنــــاء الطبقــــات. في
 ــ القطــاع الخــاص% 20( الكادحــة، و مــدارس البعثــة الفرنســية و المــدارس الخاصــة لصــحاب المتيــازات 

، أكــب )مــن عــدد التلميــذ مســجلون في
  ل يلجون الثانوي

  البتدابئ
ي في   التلميذ المسجلبر

.من ثلي 
ي و تدفق   المغرب خزانا موجها لتضخيم صفوف العاطلبر

هناك معدلت مالتوسية لجتياز المتحانات و البكالوريا، لقد أصبحت المدارس في
ـــــ الجامعـــــة ليســـــت أحســـــن حـــــال ف   

ـــــ يخضـــــعون لنظـــــام امتحـــــان البكالوريـــــا بـــــدون تـــــأطبر 45085الهجـــــرة، كمـــــا أن الوضـــــعية في (طـــــالب مغربر 
ي حــامل  الشــهادات،) مــدرس1387 ــ المســتقبل العــاطلبر  

ــ أكــب  الحيــان إل طريــق مســدود، منتجــة في  
و بــدون وســائل بيداغوجيــة كافيــة تقــود في

ــ تكـــوين الطلبـــة عل الفكـــر النقـــدي فهـــو محظـــور، و كـــل تعليـــم حامــــل لمضــــمون إيــــديولوجر  واضـــح يعهـــد بـــه إل ـ 
فكــــل مـــا يمكـــن أن يســـاهم في

ق الوسط، فجواب الطلبة، ردا عل هــذه الوضــعية، كمــا بالنســبة لرفــاقهم   أكب  الحيان لهذا الغرض من الشر
ورة، يتم جلبهم في ي بالضي رجعيبر

ب    لطلبــة المغــرب"تلميــذ الثانويــات، مقاومــة جريئــة، و هــذا رغــم المنــع الــذي صيــ
و تشــهد. و اعتقــال مســؤوليه 1973ســنة " التحــاد الــوطيي

ـ  الجامعـة و تعلـق الطلبـة
ـي مـن الحركـة الطلبيــة، عل قــوة النضــالت في ي و مئـات مـن المعتقلبر   كلفـت قـتيلبر

ة، الـير نضالت ماي – يونيو الخبر

  لطلبة المغرب و توجهه التقدم 
.الثابت بالتحاد الوطيي

:ع السياسي القم ــ 7
، فالجهـــاز البوليس ـــ للنظـــام الرجع ـــ و العصـــابات الفاشـــية جمه أيضـــا اشـــتداد القمـــع السياس ـــ  ـــ بلدنـــا يـــبر

 ـــ و احتـــداده في
إن تطـــور الضاع الطبقر
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يــة يــ مـن تطــور و تجـدر الحركــة الجماهبر ي المنبثقبر يــ و التقــدميبر ي – اللينينيبر ي الماركســيبر المدفوعة الجر تلحق و تطــارد و دون تــوان المناضــلبر
  بلدنا

فقد انضاف عبد اللطيف زروال، عمر بن جلون، بعـد المهـدي بـن بركـة و عمـر دهكــون إل السـماء العديـدة لشـهداء نضـال الشــعب. في
 
 ــ الســجون و المراكــز . المغربر ــ ضــد دكتاتوريــة نظــام الحســن الثــابي

.للنظــام" الخاصــة"مــن جهــة أخــرى، خضــع المئــات للتعــذيب و العتقــال في
ـــ ضـــد ي للتعـــببر عـــن إيمـــانهم الراســـخ بانتصـــار الشـــعب المغربر  لكـــن داخـــل الســـجون نفســـها، فقـــد تـــم العمـــل عل إســـماع صـــوت هـــؤلء الثـــوريبر

هان جديد عل هذا الصار اب الخبر عن الطعام الذي أطلقه معتقلو القنيطرة لبر .قامعيه، و إن الصي

جوازيةد ــ 8 :يماغوجية النظام و دور الحزاب البر
  حرب الصحراء الغربية، يمثل الخاصية الرئيسية لتطور

إن تصاعد النضالت الشعبية هذا، و تجدرها المرتبط بأزمة النظام الرجع  الغارق في
 ــ بلدنــا، فالعمليــات الديماغوجيــة للنظــام 

 ــ في
 ــ حيــاة بلدنــا و") النتخابــات"، "النفتــاح"الضاع الطبقر

ل يمكــن أن تغط ــ عل مــا هــو أساس ــ في
،. إخفــائه جوازيــة نصــف هــامش للعمــل السياس ــ إن هــاته المنــاورات موجهــة بالســاس إل الــرأي العــام بالخــارج، و تهــدي لقيــادات الحــزاب البر

ادوري، ل تتطلـــع إل إل التعـــاون مهمـــا كـــان  ـــ فتـــات النظـــام الكمـــبر
  تجيي

جوازيـــة الـــير فقيـــادات هـــذه الحـــزاب أصـــبحت لســـان حـــال فئـــات مـــن البر

ــ  
ء ورديــا لن أمينــه العــام يقيــم في ــ  

اكية يــرى كــل سر تافهــا، فقيـــادة حــزب الســتقلل انتــدبت كبــار قادتهــا إل الحكومــة، و حــزب التقــدم و الشـــبر
  و

ي للتحــالف الجــاري مــع الحســـن الثـــابي ـ الرئيســـيبر ـي اك  للقــوات الشـــعبية فهــو كــل هــذا مجتمعــا، فهــو أحــد المحركبر
لمــان، أمــا التحــاد الشــبر البر

ـ و التخبـــط وســط ـي ام تـــام بالتعــاون، و عل مســتوى قاعــدة الحــزب فيســـود الليقبر ي ضـــحيته، عل مســـتوى قيـــادته و قائـــده الرئيس ـــ بوعبيــد الـــبر
ي .جزء كببر من المناضلبر

ي  ي الشــعببر ي للمناضـلبر ـ  الصــحراء الغربيـة، هـ  هنـا لتـببر
، و أيضـا تطــورات الوضـاع في لقاعـدة التحـاد"إن اغتيال عمر بن جلون، و القمع اليـوم 

اك 
، و لكن" الشبر يال  ، و ل يسمح بمواجهة العدو الرجع  و المبر ان الخط الذي انخرط فيه الحزب ل يجيب عل تطلعات الشعب المغربر 

وري اليوم أن هذا الوع  الذي بدأ يستيقظ تتم ترجمته إل أفعال .بالعكس، ومن الضي

ي ــ 9 ي الغرب العربر
ي المغرب و فف

آفاق النضال فف
  لوضـعية مـن نوعيـة

إن الكفاحية المتنامية للجماهبر الشعبية بالمغرب، و تطور نضال تحــرر الشـعب الصــحراوي، و رفـض الشـعب الموريتــابي
وط هـ  بشـكل واضـح ملئمــة للقـوى   و انهيــار نظــام ولـد دادة، فكــل هـذه الشـر

استعمارية من جهة، و من جهة أخـرى عجـز نظــام الحسـن الثـابي
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ـــ مســـألة أساســـية و ، و مـــن تمـــة مســـألة وحـــدة عمـــل هـــذه القـــوى الثوريـــة عل صـــعيد الغـــرب العربر  ـــ ـــ الغـــرب العربر   
الثوريـــة للشـــعوب الثلثـــة في

  بلدنا
.مستعجلة في

فالظروف قد اجتمعت لنطلقة جديدة للنضالت الشعبية، صحيح، أنه يوجد قمع و عراقيل من كل الشــكال، و لكـن الــذي يجـب أن يحتــل
  ل يمكن للقمع أن يطفئها

  ه  عظيمة و الير
.الصدارة هو الطاقة الثورية لشعبنا الير

 ــ نضــالتها، و ان يخلقــوا
ين بكل نشــاط في ، و عليهم أن يكونون حاصي ي ه  الندماج بعمق شديد بالجماهبر ي اللينينيبر و أيضا فمهمة الماركسيبر

وليتاريـا المرتكــزة عل وحــدة الطبقـة الظروف لتكـون نضـالتهم منظمـة و موجهـة، فعـبر هـذا الكفـاح و مـن خللــه تتصـلب النويـة الطليعيــة للبر
ي .العاملة و الفلحبر

 ــ الضاع ضــد الرجعيــة و
 ــ جبهــة واســعة نضــال القــوى المنخرطــة بجــرأة في

 ــ بلدنــا، يمكــن أن يســمح اليــوم بتجميــع في
 ــ في

إن تطــور الضاع الطبقر
  هذا التجاه

يالية، و من واجب الحركة الماركسية – اللينينية العمل أيضا في .المبر
ـــ   تتطلـــع إل تغيبر

ـــ و إضـــعافه بكـــل القـــدر الممكـــن و مـــواجهته بكـــل القـــوى المناضـــلة الـــير ـــ هـــذه المرحلـــة، هـــو عـــزل العـــدو الرئيس   
فالمســـألة في

.جدري

  الوقت الحاصي واضح و يمكن إرجاعه بالساس إل ما يل 
:إن برنامج النضال المباشر في

ــــ مجــــال الحريــــات الديموقراطيــــة - 1  
ــــ في ي و(النضــــال مــــن أجــــل تلبيــــة مطــــالب الشــــعب المغربر  ــــ السياســــيبر ي عل رأســــها إطلق شاح المعتقلبر

  لطلبة المغــرب
عية التحاد الوطيي اف بشر ـ  مجـال الوضـاع الماديـة و المعنويــة )العبر

ائب، الســكن (، و في ةةة)،الجـور، الشــغل، الصـحة، الضـي
  مجال التعليم و 
).من أجل تعليم شعير  ديموقراط  و معرب( في
)سبتة – مليلية و الجزر الجعفرية( النضال ضد بقايا الستعمار - 2

 ـــ بلدنـــا 
ياليـــة و الصـــهيونية في اء، مصـــالح اقتصـــادية( ضـــد كـــل أشـــكال الحـــواض المبر ، و ضـــد كـــل أشـــكال اســـتعمال بلدنـــا)قواعـــد، تنظيـــم، خـــبر
.كقاعدة للعتداء ضد شعوب أخرى عربية أو إفريقية

  الظروف الحالية
، يجب أيضا أن يتضمن في ي :إن برنامج النضال، لك  نكون منطقيبر

وع للشعب الصحراوي من أجل تحرره- 1   الصحراء الغربية، و دعم النضال المشر
.النضال ضد انخراط الجيش الملك  في

ـــ و الجزائـــري، و تهديـــد- 2 ي المغربر  ي الشـــقيقبر ـــ الشـــعببر ي   تعمـــل عل محاولـــة إثـــارة حـــرب ببر
  الحربيـــة الـــير

النضـــال ضـــد سياســـة الحســـن الثـــابي
يالية) الشعب الجزائري ( مكتسباته  .ضد المبر
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يالية   خدمة لعبة الرجعية و المبر
، ل يمكن، و يجب أن نقولها بكل وضوح، إل أن يكون في ي تبر ي الخبر ي النقطتبر .إن كل غموض حول هاتبر

، سيشــكل ذلـك وحـده هزيمــة ثقيلـة بالنســبة ي تبر ي الخبر نامج بما فيه النقطتبر و عل العكس من ذلك، إذا التفت القوى الموحدة حول هذا البر
للعـــدو، لن هـــذه الوحـــدة ســـتفتح أفقـــا نضـــاليا جليـــا و واضـــحا، و ســـتفتح الطريـــق نحـــو وحـــدة نضـــال أوســـع، و لجلهـــا لـــن يتوقـــف الماركســـيون
ـ  نفـس الـوقت،

ـي العتبـار، في ـ  الغـرب العربر ــ عل قاعـدة برنامـج يأخـذ بعبر
اللينينيون عن النضال، عل اعتبار وحدة نضال كـل القـوى الثوريـة في

  لنضال كل شعب حسب ظروفه الخاصة
.البعد القلي   للنضال ضد نفس العداء، و البعد الوطيي

ء يــدعو إل وحــدة النضــال   ــ
ورات الوضــع: إن كــل سر يــ الشــعوب المغربيــة و الموريتانيــة و الصــحراوية صيــ   نســجت عــبر التاريــــخ ببر

الروابــط الــير

يال  والرجع  .الحال  و أفق النضال المستقبل  الذي سيخلص الغرب العربر  من كل أشكال السيطرة و الوجود المبر
ياليــة و  ــ إطــار نضــال شــعوب المغــرب العربر ــ و كــل المــة العربيــة ضــد الســيطرة المبر

إن نضــال شــعوب الغــرب العربر ــ نفســه يجــب أن يــدخل في
  من أجل التحرر

  و العمابي
  الكفاح و بالخص مع نضال الشعب الفلسطييي

.الرجعية و الصهيونية، و عل التضامن في
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يالية ي ضد المبر من أجل وحدة شعوب الغرب العربر
من أجل وحدة مغرب الشعوب

 
1978

"إل المام"اللينينية المغربية  ــ المنظمة الماركسية

 ــ محاولــة تحويــل الغــرب العربر ــ إل قاعــدة اعتــداءات دائمــة ضــد شــعوب المنطقــة و
يــال  و الرجع ــ يؤســس لحــق المغــرب في إن المخطــط المبر

ئ حرب ضد الجزائر .إفريقيا، من أجل تهيير
ـ  اللحـاق، الـذي تـم التأسـيس لـه عـن طريـق اتفاقيــات مدريـد، قـد

  في
ادوري مخططهمـا التعسـقي يالية الفرنسية و نظام الحسن الكمبر ترى المبر

.و هكذا بدأ الستعمار الجديد يعود لسياسة المدافع. باء بالفشل الكامل نتيجة النضال التحرري للشعب الصحراوي
ات الصــــحراء مــــع الجزائــــر ك لخبرــــ وع الســــتغلل المشــــبر ــ ادوريــــة و الحــــزاب البورجوازيــــة نفــــس اللزمــــة حــــول مشـر /و تعــــزف البورجوازيــــة الكمبر
اك  للقـوات الشــعبية طـور، معــززا

، فالتحـاد الشـبر ي   للصــحراويبر
  تجاهـل الحقيقـة الساسـية للنضـال الـوطيي

كمخرج لمأزقها، مستمرة بذلك في
  ذلك بدراسة للقتصادي فتح ا ولعلو، مفهومه لمغرب الدول، من أجل 

.مشكل الصحراء " تجاوز"في
يــ البورجوازيــة الوطنيــة، و ادوريــة و يمبر تشــبر المرحلــة التاريخيــة الراهنــة لنضــال شــعوب المنطقــة، بالدلــة، إل مــأزق تحــالف البورجوازيــة الكمبر
  مـــن أجـــل تلبيـــة مصـــالحهما الطبقيـــة و شـــهيتهما، يتـــم اللجـــوء إل التعبئـــة الشـــوفينية و الجراميـــة بتـــأليب شـــعبنا ضـــد الشـــعب الجزائـــري

.الـــير
  حرب إلحاقية

وات، يغرقون في و باسم الوحدة العربية يقسمون شعوب المنطقة، و يدوسون عل حــق. فباسم ما يدعونه بعقلنية تدببر الب 
.تقرير المصبر لواحد من هذه الشعوب، و باسم وحدة المغارب يزرعون الحرب

  لمغـارب
  للشـعب الصــحراوي بعـدا جديـدا لشـعوب المنطقـة، و لتطلعاتهـا للوحــدة، و للفـق التــاريجي

لقد أدخل النضال الحال  للتحرر الوطيي
 ــ المغــارب،- الــدول

ـ  ســنوات الســتينات للوضـعية داخـل كــل دولــة في
ـ  الحقيقـة، هـذا المــر يثبــت أنــه مسـتحيل، بــالنظر إل التطــور السياس ــ في

في
ـ  هـذه المنطقــة مـن الغــرب

وطا جديـدة لتجـذر النضــال في   للصـحراء، قـد خلـق شـر
المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، و الحـال أن اللحـاق التعسـقي

  تتطور بالمنطقــة)تجذير فعل (من خلل التجذير- العربر  
إن نضــالت شـعوب هــذه المنطقــة، باعتبارهـا منـذ الن،. ، لمجموع النضالت الير

ــ المغــارب: مرتبطــة أشــد الرتبــاط بعضــها ببعــض ضــد نفــس العــدو   
ياليــة في   تطبــق مخطــط المبر

هكــذا الن،. الرجعيــة المحليــة المغربيــة، الــير
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ـــــ إنشـــــاء جبهـــــة النضـــــال، تعزيزهـــــا و لحمهـــــا ضـــــد  
، تكمـــــن في ـــــ ولحقبـــــة طويلـــــة أخـــــرى، فـــــإن الوحـــــدة الجدليـــــة لنضـــــالت شـــــعوب الغـــــرب العربر 

  تريـــد إنشـــاء مغـــرب الـــدول عل حســـاب مغـــرب الشـــعوب
  تـــؤدي إل وحـــدة. البورجوازيـــات الـــير

ـــ المرحلـــة الـــير ، ه  ـــ ـــ الغـــرب العربر   
إن الثـــورة في

.شعوب المغرب العربر 
 

حركة التحرر و وحدة المغرب الكببر) 1

ـــ التاريــــخ  
 ـــ الوحـــدة المغاربيـــة يســـتمد جـــذوره بعيـــدا في

ك ضـــد. إن المـــل العميـــق في ـــ النضـــال المشـــبر  
و قـــد قـــام أساســـه عل التضـــامن المغـــاربر  في

 ــ النضــال ضــد
ين في ـ  القــرن العشرــ

، لكــن لـم يتــم تطــوير آفــاق الوحــدة المغاربيــة، إل في  ــ القــرن الثــامن عشـر و التاســع عشرــ
المحتــل الســتعماري في
ق، عل امتــداد ربــع قـــرن، فــإن العلقـــات التاريخيـــة والجيوسياســية مــن التضــامن العربر ـــ كـــانت. المحتـــل الســـتعماري ـ و مــن المغـــرب إل المشـر

ء- تنبثق ك- بشكل بط  .ضد العدو المشبر
ك  ــــ بنــــاء مشـــبر

ك رســــمت نفــــس الرادة في  ــــ النضــــال المشــــبر
 ــــ القــــاهرة، أخــــد التضــــامن شــــكل منظمــــا مــــن خلل لقــــاء قــــادة البلــــدان الثلث، و في

في
  ســتعبر عـن نفسـا بطريقــة صــارخة خلل. للمغــارب

ون عــن التطلعــات العميقــة لشــعوب المغــارب العربيــة، تلـك التطلعــات الــير كــان القــادة يعـبر
ة للعتـداءات العســكرية ســنة  بات المباشرــ   كانت ترزح تحت الضـي

ي المغربر  و الجزائري الير ابات التونسية، تضامنا مع الشعببر ، و1937الصي
 ــ دجنــبر 

 ــ ســنة  1952كــذلك خلل النتفاضــة الشــعبية في
 ــ الــدار البيضــاء، ردا عل اغتيــال النقــابر  التونس ــ فرحــات حشــاد، و في

خلل 1962في
  كــان يزرعهــا

 ــ مواجهــة النقســامات الــير
 ــ الجزائــر، و أيضــا في

  الربــاط و الــدار البيضــاء ضــد الحــرب الســتعمارية في
  عرفتهــا مــدينير

المظــاهرات الــير
ــ طنجــة. المحتلــون  

ــ النضــال ضــد المســتعمر، كمــا تشــهد عل ذلــك النــدوة التاريخيــة حــول الوحــدة في  
أبريــل- و قــد تأكــدت الرادة الوحدويـــة في

يــ قـادة الحــزاب الثلثــة - 1958 ـ  نفـس الـوقت،: ببر
  و حــزب الدسـتور الجديـد، و تمثــل هـذه النـدوة في

حـزب الســتقلل، جبهـة التحريـر الـوطيي
 ــ التــوجه

تكريســا لرادة الوحــدة، مــا دامــت قــد طرحــت مشــاريــــع فدراليــة البلــدان الثلث، و كــان فشــل هــذه المحاولــة مرتبــط بظهــور خلفــات في
  ظلـــت كامنـــة حـــير ذلـــك اليـــوم

ـــ و اليـــديولوجر  الـــير فـــوراء كلمـــة الخطـــاب الوحـــدوي لبورجوازيـــة صـــاعدة، كـــانت تمتـــد. القتصـــادي و السياس 
 ــ نفــس الـوقت. حقائق التناقضات و تعارض المصالح الطبقية

و حينمــا. لقد كانت حرب الجزائر ه  من بلور التضامن و الخلفــات العميقــة في
للمغــــرب و تــــونس، حــــير يتفــــرغ أكــــب  لحــــرب 1956كــــان الكفــــاح المســــلح للشــــعب الجزائــــري يتصــــاعد، منــــح الســــتعمار الفرنس ــــ اســــتقللت 

.الجزائر
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  واحدة، بالموافقة عل
يالية الفرنسية المخطط الذي يتطلب من جهة، تفادي بناء ثلث جبهات عسكرية متشابهة تدمج في لقد تبنت المبر

ـــ" الســــتقللت"  
، و مـــن جهــــة أخـــرى، خنـــق أي إمكانيـــة لتطــــور نضــــال مســـلح في  

التونســـية و المغربيــــة، مـــن أجـــل عـــزل جبهـــة التحريـــر الـــوطيي
  القيادة البورجوازية للحركة الوطنية المغربية و التونسية

.المغرب و تونس بلغ المدن و البوادي، و بدأ يهدد بالوصول إل اعادة النظر في
  إدارة العمال

، ل يمكن أن يتطور إل مع هذه البورجوازية في هذا ما كان يمثله المعييــ العميــق لتفاقــات إيكــس. إن الستعمار الجديد الفرنس 
اتيجية كهــــــذه ســــــهلها الموقــــــف النتهــــــازي للبورجوازيــــــة إزاء الملكيــــــة ــــــ المغــــــرب، حيــــــث أن اســــــبر  

إن القــــــوى. ليبــــــان، بإقامــــــة اســــــتقلل شــــــكل  في
  الصحراء

  المغربر  و الجزائري، الدور الذي بدأ يعمل في
.الستعمارية و الرجعية كانت مرتعبة من احتمال دور مستدام لجيش التحرير الوطيي

هكــذا، فتكتيـك ردود الفعـل المحليـة لمحمـد الخــامس و بورقيبـة، يقـوم مـن جهـة عل تصـفية أولئـك الـذين كــانوا يــدافعون عــن اســتمرار تحــرك
  مـن أجـل تغيبـر

  و الفرنسـ  جســديا و سياسـيا، و مـن جهـة أخـرى إل الضـغط عل قيـادة جبهـة التحريـر الـوطيي
الجيش ضد الستعمار السـبابي

اح عل فرنسا وحدة شمال إفريقيا تحت قيادتها 1مواقفهم الراديكالية و توقيف الكفاح المسلح، و اقبر

خيبة أمل مغرب الشعوب) 2

ـــ  وع الخبر ـــ النـــدوة المغاربيـــة لســـنة ) الوحـــدة المغاربيـــة(كـــان بالمكـــان دراســـة المشرـــ  
  لـــم تتـــم أبـــدا، أيضـــا بالنســـبة 1957في

بتـــونس، النـــدوة الـــير
اتيجية ــــ إطــــار المصــــالح الســــبر  

ة حــــول المغــــارب، كــــانت وســــيلة ضــــغط لنهــــاء حــــرب الجزائــــر، في لمحمــــد الخــــامس و بورقيبــــة، فالحملــــة الكــــببر
  هذه المنطقة، لن استمرار هذه الحرب يسمح بظهور وضعية ثورية يكون بإمكانها كنس الرجعيات المحلية

.للستعمار الجديد الفرنس  في
ورية لســتمرار اتيجية للقواعــد الخلفيــة الضيــ ي مســاندة اســبر ، فالرتبــاط بفكــرة مغــارب موحــد، كــانت مــن جهــة، تــأمبر يــ بالنســبة للقــادة الجزائريبر

.الكفاح المسلح، و من جهة أخرى، إمكانية ايجاد صدى أكبر للتجاهات التقدمية لنضالهم
  التعريف المعلن لنفس الهدف

اتيجيتان متعارضتان متضمنتان في هذا الموقــف لــن). المغرب الكببر(المغارب : عموما، كانت هناك أيضا اسبر
 ـــ
  كـــان قـــد تـــم التعـــببر عنهـــا في

يكـــف عـــن التطـــور مـــع عبـــارات التعـــاون، لكـــن يتغـــذى مـــرارا بالختلفـــات السياســـية و اليديولوجيـــة العميقـــة، الـــير
.من السياسة الخارجية إل مفهوم التطور القتصادي: جميع المجالت

ي بلدان المغارب الثلثة .إن وصول الجزائر إل الستقلل، كان سيفجر الخلفات و التناقضات ببر

« Le Tourneau «Tendance Unitaire du Maghreb jusqu’au 1962 ـ 1
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ي المغــرب و الجزائـر، و مـا سـ   بــالمؤامرة ضـد بورقيبـة، هـو إضـعاف و تشـويه ســمعة الجزائــر الوليـدة ذات لقد كان الهدف من حرب الرمال ببر
.التوجهات التقدمية

 ــ ســنة 
ء الســتقلل الجزائــري الــذي كــان يظــن1963إن الحــرب ضـد الجزائــر في ، الــذي فاجــأه مجر ــ ، تــم تقريرهــا مــن طـرف نظــام الحســن الرجع ــ

  متأخراة
أنه سيأبر

اب الجزائري، حير عمل الحسن عل تأجيج شوفينية جيشه ضد الجزائر .فبمجرد ما أن غادرت القوات الستعمارية الفرنسية البر
ة - إن مساندة الجزائر و ليبيا للمعارضة اليسارية للنظمــة الرجعيــة المغربيــة و التونســية أثـار الخـوف  ة قصــبر مـن انبثــاق مغــرب- عل مـدى فــبر

.الشعوب
  المغرب و تونس، لقد كان يظهر أن الطريق مفتوحة أمــام محاولــة بنــاء مغــرب

لقد كان أمل خائبا، نظرا لعدم تكافؤ تطور نضالت الشعوب في
ي الدول .الدول، محاولة تقبل بشكل ظاهري، خلفات و اختلفات النظمة السياسية، لتجريب مقاربة اقتصادية و قطاعية للتعاون ببر

فشل مغرب الدول) 3

  و القتصــــادي، بـــدءا باللجنــــة1964منـــذ 
 ــــ الميــــدان الجتمــــاع  او الثقــــافي

، حصــــل نــــوع مــــن ازدهــــار مؤسســــات دائمــــة و أخــــرى مؤقتــــة، ســــواء في
ياليــة عل المبــادلت التجاريــة و تعزيــز مصــالح. الدائمــة المغاربيــة للرياضــات إل مركــز الدراســات الصــناعية للمغــارب لقــد كــانت الســيطرة المبر

  تــم خلقهـــا، فارغـــة بــدون مضـــمون،
  جعلـــت، تلـــك المؤسســـات الـــير

الرأســـمال الجنـــير  داخـــل القتصـــادات المغربيـــة و التونســـية، الســـباب الـــير
، نظرا لصطدامه بالمصالح المهيمنة القائمة وع للتنسيق و الندماج ظل بدون تأثبر .فكلما ظهر إل الوجود مشر

ء  ـــ
كة، نفـــس السر هكـــذا، فمحـــاولت تنســـيق تســـويق زيـــت الزيتـــون و الحـــوامض و الحلفـــاء، قـــد فشـــلت بســـبب هيمنـــة الســـوق الوربيـــة المشـــبر

ــــ مــــأزق محــــاولت توحيــــد السياســــات  
ــــ المغــــرب و تــــونس وضــــع في  

يــــال  في بالنســــبة لرادة حمايــــة الصــــناعات الناشــــئة، فحضــــور الرأســــمال المبر
ك للنــدوة المغاربيــة ســنة . الجمركيــة و مشــاريــــع التخصــص القطاعيــة كــان كاشــفا للخلفــات العميقــة حــول الختيــارات 1970فــالعلن المشــبر
بينمـــا كـــانت تـــونس و المغـــرب يخشـــيان الحركيـــة الجزائريـــة برفـــع الحـــواجز عـــن صـــناعاتها، رفضـــت. القتصـــادية و السياســـية للبلـــدان الثلثـــة،

.الجزائر فتح حدودها أمام دول، حيث الستثمارات الخاصة و العمومية، كانت أجنبية بالساس، خاصة المريكية و الفرنسية
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الوضع الراهن) 4

  الصحراء يهدد باندلع بحرب حدود جديدة
، و تطور الحرب في ي الجزائري و المغربر  ي تعارض النظامبر .منذ ذلك، كرس نضال الصحراويبر

اك  للقـوات الشـعبية و حــزب السـتقلل،
، كـان حزبر ــ التحـاد الشـبر ي ام حق تقريـر المصـبر للصــحراويبر

  مواجهة اللحاح الجزائري حول احبر
في

 ــ الكــارة و جــبيلت بالنســبة للحديــد، و
وات الصــحراء، عل حــد ســواء، في ك لــب  ي الســتغلل المشــبر يتحــدثان باســم الســلطات المغربيــة، عارضــبر

ي ، ضدا عن البداهة ، أن الصحراء شأن الصحراويبر ي .بوكراع بالنسبة للفوسفاط، متجاهلبر
ـ  حبائلهــا،

 ــ حــرب وقـع في
ـ  المغـرب فــإن النظــام يتوغــل في

  تونس فإن أزمة الخلفة متقدمــة، أمـا في
ترفض الجزائر اليوم، ارتضاء هذه اللعبة، و في

 ــ الحكومــة لواحــد اســمه بوعبيــد و
 ــ المــر شــيئا بطبيعــة الحــال، المشــاركة الحاليــة في

معمقــة ازمتــه البنيويــة و منظــوراته السياســية، و لــن تغبرــ في
.آخر اسمه بوستة

ياليـــة، المغربيـــة و الصـــحراوية و الموريتانيـــة، جبهـــة منبثقـــة عـــن يـــ القـــوى الثوريـــة و المناهضـــة للمبر إن ظـــروف تأســـيس جبهـــة نضـــال اليـــوم، ببر
ـــ  
  ســـتغبر الوضـــعية داخـــل المنطقـــة في

ـــ الـــير ، جبهـــة نضـــال مـــن هـــذا القبيـــل، ه  ـــ ياليـــة – الرجعيـــة ضـــد شـــعوب الغـــرب العربر  العتـــداءات المبر
.المستقبل

  مــن تحرشــات 
 ــ ثكناتهــا، و تعــابي

اف(إن إلحــاق الصــحراء بــالمغرب و ىموريتانيــا بــاء بالفشــل، فقــوات الحســن و ولــد دادة رابضــة في ي جبهــة) اســتبي
ـ  الحســن خادمهـا و سمســارها

  تـرى في
ة، و الـير ة لمـا يمكـن أن يكـون حمايـة نيـو اسـتعمارية فرنسـية مسـتبر البوليساريو، هنا تكمن النتائج المباشـر

  القمع
  العمال و في

، 300عندما كان . في ـ  الـوقت الحـال 
مكون عسكري فرنس  يمهدون لحتلل عسكري فرنسـ  جديـد، اكتقيــ هـذا الخبـر في

.بدور الحسن، كوسيط ، حيث ترابط فرقه العسكرية داخل المدن الموريتانية
ـي جيـش الحسـن و جيـش ولـد دادة ، فــالول تريـد أن تسـتخدم الثانيــة كجنـود إن احتلل موريتانيا هذا، أشعل مواجهات داميـة عـدة مـرات، ببر

 ــ انتظــار أن يقــوم الجيــش الفرنس ــ بــأكب  مــن ذلــك بــالجيش المغربر ــ
وضــعية كهــذه، ه ــ نتيجــة للتضــامن النشــط للشــعب. منــذورين للمــوت، في

  و الصحراوي، قــد أصــبح فــاعل اليــوم، و ذلـك
ي الموريتابي   مع نضال الشعب الصحراوي، إن التقاء موضوعيا لمصالح نضال الشعببر

الموريتابي
، الحسن و ولد دادة ي يالية و وكلئها المحليبر   ضد المبر

.من أجل تحقيق أهداف التحرر الوطيي
ا للكفـــاح المســـلح مـــن جهـــة، و مــن جهـــة أخـــرى، بســـبب تحـــالف البورجوازيـــة  ـــ لكونهـــا ليســـت مشحا مباشرـــ

 ـــ بلدنـــا تعـــد الوضـــعية مختلفـــة في
في

 ــ
ب مطرقــة الديماغوجيــة الشــوفينية، في ، لضيــ ي ادورية و الحزاب البورجوازية عل ظهر مصالح شعبنا، الذي تم اخضاعه، منذ عدة سنبر الكمبر
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ـ  بلدنـا، و بصـفة خاصــة الحركـة الماركســية – اللينينيــة
عل الرغـم مـن هـذا التحـالف، و. نفس الـوقت الـذي كـان يتـم فيــه قمــع القـوى الثوريـة في

ـ  الصــحراء، و رغـم
  تجـري في

  للشعب الصحراوي ، و حول الحقائق الخفية لحرب اللحاق الير
رغم مؤامرة الصمت عل نضال التحرر الوطيي

إعلنــات حــرب الحســن و أتبــاعه، مثــل بوســتة و بوعبيــد، فالطبقــات الشــعبية، و عل رأســها الطبقــة العاملــة، قــد رفضــت و ترفــض دفــع الثمــن
ف بهــا و ترفضــها باعتبارهــا ضــد مصــالحها، فمظــاهر الــوع  الشــعير  تضــاعفت، بعــد   ل تعــبر

لهــذه التضــحية، مــن أجــل سياســة إلحاقيــة، و الــير
اء ة الخضي .المرارة العميقة من خيبة المل غداة انطلق المسبر

  قــام
سـة للقتطاعــات الجباريــة الـير ، فــالفلحون أبــدوا مقاومـة شر  

  البداية، من طرف الطبقات الكادحة للقرض الــوطيي
لقد كان الرفض قويا في

ة من الجور، و جاء بعد ذلك اب للوقوف ضد القتطاعات المباشر   الصي
كات في يات الشر   كبر

بها الجيش و الدرك، و دخلت الطبقة العاملة في

 ـــ
ء الـــذي أدى بشـــباب الــدواوير إل الهـــروب نحـــو المـــدن، و حصـــل انزعـــاج عميـــق في  ـــ

 ـــ الجيـــش للرســـال إل الصـــحراء، السر
التجنيــد الجبـــاري في

ء الـذي 150صفوف الجيش، حيث تم إعدام  ـ 
اريــو، السر ي من ضباط الصف و الجنود، لرفضهم الطاعــة و المتثــال و التواطـؤ مـع جبهــة البولبر

ة .يفش التمردات داخل ثكنات طنطان و طرفاية خلل الستة أشهر الخبر
ـــ المحتملـــة لكلفـــة المعيشـــة، ا، فـــإن العامـــل الشـــد ثقل مـــن حيـــث النعكاســـات عل الحيـــاة اليوميـــة للطبقـــات الشـــعبية، هـــو الزيـــادة غبر ـــ و أخبر
ــ الصــحراء، و يومــا بعــد يــوم تنطـــق اللســن، جنــودا و  

يـــ ارتفــاع كلفــة المعيشـــة و اســـتمرار الحــرب في ــ مجملــه، ببر  
حيــث ربــط الشــعب المغربر ـــ في

 ــ الصــحراء 
، يتحــدثون و يحكــون عــن مـا عاشــوه في ي ليــس الجزائريــون، إنهــم الصــحراويون الحقيقيــون الــذين يقــاومون: "ضــباط صــف و مــوظفبر

ـ  مهاجمــة". من أجل أرضهم
  الحرب يصبح شيئا فشيئا بل نهاية بالنسبة لنظام الحســن، فـإنه مســتعد للهـروب إل المــام في

و لن الستمرار في
ـ الزيــادة مــن خطـــورة الوضــعية الموضــوعية للنظــام، بــالرغم مــن النقــاذ الــذي ـ 

  تســاهم في
الجزائـــر، لــذلك فمـــن هنـــا تكمـــن مجمــوع العوامــل الــير

.تمنحه الحزاب البورجوازية بكل حماسة
اؤها ، من هنا، كما تظن، تكمــن   تم شر

ادورات و البورجوازيات الشوفينية الير يالية و الكمبر   جدول أعمال المبر
إن الحرب ضد الجزائر توجد في

ـ  منطقـة الغـرب العربر ــ
ـ  صـد و وقـف جبهـة كفـاح مسـلح تـدوم مـدة طويلـة في

فالصــحراء و موريتانيـا قـد بـدأتا تخرجـان عــن. الوسـيلة الوحيــدة في
ـ  إفشــال الهـدف الخبـر للحلـف المقـدس الرجعـ  و. الســيطرة

و المغـرب و المواطنـون و الثوريـون المغاربـة، يجـب عليهـم تحمـل مسـؤولياتهم في
 ــــ مــــن وراء الشــــعارات الخادعــــة مــــن قبيــــل 

 ــــ بلدنــــا، الــــذي يخقي
  في
 "الشــــوفييي

ابيــــة"و " التحــــرر الــــوطيي ، إرادة الحتفــــاظ بالســــيطرة"الوحــــدة البر
يالية عل المنطقة، كما هو الشأن بالنسبة لتحالف القض و البورجوازية الذي أقام الستعمار الجديد ببلدنا سنة  .1956المبر

  فشلت منذ 
، 20إن ظهور و تطور جبهة النضال الموحد، تلك الير  

سنة خلت، يجب أن تنجح اليوم، و إن مـن واجـب كـل ديمــوقراط  مبـدبئ
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 ــ المنطقــة
ياليــة الرجعيــة في  ــ توافــق مــع خصوصــيات نضــال. و عل كــل ثــوري، أن يعمــل عل إفشــال المــؤامرة المبر

و كــل ثــوري عليــه أن يعمــل في
 ــــ الغــــرب العربر ــــ

ي الخريــــن في  ــــ مــــع نضــــال المكــــونبر
بالفعــــل، فكــــل واحــــدة مــــن. شــــعبه، مــــن أجــــل ربــــط أحســــن للنضــــال مــــن أجــــل تحقيــــق التلفر

اتهــــا الخاصــــة و خصوصــــيات نضــــالها، إن مســــتوى صاع ي ، المغــــرب و الصــــحراء و موريتانيــــا، تملــــك ممبر ـــ ـ    تشــــكل الغــــرب العربر
المكونــــات الــــير

الطبقـــــات مختلــــف بشـــــكل ملمـــــوس مـــــن مكــــون لخـــــر مــــن هـــــذه المكونـــــات، و أشـــــكال الضاع أيضـــــا متناقضـــــة بشـــــكل جـــــذري و مســـــتوى صاع
  بلدنا

ك و فعـال ضـد نفـس العـدو، و بالفعـل، فـإن قـوة صاع. الطبقات كذلك هو أعل في ـ  وجــه نضـال مشـبر
إن هذا التباين، ل يشــكل عائقـا في
 ــــ الصــــحراء

 ــــ بلدنــــا تعمــــق أزمــــة نظــــام الحســــن و مــــأزقه في
ز إفلس الدولــــة. الطبقــــات في ي تــــبر مـــن جهــــة أخــــرى، فــــإن حــــزم و كفاحيــــة الصــــحراويبر
ـ  الشـوفينية، العـدو و. الموريتانية

ـي العتبــار خصوصــيات كـل واحـد مـن الشـعوب يتمثــل في ك، أخـذا بعبر إن العـائق الرئيس ــ أمـام النضــال المشــبر
.العائق أمام الشعوب
ابية"إن محاربة شوفينية  يالية و الرجعية" الوحدة البر ك لشعوب المنطقة ضد المبر وط نضال مشبر   حد ذاته بداية لطرح شر

.في
ة نونـبر  اريـو عـن تمثيليتهـا و حزمهـا، فطــرح القضـية مـن حيـث أنهـا تتعلـق بالوحــدة 1975سنتان بعد مسبر ي الصــفراء، عنـدما أبـانت جبهـة البولبر

 ــ الواقــع الصــطفاف
ك للشــعوب، إنــه في ابيــة، معنــاه إعطــاء الــدليل عل الشــوفينية، معنــاه وضــع العراقيــل بشــكل إرادي أمــام النضــال المشــبر البر

يالية و الرجعية .إل جانب المبر

!فلكل معسكره 
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بيان سياسي داخلي

، الـذي تحير ــ فيـه   المنظمة، هو تحديد السمات الرئيســية للظــرف السياس ــ
ي في إن الهدف من هذا البيان الموجه إل عموم الرفاق و المناضلبر

  ســــتعمل القيــــادة الوطنيــــة عل
منظمتنــــا الــــذكرى التاســــعة لتأسيســــها، و إننــــا ننتظــــر مــــن هــــذا النــــص، و مــــن النصــــوص السياســــية الخــــرى، الــــير

  ســـتعمل المنظمـــة عل
تعميمهـــا وســـط المنظمـــة، أن يكـــون منطلقـــا لنقاشـــات سياســـية معمقـــة، الهـــدف منهـــا، تحديـــد الرضـــية السياســـية الـــير

.أساسها
  لمنظمتنا و لمهامهـا العاجلــة، و خصوصـا منهـا مـا يتعلـق بإعــادة بنـاء

ئ أرضية تتعرض للوضع الذابر و ستعمل القيادة الوطنية لحقا، عل تهيير
يا .المنظمة كمنظمة ماركسية – لينينية صلبة و راسخة جماهبر

 

بيان سياسي داخلي
بمناسبة الذكرى التاسعة لتأسيس المنظمة

1979غشت 
اللجنة الوطنية

ـــ منظمتنـــا الصـــامدة  ـــ غشـــت . الـــذكرى التاســـعة لتأسيســـها) إ أ " (إل المـــام"تحير   
، بـــرزت منظمتنـــا إل الوجـــود كمنظمـــة ماركســـية –1970فقي

ـ تــأطبر و تنظيــم الطلئــع العماليــة و الطلئــع الثوريــة ـ 
لينينيـــة، تســتهدف المســـاهمة الفعالــة، إل جــانب القــوى الماركســـية اللينينيـــة الخــرى، في

، كمــا تســتهدف المســاهمة الفعالــة- للجمــاهبر الشــعبية، و بنــاء الحــزب المســتقل للطبقــة العاملــة، الحــزب الشــيوع  الماركس ــ  ــ المغربر ــ
اللينييي

 ــــ تــــأطبر نضــــال جميــــع الطبقــــات الشــــعبية مـــن أجــــل انجــــاز الثــــورة الوطنيــــة الديموقراطيــــة و
إل جــــانب جميــــع القــــوى الديموقراطيــــة الثوريــــة، في

اكية) الثودش(الشعبية  ورية عل درب الثورة الشبر .كمرحلة صي
 ) إ أ(إن منظمتنا 

ي المغاربـة، بـل هـ  نتـاج الظـروف الـير كمجموع الحركة الماركسية اللينينية المغربيــة، لـم تكـن رغبـة ذاتيــة لجماعـة مـن الثـوريبر
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ياليــة و خصوصــا المريكيــة و ، فأمــام اســتمرار المبر  
ــ ذلــك الظــرف دوليــا و عربيــا، و أساســا عل الصــعيد الــوطيي  

ــ في  
كــان يجتازهــا الضاع الطبقر

  إحكام سيطرتها السياسية و القتصادية و الثقافية عل بلدنا، و أمام تفاحش الستغلل و النهــب و الضــطهاد و القمــع الممــارس
الفرنسية في

يــة، بعـد مـا عرفتـه مـن   ظل انعـدام أبســط الحريـات الديموقراطيــة، و مـع تنـام  الحركـة الجماهبر
  الكبار، في

ادور وملك  الراضي من طرف الكمبر
  تلت انتفاضة مارس 

  السنوات الير
  صـاحبتها، و مـع تنـام  حقـد الجمـاهبر عل الطبقـة الحاكمـة و 65جزر في

المجيدة، و المجزرة الرهيبــة الـير
ة عل قيــــادة نضــــال الجمــــاهبر ضــــد أعــــدائها جوازيــــة الصــــغبر جوازيــــة و البر ــــ المقيــــت، و أمــــام عجــــز الحــــزاب البر ــــ النظــــام الملك  ممثلهــــا السياس 
ـــ ظـــل جميـــع هـــذه المعطيـــات،  

اكية، و في ، و بعـــد انكشـــاف الطبيعـــة الصـــلحية للتيـــارات الســـائدة داخـــل الحـــزاب المتشـــدقة بالشـــبر ـــ ي الطبقيبر
تجل بوضــوح أنـــه ل يمكـــن للجمـــاهبر الشــعبية، رغــم جميـــع تضــحياتها أن تحقـــق مطامحهــا الوطنيـــة و الديموقراطيـــة بـــدون أداة ثوريـــة، بـــدون
ياليــة و الرجعيــة مـن أجــل إنجــاز الثــودش، مــن وليتاري القادر عل قيادة جميع الطبقات الشعبية و توحيد نضالها ضد المبر الحزب الثوري البر

عيتها، حيــــث جــــاءت لتشـــــكل النــــواة الول للحــــزب"إل المــــام"هنــــا تســــتمد منظمتنـــــا  ـــ ، و مجمــــوع الحركــــة الماركســـــية اللينينيـــــة المغربيــــة، شـر
وليتاري المغربر  المنشود .البر

ياليـــة و الصـــهيونية و ـــ و خـــارجه ضـــد المبر ـــ وطننـــا العربر   
لقـــد مـــرت تســـع ســـنوات مـــن النضـــال وســـط شـــعبنا، و إل جـــانب القـــوى المناضـــلة في

  القـــوى الثوريـــة القمـــع و الرهــــاب، و عل درب
الرجعيـــة، تســـع ســــنوات عرفـــت خللهـــا منظمتنــــا انتصــــارات و إخفاقـــات، عرفـــت خللهــــا كبـــافر

، ســقطا إل جــانب المهــدي بـن بركــة و عبـد الكريـم بــن عبـد ا و عمــر دهكــون و النضال سقط شهيدانا عبد اللطيف زروال و سعيدة المنبه 
ات من مناضل  شعبنا، الذين استشهدوا من أجل الحرية والعدالة و التقدم .عمر بنجلون و العشر

 ــ نفــس الــوقت، فــإن
وليتــاري، و طريــق الثــودش طريــق عســبر و شــاق، و في لقــد أدركــت منظمتنــا خلل هــذه الســنوات أن طريــق بنــاء الحــزب البر

  سـارت فيهـا الحــزاب
  بلدنا و خارجها، و بعد كل النحرافــات الـير

  في
  عرفها الضاع الطبقر

اقتناع منظمتنا ازداد رسوخا، بعد كل التطورات الير
اكية خـــارج نهـــج ة، أنـــه ل ســـبيل لنجـــاز مطامـــح الشـــعب الوطنيـــة و الديموقراطيـــة و النتقـــال إل الثـــورة الشـــبر جوازيـــة الصـــغبر جوازيـــة و البر البر
ة الساســية ــ ي وليتاريــا و حزبــهــا الثــوري، يشــكل الركبر ــ بقيــادة البر الثــودش بقيــادة الطبقــة العاملــة و حزبــهــا الثــوري، و أن التحــالف العمــال  الفلج 

اكية  .للثودش و الضمانة للمرور للثورة الشبر
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، تسـتهدف مـن خلل ممارسـة جميــع أشــكال   تسـع إليهـا منظمتنــا، ه ــ ثــورة مـن صـنع الجمـاهبر
إن الثـورة الوطنيـة الديموقراطيـة الشـعبية الـير

ي الشعب المغربر  من تحقيق مطامحه الساسية التالية  ي، تمكبر :الكفاح الثوري الجماهبر
ادوري و بنــاء الجمهوريــة الديموقراطيــة -1- ادوريــة و النظــام الملك ــ المتعفــن، و تحطيــم جهــاز الدولــة الكمــبر القضــاء عل الطبقــة الحاكمــة الكمبر

  تشكل الضمانة الوحيدة لتمتعه بجميع الحريات الديموقراطية
.الشعبية، المجسدة لسلطة الشعب، و الير

  بلدنا بتحرير سبتة و مليلية و الجــزر الشــمالية  -2-
و القضــاء عل) الجــزر الجعفريــة و الصـخور الشــمالية(القضاء عل الوجود الستعماري في

ة  يالية، المباشر   بلدنا(جميع أشكال الهيمنة السياسية للمبر
ة) إزاحة ما تبقر من قواعد عسكرية أجنبية في .وغبر المباشر

ــ عمل بمبــدأ  -3- ي ــ و العمــال الزراعيبر ي ي بالســاس لتوزيعهــا عل الفلحبر ــ العقــاريبر ي يع الرض مــن الملكبر   تنــبر
الرض"إنجــاز الثــورة الزراعيــة الــير

  إنجاز هذه العملية". لمن يحرثها
ية حاسما في .و سيكون دور التنظيمات الثورية الجماهبر

، و قــــادر عل -4- يــــال   ــــ مســــتقل عــــن القتصــــاد المبر
ادوريــــة عل اقتصــــاد بلدنــــا، و بنــــاء اقتصــــاد وطيي ياليــــة و الكمبر القضــــاء عل الهيمنــــة المبر

...الستجابة للحاجيات الساسية لشعبنا من مواد غذائية و ملبس و أدوية و سكيي 
.بناء ثقافة وطنية ديموقراطية وشعبية مع ضمان الحقوق الثقافية لجميع مكونات الشعب -5-
  تفرضـــها عليهـــا العلقـــات الجتماعيـــة القطاعيــــة و جميـــع العلقـــات الجتماعيـــة -6-

تحريـــر المــــرأة المغربيـــة مـــن العبوديـــة، ومـــن القيـــود الـــير
.المتعفنة، و تحقيق مساواتها عل جميع المستويات مع الرجل، و مع ضمان حقوق المومة

  و جميـــــع الشــــعوب العربيــــة ضــــد الصـــــهيونية و -7-
ه، و دعـــــم نضـــــال الشــــعب الفلســـــطييي ـــ تقريــــر مصــــبر ـ 

يـــــ الشـــــعب الصـــــحراوي حقــــه في تمكبر
يالية و الرجعية، و النضال من أجل توحيد المة العربية من المحيط إل الخليج .المبر

  العالم -8-
يالية في .المساندة و التضامن مع جميع القوى المناهضة للمبر

ـ  الـذكرى التاسـعة لتأسيســها، لبـد لهـا مـن وقفـة شيعة عنـد الظـرف الراهــن لتحديـد سـماته الرئيســية حــير"إل المام"إن منظمتنا  ، و ه  تحير
ي و القوى المناضلة وسط الجماهبر الشعبية .تتمكن من رسم المهام النضالية العاجلة لمناضليها و لكافة الثوريبر

، ممـــا يـــدفع الرأســـمال الحتكـــاري و ، مـــا تـــزال مســـتمرة للســـنة السادســـة عل التـــوال  ، فـــإن أزمـــة النظـــام الرأســـمال  العـــال   عل الصـــعيد الـــدول 
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ـ  البلـدان الرأسـمالية و للشـعوب الرازحــة تحـت نبـر
ة الستغلل للطبقة العاملة في كات متعددة الجنسيات، بصفة خاصة، إل تصعيد وتبر بالشر

وليتاريــــا و حلفائهــــا مــــن جهــــة، و ــــ البر ي  ــــ البلــــدان الرأســــمالية ببر
 ــــ في

الســــتعمار الجديــــد، مــــع مــــا يحبــــل بــــه هــــذا الوضــــع مــــن احتــــدام الضاع الطبقر
ـي مـن جهـة أخـرى ياليـة و حلفائهـا المحليبر   و الجتمــاع  و المبر

ي حركات التحــرر الـوطيي   البلدان التابعة، ببر
ي من جهة أخرى، و في و. الرأسماليبر

ياليـــة، و إطاحـــة شـــعب نيكـــاراغوا بديكتاتوريـــة ســـوموزا، و اســـتمرار إن إطاحـــة الحركـــة الشـــعبية اليرانيـــة بنظـــام الشـــاه الـــدكتاتوري عميـــل المبر
ـــ إفريقيـــا الجنوبيـــة و الزمبـــابوي و نميبيـــا، إن هـــذه  

ـــ النضـــال ضـــد النظمـــة الســـتعمارية العنضية في  
ـــ جنـــوب قارتنـــا في  

  في
حركـــات التحـــرر الـــوطيي

ـــــ عل الســـــتغلل و الضـــــطهاد ـــــ البلـــــدان الرأســـــمالية، تشـــــكل الـــــرد العمل   
النضـــــالت و النتصـــــارات، بالضـــــافة إل نضـــــالت الطبقـــــة العاملـــــة في

يالية و حلفائها  ي من طرف المبر   التخلص من الستغلل و الضطهاد الممارسبر
هن عن عزيمة الشعوب في ، و تبر يال  .المبر

 
  تعرفهـــا المســـألة الصـــحراوية و انعكاســـاتها عل الصـــعيد الـــداخل : عل الصـــعيد الـــوطيي

إن مـــا يطبـــع الوضـــعية حاليـــا ه ـــ التطـــورات الهامـــة الـــير
  تعرفهــا بلدنــا مــع انعكاســـاتها عل مختلــف الطبقـــات، إضـــافة إل

بالخصــوص، بالضـــافة إل اســـتمرار و تعميـــق الزمــة القتصــادية الحــادة الـــير
ياليـة ـ  ظـل اســتمرار المبر

ية العمالية بالخصوص و ما صاحبها من قمع عنيف، كل هذا يجـري في   عرفتها الحركة الجماهبر
التطورات الهامة الير

  إفريقيا
  المنطقة و في

يالية في   لعب دوره ككلب حراسة لمصالح المبر
  إحكام قبضتها عل بلدنا سياسيا و اقتصاديا، و استمرار الحكم في

.في
ع  و الوحيد، الجبهة الشعبية لتحرير الســاقية الحمــراء ووادي الـذهب، خلل هــذه الســنة، و

لقد حقق الشعب الصحراوي بقيادة ممثله الشر
ي المغاربــة ة بالخصــوص، انتصــارات عســكرية قتــل و جــرح و أش خللهــا المئــات بــل اللف مــن العســكريبر ــ  ــ الشــهور الخبر

و لــم تقتض هــذه. في
ات العمليــات ســمارة، المســايل بــوكراع،- العمليــات عل الصــحراء الغربيــة المحتلــة  هــا مــن عشرــ بــل تعــدتها إل- العيــون، ببرــ نزاغــن، تشــل و غبر

ها .جنوب بلدنا، عملية طنطان وطاطا وأسا وفم الحصن والبويرات وغبر
ـ  تشـكيل

ه، و حقـه في  ــ نضــاله التحــرري مـن أجــل تقريـر مصـبر
و إذا كنا نبتهج مع جميع القوى المحبة للسلم لنتصارات الشعب الصحراوي في

ـــ و العمـــال الـــذين يســـقطون ي دولتـــه المســـتقلة فـــوق كامـــل ترابـــه الســـاقية الحمـــراء و وادي الـــذهب، فإننـــا نتـــألم للف الجنـــود مـــن أبنـــاء الفلحبر
ادور يالية و الكمبر   يشنها الحسن ضد الشعب الصحراوي، خدمة لمصالح المبر

.ضحية الحرب العدوانية الير
ة بقــرار مــؤتمر القمــة لمنظمــة ـ  المـدة الخبرــ

ـ  ميـدان القتــال، انتصــارات أخــرى سياســية و دبلوماسـية، تــوجت في
وقـد واكبــت هــاته النتصــارات في
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ه و الستقلل   تقرير مصبر
ف للشعب الصحراوي بحقه في وفيا الذي اعبر .الوحدة الفريقية بمبي

فت للشــــعب- كمــــا تــــوجت بالتفاقيــــة الموريطانيــــة  ــــ الصــــحراء الغربيــــة، و اعــــبر
  تنــــازلت بموجبهــــا موريطانيــــا عــــن أطماعهــــا في

الصــــحراوية، و الــــير
ه و الستقلل   تقرير مصبر

.الصحراوي ممثل بالجبهة الشعبية بحقه في
ــ نفســه معــزول أكــب  مــن أي وقــت مضيــ عل الصــعيد و عل إثــر الهزائــم الــت تكبــدها الحكــم سياســيا و ديبلوماســيا و عســكريا، وجــد هــذا الخبر
 ــ بدايــة الصــيف لمجلـس المـن، و مـا كرســه مـؤتمر مانروفيــا، و مـا سيكرسـه

، و هذا ما تجل بوضوح بسحب المغرب شكواه المقدمة في الدول 
 ـــ دورتهـــا المقبلـــة

و إن عزلـــة الحكـــم تتعمـــق، رغـــم اســـتمرار حلفـــائه. بـــدون شـــك مـــؤتمر القمـــة المقبـــل لـــدول عـــدم النحيـــاز، و المـــم المتحـــدة في
ــــ مخططــــه  

ســــال في   تمكنــــه مــــن السبر
ــــ إمــــداده مــــن تحتهــــا بالوســــائل الــــير  

ياليــــة الفرنســــية و المريكيــــة و الرجعيــــة الســــعودية في ي المبر الطــــبيعيبر

 
هذه العزلة الخارجية يواكبها عل الصعيد الــداخل  تصــاعد لسـخط الجمــاهبر عل نتائــج حــرب الصــحراء، و بدايــة ســخط و. التوسع  العدوابي

.تذمر وسط الجيش نفسه
ــ مغازلــة ي ــ التهديــد بحــق المطــاردة و الحــرب العدوانيــة ضــد الجزائــر، و ببر ي أمــام هــذه الوضــعية، وجــد الحكــم نفســه فاقــدا المبــادرة، متخبطــا ببر

ـ 
ـي تحميـل المسـؤولية لمـا يجـري في الحكم الجزائري، مراهنـا عل تغيبـر هـذا الخبرــ لمـوقفه السـديد مـن قضــية الشـعب الصــحراوي، متخبطـا ببر
 ــ عــدة مناســبات إل أن الشــيوعية العالميــة ه ــ الموجــودة

، بعــد أن لمــح في   الليــير 
  الجزائــري، و تحميلهــا للنظــام الــوطيي

الصــحراء للنظــام الــوطيي
ي اريو، متنقل من نعت البولزاريو كمرتزقة الجزائر إل اعتبارهم متمردين موريتانيبر ي .وراء البولبر

ا بعــد التفاقيــة الموريتانيــة  الصـــحراوية لــم يجــد الحكـــم مـــن مخــرج لزمتـــه ســـوى الهــروب إل المـــام و تعميـــق الزمــة، و ذلــك بـــاحتلل- و أخبرـــ
الداخلة، و إعلنه لضم إقليم وادي الـذهب للمغـرب، ضـاربا بعـرض الحـائط حقـوق الشـعب الصـحراوي، و جميــع العـراف الدوليـة و مقــررات

وفيا و معتمدا فقط عل  و ما كــان للحســن أن يقــدم عل هــذه المغــامرة الجديــدة،. القطاع  و عل مهزلة البيعة المطبوخة" حق الشفعة"مبي
ة لهــذا جوازيــة الصــغبر جوازيــة و البر ، و لــول مســاندة التجاهــات اليمينيــة الشــوفينية المهيمنــة داخــل الحــزاب البر ي يــاليبر لــول دعــم أســياده المبر

.الحتلل
ة، تضـــج  مـــرة أخـــرى بمصـــالح الجمـــاهبر الشـــعبية التواقـــة إل جوازيـــة الصـــغبر جوازيـــة و البر إن التجاهـــات اليمينيـــة الســـائدة داخـــل الحـــزاب البر
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ــ ي و الحريــة، و تؤجــج النعــرات الشــوفينية داخــل الشــعب لتجعــل مــن الجمــاهبر أدوات مســخرة لخدمــة مصــالح الحكــم الرجع  الســلم و إل الخــبر
ياليـــة  "إن التجاهـــات اليمينيـــة داخـــل الحـــزاب الصـــلحية، لـــم تكتـــف بإرســـال ممثليهـــا . عميـــل المبر

مـــن أجـــل تزكيـــة" لمجلـــس المـــن الـــوطيي
ي مـا يسـ  بالجبهـة الداخليـة، بـل إنهـا تنـادي باســتمرار   المنطقة، و من أجل تزكية مخططاته الهادفة إل تمتبر

مخططات الحسن العدوانية في
ـ  هـذه

ـ  الجنـوب و تكـوين كتــائب مسـلحة، و كـأنه مـن المسـلم بـه أن الســكان في
إل استعمال حق المطاردة، و تدعو ببلدة إل تسـليح الســكان في

  تسـميها ب 
هـا مـن المنـاطق الجزائريــة الـير جاع تنـدوف و غبر قية"المناطق يتعاطفون مـع مخططــات الحكـم، كمــا تـدعو إل اسـبر الصــحراء الشرــ

عات الشوفينية"المغربية ي أما الجماهبر الشعبية و عل. ، متناسية أن الشهيد المهدي بن بركة لم يحاكم لول مرة إل لمعارضته لمثل هذه البي
ي، حيــث اللف رأسها الطبقة العاملة، فقد ادركت بعد تجربة أربــع سنوات، أنها تحملت وحدها أعباء هذه الحرب سواء عل الصعيد البشرــ
ي ذهبــوا ضــحيتها، أو عل الصــعيد القتصــادي، حيــث عمقــت حــرب الصــحراء الزمــة القتصــادية مــن الجنــود و الضــباط الصــغار أبنــاء الكــادحبر

  شــكل تفـاحش البطالـة و تـدهور أوضــاعها المعاشــية
إن الجمــاهبر الشــعبية. البنيوية للرأسمالية التبعية المغربية، مما انعكس عل الجماهبر في

ــ معنيــة بشــعار  الــذي يرفعــه الحكــم و الرجعيــة و التجاهــات اليمينيــة داخــل الحــزاب" الوحــدة الوطنيــة المقدســة"تــدرك كــل يــوم أكــب  أنهــا غبر
ان، المستخدم و الموظف البســيط، إن العاطــل و الجنـدي، يتســاءلون اليــوم. الصلحية   و التاجر الصغبر

مـاذا: إن العامل و الفلح، إن الحرفي
  مرا كئيبا

ي و الشى، ثـم المزيـد مـن الفقـر و الجــوع و المــرض و القهــر: جنينا من حرب الصحراء ؟ و الجواب يأبر فل. آلف القتل و المعطوببر
ــ كمــا كــان المــر منــذ أربــع ســنوات، و ل غرابــة إذا وجــدنا أن الجمــاهبر الشــعبية متعطشــة إل غرابــة إذا وجــدنا أن وبــاء الشــوفينية لــم يعــد يتفسر

  يعرفهـــا اقتصـــاد بلدنـــا، تلـــك. توقيـــف حـــرب الصـــحراء، متعطشـــة إل الســـلم
ـــ باســـتمرار تعمـــق الزمـــة القتصـــادية الـــير ي إن الظـــرف الراهـــن يتمبر

هــا الحكــم مجــرد   منتصف الســنة الماضــية، حيــث اعتبر
اف بها رسميا في   تم العبر

، و الير   نهاية التصميم الخماس  الخبر
  تفجرت في

الزمة الير
ها، و الحقيقة أن الزمــة هـ  أزمـة اقتصـادية شــاملة تتجل أزمة مالية مؤقتة يمكن معالجتها بإجراءات تهدف إل جلب العملة الصعبة و توفبر

  ما يل 
:مظاهرها الساسية في

، ممـا سـيؤدي إل المزيـد -1- ي يــ الفقـراء و المتوســطبر ـ  القطـاع التقليـدي الـذي يعيــش منـه جـل الفلحبر
، و خصوصـا في انخفاض النتاج الفلج 

اد كميــات   نفس الوقت الذي ستضطر فيــه بلدنــا إل اســتبر
ة هذه الفئات، و مما سيؤدي إل نمو البطالة و الهجرة إل المدن في من تفقبر و بلبر
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.هائلة من القمح بالعملة الصعبة
ــــ قطــــاع الشــــغال العموميــــة و البنــــاء، و ذلــــك بســــبب -2-  

ــــ القطــــاع الصــــناع  بمفهــــومه الواســــع، و خصوصــــا في  
تــــدهور النشــــاط القتصــــادي في

انخفــاض اســتثمارات الدولــة و الخــواص، و كــذلك بســبب ركــود الطلــب النــاجم خارجيــا عــن اســتمرار الزمــة الرأســمالية العالميــة، و داخليــا عــن
ائية للجماهبر كات أو التقليص من نشاطها و إل تفاحش البطالة. تدهور الطاقة الشر .إن تدهور النتاج يؤدي بدوره إل إفلس عدة شر

ان التجــاري، و اضـــطرار المغـــرب إل -3- يـــ انخفـــاض رصـــيد المغـــرب مــن العملـــة الصـــعبة إل مســتوى هزيــل، و ذلــك نتيجـــة العجـــز المهـــول للمبر

 
ايــدة و مــداخيل الســياحة، و رغــم ضــخامة القــروض الجنبيــة لبلدنــا و الــير ي تســديد الــديون الجنبيــة، و رغــم مــدخولت العمــال المهــاجرين المبر

.مليارات من الدولر 5يفوق حجمها 
، بســــبب اســــتمرار التضــــخم المــــال  مــــن جهــــة، تجميــــد الجــــور أو ارتفاعهــــا الضــــئيل بالنســــبة -4- تــــدهور الوضــــاع المعاشــــية لوســــع الجمــــاهبر

يــ غبرــ المــأجورين مــن جهــة ثالثــة هــذا بالضــافة إل مــا تعــانيه الجمــاهبر الكادحــة. للمــأجورين مــن جهــة ثانيــة، و ضــعف المــوارد بالنســبة للفلحبر
.من جراء أزمات الشغل و السكيي و الصحة و التعليم

ـ  بلدنـا، ل مفــر
  تطبــع نظــام الرأســمالية التبعيــة الســائدة في

إن الزمة ليست مؤقتة كما يدع  الحكم، إنها أزمة هيكلية، أزمة علقات النتاج الير
ا مــن ياليــة نفســها، و أن حــرب الصــحراء تبتلــع جــزءا كــببر ــ بلدنــا مــن الزمــة، خصوصــا، و أن الزمــة تشــغل القلعــات المبر  

للرأســمالية التبعيــة في
 ــ مســتقبل الحكــم،

ي في   عدم ثقة الرأســماليبر
ة الكامنة في اعتمادات الدولة عل حساب القطاعات المنتجة، بالضافة إل انعكاساتها غبر المباشر

يـــ اســـتثماراتهم عل القطاعـــات المربحـــة عل المــدى القصــبر و المتوســـط إن الجـــراءات القتصــادية المتخـــذة مــن طــرف الحكـــم لتجــاوز. و تركبر
ـــــ الراميـــــة إل تقليـــــص النشـــــاط القتصـــــادي، و إبقـــــاء تبعـــــات الزمـــــة عل الجمـــــاهبر الشـــــعبية بتعميـــــق  

 ـــــ التصـــــميم الثلب 
الزمـــــة، و المتضـــــمنة في

ادور و يــ كافـة الطبقــات الوطنيـة مـن جهـة و الكمـبر ـ  احتـداد التناقضــات ببر
استغللها و نهبهـا، إن هــذه الجــراءات لـن تحـل الزمـة، و ستســاهم في

ي من جهة أخرى ي العقاريبر .الملكبر
  قضية

إن الزمة القتصادية و انعكاساتها السلبية عل الطبقات الوطنية، بل عل جزء من الطبقة الحاكمة نفسها، إضافة إل تورط الحكم في
الصحراء، و مقاومة الشعب الصحراوي لمخططاته التوسعية، تؤدي إل تعميق أزمة النظام السياسية، رغم ما يحطي به مــن دعــم و مســاندة
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يالية و الرجعية العربية، و داخليـا مـن طـرف الحــزاب الرجعيـة و حـزب السـتقلل، و رغـم مـا تحطـي بـه عـدوانيته عل خارجية من طرف المبر
الشــعب الصــحراوي و مشــاريعه التوســعية مــن دعــم و مســاندة مــن طــرف التجاهــات اليمينيــة الســائدة داخــل الحــزاب الصــلحية المتشــدقة

اكية .بالشبر
ة مـن هـذه الســنة نضـالت بطوليـة ضـد السـتغلل و الضـطهاد،   الشهور الخبر

لقد خاضت الجماهبر الشعبية و عل رأسها الطبقة العاملة في
.نضالت لم يسبق لها مثيل منذ عدة سنوات سواء من حيث عموميتها، أو من حيث طول نفسها

ـ تاريــــخ هــذا القطــاع، كمــا ـ 
اب في ، أطــول إصيـــ ي ابا دام أكـــب  مــن أســبوعبر ـ ـ الســكك الحديديــة إصـي ـ 

ة آلف عامــل و مســـتخدم في و هكــذا خــاض عشرـــ
ابا دام  ــ ي – 40خــاض عمــال جــرادة إصي ابات خلل نفــس المــدة، و عــرف قطــاع النقــل الحضيــ ــ يومــا، و قــام عمــال منــاجم الفوســفاط بعــدة إصي

ب عمــال البلــديات و معامــل الســكر و تكريــر ــ الــدار البيضــاء خاصــة نضــالت لــم يســبق لهــا مثيــل، كمــا أصيــ  
 ــ مختلــف المــدن و في

الحــافلت – في
ي و عمــال مينــاء الــدار البيضــاء و مكتــب التســويق و التصــدير و كات التــأمبر ــ النفــط –لســمبر – و الكهربــاء بالمحمديــة و مســتخدمو البنــاك و شر
كات الخـــرى ، و قـــام رجـــال التعليـــم و ات المعامـــل و الشرـــ ـــ و عشرـــ ي عمـــال و مســـتخدمو المكـــاتب الجهويـــة للســـتثمار الفلج ـــ و العمـــال الزراعيبر

ــ قمعهــا بوحشــيته المعهــودة  
دد في ــ الخــرى بتعــاطف الجمــاهبر و أثــارت غضــب الحكــم الــذي لــم يــبر ابات رائعــة حظيــت ه  ــ و قــد. الصــحة بإصي

، و عل رغبـــة الحكـــم تحميلهـــم مســـؤولية ارتفـــاع ي ـــ عـــدة مـــدن، وذلـــك احتجاجـــا عل جشـــع المضـــارببر  
ابات إل التجـــار الصـــغار في ـــ امتـــدت الصي

ي وحدهم ادور و المضارببر   يتحملها الحكم و الكمبر
.الثمان الير

ي أوضــــاعهم الماديــــة، و ابات و المظــــاهرات مــــن أجــــل تحســــبر ــــ  ــــ هــــذه الموجــــة الكاســــحة مــــن النضــــالت بالصي
و قــــد شــــارك الطلبــــة و التلميــــذ في

ة و راء شـــــعار الصـــــلحات  إصـــــلح نظـــــام البكالوريـــــا، إصـــــلح نظـــــام(احتجاجـــــا عل السياســـــة التعليميـــــة اللديموقراطيـــــة و اللشـــــعبية المتســـــبر

  تعـد) المتحانات بالثانوي، إصلح الجازة، الصلح الجامع 
ـ  بلدنـا، و الـير

كمـا خاضـوا نضـالت سياسـية مجيــدة ضـد إقامـة الشــاه العميــل في
  ذكرى استشهاد المناضلة الثورية سعيدة

  لطلبة المغرب، و كذلك في
  ذكرى منع التحاد الوطيي

.إهانة لكرامة شعبنا، و في
ابات عـــن ة النضـــالية، و ذلـــك بشـــن عـــدة إصيــــ ــ هـــذه المســــبر ـ 

و قـــد ســـاهم المعتقلــــون السياســــيون بمختلـــف الســـجون، و بمختلـــف تيــــاراتهم، في
.الطعام إحياءا لذكريات استشهاد زروال و سعيدة و بن جلون و الزايدي ابراهيم و كرينة
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  البطـــل، و احتجاجـــا عل
اب عــام إحيــاء لــذكرى يــوم الرض، تضــامنا مــع الشــعب الفلســـطييي و قــد قــام الشــعب المغربر ـــ بمختلــف فئـــاته بإصيـــ

ياليــــة المريكيــــة عــــدوة المــــة العربيــــة اف المبر   بإشرــــ
ادوري العميــــل و الكيــــان الصــــهيوبي ــــ النظــــام المضي الكمــــبر ي مــــة ببر التفاقيــــة الخيانيــــة المبر

.الول
  المأجورين هذه السنة نقابر  بالســاس، حيــث ناضـل العمــال عل العمـوم مـن أجــل رفـع الجـور و

  خاضها العمال و بافر
ابات الير إن طابع الصي

اب لجـــل ـــ ، إل ان شـــمول الصي ي ، و مـــن أجـــل توقيـــف الطـــرد و التشيــــح الجمـــاعيبر ام الحـــق النقـــابر 
قيمـــة التعويضـــات المختلفـــة، مـــن أجـــل احـــبر

ابات طابعــا سياســيا ملحوظـا، ي الباسـلة للتهديـد و الســتفزاز و القمــع قـد أضــقي عل هــذه الصيــ ببر القطاعــات، و طــول نفســها، و مقاومـة المضيــ
يـــــة المتصـــــاعدة إل أن تفجرهـــــا، خصوصـــــا، و ان خصوصـــــا و أن الحكـــــم يعيـــــش أزمـــــة سياســـــية و اقتصـــــادية حـــــادة، ل يمكـــــن للحركـــــة الجماهبر
هن عل ان الجمـــــاهبر ـــ الصـــــحراء و جنـــــوب المغــــرب، ممــــا يـــــبر ـ 

ي عل الجيـــــش الملك ـــــ في ابات كــــانت تــــواكب هجومــــات الثــــوار الصــــحراويبر الصيـــــ
ا لشعارات الوحدة الوطنية و السلم الجتماع  و تدعيم الجبهة الداخلية .المناضلة لم تعد تعر اهتماما كببر

و ل غرابة ان يلجأ الحكم لجميع الساليب من أجل توقيف هذه الموجة العارمة من النضالت، فأخرج من جعبته جملة مــن الجــراءات ذات
ي معهودين ي رئيسيبر .المناورة و القمع: وجهبر

ــ صــفوف مناضــل  الشــعب  
ــ النقابــات المركزيــة، و ذلــك بــزرع البلبلــة في ا مــع ممثل 

ــ أمــا بالنســبة لجــانب المنــاورة، فقــد فتــح الحكــم نقاشــا مباشر
اب مــا دام الحـــوار مفتوحـــا عل أعل المســـتويات مـــن أجـــل حـــل المشـــاكل  ـــ نفـــس الــوقت لجــأ الحســـن إل. موهمـــا إيـــاهم أنـــه ل داع ـــ للصيـــ

و في
ي نظــــرا تعــــديل وزاري، فأقــــال خــــديمه عصــــمان، و جــــاء بخــــديمه المعط ــــ بوعبيــــد الــــذي يزعــــم أنــــه الرجــــل المســــتقل و المتعــــاطف مــــع النقــــابيبر
 ــ الكبـار

ادور و ملكـ  الراضي ياليـة و الكمــبر ـ  قهـره للشــعب، و ل يقـل انبطاحــا أمـام مصـالح المبر
اســة في ي أنــه ل يقـل شر   حبر

.لروابطه القديمة، في
، و تحريـك النعــرة الشــوفينية لـدى بعــض الفئـات مـن الشـعب، و إنشــاء  مجلــس المـن"أما المناورة الثالثة، فكانت التهويل من الخطــر الخــارجر 

 
ـ  بعـض" الوطيي

الذي يشـارك فيـه زعمـاء الصــلحية إل جـانب زعمــاء الرجعيـة برئاسـة الحســن، و كـانت المنـاورة الرابعـة، هـ  الزيــادة الهزيلـة في
  لم تمر بضعة شهور حير تكون قد تآكلت بفعل التضخم المال  المستمر

  أعلن عنها قبل أزمة فاتح ماي، و الير
.الجور الير

  سياسة الحكم الهادفة إل فرض السلم الجتماع 
ي،. هذا هو جانب المناورة في   توقيف المد الجماهبر

و أمام الفشل النسير  لهذه المناورة في
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ي الـذي عرفتــه بلدنـا هــذه ـ  التوقيــف المــؤقت للمـد الجمــاهبر
فقد لجأ الحكم إل القمع – الذي كان يصاحب المنــاورة – و الـذي كــان حاســما في

ي. السنة ببر   انهـالت بالعض الغليظـة عل المضيــ
ة لهجومـات قـوات القمـع الـير ـ  جميــع المـدن الكـببر

ات مـن الثانويـات في و هكـذا تعرضـت العشرــ
فالعنف الرجع  الذي تعرضت له حركة التلميذ هذه الســنة، لـم يعــرف لـه مثيــل. مخلفة المئات من الجرج من التلميذ و العديد من القتل

كمــــا تعــــرض المئــــات و المئــــات مــــن العمــــال و رجــــال التعليــــم و الصــــحة للطــــرد مــــن العمــــل و العتقــــالت و. المجيــــدة 65منــــذ انتفاضــــة مــــارس 
اب ــــ وعا هــــو حــــق الصي ــــ ء إل لنهــــم مارســــوا حقــــا مشر ــــ  

ــــ. التعــــذيب و المحاكمــــات الصــــورية، ل لسر ي و هكــــذا امتلت الســــجون بمئــــات المعتقلبر
ي بسجن مكناس محاكمتهم الصــورية، ، ل زال زهاء مئة منهم، ينتظرون منذ أزيد من سنتبر ي ي السياسيبر ، انضافت إل مئات المعتقلبر ي النقابيبر

 ــ حــرب غبرــ عادلــة
جــانب آخــر مــن. ناهيــك عــن مئــات الجنــود الفــارين مــن حــرب الصــحراء، و الــذين يفضــلون غيــاهب الســجون عل المــوت في

اب و خرقــه لدســتوره الممنــوح نفســه، و هــذا إن دل عل ــ ب حــق الصي وع قــانون هــدفه صيــ ئــ مشرــ القمــع، و هــو انكبــاب الحكــم حاليــا عل تهيير
 ــ ظـل هيمنــة

  يتغيي بها الحكم و حلفاؤه، و عل أن المسلسل الديموقراط  لم يكن، و لن يكــون في
ء فإنما يدل عل زيف الديموقراطية الير  

سر
  الكبار، سوى الطلء الذي يغط  به الحكم و جهه البشع وجهه الدكتاتوري

ادور و ملك  الراضي يالية و الكمبر .المبر
  عرفتهــا بلدنــا طيلــة اربعــة أشــهر، لــول تخــاذل التجاهــات

يــة الــير ــ توقيــف مــد الحركــة الجماهبر  
لــم يكــن للحكــم أن ينجــح بمنــاوراته و قمعــه في

اكية، و لـول غيــاب الداة الثوريـة القــادرة عل إحبــاط منـاورة الحكـم و التصـدي اليمينيــة المهيمنــة داخــل الحــزاب الصــلحية المتشــدقة بالشــبر
.للقمع و شل تذبذب الصلحية

، و بعــد أن تبــاكت عل خــرق الحكــم للديموقراطيــة و حقــوق  
إن قيــادات الحــزاب الصــلحية، و المتواجــدة فيمــا يســ  بمجلــس المــن الــوطيي

النســان، قــد انتهــزت فرصــة القمــع المســلط عل الجمــاهبر و عل القواعــد المناضــلة داخــل هــذه الحــزاب نفســها لمطالبتهــا بالتعقــل، و عــدم
إن التجاهــــات اليمينيــــة. تجــــاوز الحــــدود، متهمــــة قواعــــدها المناضــــلة بالمغــــامرة، و محملــــة إياهــــا مســــؤولية مــــا آلــــت إليــــه الوضــــعية مــــن قمــــع

 ــ حــدود مصــالحها الطبقيــة، و ه ــ مــن جديــد، و بعــد التطــورات
يــة إل في المهيمنــة داخــل الحــزاب الصــلحية، لــم و لــن تســاند الحركــة الجماهبر

، و ــ الولويــة لتــدعيم الجبهــة الداخليــة بالوحــدة الوطنيــة المقدســة و الســلم الجتمــاع  ــ المنطقــة، تطمــس مشــاكل الجمــاهبر و تعط   
ة في ــ الخبر

ــ دليــل عل ذلــك، تضيــــح عبــد الرحيــم بوعبيــد الخبرــ و مهمــا يكــن مــن أمــر، فالولويــة...المشــاكل الداخليــة ؟ الجزائــر نفســها لهــا مشــاكل : "خبر
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ء لحماية الدار  
!!!".قبل كل سر

ـ 
  تحتقـر المشــاكل الجوهريــة للجمـاهبر مـن بوعبيـد، و هـو الـذي يجلـس إل جــانب الحسـن في

ليـس مـن الغريـب أن نسـمع هـذه التضيحات الــير
، باســـم تـــدعيم الجبهـــة الداخليـــة، و ليـــس مـــن ، بـــل كـــذلك للعـــدوان الـــداخل  ، الـــذي ل يخطـــط فقـــط للعـــدوان الخـــارجر   

مجلـــس القمـــع الـــوطيي
 ـــ هـــذه الســـابيع عـــن 

تضـــم زعمـــاء الرجعيـــة و الصـــلحية تحــت" حكومــة وحـــدة وطنيــة"الغريــب مــع مثـــل هـــذه المواقــف، أن يكــب  الحـــديث في
.مظلة عرش الحسن

ر باســـتمرار بفعـــل الزمـــة القتصـــادية ـــ إن الجمـــاهبر تفقـــد اللف مـــن. إن الوضـــاع المعاشـــية و مصـــالح جميـــع فئـــات الشـــعب تتـــدهور و تتضي
 اليـوم  للجمــاهبر الشـعبية. أبنائهـا بسـبب حـرب الصـحراء العدوانيـة

ي إن جميـع هـذه العوامـل تـدفع. إن القهـر و الضـطهاد و القمــع أصــبح الخـبر
  العيش الكريم و الحرية و الكرامة

.بالشعب إل النضال من أجل تحقيق مطامحه في
ــ كــاف لبلــوغ الشــعب لهــدافه، وعيــا منهــا بأســاليب الحكــم المتنوعــة لجهــاض"إل المــام"إن منظمتنــا  ، وعيــا منهــا، بــأن الســخط الشــعير  غبر

اكية، و وعيـا منهـا بـأن الـدفع بحركـة   الحزاب الصلحية المتشدقة بالشبر
نضالت شعبنا، وعيا منها بتخاذل التجاهات اليمينية المهيمنة في

  تطمــــح إليهــــا راهنــــا ،فـــإن
اع الجمــــاهبر للمكاســــب القتصـــادية و السياســــية و الجتماعيــــة الــــير ي الجمــــاهبر إل المـــام يشــــكل الســــبيل الوحيــــد لنــــبر

ـ  ســاحة النضـال، و ذلـك عل أسـاس
منظمتنا تدعو كافة القوى الثورية و التقدمية، كيفما كان موقعها السياس  إل تشـكيل جبهـة نضـالية، و في

 
نامج النضال  المرحل  الذي تتلخص بنوده الساسية في :البر

  بلدنا -1-
 من تواجد عسكري أجنير  في

، و القضاء عل ما تبقر  
.تحرير سبتة و مليلية و الجزر الشمالية من قبضة الستعمار السبابي

اع الحريات الديموقراطية الساسية  -2- ي :انبر
، و رفــــع المتابعــــات -أ- ي ببر ، و عــــودة المغــــبر ي ي و عســــكريبر ي مــــدنيبر ــــ السياســــيبر ي ، و إطلق شاح كافــــة المعتقلبر ي ــــ النقــــابيبر ي إطلق شاح المعتقلبر

  الداخل و الخارج
ي في .البوليسية ضد المناضلبر

اب، -ب-  ــ التنظيــم النقــابر  و الصيــ
  و مستخدم  الدولة في

ضمان الحريات النقابية، و بالخصوص حق التنظيم النقابر  للتلميذ، و حق موظقي
يــــع الخاص بحرية العمل المزعومة اب كالتشر   تمس بحق الصي

يعات الير .و إلغاء جميع التشر
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.ضمان الحريات الساسية، و خاصة حق تشكيل المنظمات السياسية بدون قيد، و ضمان حرية التجمع و التظاهر -ج-
.ضمان حرية الصحافة و النشر -د-
.ضمان حرية العقيدة و الرأي و التعببر و التنقل  -ه-
...)الجهزة البوليسية الشية ، الدرك ( حل جميع الجهزة القمعية الجرامية  -و-
، و ذلك بفرض الجراءات التالية –3- ي الوضاع المعاشية للجماهبر :تحسبر

  الجور، بما يناسب غلء المعيشة، و تحقيق القانون المتحرك للجور ←
.الزيادة في

.وضع حد لرتفاع الثمان و خاصة منها أثمان المواد الغذائية و الكراء و الدوية ←
ي ← .وضع حد للبطالة و الطرد الجماع  و منح تعويضات للعاطلبر
  التعويضات العائلية ←

ي و الزيادة في يعات الخاصة بالضمان الجتماع  عل العمال الزراعيبر .تعميم التشر
ي و أجهـــزة الدولـــة القمعيـــة و ← يـــ العقـــاريبر جاع أراضـــيهم المغتصـــبة و ضــد تعســفات الملكبر يـــ مــن أجـــل اســـبر مســـاندة الكفــاح العـــادل للفلحبر

.القتصادية
اع حقوقها الديموقراطية و من أجل المساواة مع الرجل ← ي .مساندة كفاح المرأة المغربية من أجل انبر
 ــــ ←

وط الدراســــة و مــــن أجــــل تعليــــم وطيي ي شرــــ ي أوضــــاعهم الماديــــة و مـــن أجــــل تحســــبر مســــاندة نضــــالت الطلبــــة و التلميـــذ مـــن أجــــل تحســــبر

ي و عل   .جماهبر
  الصحراء، و مناهضة الشوفينية الهادفة إل استعداء الشعب المغربر  ضــد -4-

مناهضة حرب الصحراء، و النضال من اجل السلم الفوري في
ي المغرب و الجزائر .الشعب الجزائري، و مناهضة خطر الحرب و القتتال ببر

ي -5-   من أجل العودة و تقريــر المصـبر و تشـكيل دولتـه الفلســطينية الديموقراطيـة فـوق كامـل تــراب فلســطبر
مساندة كفاح الشعب الفلسطييي

.و مناهضة الحلول الستسلمية التصفوية
  العالم -6-

يالية في .التضامن مع جميع فصائل حركة التحرر العربية، و مع جميع الحركات المناهضة للمبر
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، إذ أنها لم تستطع بعد تجاوز مخلفات القمع عل الصعيد  
  ظروف صعبة عل الصعيد الذابر

إن منظمتنا تحير  الذكرى التاسعة لتأسيسها في

 
  مــن التفكــك ممــا يهــدد وحــدتها، و إننــا إذ نســجل هــذا الواقــع نــوجه نــداء حــارا إل جميــع أعضــاء المنظمــة. الــوطيي

كمــا أن مختلــف الفــروع تعــابي
يا   إعادة بنائها كمنظمة ماركسية – لينينية صلبة و راسخة جماهبر

.من أجل التشبث بوحدة المنظمة، و من أجل المساهمة الفعالة في
  دخلت فيها منذ 

ة النضالية الير   طريق الصمود و التضحية عل درب زروال و 9إن منظمتنا الصامدة، ستواصل المسبر
سنوات، و ستسبر في

.سعيدة، مستفيدة من الخفاقات و مدعمة برصيدها النضال 
إن منظمتنـا، ســتبقر رغـم كــل العراقيــل، وفيـة لهـدافها الثوريـة، و ستناضــل إل جـانب الفصـائل الماركســية – اللينينيــة مـن أجـل توحيـد الحركـة

  المغربر 
.الماركسية – اللينينية و بناء منظمة ماركسية – لينينية موحدة، كخطوة أساسية عل طريق بناء الحزب الشيوع  الماركس  اللينييي
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عشر سنوات من الكفاح و الصمود
 

1980 غشت 30
اللينينية المغربية- الماركسية" إل المام"منظمة 

نا الشعبية،، أيها المناضلون الثوريون يا جماهبر
ة لتأسيســها ـ  : تحير  اليوم منظمتنا الصـامدة إل المـام الـذكرى العاشـر

ي 1970غشــت مـن سـنة  30فقي ي الثـوريبر قـامت مجموعـة مـن المناضــلبر
، بتأســيس منظمــة ماركســية – لينينيــة عرفـت  ــ و الصــلج 

اكية التحريقي ، بعـد أن انســلخت عــن حــزب التحــرر و الشــبر يــ ي – اللينينيبر الماركســيبر
".إل المام" فيما بعد بمنظمة

ــ نتـــاج ، و إنمـــا هـ  ي ــ الثـــوريبر ـي لـــم تكـــن نشـــأة منظمتنــــا و الحركـــة الماركســــية – اللينينيــــة بصـــفة عامـــة نتيجــــة رغبــــة ذاتيـــة لمجموعـــة مـــن المثقفبر
 ـــ بلدنـــا، و كـــذا عربيـــا و دوليـــا 

 ـــ في
  عرفهـــا الضاع الطبقر

نـــا الكادحـــة، مـــن. التطـــورات الـــير ورة تســـلح جماهبر وع جـــواب عل صيـــ كمـــا جـــاءت كمشرـــ
ـ: خلل تصــعيد نضــالتها و تعميــق وعيهــا، بــأدوات الثــورة الشــعبية، و عل رأســها الحــزب المســتقل للطبقــة العاملــة ـ  الحــزب الشــيوع  المغربر

.المنشود
ي، و عجزهـا عـن 65لقد أظهرت انتفاضة مـارس  المجيــدة، بمــا ل يـدع مجـال للشـك، غيــاب الحــزاب الصــلحية مـن ســاحة النضــال الجمـاهبر

 ــ الكبــار، و ضـد النظــام الملك ــ الجـاثم فـوق صـدر شـعبنا
ادوريــة و ملكـ  الراضي يالية و البورجوازية الكومبر و قـد. قيادة كفاح الشعب ضد المبر

، السياســية و القتصــادية و الجتماعيــة، ت بهجمــة مركــزة للحكــم عل مكتســبات الجمــاهبر يــ   تمبر
تأكــد هــذا العجــز خلل الســنوات التاليــة الــير

مت مــن جهتهــا ي   الــبر
جاع النفــاس، إل خــوض نضــالت عفويــة خــارج قنــوات الحــزاب الصــلحية الــير ة اســبر ، بعــد فــبر بينمــا اضــطرت الجمــاهبر

سياسة النتظار، بعد فشل سياسة المساومة مع النظامة
  أدركـــت مبكـــرا أنـــه ل ثـــورة

اكية، الـــير   للقـــوات الشـــعبية و حـــزب التحــــرر و الشــــبر
و بالنســـبة للتجاهـــات الثوريـــة، داخـــل حزبر ــــ التحـــاد الــــوطيي

شـــعبية بـــدون أداة ثوريـــة، فبعـــد أن اســــتنفذت إمكانيـــة تجـــذير مواقفهمـــا و تثويرهمـــا، أصـــبحت مضــــطرة إل خلـــق أنويـــة منظمـــة مســـتقلة عـــن
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.الحزاب الصلحية، و تعمل عل بناء أدوات الثورة الشعبية
  تأســــيس منظمتنــــا 

ــــ هــــذا الطــــار، يــــأبر  
  ســــعت، منــــذ نشــــأتها إل اللتحــــام" إل المــــام"و في

و بــــروز الحركــــة الماركســــية – اللينينيــــة المغربيــــة الــــير
بالجمـــــاهبر الشـــــعبية، و عل تنظيـــــم طلئعهـــــا المناضـــــلة، إل دمـــــج الماركســـــية اللينينيـــــة بالحركـــــة العماليـــــة، و التقـــــدم عل طريـــــق بنـــــاء حـــــزب
ـــ الـــذي ســـيقود كفـــاح الطبقـــات و الفئـــات الوطنيـــة الشـــعبية مـــن أجـــل الثـــورة الوطنيـــة الديموقراطيـــة الشـــعبية، عل طريـــق وليتاريـــا المغربر  البر

اكية .الثورة الشبر
، عن حصيلة  10لقد مرت  .سنوات من الكفاح الثوري 10سنوات عل تأسيس منظمتنا، و يحق لنا أن نتساءل، و تتساءل معنا الجماهبر

  طرحتها عل نفسها منذ نشأتها، و هـ  عازمـة مهمـا
، نسجل أن منظمتنا لم تتمكن بعد من إنجاز المهام الرئيسية الير ي بضاحة و جرأة الثوريبر

  ذلك
:عظمت التضحيات عل مواصلة الكفاح من أجل التقدم عل طريق إنجازها معتمدة في

ات مـن مناضــليها الـذين عرفـوا طريـق  ** س، بفضــل صـمود و تضــحيات العشرــ عل رصــيدها النضــال  الـذي شــيدته خلل مواجهتهــا للقمــع الشرــ
.السجن و المنقي و الستشهاد

.عل الدروس الثمينة لتجربتها الغنية بإيجابياتها و سلبياتها  **
ـــــ العـــــالم، رغـــــم محـــــاولت  **  

ي في ولتـــــاريبر ي البر ـــــ طريـــــق الثـــــوريبر اس الـــــذي ينبر   ســـــتظل النـــــبر
عل المبـــــادئ الراســـــخة للماركســـــية – اللينينيـــــة الـــــير

ـــ شـــاد بهـــذه المبـــادئ و بالمنهـــج الماركس  ة الهادفـــة إل تشـــويــهها و تحريفهـــا، و عل السبر ـــ لمعرفـــة- البورجوازيـــة و البورجوازيـــة الصـــغبر  
اللينييي

  بلدنا
.الواقع، و لخدمة أهداف الثورة في

أيها المناضلون الثوريون
، تــواجه اليـوم حملـة مركـزة مـن طـرف  ــ

  ظلـت تحمـل مشـعل النضــال الثـوري رغـم النحرافــات و رغـم القمـع الوحسر
إن منظمتنا إل المام، الـير

ـ  أهـدافها النضـالية، و تسـع إل تصـفية عمـوم الحركـة الماركســية – اللينينيــة، و اسـتيعاب مـا
خصومها اللدودين، حملـة تسـتهدف التشـكيك في

.تبقر منها من طرف القوى الصلحية
اكية، من عبد الرحيم بوعبيد إل ة المتشدقة بالشبر هكذا، نجد أقطاب التجاهات اليمينية داخل الحزاب البورجوازية و البورجوازية الصغبر
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.عل  يعتة، يشحذون أسلحتهم لمناهضة منظمتنا بفعالية أكبر
 ــ تكــثيف نشــاطهم

 ــ مزبلــة الصــلحية، في
ع بعــض القــزام المرتــدين، الــذين لفظهــم الخــط الثــوري لمنظمتنــا، وزج بهــم في ة، شرــ  ــ المــدة الخبرــ

و في
ي تهم" المعادي لمنظمتنا، واضعبر   بلدنا" خبر

.رهن إشارة أعداء و خصوم الحركة الماركسية – اللينينية المغربية و الحركة الثورية في
، نقـــــول  ي ي و التصـــــفويبر ، كمـــــا صـــــمدت بـــــالمس أمـــــام القمـــــع و أمـــــام الهجمـــــة"إل المـــــام"إن منظمتنـــــا : لهـــــؤلء جميعـــــا، و لمثـــــالهم الصـــــلحيبر

ي و وعا يستجيب لمطامح طبقتنا العاملة و الفلحبر وعا عظيما، مشر الشوفينية، ستصمد أمام المحاولت التصفوية اليائسة، لنها تبنت مشر
وليتاري، الداة الرئيسية لنعتاق الجماهبر الكادحة  وع النضال المستميت من أجل بناء الحزب البر   بلدنا، مشر

ي في .كافة الكادحبر
نا الشعبية يا جماهبر

  بالسمات الرئيسية التالية
ي عل الصعيد الوطيي ة لتأسيس منظمتنا يتمبر :إن الظرف الذي نحير  فيه الذكرى العاشر

  التواطؤ مع الصهيونية و نظــام  **
يالية الفرنسية و المريكية، و استمراره في   مقدمتها المبر

يالية و في ادوري للمبر استمرار عمالة الحكم الكومبر
، هــذا التواطــؤ المغلـف بالديماغوجيــة حــول تحريــر القــدس  

إن رئاســة الحســن للجنــة القــدس – و هــو الـذي. الســادات ضــد الشــعب الفلســطييي
سبق له أن أيد علنية زيارة السادات للقدس المحتلة – كافية للحكم مسبقا عل هذه اللجنة بأنها لن تقوم بـأي عمــل جــدي لتحريــر القـدس،

ي .و بالحرى تحرير فلسطبر
ـــــ حربـــــه العدوانيـــــة ضـــــد الشـــــعب الصـــــحراوي لتثـــــبيت احتللـــــه للصـــــحراء الغربيـــــة، رغـــــم إدانتـــــه مـــــن طـــــرف الـــــرأي العـــــام  **  

اســـــتمرار الحكـــــم في

ـــ  
يا و اقتصـــاديا لهـــذه الحـــرب القـــذرة عل الجمـــاهبر الكادحـــة في ـــ ة بشر ــ الـــديموقراط  العـــال   و المـــؤتمرات الدوليـــة، و رغـــم النعكاســـات الخطبـر

ع  الوحيــد، مـن أجــل فــرض حقــه" جبهــة البولســاريو"و أمام هذا الوضع، يواصل الشعب الصحراوي كفاحه العادل بقيــادة . بلدنا
ممثلــه الشـر

  تشكيل دولته المستقلة، فوق كامل تراب الساقية الحمراء و وادي الذهب
  ذلك حقه في

، بما في   تقرير المصبر
.في

استمرار الزمة القتصادية، و تحميل أعبائها للجماهبر الشعبية، و ذلك بإغلق المعامل و حرمان اللف من العمــال مــن الشــغل و تقليـص  **
 ــ أثمــان مــواد الســتهلك الساســية، بينمــا تظــل الجــور جامــدة

و إن الجمــاهبر لــن تنخــدع بديماغوجيــة القــرار الخبرــ.  وقــت العمــل، و الزيــادة في
، بينمــا تشــكل تصــفية صــندوق الموازنــة كقــرار مصــاحب لتخفيــض الكــراء، ــ بتخفيــض الكــراء، لنــه لــن يمــس ســوى أقليــة مــن الجمــاهبر  

القاضي

334



: الوثائق الساسية1980 ــ 1970المنظمة الماركسية ــ اللينينية المغربية "إل المام": الخط الثوري: 

ـ  البـوادي و المـدن، بمـا ينجـم عنهـا مـن ارتفـاع جديـد لثمـان مـواد أساسـية كالســكر و
ائية لكافـة الجمــاهبر الشــعبية في بة جديـدة للطاقــة الشـر صيــ

ائب لمـدة . الدقيق و الزيت   حـذف الضـي
  هذا الوقت يقدم الحكم هدية جديدة للبورجوازية تكمن في

سـنة بالنســبة لصـحاب البنايــات 15و في
.الجديدة

ـــ شــــعارات  "و تــــواجه الجمــــاهبر تــــدهور أوضــــاعها المعاشــــية القتصــــادية و الجتماعيــــة بمقاومــــة نضــــالية، خصوصــــا بعــــد أن تتبخــــر أو تتلسـر
ي الجبهة الداخلية " و " و حدة وطنية " و" سلم اجتماع  " من " المغرب الجديد ".مسلسل ديموقراط  " و " تمتبر

، إذا اســـتثنينا انتفاضـــة   ـــ عهـــد الســـتقلل الشـــكل 
يـــا لـــم يســـبق لــه مثيـــل في المجيـــدة، و انتفاضـــة فلج ـــ 65إن بلدنـــا تعيـــش مــدا نضـــاليا جماهبر

 ـــ 
ات59و  58الريـــف في ة لعمـــال صـــوماكا و لســـمبر و عشرـــ  ـــ الســـابيع الخبرـــ

 ـــ دللـــة عل ذلـــك، أن نســـجل النضـــالت الطويلـــة النفـــس في
، و يكقي

ـ ناحيــة مراكــش، و نضــالت الطلبــة  ـ.المؤسســات الخــرى، نضــالت فلجـ  ـي ة تتمبر ـ فــبر ــ فصــل الصــيف و شــهر رمضــان، و هـ   
كــل هــذا يجــري في

  بلدنا بركود نضال 
.عادة في

، أصـــبح مجـــرد وســـيلة لمحاربـــة* *    و الثـــانوي الـــذي ل يســـتفيد منـــه إل أقليـــة مـــن أبنـــاء الجمـــاهبر
احتـــداد أزمـــة التعليـــم، فبينمـــا التعليـــم البتـــدابئ

  لعب فيها حزب الستقلل الرجع  دورا بارزا، قد أقصــت جــزءا هامـا
ة، و الير المية، إذ لم يعد يفتح إمكانية للشغل، فإن قرارات الحكم الخبر

  تلئمهــم، و إل تصــفية
 ــ اختيــار الشــعب الــير

ب حقهــم في ، بالضــافة إل صيــ  ــ التعليــم العــال 
ي للباكالوريــا مــن حقهــم في مــن أبنــاء الشــعب الحــاملبر

 ــ و إشــاعة الفكــار الغيبيــة
 ــ إطــار مناهضــة الفكــر العقلبي

لقــد واجهــت الحركــة الطلبيــة هــذه الجــراءات. شــعبة الفلســفة كــإجراء رجع ــ يــدخل في
ـــ بعـــض المـــدن الجامعيـــة  

، تلتـــه تجمعـــات و مظـــاهرات في ت القـــوى الديموقراطيـــة بـــدورها عـــن شـــجب هـــذه. الرجعيـــة بســـخط كـــببر و قـــد عـــبر
بيــة تنعقــد برئاســة الحســن، و تهــدف إل تزكيــة القــرارات  ــ اســتدعاء نــدوة للبر

الجــراءات، بمــا أدى بالنظــام إل إجــراء ديمــاغوجر  جديــد تجســد في
ـــ البلد  

  ل أحـــد يجهـــل. الرجعيـــة، و عل رأســـها تصـــفية مجانيـــة التعليـــم، مـــن طـــرف القـــوى الديموقراطيـــة في
ـــ هـــذه النـــدوة الـــير  

إن المشـــاركة في
با لمطامــح ــ يكيــة لهــذه القــرارات و صي عية، إن لــم نقــل البر يرات نوعــا مــن إضــفاء الشرــ ، تشــكل رغــم جميــع التــبر طبيعــة نتائجهــا بالنســبة للجمــاهبر

  ديموقراط  شعير 
  تعليم وطيي

.الجماهبر في
نا الشعبية جماهبر
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ة، قام الحكم بإطلق شاح ما يقرب من    السابيع الخبر
ي إل أرض الوطن 90في .معتقل سياسيا، كما سمح بعودة قلة قليلة من المنفيبر

ي و ـي السياسـيبر   ما فتئت منذ نشأتها تناضـل مـن أجــل نـزع الحريـات الديموقراطيــة، و عل رأسـها إطلق شاح جميــع المعتقلبر
إن منظمتنا، الير

ـ 
  خاضــها المعتقلــون السياســيون و كافــة القــوى الديموقراطيــة في

ه نتيجــة بالسـاس للنضـالت الــير ، تبتهج لهذا النتصار، و تعتـبر ي عودة المنفيبر
  تضــــطره للقيــــام ببعــــض التنــــازلت للتنفيــــس عــــن حــــدتها

إن هــــذا. الــــداخل و الخــــارج، و نتيجــــة لزمــــة النظــــام السياســــية و القتصــــادية، و الــــير
ــ القنيطـــرة و الربــاط و الــدار البيضــاء و  

ـ عل أعــداء الحريــة و الديموقراطيــة للشــعب، ل ينســـينا أبــدا، بــأن الســجون المغربيــة في ـ 
النتصــار الجزبئ

ي و ي المـــــدنيبر ي و الصـــــحراويبر ـــــ السياســـــيبر ي ـــــ مختلـــــف المنـــــاطق، تغـــــص بمئـــــات المعتقلبر  
هـــــا، و كـــــذا المعتقلت الشية في ســـــطات و أكـــــادير و غبر

ي ي و غبر المحكومبر ي المحكومبر .العسكريبر
ياليــة بهــدف إيهــام الــرأي العــام و مــن هنــا، تتضــح أبعــاد الحملــة الدعائيــة المنســقة مــن طــرف الجهــزة الدعائيــة للحكــم و الجهــزة الدعائيــة للمبر
ي قـــد انته، و بالتـــال  إل فـــك تعبئـــة القـــوى الديموقراطيـــة المناضـــلة مـــن أجـــل إطلق شاح يـــ السياســـيبر   و الـــدول  بـــأن مشـــكل المعتقلبر

الـــوطيي
ي ي و عودة المنفيبر ي السياسيبر .المعتقلبر

 ــ
ادور و ملكـ  الراضي ـ  بلدنـا، نظــام دكتاتوريـة الكومـبر

  تريـد إبــراز النظــام الملكـ  السـتبدادي في
إننا نـدين هـذه الحملــة الدعائيـة المشــبوهة، الـير

ـ العـــالم الثـــالث"الكبــار، بمثابـــة  ـ 
، و نــدعو الجمـــاهبر الشـــعبية و كافـــة المنظمـــات الديموقراطيـــة الوطنيـــة و الدوليـــة و"الديموقراطيـــة الوحيـــدة في

، ي يـــ السياســـيبر المنظمـــات الحقوقيـــة و النســـانية إل فضـــح مرام ـــ هـــذه الحملـــة، و إل مواصـــلة النضـــال مـــن أجـــل إطلق شاح جميـــع المعتقلبر
ي إل أرض الوطن ، و عودة المنفيبر ي ي و عسكريبر .مدنيبر

نا المناضلة أيها الثوريون ، يا جماهبر
  تحير  فيها منظمتنا الصامدة 

ة لتأسيسها" إل المام"هذه ه  الظروف الير .الذكرى العاشر
  ســـقط مـــن أجلهـــا شـــهيدنا عبـــد اللطيـــف زروال و ســـعيدة  **

إن منظمتنـــا لتعاهـــدكم بهـــذه المناســـبة، عل أن تظـــل وفيـــة لهـــدافها الثوريـــة الـــير

ـــ   لـــم تنخـــدع و لـــن تنخـــدع ب" إل المـــام"كمـــا أن منظمـــة . المنبه 
،"المسلســـل الـــديموقراط "أو مـــا يســـ  ب" الديموقراطيـــة الحســـنية"الـــير

ادوري الســاهر  ــ الكبــار و النظــام الملك ــ الكومــبر
ادور و ملك ــ الراضي ياليــة و عل الكومــبر ستواصــل كفاحهــا مــن أجــل القضــاء عل الســيطرة المبر
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اكية .عل مصالحهم، و من أجل بناء الجمهورية الوطنية الديموقراطية الشعبية، عل طريق الثورة الشبر
.كما ستواصل كفاحها من أجل بناء أدوات الثورة الشعبية، و عل رأسها بناء الحزب المستقل للطبقة العاملة، الحزب الشيوع  المنشود

ــ الكفــاح مــن أجــل توحيــد الحركــة الماركســية – اللينينيــة" إل المــام"إن منظمتنــا   **  
، في ــ ي ي – اللينينيبر ي الماركســيبر ستســتمر، مــع جميــع الثــوريبر

وليتاريا المغربية .المغربية، و التقدم عل طريق بناء حزب البر
ة، مـن أجــل القضـاء" إل المام"إن منظمتنا    ** ي من أجل قيادة الجماهبر نحو تحقيق أهدافها المباشرــ   اليد، مع جميع الثوريبر

ستناضل يدا في
يالية و الرجعية ببلدنا .عل المبر

، مــن"إل المــام"إن منظمتنــا     ** ، و كيــف مــا كــان مــوقفهم السياس ــ ي لقضــايا الجمــاهبر ي المخلصــبر  ــ اليــد مــع جميــع المناضــلبر
، ستناضــل يــدا في

:أجل الهداف النضالية التالية 
ي الوضاع المعيشية للجماهبر ✰ .تحسبر
ي إل أرض الوطن ✰ ، و عودة المنفيبر ي ي و عسكريبر ، مدنيبر ي ي السياسيبر اع الحريات الديموقراطية، و عل رأسها إطلق شاح المعتقلبر ي .انبر
.توقيف حرب الصحراء، و فرض السلم الفوري، و كذا مناهضة الشوفينية الهادفة إل استعداء شعبنا ضد الشعب الجزائري الشقيق ✰
  بلدنا ✰

 من تواجد عسكري أجنير  في
.تحرير سبتة و مليلية و الجزر الشمالية، و القضاء عل ما تبقر

، و إقامــــة دولتــــه ✰  
  ضــــد المــــؤامرات الستســــلمية التصــــفوية، مــــن أجــــل القضــــاء عل الكيــــان الصــــهيوبي

مســــاندة كفــــاح الشــــعب الفلســــطييي
ي .الديموقراطية فوق كامل تراب فلسطبر

و كفاح مستمرو كفاح مستمر 
ي المنشود    ✪✪ ي المنشودمن أجل بناء الحزب الشيوعي المغربر ..من أجل بناء الحزب الشيوعي المغربر
اكية    ✪✪ اكيةمن أجل الجمهورية الديموقراطية الشعبية عل طريق الثورة الشبر ..من أجل الجمهورية الديموقراطية الشعبية عل طريق الثورة الشبر
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الملحق
1970 غشت 30ـ " سقطت القنعة، فلنفتح الطريق الثوري":  حول وثيقة

 
ـــــ الوثيقـــــة التأسيســـــية لمنظمـــــة " ســـــقطت القنعـــــة، فلنفتـــــح الطريـــــق الثـــــوري" ، وكـــــان الرفـــــاق والرفيقـــــات يطلقـــــون عليهـــــا اســـــم"إل المـــــام"ه 

  أدبيات تنظيم  72إل حدود . الطروحة
.وه  تعرض لهم الطروحات اليديولوجية والسياسية للمنظمة". أ"ظلت أهم وثيقة في

:حول النتماء الم   والهوية اليديولوجية – 1
  الوثيقة

  والحزاب التحريفية كما جاء في
:الموقف من التحاد السوفيابر

ي: - المواجهة مع التحريفية   تلـت وفـاة ســتالبر
  السنوات الــير

  في
  التحاد السوفيابر

ي عل الحكم في فبر ي المحبر وقراطيبر ...استيلء حفنة من الببر
ة من كل هذا هو أن الزحف الشامل والعظيم للشعب العربر  يستلزم" :والعبر
ة: التقدم عل طريق الثورة العربية-  التصفية النهائية لليديولوجية التحريفية والبورجوازية الصغبر
ذمة التحريفيـــة المســـيطرة عل قيـــادة التحـــاد: الحـــزاب التحريفيـــة، القومجيـــة-  ـــ ي عملء الشر ي المنـــافقبر فضـــحا تامـــا لـــدور الخونـــة السياســـيبر

 
..."السوفيابر

ـــ القطاعـــات: "القضـــاء عل التحريفيـــة عالميـــا-   
ترعـــرع الثـــورة العالميـــة والثـــورة العربيـــة وتصـــفية التحريفيـــة داخـــل صـــفوف الثـــورة العربيـــة و في

  كـ  يحبـل محلهـا
  تقـود التحـاد الســوفيابر

ـ  المـدى المتوســط مـن عـزل ثـم تصـفية الكمشــة التحريفيـة الـير
الساسـية للثـورة العالميــة، ســيمكن في

وليتاريا والثورة العالمية ، راية الممية البر ي ي وستالبر اكية الول قيادة ثورية ترفع من جديد راية لينبر .عل رأس وطن الشبر
اتيجر  للثورة المغربية – 2 :تحديد الطار السبر

ـــ المغـــرب حيـــث تطرقـــت للوليغارشـــيا" ســـقطت القنعـــة، لنفتـــح الطريـــق الثـــوري"قـــامت وثيقـــة   
ـــ في  

بإعطـــاء صـــورة مركـــزة عـــن الوضـــع الطبقر
ي الفقراء وليتاريا الصناعية والمنجمية والفلحبر ة والبر ادورية وللبورجوازية المتوسطة وللبورجوازية الصغبر .الكمبر

ادورية- 1 :الوليغارشيا الكمبر
ة إياها  ذمة من الفراد"قامت الوثيقة بإعطاء تعريف لهاته الفئة الطبقية معتبر ذمة من الشخاص"أو " شر : ذات أنشطة اقتصادية" شر
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اد وتصدير ، المناجم، استبر  
.صناعية، تجارة، فلحة، سياحة، تربية المواسر

ادورية عل جهاز الدولة وتمارس سلطة سياسية مطلقة: سياسيا .تسيطر الوليغاشيا الكمبر
قيتهم الشيعة  ـــــ ســـــيطرتها السياســـــية القمعيـــــة عل رواســـــب القطاعيـــــة المتجـــــذرة أي أنـــــاس يـــــدينون بـــــبر

ادوريـــــة في وتعتمـــــد الوليغارشـــــيا الكمبر
 ـــ خدمـــة . والمناصـــب العليـــا داخـــل الســـلطة القمعيـــة

ياليـــة " الوتوقراطيـــة"إن هـــؤلء يكونـــون في ).خدمـــة حكـــم فـــردي واســـتبداد مطلـــق(والمبر
ق صــــفوف هــــاته الجهــــزة القمعيــــة، ــــ حكمهــــا وســــلطتها عل الجهــــزة القمعيــــة، لكــــن التناقضــــات تخــــبر  

ادوريــــة في إذن تعتمــــد الوليغارشــــيا الكمبر
ادوريـــــــة اتيجية وتاكتيـــــــك تســـــــتطيع عـــــــزل الوليغارشـــــــيا الكمبر .فوجودهـــــــا وتطورهـــــــا مرتبـــــــط بتأجـــــــج النضـــــــالت ووجـــــــود حـــــــزب ثـــــــوري ذو اســـــــبر
ة الصـناعية، العقاريــة والتجاريـة ورة دمج ممثل  البورجوازيـة الكــببر ادورية إل سبر   معرض كلمها عن الوليغارشيا الكمبر

.تشبر الوثيقة كذلك في
ياليـــــــــة .وتقـــــــــوم هـــــــــذه البورجوازيـــــــــة حســـــــــب الوثيقـــــــــة عل خدمـــــــــة الوليغارشـــــــــيا عـــــــــبر ومـــــــــن خلل علقاتهـــــــــا القتصـــــــــادية والماليـــــــــة مـــــــــع المبر

ادورية يالية الفرنسية والمريكية سندا رئيسيا للوليغارشيا الكمبر .وتشكل المبر
:البورجوازية المتوسطة – 2

اورية تقوم عن طريق وسائط  وقراطيــة ) أشخاص(ترى الوثيقة أن الوليغارشيا الكمبر الجهــزة الداريــة،(باستعمال البورجوازية المتوســطة الببر
ي هذا الجهــاز) هيأة تنفيذية(كجسم ) القضائية، القتصادية والجتماعية ضمن هؤلء هناك أساتذة جامعيون – وهم صلة الوصل خاصة ببر

الية .والجهزة السياسية للبورجوازية الليبر
ي الصــــــغار ي الصــــــناعيبر ة وتضــــــم المقــــــاولبر   تتشــــــكل مــــــن بورجوازيــــــة متوســــــطة وبورجوازيــــــة صــــــغبر

اليــــــة الــــــير وتتطــــــرق الوثيقــــــة للبورجوازيــــــة الليبر
ي والبورجوازيـــة القرويـــة  ي والتجـــار المتوســـطبر ، وتشـــكل هـــذه الفئـــات قاعـــدة طبقيـــة لحـــزب)فلحـــون أغنيـــاء وصـــغار ومتوســـطون(والمتوســـطبر

ورة هيكلــة نفســها بتحطيــم الســلطة السياســية لهــاته الطبقــة وقــامت كــذلك للحــد. الســتقلل ادوريــة خلل ســبر وقــد قــامت الوليغارشــيا الكمبر
.من طاقاتها القتصادية

ــــ فو السياســــة فنقــــرأ مــــا يل 
  تطلــــق عليهــــم الوثيقــــة محــــبر

اتهــــا السياســــية الــــير ــــ هــــاته الطبقــــة وتعببر ي :وتقــــوم الوثيقــــة بتحليــــل طبيعــــة العلقــــة ببر
  السياســة"

في ، هـذا العجـز الـذي يرجــع بـدوره لعجزهـا القتصـادي كطبقــة اجتماعيــة، ونظـرا لعجــز محـبر نظــرا لعجـز هـذه البورجوازيــة السياسـ 
".البورجوازيـــــــــة عـــــــــن الـــــــــدفاع عـــــــــن مصـــــــــالحهم، فـــــــــإن هـــــــــذه الطبقـــــــــة ليـــــــــس لهـــــــــا اختيـــــــــار ســـــــــوى اللتحـــــــــاق بـــــــــالرادة السياســـــــــية للوليغارشـــــــــيا

يفة   سياق برنامجه العمل عل إعطائها رؤيا واقعية وشر
.ويبقر عل الحزب الثوري في
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ة – 3 :البورجوازية الصغبر
يــ ــ إذن كطبقــة تتمبر م أي انســجام فه  ة طبقــة مشــكلة مــن عناص لهــم وظــائف مختلفــة، وظــائف وبنيــة تضيــ جوازيــة الصــغبر حســب الوثيقــة البر

ائب والثمنـــة المرتفعـــة وجمـــود. لعـــدم التماســـك والنســـجام ـــ معاناتهـــا مـــن النهـــب والســـتغلل يجعلهـــا دائمـــا عل حافـــة الفلس نتيجـــة الضي
.الجور

ي الصـــــغار عل الرغـــــم مـــــن اصـــــولهم جوازيبر ـــــ الـــــبر ي ، طلبـــــة ويشـــــكلون مجمـــــوع المثقفبر ـــــ ي وتتشـــــكل هـــــاته الطبقـــــة مـــــن أســـــاتذة الثـــــانوي، المعلمبر
ة جوازيـــة الصـــغبر ـــ هـــاته اليديولوجيـــة باليمـــان بتفـــوق النخبـــة القويـــة بمعرفتهـــا النظريـــة. الجتماعيـــة لنهـــم مـــؤطرون باليديولوجيـــة البر ي وتتمبر
  تقـوم بهـا. واحتقار العمل اليدوي والقدرات الخارقة للجماهبر الكادحة

ات تسقط هاته الطبقة ضحية التلعبـات الـير ي انطلقا من هاته الممبر
ة فو السياســة للحــزاب البورجوازيــة وتطــرح الوثيقــة ســؤال حــول أســباب وعوامــل انــدفاع البورجوازيــة الصــغبر ادوريــة ومحــبر الوليغارشــيا الكمبر

نحو اليديولوجيا الثورية؟
جوازي الصــــغبر امــــام متطلبــــات الثــــورة العربيــــة وهــــو عامــــل دافــــع نحــــو اليــــديولوجيا الثوريــــة جوازي والــــبر  ــــ إفلس الفكــــر الــــبر

.وتجــــد الجــــواب في
ة ة والبورجوازيــة الصــغبر اليــة انبثقــوا مــن البورجوازيــة الكــببر   السياســة وخيــانتهم . مــن الناحيــة التاريخيــة أطــر البورجوازيــة الليبر

في ا(إفلس محــبر
اكية وليتاريا...) ش ق ش، حزب التحرر والشبر .هو عامل آخر ودافع نحو البحث عن اليديولوجيا الثورية وبناء الحزب الثوري للبر

:الجماهبر الكادحة – 4
ي الفقراء وليتاريا والفلحبر .ويتعلق المر حسب الوثيقة بالبر

  
  تحطي بالتعليم والمنبثقة عن الجماهبر الكادحة تكون المعبر الفكري لهذه الطبقة".. وترى في

".الشبيبة الير
وليتاريـا  وليتاريـا الصــناعية والمنجميــة وهمــا اللتــان يشــكلن حســب الوثيقـة القيــادة السياســة واليديولوجيــة(واســتتباعا لمـا سـبق، تمثــل البر البر

وليتاريــــا القــــوة. القــــوة الساســــية للثــــورة) والهيكــــل الرئيس ــــ والعمــــود الفقــــري للحــــزب بينمــــا يشــــكل الفلحــــون الفقــــراء والفئــــات الخــــرى مــــن البر
ـــ للثــــورة هــــو القضــــاء عل الدولــــة الدكتاتوريــــة والوتوقراطيــــة وإقامــــة الدكتاتوريــــة الديمقراطيــــة للعمــــال. الحاســــمة للثــــورة أمــــا الهــــدف الرئيسـ 

اكية ي الفقراء عل طريق بناء الشبر   إطار الثورة العربية. والفلحبر
اكية في .وتضع الوثيقة إطارا عاما لبناء الشبر

ياليــة والهـدف المركــزي هــو قيــام ســلطة الجمــاهبر الكادحــة المنظمــة وأداة هــاته الســلطة ادوريـة والمبر إن العـدو الرئيس ــ هــو الوليغارشــيا الكمبر
ي القائمة عل أساس :وشكلها هو الدكتاتورية الديمقراطية الثورية للعمال والفلحبر
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.مجالس العمال – 1
ي الفقراء – 2 .مجالس الفلحبر
.جماعات النضال الشعير  لسكان الحياء الشعبية – 3

يــ" إل المــام"وعــن أســلوب حســم الســلطة تبنــت الوثيقــة التأسيســية لمنظمــة  شــكل أو طريــق الحــرب الشــعبية بقيــادة حــزب العمــال والفلحبر

اتيجر  الــذي قــامت وثــائق لحقــة بتعميقــه -الماركس ــ ــ وهــو الختيــار الســبر  
اتيجية الثوريــة"أنظــر (اللينييي الوضــع الراهــن"ووثيقــة " حــول الســبر

)").النص الداخل (ومهام العاجلة للحركة الماركسية اللينينة المغربية 
 

يالية:  حول وثيقة ي المرحلة التاريخية من تصفية المبر
ي فف ي الغرب العربر

1971مايو  4   الثورة فف

ها مـن قبـل، و لـم يطلــع عليهـا مـن رفـاق الجيـل الول للمنظمــة إل القلـة ، فلـم يطلــع عليهـا و .هذه الوثيقة لم يسـبق أن تـم نشـر  
أمـا الجيـل الثـابي

 ــ الضــوء عل فكــر منظمــة
تهــا الول مــن التأســيس، "إل المــام" لــم تكــن معروفــة لــديه، للوثيقــة أهميــة سياســية و إيديولوجيــة، وه ــ تلقر  ــ فبر

في
ة جمة إل اللغة العربية عن نصها الصل  باللغة الفرنسية1972 ـ 1970 فبر

.، و ه  هنا مبر
يـــ   ـــ تلـــك الظرفيـــة، نضـــال العمـــال و الفلحبر

  خاضـــتها الجمـــاهبر الشـــعبية في
أولد خليفـــة و ( الوثيقـــة غطـــت مجمـــل النضـــالت المتصـــاعدة الـــير

  مساندة من جهة جماهبر الشعب أفزعت النظام و أعوانه، و عــرت بالكامـل مجمـوع التيــارات )قطارة مثل
و نضال الطلبة و التلميذ الذي لقر

ة جوازيــــــــــــــــــة الصــــــــــــــــــغبر قوبــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــذا المــــــــــــــــــد النضــــــــــــــــــال  بالختطــــــــــــــــــاف و التعــــــــــــــــــذيب، و بلجــــــــــــــــــوء النظــــــــــــــــــام .النتهازيــــــــــــــــــة النتظاريــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن البر
تعرضــت الوثيقــة كــذلك لقضــية الثــورة العربيــة و بؤرتهــا .فاشــية لتفــتيت هــذا المــد الكفــاج  و عــزل نــواته الثوريــة "كومونــدوهات" لســتعمال

جوازيـات العربيـة العميلـة، لتنتقـل للحـديث عـن النهـوض ياليـة و التحريفيـة و البر   حاصها تواطــؤ المبر
الرئيسية قضـية الثـورة الفلســطينية الـير

يالية و تعمق أزمة نظام الرأسمالية سياسيا و اقتصاديا .النضال  التحرري عالميا ضد المبر
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1972مايو  29الوحدة الجدلية لبناء الحزب الثوري و التنظيم الثوري للجماهبر ـ :  حول وثيقة

ـ  توضـيح الخـط اليــديولوجر " الوحدة الجدلية لبناء الحزب الثوري والتنظيم الثوري للجمـاهبر"تعتبر وثيقة 
  ســاهمت في

مـن أهـم الوثـائق الـير
ــ لمنظمــة  اتيجر  و التنظي   ــ الحقبــة الممتــدة مــن النــدوة الوطنيــة الول للمنظمــة المنعقــدة بالربــاط بتاريــــخ " إل المــام"و الســبر  

دجنــبر 31في
 : نونبر 20تقرير "تاريــــخ صدور  1972نونبر  10إل  1972يناير  1 – 1971

ة أشهر من كفاح التنظيم –نقد ونقد ذابر وه  إل جـانب". عشر
اتيجر  لمنظمة إل    التاريــــخ السبر

".المام"وثائق أخرى تركت بصمات في
  أثارتهــا انطلقــا مــن نقــد ممارســات وتصــورات خاطئــة لــدى اليســار

عمومــا تعتــبر الوثيقــة ذات أهميــة بــل و راهنيــة مــن حيــث الموضــوعات الــير
ــ انطلقــا مــن تجــارب ملموســة و معروفــة آنــذاك  

ــ –اللينييي ــ بهــا. الثــوري الماركس  ي   تتمبر
ــ نقــد العديــد مــن الجــوانب الــير  

ــ بــذلك ســاهمت في وه 
 :و قد أشارت منذ البداية إل وجود جدليتان مرتبطتان بالممارسة العملية لليسار الثوري وهما. الخطوط التحريفية

ي أو جدلية النضال السياس  و الكفاح المسلح .1 .جدلية النضال الثوري و العنف الجماهبر
.جدلية بناء الحزب الثوري و بناء التنظيم الثوري للجماهبر أو جدلية الحزب – اللجان الثورية، الحزب – الجبهة الشعبية الثورية .2

  الجدلية الول إل تاريــــخ لحق 
هــا عل). و هذا الجزء لـم يصـدر أبـدا(و تناولت الوثيقة بالنقاش الجدلية الثانية مؤجلة النقاش في ي و عنـد تركبر

اتيجية التنظيم و العمــل عل الــدفع بالتقــدم الـذي حققتـه المنظمــة مـن اتيجية الثورة و اسبر ي اسبر هذا الجانب اعتمدت فكرة عدم التفريق ببر
  يمكــن للعنــف الثــوري للجمــاهبر بواســطتها" النطلقــة الثوريــة"خلل اســتبعادها الســلوب العفــوي لمفهــوم 

ورات الــير ورة تــدقيق الســبر و صيــ
".القواعد الحمراء المتحركة"أن يؤدي إل 

ورة" النطلقـــة الثوريـــة"لكـــن الوثيقـــة لـــم تكتـــف بإبعـــاد خـــط العفويـــة و مفهـــوم  ـــ ـــ أبعادهـــا العســـكرية و التنظيميـــة، بـــل طرحـــت للنقـــاش صي  
في

انطلقــا مـن وجــود هـذا النحـراف داخـل المنظمــة سـواء عل مسـتوى) Le cadrisme" (الطارويـة"مواجهة انحـراف ثـان أطلقـت عليـه اسـم 
 .الممارسة أو عل مستوى الفكر

محاولــة المثقــف البورجــوازي الصــغبر التموقــع كمربر ــ فــوق: "لهمــا نفــس الجــدر و نفــس المنبــع" الطارويــة"و " العفويــة"بالنســبة للوثيقــة، ف 
".الجماهبر

ـــــ الـــــذي يعـــــرف آنـــــذاك انتشـــــار صـــــورة مشـــــوهة عنـــــه" مـــــا العمـــــل"و لمواجهـــــة هـــــذا النحـــــراف حـــــاولت الوثيقـــــة إعـــــادة العتبـــــار لكتـــــاب  ي .للينبر
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ب الصــورة ــ إضــافة إل صيــ ي وقــد أدى هــذا التشــويه إل انتشــار صــورة الحــزب الثــوري كطائفــة فــوق الجمــاهبر و مفهــوم النــواة القائــدة لــدى لينبر
ي الصــغار  ــ البورجــوازيبر ي ف الثــوري الــذي أصــبح عنــد المثقفبر ذلــك الــذي اكتســب مــؤهلت مهنيــة أي الحاصــل عل"الحقيقيــة لمفهــوم المحــبر

  الماركسية 
  الثورة فهو إذن المختص في

 ."اللينينية ممتلك علم الماركسية –اللينينية-دبلوم في
ا مشــوها للماركســية –اللينينيــة و لمجموعــة هكــذا اســتطاعت الوثيقــة مــن خلل دحــض المفــاهيم الطارويــة باعتبارهــا انحرافــا بورجوازيــا صــغبر

  جــاءت بهــا اللينينيــة
ــ. مــن المفــاهيم التنظيميــة الساســية الــير  

ــ خــط الجمــاهبر والتنظيــم اللينييي ي ــ توضــيح العلقــة ببر  
ــ بــذلك ســاهمت في و ه 

اتيجر  ـ  خــط المنظمــة السياس ــ و التنظي ـ  و الســبر
ء الذي مهـد للتطـور اللحــق في  

  بصـياغتها باللغـة. السر
الوثيقـة كـان قـد قـام أبراهــام الشفابر

.الفرنسية

ـ  1972يونيو  3من أجل الجبهة الثورية الشعبية ـ دروس النضالت الشعبية و أحداث عاشر يوليوز ـ :  حول وثيقة
لجنة العمال من أجل الجبهة الثورية الشعبية: توقيع

إل سلســلة وثـائق المنظمــة الماركســية" من أجل الجبهة الثورية الشعبية – دروس النضالت الشــعبية وأحــداث عاشـر يوليــوز –"تنت   وثيقة 
ة الممتـــدة مـــن النـــدوة الوطنيـــة الول للمنظمـــة المنعقـــدة نهايـــة ديســـمبر " إل المـــام"اللينينيـــة المغربيـــة  ـــ الفـــبر  

بدايـــة ينـــاير 1971الصـــادرة في
ة أشـهر مـن كفـاح التنظيـم (1972نونبر  20إل صدور تقرير  1972 ـ : عشرــ

ة) نقـد ونقـد ذابر والوثيقـة الصـادرة. الـذي قــام بتقييـم حصـيلة الفـبر
يــة لســنة  1972يونيــو  3بتاريــــخ  ـ الــذي عاشــته المنظمـــة عل إيقــاع النضــالت الجماهبر ـ إذن إل ذلــك الزخــم الفكــري والسياسـ  .1972تنت ـ 

".لجنة العمال من أجل الجبهة الثورية الشعبية"تم توقيعها ب " أ"ولسباب أمنية ولكون المنظمة لم تزل حينها تحمل اسم تنظيم 
  فيـــه الوثيقـــة مرتبـــط بأحـــداث 

  قـــام فيهـــا الجيـــش بـــانقلب عســـكري بـــاء بالفشـــل بعـــد معـــارك 1971يوليـــوز  10والســـياق العـــام الـــذي تـــأبر
الـــير

ه أقطاب النظام وممثلو القوى الصلحية والعديد من المـدعوين ات الذي كان الملك يقيم فيه حفل حضي ورغـم. طاحنة عرفها قض الصخبر
ـ  المنـاطق المحيطـة بهـا، حيـث ظـل صـوت

حسم الوضع عل مستوى القض ومحيطه استمرت المعارك داخل مقـر إذاعـة وتلفـزة النظــام و في
ة 48الرصاص يسمع لمـدة  ت. سـاعة أبـان فيهـا تلمـذة أهرمومـو عـن قتاليـة كـببر يــ ة تمبر ة عـاش المغـرب لحظــة قصــبر ي ة الــوجبر و خلل تلـك الفــبر

  السلطة"ب 
  مظاهرات عارمة سيؤطرها اليسار". فراغ في

  مدينة الرباط في
  العديد من مدن المغرب وخاصة في

و خرجت الجماهبر بعفوية في

343



: الوثائق الساسية1980 ــ 1970المنظمة الماركسية ــ اللينينية المغربية "إل المام": الخط الثوري: 

هــا ــ بشــعارات ثوريــة مــن قبيــل المطالبــة بجمهوريــة ديمقراطيــة شــعبية و غبر  
ــ اللينييي وانته النقلب و تــرك أثــره الكــببر عل. الثــوري الماركس 

ـــ و  ـــ صـــفوفها حـــول طبيعـــة النقلب وحـــول طبيعـــة النظـــام السياس 
الحركـــة الماركســـية اللينينيـــة المغربيـــة حيـــث انطلقـــت نقاشـــات واســـعة في

يـــة الثوريـــة و دور الحـــزب الثـــوري و طبيعـــة الســـلطة الثوريـــة هـــا مـــن القضـــايا حـــول دور الحركـــة الجماهبر   يمثلهـــا وغبر
و. المصـــالح الطبقيـــة الـــير

يــ طبيعــة النقلب" إل المــام"دامــت النقاشــات داخــل منظمــة   ــ بعــض أطوارهــا حــدة نتيجــة الخلفــات حــول كيفيــة تميبر
حــوال  ســنة عرفــت في

 .وأسباب فشله
  الوثيقـــة لتقـــدم حصـــيلة دروس النضـــالت الشـــعبية و أحـــداث عاشرـــ يوليـــوز

  للمنظمـــة – بعـــدما. و تـــأبر
و أكـــدت الوثيقـــة عل الموقـــف المبـــدبئ

ـــــــ و فشـــــــله كانعكـــــــاس للتناقضـــــــات داخـــــــل الطبقـــــــة المســـــــتغلة – الرافـــــــض للنظمـــــــة العســـــــكرية ي ردت فشـــــــل النقلب إل تناقضـــــــات النقلبيبر
ــ يــد البورجوازيــة  

ك في ورة أخــذ الشــعب قيــادة الثــورة حــير ل تــبر ــ ة و صي ت أن تفكــك النظــام ل. البورجوازيــة الصــغبر و انطلقــا مــن تحليلهــا اعتــبر
ـــ تقـــدم النضـــالت العفويـــة للجمـــاهبر بـــل لبـــد مـــن إعطـــاء الهميـــة لتنظيـــم الجمـــاهبر لنضـــالتها و تنســـيقها و إعطائهـــا طابعـــا  

ـــ كمـــا ل يكقي  
يكقي

اتيجر  الــــــذي يعــــــود إل فشــــــل الحــــــزاب السياســــــية الصــــــلحية المؤمنــــــة اتيجيا واضــــــحا، مســــــجلة انعــــــدام هــــــذا التنظيــــــم و الهــــــدف الســــــبر اســــــبر
لمانية   التصدي لهاته المهمة . بالبر

ي في ، أن يرفضـوا وصـاية"و استخلصت واجب الثوريبر ي ي الثـوريبر لقد حـان الـوقت بالنســبة لجميــع المناضــلبر
  نضالت الجماهبر الشعبية من أجـل بنـاء طريـق الثـورة مـع الجمــاهبر

ي و أن يشاركوا في ي البورجوازيبر ـ ". ومناورات السياسيبر
و دعـت الوثيقـة في
ة أن تنســيق اللجـان لعمالهـا يــ و الجنـود الشــباب معتـبر   لجان ثوريـة للعمــال و الفلحبر

ورة تنظيم الجماهبر في إطار توضيح طريق الثورة إل صي
ي و العنـــف الثـــوري أســـس الحكـــم الثـــوري، حكـــم ـــ واقـــع النضـــال الجمـــاهبر  

و نضـــالتها يهيـــأ قاعـــدة الجبهـــة الثوريـــة الشـــعبية حيـــث ستتأســـس في
يـــ  ـــ الوثيقـــة . العمـــال و الفلحبر

 ـــ الحيـــاء و المـــدارس و الكليـــات، عل الجمـــاهبر"و جـــاء في
 ـــ المعســـكرات و في

 ـــ القـــرى و في
 ـــ المعامـــل و في

هكـــذا فقي
  لجان ثورية، عليها أن تناضل ضـد عملء الحكــم، أن تجــابه بصــفة ملموســة قمــع و

الثورية رجال و نساء، فتيان و فتيات أن ينظموا أنفسهم في
".بالعنف الثوري المضاد.... عنف أرباب المعامل والقادة والعناص البوليسية

ية، أعطت الوثيقة أهمية خاصة للشباب حيث جــاءت و بعد تأكيدها لدور الطبقة العاملة لقيادة الحركة الثورية و تأطبر القطاعات الجماهبر
ـــ إحـــدى فقراتهـــا  

ي أن يعـــوا مســـألة تكـــوين اللجـــان الثوريـــة للشـــباب، كمســـؤولية ذات أهميـــة قصـــوى: "في ي الثـــوريبر إن الطاقـــات. و عل المناضـــلبر
الثوريــــة الموجــــودة داخــــل صــــفوف الشــــباب المتعلــــم و المطــــرود مــــن المــــدارس و العاطــــل، كمــــا برهنــــت عل ذلــــك نضـــــالته اللمنقطعــــة منــــذ

ـ  الحيـاء الشـعبية. الستينات تجعله قوة ذات ثقل و عامل أساســيا فيهـا يخـص توعيــة الجمــاهبر و تفجبـر التناقضــات الطبقيـة
كمــا أن تمركــزه في
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ي الثوري لسكان هاته الحياء   النضال الجماهبر
."يجعله حجر الزاوية في

يـــ ة إيـــاه انبثاقـــا عــن اللجــان الثوريـــة للعمـــال و الفلحبر نامـــج الثـــوري معتــبر   تحكــم البر
و يقـــوم عل مبــدأ... و ســـطرت الوثيقـــة المبــادئ العامــة الـــير

ــ هــو  ياليــة و عملئهــا"أساس  ــ الثــورة و حمايتهــا منوطــان باللجــان." القضــاء عل الهيكــل الســتعماري و الســتعماري الجديــد للمبر  
وع في و الشرــ
ــ الــذين ل يجــب أن يتخلــوا أبــدا عــن الســلح للمحافظــة عل مكتســبات الثــورة ي نامــج عل محــاور أساســية. الثوريــة للعمــال و الفلحبر و يقــوم البر
بــــدله حكــــم اللجــــان الثوريــــة للعمــــال و"مثــــل الثــــورة الزراعيــــة و تــــأميم القطاعــــات الصــــناعية الساســــية و تحطيــــم جهــــاز الدولــــة القــــائم و وضــــع 

ـــــ و جمـــــاهبر الشـــــعب الكادحـــــة أي حكـــــم الغلبيـــــة عل القليـــــة محـــــل حكـــــم القليـــــة مـــــن اللصـــــوص و الخونـــــة و عملء الســـــتعمار، أي ي الفلحبر
نامـــج مفهـــوم المنظمـــة للتعليـــم الشـــعير  و الثقافـــة الشـــعبية المرتبـــط أشـــد الرتبـــاط". الجمهوريـــة الشـــعبية محـــل الملكيـــة المتعفنـــة و يضـــم البر

  يمارســها الســتعمار الجديــد عل شــعبنا
 ــ ســياق القضــاء التــام عل طمــس الشخصــية الثقافيــة و اللغويــة الــير

  و المنــدرج في
و. بالقتصــاد الــوطيي

ـ  النضــال الثـوري و مـن أجــل تحررهــا 
نامــج تـذكبر لـدور المــرأة في ـ  الثــورة و اللجـان"لـم ينــس البر

و إن المشــاركة الكاملـة و الفعالــة للمــرأة و الفتــاة في
  و لتحرر الرجل عل السواء

 ."الثورية المسلحة له  الضمانة الوحيدة لتحريرها الحقيقر
اتيجر  العـــام للثـــورة المغربيـــة   ـــ ســـياق تحديـــد الطـــابع الســـبر

وضـــعت الوثيقـــة إطـــارا عامـــا تنـــدرج فيـــه ضـــمن" الموقـــد الغربر ـــ للثـــورة العربيـــة"و في

  و الغرب المتوسط  للنضال الثوري المغربر 
اتيجية الثورة العربية دون إغفال البعد الفريقر .اسبر

  طياتهـا بعـض رواسـب خـط العفويـة لكونهـا لـم
اتيجر  و السياس  للمنظمة و إن ظلت تحمل في   تقديم الخط السبر

الوثيقة عموما ساهمت في
ء الذي ستحسم فيـه وثيقـة   

  كل تلك المهام السر
ة أشـهر مـن كفـاح التنظيـم (1972نونـبر  20تقريــر "تدرك بعد أهمية التنظيم الثوري في عشرــ

 
)".نقد ونقد ذابر

 
اتيجية الثورية ـ اللجنة الوطنية :  حول وثيقة 1972يونيو  30مسودة حول السبر

 
اتيجية الثوريـة" تشكل وثيقة اتيجية الثلث  "مسودة حــول الســبر مسـودة" ،"سـقطت القنعــة، لنفتــح الطريــق الثـوري"(إحـدى الوثــائق الســبر

اتيجية الثورية  ــ المرحلــة  "إل المـام" لمنظمة) ــ  النص الكامل ـــ" الوضع الراهن والمهام العاجلة للحركة الماركسية اللينينية" ،"حول السبر
في

اتيجية أنتجتهـــا تلــك المرحلـــة1980 إل 1970 الممتـــدة مــن اتيجية: "الوثــائق الســابقة عليهــا مهــدت لهــا مثـــال. ، بـــل إنهــا أهــم وثيقــة اســـبر اســـبر
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: الوثائق الساسية1980 ــ 1970المنظمة الماركسية ــ اللينينية المغربية "إل المام": الخط الثوري: 

اتيجية التنظيم ياليـة" ،"الثورة واسبر ة التاريخيــة لنـدحار المبر ـ  الفـبر
ـ  في ـ  الغــرب العربر

، أمـا الوثـائق اللحقــة فجلهـا إمـا اقتبــس منهـا أو"الثورة في
ــ لحـــزب" ،"الوضـــع الراهـــن والمهـــام العاجلـــة للحركـــة الماركســـية اللينينيــــة: "قـــام بتطـــوير بعـــض جوانبهـــا مثـــال ـ 

ـــ لينييي ومـــن أجـــل خـــط ماركس 

ـــــ وليتاريـــــا المغربر  ة" ، واهتمـــــت وثـــــائق أخـــــرى بجـــــوانب فرعيـــــة مختلفـــــة"البر ـــــ مســـــبر وليتـــــاري، بنـــــاء التحـــــالف العمـــــال  الفلج  بنـــــاء الحـــــزب البر
ان العدو" ،"واحدة ي الحزب الثوري تحت نبر ها "لنبر .وغبر

  اطلع عليها القليلون لســباب تتعلــق بظــروف القمــع والوضـاع المنيــة والنتائــج "المسودة" تعرف الوثيقة اختصارا باسم
وه  من الوثائق الير
  سببها للمنظمة إثر حملت القمع المتتالية خلل سنة

ـ  وثيقـة (72 الير
ة أشـهر مـن كفـاح التنظيـم" انظر تقييم العتقـالت في نقـد ونقـد :عشرــ

 
ون .ولم تظهر الوثيقة بعد ذلك إل نادرا ).1972 نونبر 20- نونبر الصادر عن اللجنة الوطنية 20 ، تقرير"ذابر .لذلك يجهلها الكثبر

ا مــا تــوجه النتقــادات للوثيقــة باعتبارهــا نقل حرفيــا للتجربــة الصــينية كوصــفة جــاهزة للتجربــة المغربيــة والحــال ذوو تلــك النتقــادات إمــا .كــثبر
ة عصـــــارة ـــــ   تشـــــكل هـــــاته الخبر

عـــــن جهـــــل وإمـــــا أنهـــــم تجـــــاهلوا لســـــباب سياســـــية وإيديولوجيـــــة تلـــــك الحقـــــائق المتعلقـــــة بإنجـــــاز الوثيقـــــة والـــــير
.خلصاتها

اتيجية، )ســـقطت القنعـــة، فلنفتـــح الطريـــق الثـــوري" (الطروحـــة" قبـــل صـــدور الوثيقـــة كـــانت ـــ فيمـــا يخـــص قضـــايا الســـبر ـــ المرجـــع الساس  ه 
ة كانت عبارة عن اتيجية: "والحال أن هاته الخبر ك حول معضلة السبر ".الرضية الموحدة الول للتفكبر المشبر

اكية" فالنفصــــال عــــن ورة الكفــــاح المســــلح كطريــــق للثــــورة: "كــــان عل مبــــدأ واحــــد "حــــزب التحــــرر والشــــبر ــــ لــــم تكــــن الرضــــية كافيــــة ".هــــو صي
اتيجية ، مما نتج عنه بروز ثلث مواقف متباينة حول قضية السبر  

.وواضحة بما يكقي
اتيجية الغيفارية، وكان أبرز ممثليها الرفيق بلخضي جمال -1 .السبر
اتيجية النتفاضـــة -2  ( اســـبر

اتيجية كـــانوا يراهنـــون)خاصـــة النمـــوذج البلشـــقي ، مـــن أبـــرز ممثليهـــا الرفيـــق ريمونـــد بـــن نعيـــم، أصـــحاب هـــذه الســـبر
ي .أساسا عل انتفاضة مدينية وكانوا يهملون أي دور للفلحبر

اتيجية حــــرب التحريــــر الشــــعبية -3 ــــ تصــــور عــــام تطــــور مــــن طــــرح ضــــبابر  إل طــــرح واضــــح مــــع بــــروز :اســــبر اتيجية القواعــــد الحمــــراء" وه  اســــبر
 ــــ مبادئهــــا العامــــة"المتحركــــة

  آنــــذاك وكــــانت تحطيــــ عل القــــل في
، ومــــن أبــــرز منظريــهــــا الشــــهيد عبــــد اللطيــــف زروال و الرفيــــق أبراهــــام الشفابر

ي والرفــاق .بانتشـــار واســـع وســط الشـــبيبة الثوريـــة الطلبيـــة والتلميذيــة للمنظمـــة ة آنـــذاك وســط المناضـــلبر الكتابـــات: "وأبـــرز الكتابـــات المنتشرـــ
 "...جياب" وخاصة مقالت "كتابات الثورة الفيتنامية" ،"العسكرية لماو تس  تونغ

346



: الوثائق الساسية1980 ــ 1970المنظمة الماركسية ــ اللينينية المغربية "إل المام": الخط الثوري: 

I" -نقد مفهوم النطلقة الثورية"و "المسودة:"
ت اتيجية ثوريــة لحســم مســألة الســلطة "المســودة" اعتــبر وربطــت "المهمــة المركزيــة للثــورة وشــكلها السـ " أن إنجــاز الثــورة يتطلــب بنــاء اســبر

.ذلك ببناء التنظيم الثوري وتقدم الممارسة الجماعية والتفكبر الجماع  داخل الحركة الثورية للجماهبر
اتيجية" ســـتحقق 1972 انتهــــاء باجتمـــاع اللجنـــة الوطنيـــة مـــاي 1972 إل اجتمـــاع اللجنـــة الوطنيـــة ينــــاير 1972 مـــن النــــدوة الوطنيــــة -1 اســــبر

اتيجيات الخرى "القواعد الحمراء المتحركة   السبر
.انتصارها عل بافر

اتيجية متكاملــة ذلــك أن الوضــع داخــل "أ" أو تنظيــم "إل المــام" كــانت -2 ــ البدايــة ل تتــوفر عل اســبر  
اكية" في لــم يكــن "حــزب التحــرر والشــبر

ر انتظــار اتيجية برلمانيــة "نضــج الظــروف" يــوفر أيــة إمكانيــة للنقــاش وذلــك تحــت مــبر ــ العمــق متبنيــا اســبر  
ــ الــوقت الــذي كــان فيــه الحــزب في  

في
ورة الكفــاح: "ولــذلك كمــا قلنــا كــان النفصــال عل مبــدإ واحــد .بورجوازيــة مــن طبيعــة الخــط الصــلج  النتظــاري لحــزاب البورجوازيــة هــو صيــ

اتيجية "سقطت القنعة" ، وجاءت وثيقة"المسلح كطريق للثورة   معضلة السبر
ك في .كأرضية موحدة أول للتفكبر المشبر

:1972 خلصات مايو -3

ـ 
اتيجية الثوريــة حيــث تـم تبيي  ــ عــدة قضـايا منهـا قضـية الســبر

اتيجية" عقـدت اللجنـة الوطنيــة للمنظمــة أحـد أهـم اجتماعاتهــا وحســمت في اســبر
".القواعد الحمراء المتحركة
يد مـن تفكـك وتفســخ "النطلقة الثوريـة" فبعد استحضار مفهوم ي ، ذلـك التقـدم الـذي سـبر   تسـتند عل التقـدم الهائـل لكفاحـات الجمــاهبر

الــير
ادوريـــــة، وســـــتدخل حينئـــــذ ـــــ الكبـــــار والوليغارشـــــيا الكمبر ي ياليـــــة لنقـــــاذ نظـــــام عملئهـــــا الملكبر الجهـــــاز الحـــــاكم، ويـــــؤدي بالتـــــال  إل تـــــدخل المبر

يــال  وانتصــار الثــورة ــ حــرب شــعبية طويلــة المــد لــدحر العــدوان المبر  
  لبــد أن تــدخل ضــمن تقــدم "النطلقــة الثوريــة" هــذه .الجمــاهبر في

الــير
  تشــكل إحــدى

 ــ المنطقــة الــير
ياليــة في ب المبر كفاحات شعوب غرب البحر المتوسط حيث ستقوم المنطقة بفتح جبهة واسعة تمكن من صي

".المناطق الرئيسية لتمركزها
اتيجية" فجــاءت وثيقــة .يشــكو مــن غيــاب جــواب حــول كيفيــة نمــو هــاته النطلقــة "النطلقــة الثوريــة" كــان مفهــوم اتيجية الثــورة واســبر اســبر

 ــ مـايو » le comment « كمحاولــة للجابــة عــن ســؤال الكيــف "التنظيــم
  تســمح 1971 كشــفت هــاته الوثيقــة الصــادرة في

عــن المكانيــات الــير
الروســية، أي انتفاضـة ل تـؤدي إل الســلطة وتــؤدي 1905 فارتأت أن تلك النطلقة يجــب ان تتخـذ شــكل انتفاضــة "النطلقة الثورية" بهذه
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: الوثائق الساسية1980 ــ 1970المنظمة الماركسية ــ اللينينية المغربية "إل المام": الخط الثوري: 

ي كفاح المدينة وكفاح البادية   جدلية متواصلة ببر
.إل تفسخ الجهاز الحاكم وتفككه ويتم حينئذ شن حرب شعبية في

اتيجية التنظيـــم" ســـاهمت النتقـــادات الصـــائبة للوثيقـــة اتيجية الثـــورة واســـبر مـــن طـــرف الرفـــاق داخـــل التنظيـــم ومـــن طـــرف التنظيمـــات "اســـبر
يــة وأحــداث  ــ ســياق تطــور النضــالت الجماهبر

  (1971 يوليــوز 10 الماركســية اللينينيــة، وفي
ومــا أعقبهــا )النقلب العســكري ضــد الحســن الثــابي

ـــــ بنـــــاء نقـــــد صـــــحيح لمفهـــــوم  
اتيجيتنا، ســـــاهم كـــــل هـــــذا في وهكـــــذا اعتمـــــد التصـــــور ".النطلقـــــة الثوريـــــة" مـــــن مراجعـــــة نقديـــــة لممارســـــتنا واســـــبر

اتيجر  الجديد عل نقد مفهوم :حيث تم توجيه النتقادات التالية له "النطلقة الثورية" السبر
يد مــــن تفســــخ الحكــــم وتفككــــه وتــــؤدي إل الكفــــاح -أ  ي كــــونه يســــتند عل عفويــــة الجمــــاهبر المطلقــــة، فالجمــــاهبر بتقــــدم نضــــالتها العفويــــة ســــبر

  مرحلة عليا
.المسلح في

ــ :حملــه لتصــور ميكــانيك  لمراحــل الثــورة -ب   
ــ المرحلــة الول إل انتفاضــة فاشــلة تــؤدي إل الحــرب الشــعبية في  

فالــدفع بكفاحــات الجمــاهبر في
.المرحلة التالية

ء العسكري من قبل الحزب الثوري للحرب الشعبية -ج  .لحمله العفوية والميكانيكية يغفل دور عامل التهير 
ئ الطر العسكرية القيادية .إن الجماهبر الشعبية بعفويتها، ل تصل إل تنظيم نفسها عسكريا، بل لبد من تهير

ـــــ والعمـــــل المســـــلح -د تســـــتند عل تقـــــدم النضـــــالت "فالنطلقـــــة الثوريـــــة" اعتبـــــار الخطـــــأ الساس ـــــ للمفهـــــوم تغييبـــــه لجدليـــــة العمـــــل السياس 
  مرحلة أعل بالنضال المسلح

  مرحلة أول، ثم تتوج هذه النضالت السياسية في
.السياسية للجماهبر في

  ممارسة الجماهبر الثورية ذاتها
.إن جدلية العمل السياس  والعمل المسلح تفرض نفسها في

إن كفــــاح الجمـــــاهبر يســـــتلزم بطبيعـــــة المرحلـــــة الول للثــــورة، قيــــام جبهــــة ثوريــــة عريضــــة تضــــم كـــــل قــــوى الشـــــعب مــــن أجــــل النضـــــال ضــــد -هـ
ي يالية وعملئها المحليبر .المبر

  الندوة الوطنية سنة
  دارت في

ـ  تطــور منظمــة1972 هكذا سمحت النقاشات الير
بحكـم الممارسـة "إل المـام" ، بعدما وضـعت حـدا فاصـل في

اتيجية جديدة .النقدية الشاملة للتجربة، باستخلص آفاق اسبر
ـــ ينـــاير  

  عـــن مفهـــوم 1972 وانته اجتمـــاع اللجنـــة الوطنيـــة للمنظمـــة في
ـــ النهـــابئ اتيجر  "النطلقـــة الثوريـــة" إل التخل  فـــإذا كـــانت .كطـــرح اســـبر

اتيجية القواعــد الحمــراء المتحركــة" النــدوة الوطنيــة قــد أوصــت بفتــح نقــاش حــول وتعميــق هــذا النقــاش داخــل كــل الفصــائل الماركســية "اســبر
النطلقـــــة" توصـــــية فتـــــح نقـــــاش حـــــول الموضـــــوع بعـــــدما تخل نهائيـــــا عـــــن مفهـــــوم )1972 ينـــــاير( وترجـــــم اجتمـــــاع اللجنـــــة الوطنيـــــة .اللينينيـــــة
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ـــ ".الثوريـــة  
اتيجر  فتـــم التبيي ـــ ظـــروف تزايـــد ممارســـة التنظيـــم داخـــل نضـــالت الجمـــاهبر تـــم التوصـــل إل رؤيـــة أوضـــح للشـــكل الســـبر  

وهكـــذا وفي
اتيجية القواعــد الحمــراء المتحركــة" الكامــل فكــانت .باعتبارهــا المرحلــة الول مــن الكفــاح الثــوري للشــعب نحــو حــرب التحريــر الشــعبية "لســبر

  مايو
اتيجية الجديدة 1972 توصيات اجتماع اللجنة الوطنية للمنظمة المنعقدة في   لهاته السبر

  المتبيي
.بمثابة القرار النهابئ

II- اتيجية ":القواعد الحمراء المتحركة" الطريق إل إسبر
:تذكبر -1

ة   تبنتها المنظمة بعد معارك إيديولوجيــة ضـد تيـارات بورجوازيـة صـغبر
اتيجية ه  نفسها الير   ارتكزت عليها هاته السبر

إن المبادئ العامة الير
ـ الماركســية ـ 

ء الــذي أدى إل تبيي ــ  
وســط الحركــة الماركســية اللينينيــة المغربيــة وداخــل المنظمــة، معــارك أرخــت لهــا مجموعــة مــن الوثــائق السر

اتيجية هو أحد ميادين الضاع نظرا لراهنيتها آنذاك وإلحاحيتها .اللينينية –إسهامات ماو .كان مجال السبر
اتيجية إل بعدما تم التمهيد لها بكتابات مختلفة نذكر منها   هاته السبر

:لم تتوصل المنظمة إل تبيي
  التحول الثوري" -

).1972 سنة" (دور العنف في
).1972 سنة" (مختلف أشكال العنف الثوري" -

كــانت الوثيقــة الول تأسيســا نظريــا لمســألة العنــف الثــوري بينمــا كــانت الثانيــة دراســة للشــكال المختلفــة للعنــف الثــوري وخاصــة نمــاذج أمريكــا
ـــ كتـــابه  

ي في   قـــام ريجيـــس ديـــبر
ـــ الثـــورة" اللتينيـــة الـــير  

ي بـــإبراز الطـــابع البورجـــوازي .بـــالتنظبر لهـــا وتعميمهـــا "الثـــورة في وقـــد قـــامت هـــاته الوثيقـــتبر
  صنع الثورة

  المحتقر لدور الجماهبر وحزبــها الثوري في
.الصغبر والمثققي

  هـذا التوضــيح هـ 
وقـد )1972 مـايو 29" (الوحــدة الجدليــة لبنـاء الحـزب الثـوري والتنظيــم الثـوري للجمـاهبر" أما الوثيقة الثالثة المساهمة في

اتيجية التنظيـــم: "شـــكلت وثـــائق أخـــرى منهـــا اتيجية الثـــورة واســـبر ة التاريخيـــة لنـــدحار"و )1971مـــايو" (اســـبر  ـــ الفـــبر
 ـــ الغـــرب العربر ـــ في

الثـــورة في
يالية اتيجية قبل صدور وثيقة )1971 مايو 4" (المبر   نقاش قضايا اسبر

اتيجية الثورية" حلقات في ).1972 يونيو 30" (مسودة حول السبر
ا مــا يقــدم مؤرخــو منظمــة ــ ينعتونهــا" كــثبر ي ميــة" إل المــام تاريخــا مشــوها حبر ي ة كــانت » monolithisme " «بالمونوليبر والحــال أن هــاته الفــبر

ي غبـر ذي معرفــة وإلمـام بتاريــــخ يــ عـدة خطــوط داخــل المنظمــة ممـا يكـذب كــل أقاويـل بعـض المــؤرخبر تكذب هذا الدعاء فقد عرفت صاعا ببر
  الموضوع فيما بعد

.المنظمة ولنا عودة في
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ـ  خــط مسـتقيم
اتيجية كان يعكس ال حـد كـببر راهنيــة حـل معضـلتها ولن تطــور الخـط السياسـ  لـم يكـن يسـبر في إن الخلف حول قضايا اسبر

 ــ
اتيجية كــان يخقي   للمنظمة ،فان حقيقة الضاع حول السبر

بل عبر تعرجات مختلفة بارتباط بالوضع السياس  العام بالبلد، و بالوضع الذابر
ها و حــول ي و غبر خلفا عميقا حول التصور التنظي   و حول علقة ذلك بمهمة التجذر وسط الطبقة العاملة و الجماهبر الكادحة من فلحبر

ـــ مـــايو .اشـــكالية بنـــاء الحـــزب الثـــوري و الجبهـــة الثوريـــة الشـــعبية  
اتيجية المنظمـــة عـــادت 1972 و بعـــد حســـم اجتمـــاع اللجنـــة الوطنيـــة في لســـبر
 ــ خــط المنظمــة كمــا ســيظهر ذلــك ابتــداء مــن نهايــة ســبتمبر

و كمــا حســمها اجتمــاع اللجنــة الوطنيــة 1972 المســألة التنظيميــة لتحتــل الولويــة في
ين نونبر تحت عنوان  " الذي اصدر تقرير عشر

ة أشهر من كفاح التنظيم نقد ونقد ذابر ".عشر

:وأهميتها التاريخية "إل المام" الندوة الوطنية الول لمنظمة -2
 ــ ســبتمبر

 ــ أحــد اجتماعاتهــا آنــذاك 1971 تقــرر عقــد هــاته النــدوة في
و كــانت النــدوة ذات طبيعــة تقريريــة .مــن طــرف اللجنــة الوطنيــة للتنســيق في

ؤتمر اول للمنظمــة  ــ اطــار تهييئهــا انعقــدت نــدوات تهييئيــة عل مســتوى القطاعــات و النــواج  .بــل شــبيهة بِمــ
الناحيــة بــالمفهوم( قبــل ذلــك و في

قامت هاته الندوات بتعميــق النقــاش حــول الخــط السياس ــ و معضــلة ).التنظي   آنذاك ه  الفرع المحل  تقريبا بالمعيي المتعارف عليه الن
ي منحـدرين فعل مــن الجمــاهبر الكادحــة ممـا دعــم الضاع .بناء تنظيم ثوري ي بروليتــاريبر ـ  انبثــاق و فــرز مناضــلبر

و قد ساهمت هاته النقاشات في
ي ذوي جــــذور ة و مناضــــلبر ـــ مــــن اصــــول بورجوازيــــة وبورجوازيــــة صــــغبر ـي ــــ مثقفبر ي ــــ اتجــــاه ثــــوري حيــــث اصــــبح التعــــارض ينمــــو ببر  

حــــول الخــــط في
 ــ تغيبرــ البنيــة الســائدة داخــل المنظمــة

 ــ منتصــف .بروليتاريــة او كادحــة ممــا ســاهم في
انســحب ممثــل التيــار الغيفــاري مــن 1971 قبــل النــدوة و في

ال لجنـة )1971 نونــبر( لجنـة التنســيق الوطنيــة عل ان يحتفـظ بأفكــاره و يـدافع عنهـا بينمــا سـبق ان تقـدم التجــاه الصــلج  بتحليــل سياس ــ
وط الراهنــة وقــد كــان ممثلــو هــذا .التنســيق الوطنيــة  ــ الشرــ

كــان الصــلحيون يقــودهم ريمونــد بــن نعيــم ل يــرون ايــة امكانيــة لنبثــاق مــد ثــوري في
ـــــــ ســـــــبتمبر  

  جـــــــرت في
ـــــــ النقاشـــــــات الـــــــير  

  مـــــــع القـــــــوى الصـــــــلحية كمـــــــا ظهـــــــر ذلـــــــك في
عل اثـــــــر انقلب 1971 التيـــــــار يـــــــدعون ال تحـــــــالف فـــــــوفر

 ـــ مدينـــة الربـــاط مســـتغل البنيـــة التنظيميـــة اللممركـــزة وانعـــدام المراقبـــة المركزيـــة ممـــا ســـمح لـــه .1971 يوليـــوز
كـــان التيـــار الصـــلج  متمركـــزا في

لكــن مقابــل هــذا التيــار نمــا تيــار ثــوري .بإيجــاد بعــض المرتكــزات التنظيميــة كــانت قوتهــا بــارزة داخــل اللجنــة المحليــة للناحيــة أي ناحيــة الربــاط
ـ  انتصـار الخـط

معارض داخل الناحية من داخل خليــا الحيــاء الشــعبية ومـن داخــل الثانويـات اساسـا و هــو التيـار الـذي شــكل السـند الرئيس ــ في
إضــافة )منهم فؤاد الهيلل  وإدريس بن زكري و حميد بن زكـري و زهبـر عبـد الرحيـم و آخــرون( الثوري عموما و عل مستوى الناحية خصوصا

350



: الوثائق الساسية1980 ــ 1970المنظمة الماركسية ــ اللينينية المغربية "إل المام": الخط الثوري: 

  الذي كــان فعل قائــدا )ومن أبرزها الشهيد عبد اللطيف زروال وعبد العزيز المنبه  و آخرون( إل القواعد الطلبية
إضافة إل أبراهام الشفابر

ــ نــذكرهم عل ســبيل المثــال ي ســنعود للمزيــد مــن التفاصــيل.(ثوريــا ومهندســا حقيقيــا للخــط الثــوري و رفــاق آخــرون مــن امثــال عبــد الحميــد أمبر
  الحلقة المخصصة للتنظيم

ي ).والتدقيقات حول حقيقة الضاع في   جــرت عل يــومبر
و 71 دجنــبر 31( قبل انعقــاد النــدوة الوطنيــة الول الـير

ها العديـــــد مـــــن الرفـــــاق )1972 ينـــــاير1 ــــ   حضـي
، عبـــــد ا المنصـــــوري، زعـــــزاع عبـــــد ا، محمـــــد( والـــــير ، عبـــــد اللطيـــــف اللعـــــير   

أبرهـــــام الشفابر
، ريمونــــد بنعيــــم، ايــــت غنــــو ـــ ـي ي بلعبــــاس، عبــــد الحميــــد أمبر ، المشــــبر ـــ ، عبــــد اللطيــــف زروال، فــــؤاد الهيللـ   

الموســــاوي، عبــــد الفتــــاح الفاكهــــابي
، الحاج ناص، بناص   الموعد( ، رفيق من ازرو،)فلح مقاوم سابق(المحجوب، العربر 

...).بينما تغيب إدريس بن زكري عن اللقاء لخطأ في
  ومجموعــة مـن الملتمســات تقـدمت بهـا اللجـان وكــان

ناقشــت النـدوة الوطنيـة التقريــر السياس ــ المقـدم إليهــا مــن طـرف لجنــة التنســيق الـوطيي

 
ي عل حســاب المفـاهيم العفويــة للتنظيــم الــير النقـاش حــادا وقويـا انته بانــدحار الخــط الصــلج  ومفــاهيمه وتـدعم الخــط الثـوري الجمــاهبر

  روجــــت لهـــا وثيقــــة
اتيجية التنظيــــم" كــــانت ســـائدة و الــــير اتيجية الثـــورة واســــبر ة التنظيــــم "اســــبر ــ جوابهـــا عل إشـــكالية بلــــبر ـ 

  كـــانت تعتمـــد في
الــــير

ة للتنظيــم و التجــذر وســط ــ محاولــة إل قلــب البنيــة البورجوازيــة الصــغبر  
بالــدعوة إل اللمركزيــة و تشــتيت التنظيــم عــبر قطاعــات الجمــاهبر في

ـــــ فتـــــح الطريـــــق .الجمـــــاهبر  
كـــــانت الطروحـــــات الغيفاريـــــة بـــــدورها تكـــــرس فكـــــرة التنظيـــــم الشـــــبك  الرهـــــابر  ول تـــــرى العتمـــــاد عل الجمـــــاهبر في

وع بناء تنظيم شبك  مسلح، .الثوري
  سياق مشر

عموما الطرح الغيفاري للرفيق بلخضي جمال الذي كان يعمل من داخل المنظمة وخارجها في
وليتــاري" ينهــل مــن تجــارب مختلفــة ومتــأثرة أساســا بتجربــة وكتابــات ــ )La gauche prolétarienne" (اليســار البر التنظيــم الثــوري الفرنس 

ازيليــــة( وكتابــــات كــــارلوس مــــاريغيل   البر
، إضــــافة إل التــــأثر" مــــوجز حــــرب العصــــابات المدينيــــة" و خاصــــة كراســــه )قائــــد حركــــة التحريــــر الــــوطيي

  توباماروس" بتجربة
ـ  غيفـارا "حركة التحرير الوطيي

اتيجية مدينيــة .بأوروغواي وكتابات إرنيستو تسر كــان تصـور بلخضـي جمــال أقـرب إل اسـبر
ات مثــل إحــراق أقــواس النض خلل مناســبات أعيــاد يــ ي مناضلو التيار بمجموعة مـن عمليــات إحــراق أمــاكن وتجهبر لحرب العصابات ولذلك تمبر

.العرش
كان التياران الصلج  و الغيفـاري يسـتفيدان مـن غيــاب مركزيـة تنظيميــة وممارسـة لمركزيـة مفرطـة كــان التنظيـم ينهجهـا و ذلـك لخلـق قواعـد
 ــ و كـذلك غيـاب

  الخفاء مستغل استقللية الجهـاز التقيي
تنظيمية شية من داخل التنظيم وخاصة بالنسبة للتيار الغيفاري الذي كان يعمل في

ـــ العمليـــة الثوريـــة و دور النخبـــة الثوريـــة بـــدل الـــدور  
ــ في ـ 

ــ واضـــح ضـــد هـــذا التيـــار الـــذي كـــان يمجـــد دور العمـــل التقيي صاع إيــــديولوجر  و سياسـ 
  صنع الثورة

.الخلق للجماهبر في
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  ســــتتعرض لهــــا المنظمــــة
  ســــتعمل فيمــــا بعــــد عل فضــــح التيــــارين مــــن خلل تسلســــل العتقــــالت الــــير

وط التاريخيــــة، الــــير ــــ ــــ ظــــل هــــذه الشر  
في

 ( ، حيــث ستكشــف ممارســاتهما عــن طابعهمــا البورجــوازي الصــغبر1972 ســنة
بالنســبة للتيــار الغيفــاري ســيكون وراء جــزء مــن العتقــالت الــير

 ــ مــايو – )1972 نونــبر 20 انظــر تقريــر( تعرضــت لهــا المنظمــة
 ــ ظــروف القمــع المســلط عل المنظمــة في

بينمــا ســيقوم زعيــم التيــار الصــلج  في
از المنظمة عن طريق دعوتها إل إخراجه إل الخـارج أو سـيقوم بإفشـاء أشارها إذا مـا تعـرض للعتقـال 1972 يونيو ي بة .باببر وكـانت بالفعـل صيــ

:، انعقدت الندوة الوطنية و كان من خلصاتها وقراراتها)قوية للتيار الصلج  الذي ما لبث أن انسحب تدريجيا أغلب عناصه
  مفهوم جديد للقيادة باعتبارها قيادة سياسية للتنظيم و الدعوة إل تجاوز مفهوم التنسيق كتصور تنظي   .1

.تبيي
اتيجية .2 ".القواعد الحمراء المتحركة" الدعوة إل فتح نقاش حول اسبر
.خلق جريدة مركزية للتنظيم .3
لئحــة أعضــاء اللجنــة الوطنيــة المنتخبــة مــن أول نــدوة تقريريــة. (انتخــاب أول لجنــة وطنيــة كقيــادة سياســية تنتخــب بــدورها كتابــة وطنيــة .4

، عباس ":المام" لمنظمة إل ، عبد اللطيف زروال، فؤاد الهيلل   
، أبراهام الشفابر  

، عبد ا زعزاع، عبد الفتاح الفاكهابي عبد اللطيف اللعير 
، ، الحاج ناص، العربر  ي ي، أيت غنو المحجوب، محمد الموساوي، عبد الحميد أمبر ...).المشبر

ــــ ينــــاير  
  كــــانت آنــــذاك مركــــز ثقــــل عمــــل المنظمــــة و اعتمــــادا عل 1972 بعــــد النــــدوة الوطنيــــة اجتمعــــت اللجنــــة الوطنيــــة في

بمدينــــة الربــــاط الــــير
 ـــــ تطـــــور التنظيـــــم ســـــيتم التخل ـــــ نهائيـــــا عـــــن الطروحـــــات الســـــابقة ليبـــــدأ نقـــــاش حـــــول

  ستشـــــكل حـــــدا فاصـــــل في
خلصـــــات النـــــدوة الوطنيـــــة الـــــير

اتيجية اتيجية ".القواعـــد الحمـــراء المتحركـــة" اســـبر القواعـــد" هكـــذا إذن النـــدوة الوطنيـــة توض ـــ و اللجنـــة الوطنيـــة تقـــرر فتـــح نقـــاش حـــول اســـبر
.و تعميق هذا النقاش داخل كل الفصائل الماركسية اللينينية "الحمراء المتحركة

اتيجر  ـــ ظـــروف تزايـــد ممارســـة التنظيـــم داخـــل نضـــالت الجمـــاهبر و بعـــد نقاشـــات طويلـــة تـــم التوصـــل إل رؤيـــة أوضـــح للشـــكل الســـبر  
هكـــذا في

اتيجية   الكامل لسبر
.باعتبارها المرحلة الول من الكفاح الثوري للشعب نحو حرب التحرير الشعبية "القواعد الحمراء المتحركة" والتبيي

ــ شــهر مــايو  
وط قمعيــة قاســية و بعــد اتخــاذ إجــراءات أمنيــة مشــددة، عقــدت اللجنــة الوطنيــة اجتماعــا في  ــ ظــل شرــ

بمدينــة الربــاط و 1972 و في
اتيجية الثورية للمنظمة .تداولت فيه مجموعة من القضايا تنظيمية و أمنية و حسم السبر

ـــ هـــذا الجتمـــاع الرفـــاق ي، عبـــد ا زعـــزاع :و حضي ، عبـــاس المشـــبر ـــ ، عبـــد اللطيـــف زروال، فـــؤاد الهيلل   
  أعضـــاء اللجنـــة .أبراهـــام الشفابر

بـــافر
.1972 الوطنية مستهم حملت العتقال عل امتداد سنة
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اتيجية الثوريـة" هكـذا ستصـدر عـن هـذا الجتمــاع وثيقـة   ســتظهر بتاريــــخ "مسـودة حــول الســبر
  شـكلت لبنـة أساســية 1972 يونيـو 30 الــير

الــير
اتيجر  لمنظمــة اتيجر  و القـائم "إل المـام "عل طريق توضيح الخط السياسـ  و الســبر مـن خلل نقـدها لمفهـوم النطلقــة الثوريـة كطـرح اســبر

:عل مرتكزين
  بناء تنظيمها الثوري -

.عفوية حركة الجماهبر في
اتيجيتها الثورية -   بناء اسبر

.عفوية الجماهبر في
هذان المرتكزان هما الساس السياس  و اليديولوجر  لمبدأ اللمركزية التنظيمية و مفهوم القيادة كتنسيق اللذان سادا خلل الحقبة السابقة

ـــــــــــ .عل النــــــــــــدوة ـ 
و بــــــــــــذلك تكـــــــــــــون الوثيقــــــــــــة قــــــــــــد قـــــــــــــدمت جوابــــــــــــا أساســـــــــــــيا عـــــــــــــن جدليـــــــــــــة الثـــــــــــــورة و جدليـــــــــــــة التنظيـــــــــــــم ســـــــــــــيتم اعتمادهـــــــــــــا في

  تاريــــخ منظمة 1972 نونبر 20 تقرير
".إل المام" الذي أسس لمرحلة تنظيمية جديدة في

 
1972سبتمبر  10تناقضات العدو و الفق الثوري بالمغرب ـ :  حول وثيقة

ادوري و يــة الهائلـة ضـد النظــام الكمــبر   تلـك النضــالت الجماهبر
  عرفت أوجها في

ة النضالية من تاريــــخ المغرب و الير تنت   الوثيقة إل تلك الفبر
ـــ   
ي في ـــ عســـكريبر ي ـــ تناقضـــاته عـــبر انقلببر ـــ تفجبر  

  ســـاهمت في
  ســـتطرح عل اليســـار. 1972غشـــت  16و  1971يوليـــوز  10الـــير

ة الـــير إنهـــا الفـــبر

 ــ عمومــا و منظمــة -الماركس ــ
اتيجية و التنظيميــة و" إل المــام"اللينييي خصوصــا عــدة تحــديات جعلــت مهمــة بلــورة و تــدقيق أطروحاتهــا الســبر

  الطريق الثوري الصحيح
ة بنضـالتها و انفجــار. السياسية عل جدول العمال كمهمات مستعجلة إن ه  أرادت الستمرار في لقد طرحت الفبر

اتيجية تتعلـق بطبيعـة ة حــول قضـايا اســبر   تعرضت لهـا الحركـة الماركســية –اللينينيــة أسـئلة كـثبر
بات الير تناقضات النظام و باعتقالتها و بالضي

النظــام السياس ــ و مرتكزاتــه الطبقيــة و جــذوره التاريخيــة و كــذلك بطبيعــة و مضــمون و مهــام الثــورة الوطنيــة الديمقراطيــة الشــعبية و وســائل و
ة و ي إضـــافة إل قضـــايا متفرعـــة حـــول واقـــع البورجوازيـــة الصـــغبر ـــ الفقـــراء و الكـــادحبر ي طـــرق حســـم الســـلطة السياســـية لصـــالح العمـــال و الفلحبر

 
  الضاع الطبقر

  البلد و دور الجيش في
  الدائر في

  الضاع الطبقر
 ...المتوسطة و دورها في

و عل منــــوال الوثــــائق الســــابقة، قــــدمت الوثيقــــة عشرــــ أطروحــــات تحــــاول تكــــثيف الجــــواب عــــن مجموعــــة مــــن القضــــايا انطلقــــا مــــن المعالجــــة
اتيجية و القتصادية و السياسية  .التاريخية و السبر
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اتيجر  لمنظمــة إل  ــ و الســبر  ــ تطــوير الخــط السياس 
  تناولتهــا الوثيقــة قــد ســاهمت في

، منهــا مــن أصــبح"المــام"إن العديــد مــن الطروحــات الــير
  بلدنا

  فتح نقاش ظل مستمرا داخلها و خاصة ما يتعلق بطبيعة الطبقات السائدة في
 .جزءا من خطها العام و منها من ساهم في

  بتقــديم مجموعــة مــن المفــاهيم الطبقيــة و
  قــام بصــياغتها كــل مــن الشــهيد عبــد اللطيــف زروال و أبراهــام الشفابر

و عمومــا قــامت الوثيقــة الــير
ة داخــــل الحركــــة الماركســــية    كــــانت منتشرــــ

هكــــذا تــــم نقــــد. اللينينيــــة المغربيــــة-السياســــية و التاريخيــــة عــــبر نقــــد مجموعــــة مــــن الطروحــــات الــــير
أطروحــة أول تــرى طبيعــة الســلطة كطغمــة عســكرية بوليســية ملتفــة حــول الملكيــة و احتلل بورجوازيــة العمــال حســب نظرهــا موقعــا ثانويــا

  مركز السلطة واضعة الجهــاز القيــادي للجيــش عل. داخل السلطة
  كانت تضع بورجوازية العمال في

  نفس التجاه تم نقد الطروحة الير
و في
ـ  بـداياتها. هامش تلك السلطة

ادوريــة الـذي كــانت تحملــه المنظمــة في إضافة قد تم نقد بشكل غبر مباشـر للمفهـوم الغـامض للوليغارشـيا الكمبر
").سقطت القنعة، فلنفتح الطريق الثوري"انظر وثيقة (الول 

ة إياهـــا بنيـــة ذات قطبيـــة مزدوجـــة تشـــكل الملكيـــة إســمنتها    معتـــبر
و. و جـــاء طــرح الوثيقــة لطبيعــة الطبقــة الســـائدة مــن حيـــث تشـــكلها التـــاريجي

 :قطير  هاته البنية
وقراطية ذات ملكية عقارية حول المدن مطلعة بوظيفة إيديولوجية مركزية عل جانب العلماء -1 .بوجوازية مخزنية مركنتيلية ببر
2- Les mandataires ائب و تحويل المنتوجات الفلحية للتصدير لحسابهم و لحساب السلطة .المكلفون بجباية الضي

فاء و اعتمــاد هــؤلء عل الجهــاز المركــزي العســكري للمخــزن ـ ي بـــالمخزن أو الشـر و تعتمــد البنيــة. و يتشـــكل هــؤلء مــن أعيــان القبائــل المنـــدمجبر
 ــ الـذي سـاد تاريــــخ المغــرب مـا قبــل الحمايـة". المــام"القطبية المزدوجة عل المبدأ الموحد للملكية و عل قوة مبدأ 

أمـا طبيعـة الضاع الطبقر
ي من جهة .طبقة المخزن: و من جهة أخرى. باعتبارها بنيات جماعية فلحية منظمة قبليا: القبائل: الستعمارية فقد كان صاعا ببر

ة الســتينيات وبدايــة الســبعينيات ســجلت الوثيقــة مجموعــة مــن الملحظــات حــول طبيعــة هــذا   الممتــد حــير فــبر
ــ ســياق التحليــل التــاريجي  

و في
ـ  مواجهـة المحـاولت الســتعمارية

  للضاع منـذ البدايــة واســتمراره في
  المشار إليه أعله من خلل التأكيد عل وجود طابع وطيي

الضاع الطبقر

  للشـعب المغربر ــ
ب نضــال التحــرر الــوطيي  ــ صيــ

ياليـة و دور تحالفهمــا في اتيجر  لتحالف طبقة المخزن و المبر ـ . و عل وجود الطابع السبر
ثـم في
ـ  الحقبـة مـا

يــ بخلخلـة بنيـة البورجوازيــة الوطنيــة في ـي الحميميبر ياليـة الحليفبر سياق التحليل أبرزت الوثيقة كيف قامت الطبقـة الســائدة و المبر
ة  ــ ذات السـياق قـدمت الوثيقـة تحليل لتناقضــات النظــام و. بعد الستعمارية و بناء أسس هيمنة تحالف طبقة المخزن و البورجوازية الكببر

في
  مع توضيح الفاق الثورية بالمغرب عبر تقديم محورين لتلك الثورة

  الضاع الطبقر
:لدور الجيش في
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وليتاريــا كجــزء * ياليــة و الصــهيونية وضــد طبقــة المخــزن تقــوم بهــا الجمــاهبر العماليــة و الفلحيــة بقيــادة البر الثــورة المغربيــة ثــورة معاديــة للمبر
.من الثورة العربية

ة ضـمن تحـالف عمـال  فلج ــ يقـوم ببنـاء ســلطة *   القبائل مـن طـرف الجماعـات الفلحيــة المبلـبر
الثورة المغربية ثورة من أجل استعادة أراضي

، ســـــلطة الديكتاتوريـــــة الديمقراطيـــــة الثوريـــــة للعمـــــال و ي ـــــ الفقـــــراء المســـــلحبر ي ة للفلحبر ثوريـــــة للجـــــان العماليـــــة المســـــلحة و الجماعـــــات المبلـــــبر
ي الفقراء .الفلحبر

 
ي ـ :  حول وثيقة

ة أشهر من كفاح التنظيم ـ نقد و نقد ذابر ـ اللجنة الوطنية 1972نونبر  20عشر

ت وثيقة  ة أشهر من كفاح التنظيم" اعتبر المسألة التنظيمية جوهر الخط السياس  للمرحلة المقبلــة، و مـن ثمــة فه ــ تحطـي بأهميــة ..."عشر
ي عليها بعدما حددت محورها الساس  أي بناء الحــزب الثـوري و الهيكلــة التنظيميــة كبر ة، لذلك دعت إل البر إن التنظيــم يسـتمد بنيتــه و. "كببر

يــة أو ــ ممارســة الحركــة الجماهبر  
ــ في ــ للخــط السياس  ــ الــذي يحملــه، باعتبــار أن التنظيــم هــو التجســيد الج  أشــكال علقــاته مــن الخــط السياس 

  جدليتهما المتواصلةم
ه في ي حركة الواقع المراد تغيبر ي النظرية و الممارسة و تأليف دينامييك  وخلق ببر "حلقة الوصل ببر

  التناقض الخط السياس  -1- 
:التنظيم -تجليات طرفي

  الخط العام للمنظمة طرفاه هما الخط السياس  و التنظيم ويتجل هذان الطرفان كما يل  
:هناك حسب الوثيقة وجود تناقض في

ـــــــ خصوصـــــــا بعـــــــد النـــــــدوة الوطنيـــــــة الول المنعقـــــــدة بالربـــــــاط - ـــــــ حصـــــــول تقـــــــدم عل مســـــــتوى الخـــــــط السياس   
( الطـــــــرف الول و يتجســـــــد في

)72 ، إل حدود شتنبر – أكتوبر1972 انظر الوثائق الصادرة سنة )(72 فاتح يناير  –71 دجنبر 31
 ــ تبلــور الــوع  بالضــعف الساس ــ عل مســتوى التنظيــم و تؤكــد الوثيقــة ذلــك عنــد قولهــا ب -

  فيتمثــل في
لــم نســتطع تحقيــق" أمــا الطــرف الثــابي

"تقدم ملموس يمكننا من النتقال إل مرحلة أخرى
  علقته بالتنظيم :خلصة القول

ى، متفاوت للخط السياس  في .هناك تطور متناقض بل، كما سبي
ورة نقده : فما هو الخط التنظي   الذي ساد و أوجب صي

:اللمركزية التنظيمية:السمة الرئيسية للخط التنظي  -ا- 
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ي ب 72 قبل نهاية نونبر "إل المام" كان البناء التنظي   لمنظمة  :يتمبر
، و غالبـــا مـــا كـــان أعضـــاؤها )1  ـــ يغيـــب عنهـــا الطـــابع المركـــزي الملـــزم للمســـتويات التنظيميـــة الدبيـــ

وجـــود قيـــادة وطنيـــة عبـــارة عـــن تنســـيق وطيي
م بقراراتها ي .يجدون صعوبة عل مستوى جعل التنظيمات المحلية و القطاعية تلبر

اكية( الشــتغال بلجــان محليــة كقيــادة للنــواج  )2 و تستنســخ اللجــان المحليــة مفهــوم )مفهــوم الناحيــة كــان موروثــا عــن حــزب التحــرر و الشــبر
  اللجنة المحلية

  تنتدب عضوا منها ليمثلها في
و قد كان هذا الشكل التنظي   يخلق توترا دائمــا : التنسيق الذي يتحول إل تمثيلية للخليا الير

ي الخليا و اللجان المحلية ي الخليا و اللجنة المحلية( ببر ة بؤرة لتوتر دائم ببر   ظلت لفبر
)مثال ناحية الرباط الير

ل عن ثلث أعضاء و ل تتجاوز خمســة )3 ي كانت الخليا ه  الوحدة التنظيمية القاعدية للمنظمة، و كانت تعمل لسباب أمنية بعضوية ل تبي
ي أي تتشــكل خليتــان بــدل خليــة واحــدة ــ .و إذا فــاق عــددها الخمســة مثل ســتة، انقســمت إل اثنــتبر  

ــ ذلــك إل الجــانب الميي  
و يعــود الســبب في

 ــ لعقــد
ة العــدد تــثبر عنــد اجتماعهــا شــكوكا قــد تصــبح مقدمــة لعتقالهــا، كمــا أن أمــاكن الجتماعــات قــد ل تتســع بمــا يكقي حيــث أن الخليــة الكــببر

.مثل هاته الجتماعات الموسعة

 ــ
، خليـة تلميذيـة( كــانت الخليـا تقـوم عل أسـاس قطـاع  أو جغرافي ـ  نفـس الـوقت ... ).خليـة طلبيـة، خليــة الجـ 

يعتـبر مسـؤولو الخليـا هـم في
.ممثلوها داخل اللجنة المحلية أي القيادة المحلية

ة الميدانيــة داخــل مجـال )خلية بج  شعير ( أو جغرافية )مثال خلية بإحدى الثانويات( سواء كانت قطاعية : مهام الخليا فه  القيادة المباشر
ـ  .عملها

 ــ حــدود صــلحياتها المحــددة حســب التقطيــع القطــاع  و الجغرافي
  نشاطها الداخل  تتطرق عبر جداول أعمالها للوضعية العامة في

و في
ــ نفـــس القطـــاع أو المجـــال ـ 

ــ العــــام مـــن خلل .لمهـــام و صــــلحيات الخليـــا خاصـــة إذا كــــانت هنــــاك عـــدة خليـــا عاملـــة في تعالـــج الوضـــع السياسـ 
  تتوصـــل بهـــا مـــن خلل ممثليهـــا داخـــل اللجنـــة المحليـــة

تقـــوم الخليـــة ببلـــورة المهـــام المطروحـــة عل مســـتوى .مناقشـــة الوثـــائق السياســـية الـــير
ــــ توزيــــع المناشــــبر التحريضــــية و الدعائيــــة و القيــــام بالدعايــــة الشــــفوية و تنظيــــم .القطــــاع أو المجــــال الــــذي تنشــــط فيــــه  

و تتمثــــل تلــــك المهــــام في
ي جـــــدد ابات و اســـــتقطاب مناضـــــلبر ـــــ و العمـــــل عل قـــــراءة و مناقشـــــة نصـــــوص كلســـــيكية للفكـــــر... المظـــــاهرات و المشـــــاركة فيهـــــا و قيـــــادة الصي

 
، ماو( الماركس  اللينييي ي ، ستالبر ي ....). ماركس، انجلز، لنبر

:العفوية السياسية والتصور التنظي   -ب- 
ـ  المغربر ــ تشـكل لـدى الجيـل الول 

  كـانت تحكــم الحـزب الشــيوع  التحريقي
وقراطيـة الـير وقراطيــة أو عل الصــح المركزيــة الببر ـ  مواجهـة الببر

في
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وقراطيــة المملة عل القواعــد و الهيئــات "إل المام" المؤسس لمنظمة رد فعل قوي ضد كل أسلوب تنظي   يعتمد القــرارات الفوقيــة – الببر
وقراطية مفرطة   ببر

اكية و قيادته كانت غارقة في .التنظيمية الدنيا دون الخذ بوجهة نظرها و الحال أن حزب التحرر و الشبر
ـ  ارتبـاط وثيـق مـع الطروحــات الول التأسيســية "إل المـام" لقد انبيي الخط التنظي   لمنظمة

  ...") سـقطت القنعـة" انظــر وثيقـة( في
و الـير

ي هما " النطلقة الثورية" نظرت لمفهوم ي أساسيتبر تبر ي : الذي استند عل ركبر
اتيجيتها  –1   بناء اسبر

. عفوية الجماهبر في
  بناء حزبــها الثوري  –2

. عفوية الجماهبر في

ــــ ســــــمته السياســــــية العفويــــــة فكــــــانت اللمركزيــــــة التنظيميــــــة ه ــــــ ي انبييــــــ الخــــــط التنظي  ــــــ كانعكــــــاس لخــــــط سياسـ  بنــــــاء عل هــــــذين المفهـــــومبر
لجنــة التنســيق ( فجــاءت القيــادة .هكذا طبعت اللمركزية كل البنيات التنظيمية و العلقات فيما بينها .لخط تلك سمته " الملئم " الجواب
ـ النــواج  ) الوطنيــة ـي و إل . فتشــكلت كتنســيق للخليــا ) اللجــان المحليــة ( أمــا القيــادات المحليــة . و تنســيقا للقطاعــات ) الفــروع ( تنســيقا ببر

. جانب ذلك تمتعت الخليا و اللجان المحلية باستقللية تقنية حيث كانت تتوفر عل إمكانيات الطبع باستقللية تامة
  عفويـــا .موقعـــا مركزيـــا " النطلقـــة الثوريـــة " هكـــذا إذن اســـتجابت البنيـــة التنظيميـــة لخـــط سياس ـــ احتلـــت فيـــه مفهـــوم

  ســـتبيي
فالجمـــاهبر الـــير

ـــ عل كـــل المســـتويات لـــدعم نضـــالتها و كفاحاتهـــا  
ـــ باســـتقلل ذابر ي ـــ ممركـــز و يتمبر اتيجيتها و حزبــهـــا الثـــوري تحتـــاج لـــدعمها إل تنظيـــم غبر اســـبر

اتيجية الثوريــة و سينصــهر .السائرة حتما نحو بناء حزبــها الثوري و بنــاء أداتهــا الثوريـة   الســبر
  وجــب تنســيقها ســتنبيي

فعل قاعــدة نضــالتها الـير
ي القائمة عل أسلوب الخطابة .حزبــها الثوري ي تفوقت أساليب الدعاية و التحريض الفوقيبر ي الثوريبر و لمواجهة المهام الملقاة عل المناضلبر

وقراطية داخل الجامعة و داخل النقابة   مواجهة الصلحية و التحريفية و الببر
  في
كما ساد أســلوب المناشــبر بــدون ارتبــاط ,و التحريض الفوفر

يــ ســيارات مــن ( بعمل قاعدي مثال توزيــــع منشور بالدار البيضاء وسط المعامل بطريقة فوقية حيث انتقل العديد من رفاق المنظمة عل مبر
و قـد ) مدينة الرباط صوب الدار البيضاء حيث توزعوا إل مجموعات قامت بتوزيــــع منشور يدعو العمال إل تأسيس اللجـان العماليــة الشية
  للكهربـــاء

يـــ الســـبع كمـــا تـــم التوزيــــع عل مســـتوى الســـكك الحديديـــة و المكتـــب الـــوطيي وقـــد . غطـــت المجموعـــات أهـــم المعامـــل الصـــناعية بعبر
 ــــ هــــاته العمليــــة بالعديــــد مــــن أطرهــــا و رفاقهــــا عل شــــكل عمليــــة منظمــــة تقنيــــا مــــن نقطــــة النطلق بالربــــاط إل مدينــــة الــــدار

زجــــت المنظمــــة في
ــ الســبر  

ورية للســتمرار في لقــد كــانت .البيضــاء حيــث انطلــق مــوكب الســيارات تســبقه ســيارة مكلفــة بمراقبــة الطريــق تقــوم بإعطــاء الشــارة الضيــ

ــــــــ  
اجــــــــات " الســــــــيارات مملــــــــوءة بــــــــآلف المناشــــــــبر و كــــــــان الحــــــــرص عل عــــــــدم الســــــــقوط في ــــــــ يــــــــد )الحــــــــواجز المنيــــــــة"( البر  

ــــــــ الســــــــقوط في  
وتلفي
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... من درك و بوليس " المنية " الجهزة
  ينظر إليها للعمل وسط الطبقة العاملــة و مــن

ة تعكس إل حد كببر التصور السائد آنذاك للكيفية الير كانت العملية ل تخلو من مخاطرة كببر
وقراطية و نواة سلطتها المقبلة "اللجان العمالية الشية "أجل بناء   مواجهة الباطرونا و القيادات الببر

.أداة قيادة الطبقة العاملة لنضالتها في
ي فيهــا و هــم ــ جمــال –محمــد البكــراوي –عبــد ا المنصــوري –أنــس : لعطــاء فكــرة عــن حجــم العمليــة نــذكر أســماء بعــض المســاهمبر بلخضي

ـــــــ فقبرـــــــــ ـــــــ -بلفريــــج –علـ  ـــــــ - فــــــــؤاد الهللـ  ـي ـــــــ – عبــــــــد العزيــــــــز المنبه ـــــــــ – عبــــــــد الرحيــــــــم زهبرـــــــــ و رفــــــــاق - عبــــــــد الحميــــــــد أمبر زهــــــــور بــــــــن شمسـ 
. و أساتذة,تلميذ , طلبة , آخرون

بات القمـــــــع الـــــــذي تعرضـــــــت لـــــــه منظمـــــــة ـــــــ   تصـــــــاعدت لتعـــــــرف أوجهـــــــا ســـــــنة "إل المـــــــام "أمـــــــام صي
النطلقـــــــة "انكشـــــــف خـــــــط ,1972 و الـــــــير

ـ  وجودهـا كمــا ظهـر جليـا عجـزه عـن كيفيـة "الثورية
كتصور عاجز عن إعطــاء جــواب عــن متطلبــات مواجهـة القمـع الـذي بــات يهـدد المنظمــة في

اتيجية للثورة اتيجية للتنظيم مرتبطة جدليا باسبر .بناء اسبر
يــة وتعمــق تناقضــات النظــام    ظـل زخـم نضــال  للحركـة الجماهبر

ة )1971انقلب يوليـوز(وضعت المنظمة أمام محك صعب في وتصــاعد وتبرــ
ـــ البعيــــدة عــــن مقــــر الذاعـــــة و التلفـــــزة( القمــــع، فكـــــان أن قـــــررت عقــــد نــــدوتها الوطنيـــــة الول بالربـــــاط نهايـــــة)  النــــدوة تمـــــت بأحــــد المنـــــازل غبـر

ـ  الخـط السياسـ  لمنظمـة  .72 يناير1 دجنبر – 31 أي72 بداية يناير 71 سنة
فقبـل النـدوة كـانت".  إل المـام" شكلت الندوة بداية تحـول في

اتيجية " و مـن هــذه الوثـائق ". النطلقــة الثوريـة " هناك محاولت لنقد الخـط السياس ــ لكـن ظلـت حبيســة مفهـوم اتيجية الثـورة و اســبر اســبر
  مايو " التنظيم

وقد شكلت الوثيقة لبنة أول عل طريق نقد الخط السياس  و التنظي   حيث أكدت عل أهمية التنظيــم ,1971 الصادرة في
ي الثـــوري ورة التأســـيس لمنظـــور العمـــل الجمـــاهبر ـــ ي و صي الـــذي لـــم " مفهـــوم النطلقـــة الثوريـــة " لكـــن الوثيقـــة ظلـــت حبيســـة .المركـــزي المـــتبر

 ـــــ تحكـــــم العفويــــة و التصـــــور الميكـــــانيك  لمراحـــــل الثــــورة و تشـــــكل التنظيـــــم و عجـــــزه عــــن حـــــل معضـــــلة بنيتـــــه
تتخلـــــص مـــــن ســـــلبياته المتمثلـــــة في

ة  ــ النقــد المــوجه لهــا مــن طــرف وثيقــة . البورجوازيــة الصــغبر
ة أشــهر " فلــم تســتطيع كمــا جــاء في  ــ ..." عشرــ

ورة فهــم دور التنظيــم في مــن إدراك صيــ
ورة إدراك   حسب نفس الوثيقة صي

:مرحلة تقدم حركة الجماهبر العفوية و بناء الدوات الثورية مما يعيي
  كل مرحلة )1

  حركة الجماهبر في
ي و بلورة المواقع و الفصائل المتقدمة في .دور تركبر

يتم ذلك عبر انـدماج الطليعـة بحركـة الجمــاهبر العفويـة و عل رأسـها الطبقـة العاملـة مـن خلل الممارســة السياســية و التنظيميــة اليوميــة و )2
  مواقعها المتقدمة أول

.الطويلة النفس داخل هذه الحركة و في
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  مرحلة بناء الداة الثورية يتطلب تنظيما مركزيا متينا )3
ي و البلورة في كبر .دور البر

ة الممتدة من الندوة الوطنية الول إل حدود نونبر -ج-    الفبر
.1972واقع المنظمة في

  حياة 1972 شكل صيف 
ي " إل المام " منعطفا تاريخيا في تبر ي فبر : و كذلك زمنا انتقاليا ببر

له أطروحـــــة مركزيـــــة عـــــبر عنهـــــا مفهـــــوم )1 ي اتيجر  خـــــاطئ تخـــــبر ت بســـــيادة خـــــط العفويـــــة المرتكـــــز إل مفهـــــوم اســـــبر ـــــ ي ة أول تمبر النطلقـــــة " فـــــبر
ـــــ مفهـــــوم " الثوريـــــة  

ـــــ بنـــــائه عل تبيي  
ـــــ خـــــط اعتمـــــد في  

ـــــ في و اللمركزيـــــة التنظيميـــــة كخـــــط "القيـــــادة كتنســـــيق " الـــــذي عـــــرف تجســـــيده التنظي  
نقـد و نقـد : أشـهر مـن كفـاح التنظيــم 10" إل حـدود صـدور وثيقـة )1970 غشـت30( ســيطبع هـذا الخــط مسـار المنظمــة منـذ تأسيســها .عــام

ــ ـ 
  صـــاحبتها اســـتنفذ خـــط 1972 بعـــد معـــارك . نونـــبر 20 المعروفـــة اختصــــارا بتقريـــر " ذابر

ى الـــير يـــة و العتقـــالت الكـــبر السياســــية و الجماهبر
اجع و دخـــول حالـــة انكمـــاش، فالعديـــد مـــن رفاقهـــا ســـيدخلون الشية التامـــة العفويـــة حـــدوده القصـــوى و وجـــدت المنظمـــة نفســـها مضـــطرة للـــبر

  حالة ترقب
.بينما العديد الخر كان في

بــها النظــام عل نشــاطها .وضـعت محاولـة الجتثــاث أمــام المنظمــة رهــان التحـدي و الســتمرارية   صيــ
و لرفعــه و الخـروج مـن حالــة التطويــق الــير

  خطها و مراجعة أخطائها و نقدها و تقويم مسارها الثوري،
ء الذي أنجزه ثلة مــن الرفــاق و عل كان عليها أن تلتفت إل نقط الضعف في  

السر
ة نقاشـــات مســـتمرة غالبـــا مـــا كـــانت تكـــون ثنائيـــة تلفيـــا للقمـــع1972 هكـــذا شـــكل صـــيف .رأســـهم الشـــهيد عبـــد اللطيـــف زروال كـــان الرفيـــق .فـــبر

ــ كــــل التجاهـــات و بشية تامـــة ) الســـم الحرك ــــ للشـــهيد زروال ( محمـــود ـ 
يـــدونها بعـــد , كـــان يســـتمع إل ملحظــــات و أفكــــار الرفـــاق, يتحـــرك في

ة وصفة كانت تلزمه دائما بحيـث كـان يتقنهـا إل أبعـد الحـدود ي و بفكـره الجـدل  أدرك كنـه الخـط الـذي سـاد داخــل . تحليلها و تركيبها و ه  مبر
ــــــ عــــــرف تقــــــدما هــــــائل شــــــكلت المنظمــــــة آنــــــذاك حيــــــث وضــــــع يــــــده عل التنــــــاقض الــــــذي كــــــان يحكــــــم التجربــــــة مــــــن حيــــــث وجــــــود خــــــط سياس 

اتيجية الثوريــة" وثيقــة إحــدى لحظــاته اليجابيــة و ضــعف أساس ــ عل مســتوى التنظيــم الــذي لــم يعــرف إنجــازا ملموســا يمكــن "مســودة الســبر
 ـــ طياتهـــا مجهـــودا جماعيـــا للعديـــد مـــن ..." اشـــهر مـــن كفـــاح التنظيـــم 10" و إذا كـــانت وثيقـــة .المنظمـــة مـــن النتقـــال إل مرحلـــة أخـــرى

تحمـــل في
  مضمونها بصمة قوية للرفيق محمود

. الرفاق فالوثيقة حملت في
ــ وضــع التنظيــم الــذي بــدأ يعــرف حالــة انحبــاس و تقهقــر ســيجعل مــن ي ــ الــذي عــرف تقــدما و ببر ــ مســتوى الخــط السياس  ي إن حــل التنــاقض ببر

شــاد بهــا إل حــدود " . إل المــام " إحــدى أهــم وثــائق ... "أشــهر 10"  وثيقــة وهنــا لبــد مــن تســجيل أن –.1980 و قــد دام العمــل بهــا و السبر
  ظروف بالغة التعقيد نتيجة تفاعل ثلثة عوامل

: ذلك الوع  بأهمية التنظيم و مركزيته بالنسبة للمرحلة فقد جاء في

359



: الوثائق الساسية1980 ــ 1970المنظمة الماركسية ــ اللينينية المغربية "إل المام": الخط الثوري: 

ي المغاربة )1 ي اللينينيبر   تطرحها عل الماركسيبر
. تنام  نضالت الجماهبر و المهام الير

يــة و الحركــة الثوريــة )2   كــان يقــوم بهــا النظــام ضــد الحركــة الماركســية اللينينيــة و ضــد الحركــة الجماهبر
تزايــد القمــع و محــاولت الجتثــاث الــير

.المغربية
ا مـــا كـــان يتـــم )3 اتيجية و آراؤه التنظيميـــة و إن كـــان هـــذا الجـــانب كـــثبر بـــروز ثلثـــة تيـــارات متصـــارعة داخـــل المنظمـــة لكـــل منهـــا تصـــوراته الســـبر

  ظل عوامل موضوعية و ذاتية بالغة التعقيد .ضمنيا دون إفصاح واضح
.هكذا إذن سيتطور الوع  بأهمية التنظيم في

يــــة واســــعة 1971 بعــــد انقلب يوليــــوز ــــ النظــــام و ...) طبقــــة عاملــــة , شــــبيبة مدرســــية ( ســــتنطلق حركــــة جماهبر ي رافقتهــــا حملــــة مســــاومات ببر
. الحزاب الصلحية

ـــــ هـــــذه الحقبـــــة أصـــــدرت منظمـــــة  
ي " وثيقـــــة " إل المـــــام " في   حـــــددت فيهـــــا طـــــابع المرحلـــــة و كـــــذا " قـــــاطرة الجمـــــاهبر و قـــــاطرة المســـــاومبر

الـــــير
  كــانت تخوضـها حركــة الشــبيبة الثانويــة و الحركــة الطلبيــة ضــمن زخــم نضــال  .الشعارات المناسبة

  المعركة الـير
م  المنظمة بكل قواها في

وسبر
.كببر

يــــة و ابتــــداء مـــن شــــتنبر ة 1971و تحـــت ضــــغط الحركـــة الجماهبر كيبـــة البورجوازيــــة الصـــغبر ســــيتم إقــــرار النــــدوة الوطنيـــة لمعالجــــة معضـــلة البر
ة أن تتجــدر : ولهــذا الغــرض تــم تحديــد الســؤال المركــزي الــذي وجــب عل النــدوة الجابــة عنــه. للتنظيــم كيــف يمكــن لمنظمــة بورجوازيــة صــغبر

وليتارية ؟ داخل الطبقة العاملة، طليعة الثورة، من أجل بناء الداة الثورية البر
  طرحه

  ساهمت في
: لفهم هذا السؤال لبد من إدراك العوامل الير

  اعقبــت انقلب يوليــوز ـ 1
ة الــير بــدأت البنيــة التنظيميــة للمنظمـــة تعــرف تفككــا صــاحبه تعمــق نزعــة ســلبية لــدى العديــد مــن1971 بعــد الفــبر

ية من طاقات ثورية كامنة .الرفاق خاصة إزاء ما أبانت عنه النضالت الجماهبر
ي ـ 2 ي مــن أبنــاء الكــادحبر ة للتنظيــم و تزايـد الـوع  و تجــدره لـدى فئــة مــن المناضــلبر كيبة الطبقية البورجوازية الصــغبر ي البر تنام  حدة التناقض ببر

ء ـ 
وليتاريـة و الكادحـة، السر ي منحـدرين مـن الجمـاهبر البر ي بروليتاريبر ء الذي أكدته الندوة الوطنية نفسها حيث أبانت عن صعود لمثقفبر  

السر

ــ انطلقــت حملت القمــع بمــوازاة مــع تنــام  ي ــ الخطــوط الثلثــة حبر ي الــذي كــان لــه أثــر كــببر عل مجريــات التطــور فيمــا بعــد لمــا انفجــر الضاع ببر
ية . الحركة الجماهبر

 –71 دجنبر 31 انعقدت الندوة الوطنية الول للمنظمة بتاريــــخ ) عل مستوى النواج  و القطاعات( قبل ذلك و بعد ندوات تهييئية محلية
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ي جرى النقاش حول الخط السياس  و معضلة بناء تنظيم ثوري 1972 يناير 1 . بمدينة الرباط و عل امتداد يومبر
:كان للندوة الوطنية إيجابيات منها

ـ  جــو مفعـم بسـلبيات جـاءت كـرد فعــل عـن واقـع البنيـة البورجوازيــة . انتخــاب لجنـة وطنيـة باعتبارهـا قيـادة مركزيــة-
لكـن هـذا النتخـاب جـاء في

ة للتنظيـــم ممـــا ن  نزعـــة إخضـــاع انتخـــاب ) . ( التمثيليـــة الجغرافيـــة و القطاعيـــة ( وأخضـــع العمليـــة النتخابيـــة للتمثيليـــة " عمالويـــة " الصـــغبر
) . القيادة إل التمثيلية كمقياس لنتخاب العضو

ة للتنظيــم - كيبــة الطبقيــة البورجوازيــة الصــغبر ـ تعــارض مــع البر ـ 
ي أو مــن أصــول كادحــة و ذلــك في ـ بروليتــاريبر ـي ي مثقفبر و ســيكون .ظهــور مناضــلبر

ة مـــــــا بعـــــــد النـــــــدوة الوطنيـــــــة الممتـــــــدة إل حـــــــدود صـــــــدور   عرفـــــــت أوجهـــــــا فـــــــبر
لهـــــــذا أثـــــــره الكـــــــببر عل المعـــــــارك السياســـــــية و اليديولوجيـــــــة الـــــــير

.1972 نونبر 20 تقرير
اتيجية الثورية-   النقاش حول السبر

ورة الستمرار في اتيجية القواعد الحمراء ( إقرار الندوة الوطنية بضي )… خاصة اسبر
ورة العمل من أجل إصدار جريدة مركزية للتنظيم- .تأكيدها عل صي
.مارس لحقا 23 أي منظمة " ب " العمل عل تحقيق الوحدة مع تنظيم-
ي- ورة العمل وسط الطبقة العاملة و الفلحبر .التأكيد عل صي
  الخلصات جاءت لتدعيم العمل وسط الحركة الطلبية و التلميذية و العمل وسط الحياء الشعبية-

.بافر
ورة البلورة للخط السياس  والتنظي   وعوامل الدفع ومحركاتها - :د ـ سبر

ورة بلــورة الخــط السياس ــ و التنظي  ــ لمنظمــة  ــ خــط مســتقيم بقــدر مــا 72 نونــبر  –71 خلل مخــاض نهايــة " إل المــام " إن ســبر
لــم يتقــدم في

ـــ نونـــبر  
ـــ خـــط منعـــرج قبـــل أن يجـــد خاتمـــة مســـاره في  

يـــة و تنـــام  القمـــع و احتـــداد الضاع 72 ســـار في وذلـــك تحـــت تـــأثبر و وقـــع الحركـــة الجماهبر
ي أطراف النظام و فئاته   و التناقضات الطبقية ببر

)72 و غشت 71 انقلبر  يوليوز ( الطبقر
  كــان يطرحهــا الوضــع السياس ــ العــام و الضاعات

 ــ هــذا الســياق لــم تعــد الطروحــات التأسيســية قــادرة عل الجــواب عــن الســئلة الملحــة الــير
في

  البلد
.الطبقية الدائرة في

  دارت داخلهــــا،
  انطلقــــا مـــن نقاشــــاتها الداخليــــة و بــــالقراءة المتأنيــــة لوثــــائق المرحلــــة و للضاعات الــــير

يمكــــن الجــــزم بــــأن جدليــــة التنــــاقض الــــير
اتيجية التنظيم كانت تهيمن بكل إشكالتها عل الحياة الداخلية لمنظمة إل اتيجية الثورة و اسبر ". المام " ترسمها اسبر
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اتيجر  السابق   استطاعت تدريجيا عزل النواة الساسية للفكر السبر
اتيجية الير مســودة " أي ما قبل صدور( و عمليا كان قصب السبق للسبر

اتيجية الثوريـــــة  ـــــ يونيـــــو "حـــــول الســـــبر
ـــ مفهـــــوم أساس ـــــ أطلـــــق عليــــه منــــذ التأســـــيس  )72 في ـ 

النطلقـــــة ...) " ســـــقطت القنعـــــة ( و المكثفــــة في
". الثورية

ـ يونيــو ـ 
اتيجيا ســار النقــد بطيئــا إل أن اكتمـــل في اتيجية الثــورة و :" مثـــال ( و إذا اســـتثنينا بعــض الوثــائق ) انظـــر الوثــائق الســابقة  (72 اســـبر اســـبر

اتيجية التنظيم   طرحت فكرة التنظيم المركزي و وثيقة "اسبر
  الوضع الراهن " الير

  كـانت أول وثيقـة تكلمــت  )72 مارس 19" (  مهامنا في
الير

ي " عــــن مفهــــوم ي الثــــوريبر فبر ــــ مفهــــوم الطليعــــة الثوريــــة و علقتهــــا ..." الوحــــدة الجدليــــة " إضــــافة إل وثيقــــة " المحــــبر  
  حــــاولت التــــدقيق في

الــــير
اتيجر  ،... بالتنظيم الثوري للجماهبر اتيجية التنظيمية عائمة و غامضة غبر مسايرة لتطور الخط السبر .فعموما ظلت السبر

  ما كان يس 
ل في ي ة للتنظيم " كانت المسألة التنظيمية آنذاك تخبر ". إشكالية البنية البورجوازية الصغبر

اتيجية التنظيم"وثيقة -1- اتيجية الثورة واسبر :ونظرتها التنظيمية "اسبر
اتيجية الثوريـة بالعتمـاد عل مفهـوم   هذا السياق حاولت الوثيقـة معالجـة الموضـوع بعـد تقـديم طرحهـا للســبر

و كـان " النطلقــة الثوريـة " في

 ــ
اتيجر  لحســم الســلطة يقــوم عل شــكل النتفاضــة الروســية في  ــ طــرح اســبر

ورة تبيي ورة (1905 أن طرحــت مــا أســمته بضيــ ســتكون فاشــلة بالضيــ
  ستشـــكل مقدمـــة النطلقـــة نحـــو حـــرب التحريـــر الشـــعبية " النتفاضـــة الفاشـــلة " حســـب الوثيقـــة و لـــذلك أطلـــق عل هـــذا الطـــرح مفهـــوم

الـــير
.بمعناها العام

ــ اتيجية الثوريــة قــامت الوثيقــة بتقــديم تصــور تنظي   اتيجية التنظيــم ( و بــالموازاة مــع طــرح تصــور للســبر يــدعو إل تشــتيت التنظيــم ) أو اســبر
ة داخل التنظيم عبر التجذر وسط الجمــاهبر و مــن الطــبيع  أن يــدعو. عبر قطاعات الجماهبر المختلفة بهدف قلب البنية البورجوازية الصغبر

ت فيما بعد أنها مفرطة   لمركزية تنظيمية اعتبر
.هذا التصور إل تبيي
ة أشــهر " و قـد سـلطت وثيقـة ة أنهـا ظلــت ســجينة لمفهـوم ..." عشرــ بكــل مـا تحملـه مـن عفويـة "النطلقــة الثوريــة " نقــدها عل الوثيقــة معتــبر

ة للتنظيم   تصور ميكانيك  لمراحل الثورة و لشكل التنظيم و لذلك لم يكن بإمكانها حل معضلة البنية البورجوازية الصغبر
ثم كونها سقطت في

ي   تركبر
  مرحلة تقدم حركة الجماهبر العفوية و بناء الداة الثورية بما يتطلبه من دور للطليعة الثورية في

و قاصة بالتال  عن فهم دور التنظيم في
 ــ كــل مرحلــة، و ذلــك حســب تقريــر

 ــ حركــة الجمــاهبر في
مــن خلل انــدماج الطليعــة بحركــة 72 نونــبر 20 و بلــورة المواقــع و الفصــائل المتقدمــة في

الجمـــاهبر العفويـــة و عل رأســـها الطبقـــة العاملـــة بمختلـــف الســـاليب و ممارســـتها العمـــل السياس ـــ و التنظي  ـــ اليـــوم  و الطويـــل النفـــس داخـــل
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  مرحلـة بنــاء الداة ممــا يتطلــب تنظيمــا مركزيــا قـادرا عل إنجـاز
ي و البلورة في كبر   مواقعها المتقدمة أول، و كذلك القيام بدور البر

هذه الحركة و في
.هذه المهمة، تنظيما يتوفر عل قيادة صلبة

  الوضع الراهن "وثيقة-2- 
) :72 مارس 19" (  مهامنا في

 ــ خطــوطه العريضــة 
 ــ البلد ( قــامت هــاته الوثيقــة بتقـديم تحليــل سياس ــ ســليم في

 ــ الوضــع السياس ــ العــام في
و كــان عليهــا أن تطــرح مهــام ) نعيي

 ـــ مواجهـــة القمـــع
 ـــ مـــارس ( التنظيـــم في

 ـــ طـــرح ) . أي اشـــتداد القمـــع عل المنظمـــة 72 نحـــن الن في
و إذا كـــانت الوثيقـــة ه ـــ الول كرونولوجيـــا في

ي" مفهوم ي الثوريبر فبر ـ  إجــراءات تقنيــة دون أن تســتطيع القيـام بمراجعــة نقديـة لخــط التنظيــم و "المحبر
لت مهمــة مواجهــة القمـع في ي لكنهـا اخـبر

 ــ معــزول عــن مفهــوم الحــزب الثــوري و غبرــ ذي .ممارســاته
 ــ سياســة لتكــوين الطــر ذات طــابع تثقيقي

وقــد مــت طرحهــا لحــل معضــلة الطــر بتبيي
ي" صلة عمليـة بمنظمــة ي الثـوريبر فبر ه لبنـاء جهــاز شي قـوي "المحـبر ـئ التنظيــم و تحضـبر أي أن الوثيقـة عجـزت عـن تحديـد مهـام ملموســة لتهير

ء الــذي ل يتماسرــ مــع منظمــة  ــ
ي " السر ي الثــوريبر فبر   طرحتهــا الوثيقــة كــانت غبرــ ممكنــة التحقيــق نتيجــة ".المحــبر

خلصــة القــول أن المهــام الــير
.لغياب أي تقييم للبنية التنظيمية السائدة انطلقا من نقد و تقييم الخط السياس  للمنظمة

اتيجية الثورية و بــذلك  "72 نونبر 20 تقرير " قبل صدور   السبر
اتيجية التنظيم يوازي التقدم الحاصل في   اسبر

لم يحصل أي تطور حاسم في
، الـــذي عرضـــته وثيقـــة المســـودة، " النطلقـــة الثوريـــة " قـــدم نقـــد مفهـــوم ـــ ورية لتقـــدم الخـــط التنظي   ـــ ء الـــذي جـــاءت بـــه الرضـــية الضي ـــ  

السر
ة أشهر من كفاح التنظيم " وثيقة   : عشر

". نقد و نقد ذابر
 : صاع الخطوط الثلثة و انتصار الخط الثوري -3- 
 ــ وضــع هــادئ خــال مــن التناقضــات الداخليــة للتنظيــم 

اتيجر  الجديــد و بلــورة الخــط التنظي  ــ بمــوازاة مــع ذلــك لــم تمــر في إن بنــاء الخــط الســبر
  ل تعتمـد عل معرفـة دقيقـة بتاريــــخ المنظمــة بـل انطلقـا مـن بعـض الفكــار المسـبقة تطبعهـا الحلقيـة و الدعــاءات

خلفا لبعض الكتابات الـير
  تجعل من منظمة

ة الير ي إن مثــل هـاته .مجـرد وعــاء صــخري حكمــه خــط مونوليــثيك  لـم يعـرف الخلف و الضاع " إل المام " الواهية المتحبر
وا   إمـا بالروايـة الشـفوية دون تمحـص أو اســتعادة أقــوال مـن ارتـدوا عـن خــط المنظمــة و غبـر

  التــاريجي
الكتابات كانت تغط  عن عجزها التـوثيقر

ـــ ترويــــج العديـــد مـــن الفكـــار الخاطئـــة عـــن  
ـــ بالموضـــوعية و بـــذلك ســـاهموا في  تحل 

مـــواقفهم و صـــاروا يوزعـــون الحكـــام يمينـــا و يســـارا دون أدبيـــ
.خصوصا " إل المام " الحركة الماركسية اللينينية عموما و عن منظمة

: الذي يمثله الرفيق بلخضي جمال " الغيفاري " الخط-1
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ة أشــهر " الكلم عــن هــذا الخــط الــذي أطلقــت عليــه وثيقــة نعــت هــذا التيــار بالشــبك  .يســتدع  منــا بعــض التوضــيح " التيــار الشــبك  ..." " عشرــ
ــــــ يظــــــل قاصا عــــــن توضــــــيح طــــــبيعته لن ذلــــــك يقتض فقــــــط عل وصــــــف لســــــاليب عملــــــه و الحــــــال أن هــــــذا التيــــــار الــــــذي كــــــان يقــــــوده بلخضي

مناضــل خــبر أســاليب النضــال الثــوري مــن خلل احتكــاكه بمكونــات مــا يطلــق عليــه ) صــيدل  متخــرج مــن إحــدى الجامعــات الفرنســية ( جمــال
ــــــ " عــــــادة وليتــــــاري "و بــــــالخص "أقض اليسارالفرنس  ي وكــــــان عل علقــــــة قويــــــة باليســــــار "اليســــــار البر ا داخــــــل لجــــــان فلســــــطبر كمــــــا نشــــــط كــــــثبر

 
ها .الفلسطييي ة بتقنيات العمل الثوري من لوجستيك وطباعة وغبر .وكان ذو دراية كببر

ــــ أمريكـــــا اللتينيـــــة "ماركســـــيا لينينيــــــا" عل المســـــتوى النظـــــري كـــــان ـ 
ورة الشاع .أقـــــرب إل الغيفاريـــــة و الفكــــــار الثوريـــــة في لـــــذلك كـــــان يـــــرى صيــــــ

ئــ التنظيــم تقنيــا لـذلك فــالثورة عنــده ل تتطلــب ســوى بنــاء تنظيــم شــبك  مهيكــل هرميــا بمعــزل عــن الجمــاهبر و "العنــف الثــوري" بــإطلق و تهيير
و بالنســية لهـذه . مـن حيـث مكونـات الطـرح "نظريـة الفوكــو " إطلق العنف الثوري من طرف ما يسميه الطليعــة الثوريـة متبنيــا بشــكل واضــح

ـــ  
ـــ جمـــال عل تبيي اتيجية ثوريـــة " النقطـــة و مـــن أجـــل المزيـــد مـــن التوضـــيح، يقـــوم الطـــرح الغيفـــاري لبلخضي قريبـــة جـــدا مـــن أطروحـــات " اســـبر

يــ أطروحــات ازيــل بـل خلطـا بينهـا و ببر وليتـاري " كارلوس مـاريغل بالبر نا الوثيقـة الساسـية لهـذا التيـار "اليســار البر بصـدد ( الفرنسـ  إذا استحضـي
هــو إنجيــل بلخضيــ جمــال و كــان يــوزعه " مــوجز حــرب العصــابات المدينيــة " كــان كــراس كــارلوس مــاريغل ) . اســتعمال العنــف الثــوري للنصــار

.شا داخل المنظمة
وليتاريــا  ــ للبر

 ــ أي بنــاء منظمــة ماركســية لينينيــة عل طريــق بنــاء حــزب ثــوري ماركس ــ لينييي
هــذا التيــار لــم يكــن يهمــه بنــاء تنظيــم بــالمعيي اللينييي

اتيجر  الذي يتبناه همــا بنــاء تنظيــم " الغيفــاري "هناك فكرتان لدى التيــار .المغربية و كان هذا التصور منسجما مع الخط اليديولوجر  و السبر
.شبك  مسلح و إعطاؤه واجهة سياسية من خلل خلق جبهة شعبية ثورية

،  
 ــ الخفــاء بطريقــة الســتقطاب الفــردي و النقــاش الثنــابئ

 ــ هــذا الســياق كــان التيــار يعمــل في
 ــ في

وســهلت ظــروف اللمركزيــة التنظيميــة الســائدة في
اير بة 72مارس -المنظمة، عمل هذا التيار إل أن كشفت اعتقالت فبر   تلك الضي

…)72 نونبر 20 انظر تقرير ( عن وجوده و قد كان سببا في
:التيار الصلج   –2

عمه ريمونــد بــن نعيــم ي  ــ 71 بشــكل واضــح بعــد انقلب يوليــوز ) أســتاذ جــامع  ( بــرز هــذا التيــار الــذي يــبر
عنــدما قــدم تحليلــه للوضــع السياس ــ في

  نونبر " لجنة التنسيق الوطنية " البلد من خلل التحليل السياس  المقدم إل
.1971 في

وط السياسية آنذاك   ظل الشر
.كان أصحاب هذا الرأي ل يرون أي إمكانية لنطلق مد ثوري في
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ـ  النســحاب مــن حــزب
  ســاهمت في

اكية " هــذا التيــار الصــلج  كــان يقــوده بــن نعيـم و التــف حــوله مجموعــة مــن الطــر الــير و " التحــرر و الشــبر
هــم   ( مــن ضــمنهم مهندســون و أســاتذة و غبر

ــ الطاقــة ( عبــد الحــق الفاكهــابي  
ــ)أســتاذ ( ، لحســن) مهنــدس مختــص في طبيبــة ( ، زهــور بنشمس 

)الخم ) مهندس إحصاء ( ، بوشعيب) نفسية
و وســينفجر الضاع ضــد هــذا التيــار بمناســبة العــداد " اللجنــة المحليــة " كــان مركــز ثقــل هــذا التيــار بمدينــة الربــاط حيــث كــانوا يســيطرون عل

 ــــ النــــدوة الوطنيــــة ) الفــــروع ( للنــــدوة الوطنيــــة الول للمنظمــــة حيــــث كــــانت النــــواج 
يــــ ممثليهــــا في ئــــ نقاشــــات محليــــة و تعيبر هــــذا . ملزمــــة بتهيير

ي تيارين داخل المنظمة استمر إل حدود ارة الضاع ببر .73 و بداية 72 النقاش هو الذي كان قد أطلق شر
ي كـــانوا يتملصـــون مـــن مهـــامهم ي أن الصـــلحيبر لتوضـــيح الصـــورة أكـــب  أذكـــر أن المعركـــة انفجـــرت بمناســـبة تقييـــم تجربـــة الفـــرع حيـــث كـــان يتـــببر

، تــداول الوثــائق باللغــة الفرنســية بــدل اللغــة العربيــة، عرقلــة المهــام التقنيــة، توزيــــع الوثــائق الوطنيــة، طبــع الوثــائق، النضــالية لتوزيــــع المناشــبر
) سيادة نزعات نخبوية حلقية

ء  
  كل سر

ي في ي متناقضبر :وضع الضاع طرفبر
  للثــورة و يضــخم مــن دور-

بــل يــدعو إل التحــالف معهـا و ل يــرى إمكانيــة اطلق مـد ثــوري " الكتلــة الوطنيــة " طــرف إصــلج  ذو تصــور منشــقي
  البلد خاصة بعد انقلب

ة  .71 في .القاعدة الطبقية لهذا التيار تنت   إل الفئات المتوسطة و العليا من البورجوازية الصغبر
ي -   النضال الثوري الجماهبر

ابات و مظــاهرات، مواجهــات مـع القمــع، توزيــــع المناشــبر الشية بالحيــاء الشـعبية، ( طرف ثوري منخرط في إصيــ
، مـدارس ( قاعدة هذا التيار تتشكل من رفاق الخليا بالثانويات ... القيام بالكتابات الحائطية  

ثانويات الليمون، مولي يوسف، الحسـن الثــابي
)محمد الخامس م

  تعقــــدها بثانويــــة الليمــــون ممثلــــو أهــــم
ــــ الجمــــوع العامــــة الــــير ــــ ثانويــــات أخــــرى حيــــث يحضي  

ي واســــع في كــــانت هــــذه الخليــــا ذات نفــــوذ جمــــاهبر
ســــل القديمـــــة، تـــــابريكت، التقــــدم، ( بالضـــــافة إل رفـــــاق الخليـــــا و اللجــــان بالحيـــــاء الشـــــعبية .الثانويـــــات و الـــــداخليات بمدينـــــة الربـــــاط و ســــل
ـ  النــوادي الســينمائية و نقــابيون بالتحــاد المغربر ــ للشــغل ) الوداية، يعقوب المنصور، العكاري، اليوسفية

و) أســاتذة ( و مناضـلون يعملــون في
إضـــافة إل العديـــد مـــن الرفـــاق الطلبـــة و الـــذي كـــان العديـــد منهـــم يعمـــل )خاصـــة لميـــج( بعـــض كـــادج  الحيـــاء الشـــعبية و الجمعيـــات الثقافيـــة

مــا كــان يجمــع أغلــب هــؤلء الرفــاق هــو انتمــاؤهم إل أصــول اجتماعيــة كادحــة . بالحيــاء الشــعبية و النــوادي الســينمائية و الجمعيــات الثقافيــة
ادوري، ي ضــد النظــام الكومــبر ورة خــوض النضــال الثــوري الجمــاهبر تنتشرــ وســطهم الفكــار الماركســية اللينينيــة و فكــر مــاو أو مــا مقتنعــون بضيــ
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.يطلق عليه بإسهامات الرفيق ماو
سم الخط الثوري طريقه إل النتصار .وسط هذا المنبث النضال  سبر

ـــ هـــاته المرحلـــة هـــو أبـــرز قائـــد للمنظمـــة وجـــد قريـــب إيـــديولوجيا وسياســـيا مـــن هـــاته القاعـــدة،  
  في
فقـــد كـــان آنـــذاك يحســـن كـــان أبراهـــام الشفابر

الســـمع إل القواعــد المناضــلة و كــان ذا طاقــة فكريــة هائلــة شعان مــا أهلتـــه لقيـــادة الضاع شا و علنــا ضــد التيـــار الصــلج  و كــانت آراؤه تجــد
ة ماركســيا لينينيــا مشــبعا بفكــر مــاو و إســهامات الثــورة الثقافيــة الصــينية و .صــدى واســعا وســط القواعــد المناضــلة ــ هــاته الفــبر  

  في
كــان الشفابر

.مطلعا بشكل واسع عل تجارب اليسار الثوري العال  
  ســـاهموا فيهـــا،

ات الـــير   العديــد مـــن الرفــاق الــذين كـــان لهــم دور و أداء و تـــأثبر يختلـــف بحســـب الحـــالت و الفـــبر
منهـــم مــن تحلـــق حـــول الشفابر

، ات لحقة و من هؤلء الرفاق عبد اللطيـف اللعـير  ـي عبـد الحميـد، اعتقل و منهم من استمر إل فبر ، أمبر ، فـؤاد الهللـ  عبـد اللطيـف علـ  فقبـر
.… زروال

 
ـ  خــط مســتقيم صاعا ضـد الخــط الول و الثــابي

بالنســبة للخــط الول ســيعرف نهــايته مـع .عمومـا خــاض الخــط الثــوري بـدون أن يكــون ذلـك في
اير ،72 مارس -اعتقالت فبر   ، بينما الخط الصلج 

  انعقدت في
  الندوة الوطنية الول الير

  72 يناير 1 – 71 دجنبر 31 بعد هزيمته في
و الير
اف بعضـــو اللجنـــة لـــم تنتخـــب زعيمـــه لعضـــوية اللجنـــة الوطنيـــة، ســـيقوم الملتفـــون حـــوله بنهـــج ممارســـة تكتليـــة و حلقيـــة بعـــدما رفضـــوا العـــبر

ــ ( الوطنيـــة الجديـــد ي انعـــدام ) فـــؤاد الهللـ    كـــانوا يتحملـــون المســـؤولية داخلهـــا مســـتغلبر
و حـــاولوا تطـــوير تواجـــدهم داخـــل ناحيـــة الربـــاط الـــير

ــ  
ـ أعلــن أنــه لــن يصــمد في ـي از للتنظيــم حبر ي المراقبــة المركزيــة و تفكــك التنظيــم بســبب القمــع بــل وصــل الحــد بقائــد التيــار الصـــلج  بالقيــام بــاببر

وط المغادرة إل الخارج ئ له شر ي و فر إل الخارج خوفا من القمــع و . العتقال و لذلك وجب عل التنظيم أن يهير هكذا انهار زعيم الصلحيبر
  72 قـــاوم أصـــحابه إل حـــدود نهايـــة

ـــ ظـــروف بالغـــة التعقيـــد بعـــد حملت العتقـــال الـــير  
ـــ هـــاذه المعركـــة في قبـــل النســـحاب مـــن التنظيـــم لتنته 

ـــ حالـــة ترقـــب، بانتصـــار الخـــط الثـــوري الـــذي تشـــكل الكـــثبر مـــن الوثـــائق  
ي أو في تعـــرض لهـــا العديـــد مـــن أطـــر المنظمــــة و أصـــبح الخـــرون متـــابعبر
 ـــ اتجـــاه بلـــورته نـــذكر منهـــا

ة لبنـــات و حلقـــات في  ـــ هـــاته الفـــبر
اتيجية التنظيـــم" الصـــادرة في اتيجية الثـــورة و اســـبر مختلـــف أشـــكال العنـــف "، " اســـبر
اتيجية الثوريـــة ،" جدليـــة بنـــاء الحـــزب الثـــوري و التنظيـــم الثـــوري للجمـــاهبر ) " دراســـة " ( الثـــوري تناقضـــات العـــدو و " " مســـودة حـــول الســـبر

ا " الفق الثوري بالمغرب ة أشهر من كفاح التنظيم " و أخبر   : وثيقة عشر
.نونبر 20 المعروفة بتقرير " نقد و نقد ذابر

 : الطروحات الساسية للوثيقة -4- 
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يــة المتنــام  آنــذاك مــن جهــة و مســتوى الحركــة  ـ مســتوى الحركــة الجماهبر ـي ــ وجــود فــارق نــوع  ببر  
حــددت الوثيقــة معضــلة الثــورة المغربيــة في

و بعد استخلص دروس التجربة منذ التأسيس و لتحقيق القفزة النوعية، .الماركسية اللينينية المغربية و تخلفها كأداة للثورة من جهة أخرى
ورة بنـــاء المنظمـــة الماركســـية اللينينيـــة القـــادرة عل ـــ الثـــوري ســـطرت الوثيقـــة الخطـــوط العريضـــة لســـبر  

ـــ اللينييي و بالســـتناد إل الفكـــر الماركس 
  اتجاه بناء الحزب الثوري و إنجاز الثورة المغربية

 .السبر في
وليتارية و التنظيم الثوري -ا-  ي و جدلية الطليعة البر ي الثوريبر فبر .منظمة المحبر
ـ الســديد  ــ الخــط السياسـ  ي ورة الربــط الجــدل  ببر

ـ ــ بتكتيكــات ( تقــوم الموضــوعة المركزيــة للوثيقــة عل تأكيــد صـي ــ نظــر الوثيقــة خــط سياس   
في

 ـــ كفـــاح الجمـــاهبر
ي مــن " و الــدور الطليع ـــ للتنظيـــم الــذي ) ســـديدة يمكـــن مــن تجــذر الحملـــم في ي الثـــوريبر فبر يتــدعم و يتماســـك كمنظمـــة للمحـــبر

ي . خلل ترسخه و تجذره داخل الكفاح الجماهبر
الجبهــة الشــعبية " بــل كــان عليهـا أن تنتقـد بعــض الطروحــات المشوشــة مـن قبيــل أدركــت الوثيقــة أن هــذا الــدور الطليع ــ قـد تــم إهمــاله تمامــا،

  ظهـــرت داخـــل المنظمـــة ســـنة " الثوريـــة
ـــ إذا لـــم تكـــن جبهـــة .1971 بـــديل للحـــزب الثـــوري و الـــير فالجبهـــة حســـب الوثيقـــة لـــن يكـــون لهـــا معيي

يــة و جــر كــل القـوى ، بناؤها يتــم بتقـدم بنــاء الداة الثوريــة و قـدرتها عل قيــادة الحركـة الجماهبر  
للجماهبر تحت قيادة الحزب الماركس  اللينييي

.الطبقية المعادية للنظام إل ساحة الضاع ضد النظام
ض توفر القدرة. وهذا البناء مرتبط بقدرتها عل النضال اليديولوجر  ضد مختلف اليديولوجيات البورجوازية كما أن بناء الجبهة الثورية يفبر

ــ أفــق فتــح  
ي في  ــ الباديــة و بمــدى الســتطاعة مــن خلل ذلــك عل تفجبرــ طاقــات العنــف الثــوري الجمــاهبر

ــ في  
كــذلك عل تفجبرــ الضاع الطبقر

.طريق الحرب الشعبية
ـــــ جدليـــــة الجمـــــاهبر – التنظيـــــم الثـــــوري و  

  تناولتهـــــا الوثيقـــــة بالنقـــــد تؤكـــــد عل طـــــرف الجمـــــاهبر في
كـــــانت المنظمـــــة عمومـــــا خلل الحقبـــــة الـــــير

  كــــان يعيشــــها تحريفيــــو الحــــزب الشــــيوع  , ذلـــك
وقراطيــــة المميتــــة الــــير اكية( ســــواء كــــرد فعــــل عل الببر عــــة ) حــــزب التحــــرر و الشــــبر ي أو ضــــد البي
  للقوات الشــعبية " الشبكية كما رأينا أعله أو كما كان معروفا داخل يسار

اتجــاه الفقيــه البضي أو ضــد النخبويــة، مـن قبيــل " ( التحاد الوطيي
  ظهرت داخل منظمة

  ظروف السلم و ه  الطروحة الير
ة، و كان يطلــق عليهــا أطروحــة الخــط 23 أطروحة بناء الحزب في   هاته الفبر

مارس في

  مــــن " نظريـــــة النطلقـــــة الثوريــــة " إن مواجهــــة هـــــاته الفكـــــار الخاطئــــة و بالســــتناد إل .الــــداخل 
قــــد أدى بالمنظمـــــة إل إغفـــــال الطــــرف الثــــابي

.التنظيم الثوري : الجدلية
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ـــ كـــل مرحلـــة  
ـــ في ي ـــ الجدليـــة هـــو مركـــز " إن جدليـــة البنـــاء حســـب الوثيقـــة تقـــوم عل تغليـــب أحـــد الطرفبر  

ـــ كـــل مرحلـــة يكـــون فيهـــا أحـــد طرفي  
و في

  هذه المعارك و قيادتها، إن واجبنا، .التناقض
ى هو الندماج في   ظروف المعارك الكبر

ي التنظيم و تدعيمه في   مرحلة أخرى تركبر
". و في

 
:التصورات التنظيمية الجديدة للوثيقة -ب-
اتيجر   باســـتيعاب الــدروس الســابقة و بعــض الســهامات الجزئيــة للوثـــائق الســابقة، وباستحضـــار التطــور الــذي عرفـــه الخــط السياس ـــ و الســـبر

مـن أجــل بنـاء منظمـة ماركسـية " للمنظمة، قامت الوثيقة بوضع محـاور النطلقـة الجديــدة للمنظمــة و رسـم خطوطهـا العريضـة تحـت شـعار
يا   النقط التالية". لينينية طليعية، صلبة وراسخة جماهبر

ال هاته المحاور في ي : ويمكن اخبر
ي من نضالت الجماهبر و يشكلون طليعتها  )1 ي المنبثقبر ي الثوريبر فبر ورة بناء منظمة ثورية مهيكلة من المحبر . صي
 ــ مقدمــة كــل المهــام و ذلــك  )2

 ــ جعــل مهمــة التجــذر داخــل الطبقــة العاملــة في
 ــ الخــط و الممارســة بمــا يعيي

وليتاريــا في اعتمــاد الــدور الطليع ــ للبر
وليتارية .لبناء الطليعة البر

ي فالعكس يكون مغامرة أو شعار بدون مضمون  )3 ي الثوريبر فبر ط بناء منظمة المحبر وليتارية هو شر . بناء الطليعة البر
.اعتماد المركزية الديموقراطية بفهم سديد لجدلية التنظيم الثوري و الجماهبر  )4
  خوض الضاع ضد مختلف اليديولوجيات البورجوازية  )5

  التحليل و في
. استعمال الماركسية اللينينية في

  التحليل بهدف تحقيق الستيعاب الدائم لواقع البلد و تحديد خط المنظمة
  في
.استعمال المنهج الماركس  اللينييي

  بلورهـــا النقـــد المصـــوب لهـــا، حـــددت منظمـــة  )6
ي مـــن النضـــال الثـــوري الـــير إل " انطلقـــا مـــن خطهـــا اليـــديولوجر  و باســـتيعاب دروس ســـنتبر

ي " المام ي الثوريبر فبر   طريق بناء المنظمة الثورية أي منظمة المحبر
وطا بل و أسسا في : شر

ــ و ضــمان تطــبيقه أ – ف عل إطلقهــا قيــادة صــلبة قــادرة عل بنــاء الخــط السياس  ورة تشرــ ومــن هــذا .تســتند عمليــة بنــاء المنظمــة ضــمن ســبر

 
  عملية البناء فكرا و ممارسة ضمن قواعد أساسها النضباط الصارم و ممارسة النقد و النقد الذابر

.المنطلق يكون دور القيادة مركزيا في
ي " بناء منظمة ب – ي الثوريبر فبر   مقدمــة كــل المهــام " المحبر

وليتارية مما يجعل التجذر وسط الطبقة العاملة في   سياق بناء الطليعة البر
يتم في

  و تحطي بالولوية،
.وكل تصور خارج هذا الطرح يعتبر فارغا من أي مضمون حقيقر

ـ  إطـار سياسيا، – ج
يـة يتـم في يــة خلل تلـك المرحلـة أي مسـار تقـدم الحركـة الجماهبر تنطلق الوثيقة من تحليل الطــابع العـام للحركـة الجماهبر
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ي بالعفوية   هذه المرحلة ؟ .خط عام يتمبر
فماذا يكون دور التنظيم في

ـ  كـل مرحلـة،  –1
يـة في ي و البلـورة للمواقــع و الفصــائل المتقدمـة للحركــة الجماهبر كبر ـ  الـبر

يـة ل يتلخـص دور التنظيـم في ذلـك أن الحركـة الجماهبر
 ــ كــل

  وجــب رصــد مواقعهــا المتقدمــة في
ئ و متفــاوت حســب القطاعــات و الفئــات الــير  ــ خــط مســتقيم بــل تعــرف دائمــا تطــورا غبرــ متكــافي

تتطــور في
  دور المركزة و البلورة الذي يقوم به التنظيم؟ .مرحلة

فماذا يعيي
ي و بلــورة كبر   تسمح بالتعرف عل أوضاع الجمــاهبر ممـا يســمح بــبر

ـ أول، رصد تلك القطاعات عن طريق التحليل العام والقيام بالتحقيقات الير
.الشعارات السديدة لنضالها و تحديد الساليب النضالية الملئمة لتحركاتها

ـ مقــدمتها الطبقــة العاملـــة عـــبر ممارســـة سياســية تنظيميـــة يوميــة ـ 
ـ ثانيـــا، تعمـــل الطليعـــة باســـتمرار عل النــدماج بحركـــة الجمـــاهبر العفويــة و في

  مواقعها المتقدمة و عبر الرتباط بطلئعها المناضلة
.طويلة النفس داخلها و خاصة في

 ــ التجربــة الســابقة
ي مــن خلل " لقــد تــم إهمــال الــدور الطليع ــ للتنظيــم في ي الثــوريبر فبر الــذي حســب الوثيقــة يتــدعم و يتماســك كمنظمــة للمحــبر

ي .ترسخه و تجدره داخل الكفاح الجماهبر
ي بتــوفر قيــادة صــلبة ي و البلــورة خلل مرحلــة بنــاء الداة الثوريــة هــو تــوفر التنظيــم المركــزي المــتبر كبر ــ للقيــام بــدور الــبر ط الساس  ـ ثالثــا، إن الشرــ

.قادرة باستمرار عل بناء خط سياس  سديد
  وحدتها عل طريق بناء الحزب الثوري الماركس  -رابعا، استحضار وحدة الحركة الماركسية _

  -اللينينية المغربية و المساهمة في
.اللينييي

خامســــا، اعتمــــدت منظمــــة إل المــــام قــــراءة نقديــــة نظريــــة و سياســــية لتجربتهــــا الســــابقة و اســــتفادت مــــن تجــــارب اليســــار الثــــوري العــــال   و _
.حاولت تدقيق فهمها للنظرية اللينينية للتنظيم عل ضوء التجربة الصينية و بقراءة نقدية للتجربة البلشفية

:هكذا قدمت الوثيقة حصيلة قراءتها النظرية من خلل تأكيدها عل أهم أطروحات خطها اليديولوجر 
  كــــانت التحريفيــــة"

ي قــــد مكنــــت مــــن إحيــــاء و إغنــــاء النظريــــة الماركســــية – اللينينيــــة الــــير ــــ الصــــبر  
ى للثــــورة الثقافيــــة العظ  في إن الفكــــار الكــــبر

، قــد أســدلت عليهــا ســتارا كثيفــا مــن التحريــف و التشــويه ــ ي ، بلــد ثــورة أكتــوبر و بلــد لينبر  
لقــد أعــادت .العالميــة، و عل رأســها التحــاد الســوفيابر
ي و نحن الماركســيون – اللينينيــون المغاربـة لـم يكـن انفصـالنا قطيعــة مـع التحريفيـة المحليــة فقـط، بـل و .الثورة الثقافية راية الخط الجماهبر

ي الـذي يســتند عل قـدرة   نفس الوقت استيعاب المســاهمة العظيمــة للثـورة الثقافيــة و لخطهــا الجمــاهبر
مع كل خط التحريفية العالمية، و في

ـــ صـــنع الثـــورة و قيادتهـــا  
ـــ مختلـــف جبهـــات العـــالم إدراك .الجمـــاهبر الخلقـــة في  

و اســـتنادا إل هـــذه المســـاهمة اســـتطاع المناضـــلون الثوريـــون في
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  كانت تحجب بها المبادئ العظيمة للماركسية
".اللينينية -خيانات التحريفية و إزالة التشويــهات و الغموض الير

ي و مساهمة الثورة الثقافية و نضالت الثورة العالمية تجعلنا نرفع عاليا موضوعة الحــزب الثــوري كانبثــاق لتقــدم و تعمــق" إن جدلية فكر لينبر
 ــــ مقــــدمتها الطبقــــة العاملــــة،

ــــ قيــــادة كفاحــــات الجمــــاهبر و في  
كفاحــــات الجمــــاهبر و تهيكلــــه كحــــزب ثــــوري يســــتند إل المركزيــــة الديموقراطيــــة في

ي خلقة  ".الطليعة الثورية، بكل ما تحمله هذه الموضوعة من مضامبر
 

1973 أبريل 6  الوضع الراهن و المهام العاجلة للحركة الماركسية اللينينية ـ:  حول وثيقة

ــ المرحلــة" إل المــام"إحــدى أهــم الوثــائق السياســية لمنظمــة " اللينينيــة- الوضــع الراهــن والمهــام العاجلــة للحركــة الماركســية "تعتــبر وثيقــة   
في

اتيجية الثلث الهم لنفس الحقبـة. 1980إل  1970الممتدة من  ولـو أن الوثيقـة جــاءت مطبوعــة. وه  بالضافة إل ذلك من الوثائق السبر
  شخصـت ملمحهـا الساسـية وشــكلت ردا حاســما عل الطروحــات اليمينيــة داخـل

ة الـير بخصـائص سياسـية معينـة مســتمدة مـن طبيعـة الفــبر
  وثيقة  23اللينينية المغربية وخاصة تلك المبلورة من طرف منظمة - الحركة الماركسية

  الطبقة العاملة"مارس في
، فلم تغفل"خطة عمل في

اتيجية  اتيجر  سواء من خلل التقييم النقدي لسبر الثورية المتسمة بالبلنكية أو من خلل" مارس 3حركة "الوثيقة الهتمام بالجانب السبر
نامــج للثــورة اتيجيتها الثوريــة، بــل وتقــديم بــديلها الثــوري المصــاغ كبر التأكيــد عل تصــور إل المــام للثــورة الوطنيــة الديمقراطيــة الشــعبية ولســبر

ورة تـدقيق المهـام المنوطـة بالمنظمــة والحملـم قـدمت إسـهامات جديـدة. الوطنية الديمقراطية الشعبية   سياق تفاعلها مع الحداث وصيــ
وفي

اتيجر  لــدى  اتيجية المنظمــة ســائرة عل طريــق" إل المــام"للفكــر الســبر مــن خلل تعريفهــا لمفهــوم العنــف الثــوري وبمزيــد مــن التــدقيق لســبر
 ـــ نقاشـــاتها الداخليـــة" (مواقـــع الصـــدام"وتعميقهـــا وذلـــك بطرحهـــا لمفهـــوم " المســـودة"

وطرحهـــا) او منـــاطق الصـــدام كمـــا كـــانت تســـ  كـــذلك في
ي ل تقبلن التأجيل ي عاجلتبر ورة بناء الخط العسكري وتأسيس المدرسة العسكرية كمهمتبر .لضي

  كــانت تعيشــها وكــون وثيقــة 
، ســاهمت فيــه ظــروف الشية الــير الوضــع الراهــن"إن هــذا الجــانب مــن تاريــــخ المنظمــة ظــل مجهــول لــدى الكــثبر

يــة" والمهام العاجلة للحركة الماركسية اللينينية ت كطبعة شــبه جماهبر ي الول وه  المعروفة أكب  قد نشر ي مختلفتبر قد تم إصدارها بصيغتبر
ية المرتبطة بالتنظيم المركزي المكون أساسا من  ي"موجهة إل عموم مناضل  التنظيمات الشبه الجماهبر ي الثوريبر فبر .وأطــر المنظمــة" المحبر

ت بفقرات خاصة عن المدرسة العسكرية ي .وجاءت الصيغة الثانية موجهة لطر ونواة التنظيم المركزي ولذلك تمبر
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والحلقــات المرتبطــة بهــا" لجان النضال الساســية"و " لجان النضال"لهذا وجب التوضيح بأن الصيغة الول كانت موجهة أساسا إل أعضاء 
ها بالخــارج 23كمــا تــم توزيعهــا عل مناضــل   ــ القطاعــات النقابيــة وتــم نشرــ  

مــارس ســواء مــن داخــل الحركــة الطلبيــة أو الحركــة التلميذيــة أو في
ي لم يطلع عل النسخة الثانية بل حير الصيغة الول ظلت مجهولة لدى الكــثبر منــه. بشكل واسع أكب    من المناضلبر

وإذا كــانت. الجيل الثابي
فوه   ســـاهم فيهـــا أطـــر التنظيـــم المركـــزي وخاصـــة محـــبر

  دارت حولهـــا والـــير
النســـخة الثانيـــة محـــدودة النتشـــار فكـــذلك النقاشـــات الداخليـــة الـــير

ـــ يســـبر نحـــو بلـــورة خطـــة عمليـــة مـــن أجـــل الوصـــول إل. الثوريـــون ـــ جـــو مـــن الكتمـــان كـــان التفكبر  
وكـــانت قيـــادة المنظمـــة قـــد حســـمت المـــر وفي

ـــــ تاريــــخ المنظمـــــة خاصـــــة بعـــــدما تعرضـــــت لـــــه مـــــن تطـــــورات لحقـــــة نتيجـــــة القمـــــع. الهـــــدف  
ومـــــن الطـــــبيع  أن تظـــــل هـــــذه النقطـــــة غامضـــــة في
وما يمكن تأكيده الن هو كون مخطط بناء المدرســة العســكرية ومعهـا الخــط. 1980والعتقالت ونتيجة التحولت الطارئة عل خطها بعد 

العســكري والطــر العســكرية الول لــم يكــن مجــرد فكــرة عــابرة بــل ذهــب بعيــدا إل حــد وضــع ســيناريوهات لنجــازه مــن خلل العلقــة بفصــيل
  يساري آنذاك 

ي(فلسطييي   ستنجز هاته المهمة) الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطبر
.ومن خلل تحديد أسماء الطر الير

ـ  لحظـات سـابقة" المدرسـة العسـكرية"بــالعودة إل الـوراء نجـد أن فكــرة 
ة بـل ســبق طرحهـا في ـ  تلـك الفـبر

لـم تكـن جديـدة تمامـا عل المنظمــة في
  سنة 

ورتها وذلك في ي طرح مجموعة من الرفاق صي   بداية التأسيس حبر
   1970سواء في

قبيل صدور الوثيقة 1973ثم عادت سنة  1971وفي
 ـــ أبريـــل 

يـــ العمـــل السياس ـــ والعمـــل المســـلح وكـــانت. 1973في ورة الربـــط ببر الطـــرح الول جـــاء مـــن مجموعـــة مـــن التلميـــذ الـــذين كـــانوا يـــرون صيـــ
  وآخرون يتعذرون بأسباب تقنية

  جـو خلفــات قويـة داخـل ناحيـة الربـاط،. القيادة وخصوصا بعض الرفاق منهم الشفابر
  المرة الثانية، وفي

في
ورة الهتمـــام- تقـــدمت الخليـــة الساســـية للتلميـــذ –وكـــانت تضـــم أعضـــاء مـــن ثانويـــة يوســـف وثانويـــة الليمــــون ــ بورقـــة ضـــمنتها رأيهـــا حــــول صـي

قــد ظلــت دون تجــاوب أو تــأثبر يــذكر- لكــن هــاته المحــاولت –ول شــك أن رفــاق آخــرون كــانت لهــم نفــس الفكــرة. الســتعجال  بالعمــل المســلح
.1973مارس  3حير حدود انطلق حركة 
كان لهـا الثــر الكـببر عل رفـاق ومناضـل  المنظمــة وظهـرت أفكــار عديـدة تنتقـد المنظمــة عل تأخرهــا 1973مارس  3وعندما انفجرت أحداث 

ـــ موضـــوع إطلق العنـــف الثـــوري والعـــداد لـــه، بـــل كـــان هنـــاك مـــن تـــأثر بالطروحـــات البلنكيـــة ودافـــع عنهـــا  
ـــ هـــاته الجـــواء جـــاءت وثيقـــة. في  

في
لتعيـــد المبـــادرة للخـــط الثـــوري داخـــل المنظمـــة وذلـــك مـــن خلل تحليلهـــا الـــدقيق للمرحلـــة وللمهـــام المنوطـــة" الوضـــع الراهـــن ومهـــام الحملـــم"

كــان لصــدورها وقــع جيــد داخــل التنظيــم الــذي درســها وناقشــها عل كــل المســتويات، تنظيمــات. بالحركــة الماركســية اللينينيــة مــن أجــل إنجازهــا
يــة، خليــا، لجــان محليــة، لجنــة وطنيــة وكتابــة وطنيــة  ــ. شــبه جماهبر

 ــ إنجــاز مهامهــا وفي
ورية لســتمرار المنظمــة في أعــادت الوثيقــة اللحمــة الضيــ
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  داخل الحملم
  التيار اليمييي

.خوض صاعها السياس  واليديولوجر  في

 
اللينينية- الوضع الراهن والمهام العاجلة للحركة الماركسية "بصدد وثيقة : الجزء الثابي

كــانت ثلث أحـداث أساسـية قـد هـزت الوضـع السياسـ  العـام" الوضع الراهن والمهام العاجلة للحركة الماركسية اللينينية"عند صدور وثيقة 
ة  ـي تهـا الوثيقـة متمبر   اعتبر

، وتبقـر مطروحــة"بالبلد، ووضعت عل المحك التحاليل السياسية السابقة للحملـم، تلـك التحاليــل الـير بـرد انفعـال 
أخــذها شــكل تحاليــل صــحافية، وقتيــة دون نظــر اليهــا ضــمن مرحلــة تاريخيــة" "عل مســتوى الحــداث الرســمية دون ربــط بالعلقــات الطبقيــة

 
."...من نمو الضاع الطبقر

:هاته الحداث السياسية المشار إليها أعله ه 
.الهجوم الواسع الذي دشنه النظام ضد الحركة الثورية -1 
ها عل اليسار الثوري" 1973مارس  3"بروز حركة  -2  .وعملياتها المسلحة وتأثبر
اجع"ظهـــور  -3 يـــة والـــبر الـــذي يـــرى أن التجـــاه الساس ـــ للنظـــام هـــو جمـــع قـــواه وحـــل" مـــارس 23"داخـــل منظمـــة " خـــط ردة الحركـــة الجماهبر

يــة وضــد ياليــة حــوله وتــدعيمه وتصــعيده للرهــاب والبطــش الــذي يمارســه ضــد نمــو الحركــة الجماهبر تناقضــاته والتفــاف مختلــف القــوى المبر

.اليسار الثوري والجناح البورجوازي الصغبر البلنك 
  أحد أبرز قادتها  23ارتبط هذا الخط السياس  الجديد داخل منظمة 

بالداخل ولذلك) 1972بعد (مارس باسم منظره آنذاك محمد الكرفابر
  هــــو الـــذي كــــان قـــد صـــاغ الوثيقـــة المؤسســــة لهـــذا الخــــط تحـــت عنـــوان 

، وفعل محمـــد الكرفــــابر  
ــ الطبقــــة"ســــ   بخــــط الكرفــــابر ـ 

خطــــة عمــــل في
.)الرجح شهر مارس من نفس السنة (73الصادرة سنة " العاملة

ي عل جميــــع المســــتويات بحيــــث كــــل القضــــايا التاكتيكيــــة ــــ ومتناقضــــبر ي ــــ مختلفبر ي ، صاع خطبر ــــ ي ــــ التنظيمبر ي دشــــنت الوثيقــــة صاعا مفتوحــــا ببر
يــــة يــــ والطــــارات الشــــبه الجماهبر اتيجية وحــــير الخــــط اليــــديولوجر  قـــد أصــــبحت مجــــال صاع واســــع عـــم القواعـــد المناضــــلة للتنظيمبر والســــبر

  23بعد التحول الطارئ عل خط منظمة" إل المام"ومن المعلوم أن منظمة إل المام قد انفردت بإصدار جريدة . المرتبطة بها
مــارس الــير

يــ بـادرت منظمـة ". مـارس 23"قـامت بـدورها بإصـدار جريــدة خاصـة بهـا تحـت اسـم  ـي الخطبر إل خـوض" إل المـام"وبعـد احتــدام الخلف ببر
يـــا وأصــدرت وثيقــة    تعتــبر ردا عل وثيقــة " الوضــع الراهـــن ومهــام الحركــة الماركســية اللينينيـــة"الضاع جماهبر

خطـــة عمــل داخــل الطبقــة"الــير
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  أصدرتها منظمة " العاملة
ي بالضـافة للوثيقـة والـدور المركـزي لجريـدة (وخدمــة لهـذا الهـدف . مـارس23الير "إل المـام"أي الضاع الجمــاهبر

ة المركزيــة الداخليــة   ــ للطروحــات اليمينيــة" الشــيوع "ســاهمت النشرــ
 ــ نشرــ مجموعــة مــن الوثــائق لتعميــق النقــاش والنقــد الماركس ــ اللينييي

في
 ).داخل الحركة الماركسية اللينينية المغربية
  
  نقد الخط اليمييي

اجع"ساهمت الوثيقة في يــ بالعديـد مـن الطروحــات " خط الردة والبر ي مـن التنظيمبر ممـا كـان". الماميـة"وزودت المناضـلبر
 ـــ تطـــور الضاع داخـــل 

  وهـــو التجـــاه الـــذي أســـمته إل المـــام ب 23لـــه أثـــر كـــببر في
 ـــ انبثـــاق تيـــار معـــارض لخـــط الكرفـــابر

مـــارس نفســـها وســـاهم في
 ـــ أبريـــل  23وقـــد أرخـــت النـــدوة الوطنيـــة لمنظمـــة ". التجـــاه اليجـــابر "

 ـــ اللجنـــة 74مـــار س في
لظهـــور هـــذا التيـــار الـــذي أحـــرز أغلبيـــة العضـــاء في

عضــوا انت  منهــا إل التيــار اليســاري كــل مــن محمــد حســان، الســملل  حســن، الحبــابر  عبــد الحفيــظ، 13انتخبــت النــدوة الوطنيــة (الوطنيــة 
ـ  ). الغلبيـة(شيحاح ميمــون وآخــرون 

ـي ثلب  عبـد السـلم المـؤذن وعبـد العـال  بـن شـقرون" مغربيـة الصـحراء"أمـا القليــة ويحســب عليهـا اليمبر
، رشــيد الفكــاك   

ــ بعــض القضــايا كــذلك محمــد الكرفــابر  
ــ انســحب مــن (وعلل الزهــر، وبــاختلف في مــارس قبــل اعتقــالت نونــبر 23هــذا الخبر

ي التيارين داخل منظمة ). 1974 ـ  1974مارس امتد إل حدود شتنبر  23الضاع ببر
ـ  نفــس التاريــــخ للحســم في

حيــث خصصـت نـدوة وطنيـة في
  حق تقرير المصبر 

  انتهت بحل وسط يقر بمغربية الصحراء تاريخيا مع تبيي
".لجماهبر الصحراء"الموقف من قضية الصحراء الير

ـ  أكتــوبر 
ي مهامها وستصدر في ي التنظيمبر كة تحـت عنـوان  1974وكان من التقدم الحاصل ان استعادت لجنة التنسيق ببر الخطــة"وثيقـة مشـبر

كة   بنودها عل الخطوط العامة التالية" التاكتيكية المشبر
  أكدت في

:الير
.النضال من أجل عزل النواة الفاشية للنظام

ـ  الموقـف مـن الحــزاب الوطنيـة(ـــ جبهة عريضة ضد النظام تستطيع لف كل القوى والعناص الوطنية والديمقراطية  2
هناك تغيبر تاكتيك  في

.")إل المام"والديمقراطية لذى 
.برنامج ديمقراط  يستجيب للمطالب الديمقراطية المستعجلة للشعب المغربر  سياسيا واقتصاديا واجتماعيا- 
  الكامـــل والكتفـــاء بصـــيغة " إل المـــام"تأجيـــل : (الموقـــف مـــن الصـــحراء- 

 ـــ تقريـــر" جمـــاهبر الصـــحراء"لعلن موقفهـــا المبـــدبئ
وتأكيـــد حقهـــا في

ها بدل صيغة  ).وحق تقرير المصبر" الشعب الصحراوي"مصبر
  تضــــــــمن موقــــــــف " طريقــــــــان لتحريــــــــر الصــــــــحراء"كــــــــراس " إل المــــــــام"وأصــــــــدرت منظمــــــــة 

".جمــــــــاهبر الصــــــــحراء وحــــــــق تقريــــــــر المصــــــــبر"الــــــــير
إن ســــياق هــــذا الموقـــف يســـتدع  منـــا بعـــض التوضـــيح، حيــــث نســــجل أن الطــــابع التــــاكتيك  للموقـــف لـــم يكــــن فقــــط وليـــد التحـــالف مـــع التيـــار
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، بــــل كــــذلك نتيجــــة خلف داخــــل الكتابــــة الوطنيــــة 23اليجــــابر  داخــــل منظمــــة   
ــــ والشــــوفييي  

مــــارس والعمــــل عل دعمــــه ضــــد التجــــاه اليمييي
ي أحــدهما كـان يؤكـد عل مغربيـة الصــحراء تاريخيـا وإن تبيـي مبـدأ تقريـر المصـبر وهـو موقـف أقليــة بينمــا كـانت الغلبيـة مـع ي موقفبر للمنظمة ببر

.صيغة تقرير المصبر للشعب الصحراوي
  هاته الحقبة كانت 

يــ كفــاح جمــاهبر الصــحراء والثــورة الوطنيـة الديمقراطيــة الشــعبية بـالمغرب كمــا يتجل ذلـك" إل المام"وعموما في تربط ببر
  بعض أدبياتها 

.)ووثائق أخرى" طريقان لتحرير الصحراء: "انظر وثيقة (في
 ــ الغــرب العربر ــ 

اتيجية الثــورة في 13انظروثيقــة(إن هــذا الموقــف هــو بالضــبط الــذي ســيتجاوزه التيــار الثــوري للمنظمــة بــإعلنه عــن تبنيــه لســبر
.)من داخل سجن غبيل بالدار البيضاء 1976نقطة الصادرة سنة 

ي خلل حقبـــة  ــ المنظمــــتبر ـي ــ ببر – 73عمومـــا كـــان الضاع السياسـ  إل"مصـــحوبا بضاع إيـــديولوجر  عميـــق انتقـــل إل مســـتوى تطلـــب مـــن  74 
 ــــ " المــــام

ة للخــــط اليمييي اجع(تعريــــة الجــــذور اليديولوجيــــة والطبقيــــة البورجوازيــــة الصــــغبر ومــــن هنــــا ولللمــــام بالمزيــــد مــــن). خــــط الــــردة والــــبر
، لبـد مـن الشــارة للوثـائق"الوضع الراهن والمهام العاجلـة للحركـة الماركســية اللينينيــة"معطيات الخلف والضاع حولها بالضافة إل وثيقة 

  نقد الطروحات 
  ساهمت في

  عدة جوانب من أطروحاتها حول الطر، الحزب الثوري، النظريـة) مارس 23نسبة لمنظمة " (المارسية"الير
في

، مفهوم التجذر وسط الطبقة العاملة، مفهوم الصمود ـ  هـذا الصـدد، وسياسـيا شـكلت وثيقـة ... الثورية، التحالف العمال  – الفلج 
نحـو"وفي

وط قيـــادة النضـــال الـــدفاع  للجمـــاهبر ئـــ شرـــ الوضـــع الراهـــن والمهـــام العاجلـــة للحركـــة الماركســـية"اســـتمرارا وتعميقـــا للنقـــاش حـــول وثيقـــة " تهير
ـ  بلـورة مفـاهيم جديـدة كمفهـوم " اللينينية

اتــه مسـاهمة في ي ي وممبر ة الراهنــة آنـذاك للنضــال الجمـاهبر النضـال"وذلـك عل مسـتوى تحديـد الفـبر
ية، وكذا بلورة اكب  لشعار الصمود والرتبــاط بالجمــاهبر" الدفاع  للجماهبر   تجتازها الحركة الجماهبر

ة الير وابتـداء مـن. كتحديد لطبيعة الفبر
ة بدأ استعمال صيغة العنف الدفاع  للجماهبر مـن" إل المــام"ودافعت وثائق أخرى من زاوية إيديولوجية وسياســية عـن مواقــف . هاته الفبر

نا إليهــا أعله نـذكر منهــا   أشرــ
ان العــدو: "القضــايا الــير يــ الحــزب الثــوري تحــت نبرــ وليتــاري، بنــاء التحــالف العمــال  الفلج ــ"، "لنبر بنــاء الحــزب البر

ة واحدة "...ما هو الطار الشيوع "، "أهمية سلح النظرية"، "مسبر
يــ داخـل الحملـم ـي خطبر ين، كـون المواقـف. لقد كان الضاع شامل لكل قضايا الثـورة المغربيــة وكــان بالفعـل صاعا ببر وممـا ل يعـرف لـذى الكـثبر

  أو لـذى تيـار عبـد الســلم المـؤذن 
اتيجية فيمــا يخـص مسـألة حسـم) أبـو مـارس(اليمينية سـواء لـذى تيـار محمـد الكرفـابر كـانت لهـا مواقـف اســبر

 (فالول سيقدم أطروحته . السلطة
ـ  ينــاير ) أي الكرفابر

ي في يــ المنظمــتبر وكـان يتصـور قيـام انتفاضـة يقـوم 1974امام لجنة التنسيق الوطنيـة ببر
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، فكــان صــاحب تصــور يــرى قيــام انتفاضــة مــن"أبــو مــارس"، أمــا ...بهــا المناضــلون التلميــذ بالــدار البيضــاء وتجــر معهــا الطبقــة العاملــة بالمدينــة
....أجل إسقاط الملكية

ي منظمة : الجزء الثالث   مفهوم أزمة النظام ونتائج الخلف حولها ببر
".مارس 23"ومنظمة " إل المام"في

 
ي : مفهوم أزمة النظام والخلف حول طبيعتها ومضمونها وآفاقها في ي المنظمتبر لم يكن") مارس 23"و " المام إل("عند انطلق الخلف ببر

ســـبب الخلف هـــو القـــرار بوجـــود أزمـــة للنظـــام مـــن عـــدمها، بـــل يعـــود أساســـا إل كيفيـــة النظـــر إل هـــاته الزمـــة وتحليلهـــا واســـتنتاج مضـــمونها
.واستخراج المهام المرتبطة بذلك

  وثيقة (فبعد نقدها 
ة") الوضع الراهن والمهام العاجلة للحركة الماركسية اللينينــة"نعيي يــ للتحاليــل السياســية الســابقة للحملــم واعتبارهــا متمبر

بــرد انفعــال  وبقائهــا مطروحــة عل مســتوى الحــداث الرســمية دون أن تســتطيع ربــط ذلــك بالعلقــات الطبقيــة ممــا جعلهــا تأخــذ شــكل تحاليــل
  بالمغرب

.صحافية، مما غيب لديها النظرة إل الحداث ضمن مرحلة تاريخية من نمو الضاع الطبقر
ت  ــــ أساســــها" إل المــــام"اعتــــبر  

ــــ النتائــــج الموصــــلة إليهــــا حينمــــا ل تــــرى مثل أزمــــة النظــــام وتناقضــــاته في  
ــــ منهجيتهــــا وفي  

هــــاته النظــــرة خاطئــــة في
  بــالمغرب

ية وتطورها ضمن احتداد الضاع الطبقر يالية من جهة وبالحركة الجماهبر   ربط تلك الزمة كذلك بتناقضات المبر
، وفي .الموضوع 

  أزمـة النظــام -1
خطــة عمـل وسـط الطبقـة"انطلقــا مـن وصـفها لتحاليـل الحملـم ولوثيقـة : طبيعتهـا، تناقضــاتها، أسـبابها ومنهجيـة تحليلهـا: في

، أي التســـام بنظـــرة ذاتيـــة للمعطيـــات السياســـية الطارئـــة آنـــذاك " العاملـــة   والنفعـــال 
ة مـــارس – أبريـــل (بالطـــابع الصـــحافي ـــ فـــبر  

)1973نحـــن في
:بوضع إشكالية أزمة النظام عل ثلث مستويات" الوضع الراهن ومهام الحركة الماركسية – اللينينية"ستقوم وثيقة 

  سياقها وأساسها الموضوع  -أ 
.أزمة النظام وتناقضاته في

يالية وتناقضاتها وانعكاساتها عل أزمة النظام -ب    سياق أزمة المبر
.وضع تلك الزمة في

ية -ج : أزمة النظام وعلقتها بالحركة الجماهبر
ــــ أطروحــــة "بنــــاء عل المنهجيــــة أعله تقــــوم الوثيقــــة بنقــــد مقولــــة   

ــــ كمــــا جــــاءت في  
خطــــة عمــــل وســــط الطبقــــة"اختيــــار النظــــام للطريــــق الفاسر

".العاملة

 
:حول أطروحة اختيار النظام للطريق الفاسر
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ة أن اعتمادهـــا وتحليلهـــا بنـــاء عل معطيـــات ل اختلف حـــول وجودهـــا مـــن قبيـــل حـــل النظـــام صـــوبت إل المـــام نقـــدها لهـــاته الطروحـــة معتـــبر
  لطلبــــــة المغــــــرب(لوطــــــم 

يديــــــة الملغومــــــة، إعــــــدام الضــــــباط، الختطافــــــات) التحــــــاد الــــــوطيي وقمــــــع الحركــــــة الطلبيــــــة، اســــــتعماله للطــــــرود البر
  للقــــوات الشــــعبية، حجــــز وقمــــع الحريــــات العامــــة 

، توقيــــف التحــــاد الــــوطيي ــــ ــــ صــــفوف اليســــار الثــــوري والجنــــاح البلنك   
منــــع(والعتقــــالت في

ياليــة الفرنســية)التجمعــات، منــع الصــحافة المعارضــة  ــ بوليس ــ بــدعم مـن المبر
تحــت قيــادة DST (، تــدعيم الجهــزة القمعيــة وبنــاء جهــاز فاسر

  وصفيا دون عمق تحليل  وعمل )إدارة الوثائق الشية تحت قيادة الدلي  ) ادريس البضي 
.، لم يرق إل مستوى التحليل العل   وبقر

  لظهور الفاشية عالميا 
ـ  تلـك...) أوربـا، أمريكـا اللتينيــة، إيـران(وبإدراكها للمعيي التاريجي

وبفهـم لجـذورها الطبقيـة واليديولوجيــة والسياسـية في
اكية للطبقـة العاملـة وتقـديمها قاعـدة عريضـة ـ  مواجهــة الحركـة الشــبر

ة والمتوسطة أدوارا أساســية في البلدان، حيث لعبت البورجوازية الصغبر
ب الحركـــة العماليـــة والحركـــة يـــال  الحتكـــاري وعـــزل وصيـــ  ـــ خدمـــة الرأســـمال المبر

لتلـــك النظمـــة ممـــا دعـــم مرتكزاتهـــا الطبقيـــة وســـهل مهامهـــا في
ومــن المعطيــات أعله رفضــت الوثيقــة وجــود نفــس العناص بــالمغرب تســمح بتوســيع القاعــدة الجتماعيــة للنظــام ممــا يســمح لــه. الشــيوعية

  بالمعيي العل   المذكور اعله
.ببناء نظام فاسر

:تقوم الوضعية المغربية عل أربعة عناص ل يمكن القفز عليها" إل المام"بالنسبة لمنظمة 
  المغرب   -1

جوازية الوطنية نفسها- نمو الطبقة الحاكمة في .خاصة منذ الستقلل الشكل  – بشكل مضاد للبر
ــــ بــــالنهب الــــذي تعرضــــت لــــه البلد عل يــــد  -2 جوازيــــة الوطنيــــة بارتبــــاط مباشر هــــذا النمــــو قــــام بنســــف الســــاس القتصــــادي الموضــــوع  للبر

.الستعمار الجديد
ايد للبورجوازية الوطنية سياسيا واقتصاديا  -3 ي .تطور النحلل والتفسخ المبر
 ـــ يـــد أقليـــة تتقلـــص قاعـــدتها الجتماعيـــة باســـتمرار مــن المعمريـــن الجــدد ووســـطاء الرأســـمال الجنـــير  وعـــل رأســـهم  -4

تمركـــز كـــل مـــوارد البلد في
  تشكل رمز هاته القلية الحاكمة وضامن وحدة وتماسك فئاتها

.الملكية المغربية الير

  هذا السياق نقرأ ما يل 
ـ  اتجـاه نسـف أساسـها القتصـادي: "وفي

  بلدنا نمت الطبقة الحاكمة، بشكل مضـاد للبورجوازيـة الوطنيـة نفسـها، وفي
في

ـ بـــالنهب الجديــد ، بارتبـــاط مباشـر ايــد. الموضــوع  ي  ـــ بلـــدنا ه ـــ النحلل والتفســـخ المبر
 ـــ في

ات الرئيســـية لديناميــة الضاع الطبقر يـــ إن إحــدى الممبر
ـــ يـــد أقليـــة تتقلـــص قاعـــدتها الجتماعيـــة باســـتمرار مـــن المعمريـــن  

للبورجوازيـــة الوطنيـــة اقتصـــاديا وسياســـيا، وتمركـــز كـــل مـــوارد اقتصـــاد البلد في
  تشكل رمز هذه القلية الحاكمة وضامن وحدة وتماسك فئاتها

."الجدد ووسطاء الرأسمال الجنير  وعل رأسهم الملكية المغربية الير
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ـــ وفســـاده بارتبـــاط مـــع وتضـــيف الوثيقـــة عناص هامـــة لتحليـــل طـــابع أزمـــة النظـــام وعمقهـــا منهـــا ذلـــك النمـــو الـــذي يعرفـــه جهـــاز الدولـــة الطفيل 
 ــ الباديــة

اع الرض وتطــوير الرأســمالية في ي عمليــة اشــتداد النهــب الــذي تتعــرض لـه البلد عل يـد الطبقــة الحاكمــة مــن خلل سياســة الســدود وانــبر
...والسياسة السياحية وعبر تأسيس مجموعة من المكاتب مثل مكتب التسويق والتصدير، ومكاتب الزراعة، الري، الشاي والسكر
  للبلد والتحرر القتصادي

يالية ومعاداة التصنيع الحقيقر .تقوم سياسة الطبقة الحاكمة القتصادية عل التبعية المطلقة للمبر
ي داخل التشكيلة الجتماعية المغربية :وتولد هاته السياسة عل المستوى الجتماع  والقتصادي قطببر

اء والبذخ: القطب الول -أ  ي بالب  ...ويتشكل من المعمرين الجدد ووسطاء الرأسمال الجنير ...يتمبر
  -ب 

.يعيش الفقر والبطالة والجوع والجهل والمية، إنه قطب الجماهبر الكادحة: القطب الثابي
ـــ أزمـــة عميقـــة مـــن أبـــرز مظاهرهـــا تراكـــم الـــديون باســـتمرار لتغطيـــة  

ي وضـــعية الجمـــاهبر لنـــه يتخبـــط في إن سياســـات النظـــام عـــاجزة عـــن تحســـبر
ان التجاري ي   المبر

...تكاليف الزمة، العجز الدائم في
  محاولة للهروب من أزمته وتغطية

ة في ة والغبر المباشر ائب المباشر وبطبيعة الحال يعتمد سياسة الرتكاز عل إرهاق الجماهبر الكادحة بالضي
.تكاليفها عل ظهر الجماهبر

ة والمتوسطة وخنقهـا اقتصـاديا ودفـع أقســام منهـا إل الجمــاهبر الكادحـة إنهـا. إن هاته السياسات تؤدي إل تفقبر وتفكيك البورجوازية الصغبر
ـــــــ جهـــــــاز الدولـــــــة المتضـــــــخم باســـــــتمرار ثـــــــم تفكيكهـــــــا ودمجهـــــــا سياســـــــيا  

ورة كـــــــذلك تقـــــــوم عل الدمـــــــج القتصـــــــادي وتحويلهـــــــا إل أطـــــــر في .ســـــــبر
ت منظمة   ــ ذو جــذور اجتماعيــة" إل المام"عل هذا الساس من التحليل اعتبر

أن النظام يفتقد الساس الموضوع  لبناء نفســه كنظــام فاسر
  القمع والرهاب لوقف زحف الجماهبر المسحوقة

  مقدوره إل الساليب الفاشية في
.وطيدة، وليس في

ـ الجمــاهبر محكــوم عليهــا بالفشــل مــن قبيـــل مــا يســـميه بالنبعــاث ـي ـ أعبر ـ 
عية في ـ تمنحـــه الشرـــ ـ 

أمــا محــاولت بنــاء أســاس إيـــديولوجر  لنظـــام فاسر
ي إلخ ، خلق جماعات الخوان المسلمبر ي ...السلم  والهيبة الدينية الشعبية لمبر المؤمنبر

ـــ"أطروحـــة " إل المـــام"عل قاعـــدة هـــذا التحليـــل رفضـــت منظمـــة   
لنعـــدام أسســـها الموضـــوعية ولعـــدم انبنائهـــا عل تحليـــل" بنـــاء نظـــام فاسر

ي ـ رصــبر يـــة والقـــوى الثوريــة وتتقلـــص. عل ـ  ـ مواجهـــة الحركــة الجماهبر ـ 
ـ ينهـــج أســاليب فاشـــية في بـــذلك أكـــدت عل طبيعـــة النظـــام كنظـــام رجعـ 

.قاعدته الجتماعية باستمرار
ي اتيجيتبر ياليــــــة ببلدنــــــا انطلقــــــا مــــــن رؤيتهــــــا لضاع اســــــبر ــــــ ســــــبيل تعميــــــق هــــــذا الطــــــرح قــــــدمت الوثيقــــــة تحليل لتناقضــــــات المصــــــالح المبر  

:وفي
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ياليــة الفرنســية وضــعفها النســير  عالميــا وه ــ تشــكل السـند الساسـ  للنظــام مـن أجــل : الول "إصــلحه"فرنســية تنطلــق مـن ثقــل مصــالح المبر
ال  أكــــــب  بهـــــدف امتصــــــاص نقمــــــة الجمــــــاهبر بــــــل وفئــــــات مــــــن الطبقــــــة الحاكمــــــة نفســــــها وذلــــــك حفاظــــــا عل مصــــــالحها  ــــــ طريــــــق ليــــــبر

.ودفعــــــه في
اك  وبالسـتناد إل قوتهـا القتصــادية: الثانية

يال  ضـد حركــات التحــرر والمعســكر الشــبر   قيادة المعسكر المبر
أمريكية وه  تعتمد عل دورها في

.والعسكرية الضخمة تدفع إل بناء أنظمة عسكرية فاشية
يــ كمشــة تحــول المغــرب إل ضــيعة لهــا وتشــد الخنــاق-  وتتفاعــل هــاته التناقضــات مــع واقــع الطبقــة الحاكمــة حيــث تنخرهــا تناقضــات حــادة ببر

  الفئات الخرى من داخل الطبقة الحاكمة
  تمثلهـا الوتوقراطيــة. عل بافر

ويشكل هذا الوضع الرضــية الماديــة لظهــور فكــرة إزاحــة العرقلــة الــير
ياليـــة بـــالبلد الطفيليـــة لمصـــالح الطبقـــة ككـــل، وتعويضـــها بدكتاتوريـــة عســـكرية فاشـــية تضـــمن مصـــالح الطبقـــة الحاكمـــة وضـــمان الهيمنـــة المبر

ايد ي ي ونمو القوى الثورية المبر .وتوقيف الزحف الجماهبر
 ــ ســياق متابعــة تحليلهــا لواقــع البورجوازيــة الوطنيــة أبــرزت الوثيقــة تناقضــات هــاته الطبقــة مــن خلل تبيــان إصــلحيتها ودعمهــا السياس ــ- 

وفي
ة منهـــا حضـــور عبـــد ا إبراهيـــم. للنظـــام للتنفيـــس عـــن أزمتـــه ومـــن هنـــا تحولهـــا إل قـــوة احتياطيـــة للنظـــام وقــد برهنـــت الوثيقـــة عل أمثلـــة كـــثبر

  قــامت
ي العملء والبــوليس والحملـة الـير ـ  حفــل تأســيس المقــاومبر

حفــل زفــاف أخــت الحســن أمينـة وظهــور علل الفاسـ  إل جـانب عصــمان في
ي وتوقيـف ي التحــاديبر بها جرائد حزب الستقلل ضد اليسار الثـوري والفكـر الثـوري والـدعوة إل حــل أوطـم والصـمت اتجــاه تصـفية المناضـلبر

ابات العماليــــــة بأشــــــد الســــــاليب فاشــــــية .ق.و.ا ــــــ ــــــ توقيــــــف النضــــــالت والصي  
وقراطيــــــة النقابيــــــة المتعفنــــــة في مطــــــاردة(ش، إضــــــافة إل دور الببر

  كهوف مقراتها
، اعتقالهم واستعمال القمع ضدهم وتعذيبهم في ي .)المناضلبر

 ــ أساســه الموضــوع  الــذي يقــوم عل اتجــاه التفكيــك القتصــادي
لــم تكتــف الوثيقــة برصــد هــذا التعفــن السياس ــ وهــذا النحلل، بــل بحثــت في

  قطاعات مثل الصناعات الخفيفـة والتحويليــة وقطـاع الخـدمات
.الشديد للبورجوازية المتوسطة حيث يضيق باستمرار هامشها، وانزوائها في

ي الــذين يريـد النظــام لهـم أن يــ المتوســطبر   قام بها النظام لم تؤدي مطلقا إل نموها فقط دعمت فئــة مـن الفلحبر
  الير

أما عملية توزيــــع الراضي
 "يقوموا ب 

ي الكبار عل الراضي ".دور صمام أمان بالنسبة لستحواذ الملكبر
وخلصــت الوثيقــة بنــاء عل التحليــل أعله، أن هــذا الســاس الموضــوع  لنحلل البورجوازيــة الوطنيــة هــو مــا يفش تقلــص الجهــزة السياســية
ــــ إطــــار خدمــــة النظــــام كــــأطر لــــه، وتحــــولهم إل قــــوة احتياطيــــة لــــه  

، ل مســــتقبل لهــــم إل في ي ي السياســــيبر فبر ".البورجوازيــــة إل فئــــات مــــن المحــــبر
ت عنــه حركــة  مــارس الثوريـة، وذلـك باعتبارهـا إيــاه 3بعـد هـذا كــان عل الوثيقـة أن تــوجه نقــدها للجنـاح البلنك ــ البورجــوازي الصـغبر الـذي عـبر

378



: الوثائق الساسية1980 ــ 1970المنظمة الماركسية ــ اللينينية المغربية "إل المام": الخط الثوري: 

 ــ ذات الن يتبــع خطــا إصــلحيا انتهازيــا تفاوضــيا كواجهــة للول ضــمن نفــس الحــزب أي إ
ش حيــث فئتــان. ق.ش. يتبــع نهجــا تآمريــا ومغــامرا وفي

  توضيح موقف . داخله تقوم بالتوفيق فيما بينها كل منهما يستخدم الخر خدمة لمصالحه
أكب  فيمــا يتعلــق" إل المام"وساهمت الوثيقة في

اتيجية وذلـــك مـــن خلل تبيـــان نظرتهـــا لمفهـــوم الظـــرف الثـــوري وخصائصـــه وقـــامت بـــذلك مـــن خلل نقـــد تقـــديرات  3حركـــة "بمواقفهـــا الســـبر
لطبيعــــة الوضـــــع السياس ـــــ آنـــــذاك ومراهنتهـــــا عل خلـــــق ظــــرف ثــــوري يجــــر الجمـــــاهبر إل معمعــــان النضـــــال لســــقاط الملكيــــة وإقامــــة" مـــــارس

ــ شــكل انقلب يحمــل المجموعــة إل الســلطة   
ـ صــميم تحليلهــا المراهنـــة كــذلك عل انفجــار التناقضــات داخــل الجيــش في ـ 

أي(الجمهوريــة، وفي
  شكل انضمام قوات الجيش إل المجموعات المقاتلة) المجموعة البلنكية

.أو في
ـ  بنـاء طريـق الثـورة وهنـاك اعتمـاد تقـدير خـاطئ لضـعف النظــام، فـإذا

، هنـاك احتقـار لـدور الجمـاهبر في   عمق هذا الطرح البورجـوازي الصـغبر
في

 ــ نفــس الــوقت مركــزي
 ــ" مــارس 3حركــة "وبعــد نقــد برنامــج . كــان هــذا الخبرــ ضــعيفا فهــو في

باعتبــاره برنامجــا ديمقراطيــا بورجوازيــا ل يختلــف في
نامج الصلج  للحزب الذي تنت   له المجموعة  .)ش. ق. و. ا(مضمونه عن البر

ا أكدت الوثيقة عل أهمية وصحة خط حرب التحرير الشعبية، ذلك الخط الذي يرى  صـحة طريـق الحـرب الشــعبية، الطريــق الوحيـد"وأخبر
ـــ الســـتيلء عل  

ـــ في ي ـــ الفقـــراء والمعتمـــدة عل نضـــال الفلحبر ي وليتاريـــة وبنـــاء جبهـــة العمـــال والفلحبر ـــ بلدنـــا، طريـــق بنـــاء الطليعـــة البر  
للثـــورة في

 ــ شــكل 
، لتجنــب شعة تــدخل"القواعـد الحمــراء المتحركــة"الرض وتصــفية المعمريــن الجــدد، وتأســيس الكتــائب الول مــن الجيــش الحمــر في

ــــ المــــدن، وصــــول إل بنــــاء المنــــاطق المحــــررة الول لجمهوريــــة مجــــالس العمــــال  
قــــوات العــــدو، وتوســــيع وتعميــــق نضــــال الجمــــاهبر الشــــعبية في

 
  الصحراء الغربية وكفاح الشعب الموريتابي

  في
  المنطقة إل معركة التحرر الوطيي

، وتوسيع جبهة الكفاح في ي ".والفلحبر
ـــ والجنـــود الثوريـــون، ي إن هـــدف الثـــورة حســـب الوثيقـــة هـــو بنـــاء الجمهوريـــة الديمقراطيـــة الشـــعبية وعمادهـــا ســـلطة مجـــالس العمـــال والفلحبر
ـــ مراقبـــة كـــل اقتصـــاد البلد وبنـــاء ثقافـــة ديمقراطيـــة  

  مـــن خلل مجالســـها تقـــوم بممارســـة ســـلطتها في
وليتاريـــا الـــير ســـلطة تقـــوم تحـــت قيـــادة البر

.شعبية
  منظور 

اع الرض مـن طـرف مجـالس" – الصـلح الزراع ــ"الثـورة الزراعيــة –وليــس " إل المام"وفي ي ـ  انــبر
هـ  عمـاد الثـورة الديمقراطيـة بمـا يعيي

يــ المســلحة وليتاريــة ورفــع. الفلحبر ام بالمميــة البر ي ورة اللــبر اكية وأكــدت عل صيــ وجعلــت المنظمــة مــن الثــورة العربيــة إطــارا وحيــدا لبنــاء الشــبر
.عاليا راية الثورة العالمية وراية الماركسية اللينينية

ية وخصائصها   نمو الحركة الجماهبر
:في
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يـــة ومســـار تطورهـــا ولرصـــد خصائصـــها عـــادت الوثيقـــة إل مرحلـــة مـــا بعـــد انتفاضـــة    أغرقهـــا النظـــام 1965لتحديـــد طـــابع الحركـــة الجماهبر
الـــير

ــــــ تعميــــــق نهــــــب البلد  
ة عرفــــــت انطلقــــــا للنظــــــام في ــــــ فــــــبر  

يــــــة في ء الــــــذي تولــــــد عنــــــه انحســــــار قصــــــبر للحركــــــة الجماهبر ــــــ  
ــــــ الــــــدم، السر  

ــــــ في .الرجع 
ــــ ســــنة   

ة طــــويل، فقي ــــ 1968لكــــن لــــم تــــدم هــــاته الفــــبر ي اســــتأنفت الحركــــة الجماهريــــة نموهــــا مــــن جديــــد مــــن خلل نضــــالت العمــــال والفلحبر
ايــد تجــذيرا لشــعاراتها ومطامحهــا وأســاليب نضــالها). خريبكــة، جــرادة( ي  ــ مقدمــة هــاته النضــالت المعــارك. وقــد صــاحب هــذا النمــو المبر

  في
وتــأبر

  خاضــتها الطبقــة العاملــة منــذ 
حيــث تصــدرتها شــعارات ضــد الطــرد وفصــل العمــال وإقفــال المعامــل والقمــع والــدفاع عــن الحريــات 1971الــير

النقابيةم
  الجور فيما قبل 

ـ  أسـاليب. 1971وهو ما أعط تحول نوعيا لنضالتها بعدما كانت مقتضة عل الزيادة في
وقد صاحب هذا التحــول تطــور في

ــــ احتلل المعامــــل ومواجهــــة عنــــف القمــــع   
ــــ القنيطــــرة، عمــــال) احتلل المســــاكن(مثــــال قطــــارة، خريبكــــة (النضــــال تجل في  

عمــــال الكــــارطون في
اب). النســيج  ــ لجــن الصيــ

ودشــن عمــال قطــارة وخريبكــة والســكك الحديديــة العمــل بأســاليب تنظيميــة جديــدة حيــث يتنظــم العمــال قاعــديا في
وقراطيــة ودورهــا التخريــير  ممــا اب والسهر عليه بل أحيانا قامت الطبقة العاملـة بخـوض النضــال خــارج تــأطبر الببر   تسهر عل تنظيم الصي

الير
.جعل لجانها تكون شية

  نفس السياق نهج الفلحون اسلوب احتلل الرض 
....)مثال أولد خليفة، سطات، أولد تايمة، تسلطانت، انكاد، آيت علة(وفي

ابا وطنيـــا موحـــدا ســـنة  ـــ ـــ وصـــغار التجـــار لنضـــالت مهمـــة 1973وخـــاض الســـاتذة والمعلمـــون إصي ي ي والتقنيبر .بالضـــافة إل خـــوض المهندســـبر
ـ  قطـاع السـكك الحديديـة ولـدى السـاتذة

يــة كمـا حصـل مـع التلميـذ والطلبـة وفي هكذا إذن بدأ ينمو اتجاه نحو الوحدة داخل الحركة الجماهبر
ي  . والمعلمبر

ـ  مراحلهــا البدائيــة الول وتعــابي
وقامت هاته الوحدة حول شعارات موحدة، غبـر أن هـاته الوحــدة تظــل عفويــة وجزئيــة ولزالـت في

وقراطية النتهازي ي وغياب الحزب الثوري ودور الببر ...من عراقيل نتيجة قصور الوع  الجماهبر
ـ  التصـاعد والتجـذير والوحــدة

ـ  خـط واحـد، إنـه نمـو في
ـ  خـط مسـتقيم وصـاعد في

يــة ل يسـبر في ت الوثيقـة ان نمـو الحركـة الجماهبر وعمومـا اعتــبر
  ظــل الوضــع الراهــن، نمــو كــذلك

  تمثل الطابع الساس  لها في
ية الير   تفرضها بشكل أساس  عفوية الحركة الجماهبر

عبر النكبات والخطاء الير
  هذا القطاع أو ذاك بـل هــو طـابع المرحلــة التاريخيــة ككــل ابتــداء مـن 

اجعات الجزئية في وتحـدده عوامـل موضــوعية قوامهـا 1968ل يقاس بالبر
.تصعيد النهب والستغلل والضطهاد الذي يقوم به النظام
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)الحركة الماركسية – اللينينية المغربية(المهام المطروحة عل الحملم : الجزء الرابع
ـ  مجــال العمـل

  عل رأس مهام الحملم حسب الوثيقة تحقيق شعار التجذر داخل الطبقة العاملة الذي يجب إعطاؤه المكانة الساسية في
يأبر

وهـــذا يتطلـــب بـــدوره رؤيـــة سياســـية واضـــحة للوضـــع الراهـــن وشـــعارات واضـــحة للنضـــال وتـــوفر حركـــة. الثـــوري ووســـائله الدعائيـــة والتنظيميـــة
ت الوثيقة أن الشبيبة المدرســية بإمكانهــا أن تصــبح. ماركسية لينينية صلبة وطليعية وربط نضالت الشبيبة المدرسية بالطبقة العالمة واعتبر

ـ  العمــل
، وبإمكانهـا كـذلك أن تقـدم سـندا تاكتيكيــا للحملـم في ي ي ثـوريبر فبر   بالمكـان تحويلهـا إل محـبر

مزودا للحركـة بـالطر الثوريـة المتمرســة الــير
ــــ الفقــــراء ي يــــ الفقــــراء والعمــــال. داخــــل البــــوادي بحكـــم اتســـاع جمــــاهبر التلميـــذ مـــن أبنــــاء الفلحبر ي إل جمــــاهبر الفلحبر كمــــا أن إرســــال المناضــــلبر

ي الفقراء ي الطبقة العاملة والفلحبر ي يمثل محور التصال ببر .الزراعيبر
، والكراسات، والتحريض والدعاية الشفوية  ــ. ولتطوير العمل والرفع من وع  الجماهبر لبد من اعتماد أساليب عمل دعائية كالمناشبر

لكــن في

ـ 
ي وتنتظـم لهـا لجـان القــراءة وجمــع التقـارير في   يجب أن ينتظم حولها شبكة مـن المـوزعبر

كل هاته الساليب تمثل الجريدة الشكل الرئيس  الير
.كل البلد

  اللجان العمالية الشية
:في

ت  مــن خلل الوثيقــة أن خلــق اللجــان العماليــة الشية هــو الوســيلة الرئيســية للتجــذر" إل المــام"وبالنســبة للعمــل وســط الطبقــة العاملــة اعتــبر
ى وليتاريـــة والمعامـــل الكـــبر مـــن- ومـــن أجـــل خلقهـــا يعمـــل المناضـــلون –العمـــال الثوريـــون. وســـط الطبقـــة العاملـــة وبـــالخص داخـــل القلعـــات البر

اب   لجان الصي
.داخل المجالس النضالية القاعدية باعتبارها الشكل الديمقراط  للقيام بالنضال في

، حلقــات اب نقــابر  ي مــن اجــل تنظيــم إصيــ أمــا صــيغ تشــكيل اللجــان العماليــة الشية فه ــ متنوعــة وتأخــذ بدايــة أشــكال أوليــة كحلقــات للمناضــلبر
ي إلخ   حالة توفر عمال متقدمبر

ي أو المطرودين، لجان سياسية في ببر ... لدراسة الجريدة، لجان لجمع المساعدات المادية للعمال المضي
...ويقوم المناضلون الثوريون بتحويل هاته الحلقات واللجان إل لجان ثورية

ه   إنجاز المهام لبـد مـن تطـوير أسـاليب العمـل وخاصــة أسـلوب التحقيقــات الـذي يسـمح بمعرفـة الواقــع فتتضــح أكــب  طريقـة تغيبرــ
.وللتقدم في

  وحدة الحملم
:في

  يتطلبها الوضع الراهن، فإن تــوفر منظمــة ثوريــة: "لنجاز كل تلك المهام المسطرة أعله سجلت الوثيقة أن
  طرحناها، والير

  كل المهام الير
في

ط الحاسم لنجازها بالشكل المطلوب ، هو الشر ي ي اللينينيبر ...".موحدة، لكل الماركسيبر
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ي  :وردت الوثيقة أسباب قصور الحركة الماركسية اللينينية إل سبببر
وليتـــــــــاري الســــــــديد ة ممـــــــــا يعرضـــــــــها لخطـــــــــر النزلقــــــــات عـــــــــن الخـــــــــط البر   تســــــــتند إل البورجوازيـــــــــة الصـــــــــغبر

.أولهمــــــــا هـــــــــو بنيتهـــــــــا الطبقيــــــــة الــــــــير
ــ إطــار  

ــ القــوى بشــكل منظــم، في ي ــ موحــد، وعل تركبر   تعيشــها ممــا يجعلهــا قاصة عل بلــورة خــط سياس 
ثانيهمــا وضــعية التجزئــة والتشــتت الــير

ورية  .منظمة واحدة قوية لنجاز المهام الضي

  الوثيقة ما يل 
:ونقرأ في

هن فيــــه الحركــــة" ض نضــــال مســــتميتا داخــــل الطبقــــة العاملــــة، وتــــبر وليتاريــــة عمليــــة شــــاقة وطويلــــة كمــــا رأينــــا، تفــــبر إن عمليــــة بنــــاء الطليعــــة البر
ـ  ممارسـتها بخـط الماركسـية اللينينيــة،

الماركسية عل صحة خطهـا وبرنامجهـا، لهـذا فـإن الحركـة الماركســية اللينينيــة مطـروح عليهـا التشــبث في
هــا، وعل معالجــة   يثبر

 ــ تحليــل الواقــع والصــعوبات الــير
وتربيــة أطرهــا ومناضــليها عل المبــادئ الماركســية اللينينيــة، والمثــابرة عل اســتعمالها في

ط، ط أول مـا يشــبر ي والشي، وأساليب الدعاية والتحريض بروح بروليتارية صلبة، وهــذا يشــبر وضعيتها التنظيمية، وأساليب عملها الجماهبر
ــــ البورجــــوازي الصــــغبر يعــــرض الحركــــة الماركســــية اللينينيــــة  

، فــــإذا كــــان الســــاس الطبقر ــــ ي ي اللينينيبر منظمــــة صــــلبة وواحــــدة لمجمــــوع الماركســــيبر
وط القمــع الرهيــب الــذي تعيشــه حركتنــا منــذ أكــب  مــن ســنة بل انقطــاع  ــ شرــ

ســواء نحــو النتهازيــة اليســارية وكــل مظــاهر, للمزالــق المتعــددة، وفي
الية وروح المغامرة وإل" بشــعار الــذهاب إل العمــال"فإن سلبيات وأخطاء الحركة الماركســية اللينينيــة ل يجــب أن تحــل دفعــة واحــدة ... الليبر

  يغتســل
ــ المطهــر الــير حــد يصــبح فيــه الســاس البورجــوازي الصــغبر وســيلة للتخلــص مــن مســؤولية الخطــأ والتــوجيه، وكــان الطبقــة العاملــة ه 

ة .".فيها الرفاق من أخطائهم وممارستهم البورجوازية الصغبر
ي موقفها من وحــدة الحركـة الماركســية اللينينيــة وانطلقـا مـن تحليلهـا العـام للوضـع السياس ــ رفعـت  كبر مـن أجـل منظمــة"شـعار " إل المـام"لبر

يـــــا وبعــــد تشــــخيص مواقـــــع الخلــــل داخـــــل الحملـــــم، أكـــــدت عل مجموعـــــة مـــــن". ماركســـــية لينينيـــــة، موحـــــدة طليعيــــة، صــــلبة وراســـــخة جماهبر
ية" الصمود والرتباط بالجماهبر"التصورات وشعار واحد    مواجهة تصاعد فاشية النظام ونمو الحركة الجماهبر

.في
ـــــ أدبيـــــات " الصـــــمود والرتبـــــاط بالجمـــــاهبر"واحتـــــل شـــــعار   

ة" إل المـــــام"موقعـــــا أساســـــيا في وقـــــد قـــــامت الوثيقـــــة بتكـــــثيف لمعنـــــاه. لهـــــاته الفـــــبر
ية"ومضمونه انطلقا من أنه شعار مضاد لشعار  اجع والنعزال" الردة داخل الحركة الجماهبر .المؤدي إل البر

؟ فما معيي الصمود والرتباط بالجماهبر
وطها -1  ــــ تصــــليب النويــــة والتنظيمــــات داخــــل الجمــــاهبر بحيــــث تلتحــــم الطليعــــة التحامــــا حقيقيــــا وعضــــويا بالجمــــاهبر وفــــق شرــــ

الصــــمود يعيي
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  ه ــ محــرك قــدرة تنظيماتنــا وصــحة خططنــا . الذاتيــة
يــة الــير  ــ العمــل داخــل الحركــة الجماهبر

فــالتنظيم القائــد يفقــد جميــع"إنــه طــول النفــس في

ـ 
هــا قســوة، ويصــبح التنظيــم مغلقـا عل ذاتـه في وط العمــل وأكب  ـ  أحلـك شـر

رات وجوده، إذا كان غاية لحد ذاته، وإذا لم يلتحم بالجمــاهبر في مبر
ثرة الداخلية ...".الب 

 ــ شــعارات سياســية لـم -2
  والتشــخيص اليــديولوجر  الــذي يضــع الهــداف السياســية في

 ــ كــذلك عــدم النطلق مـن التحليــل الــذابر
الصــمود يعيي

إن الشــعارات"تعانيهــا الجمــاهبر بعــد مــن خلل نضــالها الملمــوس، ويصــبح كافيــا لــدفعها للنضــال تبعــا لــذلك ببضــع شــحنات تحريضــية شيعة 
وط القتصــادية والجتماعيــة والسياســية لوضــعيتها وذلــك حــير يكــون تنبــع مــن معايشــة وضــعية الجمــاهبر الملموســة، وبنــاء عل تجديــد الشرــ

  عل المعايشة الملموسة لوضعية الجماهبر ل من التحليل السياس  واليديولوجر 
.الصمود واللتحام بالجماهبر علميا، ينبيي

س بكـل أشـكاله وامـام التعـذيب كيفمـا كـانت أشـكاله، ويجـب أن يصـمدوا، فلـم -3   صمود مناضل  الحملم أمام القمع الشرــ
الصمود كذلك يعيي

ب اليســار، أمثلـة تقيـم   صيــ
ة في   مواجهة القمع، منذ مراحل القمع الول إل الحملت الخبر

تنعدم مواجهة الحملم للقمع من أمثلة مجيدة في
ـــ التعـــذيب، عل قـــدرة المناضـــل عل الصـــمود بالصـــمت الكامـــل،  

ة باســـتحالة المقاومـــة في  ـــ وجـــه المزاعـــم البورجوازيـــة الصـــغبر
الـــدليل الكيـــد في

وريا، ويســتطيع الماركســيون اللينينيــون مقاومــة ورته، إن الموت ل يخيف المناضل، بل هو واجب نسـتعد لتـأديته كلمــا كــان ذلـك صيــ وعل صي
:التعذيب لنهم

  تقـدمها -أ 
، جــزء بســيط مــن آلف التضــحيات الــير   تعيشــها الجمــاهبر

يدركون أن تعذيبهم جزء بسيط، وبسيط جدا من العــذابات اليوميـة الـير
  كل مكان

  أمريكا اللتينية، في
  الموزمبيق، في

  أنغول، في
  ظفار، في

  الفيتنام والكامبودج واللووس، في
، في ي   فلسطبر

  كفاحاتها، في
.الشعوب في

وليتاريا -ب  .لنهم يحملون معهم اليمان بانتصار قضية البر
لنهم يحملون معهم اليمان بالجماهبر وقدرتها عل هزم العداء، وأن بناء وتدعيم منظمة ماركسية لينينية موحدة، صـلبة، ســيمكن مــن -ت 

ي صـــلبة وعنـــادا داخـــل كفـــاح  ـــ منظمـــة مهيكلـــة بمتانـــة ومـــن أشـــد المناضـــلبر
تصـــليب وتقويـــة أطـــر الحركـــة ومناضـــليها بحكـــم التماســـك والقـــوة في

، إنهــا تجعــل مــن الصــمود واللتحــام ي  ــ الحركــة وأشــكال النضــال، ومــن الحماســة والثقــة لــدى المناضــلبر
، ولنهــا ســتكون مــن المرونــة في الجمــاهبر

.بالجماهبر واقعا ملموسا تدعمه وتبنيه منظمة طليعية وراسخة
:لوحدة الحركة الماركسية اللينينية منهــا مثل" إل المام"وعموما، قامت الوثيقة بتقديم مجموعة من التصورات حول الوحدة تلخص نظرة 

ة نضــالية، خلصــة مركــزة لمكتســباتهم السياســية واليديولوجيــة والتنظيميــة مــن أجــل ذلــك" التوحيــد ليــس عمليــة جمــع عــددي، بــل هــو مســبر
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  بمــا هــو تحديــد للســلبيات واليجابيــات والبحــث عــن جــذورهما الطبقيــة، السياســية
لبــد مــن دراســة تجــاربــهم وتعميقهــا وممارســة النقــد الــذابر

يــا، قائمــة عل قاعــدة صــلبة مــن دروس الممارســة ومرتكــزة واليديولوجيــة والتنظيميــة مــن أجــل منظمــة ثوريــة طليعيــة، صــلبة وراســخة جماهبر
.".إليها

  
 :حسب الوثيقة – أن تأخذ الحركة الماركسية اللينينية مجموعة من العتبارات التالية- ولك  تكون الوحدة حقيقية وشاملة ينبعي

ورة قيــادة بروليتاريــة: العتبــار الول ــ واحــد ســديد، ل خطــوط عديــدة، وبالضيــ ــ كــل مرحلــة تاريخيــة ل يمكــن أن يكــون هنــاك إل خــط سياس   
في

ــ تــوفر منظمــة ماركســية لينينيــة  
ــ واحــد ســديد والوصــول إليــه ينبعي واحــدة وحــزب ثــوري واحــد ل عــدة أحــزاب، ومــن أجــل امتلك خــط سياس 

إن هـــــذان. واحـــــدة، فل يحـــــق لي فصـــــيل مـــــن فصـــــائل الحركـــــة الماركســـــية اللينينيـــــة أن يـــــدع  وحـــــده امتلك هـــــذا الخـــــط أو الحقيقـــــة الثوريـــــة
ء الـذي لـن ـ 

  الفـق يؤديـان إل الحلقيـة بكــل مظاهرهــا، وإل فهـم التوحيــد عل أنـه نـوع مـن الســتيعاب والضـم، السر
ي الضـيقر الدعـاءان التــافهبر

.يــؤدي إل التوحيــد، لن كــل فصــيل يملــك هــذا الدعــاء، ول أحــد يجــادل أن هــذه الظــاهرة موجــودة وتمــارس بهــذا الحــد أو ذاك داخــل الحملــم

 
 ــ علقاتهــا أفقيــا وعموديــا إل المركزيــة الديموقراطيــة، أكــب  ممــا تحتــاج إل المركزيــة الشــديدة أو إل اللمركزيــة: العتبــار الثــابي

احتيــاج الحملــم في
  تجتازها ه  مرحلـة بنـاء الخــط السياسـ  السـديد، المركزيــة لتثــبيت المكتســبات الوحدويــة وتـدعيمها وتوحيـد

المفرطة بسبب أن المرحلة الير
ء ضمان  

  تفتح حرية نقد الخطة المتفق عليها وإبراز أخطائها وإغنائها، وهذا يتطلب قبل كل سر
خطة النضال والمواجهة، والديمقراطية الير

  النقاش
ب اساليب التقيد بالمواقف الرسمية في   التعببر عن آرائها وإل صي

.حق القلية في
ورة تــــوفر الحملــــم عل برنامــــج متكامــــل يضــــمن ســــبر عمليــــة التوحيــــد وينقلهــــا مــــن مرحلــــة إل أخــــرى، مــــن توحيــــد الرؤيــــة: العتبــــار الثــــالث ــــ صي

والهـــداف والخطـــة لكـــل قطـــاع إل بدايـــة النـــدماج، إل نقـــاش كـــل قضـــايا الثـــورة المغربيـــة والعربيـــة والعالميـــة، وصـــول إل أطروحـــات موحـــدة
.ونظاما داخليا موحدا، إل مؤتمر التوحيد الذي تنبثق عنه منظمة موحدة

ورة بناء الخط العسكري للمنظمة- الجزء الخامس  :حول صي
اتيجياته المختلفـــــة البلنكيـــــة" إل المـــــام"ليـــــس جديـــــدا عل منظمـــــة  ـــــ مجـــــال العنـــــف الثـــــوري واســـــبر  

ة في جوازيـــــة الصـــــغبر نقـــــدها للخطـــــوط البر
هـا   كـانت تعـج بهـا كتـب ومقـالت قادمـة مـن أمريكــا اللتينيــة ومـن أوربـا ومـن غبر

ها والــير  . والفوكوية وغبر
كمــا كـان اطلعهـا مواكبــا للتجـارب الـير
وط ـــــ   عرفـــــت الفشـــــل كنتيجـــــة حتميـــــة لخطـــــاء نظريـــــة وســـــوء تقـــــدير للخصوصـــــيات المحليـــــة وللقـــــوى الذاتيـــــة والشر

كـــــانت تطبيقـــــا لهـــــا والـــــير
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  قـــامت فيهـــا تلـــك التجـــارب، وقـــد قـــامت المنظمـــة بتـــوجيه نقـــدها الصـــارم لحـــد أبـــرز منظـــري تلـــك التجـــارب مـــن خلل نقـــد
الموضـــوعية الـــير

  كتابه الشهبر
ي الذي طرحها في   الثورة: "اطروحات ريجيس ديبر

".الثورة في
 ــ هــذا المجــال

ــ التحــول الثــوري"و) دراســة" (مختلــف أشــكال العنــف الثــوري: "ومــن الوثــائق الهامــة في  
الوحــدة الجدليــة لبنــاء"و " دور العنــف في

وليتاريـا المغربر ــ"و " الحزب الثوري والتنظيم الثوري للجماهبر  ــ لحـزب البر
هــا دافعـت". من أجل خط ماركس  لينييي ـ  كــل هــاته الوثـائق وغبر

في
اتيجر   اتيجية الثورية"انظر (المنظمة عن خطها السبر .")مسودة حول السبر

ي والعنف الثوري الهجوم  -1 :جدلية العنف الدفاع  الجماهبر
هـو اعتمـاده عل تجربـة" الوضع الراهن والمهام العاجلة للحركة الماركســية اللينينيــة"النقد الجديد الذي جاءت به المنظمة من خلل وثيقة 

 ـــ مســـتهل مـــارس " مـــارس الثوريـــة 3حركـــة "مغربيـــة ملموســـة مـــن صـــنع 
وارتبـــط ذلـــك النقـــد بتحليـــل شـــامل للمرحلـــة وتحديـــد دقيـــق. 1973في

اتها ومهامها ي .لممبر
اتيجية الثوريـــة  ـــ طـــرح الســـبر

ـــ بمهـــامه في  
ـــ اللينييي ورة نهـــوض اليســـار الماركس  اتيجية الثوريـــة والعنـــف الثـــوري اكـــدت عل صيـــ  ـــ مجـــال الســـبر

وفي
ة الثوريــــة ــ المســــبر ـ 

يــــا وكــــذا طـــرح مفهـــومه للعنـــف الثــــوري ودوره في ة قـــد برهنـــت بشــــكل حاســـم عــــن مـــدى هيمنــــة. "جماهبر إن الحــــداث الخبرــــ
يــة وتــأخبر ة عل الجمــاهبر الكادحــة، ومــدى مــا تســببه هــذه الهيمنــة مــن تــأخبر نمــو وتجــذير الحركــة الجماهبر اليديولوجيــة البورجوازيــة الصــغبر
ـ  وعـ  الجمـاهبر عـن الثـورة، كعمـل يمكـن أن تقـوم بـه نخبــة

إطلق مبادراتها الكفاحية وتفجبر طاقاتها الثورية، ومـا تزكيـه مـن مفـاهيم فوقيـة في
 ــ شــكل انقلب بورجــوازي صــغبر يقــوم بــه 

ي في ي المخلصــبر أو خــارج الجيــش عــن طريــق شــبكة مســلحة يمكــن أن" الضــباط الحــرار"مــن الــوطنيبر
ـــــــــــ هـــــــــــذه العمليـــــــــــات إل نهايـــــــــــة مأســـــــــــاوية ـــــــــــ تكبيـــــــــــل طاقـــــــــــات الجمـــــــــــاهبر حينمـــــــــــا تنته   

..."تقـــــــــــوم بتحطيـــــــــــم الحكـــــــــــم، ويـــــــــــزداد هـــــــــــذا الثقـــــــــــل في
اتيجية الثـــــــورة ــــــ اســــــــبر ـ 

يــــــــ بالدرجـــــــة الول، مهمـــــــة إزاحــــــــة هــــــــذه الهيمنـــــــة وإعـــــــادة توضـــــــيح العنـــــــف الثـــــــوري في ي اللينينيبر .عل عـــــــاتق الماركســـــــيبر

ية بل وستصبح ذيليــة لهــا وســتتجاوزها إن ه ــ وترى الوثيقة أن الحركة الماركسية اللينينية ستحكم عل نفسها بالتخلف عن الحركة الجماهبر
 "لم 

  عملها الدعابئ
  خطها السياس  وفي

".تدمج العنف الثوري بإحكام في
ي وخــط الحملـم ـ  خطهـا الجمـاهبر

وهـ  عل هـذا السـاس قـامت بتحديـد طبيعـة الوضـع. هكـذا إذن دعـت المنظمــة إل دمـج العنـف الثـوري في
ية  ية"انظر وثيقة (عل مستوى الحركة الجماهبر وط قيادة النضال الدفاع  للحركة الجماهبر ء شر ته دفاعيــا ونضــالته" نحو تهير  والــذي اعتــبر

ية"من هنا مصطلح (ستكون دفاعية   ــ الوثيقــة" النضال الدفاع  للحركة الجماهبر
إل"بالمقابـل لهـذا المصــطلح بلــورت منظمــة . المستعمل في
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ـ  أبســط أشـكاله دفاعـا عـن مصـالحها وعـن نفســها" العنـف الـدفاع "مفهوم " المام
ـ  بـه تمـرس الجمـاهبر عل العنـف الثـوري في

للجمــاهبر وتعيي
اتيجية ـــ المراحـــل اللحقـــة لطلق العنـــف الثـــوري الهجـــوم  ذو الطبيعـــة الســـبر  

إن العنـــف الثـــوري هـــو الشـــكل العل: "ومـــن ثمـــة الســـتعداد في

ـ  مواجهــة العنـف الرجعـ 
ـ  تحطيـم العـدو، وإرسـاء الجمهوريـة الديمقراطيـة الشــعبية، شــكل الكفـاح الـذي تمارســه في

لكفـاح الجمــاهبر الكادحـة في
."الذي تمارس به الطبقة الحاكمة استغلل واضطهاد الجماهبر

ــ تـــأطبر وتنظيــــم العنــــف الثـــوري ـ 
يــــ – في وليتاريـــا المتحالفـــة مـــع جمــــاهبر الفلحبر لـــم يفــــت الوثيقـــة التأكيــــد عل دور الحــــزب الثـــوري –حــــزب البر

  الوقت المناسب 
ه في   البادية، مرورا إل المنجــم"وتفجبر

ي في   الحياء الشعبية إل تظاهرات الفلحبر
  ترد عل قوات القمع في

من المظاهرة الير
ــ الحــرب الشــعبية  

ــ وحراثتهــا بقــوة، إل تأســيس القواعــد الحمــراء المتحركــة، المرحلــة الحاســمة الول في  
إن"ونقــرأ كــذلك " والمعامــل والراضي

اتيجيا نمــرا مــن ورق، وهــو الحزب الثوري هو الذي يقود عملية إدراك الجماهبر لطاقاتها الملموسة ولقدرتها عل تحطيم العــدو، باعتبــاره اســبر
 ـــ أبســـط

  نظـــري مـــن خلل الجرائـــد والمناشـــبر والتحريـــض الخطـــابر  فقـــط، بـــل بتفجبرـــ العنـــف مـــن أبســـط أشـــكاله وفي
إدراك ل يتـــم بعمـــل دعـــابئ

، وتصــعيدها ــ الجــور أو مــن أجــل إصــلح التعليــم، وبتنظيــم وتــأطبر مبــادرات الجمــاهبر  
ــ النضــال النقــابر  مــن أجــل الزيــادة في  

مراحــل النضــال، في
ي  ــ المــدارس والكليــات، إن الماركســيبر

ــ الــدواوير والضــيعات، في  
ــ المعامــل والحيــاء، في  

 ــ خطــة محكمــة، في
وط الملموســة وفي يــ-وفــق الشرــ اللينينيبر

ه وتنظيمه عبر كل مراحله .".هم طليعة هذا النضال وهم الذين يقومون بتأطبر
ورة إنشاء المدرسة العسكرية لمنظمة  -2   المرتكزات النظرية للخط العسكري وصي

".إل المام"في
ي بــالعنف الثــوري الهجــوم  تقومــان عل مرتكــزات نظريــة عامــة إن جدليــة العمــل السياس ــ والعمــل المســلح وعلقــة العنــف الــدفاع  الجمــاهبر

ي وحزبــهمــا الثــوري وليتاريــا والكــادحبر  ــ يــد البر
 ــ الحــازم والج ــ للماركســية اللينينيــة كســلح ثــوري في

وعل هــذا الســاس يتفــرع الخــط. قوامهــا التبيي
ه   معرفة الواقع من أجل تغيبر

ي"وترى الوثيقة . العسكري من الخط النظري ومن استعماله الخلق في أن الخط العسكري بالنسبة للماركســيبر
ـــ والواقــــع المحــــدد الــــذي ـ 

  يبلورونهــــا حــــول الضاع الطبقر
ـــ العــــام، ومــــن النظريــــة الثوريــــة العامــــة الــــير يـــــ هــــو جــــزء مــــن خطهــــم السياسـ  اللينينيبر

ــــ ــــ بــــالحرب، واســــتنتاج قوانينهــــا وفــــق التحليــــل العمل  ي ي اللينينيبر ــــ أيضــــا عل الدمــــج الخلق لمبــــادئ الماركســــيبر  
ه، فهــــو ينبيي ــــ يســــتهدفون تغيبر

يـة، الملموس، لهذا فإن المجهود من اجل بنـاء الخــط العسـكري للثـورة المغربيــة، الـذي سيتأسـس عـبر ممارسـة اليســار داخــل الحركـة الجماهبر
ل يتطلب مجرد إعداد الكوادر العسكرية –السياسية فقط بل يتطلب إنشاء مدرسة عسكرية، تكـون مهمتهـا بنــاء خــط عسـكري، وبنـاء كـوادر
 ـــ أن تندمــج فيـــه وتتعلـــم منــه، ثــم تجربـــة

  ينبعي
عســـكرية سياســـية تكـــون قــادرة عل إعــداد هـــذا الخـــط وتطـــويره، انطلقـــا مــن تجربـــة شـــعبنا الـــير
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:الحركة الثورية العالمية ويمكن إجمال مهام هذه المدرسة العسكرية فيما يل 
  العال  للكوادر العسكرية -1

.العداد التقيي
ـ  ظفـار -2

ـ  التجـارب الثوريــة الرائـدة مثـل التجربـة الصـينية والفيتناميـة والعربيــة في
ي الحرب الشعبية في إلــخ والنظريــات العظيمــة... دراسة قوانبر

.للرفيق ماوتس  تونغ والرفيق جياب حول الحرب الشعبية، ودراسة حير التجارب الفاشلة واستخراج الدروس منها
عيون  -3 ـــ ـــ بالـــدروس والـــذي يشـــكل الماركســـيون –اللينينيـــون ورثتـــه الشر  

اث الغيي ـــ ـــ لشـــعبنا، هـــذا المبر حـــروب القبائـــل،(دراســـة التاريــــخ الحربر 
....)حرب الريف، حروب الطلس، جيش التحري والمقاومة

ـ  مواقــع الصـدام، وإعـداد التخطيطــات العســكرية وفــق إمكانيــات النطلقــة -4
  في

إعداد الدراسات العسكرية الدقيقة المرتبطة بالوضع الطبقر
وطها ي نضج شر .العسكرية الول حبر

 
ان العدو :  حول وثيقة ف الحزب الثوري تحت نبر 1973ــ صيف لنير

ان العدو " تندرج مقالة  ي الحزب الثوري تحت نبر ضمن المواجهات- ) 1973صيف -9عدد( كوثيقة نظرية صدرت بجريدة إل المام " لنبر
  انفجــرت داخــل الحركــة الماركســية

ي منظمــة - الفكريــة و النظريــة الــير يــ فصــيليها الرئيســيبر ، و"مــارس  23" و منظمــة " إل المــام" اللينينيــة ببر
ي ي المنظمتبر "و لذلك جاءت الوثيقة كنص يعرض لوجهة نظــر منظمــة. كانت إشكالية بناء الحزب الثوري إحدى قضايا الخلف الجوهرية ببر

  موضوع بناء الحزب الثوري" إل المام
.في

اث الزاخــر للحركــة الشــيوعية العالميــة وكــذلك لربطهــا تعــرض هــذه الوثيقــة لمســألة الحــزب الثــوري مــن زاويــة نظريــة ومبدئيــة اعتمــادا عل الــبر
اتيجية الثـورة بــالمغرب اتيجية التنظيم باسبر ـ  الضاع داخــل الحركـة الماركســية. اسبر

ـ  تاريــــخ المنظمــة وفي
-عمومـا لعبـت الوثيقـة دورا أساسـيا في

 ــ ظــروف. اللينينيــة المغربيــة بمــا طرحتــه مــن مواقــف مبدئيــة صــارمة
  تعرضــت لهــا الحركــة وفي

بات القويــة الــير ــ ولمــا انقلبــت الوضــاع بعــد الضي
ـــ رغـــم ذلـــك ســـتظل اجعـــات بمســـمياتها المختلفـــة وه  اجعـــات المختلفـــة انصـــب النقـــد الحاقـــد عليهـــا بشـــكل ل يـــوازيه إل مســـتوى تلـــك البر البر
، لنهـــا دافعـــت باســــتماتة عــــن الماركســــية الثوريـــة، أي ــ ـ 

  لـــم تنــــل مـــن قيمتهـــا معــــاول النقـــد الصــــلج  والتحريقي
قة الـــير إحــــدى العلمــــات المشرــــ

.اللينينية- الماركسية
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منـــذ البدايـــة يضـــع هـــذا النـــص المـــام  نفســـه ضـــمن ســـياق الخـــط الثـــوري للحركـــة الشـــيوعية العالميـــة أي مـــن أول نـــص يعلـــن انـــدماج النظريـــة
وليتارية  ـ  يونيـو ) أي البيان الشيوع  (الثورية بالحركة الثورية البر

  للمميـة الثالثـة في
الـذي أكـد عل 1920إل الخط الذي سطره المؤتمر الثـابي

أهميــة بنــاء الحــزب الشــيوع  كتنظيــم محكــم للطبقــة العاملــة مــن أجــل قيــادة ثورتهــا و يعتمـد النـص عل فقــرة مـأخوذة مــن نصــوص المــؤتمرات
 :الربــع للممية الشيوعية و جاء فيه 

تتوفر عل حزب شيوع  منظما تنظيما محكما، مع أنهـا قليلــة العـدد، لكــانت أول انتفاضــة 1871لو كانت الطبقة العاملة خلل كمونة باريس 
وليتاريا الفرنســية البطلــة أكــب  قـوة و لتجنبـت أخطـاء و أغلط عديـدة  ـ  ظـروف تاريخيـة مخالفـة. للبر

وليتاريـا في   ستخوضـها البر
إن المعـارك الـير

ة أكب  مما كان سنة  ".1871تماما، ستكون لها نتائج خطبر
  ستعالجها و المتعلقة بسؤال أساس  و هو 

:بعد هذا تضع الوثيقة الشكالية المركزية الير
  ؟- 

  ظروف القمع الفاسر
كيف يتم بناء الحزب الثوري في

  السلم" ترفض الوثيقة
.وذلك بالعتماد عل مواقف مبدئية و باستلهام دروس الحركة العمالية و ركائزها النظرية " نظرية بناء الحزب في

-I -المواقف المبدئية للحركة العمالية و التجربة التاريخية 
ة : ( التجربة البلشفية - 1- )1910- 1907فبر

  جـاءت بعـد هزيمـة الثـورة الروسـية الول 
ة الـير ة المشار إليها أعله هـ  بالضــبط الفــبر ت بقمــع شـديد و ملحقـة 1905إن الفبر يــ ة تمبر و ه ــ فــبر

ـ الــدين ـي ـ الماديــة و المثاليــة، ببر ـي ة كــذلك تيـــارات مرتــدة و داعيـــة إل التوفيــق ببر ي و ظهــور تيـــارات إصـــلحية و تحريفيــة بــل عرفـــت الفـــبر للثــوريبر
ــ مــن أجــل ــ خــوض معــارك فكريــة و" إله شــعير  " المســيج  و الفكــر الماركس  ي هــا ممــا حتــم عل لينبر و ظهــرت كــذلك اتجاهــات تصــفوية و غبر

الماديـــة و المـــذهب النقـــدي" سياســـية حازمـــة ضـــد كـــل منوعـــات الفكـــر المثـــال  و ضـــد الخطـــوط الصـــلحية و المرتـــدة، و يعتـــبر كتـــابه الشـــهبر
 "التجريــير  

ــ ســياق الســتعداد لبنــاء الحــزب البلشــقي  
ــ ضــمن معــارك أخــرى في ي   خاضــها لينبر

إحــدى أهــم ا لمعــارك اليديولوجيــة والفلســفية الــير
ء الــذي ســيتم ســنة  ــ  

هــا السر ــ الــدفاع عــن . 1912كحــزب ثــوري مســتقل عــن التيــارات المنشــفية و غبر و يجمــع كــل هــذه المعــارك مبــدأ أساس 
  ظروف قاسية اتسمت بالقمع الشديد و بظهور تيارات انهزامية و تصفوية 

...الماركسية الثورية و بناء الحزب الثوري للطبقة العاملة في
ة : ( الممية الثالثة - 2-  )1921فبر

  قـامت إحــداها باغتيــال
اكية الديموقراطيــة الـير ـ  ظـل خيانــات الحــزاب الشــبر

ـ  العديـد مـن البلـدان الوروبيـة و في
وليتارية في بعد النتفاضات البر
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،   و من أبرزهم نوسك 
اك  الديموقراط  اللمابي

ي روزا لوكسمبورغ و كارل ليبنيخت عل يد زعماء الحزب الشبر وليتاريبر الشهيدين القائدين البر
يــ إل الســتمرارية بالنســبة)تحمــل إحــدى المؤسســات اللمانيــة اســم هــذا القاتــل( و فردريتــش إيربــرت  ــ ظـل قيــادة لينبر

، دعــت المميــة الثالثــة في
  ظروف المد أو ظروف الجزر

  قيادة النضال سواء في
.للحزاب الشيوعية الوربية الناشئة في

 :التجربة الصينية  – 3- 
 ـــ الــذي تعــرض لــه الحــزب 1927بعــد القمـــع الــدموي لنتفاضــة شــنغاي العماليــة ســنة 

مــن طــرف قـــوات تشـــانغ كــاي شــك وبعــد القمـــع الفاسر
ـــ تونـــغ إل النســـحاب مـــن   حيـــث قتـــل اللف مـــن أعضـــائه بأبشـــع الطـــرق الفاشـــية، دعـــت القيـــادة اليمينيـــة للحـــزب ماوتس 

الشـــيوع  الصـــييي
  بقيـادة مـاو وتشــوتيه 

  كانت قد عرفت تشكل أول مجموعات الجيش الحمر الصــييي
ـ  وقـت كــانت فيـه قـوات تشـان. المناطق الجبلية الير

وفي
 ــ ســنة 

 ــ كــل مكــان أي في
رفــض مــاو قــرار اللجنــة المركزيــة للحــزب بالنســحاب وكــان جــوابه واضــحا مــن خلل مقـالته 1929كــاي شــيك منتضة في

ة  ارة أحرقت سهل"الشهبر   قال فيها" رب شر
:الير

هـا وإل قيــام القــادة بنضــال حـازم، وبــهـذه الطريقـة وحــدها نســتطيع أن" ي كلما اشتدت قساوة الظروف ازدادت الحاجة إل حشد القــوات وتركبر
".نحقق الوحدة الداخلية ونتصدى للعدو

:التجربة اللبانية- 4-
  كـانت الحركـة الماركسـية اللينينيــة اللبانيـة تضـم عــدة منظمــات موزعـة عل المـدن وكــان نضـالها منصـبا ضـد

قبل تأسيس حـزب العمــل اللبــابي
ــ ظــروف القمــع الشــديد ظهــرت داخــل إحــدى المجموعــات مــا أطلــق عليــه . نظــام زوغــو الــدكتاتوري   

 " نظريــة تربيــة وحمايـــة الكــوادر"وفي
الــير

ـــ خوجـــا"وخـــاض . فجـــرت صاعا قويـــا داخـــل الحركـــة الشـــيوعية اللبانيـــة ا ضـــد هـــاته النظريـــة انته بهزمهـــا وتأســـيس" انفبر ورفـــاقه صاعا كـــببر
  سنة 

كنظرية انهزامية وانتهازية" نظرية الكوادر"وقام المؤتمر بفضح . 1941حزب العمل اللبابي
:التجربة الفيتنامية- 5-

ي بعـــد دخـــولهم1945مـــرت الثـــورة الفيتناميـــة قبـــل انـــدلع ثـــورة غشـــت  ي أو اليابـــانيبر ي الفرنســـيبر ات قمـــع شـــديد ســـواء عل يـــد الســـتعماريبر بفـــبر
ياليــة الثانيــة وكــان معــدل بقــاء الطــر خــارج العتقــال ل يتعــدى ســتة أشــهر ومــع ذلــك وجــد الحــزب حل مــن خلل. الفيتنــام إبــان الحــرب المبر

  الصمود وتصليب الحزب حير القيام بثورة غشت 
ي والستمرار في   أدخلت الثورة الفيتنامية مسارا نوعيا جديدا 1945تهريب المعتقلبر

.الير
-II -ي

:مرتكزات الموقف الثوري المبدبئ
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:تحكم هاته المرتكزات ثلث مبادئ
وليتاريا: "هو المبدأ الول- ا -  ".الجماهبر ه  صانعة الثورة تحت القيادة السياسية واليديولوجية للبر
 - ب - 

  كنواة قائدة للطبقة العاملة والجماهبر الثورية-القيادة تتحقق بالحزب الماركس : "يستند إل اعتبار المبدأ الثابي
".اللينييي

ـ  الحكـم عليهـا"مما سبق تستنتج الوثيقة أنـه ل يمكـن عـزل التنظيـم الثـوري أو الحـزب عـن الجمــاهبر 
  تغـذيها يعيي

فعــزل البـذرة عـن الرض الـير
".بالهلك والعدم

  جاء فيها
:ويدعم هذا التصور الطروحة الثالثة لماركس حول فويرباخ والير

بيــة"   تقـــر بـــأن النـــاس هـــم نتــاج الظـــروف والبر
ة , إن النظريـــة الماديـــة الـــير وا هـــم نتـــاج ظــروف أخـــرى وتربيـــة متغبرـــ ـ هـــذه.وبالتـــال  بـــأن الـــذين تغبـر

بيــة  ــ حاجــة للبر
ون الظــروف وأن المربر ــ هــو نفســه في ورة إل تقســيم المجتمــع. النظريــة تنس أن النــاس هــم الــذين يغبرــ ولهــذا فه ــ تصــل بالضيــ

ي أحدهما فوق المجتمع .قسمبر
  ل يمكن بحثه وفهمه فهما عقلنيا إل بوصفه ثوريا

").أطروحات حول فويرباخ: "كارل ماركس".(إن توافق تبدل الظروف والنشاط النسابي
  (تخلص المقالة إذن 

ان العدو"نعيي ي الحزب الثوري تحت نبر ي وهما") لنبر ي أساسيبر :إل استنتاجبر
ي" قــادة"ل يوجــد  -1- ـ قلــب نضــال. يمتــازون بــامتلك المعرفــة ويقــدمونها جــاهزة للمناضــلبر ـ 

ـ يتــم في ـي ي اللينينيبر ي الماركســيبر فتكــوين المناضــلبر
 ــ قلــب ممارســتها الثوريــة وهــو وحــده الــذي يســمح، حــير مــن خلل هجمــات العـدو بإعــداد خــط سياس ــ صــحيح، يــدفع بــدوره إل

الجمــاهبر وفي
ي جــدد وكــوادر ثوريــة مــن وســط هــذه الجمــاهبر ي الــذين مهــدوا لهــذه العمليــة، ومهمــا بلغــت جــدارتهم،" بــروز مقــاتلبر ولهــذا فــإن أوائــل المناضــلبر

".ليسوا ذوي تفوق نوع  بالنسبة لهذه الكوادر الجديدة المنبثقة من نضال الجماهبر
يشكل الستنتاج الول الساس الصلب للمركزية الديموقراطية والنضباط الثوري ويسمح بتصحيح الخطاء السياسية والتنظيمية وبناء -2-

الخط السياس  الصحيح الذي يبلور نضالت الجماهبر الثورية وكذلك المنظمة الماركسية اللينينية كنواة قائدة لهذه النضالت وهكذا فقــط
ي أعل سلطة ونفوذ وتجربة" يتكون القادة ي" مرض الشيوعية الطفول  "("كأشخاص يربطون ما ببر ).لينبر

  القائل  المبدأ الثالث- ج-
اتيجر  اللينييي يالية"وقوامه الطرح السبر وبناء عليه فالثورة الوطنية الديموقراطيــة ل" بمعاصة الثورة لمرحلة المبر

ــ تحــت ي ــ بلــد يوجــد تحــت ســيطرة وقمــع الســتعمار والســتعمار الجديــد بــل فقــط تتــم بواســطة حكــم العمــال والفلحبر  
تصــنعها البورجوازيــة في
.قيادة الطبقة العاملة
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اتيجية الثــورة المبــدأ الرابــع- د- يــ اســبر  ــ عــدم الفصــل ببر
ورة مراعــاة الواقــع الملمــوس للثــورة المغربيــة بمــا يعيي الــذي ل يجــب القفــز عليــه هــو صيــ

اتيجية التنظيم .واسبر
ة أشــهر مـن كفــاح التنظيــم"تبنــت منظمــة إل المــام منــذ صــدور وثيقــة   ــ: عشرــ

وبشــكل واضــح المبــادئ اللينينيــة للحــزب الثــوري" نقـد ونقــد ذابر
  يشــكل

ي" الــير ي الثــوريبر فبر   يقــوم عليهــا" تنظيــم المحــبر
ي انبثقــوا مــن. الدعامــة الــير ي مــن مناضــلبر فبر ــ منظــور المنظمــة تتكــون منظمــة المحــبر  

وفي
ورة مرتبطة جدليا بإعداد الخط السياس ــ للحـزب ل مـن خلل تكـوين أيــديولوجر  داخـل حلقـة مغلقـة، كمـا دعـت إليـه   سبر

، في نضال الجماهبر
.مارس 23أطروحة منظمة 

 ـــ نفـــس الـــوقت الـــذي يقودهـــا ويتغـــذى منهـــا
يـــة في  ـــ منظـــور الوثيقـــة ل بـــد للحـــزب أن يرتبـــط ويندمـــج بالمنظمـــات الجماهبر

)أي الحـــزب(وهـــو. في
يــة ـ  المنظمــات الثوريـة الجماهبر

يــ في ي اللينينيبر ي الماركســيبر ي و المناضــلبر ي الثــوريبر فبر و باعتبــاره طليعــة ثوريــة لبـد لـه. يتشــكل مـن منظمــة المحــبر
ـ  العمــل الثـوري الـذي أسـس لـه

من تعلم وإتقان فن القيـادة الثوريـة للجمـاهبر الـذي ل يقـوم لـه أسـاس بـدون معرفـة لمبـادئ الـدفاع والهجـوم في
  
ة . الفكر الماركس  اللينييي   كتابه المرض الطفول  وهو يتكلم عن فبر

ي في :يقول 1910-1907فلينبر
اجع: علم الهجوم يجب أن يكتمل بعلم آخر" اجع"، "معرفة كيف نبر ".من المستحيل أن ننتض بدون معرفة علم الهجوم والبر

  دراسته 
  الحرب الثورية الصينية"أما ماوتس  تونغ في

اتيجية في اتيجر  يقول" القضايا السبر   معرض حديثه عن مفهوم الدفاع السبر
:وفي

"، اتيجر  اتيجر  ليـس ســوى المرحلــة الول مــن الـدفاع الســبر اجع السبر اتيجر  يستهدف كليا النتقال إل الهجوم المضاد، والبر اجع السبر إن البر
  المرحلة اللحقة، مرحلة الهجوم المضاد

اتيجية ه  النض أم الفشل في   كل اسبر
".وإن الحلقة الحاسمة في

ـــ بطـــابع  ي اتيجر "سياســـيا، الوضـــع حســـب الوثيقـــة يتمبر اتيجر  الـــذي هـــو" الـــدفاع الســـبر ولـــذلك تطـــرح ســـؤال كيفيـــة الوصـــول إل الهـــدف الســـبر
وطها انطلق النضـــالت السياســـية والثوريـــة لجمـــاهبر البـــوادي المرتبـــط بنمـــو نضـــالت المـــدن هـــذا   مـــن شرـــ

الوصـــول إل الحـــرب الشـــعبية الـــير
وليتاري .الذي سيكون عامل قويا للدفع بتبلور الوع  البر

  تتأصـــل وتتجـــذر اليـــوم موضـــوعيا داخـــل قـــوى الشـــباب
إن مرتكـــزات بنـــاء هـــذا المســـار هـــو التحريـــك الـــديالكتيك  للعناص المتقدمـــة أكـــب  الـــير

  نفس الوقت داخل الطبقة العاملة
ي وفي   البلد أي داخل الفلحبر

.وداخل مجموع الجماهبر الثورية في
ات - يــ ياليــة بالمنطقــة، زيــادة عل الضــعف الموضــوع - حســب الوثيقــة-و مــن الممبر  ــ سلســلة المبر

  تجعــل مــن المغــرب الحلقــة الضــعيفة في
الــير

  تاريــــخ المجتمعات الماقبــل
ي بنفـس المعيـي-للنظام، هو كون الجماهبر الشعبية تفرز بمعدل قل ما يوصل إليه في اكية، مثقفيهـا العضــويبر اشــبر
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ــ المنحــدر مــن الحيــاء الشــعبية بالمــدن أو بــالبوادي ــ أي جمــاهبر الشــباب المدرس   
حــول التعليــم بــالمغرب منــذ"راجــع .(المعمــق عنــد غرامسر

ــــ للمــــدن).1971(أنفــــاس بالفرنســــية ,21-20عــــدد مــــزدوج " الســــتقلل الشــــكل  مــــن هنــــا أهميــــة توطيــــد المنظمــــات الثوريــــة للشــــباب المدرس 
ي   هذا الطار باعتبارها منظما جماعيا. والبوادي وربطها أكب  بنضالت الطبقة العاملة وجماهبر الفلحبر

.وهناك دور هام في
  العمل الثوري

اتيجية الثورة ل يمكنها بتاتا تجنب العتقالت في اتيجية التنظيمية المرتبطة باسبر ويجب العتماد عل قــدرة الرفــاق. أما السبر
 ، ة بتجذرهم داخل الجمـاهبر ط أساس  ويكون ذلك الصمود متعلقا مباشر اللينينيــة- فبقـدر مـا تكــون المنظمــات الماركسـية"عل الصمود كشر

ــ المرحلــة الراهنــة، متكونــة مــن الشــباب الثــوري، بقــدر مــا يتكــون مكــافحون ثوريــون  
متجــذرة داخــل الجمــاهبر حــير وإن كــانت هــذه الجمــاهبر في

بات العدو..... جدد وكوادر ثورية ".تتقدم هذه المعركة إل المام رغم صي
  يمنحها الشعب ثقتها

.وداخل السجون تنصهر الطليعة الير
 ".إن المطرقة تكش الزجاج، و لكنها تصلب الفولذ"
 

ي :  وثيقةل حو ية للقطاع الطلبر 1973 غشت 29ــ الندوة التحضبر
 

ة أشهر من كفـاح التنظيـم "بعد صدور وثيقة   ــ: عشر
عت منظمــة " نونــبر 20بتقريـر "و المعروفـة " نقـد و نقـد ذابر تحـت قيـادة" إل المـام"شـر

ة، بعـــدما تعـــرض مجموعـــة مـــن لجنتهـــا الوطنيـــة المنبثقـــة عـــن النـــدوة الوطنيـــة الول و المدعمـــة بـــأطر جديـــدة تـــم اختيارهـــا لـــدعم هـــاته الخبرـــ
اف عل تعميــــم الخلصــــات المســــتنتجة مــــن تجربتهــــا وربطهــــا بالتجــــارب الخاصــــة لخلياهــــا ولجانهــــا المحليــــة ــ ــ الشـر ـ 

أعضــــائها إل العتقـــال، في
.وفروعها بالداخل والخارج ومختلف قطاعاتها

ــ تقريــر   
ــ ســياق ترجمــة المهــام المســطرة في  

مجموعــة مــن النــدوات الوطنيــة القطاعيــة بهــدف الوقــوف" إل المــام"نونــبر نظمــت  20هكــذا و في
يــ بالعفويـة ومــن تمـة بدايــة تشــطيب النتائــج  ــ النــواقص و الخطــاء الناتجـة عــن تجربــة الخــط السياس ــ الســابق المتمبر

عل التجـارب و البحــث في
  مجالت عملهم القطاعية

.السلبية لذلك الخط الذي طبع ممارستها السياسية و التنظيمية وانعكس عل أداء مناضليها في
يعــبر عــن تقييــم شــامل للتجربــة الســابقة للمنظمــة فــإن مجموعــة مــن الوثــائق قــد حــاولت تقييــم التجــارب الفرعيــة" نونــبر 20تقريــر "فــإذا كــان 
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  جاء بها ذلك التقرير
 .القطاعية و استخلص دروسها تمشيا مع الروح النقدية الير

نقاشـــات 1973هكـــذا عـــرف صـــيف ســـنة . و كـــان لبـــد للمنظمـــة أن تبـــدأ بتقييـــم تجربتهـــا الشـــبيبية عمومـــا و داخـــل الحركـــة الطلبيـــة خصوصـــا
واســعة حــول تجربــة المنظمــة داخــل الحركــة الطلبيــة، ســاهمت فيهــا كــل الخليــا الطلبيــة للمنظمــة، و قــد كــانت تتمركــز داخــل كليــة الداب و

ي و المدرسة الوطنية للمعادن بالرباط و كلية الحقوق بالدار البيضاء  .كلية الحقوق و كلية العلوم و المدرسة المحمدية للمهندسبر
ف عل عمـــل ـــ الـــذي كـــان آنـــذاك يشرـــ ـــ ســـياق العـــداد للنـــدوة الوطنيـــة الطلبيـــة، اجتمعـــت الكتابـــة الوطنيـــة للمنظمـــة مـــع المكتـــب الطلبر   

و في
.المنظمة داخل الحركة الطلبية

  ساهم فيها الرفاق الطلبة للمنظمة
  كانت ثمرة للنقاشات الجماعية الير

.و تمخض عن هذا الجتماع صدور هاته الوثيقة الير
ـــ ظـــل إجـــراءات أمنيـــة مشـــددة  

ـــ أحـــد مقراتهـــا الشية و في  
 ـــ مدينـــة الـــدار البيضـــاء في

ـــ. و عقـــدت المنظمـــة النـــدوة الوطنيـــة في  
و قـــد تمـــت النـــدوة في

ي أن الدورة الول غبر كافية لستكمال النقاش و تعميق الراء، فتقــرر عقـد دورة ثانيـة ســتتم هـ  الخـرى بمدينــة الـدار ي و ذلك بعدما تببر دورتبر
وط و ذلك نهاية شتنبر  ي. 73بداية أكتوبر - البيضاء بنفس الشر ، مشــبر  

و قد حضي هذه الندوة الشهيد عبد اللطيف زروال، أبراهــام الشفابر
  محمــد، دركــال، لعريــش عــزوز، ف

، الشيقي   مصــطقي
، التمســمابي ــ ك و رفــاق آخــرون يمثلــون الكليــات و المعاهــد. م، م.بلعبــاس، فــؤاد الهيلل 

.المذكورة أعله
و تعتبر هاته الوثيقة إحدى الوثائق الطلبية للمنظمة، حيث تعتبر الفكار الرئيسية الواردة فيها، بمثابة التصور العــام، رغــم بعــض التعــديلت

  صارت عليها ممارسة المنظمة داخل الجامعة منذ ذلك الوقت إل حدود مارس 
.حيث سيعتقل آخر أطرها وقياداتها 1976الطفيفة الير

  كـانت تعمــل بهـا المنظمــة داخــل الجامعـة بعـد صـدور 
  الضـوء عل الكيفيـة الـير

ة تفيـد تاريــــخ"نونـبر 20تقريـر "الوثيقة تلقر ، ولهـا جـوانب كـثبر
  صـاحبت عملهـا مـن " إل المام"منظمة 

ات الـير   الحركة الطلبية والتغيبر
و للوثيقـة قيمـة تاريخيـة أخـرى، لنهـا. 1973حــير صـيف  1970في

ـ  المـام  مـن أكتــوبر    مجال عملها الطلبر  إضافة إل أنها شكلت الرضية الساسية للقطـاع الطلبر
إل اعتقـالت 1973أهم وثيقة أصدرتها في

ي نضــــاليا ويخضــــعان للمنظــــور العــــام للمنظمــــة فيمــــا يخــــص الشــــبيبة. 1976 و لن الحركــــة التلميذيــــة و الحركــــة الطلبيــــة لــــم يكونــــا منفصــــلبر
  تفجبر الضاع ضد النظام، تقدم الوثيقة بعض المعطيات عن الحركة التلميذية خصوصا فيما يتعلــق بنضــالها

المدرسية و دورها التكتيك  في
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ك مع الحركة الطلبية، و اللفت للنظر و بعد سنة عل تأســيس النقابـة الوطنيـة للتلميـذ  ـ  أبريـل(المشبر
تأسســت النقابـة الوطنيـة للتلميـذ في

  ظروف سياسـية معقـدة ) 1972
ادوري بحـل (تتبيي المنظمة في   لطلبـة المغــرب"قـام النظــام الكمــبر

ـ  " التحـاد الـوطيي
وشـن 1973ينـاير  24في

ء الـذي تعرضـت النقابـة الوطنيـة للتلميـذ مـن خلل اعتقــال جـزء كــببر ـ 
هجوما واسـعا عل الحركـة الطلبيـة و أطرهـا وقياداتهـا وهـو نفـس السر

ــــ مــــارس   
 ــــ ســــياق خــــط الســــتمرارية النضــــالية) 1973مــــن قيادتهــــا الوطنيــــة في

  لطلبــــة المغــــرب في
فكــــرة تأســــيس النقابــــة الشية للتحــــاد الــــوطيي

.1972والصمود الذي أسست له جل وثائقها الصادرة منذ نونبر 
ب عل الحركـة الطلبيـة و رغـم تراجــع ة وبشـجاعة رغـم القمــع الشـديد و رغـم الحصـار الـذي صيــ لقد سطرت الوثيقة مهـام المنظمــة بدقـة كــببر

ـــ مهـــام ثلثيـــة البعـــاد  ي: البعـــض و ه  ي و جمـــاهبر ، شـــبه جمـــاهبر ــ ــ داخلـ  و تلخـــص الفقـــرة التاليـــة تلـــك المهـــام الثلثيـــة ذات الصـــلة. تنظي ـ 
يــــة ) الخليــــا(بــــالتنظيم المركــــزي  ي(و التنظيمــــات الشــــبه الجماهبر ي ) الجبهــــة الموحــــدة للطلبــــة التقـــدميبر التحــــاد(و التنظيــــم النقــــابر  الجمــــاهبر

  لطلبة المغرب
):الوطيي

ي"  ــ الجبهـة بنـاء جديـدا مـن المناضــلبر
 ــ تنظيمنــا بنـاء محكمـا حــير يكـون بالفعــل القيـادة الفعليــة للهجـوم المقبــل، كمــا يجـب أن نبيي

علينــا أن نبيي
ت عـن انتهازيتهـا و انهزاميتهـا كمـا   عـبر

ـ  أوقـات الشـدة هـذه، و لفـظ كـل الغــازات السـامة الــير
وا عــن التحـامهم ونضـالهم في الصامدين و الذين عبر

ء الـذي ـ 
  الظروف الجديدة، السر

  لطلبة المغرب المنظمة الطليعية الوحيدة في
يجب علينا كذلك أن ندرس بجد إمكانية جعل التحاد الوطيي

ية حير نضمن استمراريتها وصمودها   البناء الصحيح للنقابة الشية الجماهبر
."يستلزم منا أن نفكر في

ية :  حول وثيقة وط قيادة النضال الدفاعي للحركة الجماهبر ئ شر 1973 أكتوبر 20ـــ نحو تهنر

  جــاءت كــرد عل قضــايا الخلف الــذي
" إل مجموعــة الوثــائق الماميــة الجداليــة الــير وط قيــادة النضــال الــدفاع  ئــ شرــ ــ وثيقــة "نحــو تهيير تنت  

 ــ ربيــع العــام 
يــا في يــ منظمــة " إل المــام " و منظمــة " 1973نشـأ وأصــبح جماهبر مـن" إل المـام "و ه ــ بــذلك تعــبر عـن مواقــف  مــارس"ة 23 ببر

ت جريــدة  "الوضــع الراهــن و المهــام العاجلــة للحركــة الماركســية – اللينينيــة "فبعــد صــدور وثيقــة . مجموعــة مــن القضــايا الخلفيــة  23" انــبر
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  جــاءت بهــا الوثيقــ") مــارس 23"الجريــدة المركزيــة لمنظمــة "(مــارس 
فظهــرت مجموعــة مــن التهامــات الموجهــةة، للــرد عل الطروحــات الــير

  قـامت بتشــويه المواقـف المنشــورة بجريـدة
و كــان لبـد". إل المـام " للمنظمة كوصف مواقفها بالعفوية و غبر ذلك مـن النعـوت و الـردود الــير

تهـــا    اعتبر
ـــ الحـــزب الثـــوري" فكـــان صـــدور وثيقـــة . مشـــوهة لمواقفهـــا" إل المـــام " مـــن الـــرد عل مجموعـــة مـــن المواقـــف و التحليلت الـــير ي لنبر

ان العــدو  ــ ــ أول رد للمنظمــة بعــد وثيقــة "تحــت نبر وط قيــادة النضــال الــدفاع " ، بينمــا شــكلت وثيقــة.."الوضــع الراهــن " ، وه  ــ شرــ ئ نحــو تهيير
ية   و كان صادرا عن الكتابة الوطنية، قام بصياغته الرفيق الشهيد عبد اللطيف زروال " للحركة الجماهبر

.الرد الثابي
  جـــــاءت بهـــــا وثيقـــــة

ـــــ مجموعـــــة مـــــن التحليلت الـــــير ي تهـــــم مســـــتجدات الوضـــــع الجتمـــــاع ..." الوضـــــع الراهـــــن " عمومـــــا قـــــامت الوثيقـــــة بتحيبر
  دافعــت عنهــا 

ــ الســائد داخــل " إل المــام " والقتصــادي والسياس ــ وذلــك لــدعم الطروحــات الــير  
 ــ صاعها مــع التيــار اليمييي

".مــارس  23" في
يــة مؤسســة لبعـض   عـالجت بهــا الوثيقــة واقـع الحركـة الجماهبر

ســوف لـن نقـف عنـد هـذه المعطيــات رغـم أهميتهــا بقـدر مـا نهتــم بالكيفيــة الــير
 .المفاهيم الجديدة و مسطرة انطلقا من ذلك مهام الحركة الماركسية – اللينينية تجاهها

ية  1 وط القيادة: ـــ الحركة الجماهبر الوضع، المرحلة و شر
ية و خصوصيات نموها - أ- :السمة الرئيسية للحركة الجماهبر

ـ 
ية ، أزمة تتطــور في وط الموضوعية لنمو الحركة الجماهبر   تكثيف و تعميق الشر

انطلقا من استمرار أزمة النظام الطبقية والبنيوية و دورها في
ياليـــة  ـ خــط. ســياق عــال   يعــرف نمــوا مضــطردا للزمــة العامــة للمبر ـ 

يــة هــو النمـــو، لكــن هــذا النمــو ل يســبر في فالطـــابع الول للحركــة الجماهبر
 . مســـتقيم بـــل ملتـــو و معقـــد بســـبب غيـــاب الداة الثوريـــة

ـــ لكـــل المرحلـــة التاريخيـــة الـــير   فهـــو اتســـامها بالعفويـــة كخـــط أساس 
أمـــا الطـــابع الثـــابي

.تجتازها
ة بعد انتفاضة    تكون عفوية مما يهدد بخطر الركود كما وقع مباشر

  طياته مخاطر التفجرات الير
.1965مارس  23إن هذا الوضع يحمل في

اجع  اجع" خطــــة عمــــل داخــــل الطبقــــة العاملــــة ("ضــــدا عل خطــــة الــــبر   تنظــــر لخطــــة الــــبر
تطــــرح الوثيقــــة عل الحركــــة) هــــو عنــــوان الوثيقــــة الــــير

ــ إضــافة إل تعمــق)عفويــة الجمــاهبر(الماركســية اللينينيــة مهمــات نضــالية ملموســة لتجــاوز هــاته العفويــة  ي ــ ظــروف تتمبر  
، علمــا أن ذلــك يتــم في

  هنا حركة ( الندحار السياس  البلنك :أزمة النظام بمجموعة من السمات منها 
ـ  مـارس 3المعيي

  قـامت بعمليــات مسـلحة في
و) 73مـارس الـير
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ـــــ عل الحملـــــم  
وقراطيـــــة النقابيـــــة و التحـــــاق حـــــزب الســـــتقلل بالنظـــــام ممـــــا يلقر ة الصـــــلحية و انفضـــــاح دور الببر إفلس البورجوازيـــــة الصـــــغبر

ية و تجاه نموها العفوي ) اللينينية المغربية-الحركة الماركسية( .مهاما جسيمة تجاه الحركة الجماهبر
ية -  اتيجية للحركة الجماهبر :ب – طبيعة المرحلة السبر

يـــة دفاعيـــا    تجتازهـــا الحركـــة الجماهبر
ت أن الشـــعار)مرحـــل دفاعيـــة كســـمة رئيســـية(حـــددت الوثيقـــة الطـــابع العــام للمرحلـــة الــير ، و بــذلك اعتـــبر

ليتم التمكن من النتقال من النضال العفوي إل النضال الدفاع  المنظم تمهيدا لتغيبر" الصمود و اللتحام بالجماهبر "الرئيس  للحملم هو 
وليتاري  ان القوى عن طريق بناء الحزب البر ي ة محــددة وهـذا. مبر و لك  يكون الشعار فعال لبد أن تجسيده عبر إنجاز مهمات محـددة لكــل فــبر

  كل مجالت العمل الثوري
.في
وط قيادة النضال الدفاع  المنظم للجماهبر- ج-  :شر

يـــة طبقـــا وط الذاتيـــة لتنظيـــم عفويـــة الحركـــة الجماهبر يـــة ل بـــد مـــن بلـــورة الشرـــ وط قيـــادة النضـــال الـــدفاع  المنظـــم للحركـــة الجماهبر لتـــوفبر شرـــ
ـ  هـذا الســياق ترفــض

ان القـوى و النتقـال إل النضــال الهجـوم  مسـتقبل، و في
ـي للمكانيات المتوفرة ل الحملم حاليا للوصول تدريجيا لتغيبـر مبر

ي عل الطبقة العاملة كما طرحته  كبر   قدمتها منظمة " خطة عمل" الوثيقة مفهوم البر
".مارس  23"الير

وط قيادة النضال الدفاع ("تقول الوثيقة  ئ شر   هذا الصدد...") نحو تهيير
 :في

  ينخـرط فيهـا اليســار بنضـالت الطبقـة العاملـة و يعمـل عل قيادتهـا " 
ة الـير وليتاري هـ  تلـك المســبر و يعمـل. إن مهمة بناء الحزب الثوري البر

ة نضــالية يعمــل, فيهــا عل تــوفبر أسـس التحـالف العمـال  – الفلج ــ  مـن خلل دمــج الماركســية – اللينينيــة بواقــع بلدنــا الملمــوس، و هـ  مســبر
ــ كــل مرحلــة مــن أجــل الوصــول إل التــأثبر فيــه و  

ي بمختلــف الســاليب، و فــق خطــط معينــة في ــ الكفــاح الجمــاهبر  
فيهــا اليســار عل النخــراط في

وليتارية أن تتبلور و للحزب الثوري أن ينشأ . قيادته  ".و بهذا الطريق وحده يمكن للطر البر
ة  2 :ـــ من مهام المرحلة إل مهام الفبر

مــن حيــث أن الول قــامت بتحديــد مهــام المرحلــة بينمــا جــاءت الثانيــة..." الوضــع الراهــن " تنطلــق الوثيقــة مــن اعتبــار نفســها اســتمرارا لوثيقــة
ة و بناء عليه حددت مهمات المنظمة داخلها و ذلك عل طريق إنجاز مهام المرحلة .لتحديد مهام الفبر
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:أ – المهمات التنظيمية 
:تحت شعار تصليب المنظمة سطرت الوثيقة المهمات التنظيمية التالية 

ية و يتعلق المر ب -1- ي المنظمة و التنظيمات الجماهبر   تشكل محور الربط العضوي ببر
:توسيع التنظيمات الير

.اللجان الساسية + 
.لجان النضال العمالية بالخص+ 
.تحويل التصالت إل حلقات+ 

.لتطوير هذا العمل لبد من القيام بعمل إيديولوجر  و تسطبر برامج نضالية و استعمال الجريدة المركزية 
يـــة الشية أو العلنيــة و يتعلــق المـــر بالنقابـــة الوطنيـــة للتلميــذ -2-   ) نــوت(توثيـــق الرتبـــاط العضــوي مــع الطـــارات الجماهبر

و التحـــاد الـــوطيي
ي و النقابة العمالية، و اللجان النقابية الموسعة) اوطم(لطلبة المغرب .و الجبهة الموحدة للطلبة التقدميبر

  مـــن خلل توســــيع دائــــرة تـــأثبر الجريـــدة المركزيـــة   –3- 
وســــط)الجريــــدة المركزيــــة لمنظمــــة إل المــــام " : إل المــــام ("توســــيع العمــــل الــــدعابئ

ية .الحركة الجماهبر
ية و قيادة نضالها الدفاعي المنظم 3 ي العام للحركة الجماهبر نامج المطلنر :ـــ البر

 ــ توســيع النضــال الــديموقراط 
ية يخدم أفق قيادة نضـالها الـدفاع  و يســاهم في ت الوثيقة أن طرح برنامج مطلير  عام للحركة الجماهبر و. اعتبر

نامــــج الــــديموقراط  الشــــعير   نامــــج الــــديموقراط  لبــــد أن يعتمــــد عل اســــتلهام البر ــــ منظــــور الوثيقــــة فــــإن مفهــــوم البر  
برنامــــج الثــــورة الوطنيــــة(في

يــة نحــو شـن النضــال السياس ــ العــام ضـد النظــام و قــادر كـذلك عل)الديموقراطية الشعبية ، برنامــج قـادر عل تطــوير نضــالية الحركـة الجماهبر
.كسب القوى الديموقراطية الثورية لصف اليسار الثوري

:ـــ حول وحدة الحركة الماركسية – اللينينية  4
ة أشـــهر مــن كفـــاح التنظيـــم" حـــددت  ـ: وثيقــة عشرـــ ـ 

نونــبر المهمـــة الرئيســـية للمنظمـــة مــن خلل 20المعروفـــة اختصـــارا بتقريـــر " نقــد ونقــد ذابر
يــا : "شــعار  مــن أجــل منظمــة ماركســية – لينينيــة"و بشــكل مــوازي شــكل شــعار ". مــن أجــل بنــاء منظمــة ثوريــة طليعيــة صــلبة و راســخة جماهبر
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ي المنظــــم لن الوحــــدة" واحــــدة شــــعارا آخــــرا لنجــــاز وحــــدة الحملــــم المنشــــودة دون إغفــــال أن ذلــــك يمــــر عــــبر الضاع الــــديموقراط  الجمــــاهبر
يــ المغاربــة ي اللينينيبر ة التأكيــد عل. الندماجية لن تتحقق بدون الرتكاز عل خط ثوري سديد يسـتقطب حـوله كــل الماركســيبر و بالنســبة للفــبر

ورة الضاع ضد النتهازية اليمينية السائدة داخل منظمة  ك عل قاعـدة "مارس  23" صي صاع وحــدة: ، مع البحث عن أســس العمـل المشـبر
ي المنظم وصول إل وحدة جديدة عل قاعدة خط ثوري سديد   تغليب طابع الضاع الجماهبر

.صاع بما يعيي
 

ي ـ نقاش منظمتنا مع الفصيل الثالث - من أجل خط ماركسي:  حول وثيقة وليتاريا المغربر ي لحزب البر
1974 مارس 8ــ لينينف

يــ منظمــة  قــد دخــل مرحلــة متطــورة، حيــث 1974مــارس، و حينمــا كــان الضاع خلل ســنة  23و منظمــة " إل المــام "بعــد انطلق الخلف ببر
  الفق، داخل منظمة 

و هو التجاه الذي سيطلق عليه فيمــا بعــد" (إل المام " معالم اتجاه قريب من أطروحات " مارس23" بدأت تظهر في
  احتكــاك مـع مناضـل  المنظمــة، انفتــح النقـاش مـع الفصــيل الثـالث داخـل الحركـة الماركســية" )التجاه اليجابر  " اسم 

، كان يتبلور تدريجيا في
و ممـا سـاعد عل"). مـارس 23"كـان قـد تشـكل عل إثـر خلف داخــل منظمــة " لنخـدم الشـعب" الفصـيل المعـروف ب (– اللينينيــة المغربيـة 

يـــ المنظمـــة و هـــذا الفصـــيل كـــون الفصـــيل الثـــالث كـــان يخـــوض هـــو الخـــر بعــد انشـــقاقه عـــن منظمـــة  صاعا مريـــرا ضــد" مـــارس 23"التقـــارب ببر
ـــ منظمـــة  ي ـــ الســـائد داخلهـــا، و باحتكـــاكه بمناضـــل  المنظمـــة أدرك الفـــارق القـــائم ببر 23"و منظمـــة " إل المـــام "الخـــط اليـــديولوجر  و السياس 

ي السائدين داخل كل تنظيم" مارس ي الخطبر .بعد أن كان يقيم خلطا بينهما حيث ل يفرق ببر
بمناقشـــة الوثـــائق" لنخــدم الشــعب " و بعــد اتصــالت أوليــة مــع هــذا التنظيــم وبعــد تبــادل الوثــائق الساســية لكــل منهمــا قــامت قيــادة فصــيل 

 ــ وثيقــة
  توصلت بها، مبدية مجموعة من الملحظات و النتقادات و كذلك مجموعة من التساؤلت فجاء الــرد المــام  مصــاغا في

المامية الير
وليتاريا المغربر  " هامة ستحمل عنوان    لحزب البر

  .1974مارس  8المؤرخة بتاريــــخ " من أجل خط ماركس  – لينييي
مــن وجهــة نظــر تاريخيــة يمكــن اعتبــار هــاته الوثيقــة إحــدى أهــم الوثــائق الماميــة لكونهــا كــانت عرضــا مكثفــا لهــم أطروحاتهــا الثوريــة، ذلــك أن

أمـا كونهــا. توفرهــا يســمح بتغطيــة النقــص الحاصــل عــن فقــدان وثــائق أخــرى ســبق للمنظمــة أن أصـدرتها وخاصــة فيمــا يتعلــق بخطهــا التنظي ـ 
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كــانت حديثــة العهــد آنــذاك وكــان لزمــا أن يتــم" لنخــدم الشــعب"جــاءت تكثيفــا للخــط العــام للمنظمــة فيعــود لكــون علقــة المنظمـــة بفصــيل 
.إعطاؤه نظرة شاملة عن خطها وجوانب من تجربتها

اتيجية وحــير إيديولوجيــة وذلـك ضــمن نظــرة وطبعــا لــم تعييــ الوثيقــة بــالجوانب التنظيميــة فقــط بــل تطرقــت لقضــايا منهجيــة وسياســية واســبر
وط وحـــدة الحركـــة الماركســـية اللينينيـــة المغربيـــة   وتســـع إل تـــوفبر شرـــ

ة لتلـــك الوحـــدة. كـــانت تتـــوجي النقـــاش الرفـــافر وقـــد أعطـــت أهميـــة كـــببر
".مارس23"مع منظمة ) بسلبياتها وإيجابياتها(انطلقا من التجربة المعاشة 

 المبادئ المنهجية لنجاح العملية الوحدوية- 1-
:تقديم

حددت منظمة " إل المام" المهمة المركزيــة للوحــدة فيمــا أســمته معضـلة الخــط السياسـ  للثــورة المغربيـة بمـا يعنيـه مـن إدمـاج للماركســية –
اللينينية بواقع البلد الملموسة تقول الوثيقة:

ــ للثــورة المغربيــة القائمــة عل أســاس دمــج الماركســية –"  ــ بالدرجــة الول معضــلة الخــط السياس  ــ مســألة التوحيــد ه   
إن المهمــة المركزيــة في

".اللينينية بواقع بلدنا الملموس 
  و نضاله الموحد قامت عل أساس خط عام مرتكز عل طــرح نفســه كبــديل

وط انبثاق اليسار الماركس  – اللينييي لقد أدركت المنظمة أن شر
لكـن...) الثــورة العربيــة , العنــف , الحــزب , أهميــة النظريــة ( للصلحية و التحريفية من خلل التأكيد عل مقولت ماركســية – لينينيــة عامـة 

ت نتيجة عوامل عدة منها تطور سياسة النظام، بـروز  ، هــاته"مـارس 3حركــة "الظروف قد تغبر ، تطــور ممارسـات اليســار و ارتبـاطه بالجمــاهبر
هكــذا أمــام وطــأة الظــروف. الشــعارات إذن ستصــبح عــاجزة عل أن تشــكل خطــا سياســيا يجيــب عل مجمــل القضــايا الراهنــة للنضــال الثــوري 

ة أصــبحت مســألة الخــط الثــوري ه ــ المســالة المركزيــة و أصــبحت وحــدة الحملــم  مرتبطــة بحــل) الحركــة الماركســية اللينينيــة المغربيــة(المتغبرــ
.معضلة الخط الثوري السديد، خط يجيب عل القضايا المرحلية و البعيدة للثورة المغربية 

يــة الضاع الـذي خاضـته المنظمــة ضـد" إل المـام " و لـذلك جـاءت دعـوات منظمــة  إل الضاع الـديموقراط  المنظـم، و هـذا مـا يعلـل جماهبر
  النتهازي لقيادة 

ـ  ظـل" مارس 23"التيار اليمييي
  كانت تخسر الضاع الديموقراط  المنظــم و تبحــث عــن التفاقــات السياســية الفوقيــة في

الير
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.مفهوم خاطئ للتوحيد 
 ــــ تمثلـــه قيـــادة

تها " مـــارس 23" لقـــد كـــان المـــر يتعلـــق بـــانحراف يمييي ــ ي هـــو. و نشـر و كــــان الهـــدف مـــن خـــوض الضاع الــــديموقراط  الجمـــاهبر
  و ليس مع منظمة 

ي" مارس 23"القطيعة مع خط إيديولوجر  و سياس  يمييي ء الذي كان يدعو إل التعرية و العزل الجمــاهبر  
كمنظمة، السر

كة و عل العلقـات النضـالية مـع قواعـد منظمــة . لهذا التيار و بـذلك. مـارس 23و رغم ذلك حافظت المنظمة عل الممارســة النضـالية المشــبر
ي خصوصا و أن  ي المنظمتبر  " إل المام " تم نقد السلوب القديم للعلقات ببر

أصبحت ترى أن مسألة الخط الثوري ه  المسألة المركزية في
.عملية التوحيد 

حة لنجاح العملية الوحدوية مع فصيل - 2- "لنخدم الشعب"المبادئ المقبر
حت منظمـــة" لنخــدم الشــعب"و بنيـــة إنجــاح النقــاش الوحـــدوي مــع فصــيل " مــارس 23"بالســتفادة مــن تجربـــة الضاع مــع منظمـــة  إل" اقــبر

 :سبعة مبادئ لنجاح ذلك " المام
يـــه و الهـــادف و تجنـــب كافـــة الســـاليب الخاطئـــة و الحلقيـــة، النقـــاش الـــذي ينطلـــق مـــن المفـــاهيم الساســـية ليصـــل إل القضـــايا -1- ي النقـــاش البي

العملية ة
  هذا النقاش مع حق إبداء آرائها بدون التقيد بالمواقف الرسمية ة -2-

ي بصورة فعالة في اك مجموع قواعد المنظمتبر إشر
ييف ة -3- ي از والبر ي كة و العمل عل الحفاظ عل روح الوحدة و التفاق و عدم اللجوء إل الببر امات المشبر ي ام اللبر احبر
  تدعيم المواقف ة -4-

  النقاش الجاري و في
النطلق من التجارب العملية لكل منظمة في

  تجاوز الفكار و الممارسات الخاطئة ة -5-
ي في ي –اللينينيبر   كسلح فعال بيد الماركسيبر

النقد الذابر
 ــ مجــرى النقــاش و ليــس بعــده و عل أســاس التحاليــل السياســية -6-

كة، و هــذا العمــل يمكــن أن يتــم في وط لتـدعيم الممارســة المشــبر خلــق الشرــ
  تطــوير النقــاش

  يساهم في
، إذ تسمح بتوفبر مناخ نضال  و رفافر  

وا هذه المسالة الهتمام الكافي المحددة و مهام محددة، و عل الرفاق أن يعبر
الديموقراط  المنظم، و يسمح بممارسة القناعات و المواقف و يخدم مهمة النضال ضد الحكم ة

ــ النقــــاش الــــديموقراط  المنظــــم، يحـــدد المراحــــل المتتاليــــة -7- ـ 
ورة تــــوفر برنامـــج متكامـــل للتوحيـــد حالمـــا يتــــم القطــــع الشــــوط الساس ــــ في صيــــ
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ة لعملية التوحيد بشكل عل  
ف- 3- ف التنظيمير ي النقاش بير

الطروحات: فف
  قسم الملحظات الولية أكـدت منظمــة 

ـ  و التجربـة المعاشـة والبتعـاد" إل المـام " منذ البدء و في
ورة النطلق مـن التحليـل الطبقر عل صيــ

  سماء المفاهيم المجردة 
  هذا الصدد تقول الوثيقة .عن النقاش الذي يبقر في

 :و في
 ـــ التحليـــل"

 ـــ للثـــورة والجابـــة عل قضـــاياها النظريـــة و العمليـــة يكمـــن بالدرجـــة الول في
 ـــ تحديــد الخـــط الماركس ـــ – اللينييي

إن النهـــج الســـديد في
  السديد

ي عل قاعدة التحليل الملموس للواقع الملموس القائم عل دمج الحقيقــة, الطبقر و تلك ه  المهمة الول الملقاة عل عاتق الثوريبر
".العامة للماركسية – اللينينية بواقع بلدنا

ولتاريا المغربية- ا-   للبر
 حول قضايا بناء الحزب الماركس  – اللينييي

  تلك المرحلة " إل المام" انطلقت منظمة 
ي المغاربة في ي – اللينينيبر  :من تحديد المهمة المركزية الحاسمة المطروحة عل الماركسيبر

ــــ " ي ي – اللينينيبر ــــ إذن المهمــــة المركزيــــة الراهنــــة لكــــل الماركســــيبر ــــ صــــياغة: إن مهمــــة بنــــاء الحــــزب ه   
  يجــــب أن ترشــــدهم في

ــــ البوصــــلة الــــير فه 
ــ المغاربــة و لهــذا كــانت. مهــامهم الخــرى ي ي – اللنينيبر ــ بالنســبة للماركســيبر  ــ تحديــد الخــط السياس 

ورية الول في تلــك ه ــ نقطــة النطلق الضيــ
ـ  المرحلــة الراهنــة هـ  بدرجـة أول مسـالة الجابــة عل

ـ  الضاع الــدائر، و كـانت مهمـة بنــاء الخــط الثـوري في
مســألة الحـزب أكــب  القضــايا التهابـا في

وط بلدنا الملموسة    شر
  في
  الحزب الثوري الماركس  – اللينييي

".سؤال كيف نبيي
  مجموعة من الوثائق منها " قدمت منظمة 

ان العدو " إل المام أجوبتها في ي الحزب الثوري تحت نبر   جــاءت كــرد عل" لنبر
و ه  الوثيقة الــير

  السلم تحت غطاء 
ي " مفهوم بناء الحزب في اك  و تنظيم العمــال المتقـدمبر

ي عل الطبقة العاملة بواسطة نشر الفكر الشبر كبر  ــ" البر
كمــا جــاء في

  أصـــدرتها منظمـــة "خطـــة عمـــل " وثيقـــة
ي للعـــالم  23الـــير ـــ و مفهـــومبر ي يـــ خطبر مفهـــوم: مـــارس و قـــد ســـجلت الوثيقـــة الماميـــة وجـــود خلف ببر

 ـــ كمحـــرك للتاريــــخ 
ورة بنـــاء الحـــزب الثـــوري مـــن خلل. بروليتـــاري و مفهـــوم بورجـــوازي يطمـــس الضاع الطبقر و عليـــه أكـــدت المنظمـــة عل صيـــ

 ـــ نظريـــة الطـــر المارســـية 
 ـــ الســـلم كمـــا تبلـــور في

ي و رفـــض بنـــائه في الخـــط"المعروفـــة ب ) مـــارس 23نســـبة إل منظمـــة (الكفـــاح الثـــوري الجمـــاهبر

" .الداخل 
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ي منظمة  مـارس أو مـا 23لمنظمــة " الخــط الــداخل  " حــول رفـض " لنخدم الشعب" و "إل المام " و هنا تسجل الوثيقة التفاق الحاصل ببر
ي ممــا.كــان يطلــق عليــه بنظريــة الطــر كمــا تــم تســجيل اتفــاق عل فكــرة بنــاء الحــزب كمهمــة كفاحيــة شــاقة مــن خلل النضــال الثــوري الجمــاهبر
  النقاش 

.اعتبر مكسبا ثمينا في
:عل الطروحة التالية " إل المام" و عن سؤال عن هوية الحزب و مما يتكون و ما سلحه النظري أكدت منظمة- 
ــــ "   

وليتاريــــا الطبقر وليتاريــــا، الفصــــيل المنظــــم و المســــلح بعلــــم, هــــذا الحــــزب الثــــوري المنشــــود هــــو حــــزب البر ــــ مــــن البر يضــــم الفصــــيل الطليع 
ـ  جميــع مراحــل , الماركسية – اللينينية 

ـ و يقود التحالف العمال  – الفلج  و مجموع الجماهبر الكادحة في
اجع، و قـدالنضــال، في  الهجــوم و الــبر

  بلدنا
  حالة هجوم العدو المتواصل الذي ينهجه نظام الحسن – عبد ا – الدلي   في

"أكدنا عل النضال الدفاع  في
وليتاريـــا "إل المـــام " و هكـــذا أكـــدت ، و لهـــذا" عل الـــدور القيـــادي للبر  ـــ

بواســـطة بلـــورة و تأســـيس نـــواة بروليتاريـــة تشـــكل أســـاس الحـــزب الطبقر
  الدرجة الول و من حيــث التنظيــم و الدعايــة و

ي في كبر   مركز الصدارة بالنسبة للمهام الخرى، بواسطة البر
فنحن نضع مهمة بناء هذه النواة في

وليتارية الساسية  " .النضال عل المراكز البر
ي حيث  ي المنظمتبر ي و البادية بصـفة عامـة "لنخدم الشعب " يشبر رفاق " و هنا يظهر الخلف ببر ي عل الفلحبر كبر ـ  مزيـد. بوضوح إل البر

و في
ح الموقف المام  تقول الوثيقة  : من شر

وليتاريــا الصــناعية و المنجميــة " ي هنــا بمســالة المدينــة أو الباديــة إذ أن( ذلــك هــو معييــ قولنــا أولويــة العمــل داخــل البر كبر و ل علقــة لمســألة الــبر
وليتارية الساسية جدا تقع داخل البادية كالمناجم مثل  ة بنــاء الحـزب)عددا من المواقع البر ـ  مسـبر

ورية في ي هو مرحلة أولية صي كبر ، إن هذا البر
"الثوري لماذا ؟ 

:الجواب 
ــــ المنظــــم مــــن الطليعــــة و مســــلح بالماركســــية – "  ، هــــو الفصــــيل الطليع  ــــ  

وليتاريــــا الطبقر  قيــــادةاللينينيــــة، ولن الحــــزب الثــــوري هــــو حــــزب البر
وليتاريا ليست مسألة نظرية فقط بل ه  مسألة عملية، فل يمكن تصور الحزب الثوري بدون هوية طبقية فعلية  "البر

  يؤهلها واقعها الموضوع  لقيادة الثورة " 
وليتاريا ه  الطبقة الثورية حير النهاية، الير ياليـة إل النهايـة و, لن البر   مرحلـة النضــال ضـد المبر

في
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اكية  " .انتصار الثورة الوطنية الديموقراطية الشعبية و السبر بها بخط ثابتة نحو الشبر
وليتاريـا المغربيـة بمــا تملــك مـن تقاليـد نضــالية راســخة مـا يقـرب مـن ســنة قـد أظهــرت جــدارتها و اسـتحقاقها 40كــذلك حســب الوثيقــة لن البر

  الديموقراط  ضد الستعمار الجديد
  النضال الوطيي

  ضد الستعمار المباشر أو في
  معركة التحرر الوطيي

.لقيادة الثورة سواء في
ي عل الطبقة العاملة من طرف منظمة  كبر   يتم بها البر

:من خلل تسطبر ستة محاور " إل المام" بعد هذا اوضحت الوثيقة الكيفية الير
  اتجاه جذري ة -1

الندماج بنضالت الطبقة العاملة العفوية و القتصادية و العمل عل قيادتها ووضعها في
وطها الموضوعية لبلورة نواة بروليتارية صلبة ة -2   تؤهلها شر

وليتارية الساسية الير ي عل المراكز البر كبر البر
  أوضاع الطبقة العاملة و نضالتها و استخراج الدروس منهاة -3

القيام بالتحقيقات في
ها عل أوسع نطاقة -4 دمج الماركسية – اللينينية بنضالت الطبقة العاملة و نشر
وليتارية ة -5 ي يشكلون النواة البر ي ثوريبر فبر تكوين أطر بروليتارية صلبة و محبر
بناء اللجن العمالية كإحدى أدوات إنجاز هذه المهام ة -6

  هذا المجال 
يا أداة حاسمة في ت المنظمة أن بناء منظمة ماركسية – لينينية طليعية صلبة و راسخة جماهبر .و اعتبر

 الفلحون و قضايا بناء التحالف العمال  – الفلج - ب- 
ــ القــوى الرئيســية للثــورة " إل المــام " تنطلــق منظمــة  ي و مــن هنــا) المقصــود هنــا الثــورة الوطنيــة الديموقراطيــة الشــعبية ( مــن اعتبــار الفلحبر

ـــ القضـــية الفلحيـــة أهميـــة قصـــوى  وليتاريـــا و لبنـــاء الجبهـــة, تكتس  وري لقيـــادة البر ط الضيـــ ـــ هـــو الشرـــ ذلـــك ان بنـــاء التحـــالف العمـــال  – الفلج 
ي لبنــاء الحــزب. المتحــدة و القيــادة السياســية للثــورة الوطنيــة الديموقراطيــة الشــعبية  و هنــا تتجل الطروحــة الماميــة مــن خلل طــرح مهمــتبر

ــــ مرحلــــة أول مــــن خلل بنــــاء النــــواة  
ة واحــــدة يتــــم إنجازهــــا في ـــ مســــبر الثــــوري و همــــا عمليــــة واحــــدة، ذلــــك أن بنــــاء التحــــالف العمــــال  – الفلجـ 

وليتاريـــة و بنـــاء التحـــالف العمـــال  – الفلج ـــ  وليتاريـــة و تـــدعيمها خـــارج بنـــاء التحـــالف. البر فل يمكـــن حســـب الوثيقـــة تصـــور تصـــليب النـــواة البر
:العمال  الفلج  و تقول الوثيقة 
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ة واحــدة و قمنــا بشــجب خــط عزلــة الطبقــة"... ــ مســبر وليتــاري، بنــاء التحــالف العمــال  – الفلج  لهــذا بالضــبط قلنــا أن بنــاء الحــزب الثــوري البر
ي ".العاملة و احتقار الطاقات الهائلة للفلحبر

 ــ لمنظمــة
  كـان يطرحهــا التيـار اليمييي

عة العمالوية النعزالية الير ي ، و بعد رفض البي  
تطـرح الوثيقـة" مـارس 23" و بالنسبة لشكالية الوع  الطبقر

 :تصورها لذلك قائلة
ي و الطبقة العاملـة فقـط، إنــه ل يمكنــه أن ينشــأ إل عــبر ربـط نضـالنا داخــل" ي الشيوعيبر وليتاري ل يمكن أن ينشأ بعلقة ضيقة ببر إن الوع  البر

  النتـاج إل
ي و الشبيبة المدرسية، من أجل نقل المعرفة الحسية للطبقة العاملة النابع من ممارستها في الطبقة العاملة بنضالنا داخل الفلحبر

 ـــ. درجـــة المعرفـــة العقليـــة 
عـــة العمالويـــة و القتصـــادوية بـــذاتها و في ي ي بالطبقـــة العاملـــة فقـــط إنمـــا هـــو البي و لهـــذا فـــإن حض ارتباطـــات الشـــيوعيبر

 ".صورتها الحقيقية 
ي حول لي منهما الولوية  ي المنظمتبر ي الخلف ببر الطبقة العاملة أم الفلحون؟: انطلقا مما جاء أعله يتببر

ـ  المرتبـة الول و هـذه نقطــة خلفيــة مـع " إل المام " كانت منظمة 
يــ في وتعكـس سياسـة الطـر" لنخـدم الشـعب " قد رفضت جعـل الفلحبر

:هذا المنج خصوصا عندما يتعلق المر بتوزيــــع وانتشار هؤلء عل القطاعات والمناطق الذي ارتكز إل نظرة تقوم عل
  المدن و البوادي ة -1

وليتارية الساسية في توجيه الطرف الرئيس  من الطر آنذاك إل المراكز البر
  مناطق الصدام ة -2

ي في ي و الفلحبر تحديد عدد منهم للتوجه إل العمال الزراعيبر
ـ  منـاطق الصـدام -3

ي و البادية عموما و بالسـاس في   الفلحبر
ي يكون العمل بخلق نقاط ارتكاز تشكل انطلق العمل الثوري في بالنسبة للفلحبر

ة واحدة " إل المام عدد   )11ة ( انظر مقال :" بناء الحزب الثوري     بناء التحالف العمال  – الفلج    مسبر

 حول إشكالية الطر الثورية- ج- 
ـ  خلفـه" لنخدم الشعب " جوابا عل طرح 

 ــ لهـاته الطـر كــان الجـواب المـام  واضـحا في
حول تكوين الطر بدون إعطــاء أهميـة للصـل الطبقر

  الوثيقة " لنخدم الشعب " مع الطرح الغامض 
  كما جاء في

 :و ذلك بتأكيده عل أهمية الصل الطبقر
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يــ"  وليتاريا مــن العمــال و الفلحبر   بالذات، و لهذا تشكل مهمة تكوين و تربية كوادر البر
ء هو الصل الطبقر  

نحن نعتقد أن المهم و قبل كل سر
ــ بنــاء  

اف الثــوري و التثقيــف النظــري أمــامهم و تعزيــز دورهــم داخــل حركتنــا الماركســية – اللينينيــة مهمــة مركزيــة في و فتــح الفــرص الول للحــبر

ط موضوع  صلب لبناء الخط الثوري السديد و قيادة الجماهبر إن كــان الصــل"و " ) لنخدم الشــعب" أي ( و حير حينما يضيف الرفاق . شر
  ومهمة توفبر هذا الصل" الشعير  محبذا 

بــدل مــن"الشــعير  " فضل عل أنها تشبر إل , فإنها إضافة غبر مقنعة إذ ل تضع هذا الصل الطبقر
ـــ الدرجـــــة الول  ـ 

ـــــ في  
 ـــــ إذن العمـــــل عل بنـــــاء أطـــــر, و قبـــــل الخصـــــال, التحديــــد الطبقر

وليتاريـــــة، ينبعي  ـــــ المرحلـــــة الراهنـــــة مــــن بنـــــاء الطليعـــــة البر
في

 ـــ, بروليتاريــة صـــلبة مــن الجمـــاهبر الكادحـــة مــن الشـــبيبة الثوريــة المنحــدرة مــن أصـــل عمـــال  أو فلج ـــ 
أطـــر مكافحـــة أول و ليـــس فقـــط مجـــدة في

ة    يلقيها الساتذة عل طريقة نشر
".مارس 23حفظ الدروس النظرية الير

وليتاريــة ( هــذه  ي ) الطــر البر يــ الثــوريبر بــل أن" خــط سياس ــ عــام " و " بتكــوين إيــديولوجر  عــام "و تتســلح ليــس فقــط , تندمــج بأصــلب المثقفبر
تستوعب الجوهر الخلق للماركسية – اللينينية و لسهامات الرفيق ماو تسـ  تونـغ و تسـتوعب الخـط السياسـ  المحـدد للثـورة المغربيــة، إن

ـ 
ـ  تكـوين هـذه الطـر عل إجـادة اسـتعمالها في

يــ و مـاو تسـ  تونــغ مسـألة حاســمة في هذا الستيعاب الجدل  و الج  لنظرية مــاركس و انجلـز ولينبر
.تحليل الواقع الملموس 

، فالوثيقة ترى    و خط الجماهبر
تها عل قاعدة الخط الماركس  – اللينييي   يجب إعادة تربيتها و بلبر

:وبالنسبة لمصدر الطر الير
وط الراهنــة للحركــة الماركســية اللينينيــة هــم "  ــ الشرــ

مــن حركــة الشــبيبة المدرســية بدرجــة" المثقفــون الثوريــون"إن المصــدر الساس ــ للطــر في

ـــ للجمـــاهبر ـــ المعـــبر عـــن الـــوع  الحس  وليتاريـــة، إن الشـــبيبة المدرســـية ه  ـــ عمليـــة بنـــاء الطليعـــة البر  
أول، و يشـــكلون الوســـيلة الول مرحليـــا في

ة يـــ يـــ يشـــكل مبر  ـــ نشرـــ الماركســـية اللينينيـــة، و انحـــدار أوســـع جمـــاهبر الشـــبيبة المدرســـية مـــن العمـــال و الفلحبر
الكادحـــة، و تشـــكل أداة حاســـمة في

ـــ ي ة ســـائر المثقفبر ـــ بلـــبر  
ـــ عضـــويا بالجمـــاهبر الكادحـــة، لكـــن المـــر يقتضي ي ي المرتبطبر ـــ الثـــوريبر ي ـــ تفـــرز المثقفبر ـــ هـــذا المجـــال، و لهـــذا فه   

هامـــة في
  المجتمع بواسطة النــدماج بنضــالت

ي لتأثبر اليديولوجيات الرجعية و البورجوازية السائدة في ي الذين يبقون بالرغم من ذلك معرضبر الثوريبر
ـــ الشـــبيبة  

بيـــة، لـــذلك فمهمتنـــا في الجمـــاهبر الكادحـــة و التشـــبع بخـــط الجمـــاهبر و بالماركســـية اللينينيـــة، ذلـــك هـــو مـــا نقصـــده بمفهـــوم إعـــادة البر
وليتاريا) التلميذ و الطلبة(المدرسية    الظروف الراهنة من أجل بناء حزب البر

"بالغة الهمية في
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:و ترى الوثيقة أن مهماتنا داخل الشبيبة المدرسية تخدم بناء الحزب و تتوزع تلك المهمات عل ثلثة محاور 
، عربر ــ  ديمــوقراط  و عل  ــ ( تنت  ــ -1-  ــ جــذري، و عل أســاس شــعار تعليــم شــعير 

 ــ أفــق ديمــوقراط  وطيي
ي في وضــع نضــالت هــذين القطــاعبر

كلمة عربر  إل لغة المرحلة آنذاك ) و قيادة هذه النضالت تخدم تكتيكيا مهمات توسيع النضال ضد الحسن – عبد ا – الــدلي   و هــو مــا
ية مرحليا ة كانت تطلق عليه منظمة إ"ل المام " القيام بدور المقدمة التكتيكية للحركة الجماهبر

ان بديناميــة عاليــة  وبقابليــة عظيمــة لســتيعاب الفكــر الثــوري، و بهــذا فهمــا يشــكلن -2- ــ ي ــ الماركســية – اللينينيــة بشــكل واســع  فهمــا يتمبر نشر
وليتارياة مركزا رئيسيا للضاع اليديولوجر  و انتشار ايديولوجية البر

وط هـا الذاتيـة الراهنــة ة و -3- ـ  ظـل شـر
يشكل القطاعان ميدانا لتنشئة و تربية أطر متمرسة بالنضال بالنسبة للحركـة الماركســية – اللينينيــة في

ـــ ظـــل نظـــام التعليـــم  
وليتاريـــا، و بحكـــم انســـداد منافـــذ المســـتقبل أمـــامهم في ــ قطـــاع التلميـــذ أهميـــة اكـــبر فهـــم يمثلــــون فئـــة مـــن شـــبه البر يكتسـ 

يالية ة النخبوي القائم عل التبعية المطلقة للمبر

.وحدة الحركة الماركسية اللينينية- د-
ـ  منظمــة واحـدة مكافحـة 

ت الوثيقـة مهمـة توحيـد فصـائل الحركـة الماركســية اللينينيــة في تكـون نـواة صـلبة للحـزب الثـوري، مهمـة مركزيــة,اعتــبر
  إنجاز مجموع المهام الخرى

.حاسمة في
:لذلك

  مجال وحدة" إل المام "أكدت منظمة 
ي المغاربة مرة أخرى عل أطروحاتها الساسية في ي – اللينينيبر .الماركسيبر

 
  إنجاز الوحدة ه  - ا-

:الحلقة المركزية في
توحيد الخط اليديولوجر  و السياس  و التنظي   للحملم ة -1-
نامج متماســك الحلقــات -2- اعتماد الضاع اليديولوجر  اليجابر  بهدف تحقيق تلك الوحدة، عل أن يكون ديموقراطيا و منظما و خاضعا لبر
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و منسق الخط ة
كة الموحــــدة و أن يقــــوم عل تبــــادل التجــــارب و المــــؤازرة النضــــالية ضــــد العــــدو -3- أن يرتبــــط الضاع اليــــديولوجر  اليجــــابر  بالممارســــة المشــــبر

ك ة المشبر
از ة -4- ي أن يتجنب ويبتعد عن كل مساوئ الحلقية و الببر
وليتاريا الثوري كأساس للمنظمة الماركسية – اللينينية الموحدة - ب :المبادئ التنظيمية لحزب البر

:أهم هذه المبادئ 
المركزيــة الديموقراطيــة : تقــوم المركزيــة الديموقراطيــة عل جدليــة الطليعــة و الجمــاهبر و عل تــوفبر منظمــة حديديــة و موحــدة الرادة و -1-

الفكر و الممارسة، توفر مجال للنتقاد و البتكــار   تكــون متدفقــة الحيويــة، و كــل هـذا عل أســاس وحــدة النضــباط عل جميــع المســتويات ة و
ل تتوقـــف المركزيـــة الديموقراطيـــة عل العلقـــات الداخليـــة للتنظيـــم فقـــط بــل تمـــارس المركزيـــة الديموقراطيـــة مــع الجمـــاهبر و ذلــك مــن خلل

ية ة ية و كذلك المنظمات الجماهبر جدلية أخرى ه  جدلية المنظمة الماركسية – اللينينية و التنظيمات الثورية شبه الجماهبر
ة -2-   داخل المنظمة و أمام الجماهبر

  : يمارس النقد و النقد الذابر
النقد و النقد الذابر

وليتاريـا -3- ب كافة أشــكال تسـلط الفـرد و المبـادرات الفرديـة اللمسـؤولة ة إن هـذا المبـدأ يجسـد مفهـوم البر القيادة الجماعية :تتحقق عبر صي
العام عل صعيد الممارسة التنظيمية ة

وليتاري : يمارس هذا النضباط بضامة بشكل موحد عل كافة المستويات الدنيا و العليا ة -4- النضباط البر
:ملحوظة 

، و هـذه وط بـدونها تكـون تلـك المبـادئ غبـر ذات معيـي ل تقوم هاته المبادئ و تطبيقها الصارم عل فراغ بل تتطلب تـوفبر مجموعـة مـن الشـر
وط ه    :الشر

ة الطر ة -1- وليتاري للمنظمة و بلبر تعزيز الطابع البر
تشديد التثقيف النظري و الضاع اليديولوجر  الهادف ة -2-
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التطبيق المتواصل للخط و انتقاده باستمرار و إغنائه ة -3-
التطهبر المستمر للمنظمة من كافة العناص المنحرفة و المتفسخة و المرتدة و تجديد دمائها باستمرار ة -4-
، و تشــكل هــذه -5- ـ إل تنظيــم أوســع للجمـــاهبر   ترمـ 

يــة العلنيــة و الشية الـــير يــة و المنظمـــات الجماهبر بنــاء التنظيمـــات الثوريــة شــبه الجماهبر

ـي المنظمــة أو الحــزب الطليعـ  و الجمـاهبر ـ  مجموعهـا تلـك الســلك الرابطــة ببر
يــة في ية و المنظمــات الجماهبر التنظيمات الثورية شبه الجماهبر

  هذا السياق :
  مختلف التجاهات و مختلف النواع و الشكال و تقول الوثيقة في

 الواسعة في
يــة "  ـي حــول المنظمــة (إن التنظيمات الثورية شبه الجماهبر ي الملتفبر ي التقــدميبر   تضـم المناضــلبر

ـ ) و ه ــ التنظيمــات الــير
تشــكل اداة حاســمة في

 ــ ظــل النظــام الســتبدادي القــائم ببلدنــا 
وط النضــال الشي ببلدنــا في ـ  شـر

ه، كمــا تشــكل أداة حاســمة في و تشــكل, قيــادة نضــال الجمــاهبر و تــأطبر
ي ي و الطــــــر الشــــــيوعيبر ي الثــــــوريبر فبر ورة و المقتضة عل المحــــــبر ــــــ أيضــــــا وســــــيلة تــــــدعيم المنظمــــــة الشــــــيوعية المركزيــــــة المتقلصــــــة العــــــدد بالضي
ي المنظمــة ايبر ي بالنضال الثـوري داخــل هـذه التنظيمــات الثوريـة، كمــا أنهـا تشــكل شـر ي جدد باستمرار متمرسبر ، فه  تزودها بشيوعيبر ي المتمرسبر

ـــ الجمـــاهبر   
هـــا و أداة انغراســـها في يـــة و أداة تأطبر و عل المنظمـــة أن تجيـــد الســـتعمال الخلق لكـــل شـــكل. الممتـــدة داخـــل المنظمـــات الجماهبر

  هذه المرحلة او تلك، و إدراك العلقات و الروابط الجدلية القائمة بينها 
ي عل هذا الشكل او ذاك في كبر "حسب الظروف الملموسة بالبر

  أساليب العمل الثوري و علقتها ببناء الحزب الثوري- ه-
.في

ــ الممارســة   
ــ و تعكســه في ــ أن يجيــدوا. إن أســاليب العمــل ذات ارتبــاط بــالخط السياس  ي ي – اللينينيبر ي الماركســيبر لــذلك يتــوجب عل المناضــلبر

  هذا السياق. و لبد أن تتعدد و تتنوع هاته الساليب حسب الظروف الملموسة و المعقدة. أصول فن النضال الثوري 
:و تقول الوثيقة في

  تهــدف إل تحقيــق الهــداف المرســومة بــأكب  الطــرق فائــدة و, إن الثــورة إبــداع " 
و الشــيوع  إنســان مبــدع يعمــل عل ابتكــار وســائل العمــل الــير

".أقلها تكليفا و أقضها زمنا 
:بصدد أسلوب الستقطاب ومضمونه-

ي الجدد؟ تنطرح هنا إحدى أدق وأعقد المهمات الثورية، كيف نستقطب ومن؟ وكيف تتم تربية المناضلبر
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:تضع الوثيقة أهم المقاييس لذلك
يجب تغليب مقاييس الكيف عل الكم   و تغليب مقاييس الممارسة النضاليةة -1-
 ــ تحطيــم -2-

 ــ وجــه أنجــع أســاليبه حــير الن في
 ــ وجــه العــدو و في

ي و تربيتهــم عل الصــمود في التثقيــف اليــديولوجر  و السياس ــ للرفــاق المناضــلبر
المنظمات الثورية : التعذيبة
  هذا السياق 

 :و تقول الوثيقة في
وليتاريــة، هــو الضــمانة الول لصــمودهم حينمــا"  ي لواجبــاتهم الثوريــة و حتميــة انتصــار الثــورة البر ي مــدركبر ي عنيــدين متمرســبر إن تربيــة شــيوعيبر

  عالم الجلدين 
ي في ".يكونون معزولبر

ي عـن المنظمــة كمـا يقــول بـذلك مناضـلو  -3- ي المحرضـبر ، لكـن هنــاك" لنخـدم الشـعب" عـدم عــزل المناضــلبر ـ  المـوت السياس ــ
لن العـزل يعيي

  التنظيم لن ذلك يكسبهم حيوية 
ورة إيجاد أشكال شية ملئمة لمساهمتهم في .صي

  – ديموقراط  ذو صلة بطابع الثورة الوطنية الديموقراطية الشعبية- و-
ورة إيجاد خط وطيي   صي

.في

:إن بناء هذا الخط يرتكز عل مجموعة من المقومات و ه  
وليتاريا ة - دمج المصلحة الوطنية لوسع الطبقات و الفئات الوطنية بالهداف البعيدة للبر
، و - قــدرة الحملــم عل جــر القــوى الديموقراطيــة و دفعهــا إل النضــال ضــد الحكــم لتوســيع عزلتــه ممــا يعط ــ مضــمونا واســعا لنضــال الجمــاهبر

ورة نقد الميولت النتهازية اليمينية أو اليسارية ة هنا لبد من التأكيد عل صي
وليتــاري ل تنفصــل لحظــة عــن ذلـك   و تعتــبر الوثيقــة - اعتبار الثورة المغربية جزء ل يتجزأ من الثورة العربية، كمــا أن مهمــة الحــزب الثـوري البر

أن :
  غرب الوطن العربر  و لهذا تشكل المركز الغربر  للثورة العربية "

يالية في "الثورة المغربية تشكل الحلقة الضعيفة للمبر
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  هذا الطار في

ي في ي – اللينينيبر :و تتمثل مهمات الماركسيبر
  و الوحــــدة و -

ياليــــة و الصــــهيونية و الرجعيــــة مــــن أجــــل الســــتقلل الــــوطيي ــــ نضــــالها ضــــد المبر  
ــــ بالمــــة العربيــــة في ربــــط كفــــاح الشــــعب المغربر 

اكية ة الشبر
يالية – الصهيونية – الرجعيةة - تدعيم و توسيع جبهة ثورية عربية واسعة ضد الهجمة المبر
ي العلقات السياسية و النضالية بالفصائل الماركسية اللينينية عل امتداد الوطن العربر  ة - تمتبر
وليتــاري الســديد عل - وليتاريــة مــع توطيــد الخــط البر ــ دعــم الثــورة العالميــة عل قاعــدة المميــة البر  

قيــام الثــورة المغربيــة بواجباتهــا المميــة في
المستوى العال   لمحاربة كافة أشكال التحريفية المعاصة ة

اتيجية الثوريـة - وري صــياغة الســبر ـ  الصــحراء الغربيــة يجعــل مـن الضـي
ي الشعب المغربر  و الشعب العربر  في إن الروابط الصيلة و العميقة ببر

 ـــ
ـ الصـــحراء الغربيـــة بـــالثورة الوطنيـــة الديموقراطيـــة الشـــعبية و في ـ 

  في
مـــن اجـــل إنشـــاء المركـــز الغربر ـــ للثـــورة العربيـــة و دمـــج كفـــاح التحـــرر الـــوطيي

اتيجية واحدة و جبهة واحدة ة اسبر
  المغربر  

  بناء الخط الثوري السديد للحزب الماركس  – اللينييي
.إن هذه المهمة بالغة الهمية في

  الجبهة الثورية المتحدة - ز-
.الهداف و الداة السياسية للثورة الوطنية الديموقراطية الشعبية , المضمون : في

  مرحلتها الراهنة  -1-
  طبيعة الثورة المغربية في

:في
ء الذي حددته الوثيقة كما يل    

:التناقض الساس  للمرحلة التاريخية يحدد طبيعتها السر
  تختمـــر ببلدنـــا ثـــورة وطنيـــة ديموقراطيـــة شـــعبية، تســـتهدف حـــل التنـــاقض"

ــ الســـائد ببلدنـــا يجعـــل مـــن الثـــورة الـــير ـ 
إن طبيعـــة النظـــام الطبقر

ادوريــة و عل رأســهم الملكيــة و ســيدتهم ـ الكبــار و البورجوازيــة الكومبر ـي   تضــم الملكبر
ادوريــة الحاكمــة الــير ــ الطبقــة الكومبر ي ــ القــائم ببر الساس 

ـــ المرحلـــة التاريخيـــة الحاليـــة مـــن الطبقـــات الوطنيـــة  
ياليـــة مـــن جهـــة، و الشـــعب بطبقـــاته الوطنيـــة مـــن جهـــة أخـــرى، و يتكـــون الشـــعب، في المبر
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ة، البورجوازية المتوسطة الوطنية : التالية  وليتاريا، البورجوازية الصغبر ، شبه البر ي وليتاريا، الفلحبر .."البر

:مهام الثورة الوطنية الديموقراطية الشعبية - 2-
يالية ة - ادورية و المبر الطاحة بسلطة الدكتاتورية الملكية و الطبقة الكومبر
  إطار الجمهورية الديموقراطية الشعبية بواسطة المجالس الشعبية ة -

إرساء سلطة ديموقراطية شعبية في
يالية و الستعمار الجديد ة - تحقيق الثورة الزراعية و تحرير اقتصاد البلد من هيمنة المبر
بناء ثقافة شعبية عربية ديموقراطية و علمية ة -
اكية ة - وط اللزمة للنتقال إل الشبر ئ الشر تهيير
  انتصار الثورة العربية و العالمية ة -

السهام في

اتيجية و الجبهة الثورية المتحدة- 3- :التحالفات السبر
طان هما - وري لنتصار الثورة الوطنية الديموقراطية الشعبية و الشر   واسع صي

ي لقيام تحالف ثوري ووطيي ي أساسيبر طبر :تحدد الوثيقة شر
وليتاريا للثورة بواسطة حزبــها الثوري ة -1- قيادة البر
 بناء التحالف العمال  – الفلج  الذي يشكل عماد الجبهة الثورية الموحدة ة -2-
ي الطبقات الوطنية كطبقات و ليس مع الحزاب البورجوازية القائمة - اتيجر  ببر .الجبهة الثورية المتحدة ه  اداة التحالف السبر

  تحليل الوثيقة يعرف مسار الحزاب الصلحية تحول يتسم ب 
:في
ي و السياس  حير داخل طبقاتها نفسها ة - اتجاه نحو تقلص نفوذها الجماهبر
ي ة - ي السياسيبر فبر ية تمثل طبقاتها سياسيا و تنظيميا إل تجمعات فئوية من المحبر تحولها تدريجيا من أحزاب جماهبر

  البلد 
  الدائر في

ادورية و نظامها السياس  هـو تفكيـك الحــزاب السياســية. عموما هذا الوضع هو نتاج الضاع الطبقر ط نمو الطبقة الكمبر فشر
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ـ  إطـار النظــام نفســه بأسـلوب الرهـاب
ي و العمل عل دمجهـم في فبر ي المحبر ية للبورجوازية الوطنية و تحويلها إل فئات من السياسيبر الجماهبر

يالية . و الحوار و المناورة    تدعمها المبر
اتيجية النظام الير .و هذه ه  اسبر

:برنامج الجبهة الثورية المتحدة- 3-
ي أولهمــا مســالة الســلطة و ثانيهمــا مســألة العنــف الثــوري  ورة التــوفر. يقــوم برنامــج الجبهــة عل بنــدين أساســيبر و يتفــرع عــن هــذين البنــدين صيــ

  ديموقراط  يهدف إل بناء سلطة وطنية ديموقراطية شعبية 
.عل برنامج وطيي

وحدة –نقد –وحدة و ذلك لمواجهة ميولت: بالنسبة للعلقات داخل الجبهة الثورية المتحدة فأسلوب التعامل و العلقات يقوم عل مبدأ
ـ  النقـد و تحقيـق الوحــدة عل

يــ الفقـراء ممـا يعيي وليتاريـا و الفلحبر ـ  صـفوف حلفـاء البر
التذبـذب و المسـاومة و الصــلحية القائمــة موضـوعيا في

نامج السياس  الذي يكون من المطلوب صيانته و تجذيره باستمرار  .أساس البر

:قواعد الجبهة - 4-
ية الثورية القاعدة الرئيسية لبناء الجبهة حيث تتم لقاءات الطراف المكونة لها عل قاعدة هاته التنظيمات  .تمثل التنظيمات الجماهبر

ـــ كـــذلك وســـيلة تمـــرن الجمـــاهبر عل ممارســـة" اللجـــان الثوريـــة " أو " لجـــان نضـــال الشـــعب " أمـــا  ـــ الوســـائل الرئيســـية لبنـــاء الجبهـــة ‘ و ه  فه 
.السلطة 

ة و التحالف التكتيك  - ح- .الجبهة الواسعة المعارضة للحكم: التحليل السياس  للفبر
ة الـذي قـدمته  يــة " بالنسبة للتحليل السياس  تستعيد الوثيقة تحليل الفبر وط قيـادة النضــال الـدفاع  للحركـة الجماهبر ـئ شـر و مـن" نحـو تهيير

يــــ لوثيقــــة  ة تحيبر ــــ الجديــــد هنــــا هــــو تقــــديم تصــــور أول ــــ لمفهــــوم الجبهــــة" . الوضــــع الراهــــن و المهــــام العاجلــــة للحملــــم"المعلــــوم أن هــــاته الخبر
 :تقول الوثيقة . كتحالف تكتيك  هدفه عزل الحكم "الواسعة المعارضة للحكم 
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يــ التقــاط و اســتيعاب كافـة أشــكال و إمكانيــات المعارضـة و الحتجـاج و التناقضــات لمصـلحة عـزل"  ي اللينينيبر ي الماركســيبر إن من مهمة الثوريبر
"النظام القائم لقض حد، و صياغة الخطط و الشعارات السياسية و الشكال التنظيمية لجل ذلك 

 ــ تحديــدها للعــدو مفهــوم 
اســة " بالســتفادة مــن التجربــة الفيتناميــة تســتعمل الوثيقــة في بة الرئيســية" العــدو الكــب  شر الــذي يجــب تــوجيه الضيــ

اسة " طغمة الحسن – عبد ا – الدلي   " من خلل عزله و هذا تحدده الوثيقة ب    مفهوم العدو الكب  شر
يالية في .و تدخل المبر

كة " بعــد ســبعة أشــهر ســتعمل وثيقــة  ة  3صــدرت بالعــدد " ( الخطــة التكتيكيــة المشــبر بتنســيق مــع قيــادة ) 1974أكتــوبر "الوحــدة " مــن نشرــ
" .الجبهة الواسعة لمعارضة الحكم " مارس عل إعادة طرح نفس التصور تقريبا لمفهوم  23

ك القمــع الــذي تــم تســليطه عل الحملــم خريــف  و ســيعود. الفرصــة لمناقشـــة الموضــوع ســواء داخـــل كــل تنظيــم أو فيمــا بينهمــا  1974لــم يــبر
  خريف 

.نفسها " إل المام " داخل السجن و سيصبح فيما بعد إحدى محاور الخلف داخل منظمة  1976للظهور في

.حول إشكالية العنف الثوري - ط-

  تــــأثرت بالنقــــاش مــــع" إل المــــام " أعــــادت الوثيقــــة طــــرح إشــــكالية العنــــف الثــــوري مــــن منظــــور منظمــــة 
مــــع بعــــض التــــدقيقات الجديــــدة و الــــير

اتيجية الثورية . الفصيل الثالث  ي فيما يخص السبر ي أساسيبر :فإذا كانت الحركة الماركسية – اللينينية المغربية قد عرفت طرحبر
الطرح الول القائل بالنتفاضة الشاملة ة -
  القائل بحرب التحرير الشعبية طويلة المد ة الحوار مع الفصيل الثالث قد كشف عن وجود تصور ثالث يقول بمــا كـان يســميه -

الطرح الثابي
ي :   حوار الفصيلبر

 هذا الفصيل ب" المبادرة الثاقبة و العمليات ذات صدى " مما طرح السؤال في
  هذا المجال ؟

ي المغاربة ؟ و ما ه  مهماتهم في ي – اللينينيبر ة أمام الماركسيبر  هل يعتبر إطلق الكفاح المسلح المهمة المباشر
ة -   الجواب عل هذا الطرح الـذي يجعــل مـن مهمـة إطلق الكفـاح المســلح مهمـة مباشرــ
كــان الفصــيل الثـالث يقــول بإمكـان مجموعــة ثوريـة( في

  مســــــلح , أن تقــــــوم بعمليــــــات مســــــلحة 
ــــــ أنهــــــا تقــــــوم بعمــــــل دعــــــابئ  

ين أن تلــــــك العمليــــــات ذات صــــــدى، بمــــــا يعيي ، وقــــــد ذكــــــرت الوثيقــــــة)معتــــــبر
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اتيجر  للمنظمــة يقـوم عل جدليـة. فيما يتعلق بإشـكالية العنـف الثـوري " إل المام " بالطروحات الساسية لمنظمة  هكـذا فـإن الطـرح الســبر
  أن الجيش المسلح للثورة يتهيكل عل أساس الجيش السياس  للثورة 

  جميع المراحل مما يعيي
.العمل السياس  و العمل المسلح في

ي بمـا تعنيــه مـن اســتيلء عل الســلطة" إل المــام " تاريخيــا رفضــت منظمــة  ـ  العنـف الثــوري الجمــاهبر
اتيجية النتفاضــة الشـاملة كنهــج في اســبر

ء الــذي ل  ــ
  التجربــة الروســية السر

ي كما وقع في ي و الجنود الثوريبر وليتارية و تحالف الفلحبر بة واحدة و مرة واحدة بالعتماد عل القوة البر بضي

 ــ
اله في ي ــ كونيــة ثــورة أكتــوبر الــذي ل يمكــن اخــبر ــ هــذا الصــدد أي لتوضــيح معيي  

ــ أن ثــورة أكتــوبر ل تتمتــع بحقيقــة كونيــة و تقــول الوثيقــة في  
يعيي

 :أسلوب حسم السلطة
ــ ثــورة أكتــوبر ( أنهــا "   

ياليــة )تعيي اكية و انــدحار المبر ية هــو عض انتصــار الشــبر ــ ــ تاريــــخ البشر  
و ليــس ذلــك هــو الســس. فتحــت عضا جديــدا في

ـ  الماركسـية لقـد شـكلت 
  جعلت من كلمة اللينينية تضاف إل الماركسية و لكنها أضيفت إليهـا لنهـا شـكلت مرحلــة جديـدة تمــام الجـدة في

:الير
وليتارية "  يالية و الثورة البر " "ماركسية عض المبر

اتيجر  لمنظمــة  اتيجية حــرب التحريــر الشــعبية الطويلــة المــد لحســم مســألة الســلطة بمــا" إل المــام " كــان الطــرح الســبر ــ اســبر  
يقــوم عل تبيي
وليتاريـــا و حزبــهـــا الثـــوري  ـــ أنهـــا حربـــا فلحيـــة بقيـــادة البر  

وليتاريـــا القـــوة القائـــدة للثـــورة . ( يعيي مـــن هـــذا) الفلحـــون القـــوى الرئيســـية للثـــورة , البر
ـــ فيـــه مـــوازين القـــوى تـــدريجيا عـــبر مراكمـــة عوامـــل المنطلـــق يكـــون الســـتيلء عل الســـلطة تـــدريجيا و عل مراحـــل عـــبر صاع طويـــل المـــد تتغبر

يال  الشامل   ظروف الهجوم الرجع  المبر
  عل مراحل في

.النتصار النهابئ
 ـــ الوثـــائق الساســـية للمنظمـــة 

اتيجية القواعـــد الحمـــراء المتحركـــة كمـــا جـــاءت في ي اســـبر  ـــ هـــذا الســـياق أعـــادت الوثيقـــة طـــرح مضـــامبر
"انظـــر ( و في

اتيجية الثورية  " ).و الوضع الراهن و المهام العاجلة للحملم "مسودة حول السبر
ـــــــ ل . لكـــــــن الوثيقـــــــة لـــــــم تتوقـــــــف عنـــــــد هـــــــذا الحـــــــد  ي وط قيـــــــادة النضـــــــال الـــــــدفاع  للحركـــــــة" و بالعتمـــــــاد عل التحليـــــــل المحبر ـــــــ ـــــــ شر ئ نحـــــــو تهير

يـــة ها قريبــا ضـــمن هـــذه الحلقـــة"(الجماهبر ي) وثيقـــة سننشرـــ يـــ المرحلـــتبر قــامت بتطـــوير مفهــوم العنــف الــدفاع  للجمـــاهبر و بـــذلك لــم تفصـــل ببر
يــة  ي لنمــو الحركــة الجماهبر اتيجيتبر ي ) المرحلــة الدفاعيــة و المرحلــة الهجوميــة ( الســبر و قــد. فيمــا يخــص اســتعمال العنــف الثــوري الجمــاهبر

  الوثيقة ما يل  
 :جاء في
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ة  ــ  ــ. و نحــن نعتقــد أن الكفــاح المســلح كــأعل أشــكال العنــف الثــوري ليســت مهمــة مباشر
فــإذا كــان العنــف الثــوري يشــكل مهمــة نضــالية دائمــة في
يــــة و تطــــوير أشــــكاله البدائيــــة الول  وطه خلل المعــــارك الجماهبر ي القيــــام بــــه و قيــــادته كلمــــا نضــــجت شرــــ  ــــ عل الثــــوريبر

(أغلــــب الظــــروف ينبعي
ار , احتلل المعامـــل و الضـــيعات و المـــدارس , مظـــاهرات عنيفـــة  ـ فـــإن خــوض الكفــاح المســـلح...) احتجـــاز الباطرونــات و عملء الســـلطة الشـر

وط الموضــوعية العامــة للبلد    هذا المجال ترديد الشر
  في

 ــ معالجــة, كأرفر أشكال العنف الثوري ل تزال ظروفه غبر مناسبة و ل يكقي
بــل ينبعي

ـ  طريـق سـديد نحـو حـرب الشـعب الظــافرة
  يتطلبها إطلق الكفاح المسلح و السبر بـه في

وط السياسية و التنظيمية الير المسألة من زاوية الشر
" 

  ســـاقتها وثيقـــة 
ي الـــير وط " كمـــا قلنـــا أعله فالوثيقـــة تســـتلهم تطويرهـــا لمفهـــوم العنـــف الـــدفاع  الجمـــاهبر ئـــ شرـــ فالطـــابع الرئيس ـــ..." نحـــو تهير

ية هو العفوية    خط مستقيم ) نضالتها مطلبية مشتتة ( للحركة الجماهبر
...).انعراجات و انكسارات ( و نموها ل يسبر في

 :إن طابع المرحلة الول من هذا النمو دفاع  و من مهام الحملم 
ـــ مـــوازين القـــوى تـــدريجيا و تعميـــق أزمـــة- يـــة كإحـــدى الحلقـــات الوســـيطة مـــن أجـــل تغيبر وط قيـــادة النضـــال الـــدفاع  للحركـــة الجماهبر ـــ شرـــ ئ تهير

ط توفر قيادة ثورية متماسكة  ..."النظام و النتقال إل المرحلة الهجومية شر
المرتبــــط بتــــوفبر نــــواة بروليتاريـــة و بكســـب مواقــــع سياســــية و تنظيميــــة داخــــل منــــاطق الصـــدام لتكـــثيف) أي بنــــاء القيـــادة الثوريــــة(ذلـــك البنــــاء 

وط, الدعايــة الثوريــة، لبنــاء منظمــة ماركســية – لينينيــة واحــدة  ي وحــدة القــوى الديموقراطيــة مــن أجــل عــزل الحكــم و خلــق شرــ لتــدعيم و تمــتبر
ء العسكري العمل   ئ ...بناء الجبهة المتحدة و بالتهير

وط لدمـــاج العنـــف الثـــوري بأشـــكاله الول بالكفـــاح ــ اتيجر  العـــام، لكـــن هـــل يجـــب النتظــــار حــــير تتــــوفر هــــذه الشـر هـــذا بالنســــبة للطـــرح الســــبر
 المسلح ؟

 :تجيب الوثيقة كما يل  
ي حســب درجـة كفاحيتهــا و مســتوى تنظيمهــا"  و ل تنفصــل هـذه المهمــات عــن مهمــة إدمــاج العنـف الثـوري بأشـكاله الول بالكفـاح الجمــاهبر

وط المناســبة للنتقــال إل الكفــاح المســلح الــذي يجســد وعيهــا الثــوري و طاقاتهــا, مــن أجــل تنميــة إدراكهــا الثــوري بمســالة العنــف  و خلــق الشرــ
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وليتاريــة ل أن يجهضــها وان يــوفر لهــا الرضــية الموضــوعية ل  ــ النضــال مــن أجــل بنــاء الطليعــة البر
 ــ لهــذه المهمــة أن تصــب في

الملموســة، و ينبعي
  وجهها سبل التبلور 

" .ان يسد في

1974ـــ أكتوبر  الداخلي لمنظمة إل المام : النظام حول وثيقة

ــ تاريــــخ المنظمــــة  ـ 
كــــان التعامــــل1974فــــإل حــــدود أكتــــوبر . تكتس ــــ هــــاته الوثيقــــة أهميــــة خاصــــة باعتبارهــــا أول نظــــام داخل ــــ تمــــت صــــياغته في

ــــــــ أطـــــــــر و مناضـــــــــل  المنظمــــــــــة ـي ــــــــ الـــــــــداخل  للمنظمــــــــــة يعتمـــــــــد عل مبـــــــــادئ و مفـــــــــاهيم لـــــــــم تكـــــــــن مكتوبـــــــــة بـــــــــل متعـــــــــارف عليهـــــــــا ببر  .التنظي ـ 
ـــ أو مـــن  

ــ ا لتحريقي ـ  ات تنظيميــــة آتيـــة مـــن تجربـــة الحـــزب الشـــيوع  المغربر و إذا كـــان الطـــر الوائـــل المؤسســـة للمنظمـــة قـــد حملـــت معهـــا خــــبر
ـــ  وليتـــاري ( تجـــارب اليســـار الفرنس  ي لكـــل منهمـــا...) اليســـار البر ي مختلفـــتبر ـــ مـــر بمرحلـــتبر أو مـــن خلل القـــراءات الشخصـــية، فالمســـار التنظي  

ت سياســيا بخـــط العفويــة و تنظيميـــا) 1972نونــبر  20إل حــدود ) 1970غشـــت  30( مرحلــة أول امتــدت مــن التأســـيس . خصائصـــه  يـــ و تمبر
، و قــد رأينــا مــن خلل ــ  

ــ الحــزب الشــيوع  التحريقي  
  كــانت ســائدة في

وقراطيــة المفرطــة الــير بنهــج اللمركزيــة الــذي جــاء كــرد فعــل قــوي عل الببر
ة أشـــهر مـــن كفـــاح التنظيـــم" وثيقـــة  ـــ  ـــ: عشر

كيـــف كـــانت العلقـــات التنظيميـــة ل تقـــوم عل مركزيـــة ديموقراطيـــة و حيـــث ظلـــت" نقـــد ونقـــد ذابر
  الرباط بتاريــــخ 

  انعقدت في
  دعت إل 72يناير1 – 71دجنبر 31القيادة تمارس كتنسيق أكب  منها مركزية حير بعد الندوة الوطنية الير

و الير
  غياب تصور متكامل لديها لبناء منظمة ثورية مركزية 

.تشكيل قيادة مركزية في
ة أشــهر"أمــا المرحلــة الثانيــة فقــد دشــنها صــدور وثيقــة   ــ ....."عشرــ

و قــد انطلقــت الوثيقــة مــن. 1980و امتــدت إل  1972نونــبر  20الصــادرة في
يـــا، منظمـــة ثوريــة- تقييــم تجربــة المنظمـــة الســابقة لتســتخلص ســبعة محــاور لبنــاء منظمــة ماركســية لينينيـــة طليعيــة، صــلبة و راســـخة جماهبر

ي النواة الساسية و الصلبة  ي الثوريبر فبر .يشكل فيها تنظيم المحبر
  حســــمت الموقــــف لصــــالح لخــــط الثــــوري

ــــ تبلــــور تــــدريجيا مــــن النــــدوة الوطنيــــة الول الــــير ــــ و السياس  ــــ الخــــط التنظي    
إن التقــــدم الحاســــم في

ة لســنة  ــ عمه ريمونــد بنعيــم والــذي ســيندحر إبــان العتقــالت الخبر ي ي و دحضــت أطروحــات الخــط الصــلج  الــذي كــان يــبر إل , 72الجمــاهبر
ة أشهر" انظر ( 72نونبر  .مرورا بالعديد من الوثائق السابقة عل ذلك... ") عشر
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ـ  مجهــودات متواصــلة لعـادة بنـاء المنظمــة و هيكلتهــا عل ضــوء 73ابتــداء مـن سـنة 
ة أشــهر" و في   رفعــت شــعارا مركزيــا ...." وثيقـة عشرــ

: "الــير
يــا , مــن أجــل بنــاء منظمــة ماركســية لينينيــة طليعيــة   ــ1974إل أكتــوبر  1974، ســتدخل المنظمــة ابتــداءا مــن أوائــل "صــلبة و راســخة جماهبر

في
ـ إحــدى المقـــرات الشية بمدينــة ـ 

ي للطــر انعقــدتا في ـ مناقشــته وبعــد نــدوتبر ـ 
وع نظامهــا الــداخل  حيــث ســاهم الجميــع في

ــ نقاشــات معمقــة لمشر
  أكتوبر 

 .1974الدار البيضاء، سيتم حسمه من طرف قيادة المنظمة في
اتيجر  للمنظمــة  ــ الخــط اليــديولوجر  و الســبر

وع الول ــ يضــم إضــافة إل مــواد النظــام الــداخل  ديباجــة عامــة تعــرض لهــم القضــايا في
كــان المشرــ

ــ تونــغ، الثــورة الوطنيــة الديموقراطيــة الشــعبية، نظــام الجمهوريــة الديموقراطيــة الشــعبية، مــن قبيــل الماركســية – اللينينيــة إســهامات مــاو تس 
المجالس العماليـة و الشـعبية كشــكل للسـلطة، الحـرب الشــعبية كطريـق لحسـم الســلطة، الحـزب الثـوري للطبقـة العاملـة، التحـالف العمـال  –

، الجبهــة الوطنيــة المتحــدة  و عمومــا اســتمد النظــام الــداخل  فلســفته مــن تجربــة المنظمــة و مــن تجربــة الحركــة الشــيوعية العالميــة... الفلج ــ
  النقاش 

 ــ اكتــوبر: ملحوظة .( المناهضة للتحريفية و من مساهمات الرفاق في
ي أيدينا وهو النص الذي تــم حســمه في   النص الذي ببر

لم نعب  في
1974) 

، أمـا نـص النظــام) أي النص النهابئ ة مـن حجـم كــراس صـغبر ـ  ثلث صـفحات صـغبر
  سطرنا أهــم مـا جــاء فيهـا وتقـع في

عل الديباجة الير
.)مواد3مادة، وحده الفصل الثالث يظل مفقودا ويضم  26الداخل  فيتألف من سبعة فصول و

  الول، لكـــن اعتقـــالت نونـــبر 
اعتقـــال الشـــهيد عبـــد اللطيـــف زروال، (1974و لنـــا أن نـــذكر بـــأن المنظمـــة كـــانت تســـتعد لعقـــد مؤتمرهـــا الـــوطيي

، محمــــد البكــــراوي  
، محمــــد الشيقي  

، ادريــــس( 1974و ينــــاير ) أبراهــــام الشفابر  
، مصــــطقي التمســــمابي ــــ اعتقــــال عبــــد ا زعــــزاع، فــــؤاد الهيلل 

يكـــري، عبـــد ا الحريـــف ــ البدايـــة، ممـــا...) ببي ـ 
ة خصوصـــا في ــ بة مفاجئـــة للمنظمــــة خاصـــة و أن مصـــدرها كـــان خارجـــا عـــن هـــذه الخبـر كـــانت صيــــ

وط السياســية و التنظيميــة و المنيــة لعقــد المــؤتمر ســيكون لــه عــواقب وخيمــة أثــرت ســلبا عل ذلــك المســار الــذي كــان يســبر نحــو تــوفبر الشرــ
يــ عــام للمنظمــة الماركســية – اللينينيــة المغربيــة   الول، الذي لو عقد كان سينتخب الشهيد عبـد اللطيـف زروال كــأول أمبر

،"إل المــام" الوطيي
.لكن الظروف شاءت أن يكون أول شهيد لها جسد حير النهاية مبادئها و قناعاتها الشيوعية الثورية
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ية و قواها الثورية و الديمقراطية" ـــ يناير  ي من الصحراء و مهام الحركة الجماهبر
ي الحقيIر

1974حول وثيقة: "الموقف الوطنف

  أعقبــت انقلبر ــ 
  المرحلة لـير

ورة الضاعات الطبقية بالمغرب، خاصة في   سبر
1971 يوليــوز 10احتلت قضية الصحراء الغربية موقعا مهما في

ة فالنظــــام جعلهــــا بوابــــة لتحالفــــات سياســــية جديــــدة مــــع الحــــزاب الصــــلحية المغربيــــة، و ذلــــك تحــــت شــــعارات مختلفــــة1972 غشــــت 16و 
" ةةة "الوحدة الوطنية" "المغرب الجديد" "المسلسل الديموقراط 

ي ي النقلبيــتبر عية المفقـودة لنظـامه السياس ــ خاصــة بعـد المحـاولتبر و قبلــت الحــزاب. كــان النظــام يــروم تعزيــز قاعـدته السياســية و إعــادة الشرــ
  مسار ما س   ب 

".المسلسل الديموقراط "الصلحية اللعبة من موقع مصالحها الخاصة و انخرطت في
ادوري الــذي زحــف نحــو منــاطق جديــدة و قطاعـــات اقتصــادية ورة تراكــم الرأســـمال الكمــبر و شـــكل هــذا المسلســـل المزعــوم غطـــاء سياســيا لســبر
ي و ـــ الصـــغار والفقـــراء الـــذين فقـــدوا أراضـــيهم و تحولـــوا إل جيـــش مـــن العـــاطلبر ي ة فئـــات واســـعة مـــن الفلحبر جديـــدة، كـــان مـــن أبـــرز نتائجهـــا بلـــبر

، بشـكل لـم يسـبق لـه مثيـل، ممـا جعــل النظــام. اليدي العاملة الرخيصة بالمدن وضواحيها كما أدت سياســات النظــام إل تراكــم الـدين الخـارجر 

.يطبق سياسة التقويم الهيكل  المملة من طرف صندوق النقد الدول 
  ظل نظام دكتاتوري واجه

، في وقد عرفت سنوات السبعينات و الثمانينات تزايد سياسات النهب و الستغلل والتفقبر و الضطهاد السياس 
ادوري هجومــــا قمعيــــا واســــعا اتجــــاه تنظيمــــات الحركــــة الماركســــية اللينينيــــة. كــــل أشــــكال النضــــال والمقاومــــة بقمــــع دمــــوي و شــــن النظــــام الكمــــبر

ة مناضل  الشعب المغربر  ، فامتلت السجون و المعتقلت الشية بخبر .المغربية واليسار الديموقراط  التقدم 

اتيجر  يالية بالمنطقة، و لم تكن قضية الصحراء بمعزل عن ذلك لموقعها السبر اتيجيات المبر كل سياسات النظام لم تكن معزولة عن السبر

 
.1970و عل هذا الساس وضعت الحركة الماركسية – اللينينية المغربية عل المحك منذ سنة . و القتصادي و الجغرافي

، عس ان تسـاعد عل فهـم مواقـف الحركـة1980إل 1970ليس بوسعنا هنا سوى تقـديم بعـض الشـارات فيمـا يخـص المرحلــة الممتــدة مـن 
  مقالت أخرى" إل المام"و خاصة مواقف منظمة 

ي أن نقدم المزيد من التوضيح في .آملبر
ته مجلة أنفاس - غالبا ما يشار إل التقرير  ي جديدة"تحت عنوان ) 1972يناير  - 1970دجنبر  8- 7عدد مزدوج (الدراسة الذي نشر فلسطبر
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  أرض الصحراء
و قد تم توقيع هاته الدراسة. كأول وثيقة تؤسس لموقف الحملم من قضية الصحراء) 77إل الصفحة  66من الصفحة " (في
يـــ تنظيـــم . التقريــر مــن طــرف هيئــة تحريــر مجلــة أنفــاس-  كة ببر ـ هــذه الحقبــة كــانت مجلــة أنفــاس تضــم هيئــة تحريــر مشــبر ـ 

"إل المــام" ("أ"في
ي و قـــد حصـــل التفـــاق بينهـــم عل توقيـــع ذلـــك). مـــارس لحقـــا 23" (ب"و تنظيـــم ) لحقـــا  و كـــان أعضـــاء هيئـــة التحريـــر مـــن قيـــادب   المنظمـــتبر

و الحقيقــة التاريخيــة ه ــ أن النــص هــو عبــارة عــن حــوارات مفصــلة أجرتهــا المجلــة مــع الشــهيد. التقريــر – الدراســة باســم الهيئــة لســباب أمنيــة
 الســيد الــوال  أحـد أبــرز مؤسس ــ الجبهــة الشــعبية لتحريــر الســاقية الحمــراء ووادي الـذهب، الـذي كــان ل يــزال يتــابع دراســته الجامعيــة

مصــطقي
ضــم التقريــر – الدراســة مجموعــة مــن المحــاور و. (و كــانت الوثيقــة عبــارة عــن تقريــر و خلصــات لــذلك الحــوار حــول الصــحراء الغربيــة. بالربــاط

كيب الجتماع  و تطوره – الحزب المســلم – حــوادث يونيــو : - ه    – نبذة تاريخية – الموارد القتصادية – البر
الطمــاع – 70الموقع السكابي

).طريق التحرير- المتنازعة و الحتمالت الواردة 
:و تلخص هاته الفقرة المقتبسة من النص أطروحته الساسية

  و الســيطرة القتصـادية و العسـكرية"
ـ  الصـحراء ضـد الســتعمار السـبابي

  عرقلت نمـو حركـة التحريـر في
إن من العوامل التاريخية الساسية الير

ــــ  
ة التاريخيــــة الماضــــية لتطويــــق و تفريــــق المبــــادرات التحريريــــة في ، هــــو التــــدخل المســــتمر خلل كــــل الفــــبر ــــ ي ياليــــة و ضــــد الخونــــة المحليبر المبر

و قــد وقــع دومــا. الصــحراء، و فــرض الوصــاية عليهــا مــن طــرف الرجعيــة المحيطــة بــأرض الصــحراء، و خاصــة منهــا مــن جــانب الرجعيــة المغربيــة
 ــ الصــحراوية

و مــن الواضــح أن الفلس الملمــوس للرجعيـة عل صـعيد المعركــة الوطنيــة، و. هــذا التــدخل الرسـ   تحـت غطــاء مغربيــة الراضي
  الصف المعادي عمليا لتحرير الجماهبر الصحراوية

يالية، يجعلها في .تحدد ارتباطاتها و توثق تبعيتها للمبر

ــــ ــــ الجمــــاهبر الصــــحراوية و الســــلطات الســــتعمارية يســــبر بمــــوازاة انكشــــاف التعامــــل الرجع  ي يــــال  عل حســــابها، و/ إن تعمــــق التنــــاقض ببر المبر
  ظل الظروف السياسية و التاريخية الحالية" النضمام للوطن الم"يجعلها بالتال  تنفر من شعار 

.في
 ـــ شـــق الطريـــق الفعل ـــ الصـــحيح للكفـــاح، طريــق العنــف

مــن تــم يتخــذ الـــدور السياس ـــ المســـتقل لحركـــة التحريـــر الصـــحراوية طــابعه الحاســـم في
ورته بالنسبة للجماهبر الصــحراوية المضــطهدة1970الثوري المسلح، الذي أكدت حوادث يونيو  إن شـق هـذا الطريــق تحــت. ، حتميته و صي

ــ الصــحراء، بالعتمــاد أول عل ذات الجمــاهبر الصــحراوية، ليتطلــب رفــض الوصــاية  
ياليــة في   و الهيمنــة المبر

شــعار محاربــة الســتعمار الســبابي
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  الصحراء بكل حزم
 "السياسية من الرجعية المحيطة بأراضي

إفريقيــا: "ملفــا خاصــا حــول حركــات التحريــر الفريقيــة تحــت عنــوان) 1970الســنة الخامســة،  (19عــدد ) بالفرنســية(خصصــت مجلــة أنفــاس 
 ". نفس المعركة الواحدة

ي صفوفها أبراهام الشفابر   كانت تضم ببر
و ضم الملف مقال تعريفيا بالصحراء الغربية من توقيع هيئة التحرير، الير

 ـــ". إل المـــام"و عبـــد اللطيـــف اللعـــير  و همـــا مـــن النـــواة الول المؤسســـة لمنظمـــة 
و هـــذا المقـــال يمكـــن اعتبـــاره بـــاكورة الموقـــف الـــذي تبلـــور في

  أرض الصحراء"وثيقة 
ي جديدة في   مقدمة تعريفية " فلسطبر

:و مجموعة من الفقرات...) الجغرافيا و السكان، و الموارد (و ضم المقال في
يال -   .الصحراء الغربية من الواقع الستعماري إل الواقع المبر
.الحلول المزيفة- 
.الصحراء أرض عربية- 
.الثورة العربية- 

، و ضـــمن ســـياق أوســـع هـــو الثـــورة العربيـــة ـــ  ـــ الغـــرب العربر 
اتيجر  للثـــورة في و اول إعلن عـــن الموقـــف. عمومـــا تبلـــور الموقـــف ضـــمن تصـــور اســـبر

ـ  إحـدى 15سياسيا من طرف الحركـة الماركســية اللينينيــة المغربيـة، كـان خلل المــؤتمر 
  لطلبـة المغـرب لمـا تبيـي هـذا الخبرــ في

للتحـاد الـوطيي
  الصحراء"توصياته صيغة 

".حق تقرير المصبر للشعب العربر  في
ـــ 74عنـــد خريـــف  ـــ المغربر  ـــ الوضـــع السياس   

و قـــد التحقـــت الحـــزاب. لـــوح النظـــام بقضـــية الصـــحراء و أصـــبحت تـــدريجيا النقطـــة المحوريـــة في
ـــ   
اكية(الصـــلحية و الحـــزب التحريقي ـــ مـــن طـــرف منظمـــة ) التحـــرر و الشـــبر فجـــاءت" إل المـــام"بالجوقـــة ممـــا اســـتدع إصـــدار موقـــف سياس 

يــة و قواهــا: "تحت عنوان ) 74يناير  (19العدد " إل المام"افتتاحية جريدة    من الصحراء و مهام الحركــة الجماهبر
  الحقيقر

الموقف الوطيي
 ــ شــتنبر . لتعبر عن موقف المنظمة و تحديد مهام القوى الثورية و الديموقراطية" الثورية و الديموقراطية

أصــدرت المنظمــة كراســا 1974و في
23و قد ضم الكراس إل جانب رد المنظمة و جهة نظر لحد قيادب   منظمــة ". طريقان لتحرير الصحراء"حول قضية الصحراء تحت عنوان 

".مغربية الصحراء "حول ) الراحل عبد السلم المؤذن(مارس 
:إل صدور الكراس وقعت مجموعة من المستجدات، منها  19من افتتاحية العدد 
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  ربيع  23انعقاد الندوة الوطنية لمنظمة - 
.1974مارس في

التجاه اليجابر  كمــا كــانت" ( إل المام"من نتائج هاته الندوة انبثاق قيادة جديدة للمنظمة ضمت أغلبية لصالح التوجه القريب من منظمة 
.الصحراء" لجماهبر"و تبنت الندوة موقفا يقر بحق تقرير المصبر ) آنذاك " إل المام"تسميه منظمة 

كا تضمن موقفهما من الصحراء  .و عل إثر هذا التحول أصدر التنظيمان بيانا مشبر
ــــ أدى إل عــــودة -  ي ــــ التنظيمبر ي ة مهامهمــــا مــــن جديــــد، و ستصــــدر هــــذه اللجنــــة وثيقــــة " لجنــــة التوحيــــد"تحســــن العلقــــات ببر ــــ الخطــــة"لمباشر

كة ".التكتيكية المشبر
  أدبيات منظمة  74إل حدود خريف 

ـي الخـط الم ـ  و الطــرح" إل المام"ظلت قضية الصحراء ينظر إليها في اتيجر  يربــط ببر ضمن خــط اســبر
 ـــ منطقــة الغــرب العربر ـــ و هـــو مــا تشــهد عليـــه أهــم وثــائق المنظمـــة 

وليتاريـــا و تصـــور للثـــورة في و نشــبر هنـــا إل(القــوم  للثـــورة العربيـــة بقيـــادة البر
  تحمل عنوان  3خاصة النقطة "سقطت القنعة لنفتح طريق الثورة : "الوثائق التالية 

اتيجية الثورة"الير "، كما نشبر كذلك إل و ثيقــة "اسبر
ياليــة ة التاريخيــة لنــدحار المبر ــ الفــبر  

ـ في ـ  ــ الغــرب العربر  
اتيجية الثــورة"، كــذلك وثيقــة "الثــورة في خاصــة النقطــة الثالثــة و" مســودة حــول الســبر
تناقضـــات العـــدو و الفـــق"، و يمكـــن العـــودة كـــذلك إل وثيقـــة "مـــن القواعـــد الحمـــراء المتحركـــة إل منـــاطق الســـلطة الحمـــراء الدائمـــة"عنوانهـــا 

").الفق الثوري بالمغرب"خصوصا الفصل العاشر و عنوانه " الثوري بالمغرب
ت عنهـــا افتتاحيـــة العـــدد  1976و إل حـــدود خريـــف  1974مـــن خريـــف  لجريـــدة إل المـــام تحـــت 19ظلـــت مواقـــف المنظمـــة ثابتـــة، كمـــا عـــبر

يــــة و قواهــــا الثوريــــة و الديموقراطيــــة: "عنــــوان ــــ مــــن الصــــحراء و مهــــام الحركــــة الجماهبر  
  الحقيقر

طريقــــان لتحريــــر"و كــــراس " الموقــــف الــــوطيي
ي بحيـث اسـتعمال صـيغة ". الصحراء ي الوثيقـتبر ة عـن مضــمون هـاتبر بـدل" جمــاهبر الصــحراء"و لم تخرج أدبيـات ومناشــبر المنظمــة لهـاته الفـبر

و اعتبـــار كفـــاح تحـــرر جمـــاهبر الصـــحراء جـــزء مـــن الثـــورة الوطنيـــة الديموقراطيـــة الشـــعبية بـــالمغرب، مـــع حـــق جمـــاهبر" الشـــعب الصـــحراوي"
ها ــ تقريــر مصــبر  

  أخــرت ظهــور موقــف أكــب  وضــوحا مــن القضــية لســباب تكتيكيــة . الصــحراء في
مرافقــة التطــور(و قــد ســبق ذكــر الســباب الــير

و كــــذا بــــروز خلفــــات داخــــل الكتابــــة الوطنيــــة) مــــارس آنــــذاك مــــن خلل الــــدعم التكــــتيك  لتيارهــــا اليجــــابر  23الــــذي أصــــبحت تعرفــــه منظمــــة 
  تأجيل العلن عن موقف أكب  تطورا

.للمنظمة مما ساهم كذلك في

421



: الوثائق الساسية1980 ــ 1970المنظمة الماركسية ــ اللينينية المغربية "إل المام": الخط الثوري: 

  خريف 
  عرفتها الصحراء الغربية 1976لكن في

ي العتبار التطورات الجديدة الير   الصحراء، و اندلع(، و أخذا بعبر
إعلن الجمهورية العربية في

ي النظام و الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء و وادي الذهب   إطار السـتعداد للمحاكمــة ) الحرب ببر
اير- محاكمــة ينــاير (و في )1977فــبر

  كانت تشـكل مـع مجموعـة مـن أطـر و قيــادة 
  كـانت 26مـارس مـا كـان يسـ  بمجموعـة  23قامت المنظمة من خلل أطرها و قيادتها، الير

الـير
ــــ ســــجن غبيلــــة   

  بالــــدار البيضــــاء(تقيــــم في
، بإعــــادة تقييــــم الموقــــف الســــابق و تــــدقيقه و معالجــــة تناقضــــاته1976ينــــاير  16منــــذ ) ســــجن مــــدبي

، ممـــا ــ ـ  ــ الغـــرب العربر ـ 
اتيجر  حــــول الثـــورة في ـــ طرحهـــا الســــبر  

المفاهيميـــة مـــن قبيـــل جمـــاهبر أو شـــعب و كـــذلك إعـــادة صـــهر موقـــف المنظمـــة في
ـــ  ئ الـــذي قـــام برفـــع منطقـــة الجنـــوب الغربر  ـــ المغـــرب، الشـــير  

اتيجيتها الثوريـــة في إل مســـتوى منطقـــة) ســـوس و محيطهـــا(اســـتدع تـــدقيقا لســـبر

اتيجر   ــ الطــرح الســبر
 ــ علقــة مــع التطــور الحاصــل في

 ــ تــدقيق مهمــة بنــاء الحــزب الثــوري للطبقــة العاملــة في
اتيجية بالغــة الهميــة وســاهم في اســبر

  الغرب العربر "هكذا تم استكمال بناء ما سيطلق عليه ب . للمنظمة
".نظرية الثورة في

ي تضعان أسس هذه النظرية و هما  76عرف خريف  ي و مركزتبر ي أساسيتبر  :بروز و ثيقتبر
 هل يشكل سكان الصحراء شعبا؟- 
  الغرب العربر - 

  الصحراء انطلقة الثورة في
 .الجمهورية العربية في

:إشارة لبد منها 
  كتاب 

ي تم إصدارهما في ورة إعــادة بنــاء منظمــة "هاتان الوثيقتبر الجـزء الول، حســن الصـعيب،" جدليـة القطيعـة و الســتمرار" إل المـام"ســبر
 .منشورات الفق الديموقراط  

ي ما يل   ي الوثيقتبر   تقديم صاحب هذا الكتاب لهاتبر
:و مما جاء في

ه هنــا و الــذي يحمــل " ــ ــ لرفــاق الحركــة الماركســية اللينينيــة  12إن النــص الــذي ننشر بمــا فيهــم الغلبيــة(نقطــة هــو الــذي كــون الســاس السياس 
 ـــ محاكمـــة الـــدار البيضـــاء ) مـــارس 23الســـاحقة مـــن رفـــاق 

ـــ دفـــاعهم في  
هـــو" هـــل ســـكان الصـــحراء يشـــكلون شـــعبا "و التقـــديم ) "1977ينـــاير (في

".لمنظمتنا 
  هذه الفقرة نذكر بما يل  

 :و لتصحيح ما جاء في
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ي تتحــــدث عنهمــــا الفقــــرة همــــا معــــا لمنظمــــة  ي اللــــتبر  ". إل المــــام"إن الوثيقــــتبر
و قــــد قــــام بصــــياغتهما باللغــــة الفرنســــية الرفيــــق أبراهــــام الشفابر

يــــ رفــــاق) النصــــان الصــــليان إذن همــــا باللغــــة الفرنســــية و قــــد تمــــت ترجمتهمــــا إل اللغــــة العربيــــة آنــــذاك( تتويجــــا لنقاشــــات ثنائيــــة و جماعيــــة ببر
ي حيــث تبييــ رفــاق) التجــاه اليجــابر ( مــارس 23و قــد تــم عرضــهما عل رفــاق منظمــة . المنظمــة ك جمــع أطــر المنظمــتبر  ــ إطــار اجتمــاع مشــبر

في
  مضمونهما و شكلهما 23منظمة 

ي لم تعرفا أي تغيبر في ي اللتبر .مارس الرضيتبر
ي عن بعضهما البعض ي قد صدرتا مستقلتبر الجمهورية العربية الصحراوية انطلقة الثــورة"و فيما يخص وثيقة . كما يجب التذكبر ان الوثيقتبر

  الغرب العربر 
.نقطة كما جاء عل لسان الكاتب 12نقطة و ليس  13فإنها معروفة بوثيقة " في

ـــ المصـــدر المشـــار إليـــه أعله تعتـــبر ناقصـــة لكونهـــا ل تتضـــمن النقطـــة   
 13و مـــن هنـــا وجـــب التنـــبيه ان الوثيقـــة المنشـــورة في

ـــ النقطـــة الـــير ، و ه 
اتيجية المنظمة آنذاك   ظل اسبر

 .تتحدث عن منطقة الجنوب الغربر  و دورها في
.و لعل مرد ذلك يعود إل اعتبارات أمنية بحيث ل يمكن الطلع عل النص الكامل، إل بالنسبة لطر المنظمة نظرا لخطورة النقطة أمنيا

  إطار العداد للمحاكمة ضمن نصوص أخرى و ه 
:و عموما، صدرت الوثيقتان في

 )تحليل سياس  !"( لنستعد- "
نامج الديموقراط - "  "البر
ادوري بــالمغرب " (ماه  المؤامرة و من هم المتآمرون؟- "   لجرائــم النظــام الكمــبر

الجرائــم السياســية و القتصـادية و الجتماعيــة(تحليل تاريجي
)1976إل  1956من 

ـــ ي ـــ الـــردود عل التهـــم الموجهـــة للمعتقلبر ئ   و تهير
  للمحاكمـــة مـــن خلل دراســـة فصـــول القـــانون الجنـــابئ

كـــانت. بالضـــافة إل الســـتعداد القـــانوبي
ــ وســط الحركــة الماركســية"هنــاك وثــائق أخــرى أهمهــا وثيقــة   

ــ بعــض المظـــاهر الساســية للخــط اليمييي  
أو" المرحلويــة- "اللينينيــة المغربيــة -في

  شكلت الرضية الديولوجية للرد عل الطروحات اليمينية داخل الحركة الماركسية – اللينينية المغربية آنذاك "-) المنشفية الجديدة"
.الير
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" ـــ   1974 يوليوز 29حول وثيقة: "حكم الحسن ــ عبدا ــ الدليIي حكم العطش و الجوع و الطرد و السيIي

ـــ نهايـــة يوليـــوز العـــام   
ــعبـــدا  حكـــم الحســـن ــ"منشـــورا تحـــت عنـــوان " إل المـــام"اللينينيـــة المغربيـــة -أصـــدرت المنظمـــة الماركســـية 1974في

، حكــم العطــش والجــوع و الطــرد والســي    ــ ظــل أجــواء مشــحونة كــانت تعيشــها مدينــة طنجــة، جــراء انعــدام المــاء و معانــاة جمــاهبر" الــدلي  
في

  الحياء الشعبية من المدينة، حيث سقط 
ي مـوبر نتيجـة العطـش  5طنجة من ذلك، و خاصة في ـ  مكـادة، 1(مـواطنبر

ـ  بيي
ـ  مرشـان، 2في

ـ  1في
في

طا،    المصل 1كسبر
  معمل ).في

  طنجة تتعرض لحملت الطرد، كما وقع في
  نفس الوقت كانت الطبقة العاملة في

حيــث تعــرض" تيسمار"و في
  مواجهة الباطرون" تحت عنوان 1974يناير  - 19التحقيق الصادر بجريدة إل المام العدد- انظر المقال(عامل للطرد  48

عمال تيسمار في

ـــ الشـــهادة متدنيـــة لحـــد أن الغلبيـــة مـــن التلميـــذ 440كمـــا عرفـــت ثانويـــات طنجـــة طـــرد "). و التحـــاد الرجع ـــ  
تلميـــذ، و كـــانت نســـبة النجـــاح في

.أصبحت مهددة بالطرد والعطالة
إن الســياق الخــاص لمدينــة طنجــة لــم يكــن معــزول عمــا يجــري عل مســتوى البلد برمتهــا، مــن تصــاعد للقمــع وصــل حــد إطلق الرصــاص عل
  لطلبـة المغــرب

  كــانت تحـاك لمناضـل  النقابـة الوطنيـة للتلميـذ و التحـاد الـوطيي
عمال جرادة، و تزايد العتقالت و المحاكمات الصـورية الـير

ي و بالمقابــل كــانت الجمــاهبر تتحــرك لمواجهــة سياســات التفقبرــ و الطــرد و التهميــش و خنــق العمــل النقــابر  و القمــع و النهـب، ممــا... و للنقــابيبر
ـــ القمـــع الـــذي عـــرف تصـــاعدا مســـتمرا خاصـــة منـــذ ي  ـــ محاولـــة الهـــروب مـــن أزمتـــه، إل المزاوجـــة ببر

ـــ تعميـــق أزمـــة النظـــام و يـــدفعه في  
كـــان يزيـــد في

  يوليوز 
ي في ي النقلبيتبر  "المناورة السياسية عبر اللعب عل سياسات  و 72و غشت  71المحاولتبر

ها لفك عزلته" الجماع الوطيي .و غبر
ات اللــوف مــن 1974كانت مدينة طنجة صيف    اكتوى بنارها عشرــ

ق تحت وطأة ارتفاع السعار و انعدام الماء و الطرد و التهميش الير تحبر
  لهيبا

.ساكنة الحياء الشعبية و العمال و الكادحون، نار زادتها حرارة الموسم و الضاع الطبقر
فمــا أن انفجــر الوضــع". العطلــة النضـالية"لخدمة الجماهبر و الدفاع عن مصالحها لم يكن مناضلو المنظمة و مناضلتها يعرفون شــيئا اســمه 

ـ إل ـي ي مــرة أخــرى ديماغوجيـــات النظــام، و داعبر ي عل النضـــال، و فاضــحبر حـــير كــانوا إل جــانب الجمـــاهبر منــددين بالوضـــع القــائم، و محرضــبر
  وجهه و التصدي لسياساته

.الوقوف في
 ــ قلــب النضــال، و تحــت القمــع المســلط عل رقــاب جمــاهبر المدينــة، انكتــب هــذا المنشــور الــذي حملــه مناضــلو و مناضــلت المنظمــة إل

و في
ـ  مكــادة، المصــل، الســانية(المعامل و الثانويات و الحياء الشعبية 

و هــب مناضـلو و مناضــلت النقابـة الوطنيــة للتلميـذ للـدفاع عــن......). بيي
ية .المطالب العادلة للحركة التلميذية و الحركة الجماهبر
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و) بمســاعدة البــاطرون الــذي أعط أســماء العمــال للبــوليس(و تحركــت اللــة القمعيــة للنظــام لتشــن حملت قمــع و تمشــيط اســتهدفت عمــال 
  تعرضت لها المنظمة و النقابة الوطنية للتلميذ بمدينــة طنجــة

  إحدى أكبر الحملت الير
ي في و تعــرف هــذه الحملــة. تلميذ و طلبة و مواطنبر

".حملة غشت"ب 
ي  ــ مراكــــز القمـــع بطنجــــة تعـــرض المناضـــلون لتعـــذيب شـــديد، و اســـتعملت كــــل الوســـائل لعتقـــال المناضـــلبر ـ 

اعتقــــال عـــائلتهم ممـــا ســــبب(و في
يف"و ذلــك قبــل نقلهــم إل ...) لحــداهن حالــة اجهــاض ــ و" درب مــولي الشرــ ء الــذكر، حيــث قضــوا أكــب  مــن ســنة مــن التعــذيب النفس  ــ الس 

 ــ 
ـ  إطــار محاكمــة صــورية طبخهــا النظــام1977ينــاير  3الجســدي ليقــدموا إل محاكمــة الــدار البيضــاء في

ي مــن الســجن في ات الســنبر ، و لينــالوا عشرــ
.للحركة الماركسية اللينينية المغربية

ق من النضال، والتضحيات   بمدينة طنجة، كما سيظل عنوانا لتاريــــخ مشر
  تاريــــخ اليسار الماركس  اللينييي

ة في سيبقر هذا المنشور علمة منبر
 ــ احلــك ظــروف القمــع والســتبداد، إنــه منشــور كتــب

الجســام قــدمها مناضــلو ومناضــلت المنظمــة الماركســية اللينينيــة المغربيــة "إل المــام" في
وي تاريــــخ العطاء النضال  لشعبناة  ي لبر ي ثوريبر بدماء مناضلبر

" ولح نامج الديمقراطي اير 12ـــ  وثيقة: "من أجل عزل الحكم الرجعي العميل، تعزيز الوحدة النضالية، تحقيق البر  1975 فبر

ة "تعتـــبر وثيقـــة  "، مـــن أهـــم وثـــائق فـــبر نامـــج الـــديموقراط   ــ1974مـــن أجـــل عـــزل الحكـــم الرجع ـــ العميـــل، تعزيـــز الوحـــدة النضـــالية، تحقيـــق البر
  تعرضـت لهـا المنظمــة الماركســية1975

ة بعـد حملـة القمــع الـير   مباشر
1974نونـبر  5ابتـداء مـن يـوم " إل المـام"اللينينيــة المغربيــة-ة لنها تأبر

) 
، محمــد الشيقي  

ة أطرهــا) يــوم اعتقــال الشــهيد الرفيــق عبــد اللطيــف زروال ثــم بعــد ذلــك ابراهــام الشفابر ــ و انتهــاء باعتقــال مجموعــة مــن خبر
فـــة أيـــام  يكـــري (1975ينـــاير 30و 29و 28الثوريـــة المحبر ، ادريـــس ببي  

، مصـــطقي التمســـابي الوثيقـــة جـــاءت...). عبـــد ا زعـــزاع، فـــؤاد الهيلل ـــ
ــــ تحاليــــل 1975تأكيــــدا مــــن المنظمــــة عل الســــتمرارية، فل يفصــــلها عــــن اعتقــــال مجموعــــة ينــــاير ي ســــوى أيــــام قليلــــة، ثــــم إنهــــا محاولــــة لتحيبر

ية و الحركــة الماركســية اللينينيــة، و   البلد من خلل رصد لمختلف القوى السياسية و الحركة الجماهبر
المنظمة عن الوضع السياس  العام في

نامج نضال  ديموقراط  .تضمن موقفا من قضية الصحراء الذي كل ذلك ضمن رؤية تحليلية دعائية توجت ببر
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اء" ــ  ة الخضف  1975 أكتوبر 19حول وثيقة: "بيان منظمة إل المام حول المسبر

ت منظمــة إل المـام  يــ ، و) مــارس 23و كـذلك منظمــة (تمبر ادوري المغربر ــ بطرحهــا لتصــور ثـوري مغـاير بالكامـل لموقــف النظــام السياس ــ الكمــبر
  ساندت موقف النظام الداع  إل ضم الصحراء الغربية إل المغرب

.كذلك لطروحات الحزاب الصلحية المغربية الير
بتحاليل عديدة من منظور تقدم  و ديمقراط  ثوري حول مسألة الصحراء" إل المام"اللينينية المغربية - و قد ساهمت المنظمة الماركسية

  الغرب العربر "، "الجمهورية الصحراوية"، "اتفاقية مدريد الثلثية"الموقف من (و مهام القوى التقدمية و الثورية المغربية 
"... ).الثورة في

ــ كتــاب يحمــل عنــوان   
، و طريــق:طريقــان لمعالجــة مســألة الصــحراء الغربيــة « و بعــض هــذه التحاليــل تــم إصــدارها في  

طريــق برجــوازي شــوفييي
  ثوري

  سبتمبر »وطيي
.1974، صدر في

اء سـنة "إل المام"و البيان أسفله هو تجسيد لمواقف  ة الخضـي و هــو يقـدم صـورة تعكـس. 1975، أصدرته عقب العلن عـن تنظيـم المســبر

  المغربر  حول مسألة الصحراء، خلل هذه الحقبة السوداء من تاريــــخ المغرب- وجهة نظر اليسار الماركس 
.اللينييي

 ـــــ تلــــك الحقبـــــة" إل المـــــام"اللينينيـــــة المغربيـــــة - و عمومـــــا، الوثيقـــــة مـــــن أشـــــهر إصـــــدارات المنظمـــــة الماركســـــية
و قـــــد قـــــام رفـــــاق المنظمـــــة و. في

  نظمتهــا المنظمــة
ـ  المظــاهرات الـير

ـ  الثانويــات و الجامعـة و في
ـ  الحيـاء الشـعبية و العماليـة و في

و. مناضلوها بتوزيــــع البيان عل أوسع نطاق، في
ة الصفراء، ل لبادة جماهبر الصــحراء"لم يكن البيان الوحيد فقد أصدرت المنظمة العديد من المناشبر أشهرها منشور  ة". ل للمسبر يــ لكــن مبر

 
ة الحالكة الســواد مــن تاريــــخ المغــرب المعاص، و الــير   هاته الفبر

  دارت في
البيان أعله، هو كونه يؤرخ لنطلق المعركة السياسية الضارية الير

  الـديموقراط  الثـوري"إل المـام"اللينينيــة المغربيــة -وقفت فيهـا المنظمــة الماركســية
اتيجر  و بخطهـا الـوطيي ، مسـلحة بخطهـا الم ـ  و الســبر

ادوري الــــدكتاتوري و القــــوى الصــــلحية الملتفــــة حــــوله، مناهضــــة للشــــوفينية و القمــــع و طمــــس مطــــالب الجمــــاهبر ــــ مواجهــــة النظــــام الكمــــبر  
في

ادوري و القـوى الصــلحية كــل طاقاتهمـا لمواجهـة المنظمــة و دارت معـارك سياسـية. الكادحة، فما أن وزع البيان أعله حير جند النظام الكمبر
ـــــ محاولـــــة جهنميـــــة لجتثـــــاث المنظمـــــة  

ـــــ الثانويـــــات و ســـــلطت كـــــل أجهـــــزة القمـــــع كـــــل إمكانياتهـــــا في  
ـــــ الجامعـــــة و في  

و بـــــدورها حـــــاولت القـــــوى. في
و خلل هــذه المعركــة. الصــلحية و التحريفيــة التصــدي للمنظمــة و طردهــا مــن الجامعــة و الثانويــات و اســتمرت المعركــة معهــا إل الثمانينــات

ة دجنبر    أكبر حملة قمعية تعرضت لها المنظمة خلل فبر
ات من أطر المنظمة و مناضلوها في .1976مارس - 1975سيعتقل العشر
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: الوثائق الساسية1980 ــ 1970المنظمة الماركسية ــ اللينينية المغربية "إل المام": الخط الثوري: 

:"هــــل يشــكل ســكان الصــحراء الغربيــة شـــعبا؟"ـــ" ي
ـحــول وثيقنر ـي ـ الغــرب العربر ـي

"ـ أكتــوبرالجمهوريــة العربيــة الصــحراوية انطلقــة الثــورة فف
1976

  خريف 
   1976كتبت وثيقة " هل يشكل سكان الصحراء الغربية شعبا؟" في

بالدار البيضاء باللغة الفرنســية، و تمــت" غبيلة"بالسجن المدبي
ها بعـــد ذلـــك إل جـــانب وثيقـــة   ـــ"ترجمتهـــا عـــن الصـــيغة الصـــلية آنـــذاك ليتـــم توزيعهـــا و نشرـــ

الجمهوريـــة العربيـــة الصـــحراوية، انطلقـــة الثـــورة في
".الغرب العربر 

"الجمـــاهبر"شـــكلتا الوثيقتـــان محاولـــة لتصـــحيح بعـــض الجـــوانب مـــن موقـــف المنظمـــة و الحملـــم مـــن قضـــية الصـــحراء، خاصـــة حـــول مفهـــوم  
اتيجية الثوريــة لمنظمــة "ة كــذلك كانتــاالشــعب"و الجمهوريــة العربيــة الصــحراوية،"و بالمناســبة،  فوثيقــة ". إل المــام" محاولــة لتــدقيق الســبر

  الغرب العربر 
ـ  بعـض المنشــورات المغربيـة، فهـ  تحمـل "، وانطلقة الثورة في

ـ  12أطروحــة بـدل  13 خلفا لما نشر سـابقا في
ها في   تـم نشـر

الـير
ها هنا، تنقصها الطروحة . المصدر المشار إليه   ننشر

  أن الوثيقة الير
  13هذا يعيي

اتيجية الثوريــة الير ي جديـدين بالنســبة للســبر تتعلق بجــانببر
و هما:"، إل المام"لمنظمة 

:أول
ـــ  ـــ المغربر  اتيجية خاصـــةة فبالضـــافة إل كونهـــا منطقـــة) منطقـــة ســـوس و امتـــدادها (اعتبـــار منطقـــة الجنـــوب الغربر  منطقـــة ذات طبيعـــة اســـبر

اتيجية للمنظمـــة  هـــا الوثـــائق الســـبر اتيجية الثوريـــة("صـــدام، كمـــا كـــانت تعتبر الوضـــع الراهـــن والمهـــام العاجلـــة للحركـــة"، "مســـودة حـــول الســـبر
اتيجر  جديـــد لكونهـــا محاذيـــة جغرافيـــا للصـــحراء الغربيـــة، و لكـــون ســـكانها تجمعهـــم" ةة)، الماركســـية اللينينيـــة ـــ بطـــابع اســـبر ي فقـــد أصـــبحت تتمبر

  مواجهة الستعمار الفرنس  و القطاع (بسكان الصحراء الغربية روابط تاريخية 
ي في   وحدت سكان المنطقتبر

...).حركة أحمد الهيبة الير
:ثانيا 

ـــ الصـــحراء الغربيـــة   
بـــروز الكفـــاح(عل قاعـــدة هـــذه العتبـــارات الجديـــدة، أصـــبحت منطقـــة ســـوس تتـــوفر عل خلفيـــة ثوريـــة أنتجهـــا الوضـــع في

 ــ المنطقــة الصــحراوية
اهتمامــا خاصــا للمنطقــة اســتوجب تــأويل و" إل المــام"، و انطلقــا مــن المســتجدات أعله، أعطــت منظمــة )المســلح في

اتيجيتها الثوريـة ذات البعـاد الثلث أن تـدقق مفهومهـا" إل المـام"و كــان عل منظمـة . المميـة والعربيـة و غـرب العربيـة: تحويرا جديـدا لســبر
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: الوثائق الساسية1980 ــ 1970المنظمة الماركسية ــ اللينينية المغربية "إل المام": الخط الثوري: 

ــ  ــ المغربر 
ورة بنــاء الحــزب الماركس ــ اللينييي و خلفــا لوثائقهــا الســابقة، أصــبحت مهمــة. لجدليــة العمــل السياس ــ و الكفــاح المســلح ضــمن ســبر

 ــ ســياق نظــرة جديــدة تعط ــ
، و ذلــك في  ــ

ــ اللينييي  ــ منطقــة كمنطقــة ســوس أمــرا ممكنــا حــير قبــل بنــاء الحــزب الماركس 
إطلق الكفــاح المســلح في

 ــ
 ــ بنــاء الحــزب الماركس ــ اللينييي

ها، مــن مهــام 13و عل هــذا الســاس جعلــت الطروحــة . للكفــاح المســلح دورا في   ننشرــ
الغائبــة عــن الوثيقــة الــير

  المنطقة- تكوين الطر السياسية 
اتيجية في ، مهاما عاجلة تقتضيها المستجدات السبر .العسكرية و إرسالها إل منطقة الجنوب الغربر 

  لمفهــــوم 
ة فــــالول أسســــت للمنظــــور التــــاريجي ــــ ي ــــ إطــــار"، الشــــعب الصــــحراوي"الوثيقتــــان كلهمــــا ركزتــــا عل جــــانب معبر  

مــــع طــــرح للقضــــية في
اتيجية عل الخصوص بعد ما وظفت الجوانب التاريخية خدمــة للثــورة ة و الثانية اهتمت بالجوانب السبر   الغرب العربر 

اتيجية الثورة في اسبر
، وحده الكفيل بإعادة بناء وحدة شــعوب الكيانــات الثلث اتيجر  غرب عربر  الوطنية الديموقراطية الشعبية المغربية المنفتحة عل أفق اسبر

.عل أسس وطنية ديموقراطية تقدمية ) المغرب، الصحراء الغربية و موريتانيا(
ي شــــكلتا، إل جــــانب وثــــائق أخــــرى مثــــل وثيقــــة  ا نــــذكر بــــأن الوثيقــــتبر ــــ نامــــج الــــديموقراط "، "لنســــتعد"و أخبر ــــ المــــؤامرة و مــــن هــــم"، "البر مــــا ه 

ادوري منــــذ إكــــس ليبــــان " (المتــــآمرون ة عبــــارة عــــن محاكمــــة تاريخيــــة لجرائــــم النظــــام الكمــــبر ــــ   وحــــدت منظمــــة )هــــاته الخبر
إل"، الرضــــية الــــير

  يناير " مارس 23"و التجاه الثوري داخل منظمة ) الخط الثوري"(المام
ة في  .1977خلل محاكمة الدار البيضاء الشهبر

ـــــ الحركـــــة الماركســـــية ــ اللينينيـــــة"حـــــول وثيقـــــة:  ي
ـــــ فف ي

المرحلويـــــة أو النيومنشـــــفية ـ إشـــــارات حـــــول أحـــــد المظـــــاهر الساســـــية للفكـــــر اليمينف
1976 دجنبر 18: التناقض الساسي والتناقض الرئيسي ــ   / ووثيقة1976 ــ نونبر 30 ــ 29ـــ  "المغربية

ـــــ مـــــن جزأيـــــن ـــــ ترجمـــــة لمخطـــــوط أصـــــل  وحيـــــد مكتـــــوب بخـــــط اليـــــد، و ه  المرحلويـــــة أو"جـــــزء عبـــــارة عـــــن وثيقـــــة تحمـــــل عنـــــوان : الوثيقـــــة ه 
ـ  الحركــة الماركســية ــ اللينينيــة المغربيــة

 ــ في
  هــو ملحـق للوثيقـة"النيومنشــفية ـ إشــارات حــول أحـد المظــاهر الساسـية للفكــر اليمييي

، و جــزء ثــابي
ـ" الول، يحمــل عنــوان ــ و التنــاقض الرئيسـ  ــ الســجن". التنــاقض الساس   

، جــاء نتاجــا لنقــاش الوثيقــة مــن طــرف رفــاق المنظمــة في ـ هــذا الخبـر
 
.بالدار البيضاء "غبيلة" المدبي

ـ  فضــح و الـرد
، فقـد لعبـت دورا أساسـيا، إل جـانب وثـائق أخـرى، في   و عل ـ 

هــا بعمــق فلســقي ي للوثيقة قيمة تاريخية جد مهمـة، فبالضـافة لتمبر
هكـذا، جسـدت الوثيقـة الجــواب العميـق عل الطروحــات اليمينيـة .بقوة عل التحريفية الجديدة داخل الحركـة الماركسـية اللينينيــة المغربيــة

  استحوذت عليها بعد اعتقالت "مارس 23" داخل منظمة
  تبنتها قيادتها اليمينية الير

فالوثيقة جــاءت كــرد بعـدما أرســلت تلــك .1974 و الير
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: الوثائق الساسية1980 ــ 1970المنظمة الماركسية ــ اللينينية المغربية "إل المام": الخط الثوري: 

 . القيـــادة اليمينيـــة رســـالة إل الســـجن توضـــح فيهـــا مواقفهـــا ـ الجديـــدة ـ التحريفيـــة
 ـــ توحيـــد المواقـــف الـــير

 ـــ نفـــس التجـــاه، ســـاهمت الوثيقـــة في
في

، و شــــــكلت إحــــــدى الرضــــــيات الساســــــية للتيــــــار الثــــــوري داخــــــل"إل المــــــام" و منظمــــــة "مــــــارس 23" جمعــــــت التيــــــار الثــــــوري داخــــــل منظمــــــة
ة "إل المام" منظمة   الذي برز خلل فبر

  معركته ضد التيار الصلج  التحريقي
مع الشارة إل أن الوثيقـة سـاهمت بـدورها .1979 ـ 1976 في

وط اليديولوجية و الفكرية لخوض معركة محاكمة الدار البيضاء خلل شهري يناير مارس ئ الشر   تهير
.1977في

ي الزايبر من طرف الحكم العميل" 
 1977 أبريل 25ــ هامش وثيقة: "لنكشف عن حقيقة التدخل فف

  سـقطت عل إثرهــا ســيناء المضية و الجـولن الســورية و 1967يونيـو 5بالـدار البيضـاء، و هزيمـة  1965مـارس  23بعد انتفاضة 
المذلـة الـير

ي  قية، الضفة الغربية و قطاع غزة(ما تبقر من فلسطبر ي) القدس الشر يــ الثــوريبر ة أمــام المثقفبر ، طرحت أسئلة كــببر  
  أيدي الحتلل الصهيوبي

في
م التـــواق إل التحـــرر و الثـــورة عل كـــل القيـــم الباليـــة و التصـــورات الرجعيـــة ثقافيـــا و فكريـــا و إيـــديولوجيا و سياســـيا و ي المغاربـــة، و الشـــباب الملـــبر

 ــــ تحليــــل مجتمعــــه، و إيجــــاد الوســــائل الثوريــــة. اقتصــــاديا
ــــ في   تســــلحه بالمنهــــج العل  

و كــــان عل هــــذا الجيــــل أن يكتشــــف النظريــــة الثوريــــة الــــير
  تكبــح تقــدم البلد، و

ــ السياســية و الفكريــة و اليديولوجيــة و الجتماعيــة المتخلفــة، الــير ــ الجــذري لمجمــوع البيي ورة التغيبر ــ ســبر  
للنخــراط في

هـــا أغلبيـــة الجمـــاهبر الكادحـــة و سيكتشـــف هـــذا الجيـــل، بعـــد بحـــث مضـــن، النظريـــة الثوريـــة بامتيـــاز، نظريـــة الطبقـــة العاملـــة و. تـــرزح تحـــت نبر
اك  المضاد للستغلل و الضطهاد و الستيلب، إنها النظرية الثورية حير النهاية

وعها الشبر .النظرية الماركسية اللينينية: مشر
لـــم يكـــن البحـــث ســـهل، ذلـــك أن غلفـــا ســـميكا مـــن التشـــويــهات كـــانت قـــد أحـــاطت بـــه التحريفيـــة العالميـــة كـــل الجـــوانب الثوريـــة لهـــاته النظريـــة

  كانت تقدمها التحريفية باعتبارها ماركسية. العظيمة
لينينية شعان ما تكشت و ظهرت عارية للعيـان كإحـدى القنعــة- لكن تلك القشور الير

  حربه ضد إيديولوجية الطبقة العاملة و نظريتها الثورية
  يرتديها الفكر البورجوازي في

.الير
ـ  أول موجــة وصــلته مـن الخــارج،-لم ينطلق الجيل الول المؤسس للحركة الماركسية

اللينينية المغربية مـن أفكــار مجــردة عــن الواقــع، فســبح في
ـــ الســــائد آنــــذاك داخــــل الحــــزاب  ــــ طــــرح الســــئلة عل الفكــــر السياسـ   

ــــ إليهــــا، و لمــــا أدرك طبيعتهــــا"التقدميــــة"بــــل انخــــرط في   كــــان ينت  
، الــــير

  كـــانت تلـــف بهـــا تلـــك الحـــزاب قواعـــدها و معهـــا الجمـــاهبر الواســـعة مـــن
البورجوازيـــة الصـــلحية، ســـار عل درب تكســـبر الوهـــام الطبقيـــة الـــير

.الشعب الكادح
إن العلقــة النظريــة تعكــس دائمــا العلقــة التاريخيــة، فكــان دور النقــد النظــري هــو بلــورة الدوات النظريــة القــادرة عل جعــل الواقــع قــابل
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ه كذلك عقلنيا بتوافق مع غايات و قيم الذات الثورية .للفهم عقلنيا و من ثمة تغيبر
ي" أنفــاس"تاريخيــا، لعبــت مجلــة  ي الثــوريبر لقــد أنتجــت صــواريــــخ نظريــة عــابرة. دور مختــبر الفكــار الثوريــة بالنســبة لجيــل جديــد مــن المناضــلبر

 ـــ ســـياق هـــاته البعـــاد- للقـــارات بتفاعلهـــا مـــع المحيـــط الجيـــو
يـــ بوتقـــة الثـــورة المغربيـــة في ، حبر   و القـــاري والم  ـــ

اســـتطاعت. سياس ـــ و التـــاريجي
.مجلة "أنفاس" المغربية أن تتحول إل منبع لفكر جديد ذي أبعاد متعددة فكرية، ثقافية، سياسية، اجتماعية و اقتصادية

ـ  فلكـه،
ـ  مـواجهته للنظـام القـائم و لمـن يـدور في

  هذا السياق العام تبلور فكـر سياسـ  جديـد استعض عل النظـام هضـمه، لنـه كـان شـامل في
في

  قــادت النشــاط السياس ــ. إصلحيا كان أو تحريفيا
اتيجية الثورية بالمغرب الــير و من هذا الفكر الثوري الجديد تولدت البعاد المتعددة للسبر

".إل المام"للمنظمة الماركسية – اللينينية المغربية 
اتيجية)1980-1970(عل امتداد المرحلة الول من تاريخها :، ظل خطها السياس  الثوري تحكمه خمس أبعاد اسبر

:البعد المIي- 1-

  أفق الثورة العالمية الذي دشنه نقد التحريفية العالمية عل يد الثورات الصينية و اللبانية و اليسار الثوري الماركس 
  النخراط في

و كان يعيي
  عالميا

.اللينييي
ياليــة و التحريفيــة الســوفياتية و الــدفاع عــن الماركســية ــ معــاداته للمبر وليتاريــة- كــانت ســمة هــذا الخــط العامــة، ه  اللينينيـــة و خــط الثــورة البر

وليتاريا و أحزابها الماركسية اللينينية الحقة   بقيادة البر
اكية و ثورات تحرر وطيي .العالمية، بما يعنيه من ثورات اشبر

ي- 2- :البعد العربر
  أفق الثورة العربية الجديدة بقيادة الطبقة العاملة و أحزابها الثورية الماركسية اللينينية

  النخراط في
.و كان يعيي

يـــ العتبـــار الخصوصـــيات  ـــ بلـــد مـــن البلـــدان العربيـــة، مـــع أخـــد بعبر
 ـــ أن الثـــورة العربيـــة ه ـــ الطـــار العـــام لي ثـــورة تقـــوم في

البعـــد العربر ـــ كـــان يعيي
اك  واحـد يـروم الوحــدة و الديموقراطيــة و

وع اشــبر ي التشــكيلت الجتماعيــة المختلفـة، لكـن ضـمن مشـر المحلية، و مراعاة التطور المتفاوت ببر
اكية ت بتبعيتهـــــا للحـــــزاب البورجوازيـــــة و. المســـــاواة و الشـــــبر يـــــ   تمبر

و كـــــان مــــن الطـــــبيع  أن يكــــون هنـــــاك نقــــد للحـــــزاب التحريفيــــة العربيـــــة الـــــير
ـــ نفـــس الـــوقت نقـــد للنظمـــة المســـماة   

ة لمرحلـــة الثـــورة الوطنيـــة الديموقراطيـــة، و في ـــ ر قيـــادة هـــذه الخبر ة، بمـــبر "وطنيـــة"البورجوازيـــة الصـــغبر
ادورية....) مض الناصية، سوريا البعثية(   تحولت من أنظمة رأسمالية الدولة إل أنظمة كمبر

.و الير
ي مرتبـط جـدليا بتحقيـق الثـورة العربيــة كثـورة معاديـة   ظل هذا المنظور احتلت الثورة الفلسطينية موقعـا مركزيـا و طليعيـا، و تحريــر فلســطبر

في
يالية و الصهيونية و التحريفية و الرجعية .للمبر
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ي- 3 :البعد المغاربر
  بقياداتهـــــا

ـــــ الوحـــــدة، و فشـــــل حركـــــات التحـــــرر الـــــوطيي  
انطلقـــــا مـــــن تقييمهـــــا للجهـــــاض الـــــذي تعرضـــــت لـــــه طموحـــــات الشـــــعوب المغاربيـــــة في

ياليـة    تحقيق ذلك، و دور المبر
ة في ـ  ذلـك، دافعـت منظمــة ) خاصـة الفرنسـية(البورجوازية و البورجوازية الصغبر

عـن" إل المـام"و الرجعيـة في
  توفر قيادات جديدة ترتكز إل الطبقة العاملة و حزبــها الثوري" مغرب الشعوب"فكرة 

  كانت تعيي
.الير

ي كبعد للثورة المغربية- 4- :الغرب العربر
  خط 

ـ  مواجهـة" إل المام"في
ك و أهـداف واحـدة، في يتشكل الغرب العربر  مـن المغـرب و موريتانيـا و الصـحراء الغربيـة، و يجمعهـا تاريــــخ مشـبر
ها   تقرير مصبر

، يراع  المساواة و حق الشعوب في وع ديموقراط  شعير  يالية و الرجعية و تحقيق إعادة بناء وحدتها ضمن مشر .المبر
ي- 5-

:البعد الفريIر
، و نقــــد و فضــــح السياســــات الســــتعمارية الجديــــدة  

و يقــــوم عل دعــــم الثــــورة الفريقيــــة كمنظــــور شــــامل، و مــــن ضــــمنها ثــــورات التحــــرر الــــوطيي
  بإفريقيــــا

  تســــتند إليهــــا، إضــــافة إل التغلغــــل الصــــهيوبي
لقــــد جعلــــت المنظمــــة مــــن التضــــامن مــــع. بإفريقيــــا و النظمــــة الدكتاتوريــــة العميلــــة الــــير

، بالعتمـــــاد عل مبــــدأ المميـــــة و التصــــدي للشـــــوفينية و الـــــدفاع عـــــن الحقـــــوق العادلـــــة  
 ـــــ عملهـــــا الـــــدعابئ

الشـــــعوب الفريقيـــــة مهمـــــة أساســـــية في
.للشعوب

ة  ــ الوثيقــة لفــبر   1978-1977تنت  
لصــالح المفــاهيم و 1975و 1974، حيــث بــدأت الوثــائق تتخل تــدريجيا عــن المواقــف التكتيكيــة لســنير

 
  وثيقير

".هل يشكل سكان الصحراء شعبا؟"و " نقطة 13"المصطلحات المعبر عنها في

ف يدي الطبقة العاملة" حول  1977ـــ فاتح ماي  وثيقة: "مغرب النضال، المستقبل بير

 ــ قيــادة منظمــة
ـ  إصـدار العديـد مـن1976مــارس  2بتاريــــخ " إل المــام" بعـد اعتقـال آخــر عضــو في

، اســتمر الرفــاق مسـؤولو المنظمــة بالخــارج في
ات للتعريف بمواقف المنظمة من مجمــوع مـن القضـايا الوطنيــة والدوليـة .و كــذلك للنهـوض بالمنظمــة مـن جديـد و ضـمان اســتمراريتها. النشر

بالــداخل، نهـض مناضــلون ظلــوا بعيــدين عــن العتقــال بمهمــة إعــادة بنائهـا" إل المــام"و عنـدما اعتقـد النظــام أنــه قـد أجهــز نهائيـا عل منظمــة 
.من جديد

  كــانت تصــدرها المنظمــة بالخــارج "مغــرب النضــال"و
ات الــير ـ إحــدى تلــك النشرـــ إل 1975، و كــانت قانونيــة و دام صــدورها مــن )فرنســا(، هـ 
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ة كراســـــا ورقيـــــا موجهـــــا للطبقـــــة العاملـــــة بالخـــــارج تحـــــت عنـــــوان)1977الرجـــــح ســـــنة ( وبمناســـــبة فاتـــــح مـــــايو . 1977حـــــدود  ـــــ ، أصـــــدرت النشر
ي يدي الطبقة العاملة" ة فيما يخص قضية الصحراء". المستقبل ببر .و بطبيعة الحال، تحمل الوثيقة بصمة تلك الفبر

" حول ف 1977 يونيو 6ــ  وثيقة: "ليسقط برلمان الخونة و النتهازيير

ان العــدو، صــدرت هــاته الوثــائق وحملهــا مناضــلون ــ   هبــت عل مغــرب النضــال و المواجهــة، وتحــت نبر
ــ قلــب عواصــف القمــع الشــديدة الــير  

في
ـــ الثـــورة باعتبـــاره أســـ  حـــق، يعل ول يعل عليـــه، خدمـــة  

ثوريـــون ومناضـــلت ثوريـــات انـــدفعوا وانـــدفعن للنضـــال الثـــوري دفاعـــا عـــن الحـــق في

ـــ ـــ لرغبـــة النضـــال بعيـــدا عـــن الكراس  ة ويكـــون المحـــرك الساس  ـــ يســـمو عل كـــل أنانيـــة بورجوازيـــة صـــغبر  
لمصـــلحة الجمـــاهبر كمثـــل أعل أخلفر

ة وعـن الطموحــات النانيـة واسـتعمال النضـال لخدمـة المصـالح والمــآرب الشخصــية اجعوا عـن. والمكـاتب الـوثبر لـم يكـن مناضــلو المنظمــة ليــبر
ادوري يعتــبر مــن أعــير الــدكتاتوريات ـ  مقارعــة نظــام كمــبر

  أصــدرتها المنظمــة. واجبهــم الثـوري في
ولــذلك فــوراء اللف مـن المناشــبر والوثــائق الــير

  رســـمتها لهـــا منظمتهـــا الثوريـــة، متخطيـــة الصـــعوبات
ـــ صـــفوف تســـبر دومـــا إل المـــام نحـــو الهـــداف الـــير  

انتظمـــت جمـــوع الرفـــاق والرفيقـــات في
ي والمناضلت كل كلمة حرة وشجاعة ألقت بهــا المنظمــة الماركســية. الجسام ورافعة لواء النضال الثوري حير النض لقد روت دماء المناضلبر

  ساحة النضال الثوري، لتعلن ميلد الثورة المغربية فوق هاته الرض السمراء، أرض الشهداء" إل المام"اللينينية المغربية 
 ........في

  قيادة منظمة لقد صدرت
ـ  شـهر مـارس (بالداخل " إل المام" هذه الوثيقة شهران و نيف بعد اعتقال آخر عضو في

، و)1976العتقــال تـم في
  صدورها تأكيدا لرادة الستمرارية لدى المنظمة

لمانية لسنة . يعيي ، فقد حملــت1977و بطبيعة الحال، و رغم أن موضوعها النتخابات البر
ة من حيث مواقف المنظمة حول قضية الصحراء .بصمات الفبر

 1978 ماي 19حول وثيقة: "عهد الحماية الفرنسية من جديد" ــ 

ة  ة ســــابقاتها (فــــبر ــــ وثيقــــة "عهــــد الحمايــــة الفرنســــية مــــن جديــــد" لنفــــس فــــبر ــــ طياتهــــا بصــــمات1978- 1977تنت    
ــــ بــــذلك تحمــــل في ة )، و ه 

ة ، و ل تختلـف وثيقـة عـن أخـرى إل بـاختلف سـياق صــدورها و حيثيــات الظـرف ـ  تلـك الفــبر
اتيجية للمنظمة في الطروحات السياسية و السبر

اتيجر  واحدة الذي أمل ذلك، بينما تحافظ عموما عل وحدة المفاهيم و المصطلحات النابعة من خط سياس  و اسبر
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: الوثائق الساسية1980 ــ 1970المنظمة الماركسية ــ اللينينية المغربية "إل المام": الخط الثوري: 

ي المنطقة" ــ 
يالية و الرجعية فف ي عل المؤامرة المبر 1978حول وثيقة: "الرد الشعنر

  سياق ذلــك
ة، و في   تلك الفبر

  المنطقة" تحليل سياسيا متكامل عن الوضاع في
يالية والرجعية في تقدم وثيقة "الرد الشعير  عل المؤامرة المبر

  تبلورت ابتــداء مـن خريـف 
اتيجية، الير ، و بــدأت تعــرف اسـتعمال واسـعا1976توظف مجموعة من المفاهيم و التصورات السياسية و السبر

ة و الوثيقة تمت ترجمتها عن نص أصل  مخطوط باللغة الفرنسيةة1977منذ 

يالية، من أجل وحدة مغرب الشعوب" ــ  ي ضد المبر  1978 حول وثيقة: "من أجل وحدة شعوب الغرب العربر

ة مــا بعــد خريــف  ــ فــبر  
اتيجية لمنظمــة "إل المــام"، في ة و قــد1976تقــدم الوثيقــة تحليل متكــامل يحمــل بصــمات المواقــف السياســية و الســبر

تمت ترجمتها عن النسخة الفرنسية الصلية المخطوطةة
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