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ي الذكرى الخامسة والربعين  لستشهاد الرفيق القائد الشيوعي
ف 

ي  ي الثور– الماركس
الماركسي – اللينين 

عبد اللطيف زروال

ي منتصف سنة 
ف م""ن الحرك""ة التلميذي""ة بمدين"""ة 1974صورة للشهيد عبداللطيف زروال فف رفقة مناضلين

ي 
. 1974نونبب  5برشيد، وتعتبب هذه الصورة من أواخر صور الشهيد قبل اعتقاله فف

إن الثورة إبداع والشيوعي إنسان مبدع يعمل عل ابتكار وسائل"
ي تهدف إل تحقيق الهداف المرسومة

العمل، الن 

 "بأكث  الطرق فائدة و أقلها كلفة و أقصها زمنا

عبد اللطيف زروال
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تحل اليوم الذكرى الخامسة و الربعون لستشهاد أحد أبرز قادة المنظم""ة الماركس""ية
ي""" ي""وم الخ""امس م""ن ش""هر نون"""بب "إل الم""ام"– اللينيني""ة المغربي""ة 

، تمكن""ت1974، ففف
ادوري م""""ن القب""""ض عل الرفي""""ق القائ""""د عب""""د اللطي""""ف زروال، عض""""و ي""""د الج""""رام الكم""""بب
ي انتق""ل

الكتابة الوطنية للمنظمة و لجنتها الوطنية، و ذلك بمدين""ة ال""دار البيض""اء، ال""تت
ي"" س""نة  ادوري المغربب ي شنها النظام الكمبب

1972إليها الرفيق بعد حملت العتقال التت
ضد الحركة الماركسية – اللينيني""ة المغربي""ة، فاض""طر معه""ا إل الت""واري ع""ن النظ""ار، و

ي العمل السي الثوري إل جانب مجموعة من رفاق و أطر المنظمة
. الدخول فف

ي""" المنظم"""ة إل أبش"""ع أس"""اليب
بع"""د اعتق"""اله، تع"""رض الرفي"""ق محم"""ود، كم"""ا ك"""ان يس"""م فف

التع""""""ذيب النفسي"""""" و الجس""""""دي، و ظ""""""ل ش""""""امخا ص""""""امدا ل""""""م يب""""""ح ب""""""أي س م""""""ن أسار
المنظمة، و هو الذي كان مطلعا عل كل أسارها، فقد كان ص""ندوقها الس""ود ال""ذي ل""م
يتمك""""ن الجلد م""""ن فتح""""ه و اس""""تجلء خباي""""اه، رغ""""م اس""""تعماله لك""""ل وس""""ائل التع""""ذيب

، بم""ا فيه""ا اس""تقدام أبي""ه عب""د الق""ادر ب""ن الجيللي"" و تع""ذيبه أم""امه ي""
و بص""مود. الوحسي

ف الفذاذ جسد عبد اللطيف زروال  خ""ط المنظم""ة الث""وري) الرفيق محمود(الشيوعيين
، م"""دافعا ع"""ن خ"""ط الث"""ورة الوطني"""ة الديموقراطي"""ة الش"""عبية ي"""

ي""" مواجه"""ة الع"""دو الطبفت
فف

ورة بن""""اء الخ""""ط ي"""" س""""بن
ورة الص""""مود، فف اكية و الش""""يوعية، و ع""""ن ضف"""" عل طري""""ق الش""""بت

، و م""""""ن أج""""""ل تش""""""ييد الح""""""زب الث""""""وري للطبق""""""ة العامل""""""ة ي""""""
الث""""""وري الماركسي"""""" – اللينيتف

ة واح""دة، كعم""ود فق""ري للجبه""ة"""  المغربي""ة، و بن""اء التح""الف العم""الي ي"" مس""بن
الفلحي"" فف

ادوري و الوطني"""ة الديموقراطي"""ة الش"""عبية الثوري"""ة م"""ن أج"""ل دك حص"""ون النظ"""ام الكم"""بب
.قلعه عبب الحرب الشعبية الطويلة المد

ي""" ي"""وم 
ة1974نون"""بب  14فف ، س"""قط الرفي"""ق محم"""ود ش"""هيدا بع"""دما لف"""ظ أنفاس"""ه الخبن"""

يف"بمستشفف ابن سينا بالرباط، محمول إلي""ه م""ن معتق""ل  ء" درب م""ولي السي"" السي""
. الذكر، وهو أحد أشهر المعتقلت السية بالمغرب

خمسة و أربعون سنة مضت عل استشهاد القائد الثوري عبد اللطيف زروال، و رغم
ادوري ح""ول المص""الحة و النص""اف، و م""ا س""مي ك""ذبا و زورا كل مساحيق النظام الكم""بب

ي س""""""وقها للنظ""""""ام حفن""""""ة م""""""ن"العدال""""""ة النتقالي""""""ة"ب 
، تل""""""ك البض""""""اعة الفاس""""""دة، ال""""""تت

المرتزقة، اللذين ب""اعوا دم""اء الش""هداء ب""أرخص الثم""ان، بع""دما قبض""وا الثم""ن م""ن أي""دي
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الجلد الملطخ"""ة ب"""دماء الش"""هداء، و إل الي"""وم م"""ا زال"""ت جث"""ة الرفي"""ق، ل"""م يظه"""ر له"""ا أث"""ر
ي أن يطوي""ها النسيان

ادور فف .بإرادة الكمبب

ي ذاك"""رة
خمسة و أربعون سنة من الغياب، خمسة و أربعون سنة من الحضور الدائم فف

، و روح الش""هيد محم""ود ي"" فاء م""ن أبن""اء الش""عب المغربب ف و السي"" ف الث""وريين ك""ل المناض""لين
ف و المض""""""طهدين و ترف""""""رف عالي""""""ا ف""""""وق رب""""""وع ال""""""وطن، وط""""""ن المقه""""""ورين و المس""""""تغلين

ف ف و الكادحين .الجائعين

اث الفك""ري و السياسي"" الث""وري للش""هيد، ال""ذي بص""م عل خمس""ة و أربع""ون س""نة و ال""بت
اس""ا ك""ل وث""ائق الخ""ط الث""وري للمنظم""ة بروح""ه الثوري""ة الص""يلة، ل""م ين""دثر، و ل زال نبب
تهت"""دي ب"""ه الجي"""ال الثوري"""ة، ف"""إن غ"""اب الجس"""د عن"""ا، ف"""إن روح"""ه الثوري"""ة ل تغي"""ب عن"""ا

.لحظة واحدة، فمن يكرم الشهيد يتبع خطاه

إن حياة الشهيد كانت صافية نقية نقاوة الضوء، يقول ما يفكر فيه و يم""ارس م""ا يفك""ر
ف"""" الفك""""ر و الممارس""""ة، و م""""ا الش""""هادة إل تط""""بيق آخ""""ر لتل""""ك ي"""" وح""""دة جدلي""""ة بين

في""""ه، فف

ي""
ف"" متج""اوزا إي""اهم و متس""اميا فف ي يتفوق به""ا الش""يوعي عل أع""دائه الطبقيين

الجدلية، التت
.نفس الوقت بالذات الثورية إل مستوى الخلود

و ه""و الش""اعر الث""وري المله""م، كرفيقت""ه) عب""د اللطي""ف زروال(لقد ك""ان الرفي""ق محم""ود 
ي"" إح""دى قص""ائده س""نة

سعيدة لمنبهي الش""هيدة، ق""د اس""تبق استش""هاده متنبئ""ا ب""ذلك فف
ي يقول فيها1972

:، التت

ي الساحة"
ها أنذا أسقط ف 

ف دما ... أحمل وردة حمراء  تث  

ها أنذا عريان أزحف فوق القتل

ي كي أمسك بالراية الممزقة
و ألم أطراف 

قة ارة المحث  ي رماد الشر
و أنفخ بدمي ف 

يبة  ...ها أنذا أدفع الص 

ي يا حبيبة
"فلتباركي موك 
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ي""""" عب"""""د اللطي"""""ف
المج"""""د و الخل"""""ود للش"""""هيد البط"""""ل القائ"""""د الث"""""وري الماركسي""""" – اللينيتف

.زروال

.المجد و الخلود لكل شهداء الحركة الماركسية – اللينينية المغربية

ي .المجد و الخلود لكل شهداء الشعب المغربب

المج""""""""""د و الخل""""""""""ود لك""""""""""ل ش""""""""""هداء الش""""""""""عوب التواق""""""""""ة إل الحري""""""""""ة و الديموقراطي""""""""""ة و
اكية .الشبت
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:نبذة مختصة عن حياته

1951ماي 15: تاري""""خ الولدة

 عبد القادر بن الجيللي: البفاطمة بنت محمد البصاوي : الم 

 أستاذ الفلسفة: المهنةمدينة برشيد : المكان

سنة 23: السن عند العتقال 1974نونبب  5: تاري""""خ العتقال

 سنة 23: السن عند الستشهاد 1974نونبب  14: تاري""""خ الستشهاد

يف : مك"""ان الستش"""هاد لف"""ظ) ( معتق"""ل سي بمدين"""ة ال"""دار البيض"""اء(درب م"""ولي السي"""
ة بمستشفف ابن سينا -)الرباط - أنفاسه الخبن

بقلم الرفيق فؤاد الهيللي

ذكريات مع الشهيد- 
ي بالش""""""هيد عب""""""د اللطي""""""ف زروال إل س""""""نة 

، عن""""""دما كن""""""ت أحصف""""""1971تع""""""ود معرف""""""تت
ي"""" إح""""داها بكلي""""ة

ي"""" مناس""""بات مختلف""""ة و بالض""""بط فف
ي"""" الجامع""""ة فف

ي تنظ""""م فف
الن""""دوات ال""""تت

ين ينتم""ون إل العل""وم، و ك""ان الم""ر يتعل""ق بالقض""ية الفلس""طينية، و ك""ان ج""ل المحاضف""
هم. القوى الصلحية منهم علل الفاسي و محمد الخصاصي و غبن

خلل ه""""""""""ذه الن""""""""""دوة دارت إح""""""""""دى المع""""""""""ارك الفكري""""""""""ة و السياس""""""""""ية ح""""""""""ول القض""""""""""ية
ي ك""انت تح""اول خل""ط الوراق و

ف اليسار الثوري و القوى الص""لحية ال""تت الفلسطينية بين
تقديم صورة مشوهة عن القضية، بل ذهب محمد لخصاصي إل حد تشويه ماركس

من خلل قراءة مشوهة لكتاب كارل ماركس" حول المسألة اليهودية".
ه""""""ات الص""""""لحية، " الس""""""لمية " أو القومجي""""""ة، و تص""""""دى اليس""""""ار الث""""""وري لتل""""""ك البت
ي"""" مواجه""""ة

بال""""دفاع ع""""ن منظ""""ور الث""""ورة العربي""""ة وال""""دور الطليعي"""" للث""""ورة الفلس""""طينية فف
. يالي الرجعي ي المبب

الثالوث الصهيوبف
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ي"" ك""واليس القاع""ة عل الرفي""ق زروال ال""ذي ك""ان يخ""وض نقاش""ا م""ع مجموع""ة
تعرف""ت فف

ي ك""""ان يق""""وم به""""ا
ي"""" التص""""دي للمن""""اورات ال""""تت

، بينم""""ا كن""""ا نح""""ن نس""""اهم فف ف م""""ن المناض""""لين
الصلحيون والتحريفيون للتشويش عل مداخلت الرفاق و تشويه آرائهم.

ي""" نهاي"""ة
. و فف ة تت"""م بالص"""دفة بعي"""دة ع"""ن أي إط"""ار تنظيمي""" ي""" ه"""اته الف"""بت

ك"""انت لقاءاتن"""ا فف
نا مع""ا الن""دوة الوطني""ة الول لمنظم""ة "إل الم""ام"،72 – بداية ين""اير71دجنبب  حصف""

ي"" اللجن""ة الوطني""ة
و كانت أول فرصة للتع""ارف أك""بث خاص""ة بع""دما ت""م انتخابن""ا أعض""اء فف

ف صفوفها الرفيق عب""د اللطي""ف ي تفرعت عنها كتابة وطنية ضمت من بين
للمنظمة التت

زروال. و ك""""انت اجتماع""""ات اللجن""""ة الوطني""""ة بع""""د ذل""""ك إط""""ارا للنق""""اش و التع""""رف عل
أفكار و آراء الرفاق الخرين بالضافة إل شخصيتهم و أسلوب""هم.

ف""""""" الحرك"""""""ة الطلبي"""""""ة و الحرك"""""""ة ة س"""""""اهمت النض"""""""الت الموح"""""""دة بين إب"""""""ان ه"""""""اته الف"""""""بت
ي"""""" بالنض""""""الت الموح""""""دة:

ي"""""" تعزي""""""ز العلق""""""ة النض""""""الية م""""""ع الرفي""""""ق (المعتف
التلميذي""""""ة فف

اير – م"""""ارس ي""""" ف"""""بب
ي خاض"""""تها الحرك"""""ة الطلبي"""""ة و التلميذي"""""ة فف

المع"""""ارك البطولي"""""ة ال"""""تت
1972.( 

ف"" اليس""ار ي إحدى أيام هاته المعارك، و حيث أن الجامعة كانت تعرف ضاعا مريرا بين
فف

الث"""وري و الق"""وى الص"""لحية و التحريفي"""ة ح"""ول أف"""ق المع"""ارك آن"""ذاك، و عن"""دما ك"""انت
كلي"""ة الداب تعق"""د إح"""دى أه"""م تجمعاته"""ا العام"""ة، التحق"""ت الحرك"""ة التلميذي"""ة بقي"""ادة
اليسار الث""وري بكلي""ة الداب و حاضتها م""رددة الش""عارات الثوري""ة (ل إص""لح ل رجعي""ة
قيادة ثورية) ثم اقتحمت كلية الداب. وقعت هناك أزم""ة بس""بب ه""ذا الت""دخل، ح""اول
ف القاع""""ة التح""""اديون اس""""تغللها لفش"""""ال التجم"""""ع و تش"""""بث التلمي""""ذ بم""""وقفهم م""""الئين
ز الرفي""ق عب""د اللطي""ف زروال بشعاراتهم و أناشيدهم الثورية، و كان لبد م""ن ح""ل، ف""بب
زا م""دى ي"" موقفه""ا م""بب

و هو عضو تعاضدية كلي""ة الداب، و ن""اقش الطلئ""ع التلميذي""ة فف

ورة ع"""دم إتاح"""ة الفرص"""ة للق"""وى الص"""لحية لكي""" اتف"""اقه معه"""ا، لك"""ن ك"""ان يؤك"""د عل ضف"""
تم"""""رر مناوراته"""""ا، و بع"""""د أخ"""""ذ و رد و ت"""""دخل م"""""ن الرفي"""""ق ت"""""م التف"""""اق عل أن ينس"""""حب
التلمي""""ذ م""""ن داخ""""ل الكلي""""ة م""""ع منحه""""م الكلم""""ة داخ""""ل التجم""""ع للتع""""ببن ع""""ن م""""وقفهم
بالنسبة للمعركة. و كان له""م ذل""ك فناش""د ممثل""و الحرك""ة التلميذي""ة الطلب""ة بالتص""ويت

لصالح استمرار المعركة
ة تل"""ك الق"""درة الفائق"""ة للرفي"""ق عل القن"""اع و ح"""ل أدرك"""ت خلل ه"""ذه التجرب"""ة القص"""بن

ي أعقد الظروف دون أن يفقد برودة دمه.
المشاكل فف

6



www.30aout.info

من"""""ذ ذل"""""ك ال"""""وقت أص"""""بحت اتص"""""التنا منتظم"""""ة س"""""واء م"""""ن خلل اجتماع"""""ات اللجن"""""ة
ي"""" حي""""

ي ك""""ان يقطنه""""ا فف
ي كن""""ت أق""""وم به""""ا للش""""قة ال""""تت

الوطني""""ة أو م""""ن خلل الزي""""ارات ال""""تت
المحيط بالرباط قرب الكنيسة (قاعة المهدي بن بركة حاليا).

تعرف"""ت خلل ه"""ذه الزي"""ارات المتك"""ررة عل أوج"""ه مختلف"""ة م"""ن شخص"""يته س"""واء تعل"""ق
وز و ي فبن""""

ا بأغ""""ابف الم""""ر بنظم"""ه للش""""عر أو تعلق"""ه بالموس""""يفت و الغن""""اء (ك"""ان معجب""""ا ك""""ثبن
ب"""""الخص أغنيته"""""ا زه"""""رة الم"""""دائن). كم"""""ا ك"""""انت ت"""""دور أحاديثن"""""ا بالض"""""افة إل الج"""""وانب
ي مجموع""ة م""ن

السياسية أو التنظيمية، عن السينما العالمية و العربية. كنت مشاركا فف
ي ك""""انت تص""""در بهافان""""ا و منه""""ا " غرانم""""ا" و "تريكونتنونط""""ال"و

الجرائ""""د والمجلت ال""""تت
ي ك""""انت

ة تق""""دم ملف""""ات ع""""ن الس""""ينما الثوري""""ة بأمريك""""ا اللتيني"""ة و ال""""تت ك""""انت ه""""ذه الخبن""""
تسم السينما "الغوارية".ومن هن""ا ك""ان ي""دور النق""اش ح""ول ج""دوائيتها بالنس""بة للث""ورة

المغربية.
ا الس""ينما "الغواري""ة" هي"" ن""وع م""ن الس""ينما الثوري""ة ينتجه""ا مناض""لون يس""تعملون الك""امبن
ب"""""""دل البندقي"""""""ة، في"""""""ذهبون إل الحي"""""""اء الش"""""""عبية و العمالي"""""""ة و الض"""""""واحي و يق"""""""دمون
عرض""""هم للجم""""اهبن ب""""دون أي""""ة رخص""""ة ث""""م ينس""""حبون م""""ا أن يت""""م تطوي""""ق المنطق""""ة م""""ن

طرف الجهزة القمعية.
جوازي"""ة ك"""انت المجل"""ة تق""دم مح"""اولت نظري"""ة لتأس"""يس س"""ينما ثوري""ة ب"""دل الس"""ينما البب
ف بفيلمي"" "الرض" ليوس""ف وأيضا ما يسم بالسينما السياسية. كما كنا كذلك معج""بين

ف و" " لغوسطاس غفراس.zشاهين
و إذا ك"""""انت ه"""""ذه اللق"""""اءات، ق"""""د س"""""محت لي""""" ع"""""ن ق"""""رب، بمعرف"""""ة ج"""""وانب م"""""ن حي"""""اة
ي""
ام بجداول أعمال مح""ددة فف ف الرفيق، ل تسمح بها لقاءات اللجنة الوطنية، نظرا لللبت

ظ"""روف سية تام"""ة، حي"""ث ك"""انت أم"""اكن الجتماع"""ات تتغبن"""" م"""ن لق"""اء لخ""""ر خلف""""ا لم""""ا
، حي""""ث انتقل""""ت اجتماع""""ات اللجن""""ة الوطني""""ة إل72أص""""بح علي""""ه الم""""ر بداي""""ة خري""""ف 

ي"" العن""وان
ي أص""بحت مرك""ز القي""ادة (ك""ان مق""ر القي""ادة يوج""د فف

مدين""ة ال""دار البيض""اء، ال""تت
 ش"""""ارع غان"""""دي ال"""""دار البيض"""""اء)، ف"""""إن الجتماع"""""ات التنظيمي"""""ة س"""""واء منه"""""ا44الت"""""الي : 

ه"""""ا، ق"""""د س"""""محت لي""""" برص"""""د اجتماع"""""ات اللجن"""""ة الوطني"""""ة أو الن"""""دوات الوطني"""""ة أو غبن
الصفات الثورية والخصال النسانية لدى الرفي""ق عب""د اللطي""ف زروال، تل""ك الص""فات

ي جعلته يلعب دورا رئيسيا داخل المنظمة و يتألق كأحد قادتها البارزين.
التت
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عبد اللطيف زروال النسان
ي ته""دف

"إن الث""ورة إب""داع والش""يوعي إنس""ان مب""دع يعم""ل عل ابتك""ار وس""ائل العم""ل ال""تت
إل تحقي"""""ق اله""""""داف المرس"""""ومة ب""""""أكبث الط"""""رق فائ""""""دة وأقله""""""ا تكليف""""""ا وأقصها زمن""""""ا."
ي"" الشخص""ية، م""رح الطب""اع، مح""ب للنكت""ة، تتح""ول مع""ه مائ""دة

ي"" ق""وة، ت""وازن فف
ه""دوء فف

كيب ي""" ال"""بت
احة حقيقي"""ة، ق"""درة فائق"""ة عل التحلي"""ل، وبراع"""ة فف الك"""ل إل لحظ"""ات اس"""بت

عند الصياغة و التقرير، حسن الستماع إل الخر و دقة الملحظة، مواعيد ص"""ارمة و
ي"""" النق""""د دون تجري""""ح و اس""""تعداد للنق""""د

ي"""" أض""""ح تلقائي""""ا، أس""""لوب ن""""اجع فف
انض""""باط ذابت

ي دون جل""""د لل""""ذات، فالش""""يوعي عن""""ده إنس""""ان مب""""دع و الث""""ورة إب""""داع، ح""""س ع""""ال
ال""""ذابت

ي"" لحظ""ات الش""دة، فل ارتب""اك و ل خ""وف
بالمس""ؤولية و ق""وة داخلي""ة تع""بب ع""ن نفس""ها فف

ي""" ث"""وري
، ماركسي""" – لينيتف ف""" واس"""تعداد دائ"""م لمواجه"""ة الظ"""روف الص"""عبة بعزيم"""ة ل تلين

منفت""""""ح عل ك""""""ل الث""""""ورات الحقيقي""""""ة، معل""""""م ث""""""وري يتعل""""""م باس""""""تمرار فل مك""""""ان عن""""""ده
للستعلء، محب للجم""اهبن مس""تعد دائم""ا لخ""دمتها و ث""وري متفائ""ل أب""دا تعك""س ذل""ك

ابتسامته الدائمة.
:مقتطفات من فكر عبد اللطيف زروال

:عبد اللطيف زروال المنظر
- تقديم

إن الكشف عن الدور ال""ذي لعب""ه الش""هيد عب""د اللطي""ف زروال كمنظ""ر داخ""ل المنظم""ة
الماركس"""ية- اللينيني"""ة المغربي"""ة "إل الم"""ام"، يص"""طدم عن"""د محاول"""ة التوثي"""ق ل"""ه بك"""ون
أغلب الوثائق كانت توقع إما باسم الكتابة الوطنية أو اللجنة الوطنية للمنظم""ة، علم""ا
ي ك"""""انت

أن أس"""""لوب العم"""""ل الجم"""""اعي و القي"""""ادة الجماعي"""""ة ك"""""ان عل رأس المب"""""ادئ ال"""""تت
ي هذا الصدد وثيقة النظام الداخلي للمنظمة) لك"""ن

المنظمة تحاول العمل بها (انظر فف
ج"""ل الرف"""اق و خاص"""ة مم"""ن ك"""انوا يش"""كلون الن"""واة الساس"""ية للمنظم"""ة يعرف"""ون أس"""لوب
ي""""""" ك"""""""ل

ي""""""" الكتاب"""""""ة و مض"""""""مون أفك"""""""اره لح"""""""د إدراك الحض"""""""ور الق"""""""وي لفك"""""""ره فف
الرفي"""""""ق فف

النصوص، و رغم ذلك هناك وثائق عرف عنها أنه""ا ص""يغت بالكام""ل م""ن طرف""ه مث""ل "
ك مثل "تناقضات الع""دو و الف""ق " أو بشكل مشبت ف و قاطرة المساومين قاطرة الجماهبن
ي""" ) و" نح"""و تهتن ي

اكة م"""ع أبراه"""ام السفابت الث"""وري ب"""المغرب " (ه"""اته الوثيق"""ة كتب"""ت بسي"""
ي قام بصياغتها.

ية " التت وط قيادة النضال الدفاعي للحركة الجماهبن سي
" و "الوض""""ع ي""""

ة أش""""هر م""""ن كف""""اح التنظي""""م: نق""""د و نق""""د ذابت أم""""ا الوث""""ائق الخ""""رى " عسي""""
الراه""ن و المه""ام العاجل""ة للحرك""ة الماركس""ية- اللينيني""ة " و " م""ن أج""ل خ""ط ماركسي"" –

8



www.30aout.info

" و " لنحس"""""ن " و ورق"""""ة " م"""""ا ه"""""و الط"""""ار الش"""""يوعي ي""""" ولتاري"""""ا المغربب ي""""" لح"""""زب البب
لينيتف

اس"""""تعمال الس"""""لح الخلق للتنظي"""""م" و " أهمي"""""ة س"""""لح النظري"""""ة"، كله"""""ا وث"""""ائق تش"""""ع
بالروح الثورية الماركسية – اللينينية لدى الرفيق عبد اللطيف زروال.

ورة نقد خ""ط العفوي""ة ال""ذي ي سبن
لقد ساهم الرفيق ابتداء من الندوة الوطنية الول فف

ف م""""ن تأس""""يس المنظم""""ة، و هك""""ذا ع""""بب نقاش""""ات ثنائي""""ة و ف الولي""""تين س""""اد خلل الس""""نتين
ة ي س"""تنقلها وثيق"""ة " عسي"""

ي""" تركي"""ب الفك"""ار ال"""تت
ا فف جماعي"""ة اس"""تطاع أن يلع"""ب دورا ك"""ببن

ي أسست لعادة بناء المنظمة من جديد تحت شعار:
أشهر من كفاح التنظيم..." التت

وط يا" و وضعت السي " من أجل بناء منظمة ثورية، طليعية، صلبة و راسخة جماهبن
لتحقيق ذلك.

ي"" الصاع م""ن أج""ل انتص""ار الخ""ط
هنا لبد من التذكبن بالدور الذي اضطلع به الرفيق فف

ة الممت""دة م""ن الن""دوة الوطني""ة الول إل ص""دور وثيق""ة ي"" الف""بت
الثوري داخل المنظم""ة فف

ة أشهر .." و ذلك بمعية مجموعة من الرفاق الطلبة و التلميذ و ع""دد آخ""ر م""ن "عسي
ي"""" ب"""الطر أولئ""""ك الرف"""اق ال"""ذين يت"""وفرون عل ح""""د أدبف""" سياسي""" و نظ""""ري و

الط"""ر (نعتف
ه). ليس عل أساس دبلوم أو غبن

ي"""" الج"""وانب التنظيمي"""ة فق"""ط ب"""ل تع""""دتها إل المف""""اهيم
ل""""م تنحص إس""""هامات الرفي""""ق فف

اتيجية الثوري""ة، كم""ا تعكس""ه و وثيقت""ان ي"" النق""اش ح""ول الس""بت
اتيجية مث""ل دوره فف السبت

اتيجية الثوري""ة " و "الوض""ع الراه""ن و المه""ام أساس""يتان و هم""ا : " مس""ودة ح""ول الس""بت
ي"""""" تط""""""وير

العاجل""""""ة للحرك""""""ة الماركس""""""ية – اللنيني""""""ة" ( الن""""""ص ال""""""داخلي ) و مس""""""اهمته فف
ي""""" ي ص"""""اغها: "نح"""""و تهتن

ي""""" الوثيق"""""ة ال"""""تت
المف"""""اهيم التكتيكي"""""ة للمنظم"""""ة كم"""""ا ه"""""و الح"""""ال فف

ية" وط قيادة النضال الدفاعي للحركة الجماهبن سي
ي""""" تط"""""وير

أم"""""ا وثيق"""""ة " تناقض"""""ات الع"""""دو و الف"""""ق الث"""""وري ب"""""المغرب" فق"""""د س"""""اهمت فف
ي ج""اءت تط""ويرا متق""دما لوثيق""ة "س""قطت

المف""اهيم السياس""ية الطبقي""ة للمنظم""ة وال""تت
ي""" الوث"""ائق اللحق"""ة

القنع"""ة فلنفت"""ح طري"""ق الث"""ورة " ه"""ذا الس"""هام ال"""ذي ظ"""ل مس"""تمرا فف
وط قي""""""ادة النض""""""ال ال""""""دفاعي للحرك""""""ة ي"""""" سي"""""" مث""""""ل " الوض""""""ع الراه""""""ن ..." و " نح""""""و تهتن

ية". الجماهبن
ي""ة ي علقة جدلية م""ع نض""ال الحرك""ة الجماهبن

و يحتل مفهوم الحزب الثوري و بناءه فف
ي فكر الرفيق، و ستتفرع عن ذلك مفاهيم عديدة منه""ا مفه""وم

الثورية موقعا أساسيا فف
ان الع""""دو. و مفه""""وم الص""""مود عن""""د ي"""" بن""""اء الح""""زب تح""""ت نبن""""

الص""""مود كعام""""ل حاس""""م فف
. ف ي بالمضامين

زروال متعدد الشكال و غتف
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ق ك""""""ل ه""""""ذه الس""""""هامات منظ""""""ور متج""""""دد باس""""""تمرار لس""""""اليب العم""""""ل الث""""""وري و يخ""""""بت
ف ي""""" هن"""""ا المح"""""بت

ولمفه"""""وم الط"""""ار الث"""""وري المتع"""""دد الم"""""واهب و الختصاص"""""ات و نعتف
ي الشامل.

الثوري بالمعتف اللينيتف
إن الثورة عند الشهيد زروال إبداع و الشيوعي إنسان مبدع و به""اته الطريق""ة ك""ان يق""وم
ي"" المغ""رب لك""ن دون ع""زل

بقراءة كل الثورات، كان يقول دائم""ا " إن مهمتن""ا هي"" الث""ورة فف
هذه المهمة عن الثورة العربية و الثورة العالمية.

ي مواجهة التحريفية
ف 

ف ق""د مكن""ت م""ن إحي""اء ي الصين
وليتارية العظم فف ى للثورة الثقافية البب "إن الفكار الكبب

ي كانت التحريفي""ة العالمي""ة وعل رأس""ها التح""اد
وإغناء النظرية الماركسية-اللينينية التت

ف قد أسدلت عليها ستارا كثيفا من التحريف والتشويه. ي بلد أكتوبر وبلد لينين
السوفيتت

وليتاري"""""ة و لدكتاتوري"""""ة لق"""""د أع"""""ادت الث"""""ورة الثقافي"""""ة رف"""""ع الراي"""""ة المجي"""""دة للممي"""""ة البب
ي، ونح""ن الماركس""""يون-اللينينيون المغارب""ة ل""م وليتاري""ا و رف""ع راي""ة الخ""ط الجم"""اهبن البب
يك"""""ن انفص"""""النا قطيع"""""ة م"""""ع التحريفي"""""ة المحلي"""""ة فق"""""ط ب"""""ل وم"""""ع ك"""""ل خ"""""ط التحريفي"""""ة
ي"""" نف""""س ال""""وقت اس"""تيعاب المس""""اهمة العظيم""""ة للث"""ورة الثقافي""""ة ولخطه""""ا

العالمي""""ة، وفف
ي"""""" ص""""""نع الث""""""ورة وقيادته""""""ا.

ي ال""""""ذي يس""""""تند عل ق""""""درة الجم""""""اهبن الخلق""""""ة فف الجم""""""اهبن
ي"" مختل""ف جه""ات الع""الم

واستنادا عل هذه المساهمة استطاع المناض""لون الثوري""ون فف
ي ك""انت تحج""ب به""ا المب""ادئ

إدراك خيانات التحريفية وإزالة التشوهات والغموض التت
العظيمة للماركسية اللينينية."

ى ونض""""الت الث""""ورة العالمي""""ة ف"""" ومس""""اهمة الث""""ورة الثقافي""""ة الك""""بب "إن جدلي""""ة فك""""ر لينين
، تجعلنا نرفع عاليا موضوعة الحزب الثوري كانبثاق لتقدم وتعمق كفاحات الجم""اهبن
، ي قيادته لكفاحات الجم""اهبن

وتهيكله كحزب ثوري يستند إل المركزية الديمقراطية فف
ي""""" مق"""""دمتها الطبق"""""ة العامل"""""ة طليع"""""ة الث"""""ورة، بك"""""ل م"""""ا تحمل"""""ه ه"""""ذه الموض""""وعة م"""""ن

وفف
ف خلقة." مضامين
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عبد اللطيف زروال رجل التنظيم
- تقديم:

كان عبد اللطيف زروال رجل تنظيم بامتي""از، و ل""ن تج""د م""ن يختل""ف ح""ول ه""ذا الم""ر.
ي""
لقد كانت حقيبته بمثابة مكت""ب متح""رك وأجن""دة مض""بوطة للمواعي""د و دق""ة عالي""ة فف

امه"""ا، فل"""م يس"""بق ل"""ه أن تغي"""ب ع"""ن اجتم"""اع أو لق"""اء لح"""د أن"""ه لم"""ا تغي"""ب ذات ي"""وم احبت
أدرك الجمي"""""ع أن الرفي"""""ق ق"""""د ت"""""م اعتق"""""اله و ه"""""ذا م"""""ا حص"""""ل ي"""""وم الخ"""""امس م"""""ن نون"""""بب

1974.
ك""ان ل""دى الرفي""ق حس""ا عالي""ا ب""الزمن حي""ث ك""ان ي""رى أن عل الش""يوعي أن ينج""ز مه""امه
). ك""ان الش""هيد ي""

بأدبف تكلفة و بأقل وقت ممكن ( انظر من أج""ل خ""ط ماركسي"" – لينيتف
ولت""""اري ال""""ذي ل يته""""اون م""""ع المب""""ادئ و الميوع""""ة و غي""""اب يجس"""""د روح النض""""باط البب
الهم"""""""""ة و الحم"""""""""اس عن"""""""""د المناض"""""""""ل الث"""""""""وري، و كلمت"""""""""ه الدائم"""""""""ة بالدارج"""""""""ة المغربي"""""""""ة
يئ"""ة "أش ه"""اذ التخ"""اذل أ الرفي"""ق ؟" ث"""م يل"""وذ بالص"""مت تارك"""ا المص"""حوبة بابتس"""امته البب
للخر فرص""ة مراجع""ة نفس""ه ب""دون إحراج""ه، ل""م يك""ن الرفي""ق م""ن الن""وع الج""اف و الب""ارد
ي""" الحس"""ابات

ا م"""ا نص"""ادفه و ال"""ذي غالب"""ا م"""ا يس"""قط فف المش"""اعر، ذل"""ك الن"""وع ال"""ذي ك"""ثبن
ي تنقل الدفء و الح""ب إل ك""ل الرف""اق

الضيقة عل حساب الروح الشيوعية الحارة التت
. ف و المناضلين

ام المب""""ادئ الش""""يوعية و الخلق مدرس""""ة زروال التنظيمي""""ة باختص""""ار تق""""وم عل اح""""بت
الثورية و المشاعر الرفاقية المستندة إل أسلوب عم""ل و منهجي""ة تق""در المس""ؤولية، و

اكي تسمو بالعلقات الرفاقية باعتبارها تجسيدا لمجتمع قادم، مجتمع النسان الش""بت
. و النسان الشامل للمجتمع الشيوعي

: - مقتطفات من فكره التنظيمي
ي""" جدلي"""ة

ي""" ديناميته"""ا الداخلي"""ة، فف
"منظم"""ة ثوري"""ة تس"""تند عل المركزي"""ة الديمقراطي"""ة فف

، منظم""ة مبني""ة عل القيادة والخليا وتستمد حيويتها من جدلي""ة المنظم""ة والجم""اهبن
وحدة الرادة ووحدة الفك""ر والممارس""ة الجماعي""ة، مركزي""ة لبن""اء وح""دة متين""ة سياس""ية
، ف""""""""""" التنظي"""""""""""م كبل"""""""""""ورة للق"""""""""""وى الطليعي"""""""""""ة للجم"""""""""""اهبن وإيديولوجي"""""""""""ة وتنظيمي"""""""""""ة وتركبن

وديمقراطية تفتح مجال المبادرة والنتقاد داخل التنظيم:
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ي""" الخ"""ط والممارس"""ة، وتض"""ع أ  ـ
وليتاري"""ا فف منظم"""ة ثوري"""ة تس"""تند عل ال"""دور الطليعي""" للبب

ي"""" مقدم""""ة ك""""ل المه""""ام، م""""ن أج""""ل بن""""اء الطليع""""ة
مهم""""ة التج""""در داخ""""ل الطبق""""ة العامل""""ة فف

ف ق""""د يص""""بح ف الث""""وريين فين وليتاري""""ة، وب""""دون إنج""""از ه""""ذه المه""""ام "ف""""إن تنظي""""م المح""""بت البب
، منظم""""""ة ثوري""""""ة ف"""""" ألعوب""""""ة ومغ""""""امرة ومج""""""رد ش""""""عار ب""""""دون مض""""""مون "كم""""""ا يق""""""ول لينين
ي"" تحلي""ل الواق""ع الملم""وس لبلدن""ا،

وليتاري""ا : الماركس""ية اللينيني""ة فف تس""تعمل نظري""ة البب
جوازية. وخوض نضال حازم ضد مختلف اليديولوجيات البب

ف ال""ذين ينظم""ون  "ب ، منظم""ة الش""يوعيين ف ف الث""وريين فين منظمة ثورية مهيكلة من المحبت
ي ويش""كلون ويكرسون حياتهم وعمله""م الي""ومي للث""ورة، ينبثق""ون م""ن النض""ال الجم""اهبن
طليعت"""ه، عل ه"""ذا الس"""اس يتح"""دد أعض"""اؤها وتتح"""دد مق"""اييس اس"""تقطابهم، منظم"""ة
ثورية تندمج بحركة الجماهبن و تعمل عل بلورة القوى المتقدمة من حركة الجم""اهبن

ي كل مرحلة.
فف

ي يج""ب أن تس""تند عليه""ا النطلق""ة
ي"" ه""ذا التقيي""م بن""اء المح""اور الرئيس""ية ال""تت

وسنعيد فف
الجديدة لتنظيمنا نحو بناء منظمة ثورية صلبة.

، مس""""اهمة ج - ف"""" ف اللينينيين ي"""" وح""""دة الماركس""""يين
منظم""""ة ثوري""""ة تس""""اهم بص""""فة فعال""""ة فف

ف ومكتس"""""""""""باتهما داخ"""""""""""ل الحرك"""""""""""ة ف الثوري"""""""""""تين ي""""""""""" عل حص""""""""""يلة نض"""""""""""ال المنظم"""""""""""تين
تنبتف

ية، من أجل منظمة ماركسية-لينينية موحدة نحو بناء الحزب الثوري. الجماهبن
منظم""ة ذات خ""ط سياسي"" س""ديد، ينب""ع م""ن الس""تيعاب ال""دائم لخص""ائص الوض""ع د  -

ي"""" تحدي"""د ه""""ذا
ي فف

-اللينيتف ببلدن""""ا وتط"""وراته، والق"""درة عل اس""""تعمال المنه""""ج الماركسي"""""""
الخ"""ط، خ"""ط سياسي""" يس"""تند عل تط"""وير حرك"""ة الجم"""اهبن الثوري"""ة والس"""بن عل رأس"""ها،
وليتاري"""""ا ومجم""""""وع ق"""""وى الش""""""عب الثوري""""""ة ف"""""" الفق"""""راء وش"""""به البب ي""""" مق"""""دمتها الفلحين

وفف
وليتاريا وحزب""ها الطليعي نحو آفاق الحرب الش""عبية، ودم""ج العن""ف الث""وري بطليعة البب

ة حركة الجماهبن نحو الحرب الشعبية. بمسبن
م أفراده""""ا بالنض"""باط الص"""ارم عل كاف""""ة المس"""تويات، انض""""باط ه  - ف منظم"""ة ثوري""""ة يل"""بت

الرف""""اق للخلي""""ا، انض""""باط الجه""""زة ال""""دنيا للجه""""زة العلي""""ا، وبالممارس""""ة الدائم""""ة للنق""""د
. ي جماعيا وفرديا، داخليا وأمام الجماهبن

والنقد الذابت
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منظم"""ة ثوري"""ة ذات قي"""ادة ص"""لبة ومتين"""ة، ق"""ادرة عل بن"""اء الخ"""ط السياسي""" وض"""مان و -
ي كل مرحلة وتطوير ممارسة التنظيم، وقادرة عل ض""مان الوح""دة السياس""ية

تطبيقه فف
واليديولوجية والتنظيمية وعل نهج المركزية الديمقراطية داخل التنظيم."

ي ينخ""رط فيه""ا اليس""ار
ة ال""تت وليت""اري هي"" تل""ك المس""بن " إن مهمة بناء الح""زب الث""وري البب

بنض"""""""الت الطبق"""""""ة العامل"""""""ة و يعم"""""""ل عل قيادته"""""""ا. و يعم"""""""ل فيه"""""""ا عل ت"""""""وفبن أس"""""""س
، م""""""ن خلل دم""""""ج الماركس""""""ية – اللينيني""""""ة بواق""""""ع بلدن""""""ا التح""""""الف العم""""""الي – الفلحي""""""
ي"""""""" الكف""""""""اح

ة نض""""""""الية يعم""""""""ل فيه""""""""ا اليس""""""""ار عل النخ""""""""راط فف الملم""""""""وس، و هي"""""""" مس""""""""بن
ي"" ك""ل مرحل""ة م""ن أج""ل الوص""ول

ي بمختلف الس""اليب، و ف""ق خط""ط معين""ة فف الجماهبن
وليتاري"""ة أن تتبل"""ور و إل الت""""أثبن في"""ه و قي"""ادته. و به"""ذا الطري"""ق وح""""ده يمك""""ن للط""""ر البب

للحزب الثوري أن ينشأ ".
وط ة، م"""ن أج"""ل تقوي"""ة سي""" ي""" ه"""ذه الف""""بت

"إن تص"""ليب تنظيماتن"""ا وتمتينه"""ا أم"""ر حاس"""م فف
ي"" وثيق""ة "الوض""ع الراه""ن والمه""ام

، كم""ا أك""دنا عل ذل""ك فف ي ل""دى الجم""اهبن
ال""دفاع ال""ذابت

العاجلة للحركة الماركسية-اللينينية"، فما يزال هذا العمل يتطلب المزي""د م""ن تك""ثيف
ف المنظم"""ة ي تشكل محور الربط العضوي بين

الجهود. ونقصد هنا بالتنظيمات تلك التت
ي""""
ي""""ة بص""""فة عام""""ة، وفف ي نعم""""ل داخله""""ا والحرك""""ة الجماهبن

ي""""ة ال""""تت والتنظيم""""ات الجماهبن
مقدمة هذه التنظيمات اللجان الساسية، ولجان النضال داخ""ل القطاع""ات، وبدرج""ة
أول اللج"""ان العمالي"""ة، م"""ن أج"""ل تك"""ثيف العم"""ل الش"""اق لغ"""رس ج"""ذور منظمتن"""ا داخ"""ل
وليتاري""ة بدرج""ة مركزي""ة. اعمل""وا إذن بمزي""د م""ن الع""زم الطبق""ة العامل""ة وبن""اء أسس""ها البب
والحم"""""اس عل إحك"""""ام اللج"""""ان الموج"""""ودة، اض"""""بطوا اجتماعاته"""""ا وبرامجه"""""ا النض"""""الية،
ي ب""دون كل""ل، اجعل""وا م""ن "إل الم""ام" أداة تص""ليبها وتكوينه""ا، كثفوا العمل اليديولوحب
اش"""""حذوا عزيم"""""ة مناض"""""ليها بالحم"""""اس الث"""""وري وارفع"""""وا كف"""""اءاتهم النظري"""""ة والعملي"""""ة،
حول"""""وا اتص"""""التهم المتفرق"""""ة إل حلق"""""ات منتظم"""""ة واجعل"""""وا م"""""ن "إل الم"""""ام" وس"""""يلة

للوصول إل ذلك." عبد اللطيف زروال
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عبد اللطيف زروال المناضل الوحدو–
ي"""" منظم""""ة مكافح""""ة واح""""دة تك""""ون ن""""واة

ف"""" فف ف اللينينيين "تش""""كل مهم""""ة توحي""""د الماركس""""يين
ي"" إنج""از مجم""وع المه"""ام الخ"""رى، وق""د

ص""لبة للح""زب الث""وري، مهم"""ة مركزي"""ة حاس"""مة فف
ي"""""" البداي""""""ة إل الخط""""""وط العريض""""""ة لنج""""""از ه""""""ذه المهم""""""ة العظيم""""""ة، والحلق""""""ة

نا فف أسي""""""
ي والسياسي""""" والتنظيمي""""" للحرك"""""ة ي""""" إنجازه"""""ا هي""""" توحي"""""د الخ""""ط الي"""""ديولوحب

المركزي"""""ة فف
، عل أن يك""""ون ي ي اليج""""ابب الماركس""""ية اللينيني""""ة المغربي""""ة، بواس""""طة الصاع الي""""ديولوحب
نام"""""ج متماس"""""ك الحلق"""""ات هادف"""""ا للوح"""""دة، وأن يك"""""ون ديمقراطي"""""ا ومنظم"""""ا خاض"""""عا لبب
كة الموح"""""""""دة، ويتب"""""""""ادل التج"""""""""ارب ومنس"""""""""ق الخط، وأن يرتب"""""""""ط بالممارس"""""""""ة المش"""""""""بت
از ... ف ك، وأن يتجنب كل مس""اوئ الحلقي""ة والب""بت والمؤازرة النضالية ضد العدو المشبت

إلخ ..."
ي""""""" بلدن"""""""ا،

"إن إث"""""""ارة القض"""""""ايا بش"""""""كل مج"""""""رد فق"""""""ط، دون ربطه"""""""ا ب"""""""الواقع الملم"""""""وس فف
ي""
ي للنق""اش، إذ يظ""ل النق""اش فف وبالتجرب""ة المعاش""ة لك""ل ط""رف، ل يس""مح بتط""ور إيج""ابب

ي تثب""ت ص""حة ه""ذا
سماء المفاهيم المج""ردة، دون أن يس""تند إل التجرب""ة المح""ددة ال""تت

ف""" المواق"""ف ي""" حس"""م التناقض"""ات القائم"""ة بين
ال"""رأي أو ذاك، ويكم"""ن هن"""ا أس"""لوب فع"""ال فف

بالستناد إل التجربة المعاشة."
ي"" للث""ورة والجاب""ة عل قض""اياها

ي"" تحدي""د الخ""ط الماركسي"" اللينيتف
"إن النه""ج الس""ديد فف

ي"" الس""ديد، وتل""ك هي"" المهم""ة
ي التحليل الطبفت

النظرية والعملية يكمن بالدرجة الول فف
، عل قاع""""دة التحلي""""ل الملم""""وس للواق""""ع الملم""""وس ف الول الملق""""اة عل ع""""اتق الث""""وريين
الق"""""ائم عل دم"""""ج الحقيق"""""ة العام"""""ة للماركس"""""ية اللينيني"""""ة بواق"""""ع بلدن"""""ا، له"""""ذا ف"""""إن أي"""""ة
ي""
ي"" العلمي"" لبلدن""ا فف

ي"" أن نس""تلهم التحلي""ل الطبفت
حه ينبعف ي الخط الذي نقبت

موضوعة فف
ي""""" الجاب"""""ة عل القض"""""ايا المطروح"""""ة، م"""""ن اج"""""ل

طرحن"""""ا، هن"""""ا تكم"""""ن مس"""""ألة جوهري"""""ة فف
ي""" للث"""ورة المغربي"""ة وتق"""ديم النق"""اش بص"""ورة مض"""طردة

ص"""ياغة الخ"""ط الماركسي""" اللينيتف
نحو أهدافه العظيمة."

ي أن تقوم عليها
ي ينبعف

وليتاريا الثوري والتت "نسطر بعض المبادئ التنظيمية لحزب البب
المنظمة الماركسية اللينينية الموحدة:

" التطهبن"""""""" المس""""""""تمر للمنظم""""""""ة م""""""""ن كاف""""""""ة العناض المنحرف""""""""ة والمتفس""""""""خة والمرت""""""""دة
وتجديد دمائها باستمرار.

" التطبيق المتواصل لخطها وانتقاده وإنمائه
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ي الهادف " تسديد التثقيف النظري والصاع اليديولوحب

ة الطر وليتاري للمنظمة وبلبت ." تعزيز الطابع البب
وط التالية : ويتطلب تطبيق هذه المبادئ السي

وليتاري الصارم والموحد عل كافة المستويات ." النضباط البب
ب كاف""""""""ة أش""""""""كال تس""""""""لط الف""""""""رد والمب""""""""ادرات الفردي""""""""ة: " القي""""""""ادة الجماعي""""""""ة  ع""""""""بب ضف""""""""

وليتاري"""""ا الع"""""ام عل ص"""""عيد الممارس"""""ة اللمس"""""ؤولة، إن ه"""""ذا المب"""""دأ يجس"""""د مفه"""""وم البب
.التنظيمية

ي داخل المنظمة وأمام الجماهبن
." النقد والنقد الذابت

، وت""""""وفبن منظم""""""ة " المركزي""""""ة الديمقراطي"""""ة : القائم"""""ة عل جدلي"""""ة الطليع"""""ة والجم""""""اهبن
حديدي"""""""""ة وموح"""""""""دة الرادة والفك"""""""""ر والممارس"""""""""ة، وتفت"""""""""ح مج"""""""""ال النتق"""""""""اد والبتك"""""""""ار،

ي""""""
ومتدفق""""""ة الحيوي""""""ة، عل أس""""""اس وح""""""دة النض""""""باط عل جمي""""""ع المس""""""تويات، وينبعف

ممارس"""""""ة المركزي"""""""ة الديمقراطي"""""""ة م"""""""ع الجم"""""""اهبن وذل"""""""ك م"""""""ن خلل جدلي"""""""ة المنظم"""""""ة
ية." ية والمنظمات الجماهبن والتنظيمات الثورية الشبه الجماهبن

عبد اللطيف زروال و الصمود
"إن الم"""""وت ل يخي"""""ف المناض"""""ل، ب"""""ل ه"""""و واج"""""ب نس"""""تعد لت"""""أديته ك"""""ل م"""""ا ك"""""ان ذل"""""ك
وريا، ويس"""""""تطيع الماركس"""""""""""""يون-اللينينيون مقاوم"""""""ة التع"""""""ذيب، لنه"""""""م ي"""""""دركون أن ضف"""""""
، ي تعيش"""ها الجم"""اهبن

تع"""ذيبهم ج"""زء بس"""يط، وبس"""يط ج"""دا، م"""ن الع"""ذابات اليومي"""ة ال"""تت
ي""
، فف ف ي"" فلس""طين

ي كفاحاتها، فف
ي تقدمها الشعوب فف

جزء بسيط من آلف التضحيات التت
ي أمريكا اللتيني""ة،

ي الموزمبيق، فف
ي أنغول، فف

ي ظفار، فف
الفيتنام والكامبودج واللووس، فف

ي""""""" ك""""""""ل مك"""""""ان، يس"""""""تطيعون ذل"""""""ك لنه"""""""م يحمل"""""""ون معه"""""""م اليم"""""""ان بانتص"""""""ار قض"""""""ية
فف

ي عض""ويتهم اليم""ان بالجم""اهبن وق""درتها عل ه""زم
وليتاريا، لنهم يحملون معهم وفف البب

العداء."
عبد اللطيف زروال الديب الشاعر

ة "ع"""""""ن الح"""""""ب و الم"""""""وت" فس"""""""تظل إنتاج"""""""اته الخ"""""""رى إذا اس"""""""تثنينا قص"""""""يدته الش"""""""هبن
مفقودة إل أجل غبن مسم، ذل""ك أن المخ""ابرات المغربي""ة ك""انت ق""د اقتحم""ت إح""دى
المنازل السية للمنظمة بحي إفريقي""ا بال""دار البيض""اء، حي""ث ك""ان يس""تقر هن""اك أرش""يف

. و ك""""ان1974المنظم""""ة ال""""ذي ت""""م تهريب""""ه م""""ن مك""""ان آخ""""ر بع""""د اعتق""""الت بداي""""ة نون""""بب 
ضمن الرشيف مخطوطات الرفيق و كتاباته الشخصية و كل إنتاجاته، ولم تنج من
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قص"""""ائده س"""""وى قص"""""يدته المش"""""ار إليه"""""ا أس"""""فله، كم"""""ا ل"""""و أن ق"""""درا خبيث"""""ا ش"""""اء أن تظ"""""ل
ه تماما. مجهولة كقبب

 ـ1972عبد اللطيف زروال: القصيدة والنبوءة ـ 
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