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القضايا الستراتيجية في الثورة المغربية

1

إن الهــدف مــن هــذه الدراســة هــو التعــرض بــتركيز إلــى القضــايا الســتراتيجية فــي الثــورة المغربيــة ،ونقصــد بــذلك
أ
القضايا الساسـية فــي الثـورة ببلدنـا ،والــتي تظـل تابثــة نسـبيا خلل مرحلــة تاريخيـة بكاملهــا أاو فـترة طويلـة مـن
أ
هــذه المرحلــة .إننــا نامــل أان تكــون هــذه الدراســة منطلقــا لنقــاش جــاد حــول هــذه القضــايا ،حــتى تتمكــن القــوى
الماركسية اللينينية المغربية من التقدم على طريق تحديد وتوحيد منظورها الستراتيجي للثورة المغربية.

كل الهوامش هي من وضع موقع  30غشت

أ
 1ـ تعتــبر وثيقــة "القضــايا الســتراتيجية فــي الثــورة المغربيــة" مــن أاهــم وثــائق المرحلــة الثانيــة مــن تاريــخ منظمــة "إلــى المــام"،
أ
وتنتمي الوثيقة إلـى الطــور الول مـن هـذه المرحلـة ،الممتـدة مــن  1980إلــى  ،1985ذلـك الطــور الـذي عـرف مـا سـمي ب "مسلسـل إعـادة
أ
البنــاء" ،الــذي شـكل المقدمــة الولــى للتخلــي عــن الخــط الثــوري للمنظمــة ،لصــالح خــط تحريفــي جديـد تــم زرع بــذوره خلل هــذا الطــور،
لينمو ويترعرع بعد خريف .1985
أ
أ
أ
أ
الوثيقة من توقيع عيسى الوجدي )عبد الحميد امين( احد قادة "إعـادة البنـاء" الساســيين ،وتحمـل تاريـخ ابريـل  . 1982وهــي
أاول وثيقة في تاريخ المنظمة تنظر للتخلي عن أاي استراتيجية ثورية ،تحت غطاء تبني ما أاطلق عليه منذ لحظــة ظهورهـا ب"اسـتراتيجية
العنف الثوري الجماهيري المنظم" ،أاو مــا نطلــق عليـه ب "غيـاب السـتراتيجية كاسـتراتيجية" ،أاو "نظريـة الغمــوض الســتراتيجي" ،كمـا
سنرى لحقا في وثيقة أاخرى لنفس الكاتب .
عمومــا وبإيجــاز يمكــن القــول أا ن الوثيقــة ،وفــي تجاهــل ،بــل وفــي تنــاقض تــام مــع المفــاهيم الســتراتيجية الــتي بلورهــا القــادة
الشيوعيون الكبار ،ماركس وانجلز ولينين وسـتالين ومـاو ،قـدمت محاولـة لطــرح "اسـتراتيجية" للثــورة المغربيـة ،فـي وعـاء فــارغ منكـفــئ
أ
أ
على نفسه بعيدا عن البعاد ال ممية والقومية وما تستدعيه من تحليل للتناقضــات علــى الصــعيد العــالمي ،فتصــبح التشــكيلة الجتماعيــة
والقتصادية المغربية كما لو أانها بدون روابط مـع محيطهـا القريـب والبعيـد وبـدون انخـراط ضـمن النظـام ال أراسـمالي المبريـالي العــالمي،
الذي بدونه يستحيل الحديث عن الثورة الوطنيــة الديموقراطيـة الشـعبية وعـن الشـتراكية ،وكالعديـد مــن وثــائق "إعــادة البنـاء" ،خطــط
أاصحابها لبعاد أاي نقاش نظري أاو إيديولوجي أاو استراتيجي عـن الحركـة الشـيوعية و الثوريــة العــالميتين ،لتلفـي النقـاش فـي قضـايا تلـك
الحركــة الناجمــة عــن ســقوط مجموعــة مــن التجــارب الشــتراكية وانتصــار الخطــوط التحريفيــة الــتي أاصــبحت العديــد مــن مواقفهــا تجــد لهــا
أ
صدى داخل الحركة الماركسية -اللينينية المغربية وداخل منظمة "إلى المام".
وبالضـافة إلــى محاولــة التغطيـة عــن التخلــي عــن الســتراتيجية الثوريــة للمنظمـة ،بـل وعــن أايــة اسـتراتيجية ،تتخلـى الوثيقــة عــن
المواقــف الســتراتيجية للمنظمــة مــن قضــية الصــحراء والثــورة فــي الغــرب العربــي دون تقــديم أايــة مراجعــة ،أاو ق ـراءة نقديــة قــد تــبرر هــذا
التخلــي .ونفــس الشــيء يمكــن أا ن يقــال عــن الكـتلــة الطبقيــة الســائدة فــي المغــرب ،وعــن الــتركيب الطبقــي للمجتمــع المغربــي ،حيــث تــم
ال كـتفاء بتقديم مجموعة من التصورات الجاهزة دون أابسط تحليل ملموس للواقع ،بل تم ارتكاب أاخطاء فادحــة حينمــا تــم الخلــط بيــن
أ
أ
التناقض الساسي والتناقض الرئيسي ،بحيث أاصبحت البورجوازية الوطنية غير ذات معنى اسـتراتيجيا ،مـا دام التنـاقض الساسـي يجـد
أ
حله في الثورة الوطنية الديموقراطية الشــعبية ،وهــو المـر الــذي لـم يتــم إدراكـه ،وتـرك الغمــوض سـائدا فيمــا يخـص الفصــل الســتراتيجي
بيــن مرحلــتي الثــورة الوطنيــة الديموقراطيــة الشــعبية والثــورة الشــتراكية ).للمزيــد مــن الطلع الرجــوع إلــى دراســة " :مسلســل تصــفية
أ
المنظمة الماركسية – اللينينية المغربية "إلى المام"  "...الحلقة الثانية  -الجزء الثالث( .
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ســنتعرض فــي هــذه الدراســة إلــى التناقضــات فــي المجتمــع المغربــي ،إلــى طبيعــة الثــورة فــي المرحلــة التاريخيــة
الراهنــة – الثــورة الوطنيــة الديموقراطيــة الشــعبية – ،إلــى علقــة الثــورة الوطنيــة الديموقراطيــة الشــعبية بــالثورة
الشــتراكية  ،كمــا ســنتعرض إلــى القضــايا المتعلقــة بالقيــادة الطبقيــة للثــورة ،بــالحزب البروليتــاري ،بالتحالفــات
بين الطبقات الشعبية أواخيرا إلى أاسلوب حسم السلطة.
 -1التناقضات الطبقية
مــع إحـراز بلدنــا علــى اســتقللها الشــكلي عــام  ،1956تحــول النظــام الســتعماري الــذي أاخضــعت لــه بلدنــا منــذ
بدايــة القــرن إلــى نظــام الســتعمار الجديــد .بينمــا كــانت القــوى المبرياليــة خلل عهــد الســتعمار القــديم تســيطر
مباشــرة علــى بلدنــا وشــعبنا ،وفــي جميــع المجــالت العســكرية والسياســية والقتصــادية والثقافيــة ،فــإن نظــام
الستعمار الجديد قد تميز باستمرار السيطرة المبريالية التي اتخذت أاشكال جديدة،بانتقال الســيطرة المباشــرة
كليا أاو جزئيا إلى العملء والحلفاء المحليين للمبريالية .وقد شكل نظام ال أراسمالية التبعية الذي أاصبح النظــام
القتصادي السائد في مجتمعنا القاعدة القتصادية الرئيسية للهياكل الطبقية ببلدنا.
 السيطرة المبريالية:إن التواجد الستعماري بشكله القـديم قـد أاصـبح يقتصـر علـى سـبتة ومليليـة والجـزر المغربيــة الشـمالية المحتلــة
من طرف الستعمار السباني .لكن المبريالية في شكلها الستعماري الجديد تواصــل اســتغللها لشــعبنا ونهبهــا
لخيـ ـرات بلدن ــا وتلع ــب دورا ك ــبيرا ف ــي ت ــوجيه السياس ــة الداخلي ــة والخارجي ــة للبلد ،بينم ــا تش ــكل الثقاف ــة
المبريالية إحدى المكونات الرئيسية للثقافة الرجعية السائدة في وطننا.
أ
إن مجم ــل ال ــدول المبريالي ــة الفرنس ــية )المس ــتعمر الق ــديم( والمريكي ــة )زعيم ــة المعس ــكر المبري ــالي( هم ــا
أ
المبرياليتــان الساســيتين مــن حيــث المصــالح القتصــادية والسياســية والســتراتيجية فــي المغــرب .لهــذا فــإن
أ
أ
النض ــال ال ــوطني لش ــعبنا س ــيظل موجه ــا بالس ــاس ض ــد المبري ــاليتين الفرنس ــية والمريكي ــة وض ــد الس ــتعمار
السباني الذي يحتل جزءا من ترابنا الوطني.
أ
– إن البرجوازية الكمبرادورية وملكي الراضي الكبار :هم القوى الطبقية الرجعية السائدة فــي مجتمعنــا ،وهــم
أ
يشــكلون مــع المبرياليــة مجمــل العــداء الطبقييــن للجمــاهير الشــعبية المغربيــة .إن البرجوازيــة الكمبرادوريــة
أ
تتشــكل مــن الفئت البرجوازيــة ال أراســمالية الــتي تندمــج مصــالحها القتصــادية بصــفة وطيــدة وبمختلــف الشــكال
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بالمصالح المبريالية ،والتي ل يمكنها خدمة مصالحها الخاصة إل بخدمــة مصــالح المبرياليــة فــي نفــس الــوقت،
أ
أ
أامــا مل كــي الراضــي الكبــار فهــم الــذين يملكــون مســاحات واســعة مــن الرض ل يشــتغلون فيهــا ويعيشــون مــن
أ
استغللهم للفلحين )الفقـراء بالخصـوص( وللعمـال الزراعييـن  .يقـع التمييـز داخـل مل كــي الراضـي الكبـار بيـن
أ
أ
مل كــي الراضــي الكبــار ال أراســماليين ،المعمريــن الجــدد ،ومل كــي الراضــي الكبــار شــبه القطــاعيين الــذين مــا
يزالون يستغلون أاراضيهم كليا أاو جزئيا في إطار العلقات شبه القطاعية.
أ
أ
إن مل كــي الراضــي الكبــار لهــم ارتباطــات متعــددة ومتفاوتــة الهميــة بالمبرياليــة.إن المعمريــن الجــدد الــذين
أ
ينتجون من أاجل التصدير يشكلون الفئة ال كـثر ارتباطا واندماجا بالمبريالية وهي بالتالي فئة كمبرادورية.
أ
إن البرجوازي ــة الكمبرادوري ــة ومل ك ــي الراض ــي الكب ــار نظ ـرا لن ــدماج وارتبــاط مص ــالحهم بمص ــالح المبريالي ــة،
يشــكلون القاعــدة الجتماعيــة المحليــة للمبرياليــة ،الــتي تخــدم مصــالحها بواســطتهم ،وبواســطة الدولــة الــتي
أ
يســيطرون عليهــا  .وهــذه الدولــة الــتي تجســد دكـتاتوريــة الكمــبرادوريين ومل كــي الراضــي الكبــار علــى الجمــاهير
أ
الشــعبية هــي الخــادم الميــن لمصــالحهم ولمصــالح أاســيادهم المبريــاليين .أامــا النظــام الملكــي الســتبدادي فهــو
أ
ليس سوى الشكل الحالي لدولة الكمبرادور وملكي الراضي الكبار.2
 إن الطبقات الوطنية والشعبية:تتشكل من البرجوازية الوطنية والبرجوازية الصغيرة والطبقة العاملة والجماهير شبه البروليتارية والفلحين.
 -إن البرجوازية الوطنية:

 2ـ يخــالف هــذا الطــرح لبنيــة الطبقــات الســائدة )البورجوازيــة الكومبرادوريــة والمل كــون العقــاريون كطبقتــان منفصــلتان عــن بعضــهما
أ
آ
البعــض( الطــرح الســائد انــذاك داخــل منظمــة "إلــى المــام" والــتي كــانت تتحــدث عــن كـتلــة طبقيــة كومبرادوريــة ســائدة تضــم البورجوازيــة
الكومبرادوريــة والملكيــن العقــاريين ال أراســماليين ،والبورجوازيــة البيروقراطيــة العليــا  .وإذا كــان أراي الوثيقــة ل يقــدم أاساســا ماديــا تقــوم
أ
عليه العلقات داخل بنية الطبقات السائدة ،فإن موقف وجود الكـتلة الطبقية السـائدة يحــدد السـاس المـادي الـذي يجمـع بيـن الفئت
أ
أ
المختلفــة والكـتلــة الطبقيــة الســائدة بتاكيــده علــى وجــود فئت أراســمالية احتكاريــة فــي الصــناعة والبنــاك والماليــة مندمجــة بال أراســمال
أ
المبريــالي ضــمن علقــات التبعيــة للمراكــز المبرياليــة ،وهــذه الفئت تشــكل الســاس المــادي والقاعــدة الجتماعيــة الــتي تبنيــن الكـتلــة
آ
الطبقيـ ــة السـ ــائدة ،وبمعن ـ ــى اخـ ــر ،هنـ ــاك فئت سـ ــائدة داخـ ــل الكـتلـ ــة الطبقيـ ــة السـ ــائدة ،وتتشـ ــكل مـ ــن البورجوازي ـ ــة الحتكاريـ ــة
أ
الكومبرادورية التي تمثل العائلة الملكية نواتها الساسية .
إن التحليــل الــذي جــاء فــي الوثيقــة يغيــب عنــه البعــد التبعــي للتشــكيلة الجتماعيــة والقتصــادية المغربيــة ،وانعكــاس ذلــك علــى البنيــة
أ
آ
الطبقية والقتصادية السائدة ،وهو خطا فادح اخر.
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تتشكل من الفئت البرجوازية المستغلة التي ل ترتبط مصالحها بشكل مباشر بمصـالح المبرياليـة ،والـتي تـرى
تط ــور مص ــالحها القتص ــادية محج ــوزا وطموحاته ــا السياس ــية معرقل ــة ،بس ــبب الس ــيطرة المبريالي ــة والس ــيادة
القتصادية والسياسية لحلفائها المحليين.
إن البرجوازيــة الوطنيــة تتشــكل أاساســا مــن البرجوازيــة المتوســطة .إنهــا طبقــة ذات طبيعــة مزدوجــة :فمــن جهــة
أاولى أان مصالحها القتصادية والسياسية تتناقض إلى حد ما مع مصــالح المبرياليــة ،وهــي تطمــح إلــى بنــاء دولــة
وطني ــة مس ــتقلة وحماي ــة الس ــوق الداخلي ــة وتوســيعها ،وإل ــى الس ــتحواذ علــى المواق ــع القتص ــادية للمبريالي ــة
وحلفائهــا المحلييــن ،وهــذا مــا يقربهــا مــن الجمــاهير الشــعبية .ومــن جهــة ثانيــة فإنهــا ترتبــط جزئيــا بالمبرياليــة
وبحلفائهــا المحلييــن .كمــا أانهــا هــي كــذلك طبقــة مســتغلة ،كــل هـذا يقربهــا مــن القــوى الطبقيــة الرجعيــة .إن هــذه
الطبيعة المزدوجة للبرجوازية الوطنية غالبا ما تعبر عن نفسها في التناقضات بين جناحين ،أاحدهما محافظ،
آ
والخر تقدمي ،أاو في انتقال البرجوازية الوطنيــة مــن سياســة تلتقــي مـع مصــالح الجمــاهير الشـعبية إلــى التعامـل
مع أاعداء الشعب.
 تتكون البرجوازية الصغيرة :أ
مــن جميــع الــذين يملكــون قطعــة مــن الرض و وســائل فرديــة للنتــاج أاو رصــيد مــالي أاو رصــيد ثقــافي أاو مهــارة
آ
تقنية ،تمكنهم على العمـوم مـن كسـب معيشــتهم بعملهــم الخـاص ،مــن دون أان يسـتغلوا الخريـن ،ومـن دون
أان يستغلهم أاحد اللهم إذا تم ذلك الستغلل بشكل ثانوي.
إن جــل الحرفييــن والتجــار الصــغار والمــوظفين المتوســطين والصــغار والمســتخدمين أواصــحاب المهــن الحــرة
والطلبة وكذا الفلحين المتوسطين ينتمون إلى طبقة البرجوازية الصغيرة.
تضم طبقة البرجوازية الصغيرة ثلثة شرائح :الشريحة العليا هي شريحة ميسورة ،تلتقي في بعض مصالحها مــع
البرجوازي ــة الوطني ــة .الش ــريحة المتوس ــطة والش ــريحة ال ــدنيا ال ــتي غالب ــا م ــا تعيش ــان وض ــعية الب ــؤس والقه ــر،
وتظلن معرضتان للتبلتر والتشرد وهما تلتقيان في العديد من مصالحهما مع الطبقة العاملة.
أ
إن الغلبيــة الكــبرى للبرجوازيــة الصــغيرة ثوريــة لكنهــا غيــر منســجمة ،ومتذبذبــة وقصــيرة النفــس .لهــذا فــإن مــن
مصلحة الطبقة العاملة أان تعمل على كسـبهما للتحــالف الشــعبي مـع الحــرص علــى أان تكــون الطبقــة العاملــة هـي
الطبقة القائدة لهذا التحالف.
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 الطبقة العاملة :تتكون من جميع الكادحين الذين ل يملكون وسائل النتاج ،والذين يضــطرون إلــى بيـع قـوةأ
أ
عملهم في إطار النتاج ال أراسمالي ،مقابل الجر الذي يشكل مدخولهم الساسي أاو الوحيد.
إن الطبقــة العاملــة تعمــل بشــكل جمــاعي فــي إطــار الوحــدات ال أراســمالية للنتــاج )المصــانع ،المنــاجم ،أاوراش
أ
أ
الشغال العموميـة ،المؤسســات الكـبرى للنقـل ،الضـيعات الفلحيــة العصـرية (...وترتبــط بنمــط النتــاج ال كـثر
تقدما في مجتمعنا ،نمط النتاج ال أراسمالي .إنها الطبقة التي تنتج جل الخيرات بالبلد من دون أان تستفيد من
نتائج كدحها ،وذلك نظرا للستغلل الذي تعاني منـه والـذي يتجسـد فـي اســتحواذ ال أراسـماليين علـى جـزء كـبير
من قيمة إنتاجها والمسمى بفائض القيمة.
تتشكل الطبقة العاملة في بلدنا من فئتين أاساسيتين :عمال الصناعة والعمال الزراعييــن  .وتجـدر الشـارة إلــى
أ
أان جــزءا هامــا مــن العمــال المغاربــة يعملــون فــي البلــدان ال أراســمالية الوربيــة .إن العمــال الزراعييــن ســيلعبون
بدون شك دورا حاسما في بناء التحالف العمالي الفلحي ببلدنا وفــي الثـورة الشـعبية .كمـا أان العمـال المغاربـة
أ
المهاجرين سيلعبون دورا بالغ الهمية في الربط بين الثورة المغربية والبروليتاريا ،وقواهــا الثوريــة فــي البلــدان
أ
أ
ال أراسمالية الوربية ،ويمكنهم أان يقوموا كذلك بدور ثوري هام في مناطقهم الصلية بالمغرب.
إن الطبقة العاملة في بلدنــا كمــا فــي جميـع المجتمعــات الــتي يســود فيهــا نمـط النتــاج ال أراســمالي تشـكل الطبقــة
الثوريــة حــتى النهايــة ،الطبقــة الوحيــدة الــتي لهــا مــؤهلت قيــادة كـفــاح الجمــاهير الشــعبية مــن أاجــل الشــتراكية
والقضاء على الستغلل والضطهاد.
 الجماهير شبه البروليتارية:تضم مجموع الكادحين الذين ل يملكــون وسـائل النتــاج أاو يملكونهــا بشـكل هزيـل ،والـذين يعملـون فـي إطـار
أ
نم ــط النت ــاج ال أراس ــمالي ،لك ــن بش ــكل متقط ــع )العم ــال المؤق ــتين ف ــي الش ــغال العمومي ــة والنع ــاش ال ــوطني
والصــناعات الموســمية والعمــال الزراعييــن المؤقــتين (...أاو خــارج النتــاج ال أراســمالي )الفلحــون الفقـراء ،الباعــة
المتجولـ ــون،خادمات الــبيوت ،أاصــحاب الحــرف الهامشــية" ،المتعلمــون" المشــتغلون مــع أاصــحاب الصــناعة
التقليدية ،الجنود البسطاء (..إن ما يميز هؤلء جميعهم ،هـو الضـعف الكـبير لمــداخلهم وبؤســهم الشـديد وكـذا
القهر والستغلل المكـثف الذي يعانون منه.
نظـرا لهــذه الخصــائص ،ونظـرا للحجــم العــددي الكــبير للجمــاهير شــبه البروليتاريــة ،فــإن هــذه الجمــاهير مؤهلــة
لتلعب دورا حاسما في الثورة الشعبية ،سواء في مرحلة الثــورة الوطنيــة الديموقراطيــة الشــعبية ،أاو فــي مرحلتهــا
الشتراكية .لكــن عـدم انســجامها وعلقــات النتــاج والعمـل الــتي ترتبــط بهـا ،يشـكلون مصـدرا للنــدفاع والعفويــة
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وقصــر النفــس ،ممــا يحتــم علــى الطبقــة العاملــة أان تعمــل علــى قيــادة الجمــاهير شــبه البروليتاريــة لتتمكــن هــذه
أ
الخيرة من توظيف طاقاتها الثورية الهائلة لصالح الثورة.
إن البروليتاريــا المتش ــردة تتك ــون مــن العــاطلين الــدائمين الــذين يعيش ــون عالــة علــى عــائلتهم ،أاو يتع ــاطون
أ
لنش ــطة هامش ــية مهني ــة لكس ــب لقم ــة العي ــش :الس ــرقة ،الش ـ ـ ــعوذة،التسول ،العه ــارة...يمك ــن للبروليتاري ــا
المتشردة أان تلعــب دورا مهمـا فــي الثـورة ،إذا تمكنــت الطبقـة العاملـة والقـوى الثوريـة فــي إدماجهــا فـي مسلسـل
أ
أ
أ
الثــورة ،لكــن القــوى الرجعيــة تتمكــن هــي الخــرى فــي العديــد مــن الحيــان مــن إرشــائها واســتعمالها لغراضــها
السياسية.
 إن الفلحين:أ
أ
يعيشون في البادية ويعملون في الرض ويشـكل عملهــم بـالرض ) أاو تربيـة الماشـية( المصـدر الرئيسـي لقـوتهم،
إن الجماهير الفلحية ل تشكل طبقة اجتماعية أاو فئة طبقية ،إنما مجموعة من الفئت تنتمـي كـل واحـدة منهـا
لطبقة مختلفة.
أ
أ
* إن الفلحي ـ ـ ـ ــن الغني ـ ـ ـ ــاء يملك ـ ـ ـ ــون مس ـ ـ ـ ــاحة م ـ ـ ـ ــن الرض ) أاو ،و( وس ـ ـ ـ ــائل إنت ـ ـ ـ ــاج أاخ ـ ـ ــرى )حيوان ـ ـ ـ ــات
الج ــر،ماشية،بذور،رصيد مـالي (..بمقـدار يفـوق إمكانيــاتهم وإمكانيـات عـائلتهم علـى اســتخدامها .وهـم بالتـالي
أ
آ
يلجؤون إلى استغلل الخرين )عمال زراعيين ،رباعين ،محاصصة( ،إن الجزء الرئيسي من مداخيلهم ل ياتي
مــن عملهــم ،ولكــن مــن اســتغلل الغيــر .إنهــم يشــكلون إذن فئــة مســتغلة يمكــن تصــنيفها ضــمن البرجوازيــة
أ
أ
المتوســطة ،وإن مــا يميزهــم عــن مل كــي الراضــي الكبــار ،هــو امتلكهــم لمســاحات مــن الرض تقــل بكـثير عــن
مساحة ممتلكات هؤلء ،وكذا مشاركـتهم الفعلية في العمل الفلحي.
أ
* أامــا الفلحــون المتوســطون والــذين يشــكلون جــزءا مــن البرجوازيــة الصــغيرة ،فهــم يملكــون قطعــة مــن الرض
أ
أ
) أاو ،و( وسائل النتاج الخرى ويعيشون بفضل استخدامها هم وعائلتهم ،ول يلجاون إلى استغلل قوة عمــل
آ
الخرين أاو بيع قوة عملهم للغير إل بصفة ثانوية.
يمكن تحديد ثلث شرائح داخل الفلحين المتوسطين :الشريحة العليا أاو الفلحين المتوسطين الميســورين،
الشريحة الوسطى ،الشريحة الدنيا أاو الفلحين المتوسطين الفقراء.
أ
*إن الفلحين الفقراء أاو شبه البروليتاريا الفلحية ،هم الذين يملكون قطعة من الرض ) أاو ،و( وسائل النتاج
أ
الخرى بكمية ضعيفة ،تقل بشكل كبير عن قــدرتهم عــن العمـل ،أاو ل يملكــون أادنــى شـيء سـوى قــوة عملهــم،
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آ
إن هؤلء جميعا يلجؤون بصفة دائمة إلــى عـرض قــوة عملهــم للســتغلل بشـكل أاو بـاخر ،مـن أاجـل تـوفير الحـد
أ
أ
الدنــى للبقــاء علــى قيــد الحيــاة .إنهــم يلجــؤون إلــى بيــع قــوة عملهــم لن مــواردهم مــن اســتخدام مــا يملكــونه مــن
وس ــائل النت ــاج تظ ــل دائم ــا دون حاجي ــاتهم .يمك ــن التميي ــز داخ ــل الفلحي ــن الفق ـراء بي ــن الفلحي ــن الفق ـراء
أ
المــالكين لقطعــة أارضــية صــغيرة ،وبيــن الفلحيــن المعــدمين الــذين ل يملكــون أادنــى مســاحة مــن الرض .إن
الفلحين الفقراء يشكلون نظرا لمـا يعيشـونه مـن اسـتغلل وقهــر ،ونظـرا لــوزنهم العـددي )حــوالي نصـف سـكان
البلد هم من الفلحين الفقراء والعمال الزراعيين( القوة الرئيسية في الثورة.3
 -2طبيعة الثورة
 ( 1إن قيامنــا بــالعرض الســابق الجــد مركــز للتحليــل الطبقــي للمجتمــع المغربــي ،4يهــدف إلــى التعريــف بالطبقــات
أ
الجتماعية المتصارعة في بلدنا وبعض خصائصها الهيكليــة الساسـية ،إننــا لــم نتعــرض ل للتطــورات التاريخيــة
لهــذه الطبقــات ،ول لتعبيراتهــا السياســية ،وهــذا مــا يجــب أان يقــوم بــه تحليــل طبقــي أاشــمل ،5لكــن مــا يتجلــى
بشـ ــكل سـ ــاطع مـ ــن خلل عرضـ ــنا الـ ــوجيز للقـ ــوى الطبقيـ ــة المتصـ ــارعة فـ ــي البلد ،ولمصـ ــالحها القتصـ ــادية
أ
والسياســية ،هــو وجــود معســكرين لهمــا مصــالح متناقضــة ومتنــاحرة .إن التنــاقض الساســي فــي مجتمعنــا هــو
أ
التنــاقض القــائم بيــن المعســكر الرجعــي ،المشــكل مــن المبرياليــة والبرجوازيــة الكمبرادوريــة ومل كــي الراضــي
الكب ــار ،والجم ــاهير الش ــعبية ال ــتي تض ــم الطبق ــة العامل ــة والجم ــاهير الفلحي ــة وجم ــاهير ش ــبه البروليتاري ــة
أ
والبرجوازيــة الصــغيرة .أامــا موقــع البرجوازيــة الوطنيــة فــي هــذا التنــاقض الساســي ،فهــو معقــد ويتغيــر حســب
الشروط الملموســة للصـراع الطبقـي ،وبصـفة مختزلــة يمكـن القـول أان الجنـاح التقــدمي فـي البرجوازيــة الوطنيـة،
يمكــن أان يلتحــق رغــم تذبــذباته بمصــاف الجمــاهير الشــعبية  ،بينمــا الجنــاح المحــافظ يمكــن أان يلــتزم الحيــاد أاو
يتم اجتذابه من طرف المعسكر الرجعي.
آ
 3ـ اعتمــدت الوثيقــة فــي تصــنيفها للطبقــات علــى وثيقــة معروفــة لصــاحبها )عيســى الوجــدي( كــانت متداولــة داخــل الســجن انــذاك ،وقــد
لحظ العديد من الذين ساروا على خط "إعادة البناء" أا ن تحليـل الوثيقــة للطبقـات ل علقـة لـه بـالواقع الملمـوس ،بـل هنـاك مـن اعتـبره
أ
متــاخرا بالنســبة لمــا كــانت قــد توصــلت إليــه المنظمــة مــن تحاليــل  .فالتحليــل عبــارة عــن مجموعــة مــن القــوالب تــم توزيعهــا مســبقا علــى
مجموعة من الطبقات والفئت ،مما جعل التحليل ل يتميز بشيء عن تحاليل أاخرى في بلدان أاخرى .
 4ـ نتساءل هنا عن أاي تحليل يتحدث الكاتب ؟
أ
 5ـ لعل العذر أاكـبر مـن الزلـة ،وخلصـة القـول أان هنـاك تنـبيه معنـاه أان مـا سـياتي ل يقـوم علـى تحليـل شـامل .وهـذا مربـط الفـرس وبيـت
القصيد ،فهل تبنى الستراتيجية على معرفة ضئيلة لواقع الطبقات الجتماعية ...؟!
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أ
إن التنــاقض الساســي ل يتجلــى فقــط مــن خلل المصــالح الموضــوعية للطبقــات الجتماعيــة ،ولكــن كــذلك مــن
خلل صـراعات طبقيــة ملموسـة ،والــتي شـهدتها بلدنـا فـي عهـد السـتعمار الجديـد ،والــتي جســدت علـى العمـوم
أ
التناقض بين الجماهير الشــعبية مـن جهــة ،والمبرياليــة والبرجوازيـة الكمبرادوريـة ومل كـي الراضـي الكبـار مـن
جهة أاخرى.6
أ
 (2إن الثورة الوطنية الديموقراطية الشعبية تشكل الحل التاريخي لحسم التناقض الساسي في مجتمعنا .نظرا
للطبيعــة التناحريــة للتنــاقض بيــن الجمــاهير الشــعبية والمعســكر الرجعــي ،فــإن هــذا التنــاقض ل يمكــن حلــه
بشــكل نه ــائي عــبر التع ــايش الس ــلمي أاو الحل ــول الص ــلحية ،بــل إن حل ــه النه ــائي يكم ــن ف ــي إلح ــاق الهزيم ــة
بمعسكر أاعداء الشعب ،والقضاء على سلطتهم السياسية ومصالحهم القتصادية وهيمنتهم الديولوجية ،وفــي
أ
نهاي ــة الم ــر القض ــاء عليه ــم كطبق ــات رجعي ــة .إن الث ــورة وح ــدها ق ــادرة عل ــى القض ــاء عل ــى الس ــيطرة المبريالي ــة
أ
ببلدنا ،وعلى البرجوازية الكمبرادورية وملكي الراضي الكبار ،واستبدال سيطرتهم بسيطرة القوى الشعبية،
أ
وهــذه الثــورة كمــا ســنرى لحقــا ثــورة شــعبية مســلحة .بــالثورة فقــط يمكــن حــل التنــاقض الساســي ،لكــن مــا هــي
طبيعة هذه الثورة .إنها ثورة وطنية ديموقراطية شعبية.
أ
 إن الثــورة ســتكون وطنيــة لنهــا ستقضــي علــى الســتعمار الجديــد وعلــى كافــة الســيطرة المبرياليــة فــي بلدنــا:الحتلل السـ ــتعماري لجـ ــزء مـ ــن الـ ــتراب الـ ــوطني ،التواجـ ــد العسـ ــكري والسـ ــيطرة المبرياليـ ــة والقتصـ ــادية
والثقافية والسياسية على بلدنا .وستقضي الثـورة كـذلك علـى الحلفـاء المحلييـن للمبرياليـة ،ذلـك أانــه ل يمكـن
القضاء على عملئها وحلفائها ول يمكن القضاء على هؤلء بدون القضاء على السيطرة المبريالية .كما أان الثــورة
أ
ســتكون وطنيــة لنهــا تســعى إلــى إقامــة ســلطة وطنيــة مناهضــة للمبرياليــة والصــهيونية إلــى بنــاء اقتصــاد وثقافــة
وطنية.
أ
آ
إن الثورة ستكون ديموقراطية لنها تسعى القضاء على النظام الملكي الستبدادي )وعلى أاي شـكل اخـر لســلطة
البرجوازيــة والكمبرادوريــة يمكــن أان يحــل محلــه( .إلــى ضــمان تمتــع الجمــاهير الشــعبية بالحريــات الديموقراطيــة
أ
الساســية دون قيــد أاو شــرط ،إلــى القضــاء علــى العلقــات شــبه القطاعيــة المتواجــدة فــي المجتمــع ســواء علــى
أ
المســتوى السياســي القتصــادي ،الجتمــاعي والديولــوجي .إن الثــورة ســتكون ديموقراطيــة كــذلك ،لن الثــورة
أ
أ
أ
الزراعية وهي الحل الجذري للمسالة الفلحية تشكل إحدى مهماتها الساسية .إن الثورة ستكون شــعبية ،لنهــا
أ
 6ـ هل يتعلق المر بتناقض أاساسي أام بتناقض رئيسي ،وما موقع البورجوازية الوطنية من أاحدهما ؟ فهل تنتمي البورجوازية الوطنية،
أ
أ
على القل بعـض فئتهـا ،إلـى الطـرف الثــاني فـي التنـاقض الساسـي )انظـر فــي هـذا المجـال وثيقـة "المرحلويــة أاو النيومنشـفية" وملحقاتهـا
أ
حول التناقض الرئيسي والتناقض الساسي الصادرة في موقع " 30غشت"( .
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ستكون أاول أواخيـرا مـن صـنع الجمـاهير الشـعبية وليـس مـن صـنع نخبــة عسـكرية ،أاو نخبــة حزبيــة تقـوم بـالثورة
نيابة عن الجماهير أاو بتفويض منها .كما أان الطابع الشعبي للثورة يرمز إلى أان الديموقراطيــة الــتي تســتجيب فــي
المرحلــة التاريخيــة الحاليــة للمطامــح العميقــة للجمــاهير الشــعبية فــي بلدنــا ،ليســت هــي الديموقراطيــة اللبراليــة
البرجوازية وإنما هي ديموقراطية جديدة ،يعني الديموقرطية الشعبية ،ديموقراطية سلطة المجالس الشــعبية،
أ
مجالس العمال والفلحين وسكان الحياء الشعبية.
إن طرح المحاور الرئيسية لبرنامج الثـورة الوطنيــة الديموقراطيـة الشـعبية ،سـيمكن بشـكل ملمـوس أاكـثر ،مــن
توضيح الطبيعة الوطنية الديموقراطية الشعبية للثورة في مرحلتها الراهنة .هذه المحاور هي:
أ
 +القضــاء علــى البرجوازيــة الكمبرادوريــة ومل كــي الراضــي الكبــار والنظــام الملكــي الســتبدادي ،وتحطيــم جهــاز
الدولة الكمبرادورية وبناء الدولة الديموقراطية الشعبية المجسدة للسلطة الشعبية )سلطة المجالس الشــعبية(
والتي تضمن للجماهير حق التمتع بجميع الحريات الديموقراطية.
 +القضــاء علــى الوجــود الســتعماري ببلدنــا وذلــك بتحريــر ســبتة ومليليــة والجــزر الشــمالية المغربيــة ،والقضــاء
على جميع أاشكال التواجد السياسي والعسكري للمبريالية ببلدنا.
أ
أ
أ
 +إنجــاز الثـورة الزراعيــة والــتي تنــتزع الرض مــن مل كــي الراضــي الكبــار بالســاس ،لتعطيهــا للفلحيــن – الفقـراء
أ
بالخصـ ــوص -وللعم ـ ــال الزراعيي ـ ــن طبق ـ ــا لش ـ ــعار" :الرض لم ـ ــن يحرثه ـ ــا" .وس ـ ــيكون دور التنظيمـ ــات الثوري ـ ــة
الجماهيري ــة للفلحي ــن وللعم ــال الزراعيي ــن حاس ــما ،ف ــي إنج ــاز ه ــذه العملي ــة ،وف ــي اقتن ــاع الفلحي ــن لحق ــا
أ
بــالنخراط فــي النظــام التعــاوني .إن الثــورة الزراعيــة تهــدف إلــى القضــاء علــى مل كــي الراضــي الكبــار كطبقــة ،وكــذا
على علقات النتاج شبه القطاعية في البادية.
أ
 +القضاء على السيطرة المبريالية والكمبرادورية علــى اقتصــاد بلدنـا ،بتـاميم كافــة مصــالحهم ،بتكسـير جميـع
علقات التبعية القتصادية إزاء المبريالية ،وبناء اقتصاد وطني مستقل عن القتصاد المبريالي ،والقـادر علـى
أ
الس ــتجابة للحاجيـ ــات الساس ــية لشـ ــعبنا مـ ــن م ــواد غذائيـ ــة وملب ــس و أادويـ ــة وس ــكنى وخ ــدمات اجتماعيـ ــة
)التعليم ،الصحة ،النقل.(...
أ
أ
أ
 +ضـمان الشـغل للجميـع وضــمان الحـد الدنــى للجـور يـوفر حيــاة إنسـانية كريمــة لكافــة المــاجورين ،وتحسـين
أ
الوضــاع المعاشــية القتصــادية والجتماعيــة لكافــة الجمــاهير الشــعبية .وضــع قــانون للشــغل يهــدف إلــى حمايــة
الكادحين ،تحسين شروط العمل وتعيين أاوقات العمل ،تقنين أاوقات العمل.
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إن ترس ــيخ ه ــذه المكـتس ــبات يتطل ــب بالض ــرورة أان تلع ــب التنظيم ــات الجماهيري ــة للطبق ــة العامل ــة ولكاف ــة
الكادحين دورا حاسما في تعبئة الجماهير وبلورة إرادتها الجماعية.
 +بناء ثقافة وطنية ديموقراطية شعبية وعلمية ،مع ضمان الحقوق الثقافية لجميع مكونات شعبنا.
 +تحريــر المـ أراة المغربيــة مــن العبوديــة والضــطهاد والقيــود الــتي تفرضــها عليهــا العلقــات الجتماعيــة العتيقــة،
أ
وتحقيق مساواتها في جميع المجالت مع الرجل ،مع ضمان حقوقها كام.
 +مســاندة كـفــاح الشــعب الصــحراوي فــي تقريــر المصــير والســتقلل ،والنضــال مــن أاجــل وحــدة بلــدان المغــرب
العربي ،7وحدة ديموقراطية نابعة من إرادة جماهيرها الشعبية.
 +دعم كـفاح الشعب الفلسطيني من أاجل تحرير فلسطين من الحتلل الصهيوني وإقامة دولته الديموقراطيــة
فوق كامل ترابها الوطني .دعم كـفاح الشعوب العربيــة ضـد المبرياليــة والصــهيونية والرجعيــة العربيــة مــن أاجــل
أ
التحرر الوطني ،والديموقراطية والشتراكية .الكـفاح المشترك مــع كافــة الشــعوب العربيــة مــن أاجــل وحــدة المــة
العربية من المحيط إلى الخليج.
 +الدعم والتضامن مع جميع حركات التحرر الوطني وقوى التقدم والشتراكية عبر العالم.8

أ
أ
 7ـ هناك حديث عن ثورة وطنية ديموقراطية شعبية معزولة عن أابعادها الممية والعربية ،فهل هذا مجرد نسيان أام أان في المـر منـاورة
أ
تهدف إلى التهرب من مناقشة تلك البعاد ،والوثيقة تؤشـر علـى بعـض التخليـات عـن المواقـف الســابقة للمنظمــة ،ففـي منظورهــا فـالثورة
الوطنيــة الديموقراطيــة الشــعبية بــالمغرب لوحــدها قــادرة علــى هــزم المبرياليــة وعملئهــا ،هنــا كــذلك التخلــي عــن اســتراتيجية الثــورة فــي
أ
الغرب العربي وتاكيد على وحدة المغرب العربي ،بمعنى أان هناك تغيير استراتيجي غير معلن .
أ
أ
 8ـ بالضـافة إلـى غمـوض عبـارة "قـوى التقـدم والشـتراكية" ،يتضـح هنـا المـر أاكـثر بالنسـبة لفـق الثـورة الوطنيـة الديموقراطيـة الشـعبية،
الــتي أاصــبحت حســب الوثيقــة ل تنخــرط فــي خــط الثــورة العالميــة المناهضــة للتحريفيــة ،وهــذا تحــول إيــديولوجي واســتراتيجي ســاهم فــي
أ
أ
تاسيس خط تحريفي جديد ،وقد ساعد على ذلك الحديث عن الثورة الوطنيـة الديموقراطيــة الشـعبية وكانهــا عـرض نظـري عـام ،وهــو أامـر
أ
تميزت به الوثيقــة علـى طـول الخـط فيمـا يخـص مجموعـة مـن القضـايا النظريــة ،كمـا لــو أان المـر يتعلــق بعـرض تكــويني مــوجه للمبتـدئين
أ
لقناعهم باطروحات نظرية .
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هذه هي المحاور الرئيسية لبرنامج الثورة الوطنية الديموقراطية الشعبية ،وهو ما يمكن أان يشـكل برنامـج الحـد
أ
الدنى للتنظيمـات الماركسـية – اللينينيـة المغربيـة ،والحـزب الشـيوعي ،9الـذي نناضـل مـن أاجـل المسـاهمة فـي
بنائه.
 ( 4ماهي الطبقة المؤهلة لقيادة الثورة الوطنية الديموقراطية الشعبية في الثورة الوطنية الديموقراطية الشــعبية
؟
أ
إن المساهمة الفعالة لكافة الطبقات والفئت الشعبية مسالة ضرورية لنجاحها .إن هزم العدو الطبقي )الرجعية
المحلية وحلفائها الرجعيين العرب أواسيادهم المبرياليين( المتوفر علــى قــدرات عســكرية وسياســية واقتصــادية
وإديولوجية ضخمة ،يتطلب تعبئة جميع قدرات الطبقات والفئت الشــعبية وتنظيماتهــا الوطنيــة الديموقراطيــة
وتوجيههــا بشــكل محكــم .وهــذا مــا يتطلــب وضــع برنامــج للثــورة يســتجيب للمطامــح الحيويــة لكافــة الطبقــات
أ
والفئت الشعبية ،مما يتطلب تنظيم هذه الخيــرة فــي إطـار تحــالف شـعبي واسـع يتطلــب قيــادة سياســية صـلبة
ومقتدرة.
إن الطبقة العاملة هي الطبقة الوحيدة القادرة ليــس فقــط علــى قيـادة الثـورة الوطنيــة الديمقراطيــة الشــعبية حــتى
النصــر ،المتجســد فــي تحقيــق كافــة مهــام هــذه الثــورة ،ولكــن كــذلك علــى قيــادة الكــادحين لمواصــلة مسلســل
الثورة ،كإنجاز مهام الثورة الشتراكية.
أ
هــذه الطروحــة تســتمد صــحتها مــن جهــة أاولــى ،مــن الخصــائص الهيكليــة للطبقــة العاملــة ،مــن جهــة ثانيــة مــن
أ
دورها النضالي الطليعي في بلدنــا ،أواخيـرا مــن تجــارب الشــعوب الخــرى .إن الطبقــة العاملــة هــي أاكـثر الطبقــات
أ
الشــعبية طموحــا للثــورة ،لنهــا تفتقــد لوســائل النتــاج ،ل تملــك ســوى قــوة عملهــا وتعــاني مــن الســتغلل بصــفة
مباشــرة .ليــس لهــا مــا تفقــده خلل مسلســل الثــورة ســوى أاغللهــا ،بينمــا ستكســبها الثــورة كــل شــيء سياســيا
واقتص ــاديا وثقافي ــا .م ــن جه ــة أاخ ــرى أان الطبق ــة العامل ــة بتمركزه ــا ف ــي وح ــدات النت ــاج ال أراس ــمالية العص ــرية،
أ
أ
أ
بارتباطه ــا باح ــدث وس ــائل النت ــاج ذات الط ــابع الجتم ــاعي وباس ــاليب النت ــاج ال كـثر تق ــدما ،بخوض ــها للعم ــل
الجمــاعي المنظــم ،و مــا يصــاحبه مــن تعــاون فــي النتــاج ودقــة وانضــباط فــي العمــل ،إن الطبقــة العاملــة بفضــل
أ
 9ـ يلحظ القارئ تعاقب استعمال صيغ مختلفة للتعبير عن حـزب الطبقـة العاملـة ،ففـي أاغلـب الحيـان صـيغة الحـزب الشـيوعي ،بينمـا
أ
أ
يقــل اســتعمال صــيغة الحــزب الماركســي – اللينينــي ،قــد يظهــر فــي بــادئ المــر أان المــر بريء ،لكــن كــاتب الوثيقــة هــو أاحــد العناصــر
أ
الساسية في خط ما يسمى ب "إعادة البناء" ،وقد سبق له أان تخلى إيديولوجيا عــن خــط مـاو تســي تونــغ ،الـذي كـان مكونــا هامــا للخــط
اليديولوجي للمنظمة ،علما أانه قبيل ندوة نهاية يناير بداية فبراير  1983كان الحديث قـد ب أـدا عــن تغييـر اســم المنظمــة بحـذف مصــطلح
أ
أ
الماركسية – اللينينيـة وتسـميتها بالمنظمـة الشــيوعية ،بـل سـتعرف الدبيـات اللحقـة اسـتعمال تسـمية منظمـة "إلــى المـام"فقــط  ،كمـا
آ
عرفت الفترة اللحقة على سنة  1985تخليا نهائيا عن مصطلح الماركسية – اللينينية هو الخر ،ضمن خط تراجعي تحريفي جديد .
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هــذه الخصــائص مؤهلــة ل كـتســاب خــبرات ومعــارف متقدمــة ،لخــوض النشــاط الجمــاعي الخلق ،ولبتكــار أارقــى
أ
الشــكال التنظيميــة المبنيــة علــى أاســاس المركزيــة الديموقراطيــة ،إضــافة إلــى ذلــك ،أان الطبقــة العاملــة خلفــا
أ
للطبق ــات والفئت الش ــعبية الخ ــرى ،ال ــتي تس ــعى للطاح ــة بمجتم ــع اس ــتغللي م ــن أاج ــل اس ــتبداله بمجتم ــع
آ
اســتغللي اخــر ،فهــي تحمـل مشــروع مجتمــع جديـد ينعـدم فيــه اســتغلل النســان للنســان .أواخيـرا فــإن الطبقــة
العاملـ ــة مؤهلـ ــة نظ ـ ـرا لخصائصـ ــها للـ ــف مجمـ ــوع الطبقـ ــات الشـ ــعبية حولهـ ــا ،مـ ــن أاجـ ــل مواجهـ ــة المبرياليـ ــة
أ
والبرجوازية الكمبرادورية وملكي الراضي الكبار ،ومؤهلة للرتباط كـفصيل من البروليتاريــا العربيــة والعالميــة
أ
بهذه الخيرة ،مما سيمكن من سند خارجي هائل للثورة المغربية.
– ليــس المجــال هنــا للتعــرض إلــى تاريــخ النضــالي للطبقــة العاملــة فــي بلدنــا ،إن مثــل هــذا العــرض يوضــح أان
الطبقة العاملة لعبت دورا طليعيا ،سواء في المعارك التي خاضها شعبنا من أاجل وضــع حــد لعهــد الحمايــة ،أاو
في المعارك الضارية التي شهدتها بلدنا في عهد الستعمار الجديد.
 إن التج ــارب الثوري ــة للش ــعوب من ــذ ث ــورة أاكـت ــوبر العظيم ــة تؤك ــد حقيق ــة ل مف ــر منه ــا :أان الث ــورات الوطني ــةالديموقراطيــة الوحيــدة الــتي تمكنــت مــن إنجــاز مهامهــا بكاملهــا ،وفتــح طريــق الشــتراكية ،هــي تلــك الــي قادتهــا
الطبقــة العاملــة منــذ بدايــة المسلســل الثــوري ،أاو تمكنــت مــن قيادتهــا أاثنــاء المســيرة الثوريــة .إن هــذه التجــارب
أ
تؤك ــد ك ــذلك ب ــان جمي ــع الث ــورات الوطني ــة الديموقراطي ــة ،ال ــتي ظل ــت قيادته ــا بي ــد البرجوازي ــة الص ــغيرة أاو
البرجوازيــة الوطنيــة ،قــد انتهــت بالفشــل والتقهقــر إلــى الــوراء ،رغــم إنجازاتهــا التقدميــة فــي فــترات صــعودها .إننــا
نستخلص مما سبق أان الثورة الوطنية الديموقراطية الشعبية ،يمكن أان تندلع و تتقـدم فـي إنجــاز بعـض مهامهــا
بــدون قيــادة الطبقــة العاملــة ،لكــن التقــدم الســريع وإنجــاز كافــة مهامهــا وفتــح الطريــق أامــام الثــورة الشــتراكية،
يتطلب بشكل حتمي قيادة الطبقة العاملة لكافة الطبقات والفئت الشعبية ذات المصلحة في الثورة.
إن هــذا يحتــم علــى كافــة الشــيوعيين المغاربــة أان يناضــلوا بــدون كلــل مــن أاجــل بنــاء الحــزب المســتقل للطبقــة
العاملــة ،كشــرط ضــروري لتمكنهــا فعل مــن قيــادة الجمــاهير الشــعبية خلل مســيرة الثــورة الشــعبية - .الثــورة
الوطنية الديموقراطية الشعبية والثورة الشتراكية
إن الثــورة الوطنيــة الديموقراطيــة الشــعبية كمــا يتضــح ذلــك مــن خلل طبيعتهــا أواهــدافها ،ليســت هــي الثــورة
الشتراكية ،فالثورة الشتراكية تهدف إلى إقامــة ســلطة دكـتاتوريــة البروليتاريــا ،والقضــاء التــام علــى كافــة أاشــكال
الس ــتغلل ،لفت ــح الطري ــق أام ــام المجتم ــع اللطبق ــي ،المجتم ــع الش ــيوعي .أام ــا الث ــورة الوطني ــة الديموقراطي ــة
الشــعبية فهــي تســعى إلــى إقامــة نظــام الديموقراطيــة الشـعبية ،الــذي تجســده الجمهوريــة الديموقراطيــة الشــعبية.
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إن المض ــمون الج ــوهري لنظ ــام الديكـتاتوري ــة الديموقراطي ــة الش ــعبية ه ــو الديكـتاتوري ــة ض ــد أاع ــداء الش ــعب
والديموقراطيــة للشــعب .ففــي هــذا النظــام إن الطبقــات والفئت الشــعبية )الطبقــة العاملــة ،والفلحيــن ،أاشــباه
البرولتاريا ،البرجوازية الصغيرة ،البرجوازية الوطنية التقدمية( وقواهـا الوطنيـة الديموقراطيــة المنظمــة تســاهم
ف ــي الس ــلطة وتف ــرض ديكـتاتوريته ــا المش ــتركة عل ــى أاذن ــاب المبريالي ــة والعناص ــر المعادي ــة للث ــورة .إن نظ ــام
أ
أ
الديكـتاتورية الديموقراطية الشعبية يجسد ديكـتاتورية للغلبيــة الســاحقة ضــد القليــة المعاديــة لتحــرر الشــعب.
أ
بينمــا كــانت كــل الــديكـتاتروريات الســابقة ،حــتى عنــدما تتخــذ أاشــكال ديموقراطيــة ،تفــرض مــن طــرف القليــة
أ
المســتغلة والمضــطهدة علــى الغلبيــة الســاحقة مــن الشــعب .إن الثــورة الوطنيــة الديموقراطيــة الشــعبية تنجــز
المهام التاريخية للثورة البرجوازية ،وتفتح الطريق للثورة الشتراكية ،لكن تحول الثـورة الوطنيــة الديموقراطيــة
الشعبية إلى الثورة الشــتراكية ليــس حتميــا ،بـل يمكــن للثـورة الوطنيــة الديموقراطيــة الشــعبية نفســها أان تفشـل
إذا ل ــم تتج ــذر ،وبقي ــت قيادته ــا بي ــد البرجوازي ــة الص ــغيرة أاو البرجوازي ــة الوطني ــة .إن تح ــول الث ــورة الوطني ــة
الديموقراطي ــة الش ــعبية إلــى ثــورة اشــتراكية يتطل ــب بالضــرورة قيــادة الطبق ــة العامل ــة وحزبه ــا الثــوري ،وبنائه ــا
لتحــالف مــتين بيــن العمــال والفلحيــن ،التحــالف العمــالي الفلحــي ،وهيمنتهــا وســط التحــالف الشــعبي الــذي
يجمع في خندق واحد كافة الطبقات والفئت الشعبية ،وقواها الوطنية الديموقراطية .تلك هي الضمانات الــتي
تس ــمح بإنج ــاز الث ــورة الوطني ــة الديموقراطي ــة الش ــعبية لمهامه ــا كامل ــة ،وبالنتق ــال الس ــلمي والت ــدريجي م ــن
ديكـتاتوريــة ديموقراطيــة شــعبية إلــى ديكـتاتوريــة بروليتاريــة .تجــدر الشــارة إلــى أان الثــورة الوطنيــة الديموقراطيــة
الشــعبية كمرحلــة انتقاليــة نحــو الشــتراكية قــد تطــول أاو تقصــر ،فــي ظــروف موضــوعية محــددة ،حســب قــدرة
أ
البرولتاريــا علــى تــوفير الســس السياســية والديولوجيــة والقتصــادية والجتماعيــة لهــذا النتقــال ،وبالخصــوص
حسب قدرتها على إحكام تحالفها وقيادتها لكافة الكادحين.
أ
أ
إننــا كشــيوعيين ل نناضــل مــن أاجــل الثــورة الوطنيــة الديموقراطيــة الشــعبية فــي حــد ذاتهــا ،لن هــدفنا الســمى
أ
آ
كمناضــلين يقفــون علــى أارضــية المصــالح النيــة والهــداف البعيــدة للطبقــة العاملــة ،نناضــل مــن أاجــل المجتمــع
الشتراكي والمجتمع الشيوعي الذي يسمح بالتحرر الشامل للطبقة العاملة والنسانية جمعــاء .لهــذا إن برنامجنــا
كشــيوعيين ،كـتنظيمــات ماركســية لينينيــة وكحــزب شــيوعي فــي المســتقبل يجــب أان يتضــمن إلــى جــانب برنامــج
أ
أ
الحد الدنى ،أاي برنامج الثورة الوطنية الديموقراطية الشعبية ،البرنامج القصى أاي برنامج الثورة الشتراكية.
إن جوهر النظام الشـتراكي هـو مـن جهــة ديكـتاتوريــة البروليتاريـا ،ومـن جهــة أاخـرى الملكيـة والتحكــم الجمـاعي
أ
للكـ ــادحين فـ ــي وسـ ــائل النتـ ــاج الساسـ ــية .ل اشـ ــتراكية فعليـ ــة بـ ــدون دكـتاتوريـ ــة البروليتاريـ ــا .إن دكـتاتوريـ ــة
البروليتاريا تعني:
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 أاول دكـتاتورية الطبقة العاملــة وحلفائهــا ضـد ال أراسـماليين وكافــة المســتغلين .كمـا أان الطبقــات المســتغلة أاينمــاوجدت ل تسمح أابدا للطبقة العاملة بالوصول إلى السلطة كطبقة سائدة ،وتستعمل لهذه الغاية كافة الوســائل
الســلمية والعنيفــة ،فــإن الكــادحين بقيــادة البروليتاريــا يحــق لهــم ويجــب عليهــم أان يس ــتعملوا بــدورهم كافــة
الوسائل السلمية والعنيفة لقمع محاولت البرجوازية للرجوع من جديد إلى نظام الستغلل ال أراسمالي.
 ثاني ــا الديموقراطي ــة الواس ــعة للطبق ــة العامل ــة ولكاف ــة الك ــادحين ،فل دكـتاتوري ــة للبروليتاري ــا ب ــدون ه ــذهالديموقراطيــة البروليتاريــة أاو الشــتراكية بــدون ضــمان الديموقراطيــة البروليتاريــة لكافــة الكــادحين ،فــإن مصــير
أ
أ
الشــتراكية هــو الفلس .لن العلقــات البيروقراطيــة والســلطوية والبويــة ســتنخر تــدريجيا النظــام الشــتراكي،
ممهدة الطريق للتقهقر نحو هذا الشكل أاو ذاك من علقات الستغلل والضطهاد.
إن الديموقراطي ـ ــة الش ـ ــتراكية الحقيقي ـ ــة ه ـ ــي ديموقراطي ـ ــة ش ـ ــاملة ،إذ أانه ـ ــا خلف ـ ــا للديموقراطيـ ــة البرجوازي ـ ــة
الليبرالية ،ل تشمل فقــط الميــدان السياســي ولكــن كـذلك الميــادين القتصــادية والجتماعيــة والثقافيــة .وخلفــا
أ
للمنظــور التحريفــي الــبيروقراطي للديموقراطيــة الشــتراكية ،10فــإن هــذه الخيــرة فــي المنظــور الماركســي اللينينــي
تضمن أاوسع الحريات الديموقراطية للطبقة العاملــة والكـادحين ،بمـا فــي ذلــك الحريـات الديموقراطيــة الــتي تــم
تحقيقها في ظل المجتمع ال أراسمالي نفسه.
إن المجتمع الشــتراكي ،مجتمــع دكـتاتوريــة البروليتاريــا ،خلفــا لبعــض التصــورات الميتافيزيقيــة والتحريفيــة ،ل
يشهد نهايــة الطبقـات الجتماعيــة والصـراع الطبقــي .فالصـراع الطبقـي بيـن كافــة الطبقـات وخصوصـا بيــن الطبقـة
أ
أ
العاملة والبرجوازية يستمر باشكال جديدة وباساليب جديدة ،في ظروف تكـون فيهــا الســلطة السياسـية فــي يـد
الطبقة العاملة وحلفائها .وقد يتخذ هـذا الصـراع أاشـكال عنيفـة كمـا أانـه يمكــن أان يـؤدي إلـى انتصـار البرجوازيـة،
والرجوع إلى مجتمع الستغلل والضطهاد.11
أ
إن اله ــدف الساس ــي لدكـتاتوري ــة البروليتاري ــا ه ــو خل ــق ش ــروط تج ــاوز ه ــذه الدكـتاتوري ــة نفس ــها ،والقض ــاء عل ــى
أ
الطبقــات الجتماعيــة وانقـراض الدولــة والمجتمــع الطبقــي ،وبــزوغ المجتمــع الشــيوعي الــذي يظــل هـدفنا الســمى
كشيوعيين.
أ
 10ـ لول مرة تتحدث الوثيقة عـن التحريفيـة ضـمن مـا أاسـمته ب "المنظـور الـبيروقراطي للديموقراطيـة الشـتراكية" ،ممـا يعنـي تخلـي عـن
أ
أ
الطروحة التاسيسية لخط المنظمة حول التحريفية العالمية.
 11ـ يتم الحديث هنا كما لو أان الثورة الثقافية البروليتارية الصينية لم تكن ،وفي هذا تجاهـل للـدروس الجديـدة الـتي قـدمتها تلـك الثـورة
أ
لمواجهة خطوط التحريفية وبناء الشتراكية ،ولكن ل يعدو المـر غريبـا عــن أاصــحاب "إعـادة البنــاء" الـذين دشـنوا بدايــة عملهــم بــالتخلي
عن خط ماو تسي تونغ ،ثم بهذه الوثيقة تخلوا عن استراتيجية حرب التحرير الشعبية ،باعتبارها طريقــة لحســم الســلطة مستنســخة مــن
التجربة الصينية.
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 )ملحظــة() :يجــب التمييــز بيـن مفهــوم دكـتاتوريــة البروليتاريــا ومفهــوم هيمنــة البروليتاريــا .إن الدكـتاتوريــة هــيأ
علقــة البروليتاريــا وحلفائهــا مــن جهــة ،والعــداء الطبقييــن مــن جهــة أاخــرى .أامــا هيمنــة البروليتاريــا فهــي علقــة
أ
داخل الكادحين بين البروليتاريا والجماهير الكادحة الخرى .إن قيادة البروليتاريا لتحالف الجماهير الكادحة
أ
واعتراف كافة الكادحين بقدرة وباهلية الطبقة العاملة لممارسة هذه القيادة هــو مــا يســمى بالهيمنــة .إن اســتمرار
أ
هيمنــة البروليتاريــا وســط الكــادحين فــي المجتمــع الشــتراكي مســالة ضــرورية لســتمرار الدكـتاتوريــة وتعزيزهــا.
أ
بارتباط مع مسالة الهيمنة والدكـتاتورية ،تجدر الشـارة إلـى أانـه ل يحـق بتاتـا الخلـط بيـن نـوعين مــن التناقضـات
فــي المجتمــع الشــتراكي ،أاول التناقضــات العدائيــة بيــن البروليتاريــا وحلفائهــا مــن جهــة ،والبرجوازيــة مــن جهــة
أاخــرى ،وهــي الــتي تحــل فــي إطــار ممارســة البروليتاريــا لــدكـتاتوريتها علــى أاعــدائها ،ثانيــا التناقضــات فــي صــفوف
أ
الكادحين وهي تناقضات في صفوف الشعب تحل بالساليب الديموقراطية في إطار هيمنة البروليتاريا(.
في الخلصة نسجل أان مرحلة الثورة الوطنية الديموقراطية الشعبية تختلف عن مرحلة الثورة الشــتراكية ،أوانــه
ل يج ــوز ك ــذلك الخل ــط بي ــن المه ــام المركزي ــة لك ــل مرحل ــة عل ــى ح ــدى ،لكن ــه ل يص ــح اعتبارهم ــا كمرحل ــتين
منفصــلتين تمامــا .إن الثــورة الوطنيــة الديموقراطيــة الشــعبية تهيء مرحلــة الثــورة الشــتراكية ،وتشــكل مقدمــة
ضــرورية لهــا ،فــي حيــن أان الثــورة الشــتراكية تشــكل تطــويرا ضــروريا للثــورة الوطنيــة الديموقراطيــة الشــعبية .إن
الثورتــان مرحلتــان مـن مسلسـل ثـوري واحـد ،مرحلتــان متتاليتــان ومتــداخلتان فـي نفـس الـوقت .إن بعـض مهــام
أ
أ
المرحلــة الثانيــة يتــم الشــروع فــي إنجازهــا خلل المرحلــة الولــى ،وبعــض مهــام المرحلــة الولــى ل يتــم اســتكمالها
سوى في المرحلة الثانية.
 -3بناء الحزب الشيوعي
أ
 1ـ أراينــا ســابقا أان قيــادة الطبقــة العاملــة للثــورة الوطنيــة الديموقراطيــة الشــعبية مســالة ضــرورية مــن أاجــل إنجــاز
كافــة مهامهــا ،ومــن أاجــل فتــح الطريــق أامــام الثــورة الشــتراكية ،لكنــه يســتحيل علــى الطبقــة العاملــة أان تقــوم
بمهامهــا التاريخيــة بــدون تنظيــم نفســها سياســيا ،وبنــاء حزبهــا الثــوري المســتقل ،الحــزب الشــيوعي المغربــي .إن
الس ــتقللية السياســية والتنظيميــة والديولوجي ــة للطبقــة العاملــة ع ــن كافــة الطبقــات بمــا ف ــي ذلــك الطبقــات
أ
أ
والفئت الثورية الخرى في مجتمعنا مسالة ضرورية ،لتتمكن الطبقة العاملة من تعبئة طاقاتهــا الثوريــة الهائلـة
وتفجرها بشكل منظم لصالح تحررها وتحرر المجتمع.
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 - 2إن الحزب الثوري البروليتاري )الذي نكافح من أاجل المساهمة في بنـائه( هــو الطليعــة المكافحــة ،المجمعــة
والواعي ــة للطبق ــة العامل ــة ،وح ــتى يكـتس ــب ه ــذا الح ــزب ط ــابعه البروليت ــاري لب ــد أان تت ــوفر في ــه الخص ــائص
السياسية التالية:
أ
 أان يضــم فــي صــفوفه الفصــائل والعناصــر العماليــة الطليعيــة فــي النضــال وال كـثر وعيــا مــن الناحيــة السياســية.ويجب أان أ
تتبوا العناصر البروليتارية المواقع القيادية والستراتيجية داخل الحزب.
أ
 أان يعتمد على إيديولوجية الطبقة العاملة ،الماركسية اللينينية ،كمنظور للعالم ،كاداة للتحليل وكمرشد فــيالعمل ،أوان يتمكن هذا الحزب من التطبيق الخلق للماركسية اللينينية على واقع بلدنا أوامتنا العربية.12
 إن الحزب البروليتاري يجب أان يتبنى كمبدإ تنظيمي أاساسي ،المركزية الديموقراطية ،أوان يعمل على تطبيقهــذا المبـ أـدا بشــكل خلق ليضــمن مشــاركة كافــة أاعضــاء الحــزب فــي تحديــد خطــه وتوجهــاته ،وليضــمن الوحــدة
أ
أ
والفعالية والسرعة في الممارسة النضالية .كما يجب أان يشكل النقــد والنقـد الـذاتي السـلوب الساســي لمعالجــة
التناقضات الداخلية للحزب وضمان تطوره.
 يجــب أان يكــون للحــزب علقــات وطيــدة وعضــوية مــع الطبقــة العاملــة ،أوان يكــون دائــم النصــات لمشــاكلهاولمطامحها حتى ل يسقط الحـزب فــي العزلــة عـن الطبقــة العاملــة وعـن الجمـاهير الكادحـة ،وبعبـارة أاخـرى ،مـن
أاجــل تحديــد خطــه وتوجهــاته ،يجــب أان يعتمــد الحــزب علــى خــط الجمــاهير أوان يظــل الــذهاب واليــاب مســتمرا
بين الطبقة العاملة والطليعة ،وكافة الجماهير وبين النظرية والممارسة.
 أواخي ـرا لب ــد للح ــزب البروليت ــاري أان يك ــون ل ــه برنام ــج واض ــح يس ــتجيب للمطام ــح القريب ــة والبعي ــدة للطبق ــةالعاملــة ،وللمطامــح التحرريــة لكافــة الكــادحين .وقــد أراينــا ســابقا أان هــذا البرنامــج يتضــمن برنامجــا أادنــى ،وهــو
يلتقي مع برنامج الثورة الوطنية الديموقراطية الشــعبية ،وبرنامجــا أاقصــى هـو برنامــج الثــورة الشــتراكية والنتقــال
نحو المجتمع الشيوعي.
 12ـ بالنسبة لبناء الحزب الشيوعي وهويته ،تقول الوثيقة أانه "يعتمد على إيديولوجية الطبقة العاملة ،الماركسية – اللينينية ،كمنظور
أ
للعــالم ،كــاداة للتحليــل وكمرشــد فــي العمــل ،أوا ن يتمكــن هــذا الحــزب مــن التطــبيق الخلق للماركســية – اللينينيــة ،علــى واقــع بلدنــا
أوامتنا العربية".
آ
لعــل صــاحب الوثيقــة تــذكر علــى حيــن غــرة أان هنــااك" أامــة عربيــة" غــابت عنــه فــي منظــوره الســتراتيجي أواصــبح الن لزمــا قيــام الحــزب
بالتطبيق الخلق للماركسية – اللينينية عليها !!...
من جهة أاخرى فالحديث عن الماركسية – اللينينية هنا ،بعد التخلي عن الخــط النظـري للمنظمـة فيمـا يخـص التحريفيـة العالميـة وخــط
أ
أ
ماو تسي تونغ وموقعنا الممي ضـمن خـط الثــورة العالميــة ،وبعـد التخلــي عـن البعـاد المختلفـة للسـتراتيجية الثوريــة فل يعـدو أان يكـون
محاولة تغطية الشمس بالغربال عن خط تحريفي جديد سيهيء مرحليا للتخلي نهائيا عن الماركسية – اللينينية.
19

أ
أ
من وثائق "إلى المام" ـ المرحلة الثانية 1980 :ـ  1994ـ الخط التحريفي :الطور الول 1980 :ـ 1985

 - 3ما هي التشكيلة الجتماعية للحزب؟ إن ذوي النزعة العمالية يعتبرون أان حزب البروليتاريــا يجــب أان يكــون
أ
حزبــا عماليــا فقــط  ،أوان ل يضــم فــي صــفوفه ســوى العمــال .ونحــن نعتــبر هــذا منظــورا خاطئ ،لنــه يتجاهــل أان
هناك فئت اجتماعية ثورية داخل المجتمع ،مستعدة للعمل الثوري على أارضية مصالح ومطامــح البروليتاريــا،
أ
أ
ولنه ل يدرك بان الطبقة العاملة من أاجل تبلور وعيها الثوري لبد أان ترتبط كـفاحيا و وضعيا بواســطة طليعتهــا
بمجمـوع الجمـاهير الشـعبية .لهـذا نعتـبر أان الحـزب البروليتـاري يجــب أان يضـم فــي صـفوفه إلـى جـانب الفصـائل
البروليتارية الطليعية الــتي يجــب أان تحتــل المواقــع القياديــة والســتراتيجية داخـل الحــزب ،الفصــائل والعناصـر
أ
الطليعية من الطبقات والفئت ال كـثر ثورية فــي المجتمــع .هكـذا فــإن الحــزب سيتشــكل مـن العمــال والفلحيـن
الفقـراء أواشــباه البروليتاريــا والمثقفيــن الثـوريين .وهــذا مــا سيســمح للحــزب بالرتبــاط ليــس فقــط بالطبقــة العاملــة
ولكن كـذلك بكافــة الجمــاهير الشـعبية ،وهـذا مـا يجعـل منـه الطليعــة المكافحــة المنظمــة والواعيــة ،ليــس فقــط
بالنســبة للطبقــة العاملــة ولكــن بالنســبة لكافــة الجمــاهير الشــعبية المناضــلة .وهــذا مــا يضــمن القيــادة السياســية
البروليتارية لكافة الجماهير الشعبية.
 - 4يتضــح مــن خلل خصــائص الحــزب البروليتــاري المســطرة أاعله ،أان هــذا الحــزب غيــر موجــود ببلدنــا رغــم
ادعــاء بعــض القــوى السياســية )حــزب التقــدم والشــتراكية أواحيانــا التحــاد الشــتراكي للقــوات الشــعبية والتحــاد
أ
الوطني للقوات الشعبية( بانها تمثل الطبقة العاملة أاو تعبر عن مصالحها.
أ
إن المحاولــة الولــى لبنــاء حــزب البروليتاريــا والــتي ارتبطــت باســم "الحــزب الشــيوعي المغربــي" الــذي تــم إنشــاؤه
عـام  1943قـد بـاءت بالفشـل ،نظـرا للخــط التحريفــي اليمينــي لهــذا الحــزب ،والــذي تجســد بشـكل سـاطع مــواقفه
أ
المتخاذلة من المسالة الوطنية في فترة معينة خلل العهد الستعماري ،ثم فــي مــواقفه الصــلحية مــن الحكــم
الرجعــي ومــن قضــايا الجمــاهير الشــعبية فــي عهــد الســتعمار الجديــد .أامــا حــزب التقــدم والشــتراكية الــذي ينصــب
نفســه كــوارث "للحــزب الشــيوعي المغربــي" ,فــإنه مجــرد حــزب برجــوازي صــغير ،إصــلحي شــوفيني ،ل علقــة لــه
بالمطامح العميقة للطبقة العاملة.
 - 5إن المحاول ــة الثاني ــة لبن ــاء الح ــزب الش ــيوعي الماركس ــي اللينين ــي المغرب ــي ،وال ــتي ارتبط ــت باس ــم "الحرك ــة
آ
الماركســية اللينينيــة المغربيــة" الــتي بــرزت كـفصــائل منظمــة منــذ  1970قــد فشــلت لحــد الن فــي تحقيــق هــدفها
الرئيسي ،ول زال مطروحا على الحركة الماركسـية اللينينيـة كحركـة للثـوريين الـذي يتبنـون الماركسـية اللينينيـة،
والــذين يعملــون مــن أاجــل بنــاء الحــزب البروليتــاري ،أان تســتخلص الــدروس والعــبر مــن تجربتهــا الغنيــة ،أوان
تواصل كـفاحها من أاجل الندماج بالطلئع البروليتارية وانصهار الماركسية اللينينية بالحركة العمالية.
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إن الخطوات التي نعتبرها أاساسية بالنسبة للحركــة الماركســية اللينينيــة المغربيــة ،مـن أاجـل التقــدم علـى طريـق
بناء الحزب الشيوعي ،تكمــن أاول فــي نضـال كافــة الفصـائل والمجموعــات الماركســية اللينينيــة مـن أاجـل التجــذر
وسط العمال والفلحين ،ثانيــا فـي النضـال مــن أاجـل الوحـدة التدريجيــة للحركـة الماركسـية اللينينيـة ،ثالثـا فــي
الص ـراع الديولــوجي والسياســي ضــد النفــوذ الــبرجوازي والــبرجوازي الصــغير وســط الطبقــة العاملــة ،وذلــك مــن
أ
أاجل اجتذاب العناصر البروليتارية المناضلة )التي يتواجد عدد كبير منها داخل الحزاب الصلحية المتشذقة
أ
بالش ــتراكية وداخ ــل النقاب ــات المناض ــلة ( لل ــوعي الماركس ــي اللينين ــي ودفعه ــا لتق ــوم ه ــي الخ ــرى بواجبه ــا ف ــي
المساهمة في بناء الحزب المستقل للطبقة العاملة.
أ
 - 6وفي الخير نسجل أان مهمة بناء الحزب الشيوعي للبروليتاريا وتوطيده وتصليبه ،مسلسل طويل وشــاق قــد
يســتغرق طيلــة مرحلــة الثــورة الوطنيــة الديموقراطيــة الشــعبية ،يســتمر خلل مرحلــة الثــورة الشــتراكية نفســها.
أ
لكنــه مــن الضــروري اســتكمال الحلقــات الساســية مــن هــذا المسلســل فــي أاقــرب وقــت لتمكيــن البروليتاريــا مــن
لعب دورها القيادي في الثورة الوطنية الديموقراطية الشعبية.
أ
 -4مسالة التحالفات
أ
 - 1إن مشــاركة كافــة الطبقــات والفئت الجتماعيــة الشــعبية فــي الثــورة مســالة ضــرورية لنتصــار الثــورة الوطنيــة
الديموقراطيــة الشــعبية .لهــذا يطــرح علــى الشــيوعيين المغاربــة ليــس فقــط تحديــد العــدو بدقــة ،ولكــن كــذلك
لتحدي ــد الق ــوى الثوري ــة ف ــي ك ــل مرحل ــة وف ــي ك ــل ف ــترة م ــن ف ــترات ه ــذه المرحل ــة ،وتحدي ــد م ــن ه ــم الحلف ــاء
الستراتيجيين للطبقة العاملة ،ومن هم حلفاؤها المؤقتين ،ومن هي القوى التي يجب ال كـتفاء بتحييدها.
إن تحديــد العــدو وتحديــد الحلفــاء ل يكـفــي ،بــل يجــب بنــاء وهيكلــة التحــالف الشــعبي فــي إطــار مــا يمكــن نعتــه
حاليا بالجبهة الوطنية الديموقراطيـة الشــعبية )مــن دون أان نعـرف مـا هـو السـم الـذي ســتحمله هـذه الجبهـة فـي
المستقبل( والتي تضم كافة القوى المعبرة عن مصالح الطبقات والفئت الشعبية :الطبقة العاملة ،الفلحين،
أاشباه البرولتاريا ،البرجوازية الصغيرة ،الجناح التقدمي من البرجوازية الوطنية.
 - 2إن الجبهة الوطنيـة الديموقراطيــة الشـعبية تشـكل إلـى جـانب الحــزب البروليتـاري والجيـش الشـعبي ،إحــدى
أ
الدوات الثلث الرئيسـية لنتصــار الثـورة الوطنيــة الديموقراطيــة الشــعبية واسـتكمال مهامهــا وفتــح الطريـق أامــام
الثورة الشتراكية .فبدون هذه الجبهة ستظل القوى الثورية مبعثرة ويصعب عليها النتصار على العدو الطبقي.
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أ
 - 3إن قيــادة الطبقــة العاملــة وحزبهــا الشــيوعي للجبهــة الوطنيــة الديموقراطيــة الشــعبية مســالة ضــرورية لضــمان
النتصار الشامل للثورة الديموقراطية الشـعبية ،وإنجـاز كافــة مهامهــا وفتــح الطريـق أامــام الثـورة الشـتركية .لكنــه
أ
من الخاطئ رهن قيام هذه الجبهة والمشاركة فيها بالقدرة الفعلية للطبقة على قيادتها .إن الشرطين الساســيين
لمشاركة الحزب الشيوعي ) أاو القوى الماركسية اللينينية قبل إنشاء الحزب الشيوعي( فـي هـذه الجبهــة همـا أاول،
أان تخــدم الجبهــة مصــلحة الثــورة الشــعبية ،وثانيــا ،أان يحــافظ الحــزب علــى اســتقلليته الديولوجيــة والسياســية
أ
والتنظيميــة بالنســبة للقــوى الخــرى المشــاركة فــي الجبهــة .إن الســتقللية تســمح للحــزب الشــيوعي مــن مواصــلة
كـفاحه الخاص على أاساس برنامجه ،إلى جانب المساهمة بتفاني وإخلص في النضال الوحدوي داخل الجبهــة
الوطنية الديموقراطية الشعبية ،وهذا ما يوفر تدريجيا للطبقة العاملة وحزبها الشيوعي شروط قيادتها للجبهة.
 - 4إن التحــالف الفلحــي العمــالي بقيــادة الطبقــة العاملــة وحزبهــا هــو العمــود الفقــري لتحــالف الطبقــات والفئت
الشــعبية ،ذلــك أان الطبقــة العاملــة هــي الطبقــة الثوريــة حــتى النهايــة والطبقــة المؤهلــة لقيــادة الثــورة ،بينمــا
الجماهير الفلحية )نقصد بالجماهير الفلحية الفلحون الفقراء والمتوسطون( وخاصة منهـا جمـاهير الفلحيـن
الفق ـراء ،تشــكل القــوة الرئيســية للثــورة ،نظ ـرا لوزنهــا العــددي ) أاكـثر مــن نصــف ســكان البلد فلحــون( ونظ ـرا
لمصلحتها في الثـورة الناجمــة عمـا تعيشــه مــن اســتغلل واضــطهاد وقهــر ،بـدون مشــاركة الجمــاهير الفلحيــة فــي
الث ــورة ف ــإن الث ــورة الوطني ــة الديموقراطي ــة الش ــعبية ل ــن تع ــرف طريقه ــا نح ــو النتص ــار .إن التح ــالف العم ــالي
الفلحي ،هو تحالف استراتيجي بين الطبقــة العاملــة والجمـاهير الفلحيــة .إن هـذا التحــالف خلفــا للتحــالف مــع
البرجوازيـ ــة الوطنيـ ــة أاو حـ ــتى مـ ــع فئت البرجوازيـ ــة الصـ ــغيرة ،سـ ــيظل قائمـ ــا طيلـ ــة مرحلـ ــة الثـ ــورة الوطنيـ ــة
الديموقراطية الشعبية ،وخلل مرحلة الثورة الشتراكية نفسها.
إن بنــاء التحــالف العمــالي الفلحــي يتــم بالعمــل فــي التجاهــات التاليــة :أاول انــدماج بعــض الطلئــع الفلحيــة
المناضــلة داخــل الحــزب البروليتــاري مــع تبنيهــا لبرنامــج الحــزب المتكامــل ولتصــور البروليتاريــا للثــورة ،ثانيــا،
انضــمام الفلحيــن المناضــلين للمنظمــات الجماهيريــة أاو الشــبه جماهيريــة المرتبطــة بــالحزب الشــيوعي ،والــتي
تناضــل بارتبــاط مــع الحــزب علــى قاعــدة برنامــج الثــورة الوطني ــة الديموقراطي ــة الش ــعبية المطــروح مــن طرف ــه،
وخاصــة برنــامجه فيمــا يخــص الثــورة الزراعيــة .ثالثــا ،يمكــن للتحــالف العمــالي الفلحــي أان يتخــذ كــذلك شــكل
تحالف بين الحزب الشيوعي ومنظمات سياسية ذات طابع فلحي.
 - 5كمــا أان بنــاء الحــزب الشــيوعي للبروليتاريــا مسلســل طويــل وشــاق ،فــإن بنــاء الجبهــة الوطنيــة الديموقراطيــة
الشــعبية ليســت عمليــة يمكــن إنجازهــا بيــن عشــية وضــحاها ،بــل هــو مسلســل طويــل ويــواكب مسلســل بنــاء
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الحــزب الشــيوعي .إنهمــا عمليتــان مترابطتــان .فبقــدر مــا يتقــدم الشــيوعيون المغاربــة فــي بنــاء الحــزب ،بقــدر مــا
أ
يتــوفرون علــى الداة الفعالــة والحازمــة لبنــاء الجبهــة .وبقــدر مــا يتقــدم الثوريــون بمــا فيهــم الشــيوعيون فــي بنــاء
الجبهة ،بقدر ما يتقدم كـفاح أاوسع الجمـاهير ضـد العـدو الواحــد ،وتتــوفر الشـروط للتقــدم فــي بنـاء الحــزب .لكــن
القطــب الرئيســي فــي عمليــة بنــاء الحــزب وبنــاء الجبهــة يظــل هــو بنــاء الحــزب ،ولهــذا يبقــى اهتمــام الشــيوعيين
الرئيسي هو بناء الحزب البروليتاري.
 -6إن مسلسل بناء الجبهة الوطنية الديموقراطية الشعبية يتضمن جانبين:
أ
أ
الجــانب الول يتعلــق ببنــاء التحــالف الطبقــي للطبقــات والفئت ذات المصــالح الساســية فــي الثــورة  ،وهــذا مــا
يتطلب تجذر المنظمات الماركسية اللينينية )والحزب الشيوعي لحقا( داخـل هـذه الطبقــات والفئت وتنظيمهــا
وما يتطلب بصفة خاصة بناء التحالف العمالي الفلحي.
الجــانب الثــاني مــن مسلســل بنــاء الجبهــة هــو التحــالف السياســي علــى أاســاس برنامــج الجبهــة ،برنامــج جبهــوي
واضح محدد جماعيا ،وفي إطار تنظيم جبهوي واحد لكافة القوى الثورية والجماهيريـة ومـع حفـاظ هـذه القـوى
على استقلليتها السياسية والتنظيمية.
تجدر الشارة إلى أان التحالف الجبهوي في إطار الجبهة الوطنية الديموقراطية الشعبية يواكبه بالضرورة الصـراع
بيــن مكونــات هــذا التحــالف ،لكــن هــذا الص ـراع يكــون ديموقراطيــا ويتــم علــى أاســاس مقولــة "وحــدة – صـراع –
وحدة" أاي أان الصراع ينطلق من الرغبة في الوحدة وينتهي بتعزيز الوحدة.
يتضح مما سبق أان الجبهة الوطنية الديموقراطية الشعبية ،التي يجب أان يناضل الثوريون من أاجل بنائها هــي
فــي نفــس الــوقت تحــالف مــن فــوق ،بيــن قيــادات المنظمــات المتحالفــة وكــذلك تحــالف منظــم علــى مســتوى
القواعد.
 - 7إن بناء الجبهة ،وهو كما أراينا سابقا مسلسل طويـل ومعقـد ،يتطلــب كمهمــات فـي الفـترة الحاليـة مــن جهـة،
تجــدر المنظمــات الماركســية اللينينيــة داخــل العمــال والفلحيــن ،ومــن جهــة ثانيــة النضــال المســتمر مــن أاجــل
تكريس التقاليد النضالية الوحدوية ،وضرب الحلقية المقيتة التي تعاني منها الحركة التقدمية المغربية والحركة
الثورية بصفة خاصة .لهذا يجب الستمرار في النضال مــن أاجــل الوحــدة النضــالية لكافــة المناضــلين التقــدميين
المخلص ــين لقض ــية الجم ــاهير ،وم ــن أاج ــل بن ــاء تنس ــيق ث ــوري بي ــن التنظيم ــات الثوري ــة لمواجه ــة المبريالي ــة
والرجعيــة ،ولــدعم كـفــاح الجمــاهير الشــعبية مــن أاجــل الحريــات الديموقراطيــة ،وتحســين أاوضــاعها المعاشــية
والجتماعية.
23

أ
أ
من وثائق "إلى المام" ـ المرحلة الثانية 1980 :ـ  1994ـ الخط التحريفي :الطور الول 1980 :ـ 1985

أ
أ
 - 8وننهــي هــذه الفقــرة حــول مســالة التحالفــات ،بالتاكيــد علــى ضــرورة بنــاء تحالفــات قويــة بيــن الحــزب الشــيوعي
المغربي ) أاو المنظمات الماركسية اللينينية حاليا( ،والقوى الشيوعية على الصعيد العربي والعالمي ،13وكذا مع
كافة القوى التقدمية المناهضة للمبريالية والصهيونية والرجعية في الوطن العربي وعبر العالم.
إن الثورة في المغـرب ســتكون مـن صـنع الجمـاهير الشـعبية ،الــتي يجـب أان تعتمـد علـى طاقاتهـا الثوريـة أاساسـا.
أ
لكــن هبــوب المبرياليــة والرجعيــة العربيــة لمســاندة ودعــم البرجوازيــة الكمبرادوريــة ومل كــي الراضــي الكبــار
أ
ببلدنــا وبجميــع الوســائل ،ســيجعل مــن دعــم القــوى الثوريــة العربيــة والعالميــة للثــورة المغربيــة ،مســالة ذات
أ
أاهمية كبيرة ،مما يتطلب من الشيوعيين المغاربة الهتمام بمسالة التحالفات على الصعيد العربي والعالمي.
 -5أاسلوب حسم السلطة
أ
 - 1إن المشكل الساسي في الثورة الشعبية هو مشكل السلطة .كيــف يمكــن للجمــاهير الشــعبية أان تقضــي علــى
أ
أاعــدائها الطبقييــن ،المبرياليــة والبرجوازيــة الكمبرادوريــة ومل كــي الراضــي الكبــار ،وعلــى س ــلطتهم الرجعيــة
وتستبدلها بالسلطة الشعبية؟ هل يمكن أان يتـم ذلـك عـبر المســاومة مـع العـدو الطبقـي؟ عـبر العمـل مـن أاجـل
أ
أ
الحصــول علــى الغلبيــة فــي البرلمــان أاو حــتى فــي "المجلــس التاسيســي"؟ عــبر النضــالت الجماهيريــة الســلمية؟
قطعا،ل.
أ
فجميع الساليب الصلحية مهما تنـوعت لـن تسـمح أابـدا للجمـاهير الشــعبية مـن هـزم العـدو الطبقـي .إن القـوى
الرجعيــة الــتي تحــرم الجمــاهير وقواهــا المناضــلة مــن أابســط الحريــات الديموقراطيــة ،وتــواجه تحركاتهــا النضــالية
بـالقمع والرهـاب ل يمكنهــا أان تتخلـى عـن المصــالح القتصــادية وســلطتها السياســية مــن تلقــاء خاطرهــا ،وبـدون
مقاومــة شرســة لطموحــات الجمــاهير الشــعبية للنعتــاق والتحــرر .لهــذا فــإن العــزم الثــوري هــو الســبيل الوحيــد
لمواجهــة العــزم الرجعــي ،والقضــاء علــى ســلطة الكمــبرادور والمعمريــن الجــدد ،واســتبدالها بالســلطة الشــعبية
والشروع في بناء المجتمع الجديد.
أ
أ
أ
 13ـ جـاء فـي مسـالة التحالفـات مـا يلـي " :وننهـي هـذه الفقـرة حـول مسـالة التحالفـات بالتاكيـد علـى ضـرورة بنـاء تحالفـات قويـة بيـن الحـزب
الشيوعي المغربي والقوى الشيوعية على الصعيد العالمي والعربي" .
وكما قلنا سابقا ،سيتذكر صاحب الوثيقة أان هناك أا حزابا شيوعية عربية وقوى شيوعية على الصعيد العالمي وجب التحالف معها.
في غياب مفاهيم ثورية ماركسـية – لينينيـة أاساسـية حــول التحريفيـة العالميـة وحــول "الشـتراكية المبرياليـة" وحـول النضـمام الواضــح
لخط الثورة العالمية ،فهاته المفاهيم المستعملة ل تعني أاكـثر من التحالف مع التحريفية عربيا وعالميا.
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أ
إن إحــدى المقــاييس الساســية الــتي تميــز الثــوريين عــن الصــلحيين ،وعــن مختلــف أاصــناف النتهــازيين هــو
الموقــف مــن العنــف الثــوري كضــرورة للقضــاء علــى ســلطة العــدو الطبقــي واســتبدالها بســلطة الشــعب .14إل أان
أ
التاكيــد علــى هــذه الضــرورة ل يجــب أان يــؤدي إلــى احتقــار النضــال الســلمي للجمــاهير .فهــذا النضــال يلعــب دورا
هاما جدا في تهيــيء الكـفاح الجمـاهيري العنيــف ،كمــا أان الجمـاهير تســتمر فــي خوضــه حــتى بعـد انــدلع الكـفـاح
الثوري المسلح وبالموازاة مع هذا الكـفاح.
أ
 -2إن أاسلوب العنف الثوري الصحيح هو العنف الثوري الجماهيري .15إننا كشيوعيين نؤمن بان الثورة الشعبية
أ
ســتكون مــن صــنع الجمــاهير الــتي هــي ،وهــي وحــدها صــانعة التاريــخ .لهــذا فإننــا ل نتفــق مــع جميــع الشــكال
أ
أ
النخبوية أاو الفوقية للعنف الثوري ،تلك الشكال التي ل تشارك فيها الجماهير رغم تصفيقها في بعض الحيان
للنخب ــة الثوري ــة ال ــتي تق ــوم به ــا .م ــن ه ــذا المنطل ــق يت ــم تفس ــير معارض ــة الش ــيوعيين للنقلب ــات العس ــكرية
للبلنكيــة ،للغيفاريــة ولجميــع أاشــكال العنــف الثــوري الــتي تصــارع فيهــا النخــب الثوريــة أاجهــزة الدولــة القمعيــة
بمعزل عن الجماهير.
 - 3إن العنف الثوري الجماهيري يجب أان يكون منظما حتى ل يتم السقوط في العفويــة ،الــتي تـؤدي إلــى إهـدار
أ
الطاقات الثورية الجماهيرية ثم إلى الفشل والياس.
 14ـ ليس حمل السلح في حد ذاته كافيا لتحديد الفرق بين الثوريين والصلحيين ،فقد أابانت التجربة خاصة في أامريكا اللتينية عن
أ
ظهور حركات إصلحية أاو تحريفية مسلحة )التوباماروس في الروغواي ،الفارك في كولومبيا ،الجبهــة الســاندينية فــي نيكــاراغوا ،الحركــة
الزباطية في المكسيك .(...
أ
 15ـ فيما يخص شكل العنف ،تقول الوثيقة " :إن اسلوب العنف الثوري الصحيح هو العنف الثوري الجماهيري"  ،إن هذه الجملة الـتي
سيرددها التحريفيون الجدد لسـنوات طويلــة قبـل أان يتبنـوا خــط النضـال السياســي السـلمي بوضــوح ،ستصـبح تميمــة )حــرزا( يتقــون بهــا
أاي نقاش حول استراتيجية ثورية حقيقيــة ،بـل يواجهـون بهـا خصــومهم باعتبارهــا السـتراتيجية الحقيقيــة ،بــل إن صــاحب الوثيقــة نفسـه
سيدافع عن وثيقته باسم واقعية "الغموض" في تحديد الخط الستراتيجي كما جاء في أاحد الوثائق .
وسيلحظ القـارئ أان الوثيقـة فــي فصـلها حـول حسـم السـلطة ،أان الحـديث عـن تمرحـل العنـف الجمـاهيري المنظـم مــن الطـابع الـدفاعي
أ
إلـى حـدود تاسـيس أانويــة أاولـى لحـزب شـعبي ،يغيـب عنـه أاي تصــور اســتراتيجي لـذلك العنـف يقــود اسـتعماله مــن مرحلـة إلــى أاخـرى ،بـل
أ
أ
هناك عنف دفاعي يعمل خارج أاي طرح استراتيجي ،إلى أان يقع تراكـم عفــوي يقــود إلــى تاسـيس جيـش شـعبي لمواجهـة الجهـزة القمعيــة
للعــدو الطبقــي  .فل فــي النقطــة الثالثــة أا و الرابعــة فــي هــذا الفصــل نســتطيع تــبين مــن هــو هــذا العــدو الطبقــي ول مــن هــو بــديله السياســي
أ
الطبقــي ،ول شـكل السـلطة السياسـية الثوريــة البديلـة ،كـل مـا هنالـك فالعـدو هلمـي غيـر مرئــي والهـداف كـذلك غيـر واضــحة ،فـالعنف
أ
حتى في ظل "نظرية تراكم القـوى" التحريفيـة يظـل بـدون هـدف اسـتراتيجي اللهـم إل مواجهـة الجهـزة القمعيـة للعـدو الطبقــي  ،علمـا أان
المنظــور الــدفاعي المحــض للســتراتيجيات العســكرية الثوريــة قــد أابــان منــذ ســتينيات القــرن  20عــن فشــله ،كمــا تــبين ذلــك تجــارب
"مليشيات الدفاع الذاتي الثوري" في أامريكا اللتينية .
أ
تقــع الوثيقــة فــي مجموعــة مــن الخطــاء عنــدما تحــاول القيــام بمقارنــة بيــن مختلــف نمــاذج العنــف الثــوري ،لتــبرير تخليهــا عــن اســتراتيجية
حرب التحرير الشعبية ،ويقوم هذا الخلــط بالنسـبة لثلث تجـارب وهـي التجربــة الصــينية ،التجربــة الفيتناميــة والتجربــة الســاندينية ،ول
أ
نريد هنا الطالة في الموضوع لن ذلك سيدخلنا في حقل تصنيف الستراتيجيات الثورية وليس هذا مجال للخوض في هذا الموضوع .
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إن تنظيم العنف الثوري للجماهير في هذا الميدان يتم علـى واجهــتين :فمــن جهــة أاولـى يتــم بالعمـل علـى تفجيـر
أ
الطاقــات الخلقــة للجمــاهير فــي هــذا الميــدان ،وتــدريبها علــى أاســاليب النضــال الجمــاهيري العنيــف ،وتــاطير
أ
أ
مبادراتها الثورية العنيفة ،وذلك لتتمكن من الدفاع عن نفســها أاثنــاء هجومــات الجهــزة القمعيــة باقـل مــا يمكــن
من الخسائر في صفوف أاعدائها .ومن جهة ثانية وفي ظرف معين من تقدم مسلسل الثورة ،تقوم القوى الثورية
أ
وعل ــى أراس ــها الح ــزب الش ــيوعي بإنش ــاء أاجه ــزة ثوري ــة كانوي ــة أاول ــى للجي ــش الش ــعبي ،ال ــذرع المس ــلح للجم ــاهير
أ
أ
الشعبية أواداتها الساسية في مواجهة الجهزة القمعية للعدو الطبقي.
 - 4إن القوى الثورية حتى عندما تتقدم في التجدر وسط الجماهير ،في توحيـد نفســها وبنـاء قواهـا سـتبقى خلل
فترة معينة ضعيفة بالنسبة للعدو ،الذي يتوفر على إمكانيات ذاتية وسياســية واقتصــادية كــبيرة جــدا ،بالنســبة
لمكانيات القــوى الثوريـة .لهــذا فــإن السـتراتيجية الكـفاحيــة الــتي سـتتبناها القـوى الثوريـة ،يجــب أان تســمح لهــا
بتعزيــز قواهــا باســتمرار وإضــعاف قــوى أاعــدائها .لــذا فــإنه مــن المحتمــل أال يقتصــر العنــف الثــوري الجمــاهيري
المنظــم فــي حالــة بلدنــا علــى بعــض المواجهــات الحاســمة مــع العــدو الطبقــي ،وإن مــن المحتمــل جــدا هــو أان
يشكل هذا العنف الثوري الجماهيري مسلسل طويل قد يتطور ويتعمق مع الزمن .
 -5إن الثورة الشعبية ببلدنا ستكون من صنع الجماهير الثورية في المدن والبوادي.
أ
خلفا للصين أاو الفيتنام خلل النصف الول من هذا القرن ،واللذين كانا بلدين فلحيين ) %10من السكان
فق ــط ف ــي الم ــدن ،بروليتاري ــا قليل ــة ع ــدديا( ف ــإن بلدن ــا تت ــوفر عل ــى طبق ــة عامل ــة قوي ــة بالمقارن ــة م ــع البل ــدين
آ
المذكورين انذاك وتتميز بكون  %40من ســكانه يوجــدون فـي المـدن ،وهـذه النســبة ترتفـع باسـتمرار وبسـرعة،
ففي الصين والفيتنام لعبت الباديـة والفلحــون الـدور الرئيسـي والحاســم فـي الثـورة ،بينمـا ظـل دور المـدن رغـم
أ
أاهميتــه ثانويــا بالنســبة للباديــة .أامــا فــي المغــرب فــإن المــدن ســتلعب بــدون شــك ،نظ ـرا لهميتهــا القتصــادية
والسياسية والجتماعية ولطاقاتهــا البشــرية دورا هامـا جــدا فــي الثـورة مـن بــدايتها )هـذا تؤكــده التجربــة التاريخيــة
للمقاومة ضد الستعمار بالمدن وكذا الطاقات الثورية التي تفجرت في المدن خلل سنوات السـتعمار الجديـد(
أ
إلــى نهايتهــا ،كمــا أان الباديــة ســتلعب هــي الخــرى دورا ل يقــل أاهميــة عــن دور المــدن ،وذلــك نظ ـرا لطاقاتهــا
البشرية والقتصادية ،وللدور السياسي والنضالي لجماهير العمال الزراعيين والفلحين.
إن الم ــدن والب ــوادي ستش ــارك إذن بش ــكل فع ــال ف ــي الث ــورة الش ــعبية ،كم ــا أان جمي ــع الفئت الش ــعبية ذات
المصــلحة أالساســية فــي الثــورة )الطبقــة العاملــة ،الفلحيــن الفق ـ ـر أ
اء،اشباه البروليتاريــا ،المثقفيــن الثــوريين(
أ
ستلعب دورها الساسي في مسلسل العنف الثوري ،الذي تواجه به الجماهير أاعــداءها .وســتكون قيــادة الطبقــة
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العاملــة وحزبهــا الشــيوعي لمسلســل العنــف الثــوري الجمــاهيري عــامل أاساســيا يســمح بتــوفير التنظيــم المحكــم،
آ
الفاق الواضحة ،طول النفس والنتصار الشامل على العدو الطبقي.
 - 6إن أاشــكال العنــف الثــوري الجمــاهيري المنظــم متعــددة .فهنــاك مثل النتفاضــة الجماهيريــة المســلحة ،كمــا
أ
حصل خلل ثورة أاكـتوبر  1917المجيدة ،هناك حرب التحرير الشـعبية الطويلـة المـد ،والـتي أادت إلـى انتصـار
الثــورة الصــينية والفيتناميــة ،هنــاك الشــكل الــذي اتخــذه العنــف الثــوري مــع الثــورة الســاندينية بالنيكــاراغوا،
والذي يدمج بين الشكلين السابقين مع الختلف عنهما معا ...
أاي شكل من العنف الثوري الجماهيري المنظم يصلح إذن لبلدنا؟
لقد أاعطينا فــي النقــط الســابقة بعـض الخصـائص الــتي يحتمــل أان يتخــذها العنــف الثـوري ببلدنــا ،لكــن التحديـد
أ
الــدقيق للشــكل أاو الشــكال الــتي ســيتخذها هــذا العنــف الثــوري الجمــاهيري المنظــم ،ســيمكن القيــام بــه فــي
المســتقبل مــع أاول ،تقــدم الشــيوعيين المغاربــة وتنظيمــاتهم فــي التجــدر وســط العمــال والفلحيــن ،ثانيــا مــع
أ
تعميق دراستنا لواقع بلدنا ولتجارب العنف الثوري للشعوب الخرى.
أامــا فــي الفــترة الحاليــة فــإن تبنــي صــيغة العنــف الثــوري الجمــاهيري المنظــم كــاف للقيــام بجميــع مهامنــا الثوريــة،
السياسية والتنظيمية والنضالية المستعجلة ،وعلى أراسها منظمتنا كمنظمة شيوعية ،مكافحــة ،صــلبة متجــدرة
وسط العمال والفلحين.
عيسى الوجدي
أ
صدرت الوثيقة بالداخل في أابريل  1982أواعادت نشرها مجلة "إلى المام" بالخارج ،عدد  4غشت 1982
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التخبط السياسي نتيجة حتمية
لمنهج الصراع بدون هوادة
1

)جواب على نص الرفيق مبروك المعنون  :نقاش نصوص القيادة المعدة للندوة(
تقديم :

آ
يخــوض الرفيــق منــذ عــدة شــهور ص ـراعا بــدون هــوادة ضــد القيــادة وضــد عــدد اخــر مــن الرفــاق ،وقــد كــرس لهــذا
أ
أ
الصـراع طاقــاته الساســية .ولــم يــتردد الرفيـق فــي اســتعمال جملــة مــن الســاليب الغيـر الرفاقيــة فــي الصـراع مثــل
التشــويه وقلــب الحقــائق ،وذلــك للطعــن فــي شــرعية القيــادة وتبيــان "بيروقراطيتهــا" .أامــا علــى الصـعيد السياســي
أ
فقــد اكـتفــى الرفيــق بالتلميــح إلــى "تحريفيــة" و"يمينيــة" الخــط الــذي تتبنــاه القيــادة ،وذلــك مــن دون ان يشــرح
الرفيق مبروك أاين تكمن هذه "التحريفية" وهذه اليمينية.
أ
عنــدما طرحــت القيــادة التحليــل السياســي الخيــر )"حــول الوضــع فــي المغــرب خلل عــام  2("1981للنقــاش،
اكـتفى الرفيق بتسجيل عـدم اتفــاقه علـى هـذا التحليـل ،بــدون أان يقـدم نقـدا واحــدا لهــذا التحليـل ،مـع العلــم أان
هــذا التحليــل كــان فرصــة ذهبيــة لتبيــان "يمينيــة" و"تحريفيــة" القيــادة ،وعــوض القيــام بالنقــد الرفــاقي الصــارم
أ
للخــط السياســي الــذي تــدافع عنــه القيــادة والمســطر فــي العديــد مــن النصــوص والرضــيات ،ظــل الرفيــق مــبروك
يردد بدون ملل نفس أاطروحاته الهادفة إلى الطعن في شرعية القيادة.
ملحوظة :
أ
أ
هناك اقواس داخل النص الصلي فارغة وتم نقلها كما هي .الهوامش  :من وضع موقع 30غشت.

 1ـ ـ صدرت هذه المقالة بهذا العنوان في النشرة الداخلية "الشيوعي" ،السلسلة الجديدة ،العدد رقم  5مكرر ،وتحمل تاريخ نهاية ماي
 ،1982وموقعة باسم رفيق قيادي  .وهي تدخل ضمن النقاشات التهييئية لندوة الداخل المنعقدة بتاريخ . 1983 /01 /30 - 29 – 28
المقالة عبارة عن رد صاحب وثيقة "القضايا الستراتيجية في الثورة المغربيـة" علـى وثيقــة أاخـرى بعنـوان "نقــاش نصــوص القيــادة المعـدة
للندوة" وهي موقعة باسم مبروك )عبد الرحمان النوضة( .
إن الطرفيــن معــا همــا مــن العناصــر القياديــة لمــا أاطلــق عليــه ب "إعــادة البنــاء" ،والنقــاش بينهمــا يعكــس إلــى حــد كــبير طبيعــة التصــورات
أ
"الستراتيجية" لصحاب "إعادة البناء" ،وما يهمنا هنا هو أاننا ننشر الوثيقة للمزيد من تسليط الضوء على حقيقة التصــورات الــتي تبنتهـا
وثيقــة "القضــايا الســتراتيجية فــي الثــورة المغربيــة" ،مــن خلل إب ـراز الجــوانب الــتي اعتمــدها صــاحبها فــي بنــاء مــا أاســماه ب "القضــايا
الســتراتيجية  ،"...والــتي أاس ــس م ــن خللهــا مــا يمك ــن تســميته ب"نظريــة الغم ــوض الس ــتراتيجي" ،أاو كيــف أاص ــبحت اللســتراتيجية
اس ــتراتيجية ،وذل ــك م ــن خلل دفــاعه ع ــن مش ــروعه ضــد النتقــادات الموجهــة إلي ــه ،ولك ــل ه ــذا أاهمي ــة كــبرى لكــون وثيق ــة "القض ــايا
الستراتيجية  "...قد تم تبنيها من طرف من عقدوا ندوة الداخل في نهاية يناير .1983
 2ـ ـ وثيقة سياسية تقدمت بها قيادة ما سمي ب "إعادة البناء" تضمنت مميزات الوضع السياسي بالمغرب سنة .1981
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أ
عندما شرع الداخل 3فــي تهيــيء النـدوة الداخليــة بـادر 4...إلـى مطالبـة القيـادة بـان تسـاهم فــي التهيــيء السياسـي
أ
للن ـ ــدوة بص ـ ــياغة بعـ ـ ــض الرضـ ـ ــيات المتعلقـ ـ ــة بالسـ ـ ــتراتيجية والتكـتيـ ـ ــك ،بالدعايـ ـ ــة والتنظي ـ ــم ،بالمركزيـ ـ ــة
أ
أ
الديموقراطية ،في حين يتكلف الداخل من جهة بإعداد الرضيات الخرى المتعلقة بتهيــيء الندوة )العمل فــي
الطبقــة العاملــة ،وســط المثقفيــن ،تقييــم تجربــة الــداخل  ،(...وقــد قبلــت القيــادة أان تقــوم بهــذا الــواجب علــى
أ
أ
شرط أان تشكل أارضيات القيادة والرضيات الخرى مجرد أارضيات للنقاش في الداخل ،وعلى شرط أان يتكلــف
أ
الداخل بصياغة مشاريع توصيات ترتكز على الرضيات والنقاشات الدائرة في الداخل لتقديمها للندوة.
وكانت القيادة في مستوى التزامها مع اللجنة ،إذ قامت بصياغة أاربع أارضيات كمساهمة في تهيــيء الندوة:
 (1القضايا الستراتيجية في الثورة المغربية.
 (2حول دعاية المنظمة.
(3القضايا التنظيمية الملحة.
 (4القضايا التكـتيكية في خط المنظمة.
وعند النتهاء مـن صـياغة كـل أارضــية علــى حــدى ،كــانت القيــادة تقـدمها لكافــة الرفــاق مــن ضــمنهم طبعـا الرفيـق
مبروك ،هكذا توفرت فرصة جديدة للرفيق مبروك مــن أاجـل النقـد الرفــاقي الصـارم للخــط السياســي الـذي تتبنــاه
القيادة وتبيان "تحريفية" و"يمينية" وكذا أاسس "بيروقراطيتها".
أ
كيف تعامل الرفيق مبروك مع هذه الرضيات ؟ هـذا مـا يوضــحه نصـه المعنـون "نقـاش أارضـيات القيـادة المعـدة
أ
أ
للندوة" ،والذي خصصه الرفيق مبروك لنتقاد الرضيات الثلث الولى للقيادة ،بالضافة إلى نص أاحد الرفــاق
أ
هنا حول العمل فــي الحيــاء الشــعبية ،فهــل تمكــن الرفيـق مـبروك مــن الكشــف عـن "بيروقراطيــة" و"يمينيــة" و
أ
أ
"تحريفيــة" القيــادة؟ هــذا مــا يمكــن لي رفيــق أان يتاكــد منــه بنفســه ،ومــن جهــتي أاعتــبر أان النهــج العــدائي فــي
الصـراع كمنطلــق للرفيــق مــبروك فــي نقــده للقيــادة  ،قــد أادى بــه إلــى الــدوران فــي حلقــة مفرغــة ،إلــى الســقوط فــي
الجزئيات ،وإلى العجز عن تقديم أاي نقد جدي لوجهات النظر السياسـية ،أواخيـرا رفــض أارضـيات القيــادة بـدون
اي مرتكز معلن عنه بدون تقديم أاي بديل.
 (2ممارسة بيروقراطية خطيرة جديدة للقيادة !
 3ـ ـ المقصود بالداخل فرع المنظمة الذي تم تجميعه ابتداءا من نهاية السبعينات ،وعرف هيكلته في بداية الثمانينات.
أ
أ
 4ـ ـ في النص الصلي هناك فراغ ،ونعتقد أان المر يتعلق باسم " مبروك".
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أ
أ
إن إحدى النتقادات الساسية الــتي يوجههــا مـبروك لرضـية "القضــايا السـتراتيجية فــي الثـورة المغربيــة" تتعلـق
أ
بإقدام القيادة على طرح هذه الرضية للنقاش داخل المنظمـة ،وحســب الرفيـق مـبروك "ليــس مـن حـق القيـادة
أان تطــرح أوان تعمــم داخــل المنظمــة أرايــا مثــل أارضــيتها المعنونــة " :القضــايا الســتراتيجية فــي الثــورة المغربيــة"
أ
والتي تدعو فيه إلى التخلي عن استراتيجية المنظمة  ...وإلى استبدالها باســتراتيجية أاخــرى مخالفــة ...لن واجــب
القيادة في أاي تنظيــم وفــي أاي حــزب مهمــا كــان هـو الســهر علــى تطـبيق الختيـارات الــتي حــددها المـؤتمر الـوطني
السابق.
إن الرفيــق مــبروك يــولي أاهميــة كــبرى لهــذا النقــد وهــذا مــا يمكــن أان يفســر تلــك المســالة الغريبــة ،والمتعلقــة
بإدخـ ــال هـ ــذا الن ـ ــص )نق ـ ــاش أارض ـ ــية القي ـ ــادة المتعلق ـ ــة بالن ـ ــدوة( 5ض ـ ــمن سلس ـ ــلة "ض ـ ــد اختصـ ــار المركزي ـ ــة
الديموقراطية" .6لهذا وجب علينا مناقشة هذا النقد :
ســبق لــي فــي التقــديم أان أاوضــحت أان مبــادرة القيــادة لطــرح أارضــية حــول القضــايا الســتراتيجية جــاء كاســتجابة
لطلــب لجنــة  7...لمســاهمة القيــادة فــي التهيــيء السياســي للنــدوة ،وبالتــالي فــإن القيــادة قــامت بواجبهــا عنــدما
أ
أ
أاقــدمت علــى طــرح هــذه الرضــية للنقــاش ،ول شــك أان الرفيــق مــبروك الــذي ينتظــر أادنــى خطــا فعلــي أاو وهمــي
ترتكبه القيادة لتوظيفه في إطار الصـراع العــدائي ،كــان أاول مــن سـينتقد القيــادة لعــدم اســتجابتها لطلــب اللجنــة
لو أان القيادة رفضت طلب اللجنة.
هذا من جهة ،ومن جهة أاخـرى إن واجــب أاي قيـادة فعليـة ليـس هـو فقـط" الســهر علـى تطـبيق الختيــارات الـتي
أ
حددها المؤتمر الوطني السابق" ولكــن كـذلك طــرح التحاليـل الملئمــة للوضــاع الجديـدة  ،وإن اقتضــى الحـال
طرح رؤى تكـتيكية واستراتيجية جديدة للنقاش الجماعي ،إن هذا الواجب يصبح أاكـثر إلحاحا بالنسبة لمنظمــة
أ
مثل منظمتنا أاصــبح خطهــا السياسـي مهــزوزا بعـد العتقــالت الكـبرى ،وبعــد الزمــة الــتي انفجــرت داخـل مجمـوع
الحملم  ،ومن هذا المنطق بادرت القيادة منذ  1979إلى القيام بهذه التحاليل السياسية وطرحت عدة أارضيات
 5ـ ـ المعني هنا وثيقة مبروك )ع .ن( "نقاش أارضية القيادة المتعلقة بالندوة".
 6ـ ـ "ضد اختصار المركزية الديموقراطية" عبارة عن سلسلة تضم مجموعة من الحلقات من توقيع مبروك ،أواصدرتها نشرة "الشيوعي".
والغريب أان مبروك الذي اشتهر بعدائه المطلق للرفاق الذين دافعوا عـن الخــط الثــوري وهـاجمهم بعنـف فـي وثيقــة شـهيرة تحــت عنـوان
"تعبــؤوا" خــاض مــن خللهــا حربــا بل هــوادة ضــد التجــاه الثــوري داخــل المنظمــة ،وصــلت حــد اســتنكار بعــض رفــاقه فــي "إعــادة البنــاء"
أ
أ
أ
لســاليب هــذا الخيــر .ومــن الغريــب أان مــبروك فــي مــواجهته لصــدقائه فــي "إعــادة البنــاء" قــد اســتعمل بشــكل انتقــائي بعــض أاطروحــات
الخط الثوري لمواجهة أاصدقائه في معركـته المستمرة من أاجل الستيلء على قيادة المنظمة ،وتبوء موقع الزعامة داخلها بكل الوسـائل
حتى الدنيئة منها.
أ
 7ـ ـ هناك فراغ في النص الصلي للوثيقة ،ولعل المقصود هنا ب "لجنة" لجنة الفرع بالداخل.
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هامــة للنقــاش )"وضــعية المنظمــة والمتطلبــات العاجلــة لعــادة البنــاء"" ،المهــام العاجلــة للمنظمــة"  8(...وردت
فيهــا مواقــف تصــحيحية لخــط المنظمــة  ،ل تتفــق بالضــرورة مــع مواقــف المنظمــة قبــل العتقــالت .فلمــاذا انتظــر
أ
الرفيـق مـبروك كـل هــذه السـنوات قبـل طــرح هـذا ال كـتشــاف الـديموقراطي العظيــم ! ولمــاذا فجــاة يصـدر الرفيـق
هذه الفتوى الجديدة بحرمان القيادة من حقها و واجبها فــي المبـادرة إلـى طــرح أارضـيات سياسـية للنقـاش داخـل
المنظمة مهما كانت أاهميتها.
إضافة إلى ذلك لماذا يصر الرفيق مبروك على تجاهل أان استراتيجية حرب التحرير الشعبية لم تحدد من طرف
النــدوة الوطنيــة ،وإنمــا حــددت مــن طــرف اللجنــة الوطنيــة بضــعة أاشــهر بعــد انتهــاء النــدوة الوطنيــة .9إن النــدوة
الوطني ــة ق ــد أاك ــدت عل ــى ض ــرورة الهتم ــام أاكـثر ب ــدور البادي ــة ف ــي الث ــورة ،أواوص ــت اللجن ــة الوطني ــة بتحدي ــد
استراتيجية المنظمة  .وهذا ما تم فعل من طرف اللجنـة الوطنيــة فـي منتصـف  ،1972كمـا تـم تسـجيل ذلـك فــي
النص حول "القضايا الستراتيجية".10
 8ـ الوثيقتــان معــا مــن أاولــى وثــائق مــا ســمي ب "إعــادة البنــاء" ،وللمزيــد مــن المعلومــات حولهــا انظــر دراســة "مسلســل تصــفية المنظمــة
الماركسية اللينينية  "...التي أاصدرها موقع " 30غشت".
أ
 9ـ إن الطريقة التي حاول بها كاتب المقال – الرد التاكيد على أان تبني استراتيجية حرب التحرير الشعبية ،قد تم في يونيو  1972بقرار
مـن اللجنـة الوطنيــة ،وبالتــالي ل علقـة للنــدوة الوطنيــة المنعقــدة فـي نهايـة دجنـبر  1971بدايـة ينــاير  1972بمدينـة الربــاط ،هــي محاولـة
ولشــك للتقليــل مــن أا هميــة تبنــي اســتراتيجية حــرب التحريــر الشــعبية ،ومــن تــم التقليــل مــن شــرعيتها  .ولوضــع القــارئ أامــام الحقيقــة
أ
أ
آ
التاريخية ،فإن الندوة الوطنية الولى قد تناولت في جدول أاعمالها مسالة السترلتيجية الثورية ،واسـتمعت إلــى اراء مختلفــة فـي ذلــك،
مـن بينهـا "اسـتراتيجية القواعـد الحمـراء المتحركــة" ،الــتي كـانت تحظــى باتفــاق أاغلبيـة الرفـاق حولهــا ،ورغـم أان النـدوة الوطنيـة لـم تتبنـى
استراتيجية محددة للمنظمة ،فإنها أاوصت بالحسم في ذلك قريبا  .وهو ما حصل حينما أاصـدرت اللجنـة الوطنيـة المنعقـدة فـي دورة لهـا
بمدينة الرباط  ،وثيقة "مسودة حول الستراتيجية الثورية" ،وذلك في يونيو  .1972وفي سياق التطور الذي عرفته المنظمة بعد صدور
وثيقة "عشرة أاشهر من كـفاح التنظيـم ،نقـد ونقـد ذاتــي" المعروفـة اختصـارا ب"تقريـر  20نونـبر  ،"1972أاصـدرت المنظمـة مجموعـة مــن
الوثائق يظهر أان صاحب المقالة إما أانه كان يجهلها أاو عمد على تجاهلها خدمة لموقفه ،ومن بيــن هــذه الوثــائق "الوضــع الراهــن والمهـام
أ
العاجلــة للحركــة الماركســية -اللينينيــة" )النــص الــداخلي ،وهــو نــص خــاص بــاطر المنظمــة( ثــم وثيقــة "مــن أاجــل خــط ماركســي – لينينــي
لح ــزب البروليتاري ــا  "...والوثيقت ــان المنش ــورتان عل ــى موق ــع " 30غش ــت" تتبني ــان اس ــتراتيجية ح ــرب التحري ــر الش ــعبية ،المعروف ــة ب
"اســتراتيجية القواعــد الحمـراء المتحركــة" ،وقــد قــامت وثيقــة "الوضــع الراهــن  "...بتعميــق أاطروحــات وثيقــة "مســودة حــول الســتراتيجية
أ
الثورية" بتاكيدها على ضرورة بنــاء خــط عسـكري ماركســي – لينينــي للمنظمـة ودعـم ذلــك ببنـاء مدرســة عسـكرية للمنظمــة  .وخلل سـنة
 1974أاصدرت قيادة المنظمة مشروع وثيقة للنظـام الــداخلي للمنظمـة ،ناقشـته كـل خليـا المنظمـة وتــوج ذلـك النقـاش بانعقـاد نـدوتين
أ
ل طر المنظمة بالدار البيضاء ،حيث تمت المصادقة على وثيقة النظام الداخلي بالجماع لتعلن الكـتابة الوطنية حســمها النهــائي لوثيقــة
أ
النظام الداخلي في اكـتوبر  . 1974وفي الديباجة الــتي وضـعت لنـص تلـك الوثيقــة كـان هنـاك تاكيـد علــى تبنــي اسـتراتيجية حـرب التحريـر
الشعبية.
أ أ
 10ـ ـ اخطا كاتب المقال في عنوان الوثيقة وعنوانها الصحيح هو "مسودة حول الستراتيجية الثورية".
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خلصــة القــول أان نقــد الرفيــق غيــر جــدي ،كمــا أانــه فــي تحــامله المتواصــل ضــد القيــادة يضــرب بالحقــائق عــرض
الحائط ،أواخيرا فإن الرفيق ،من أاجل إعطاء أاسس نظرية لهذا التحامل ،قد أ
بدا وبدون شــعور يســقط فــي نزعــة
ليبرالية ل علقة لها بالمركزية الديموقراطية كما يفهمها الشيوعيون.
 (3نقد مبروك لمضمون أارضية "القضايا الستراتيجية".
أ
إذا كــان انتقــاد مــبروك للشــكل الــذي طرحــت بــه الرضــية حــول القضــايا الســتراتيجية يفتقــد للجديــة ،فــإن نقــده
أ
لمضمون هذه ال رضـية هـو فــي مســتوى نقـده للشـكل ،ويتميـز بـالعجز عـن نقـد مضـمونها بشـكل جـدي ،بغيـاب
أادنى بديل ولو جنيني لما ينتقده وبالتخبط في التناقضات.
أ
 يقول الرفيـق مـبروك " :إن هــذه الرضــية اســتطاعت القيــام بمعجـزة ،حيــث اســتطاعت فــي مجمـوع  17صــفحةتلفــي تنــاول أايــة قضــية مــن القضــايا الســتراتيجية الحقيقيــة .والقضــايا الوحيــدة الــتي طــولت فيهــا هــي القضــايا
أ
المعروفة الماخوذة أاحيانا بشكل حرفي من تجارب الثورات الصينية والفيتنامية" )التسطير من عندي(.
أ
أ
أ
هذا هو النقد الول الذي يطرحه الرفيق باسلوب البولميك المبتذل .حسب الرفيــق مــبروك أان الرضــية إذن قــد
أ
أ
"تلفــت تنــاول أايــة قضــية مــن القضــايا الســتراتيجية الحقيقيــة" .بعبــارة أاخــرى وباســلوب الســاتذة المتعــالين،
يقـول الرفيـق مـبروك أان القيـادة خرجــت عـن الموضـوع ،لكـن أاي أاسـتاذ مهمــا بلـغ تعـاليه يقـوم بـواجبه وينبهـك
إلى الموضوع الحقيقي فيقول لك  :ها هي "القضـايا الســتراتيجية الحقيقيــة" الــتي كــان يجــب أان تتناولهــا  ،لكــن
مــبروك لــم يقــم بــذلك ،وتركنــا علــى جهــل تــام بفهمــه ل "القضــايا الســتراتيجية الحقيقيــة" ناهيــك عــن إعطائنــا
موقفه منها.
طيــب ،إذا كنــت أايهــا الرفيــق مــبروك تعتــبر أان قضــايا مثــل "التناقضــات الطبقيــة ،وطبيعــة الثــورة ،ومضــمون
الثــورة الوطنيــة الديموقراطيــة الشــعبية ،وعلقاتهــا بــالثورة اشــتراكية  ،والقيــادة الطبقيــة للثــورة ،وبنــاء الحــزب
الشـ ــيوعي ،والجبه ـ ــة الوطني ـ ــة الديموقراطي ـ ــة الش ـ ــعبية ،أواس ـ ــلوب حس ـ ــم الس ـ ــلطة ،ل تـ ــدخل فـ ــي "القض ـ ــايا
الســتراتيجية الحقيقيــة" ،فمـا هـو فهمـك للقضـايا السـتراتيجية ؟ إننـي فـي انتظـار الجـواب الـذي ل أاثـر لـه داخـل
أارضيتك.
أ
أ
 حســب الرفيــق مــبروك أان "القضــايا الوحيــدة الــتي طــولت فيهــا الرضــية ،هــي القضــايا المعروفــة ،المــاخوذةأاحيانا بشكل حرفي من تجارب الثورات الصينية والفيتنامية".

32

أ
أ
من وثائق "إلى المام" ـ المرحلة الثانية 1980 :ـ  1994ـ الخط التحريفي :الطور الول 1980 :ـ 1985

أ
إن الرفاق الذين سيطلعون على الرضية هم الـذين يمكنهــم أان يحــددوا هــل القضــايا الــتي تطرحهــا "معروفــة" أام
أ
ل .لكن المهم ليس هو هل الرضية تطرح قضايا "معروفة" أاو مجهولة ،المهم هو أان تجيب على السؤال التــالي
أ
 :هل تعتبر ما طرح في الرضــية صــحيحا أام ل .إن الرفيـق مــبروك يحــاول تفــادي الجــواب بنهــج أاسـلوب التعــويم.
أ
أ
إنه ل يقدر أان يقول أان ما طرحــه خــاطئ لنــه فــي هـذه الحالــة سـيرغم علــى توضــيح أايــن يكمــن الخطــا ،كمـا أانــه ل
أ
أ
أ
يقــدر أان يقــول بــان القيــادة يمكــن أان يكــون لهــا موقفــا صــحيحا ،لن الق ـرار بهــذه المســالة يتنــافى مــع منظــوره
للصراع.
أ
أ
أ
إن الرفيق مبروك يطرح بان "القضايا المطروحــة فــي الرضـية مــاخوذة أاحيانـا بشـكل حرفــي مــن تجــارب الثـورات
أ
الفيتنامية والصينية" كان أاحرى بالرفيق مبروك إذا كان يحترم قارئه بان يــاتيه ولـو بحجــة واحــدة علـى مــا يــدعيه
هنا.
 أاسلوب حسم السلطة :أ
يقول مبروك " :إن هذه الرضية دعتنا إلى التخلـي عــن اسـتراتيجية حـرب التحريـر الشـعبية ،واســتبدالها بصـيغة
العنف الثوري المنظم أاي استبدالها بل شيء " )التسطير من عندي(.
هكــذا وبكـل بســاطة ،فــإن العنــف الثــوري الجمــاهيري المنظــم ،كاســتراتيجية لحســم الســلطة يســاوي "ل شــيء"
فــي نظــر الرفيــق مــبروك .فعنــدما نرفــض كمنظمــة ثوريــة الســتراتيجية البرلمانيــة ،كاســتراتيجية إصــلحية وهميــة
للتغيير ،فهاذا "ل شيء" أايها الرفيق مبروك.
أ
وعندما نرفض الساليب النخبوية للعنف كالنقلبات العسكرية ،فهاذا ":ل شيء".
أ
وعنــدما نقــول بــانه ل تغييــر ول حــل لمشــاكل الجمــاهير بــدون ثــورة ،فهــاذا " :ل شــيء" .وعنــدما نقــول أان الثــورة
ستكون عنيفة بالضرورة ،فهاذا " :ل شيء".
أ
أ
وعنــدما نقــول بــان الجمــاهير هــي صــانعة الثــورة ،وهــي صــاحبة الــدور الساســي فيهــا ،فهــاذا " :ل شــيء" .وعنــدما
أ
نقول بان العنف الثوري للجماهير الشعبية يجب أان يكون منظما ،فهاذا " :ل شيء".
أاليــس هــذا هــو مــا تتضــمنه صــيغة العنــف الثــوري الجمــاهير المنظــم ؟ وإذا كــان كــل هــذا " :لشــيء" ،فلمــاذا
11

يناهضه كل الرجعيين والصلحيين والنقلبيين على حد سواء !

أ
يلجا الكاتب إلـى منطــق غريـب فـي محاولـة لـدعم مـوقفه حـول مـا يسـميه اسـتراتيجية ثوريــة )اسـتراتيجية العنـف الثـوري الجمـاهيري
 11ـ
أ
أ
المنظم( ،فهل هناك اصل استراتيجية حتى يعارضها المعارضون الذين اشار إليهم الكاتب.
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أ
أ
إن القيــادة بالفعــل لــم تعــد تتبنــى حــرب التحريــر الشــعبية كاســلوب لحســم الســلطة ،وذلــك لعتبارهــا بــان هــذا
أ
الســلوب ســواء بالشــكل الــذي مــورس بالفيتنــام أاو الصــين ،أاو بــالفهم الــذي ســاد داخــل المنظمــة ليــس ملئمــا
للواقع الموضوعي لبلدنـا ،12ولهـذا ،فــي انتظــار أان نتمكــن كمنظمــة مــن معرفــة واقــع بلدنــا بشـكل أاكـثر عمقـا،
وعبر تجدرنا وسط الطبقة العاملة والفلحين ،اعتبرت القيادة أان تبني صيغة عامة كالعنف الثــوري الجمــاهيري
المنظــم ،كافيــة فــي الــوقت الراهــن لتمييزنــا عــن الصــلحيين والنقلبييــن والعفــويين ،ويســمح لنــا فــي نفــس
الوقت بالقيام بمهامنـا الراهنــة ،أامـا تحديـد الشـكل الـدقيق لهــذا العنــف الثـوري الجمــاهيري المنظـم ،فهــو رهيـن
بمعرفة أادق لواقع بلدنا الراهن وبتجربتها في هذا الميدان ،وهذا لن يتم فعل إل في المستقبل.13
أ
إن الرفيــق مــبروك يتهكــم ويســخر مــن هــذا الموقــف "المضــحك" ،ولــو كــانت لــه نظــرة جدليــة لهــذه المســالة لمــا
ســخر مــن هــذا الموقــف .يقــول مــبروك  " :أاعتقــد أان أاي عاقــل لــن يقبــل اســتبدال مفهــوم واضــح بمفهــوم غــامض،
ول ــن يتف ــق عل ــى أان المف ــاهيم الغامض ــة ه ــي ال ــتي تك ــون ملئم ــة للواق ــع" .ه ــذه الجمل ــة نم ــوذج م ــن التفكي ــر
الميتافيزيقي اللجدلي.
إن المفهوم الواضح ل يكون إيجابيا ويقدم المعرفة النسانية إل إذا كان مطابقا للواقع .قديما كان للناس مفهــوم
واضح عن علقة الفكر بالمادة حيث كانوا يعتقدون أان ا هـو الــذي خلــق الــدنيا )المــادة( ،ومــع تطــور النتــاج
بدا الشك في هذا المفهوم الواضح أ
والعلوم أ
وبدا الغموض .وكان الغموض ثورة ضد الوضوح السابق ،حيــث أانــه
شكل خطوة نحو الوضوح الجديد والذي يشكل نقيضا للوضوح القديم.14
أ
ـالرض  ،فكــانوا يعتقــدون أان الشــمس تــدور
وقــديما كــذلك كــان للبشــر نظــرة "واضــحة" حــول علقــة الشــمس بـ
أ
ح ــول الرض ،ت ــم تراكم ــت بع ــض المعطي ــات ل ــدى البش ــر أواص ــبح الغم ــوض يس ــود ل ــدى أاكـثرهم تق ــدما ) أام ــا
المتخلفيــن منهــم فقــد بقــي لــديهم الوضــوح الســابق( حــتى تحــول هــذا الغمــوض إلــى وضــوح جديــد منــاقض تمامــا
للوضوح القديم.15
 12ـ إن ادعاء عدم الملئمة لتلك الستراتيجية ل يعتمد على أاي تحليل موضوعي يمكن الركون إليه.
 13ـ هنا اعتراف صريح من الكاتب مـن أال جـدوى مـن اسـتراتيجية ثوريــة قبـل التقـدم فـي المهـام الثوريــة  ،كمـا لـو أان هــذه المهـام سـتنجز
عفويا ،وهنا العودة مـن طـرف الكـاتب إلــى خــط العفويــة الـذي سـاد فـي بدايـة المنظمـة والمعـروف ب "خــط النطلقـة الثوريــة" الـذي تـم
الحسم معه استراتيجيا في وثيقة "مسودة حول الستراتيجية الثورية" يونيــو  ،1972وسياســيا وتنظيميــا فــي وثيقــة "  10أاشــهر مـن كـفـاح
التنظيم  "...الصادرة في  20نونبر .1972
أ
 14ـ بتاكيــده علـى جدليـة الوضــوح والغمــوض ســقط الكـاتب فـي تبســيطية عفويــة بدائيـة لســيرورة تطــور الفكــر فــي علقتــه بــالواقع المـادي
،متجــاهل الجدليــة الحقيقيــة الــتي أاسســت لهــا النظريــة الماديــة الجدليــة للمعرفــة ،ومتناســيا أال وجــود لدرجــة صــفر للنظريــة أاو المعرفــة،
وبذلك سقط في النسبوية بعدما تخلى عن جدلية النسبي والمطلق ....
أ
 15ـ تاكيد للهامش ).(14
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وبالنســبة لخــط المنظمــة وإلــى حــدود العتقــالت الكــبرى فــي  ،1976كــان كــل أاعضــاء المنظمــة تقريبــا يعتــبرون
خطها بروليتاريـا ،لكـن بعـد العتقـالت وانفجـار أازمــة الحملـم ،طرحـت القيـادة تقييمـا "غامضـا" للخــط واعتـبرته
خطــا متناقضــا فيــه مــا هــو بروليتــاري ومــا هــو بورجــوازي ،وكــان هــذا الغمــوض ثــورة ضــد "الوضــوح"القــديم الــذي
اتضــح أانــه غيــر ملئــم للواقــع ،وفتــح هــذا الطــرح الغــامض إمكانيــة التقييــم الموضــوعي للتجربــة وإمكانيــة التقــدم
أ
بينما التشبت الميتافيزيقي "بالوضوح" القديم لم يكن من شانه أان يخدم المنظمة.16
أ
إن الجدلية تعلمنا أايها الرفيق مبروك بان معرفة النسان للطبيعة والمجتمع معرفة نسبية .فما هـو واضـح اليـوم
أ
يصــبح غامضــا غــدا ،وهــذا الغمــوض هــو مرحلــة وضــوح جديــد ،وجوابــا علــى الرفيــق مــبروك اقــول بــان "العاقــل"
الذي يستعمل المنهج الجدلي هو ذلك "العاقل" الذي يفضل "الغمـوض" الــذي يقربــه مــن معرفــة الواقـع ،علـى
الوضوح المثالي الذي يريح باله ويبعده عن متاعب التفكير الجدي .هذا عن الوضوح والغموض.17
لكن ما دمت أايها الرفيق مـبروك رفيقـا "عــاقل" وتفضـل الوضـوح علـى الغمـوض ،فمــا هـو موقفـك الشخصـي مـن
أاســلوب حســم الســلطة؟ لقــد أاشــبعت القيــادة نقــدا حــول الشــكل الــذي طرحــت بــه موقفهــا وحــول المضــمون،
أ
مض ــمون العن ــف الث ــوري الجم ــاهيري المنظ ــم ،وطرح ــت ب ــانه ل يح ــق للقي ــادة أان ت ــتراجع ع ــن ح ــرب التحري ــر

أ
 16ـ إن النزعة اللجدليـة عنـد الكـاتب مسـتمرة هنـا ،وتكـرر نفسـها بامثلـة حــول خــط المنظمــة ،حيـث النتقـال مـن شـيء إلـى أاخـر بـدون
رابط.
آ
أ
أ
أ
 17ـ لقـد قلنـا ال وجــود لدرجـة الصـفر فـي النظريـة او المعرفـة )انظـر كـتـاب "نظريـة التنـاقض" ل لن بــاديو( ،امـا جــانب النسـبوية فنحيـل
أ
القارئ على نظرية كارل بوبر القائلة با ن كل نظرية ليس بالمكان البرهنـة علــى خطئهـا فليســت بنظريـة علميـة ،وبالتـالي فـإن الماركسـية
أ
مثل ليست بنظرية علمية ،وقد فتـح هـذا الطــرح البـاب أامـام مجموعـة مـن الطروحـات الفلسـفية صـبت فـي نظريـة مـا يسـمى اليـوم ب"مـا
بعد الحداثة" التي تتنكر لكل الجوانب اليجابية في الفكر النساني وتسقط في العدميـة الفكريـة والثقافيــة والعبــث  .وفـي مجـال العلــوم
الطبيعيـة نحيـل هنـا علـى "مب أـدا التوافـق" الـذي بلــوره بـوهر أاحـد مؤسسـي علـم ميكانيـك الكـم وحـائز علـى جـائزة نوبــل ،ويـرى بــوهر ":أان
أ
تعـاقب نظريـة العلـوم الطبيعيـة الواحــدة بعـد الخـرى ل يكشـف فقـط الفـارق بينهـا بـل التواصـل أايضــا ،وهـو مـا يمكـن التعـبير عنـه بدقـة
رياضية ...وعندما تحل النظرية الجديدة محل النظرية السابقة فإنها لتنفيها فقط بل تحتفظ بها أايضا بصورة معينة .وهذا يتيح النتقـال
المعاكس من النظرية اللحقة إلى النظرية السابقة وتوافقهما والتقائهما في مجال اقصى معين يتضائل فيه الفارق بينهما ،ويمكن تتبع
مفعــول التوافــق فــي تاريــخ الرياضــيات والفيزيــاء وعلــوم أاخــرى .ان التسلســل الطــبيعي للنظريــات القديمــة والجديــدة ينبــع مــن الوحــدة
الباطنية لمستويات المادة المختلفة من حيث الكيف".
أ
إن قطع كل صلة بين النظرية السابقة واللحقة ،وبين هذه وماضـيها او مسـتقبلها هـو حكـم علـى المعرفـة بـالتقطع وهـي سلسـلة متصـلة
الحلقات،وكما أراينا أ
فمبدا التوافق يعبر فلسفيا عن ديالكـتيك المعرفة أاي الحركة من الحقيقة النسبية إلى الحقيقة المطلقة.
للقارئ أان يتمعن في هكذا أاطروحات كاتب المقالة ،وليتصور لحظة واحدة تطبيقها في مجــال العمـل السياســي أاو العســكري ،فكلهمــا
يضيع في متاهات الغموض والنسبوية القاتلة .
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أ
الشــعبية ،وعنــدما نبحــث ســطرا بســطر عــن موقفــك مــن هــذه المســالة فإننــا ل نعــثر عليــه ،كــل مــا هنــاك أانــك
تتخبط وعندما تتشبت بالتخبط أ
تبدا في إضافة الهوامش من أاجل محاولة الفلت من التخبط السياسي.18
هكــذا فــإن الرفيــق مــبروك يطــرح فــي الهــامش " : 3ســبق لــي مـرارا ومنــذ ســنوات )!!( أان اســتعملت عبــارة العنــف
أ
الثوري الجماهيري المنظـم ،وذلـك بهـدف التاكيـد علـى ضـرورة العنـف ،علـى ضـرورة كـونه ثوريـا ومنظمـا .لكننـي
لــم أاعــبر بهــا أابــدا عــن أاي اســتراتيجية  ،ول يمكــن فــي أرايــي أان يعــبر عنهــا .يقــول المثــل الشــعبي "الــذئب حلل
والذئب حرام" فالعنف الثوري الجماهيري المنظم حلل على مبروك وحرام على القيادة.
إن الرفيــق مــبروك هنــا يــردد مــا قــالته القيــادة ،إنــه ينتقــد القيــادة طــول وعرضــا ،شــكل ومضــمونا ،يخــرج العنــف
الثوري الجماهيري المنظم من الباب ليدخله خفية من النافذة ،ينتقده في صلب نصــه ليتبنــاه فــي الهــامش .أامــا
هل العنف الثوري الجماهيري المنظم استراتيجية أام ل ،فهــذا مجـرد كلم فــارغ مـا دام الرفيـق مـبروك لـم يزودنـا
بمفهومه للستراتيجية كما أراينا ذلك سابقا.
نفــس الشــيء يتكرربالنســبة لحــرب التحريــر الشــعبية .ففــي صــلب النــص ينتقــد الرفيــق مــبروك تخلــي القيــادة عــن
أ
حرب التحرير الشعبية  ،ثم يطرح في هامش صغير يكاد ل يراه أاحد وهو الهامش  : 4ل أاناقش في هذه الرضية
هل حرب التحرير الشعبية ملئمة أام غير ملئمة .19"..
بتلخيــص شــديد يمكــن صــياغة مــا قــال الرفيــق مــبروك كالتــالي  :إن العنــف الثــوري الجمــاهيري المنظــم يســاوي :
"لشــيء" "لكننــي أانــا مــبروك أاســتعمله منــذ ســنوات ،كمــا أان القيــادة خاطئــة فــي تراجعهــا عــن حــرب التحريــر
الشعبية ،لكنني أانا مبروك ل أاناقش هل هي ملئمة أام غير ملئمة ،لهذا ل تطالبونني بموقفي منها".
وما يزيد الطين بلة هو أان الرفيق مـبروك فــي موقــف صـاغه فــي الصـيف الماضــي ) 1981حــول تفكيـر أاولــي حـول
أاسلوب حسم السلطة( 20كان يدافع عن حرب التحرير الشعبية لكـن نفــس الرفيـق مـبروك يطـرح بضـعة أاســابيع
مــن بعــد وفــي أارضــية "خطــة عمــل"  ،أاربــع أاو خمــس مـرات مســالة العنــف الثــوري الجمــاهيري المنظــم بــدون أان
يطرح مرة واحدة حرب التحرير الشعبية.21
 18ـ ليس ضروريا أان يقدم كـل منتقـد للنـص تصــورا بـديل مـا دام ل يمتلكـه بعـد ،أاو أانـه يؤجـل ذلـك إلـى أان تتـوفر شـروط البــث فيـه ،أامـا
القول بذلك فهو ببساطة مصادرة للحق في النقد.
 19ـ إن المنتقد نفسه ) مبروك( كان قد تخلى عن استراتيجية حرب التحرير الشـعبية ،ومـا نقـده لصـديقه فـي "إعـادة البنـاء" فليـس سـوى
مزايدة في إطار الصراع من أاجل الستيلء على قيادة المنظمة .
 20ـ الوثيقة من توقيع مبروك )ع  .ن( وقد صدرت في نشرة الشيوعي السلسلة الجديدة.
 21ـ وثيقة "خطة عمل" لصاحبها مبروك وهي تثبت تهافته وتقلباته المختلفة وتخليه الواضح عن استراتيجية حرب التحرير الشعبية.
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أاليس هذا هو التخبط السياسي بعينه .أالم يكن أافضل بالنسبة للرفيق مبروك أان يعلن مثله مثل معظم الرفاق
أ
بان لديه غموض ،وهذا ما يحتاج إلى شيء من التفكير الجماعي لتجاوزه ولو بشكل جزئي ،عــوض أان تكــون لــه
كل هذه المفاهيم والمواقف "الواضحة" التي تتطاحن فيما بينها من كـثرة وضوحها.؟
 (3استراتيجية حسم السلطة في نيكاراغوا :
كـتبت القيادة في أارضية"حول القضايا الســتراتيجية"  :أان أاشـكال العنــف الثـوري الجمــاهيري المنظــم متعـددة.
فهن ــاك مثل النتفاض ــة الجماهيري ــة المس ــلحة ،كم ــا حص ــل خلل ث ــورة أاكـت ــوبر  1917المجي ــدة ،هن ــاك ح ــرب
أ
التحرير الشعبية الطويلــة المـد والـتي أادت إلـى انتصـار الثـورة الصـينية والفيتناميـة ،هنـاك الشـكل الـذي اتخــذه
العن ــف الث ــوري ف ــي الث ــورة الس ــاندينية بنيك ــارغوا وال ــذي يدم ــج بي ــن الش ــكلين الس ــابقين م ــع الختلف عنهم ــا
)العبارة المسطرة من طرفي هنا تم حذفها من طرف الرفيق مبروك عندما ساق هذا المقتطف ،لماذا !!(.22

 22ـ إن التعميــم الــذي يقــدمه صــاحب المقــال حــول الثــورة الســندينية وتجربتهــا تغافــل العديــد مــن المعطيــات الــتي تحكمــت فــي تلــك
أ
أ
التجربة ،وسقط في خطا كان منتشرا إبان كـتابة المقالة ،ساهمت في تعميمه بعض الكـتابــات التروتسـكية ،ولــذلك فقــوله بــان التجربــة
الســندينية قــد دمجــت بيــن اســتراتيجية حــرب التحريــر الشــعبية والنتفاضــة الثوريــة قــول غيــر ســليم مــن الناحيــة المنهجيــة ومــن الناحيــة
المعرفية .
أ
لقــد تا سســت الجبهــة الســندينية للتحريــر الــوطني كمنظمــة سياســية وعســكرية ســنة  1961علــى يــد كــارلوس فونصــيكا وتومــاس بــورخي
أ
أ
آ
واخرين  .وتبنت في البداية تصورا اشتراكيا فضفاضا متاثر بشكل كبير بافكار وشخصية أاوغيستو سندينو.
ول ــذلك ض ــمت الجبه ــة الس ــندينية للتحري ــر ال ــوطني تي ــارات مختلف ــة تتبن ــى إم ــا الش ــتراكية أاو الوطني ــة اليس ــارية أاو له ــوت التحري ــر أاو
الشتراكية الديموقراطية أاو الماركسية أوافكار سندينو ...
كانت نيكارغوا بلدا فلحيا بطبقة عاملة ضعيفة وبسلطة مركزية قوية فـي المـدن  .ولمـا كـانت سـنوات الســتينيات مـن القـرن الماضــي فـي
أ
أ
أ
أامريكــا اللتينيــة ،تعــرف انتشــارا واســعا لفكــار الثــورة الكوبيــة ،فقــد تاسســت الجبهــة تحــت ذلــك التــاثير ،وإلــى حــدود  1967خاضــت
الجبه ــة ح ــرب عص ــابات عل ــى الطريق ــة الكوبي ــة المنظ ــر له ــا بم ــا س ــمي ب "نظري ــة الفوك ــو" لحق ــا  ،لك ــن تل ــك الس ــتراتيجة السياس ــية
والعســكرية بــاءت بالفشــل لتــدخل الجبهــة فــي مراجعــة لتجربتهــا فيمــا ســمي ب "الفــترة الصــامتة لــتراكم القــوى" حيــث خصصــت للفــترة
للتجهيز المالي والمادي والعسكري .
أ
أ
ومن  1974إلى  1976خاضت الجبهة معارك في الجبال وفـي البـوادي وفـي المـدن ،وتحـت تـاثير هـذه التجربـة الخيـرة ،حيــث تعرضـت
الجبهة لضربات قوية من طرف نظام سوموزا الفاشي ،فانشقت الجبهة إلى ثلث اتجاهات وهي :
 الجبهة السندينية للتحرير الوطني ) التجاه البروليتاري( وهو اتجاه كان يعتبر نفسه ماركسيا – لينينيا وكان يشتغل أاساسا في الوسـطالمــديني مســاهما فــي تنظيــم الضـرابات والنضــالت العماليــة متبنيــا اســتراتيجية قلــب النظــام مباشــرة انطلقــا مــن المــدن ) ل مجــال هنــا
أ
لمناقشة الماركسية – اللينينية عند هذا التجاه ،فهي عموما ل تخرج عن إطار الخط الديولوجي الكوبي والمريكو لتيني .
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أ
إن الرفيـ ــق مـ ــبروك عـ ــوض أان يهتـ ــم بالقضـ ــايا الس ـ ــتراتيجية الجوهريـ ــة المطروح ـ ــة فـ ــي الرضـ ــية ،والمتعلقـ ــة
بالمغرب  ،وإعطاء موقف منها فضل التعويم وفضل الهروب إلـى نيكـاراغوا ليـبين"حنــة يــديه" حـول نيكــارغوا،
أ
بعد أان عجز أان يقول لنا أادنى شيء جدي بشان القضايا السترلتيجية في المغرب.

أ
 الجبهــة الســندينية للتحري ــر الــوطني ) اتج ــاه حــرب التحريــر الشــعبية الطويل ــة المــد( وكــان هــذا التج ــاه يشــتغل فــي الب ــوادي وبيــنالفلحين.
 الجبهــة الســندينية للتحريــر الــوطني ) اتجــاه دانييــل أاورتيغــا ( ،اتجــاه وطنــي يســاري أاكــد دائمــا علــى التحــالف مــع اللــبراليين ،وهــو أاهــماتجاه داخل الجبهة السندينية للتحرير الوطني ،وكان هذا التجاه يجمع بين العمل في الجبال والبوادي ) حرب عصابات علــى الطريقــة
الغيفارية ( وبين العمل في المدن ضمن تصور سياسي عسكري يقوم على العداد للنتفاضات في المدن .
وعند منعطـف  1978عـرف الوضــع الـدولي مجموعـة مـن المتغيـرات لصــالح الجبهـة السـندينية للتحريـر الـوطني سـواء لـدى دول الجـوار أاو
أ
داخل ال أراي العام المريكي ،حيث ساهم ذلك في عزلة نظام سوموزا الفاشي .
أ
وقد ارتكب النظام خطا مميتا عندما اغتال بيدرو جواكين شامورو أاحــد القــادة اللـبراليين ومـدير جريـدة "الفكــر"  .وقـد تبـع هـذا الغتيـال
أ
مظاهرات كبرى في العاصمة مناغوا  .فـي هـذه الجـواء تصـاعد العمـل العسـكري للجبهـة السـندينية ،حيـث قـام كومونـدوس تـابع للجبهـة
باحتج ــاز داخ ــل القص ــر الرئس ــي لمجموع ــة م ــن الن ــواب والش ــيوخ واس ــتطاع أان يف ــرض عل ــى النظ ــام ش ــروطه لطلق س ـراح المعتقلي ــن
السنديين بالضافة إلى الفدية ونشر نداءات للجبهة تدعو إلى النتفاضة .
وفي شتنبر من نفس السنة انتفضت الجماهير في العديـد مـن المـدن ،لكــن نظـرا لميـزان القــوى تراجعـت القــوات السـندينية متجهـة نحــو
أ
الجبال والبوادي ،مما سهل على قوات النظام التنكيل وتصفية الشباب والطفال الثائرين داخل المدن .
لكن السخط على النظام اتسعت دائرته وظل متقدا وسط المدن نفسها .
أ
أ
وفي ظـل هـذه الجـواء وتحــت تاثيرهـا تجمعــت الظـروف والشــروط الـتي سـاعدت علــى وحـدة التجاهـات الثلث داخـل الجبهـة السـندينية
للتحرير الــوطني ،الـتي تحققــت سـنة  ، 1979وفـي يوليــوز  1979أاعلنـت الجبهـة السـندينية الهجـوم النهـائي العـام علـى النظـام ،فـافتتحت
مجموعــة مــن الجبهــات العســكرية فــي البــوادي والجبــال وتحركــت أا جنحتهــا المختلفــة علــى مســتوى المــدن لتنظيــم الضـراب العــام ليبـ أـدا
الزحف العام على مدينة مناغوا الذي توج بهروب سوموزا وفلوله وانتصار الثورة السندينية .
بعد كل هذه المعطيات هل يصح الكلم عما أاسماه كاتب المقال بدمـج لسـتراتيجية حـرب التحريـر الشـعبية باسـتراتيجية النتفاضـة فـي
المدن في تجربة نيكارغوا ؟
إن كـل المعطيــات أاعله ل تؤكــد ذلــك مــن منظــور أاصــناف السياســة العســكرية الثوريــة .فتاريــخ الثــورات أاو التصــورات الســتراتيجية عــرف
أ
العديد من ال صـناف السـتراتيجية الـتي تقـوم علــى النتفاضــة ،مــن قبيـل السـتراتيجية النتفاضـية البلنكيـة واسـتراتيجية الضـراب العـام
أ
النتفاضــية المنســوبة لبــاكونين واســتراتيجية النتفاضــة اللينينيــة الــتي تبنتهــا فــي مــا بعــد المميــة الثالثــة  .امــا التجربــة النكارغويــة فهنــاك
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وحتى إذا افترضنا جدل أان كل ما قاله الرفيق مـبروك عـن نيكـاراغوا صـحيح ،فهـل هـذا يغيـر شـيئ مــن مضـمون
النص حول القضايا الستراتيجية )قضية نيكاراغوا تحتل سطرا ونصــف مــن نـص فيــه  17صــفحة( ببلدنـا .وهـل
هذا يعلمنا شيئ عن القضايا الستراتيجية المتعلقة بالمغرب.
علــى كـل حــال إننــي لــن أاتبـع الرفيـق مـبروك فــي هـذا التعــويم ،أواكـتفــي بتسـجيل مقتطــف مـن نفــس الســتجواب
ال ــذي أاعط ــاه أارتيغ ــا ،أاح ــد اب ــز الق ــادة الس ــاندينيين ،وال ــذي أاورد من ــه الرفي ــق م ــبروك بع ــض الجم ــل المبث ــورة
أ
كعادته ،عندما يريد تغليب وجهة نظره باي ثمن.
أ
يقــول أاورتيغــا " :فيمــا يخصــني علــى القــل ،إننــي ل أاتصــور النتصــار فــي أامريكــا اللتينيــة ول فــي أاي منطقــة مــن
( للسكان ،وبدون أازمة شاملة على المستويات القتصادية والسياسية
العالم بدون مساهمة قوية )
أ
والجتماعية ،شبيهة بالزمة التي عرفناها في نيكاراغوا ،في أرايــي أانه من الصعب الســتيلء علــى الســلطة بـدون
الدمــج بشــكل خلق بيــن جميــع أاشــكال النضــال أاينمــا أامكــن تنظيمهــا  :الباديــة ،المدينــة ،الحــي ،المنــاطق
( وليــس مــن
الجبليــة أالــخ  ...لكــن محــور النضــال يجــب أان يتشــكل دائمــا مــن الجمــاهير الفاعلــة )
طليعة ل ترى في الجماهير سوى قوى تكميلية.
إن تجربتنا قد بينت أانه من الممكن المزاوجة بين النضال في البادية وفي المدينــة .لقــد قاتلنــا فــي المـدن وعلــى
( فــي المنــاطق القرويــة والجبليــة .لكــن
طــول خطــوط المواصــلت ،وكــان لنــا أايضــا ثــوار مســلحون )
هذه الفصائل من الثوار المسلحين لم تكن هي محور النتصار ،وشكلت فقط جزءا من محور أاعلى هو الكـفــاح
المسلح للجماهير".
إن مــا قــاله أارتيغــا فــي هـذا المقتطــف هـو روح وجـوهر اســتجوابه ،وهــو يـبين فعل أان الثـورة السـاندينية مــا كـانت
أ
لتنتصر لول اعتمادها في نهاية المر على العنف الثوري المنظــم للجمــاهير ،وعلــى كافــة أاشـكال الكـفــاح العنيــف
للجماهير.
 (4موقف مبروك من أارضية "القضايا التنظيمية الملحة".23
أ
تصــنيفات تــدخلها ضــمن مــا يســمى "الســتراتيجية النتفاضــية الجديــدة"  .ومــن المعــروف أان بعــض الح ـزاب الشــيوعية قــد تخلــت عــن
استراتيجية حرب التحرير الشعبية وتبنت هاته السـتراتيجية فـي محاولــة للتسـريع بالنتفاضـة فـي المـدن وإســقاط النظـام ،مــن بيـن هـذه
آ
أ
الح ـزاب الحــزب الشــيوعي الفلــبيني الــذي قــام بتجريــب هــذه الســتراتيجية فكــان مــاله الفشــل  .وفــي ســنة  1992عــادت قــوات "جيــش
الشعب الجديد" التابعة للحزب إلى استراتيجية حرب التحرير الشعبية من جديد .
أ
 23ـ يتعلق المر بإحدى وثائق ما يسمى ب "إعادة البناء".
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إن الرفي ــق م ــبروك أاض ــاع فرص ــة جدي ــدة لظه ــار "بيروقراطي ــة" و"تحريفي ــة" و"يميني ــة" القي ــادة .فط ــوال عش ــر
صفحات طرحت القيادة موقفهــا مـن كافــة القضـايا التنظيميـة الملحـة ،وبـدل أان ينتقـدها الرفيـق مـبروك برفاقيـة
أ
وصرامة في نفس الوقت ،أاخذ منها جملة واحدة ليعتمد عليها من أاجل رفـض الرضـية برمتهــا .يـاله مـن أاسـلوب
عظيم في الصراع !!
أ
أ
ليــس بهــذا الســلوب يمكــن إظهــار "بيروقراطيــة" و"تحريفيــة" و"يمينيــة" القيــادة  :إن هــذا الســلوب يظهــر فقــط
(
التخبــط السياســي للرفيــق مــبروك الــذي يــوجه أاخطــر النتقــادات للقيــادة فــي شــكل يافطــات )
ضخمة من دون التمكن من إيجاد مستندات جديدة لهذه اليافطات.
هــل يعنــي هــذا أان القيــادة الحاليــة ليســت فيهــا مشــاكل؟ لقــد ســبق للقيــادة نفســها أان طرحــت عــدة مـرات نقــدها
أ
لوضــعية القيــادة ،لضــعفها كهيئــة قياديــة كــافراد ،وطرحــت ضــرورة تحمــل الــداخل للمســؤوليات الرئيســية فــي
القيادة الوطنية .لكن ما ظلت ترفضه القيادة ،هو أان تبقى المنظمــة بــدون قيــادة ،لهــذا طرحــت القيــادة ضــرورة
تطعيمها الديموقراطي كحـل مــؤقت ،لمشـكلة القيـادة ،وكخطـوة علــى طريـق المـؤتمر الــوطني الـذي يحـل نهائيــا
مشكل القيادة .إضافة إلـى ذلـك لقـد عـبر أاعضــاء القيــادة الحاليــة عــن اسـتعدادهم للســتقالة بمجــرد النتهــاء مــن
عملية التطعيم إذا رغب الرفاق في ذلك.
ماذا كان أراي مبروك ؟
أ
لقــد ظــل يرفــض التطعيــم الــديموقراطي للقيــادة ،معــبرا عــن أان المــؤتمر الــوطني هــو الــذي يمكنــه وحــده أان يــاتي
بقيــادة جديــدة .وهــا هــو اليــوم الرفيــق مــبروك يغيــر مــوقفه ويطــرح علــى اللجنــة المنتخبــة مــن طــرف النــدوة ،أان
تتحمل مسؤوليتها "كـقيادة مؤقتة إلى حين عقد مؤتمر وطني قريبا".
لقــد ســبق للقيــادة أان طرحــت اســتعدادها للســتقالة مــن القيــادة بعــد انتخــاب لجنــة جديــدة والتحــاق أاعضــائها
أ
الجدد بالقيادة الوطنية ،كاعضاء كاملي العضــوية ،إن الحــل الجديــد الـذي يطرحــه الرفيـق مـبروك رغــم اختلف
المنطلقات ،يلتقي إلى حد ما بما سبق أان طرحته القيادة .فماذا سيكون موقف الرفاق بالداخل؟
نهاية ماي  / 1982رفيق قيادي
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خلصة ندوة الفرع بالداخل حول
القضايا الستراتيجية في خط المنظمة
تقديم من وضع موقع  30غشت:
أ
انعقــدت خلل أايــام  30 – 29 - 28مــن شــهر ينــاير  ،1983نــدوة فــرع منظمــة "إلــى المــام" بالــداخل ،حضــرها
مجموعة من ممثلي خليا الفرع بالداخل ،وبعد الستماع إلى تقريــر لجنــة الفــرع تـداول المنــدوبون فــي مجموعــة
أ
أ
مــن القضــايا أاثارتهــا الوراق المعــدة للنــدوة ،وهــي فــي نفــس الــوقت الوراق المعــدة لمــا ســمي بمسلســل "إعــادة
آ
البنــاء" ،ورغــم أان النـدوة تهــم مناضــلي الـداخل ،فهــي فــي ظــل الوضـع الســائد داخـل المنظمــة انــذاك ،اكـتســت
أ
طــابع نـدوة وطنيــة ســيكون لهــا مــا بعــدها فــي مســتقبل منظمــة "إلــى المــام" ،وإذا كـانت نـدوة  31دجنــبر -1971
فاتح يناير  1972قد شكلت لبنة على طريق بناء الخط الثوري ،الذي شكلت وثيقة " 20نونبر ") "1972عشـرة
أاشــهر مــن كـفــاح التنظيــم ،نقــد ونقــد ذاتــي"( أاولــى انطلقتــه ،فــإن نــدوة ينــاير ) 1983النــدوة الثانيــة فــي تاريــخ
المنظمة من حيث طبيعتها( فقد مثلت إحدى اللبنات المؤديــة إلــى النبثــاق الواضــح للخــط التحريفــي الجديــد،
الذي أاعلن عن نفسه بشكل واضح و مكشوف بعد خريف .1985
وبعد الندوة ،في فبراير  1983أاصدرت قيادة ما سمي ب"إعادة البناء" عددا خاصا من نشرة "الشــيوعي" )نشــرة
داخلية( تضمنت خلصات وتوصيات الندوة ،مع افتتاحية للعدد ننقلها للقراء والمناضلين :
******************************************
افتتاحية ) نشرة "الشيوعي" الصادرة في فبراير (1983
أواخيرا انعقـدت نـدوة الـداخل ،وبهـذا يكـون الفـرع قـد تـوج نقاشـاته الداخليــة بنـدوة الفـرع ،الــتي تمخضـت عنهـا
الخلصــات والتوصــيات ،المدرجــة فــي هــذا العــدد مــن "االشــيوعي"  .ورغــم مــا يمكــن أان يقــال عــن النتائــج الــتي
أ
تمخضت عنها الندوة ،فإن لبد من تسجيل الملحظات الساسية التالية :
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 – 1إن الندوة هي في حد ذاتها أاسلوب ديموقراطي لمعالجة قضايا المنظمة على طريق المؤتمر الوطني.
 – 2أان الندوة مرت في شروط أامنية شبه مطلقة.
 – 3أان روح الديموقراطية الداخلية قد سادت كل جلسات الندوة.
 – 4لقد مكنت الندوة من تلمس عدة قضايا وتناولها من وجهة نظـر نقديــة ،مسـاهمة مـن الفـرع فــي بنـاء الخــط
السياسي والتنظيمي للمنظمة.
 – 5لقد مكنت الندوة من حل مشكل القيادة بشكل ديموقراطي .وبهذا يكون الفــرع قــد نجــح فــي جعــل نــدوته
خط ــوة حاس ــمة عل ــى طري ــق بن ــاء منظمتن ــا كمنظم ــة ش ــيوعية مكافح ــة ص ــلبة متج ــدرة وس ــط الطبق ــة العامل ــة
والفلحين.
ورفعــا لكــل لبــس ل بــد مــن تســجيل أان النــدوة هــي نــدوة الفــرع بالــداخل ،وبالتــالي فإنهــا ل تلــزم بالضــرورة كــل
أ
المنظمــة ،هــذا رغــم الهميــة التنظيميــة والسياســية للفــرع داخــل المنظمــة ،وبالتــالي فــإن مــا ســيتم وضــعه حيــز
التطبيق فورا هو ما يهم الفرع كـفرع .أاما ما يهم المنظمة كمنظمة ،فعلى القيادة الوطنية أان تتحمل مسؤولياتها
فــي جعــل تلــك النتائــج تــدخل حيــز التطــبيق عــبر تعميــم داخلــي ،أاو الحتفــاظ بهــا فــي شــكل توصــيات للمــؤتمر
أ
الوطني الول.
أ
ولشــك أان مســاهمة الرفــاق فــي الفــروع الخــرى ،وكــذا رفــاق الفــرع بالــداخل ،ســواء منهــم مــن حضــر أاو مــن لــم
أ
آ
يحضر الندوة في نقاش نتائجها وكيفية التعامـل معهــا سيســهل ماموريــة القيـادة الوطنيــة ويمكنهــا انـذاك الحســم
حسب التجاه العام داخل المنظمة ...
على الفرع بالداخل أان يعمل على ترجمة نتائج الندوة إلى الواقـع الملمـوس ،حــتى يجعـل منهــا فعل قفـزة نوعيــة
في طريق تصليب وبلترة المنظمة.
وهنيئ للفرع بالداخل بندوته ،وهنيئ لمنظمتنا بندوة فرعها بالداخل.
"الشيوعي" فبراير 1983
******************************************

42

أ
أ
من وثائق "إلى المام" ـ المرحلة الثانية 1980 :ـ  1994ـ الخط التحريفي :الطور الول 1980 :ـ 1985

قبل نشر "خلصة الندوة حول القضايا الستراتيجية" ،افتتحت "الشيوعي" لئحة الخلصات بخلصــة النـدوة
حول تقرير لجنة الفرع ،التي نقدمها هنا كذلك للقراء والمناضلين.
******************************************
خلصة الندوة حول تقرير لجنة الفرع
إن النــدوة تعتــبر أان تقريــر لجنــة الفــرع يعــبر بشــكل واضــح عــن وضــعية المنظمــة مــن الناحيــة التنظيميــة ) أاي
ضعفها( وتصادق على أان لجنة الفرع ،كما جاء في الملحظتين المصاغتين تحت عنــوان "بصــدد تقريــر الفــرع"
كانت قاصرة في توجيه عمل الفرع ،وتصادق على تلك الوجهة نظر المشــار إليهــا أاعله – كمــا تشـير النـدوة إلـى
أان الرفاق في الفرع ككل كانت تنقصهم روح المبادرة في حياة المنظمة . -
وقــد صــادق أاغلبيــة الرفــاق علــى هــذا التقريــر إل أاحــد الرفــاق الــذي امتنــع عــن التصــويت إذ يعتــبر أانــه كــان علــى
أاعضــاء لجنــة الفــرع خلفــا للتقريــر ،الــذي جــاء كجــرد تــاريخي ،أان يقــدموا للنــدوة تقييمــا لنشــاط الفــرع خلل
الســنوات أالخيـرة مــع اســتخلص دروســها أالساســية ،أكاســاس لنطلقــة جديــدة لعمـل المنظمــة  -فــي حيــن يــرى
أ
ممثل لجنة الفرع ان الخلفات التي كانت داخلها ل تسمح بمثل هذا التقييم ،وهذا لم يكــن ليمنــع رفــاق الفــرع
بالقيام بمثل هذا التقييم على ضوء تقرير لجنة الفرع. -
أا ما بالنسبة للمالية فقد اقترحت الندوة صياغة توجيه حول المالية تقدمها للقيادة للعمل بموجبها.
******************************************
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خلصة الندوة حول
القضايا الستراتيجية في خط المنظمة

1

 ( 1يتفــق كــل الرفــاق المنــدوبون علــى أان أارضــية "القضــايا الســتراتيجية فــي الثــورة المغربيــة" تشــكو مــن عــدة
نواقص هي :
أ
 غياب الخلصات الساسية لتقييم التجربة ،رغم قصور بعض التقييمات الضمنية. غيــاب الســتناد علــى الواقــع المجتمعــي الملمــوس فــي خصوصــيته أاثنــاء إنجــاز التحليــل الطبقــي – وهــذا يــترجمضعف المنظمة السياسي والتنظيمي ،وضعف ارتباطها بحركة الواقع .
أ
 هناك طمس لزمة الحركة الشيوعية العالمية.أ
أ
 غياب السس النظرية التي يرتكز عليها المشروع في تناوله لدوات الثورة. ( 2يتفق كل الرفاق على أانه يجب أان ل ننتظر حتى نحدد اسـتراتيجية دقيقــة لكـي نخــرج للممارسـة – لـذا يجـب
ان نتفق على الشعارات الستراتيجية العامة والرئيسية كضوابط ملزمة لنا في نشاطنا الجماهيري اليومي ،وهـذا
ل ينفـي ضـرورة اســتمرار الصـراع الــداخلي حـول كـل القضــايا الســتراتيجية ،علــى أاســاس الحســم فيهــا فـي المـؤتمر
أ
الول للمنظمة – ونعتـبر مــن جهــة أاخــرى ،أان تقـدمنا فــي تقــويم وبلـورة منظــور اســتراتيجي سـديد رهيــن بتقـدمنا
في عملية إعادة بناء منظمتنا ،كمنظمة شيوعية صلبة مكافحة ومتجدرة أاساسا في العمال والفلحين .
 ( 3كمــا يســجل كافــة الرفــاق إيجابيــة المشــروع  ،نظ ـرا لكــونه أاول نــص شــمولي تتــوفر عليــه المنظمــة ،يتنــاول
أ
القضايا الستراتيجية الساسية .
 ( 4يعتــبر كافــة الرفــاق أان شــعار "العنــف الثــوري الجمــاهيري المنظــم" إيجــابي ويجــب تــدقيقه لحقــا علــى ضــوء
التحليل الملموس للواقع الملموس.
الهامش من وضع موقع  30غشت
1ـ لقــد أاثــارت وثيقــة "القضــايا الســتراتيجية فــي الثــورة المغربيــة" مجموعــة مــن النقاشــات لــدى العديــد مــن المناضــلين الــذين شــاركوا فــي
مسلسل ما يسمى ب "إعادة البناء" ،ورغـم أان العديـد منهـم قـد تلمـس بعـض هفــوات هــذه الوثيقــة ،الـتي جعلـت مـن غيـاب السـتراتيجة
استراتيجية ،فـإنه لـم يكـن مـدركا لخطــورة هـذا المنحـى الـذي شـكل لبنـة أاساسـية فـي ضـرب الخـط الثـوري للمنظمـة الماركسـية ـ ـ اللينينيـة
أ
المغربيــة "إلــى المــام"  ،ولــذلك صــادق علــى الوثيقــة بشــكل عــام ،كمــا صــادق علــى مــا ســمي بالخطــة التكـتيكيــة أايضــا ،وهــو يعلــم أانــه ل
وجود هناك لستراتيجية حتى تتفرع عنها خطة تكـتيكية.
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 ( 5كما قرر الرفاق إعادة صياغة المشروع من طـرف الهيئـة القياديـة ،انطلقـا مـن خلصـات النقـاش وتمشـيا مـع
روح الندوة ،أاما فيما يخص نشر المشروع الجديد جماهيريا ،فقد انقسم الرفاق إلى ثلث اتجاهات :
أ
أ
 التجاه الول )الغلبية(  :يتفق على نشر المشروع جماهيريا. التجاه الثاني  :ل يتفق على نشره جماهيريا. التجاه الثالث امتنع عن إبداء وجهة نظره. ( 6كمــا أاجمــع الرفــاق علــى عــدم اســتعمال صــيغة "المنظمــة الشــيوعية" أاو المنظمــة الماركســية – اللينينيــة فــي
دعايتنا الجماهيرية ،أواكدوا تشبتهم بالمبادئ الشيوعية ،وطلبوا بهذا الصدد رفع توصية إلى القيادة.

45

أ
أ
من وثائق "إلى المام" ـ المرحلة الثانية 1980 :ـ  1994ـ الخط التحريفي :الطور الول 1980 :ـ 1985

البرنامج العام والنظام الداخلي للمنظمة
مشروع جديد ـ ـ شتنبر 83
أا ـ البرنامج العام

1

 -1مع إحراز بلدنا على الستقلل الشكلي عام  1956على إثر الكـفاح الجماهيري والمسلح الذي خاضه شعبنا،
تحول النظام الستعماري الذي أاخضعت لـه بلدنــا منـذ أاوائـل القــرن إلـى نظـام السـتعمار الجديـد ،بينمـا كــانت
القــوى المبرياليــة الســتعمارية خلل عهــد الســتعمار القــديم تســيطر مباشــرة علــى بلدنــا وشــعبنا وفــي جميــع
المجالت العسكرية والسياسية والقتصادية والثقافية ،فإن نظام الستعمار الجديد قد تميز باستمرار السيطرة
المبرياليــة مــع اتخاذهــا أاشــكال جديــدة ناتجــة عــن انتقــال الســيطرة المباشــرة إلــى العملء والحلفــاء المحلييــن
أ
للمبريالي ــة  :البرجوازي ــة الكمبرادوري ــة و مل ك ــي الراض ــي الكب ــار والحك ــم الرجع ــي الس ــاهر عل ــى مص ــالحهم.
فالتواجــد الســتعماري فــي شــكله القــديم أاصــبح يقتصــر علــى ســبتة ومليليــة والجــزر الشــمالية المغربيــة )الجــزر
الهامشان اللذان يحملن علمة )*( هما أاصليان في نص الوثيقةر أاما الهوامش التي تحمل أارقاما فهي من وضع موقع  30غشتر
 1ـ صدرت هذه الوثيقة تحت هذا العنوان في شتنبر  ،1983وتضـم جزئيـن وهمـا البرنامــج العـام والنظـام الــداخلي ،ضـمن مشـروع جديـد
أ
يعيد النظر في البرنامج العام والنظام الداخلي الصادر فـي أاكـتـوبر  ،1974وننشـر هنـا الجـزء الول المتعلــق بالبرنامــج العــام ،لمـا يحتـويه
من قضايا ذات طبيعة إيديولوجية واسـتراتيجية ،تتعلـق بـالخط العـام الـذي سـار عليـه دعـاة "إعـادة البنـاء" ابتـداءا مـن  ،1980والوثيقــة
أ
خلفــا لمجموعــة مــن وثــائق "إعــادة البنــاء" تتــوجه إلــى عمــوم المنظمــة ضــمن ســياق العــداد لمؤتمرهــا الول الــذي لــم ينعقــد أابــدا ،نظـرا
لفشل مسلسل "إعادة البناء" ،واجتثات المنظمة في خريف  ،1985ولذلك ل تضم خلصات نـدوة ينــاير  1983أايــة إشـارة إلــى الوثيقــة،
أ
مــن حيــث مناقشــتها أاو الدلء بخلصــات حولهــا  .مــن الناحيــة الزمنيــة تــاتي الوثيقــة بعــد صــدور وثيقــة "القضــايا الســتراتيجية فــي الثــورة
أ
المغربيـة" الصــادرة فــي أابريـل  ،1982الــتي تحمـل بصــماتها فــي العديـد مــن القضــايا اليديولوجيــة والســتراتيجية ،مثـل اســتعمال صــيغة
أ
"العنف الثوري الجماهيري المنظم" ،والخلط بين التناقض الرئيسي والتناقض الساسي والتغيير في طبيعة الخط النظري واليديولجي
أ
للحملــم والمنظمــة الماركســية – اللينينيــة المغربيــة "إلــى المــام"  ،عنــدما تمــوقعت فــي صــف دعــاة وحــدة الحركــة الشــيوعية العالميــة،
والمقصود هنا البلدان التي أاصبحت معقل للتحريفية العالمية )التحاد السوفياتي ،دول أاوروبا الشرقية والصين  ،(...وقد نتج عن هــذا
أ
أ
تغيير في الموقف من الحزاب التحريفيـة العربيــة ،ولجــات الوثيقــة كـذاك إلــى تغييـرات إيديولوجيــة فــي مجموعـة مـن التسـميات الســابقة
من قبيل المنظمة الماركسية ـ ـ اللينينية المغربية ،الحركة الماركسية ـ اللينينية المغربية ،الحزب الماركسي ـ ـ اللينينــي لتصـبح "المنظمـة
الشيوعية"" ،الحركة الشيوعية المغربية"" ،الحزب الشـيوعي المغربــي" ،هـذا رغـم اضـطرارها أاحيانـا إلـى اسـتعمال مصــطلح الماركسـية ـ
اللينينية ،الذي لم يكن سوى مناورة وتمويها للتغطية عن النقلبات اليديولوجية التي كـان يهيء لهــا سـرا  .وســيلحظ القــارئ مجموعــة
مــن التغييـرات تثبــت مــدى إيغــال التحريفييــن الجــدد فــي مســار مراجعــاتهم للخــط النظــري واليــديولوجي ،ســواء فــي تفســيرهم لمسلســل
التراجعات التي قد يعرفها بناء الشتراكية بعد الثورة ،وهم هنا إنما يعودون بالمنظمة إلى الوراء فيما يخص ظاهرة انتصار التحريفية فــي
أ
أ
أ
البلدان الشتراكية متخلين عن الطروحات التاسيسية للمنظمة الماركسية ـ ـ اللينينيـة المغربيـة "إلــى المــام" ،مبتعــدين عــن خــط الثــورة
أ
العالمية الذي أاسست له الثورة الصينية العظيمـة بقيـادة مـاو تسـي تونــغ ودروس الثـورة الثقافيـة البروليتاريـة فـي الصـين  .فـي واقـع المـر
كان التحريفيون الجدد بعد تخليهم عن خط ماوتسي تونغ ،يعدون العـدة للتخلــي عـن اللينينيــة تحــت شـعار "تجديــد الماركسـية" وتبنـي
"الجوهر الحي للماركسية" أاي التحريفية الجديدة .
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الجعفريــة والنكــور وبــادس( المســتعمرة مــن طــرف اســبانيا ،لكــن المبرياليــة فــي شــكلها الســتعماري الجديــد
تواصــل اســتغللها لشــعبنا ونهبهــا لخي ـرات بلدنــا وتلعــب دورا كــبيرا فــي تــوجيه السياســة الداخليــة والخارجيــة
للبلد ،بينما تشكل الثقافة المبريالية مكونا أاساسيا للثقافة الرجعية السائدة في مجتمعنا.
إن نظ ــام ال أراس ــمالية التبعي ــة ال ــذي يش ــكل القاع ــدة القتص ــادية لنظ ــام الس ــتعمار الجدي ــد ال ــذي يكب ــل وطنن ــا
وشــعبنا قــد أاصــبح النظــام القتصــادي الســائد فــي بلدنــا بعــد أان تمكــن تــدريجيا مــن إضــعاف واســتيعاب أانمطــة
النتــاج الماقبــل ال أراســمالية الــتي كــانت ســائدة ببلدنــا قبــل الغــزو الســتعماري أواصــبح بــذلك يشــكل القاعــدة
القتصــادية الرئيســية للهياكــل الطبقيــة ببلدنــا .إل أان العلقــات القطاعيــة والشــبه القطاعيــة مــا ت ـزال ،رغــم
تقلص ــها الك ــبير عل ــى المس ــتوى القتص ــادي حاض ــرة بش ــكل ب ــارز عل ــى المس ــتويات الديولوجي ــة والسياس ــية
والجتماعية وما تزال تشكل عرقلة أاساسية أامام انعتاق وتقدم الجماهير الشعبية في البادية بالخصوص.
آ
يتميــز نظــام ال أراســمالية التبعيــة بكــونه يجمــع بيــن ماســي الســتغلل المكـثــف والضــطهاد ال أراســماليين وعاهــات
أ
التبعيـ ــة والخضـ ــوع للحتكـ ــارات والمراكـ ــز المبريـ ــالي ،بينمـ ــا يسـ ــتحوذ ال أراسـ ــماليون الجـ ــانب وال أراسـ ــماليون
أ
أ
المغارب ــة ومل ك ــو الراض ــي الكب ــار إض ــافة إل ــى الدول ــة الكمبرادوري ــة عل ــى وس ــائل النت ــاج الساس ــية ) أاراض ــي،
آ
أ
معامل ،مناجم ،سدود ،وسائل النقل ،مؤسسات البناء والشغال العمومية  (...فــإن مـال الجمـاهير الكادحـة
هو الحرمان من أابسط شـروط العمـل والعيـش وبالتــالي التفقيـر والبلـترة والتشـريد والهجــرة إلـى الخــارج والبطالــة
وما يصاحب كل ذلك من تحطيم ونفي الكرامة والشخصية.
أ
أ
أ
إن الزمــة الهيكليــة لنظــام ال أراســمالية التبعيــة والــتي تــزداد حــدة بفعــل عوامــل اخــرى مثــل الزمــة القتصــادية
العالمية أاو الجفاف أاو الحرب تؤدي باستمرار إلـى تفــاقم الفــوارق الطبقيــة وإلـى تراكــم الخيـرات لــدى ال أراســماليين
أ
أ
الجـ ــانب والـ ــبرجوازيين الكمـ ــبرادوريين وملك الراضـ ــي الكبـ ــار وخـ ــدامهم الـ ــبيروقراطيين الكبـ ــار المـ ــدنيين
والعس ــكريين وت ــؤدي ف ــي نف ــس ال ــوقت إل ــى تزاي ــد الب ــؤس والفق ــر والنحط ــاط والس ــتيلب والقه ــر والض ــطهاد
والســتغلل لــدى الجمــاهير الشــعبية الكادحــة والمســحوقة :العمــال والفلحيــن أواشــباه البرولتاريــا والبرولتاريــا
المشردة وفئت واسعة من البرجوازية الصغيرة.2
لكــل هــذا فــإن تحطيــم نظــام ال أراســمالية التبعيــة يعــد شــرطا أاساســيا لتحــرر بلدنــا مــن نظــام الســتعمار الجديــد
ولتقدم شعبنا.
 - 2أان المصالح الموضوعية لمختلف الطبقات الجتماعية ببلدنا وكذا الصراعات الطبقية الملموسة الــتي عرفهــا
أ
المغرب طيلة عهد الستعمار الجديد تظهر بوضـوح أان التنـاقض الساسـي فــي مجتمعنـا هـو التنـاقض القـائم بيـن
أ
المعســكر الرجعــي المشــكل مــن المبرياليــة والبرجوازيــة الكمبرادوريــة ومل كــي الراضــي الكبــار مــن جهــة ،ومــن
 2ـ في التحليل الذي تقدمه الوثيقة لبنية النظام السياسي وللطبقات التي يرتكز عليها ،ل يمكن الوصول إلى معرفة موقع الفئة التي
يشار إليها ب "الخدام البيروقراطيين الكبار المدنيين والعسكريين" إلى جانب الطبقتين اللتين تتحدث عنهما الوثيقة ونعني بذلك
البورجوازية الكومبرادور ية والملكين العقاريين الكبار ،بحيث يغيب عن التحليل ذلك السمنت الذي يجمع بين العناصر الثلثة.
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جه ــة أاخ ــرى الجم ــاهير الش ــعبية ال ــتي تض ــم الطبق ــة العامل ــة والجم ــاهير الفلحي ــة الجم ــاهير ش ــبه البروليتاري ــة
والبرجوازية الصغرى.3
أ
إن الدولــة القائمــة بـالبلد والــتي تتشـكل قاعــدتها الطبقيــة مــن البرجوازيــة الكمبرادوريــة ومل كـي الراضــي الكبـار
أ
هي الحـارس الميــن علـى وحـدة ومصـالح المعسـكر الرجعـي ،لهــذا فــإن النظــام الملكـي السـتبدادي وهـو الشـكل
الذي اتخذته سلطة الدولة الطبقية طيلة عهد الستعمار الجديد يدخل بدوره ضمن المعسكر الرجعــي المعــادي
لمطامح ومصالح الجماهير الشعبية.
أ
أ
أامـا موقـع البرجوازيـة الوطنيـة – المشـكلة اساسـا مـن البرجوازيــة المتوســطة  -مــن التنـاقض الساسـي فهــو معقـد
ويتغيــر حســب الشــروط الملموســة للص ـراع الطبقــي .فالبرجوازيــة الوطنيــة يمكــن أان تلتحــق بمصــاف الجمــاهير
الشــعبية أاو بمعســكر الرجعيــة حســب الظـروف .كمـا يمكـن أان يتمــايز داخلهــا جنــاح محــافظ يلتحـق بالرجعيــة أاو
يلتزم الحياد وجناح تقدمي يلتحق رغم تذبذباته بمصاف الجماهير الشعبية.4
أ
 -3إن الثورة الوطنية الديموقراطية الشعبية تشكل الحل التاريخي للتناقض الساسي في مجتمعنا.5
 نظرا للطبيعة التناحرية للتناقض بين الجماهير الشعبية والمعسكر الرجعي ،فإن هذا التناقض ل يمكن حلــهبشكل نهائي عبر التعايش السلمي بين الطبقات المتعاديــة والحلــول الصــلحية بـل إن حلــه النهـائي يكمـن فــي
الثورة التي تصنعها الجماهير والتي من خللها إلحاق الهزيمة بمعسكر أاعداء الشــعب والقضــاء علــى مؤسســاتهم
أ
السياسية ومصالحهم القتصادية وسيطرتهم الديولوجية ،وفي نهاية المــر فــي القضــاء عليهــم كطبقــات رجعيــة.
إن هذه الثورة ل يمكن أان تعرف طريقها للنجاح إل عبر مواجهة الضطهاد والقهــر والســتغلل والعنــف الرجعــي
أ
الدائم بالكـفاح الجماهيري المتعدد الشكال وعلى أراسه العنف الثوري الجماهيري المنظم.6
 إن الثورة تكـتسب طابعها الوطني من خلل القضاء على نظام الستعمار الجديد وعلى كافـة أاشـكال السـيطرةالمبرياليــة ببلدنــا والحتلل الســتعماري لجــزء مــن ترابنــا الــوطني ،التواجــد العســكري ،الســيطرة السياســية
والقتصــادية والثقافيــة علــى بلدنــا ،وستقضــي الثــورة كــذلك علــى العملء والحلفــاء المحلييــن للمبرياليــة ،كمــا
ستعمل الثورة على إقامة سلطة وطنية مناهضـة للمبرياليـة وحلفائهــا وصـنائعها وذلـك علـى الصـعيدين الـوطني
والقومي 7وعلى بناء اقتصاد وثقافة وطنيتين.
أ
 3ـ يشكو النص في عمومه من خلط كبير بين مفهوم التناقض الرئيسي والتناقض الساسي ،وينسحب ذلك على النتائج المتوصل إليها
 .وهو في ذلك يعيد أاخطاء وثيقة "القضايا الستراتيجية في الثورة المغربية".
أ
 4ـ تغيب البورجوازية الوطنية تارة عن إحدى طرفي التناقض الساسـي وتحضـر ثانيـة ممـا يكشـف عـن غمـوض فـي تحديـد طبيعـة الكـتلـة
أ
الشعبية المواجهة للطبقـات الرجعيـة أواسـيادها المبريـاليين ،ولعـل عـدم فهـم طبيعـة التنـاقض الساسـي قـد أاسـقط أاصـحاب الوثيقــة فـي
هذه اللخبطةر
أ
أ
 5ـ استمرارا في خطإ الوثيقة حول طبيعة التناقض الساسي ومضمونه جعلت الوثيقة من استراتيجية ث و د ش حل للتناقض الساسي.
 6ـ تتبنى الوثيقة نفس الطرح الذي جاءت به وثيقــة "القضــايا السـتراتيجية فــي الثــورة المغربيـة" فيمـا يخـص أاســلوب حسـم الســلطة ،أاي
تبني ما سمي ب "العنف الثوري الجماهيري المنظم" الذي ليس في حقيقته سوى التخلي عن أاي استراتيجية ثورية.
 7ـ ل نستطيع فهم المقصود مـن إقامـة سـلطة وطنيـة  ...وذلـك علـى الصـعيدين الـوطني والقــومي ،فمـا معنــى سـلطة وطنيـة علـى الصـعيد
القومي ؟!!.
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أ
 إن الثـورة ســتكون ديموقراطيــة لنهــا تسـعى للقضــاء علــى النظــام الملكـي الســتبدادي )وعلــى أاي شـكل لســلطةأ
البرجوازية الكمبرادورية وملكي الراضي الكبــار يمكــن أان يحــل مكــانه( ،وإلــى ضــمان تمتــع الجمــاهير الشــعبية
أ
بالحري ــات الديموقراطي ــة الساس ــية ب ــدون قي ــود ،وإل ــى القض ــاء عل ــى العلق ــات القطاعي ــة و الش ــبه القطاعي ــة
أ
أ
المتواجدة فــي المجتمـع .إن الثـورة سـتكون ديموقراطيــة كـذلك لن الثـورة الزراعيـة وهـي الحـل الجـذري للمســالة
أ
الفلحية تشكل إحدى مهماتها الساسية.
أ
 إن الثورة ستكون شعبية لنها ستكون أاول أواخيرا من صنع الجماهير الشعبية وليس من صنع نخبة عسكريةأاو نخبــة حزبيــة تقــوم بــالثورة نيابــة عــن الجمــاهير أاو بتفــويض منهــا .كمــا أان الطــابع الشــعبي للثــورة يرمــز إلــى أان
الديموقراطيــة الــتي تســتجيب فــي المرحلــة التاريخيــة الحاليــة للمطامــح العميقــة للجمــاهير الشــعبية ليســت هــي
أ
الديموقراطيــة اللبراليــة البرجوازيــة أاو بــالحرى الديموقراطيــة المزيفــة الــتي فرضــتها الرجعيــة علــى بلدنــا فــي عهــد
الستعمار الجديد ولكنها ديموقراطية جديدة ،الديموقراطية الشعبية ،ديموقراطية سـلطة المجــالس الشـعبية،
أ
مجالس العمال والفلحين وسكان الحياء الشعبية وغيرها.
تهدف الثورة الديموقراطية الشعبية )الثودش( إلى إقامة الجمهورية الديموقراطيــة الشــعبية ونظــام الديكـتاتوريــة
الديموقراطيــة الشــعبية .فــي هــذا النظــام فالطبقــات والفئت الشــعبية وقواهــا الوطنيــة الديموقراطيــة المنظمــة
تتمتــع بكافــة الحقــوق الديموقراطيــة وتســاهم فــي الســلطة وتفــرض ديكـتاتوريتهــا المشــتركة علــى أاعــداء الشــعب
والثورة .
أ
 - 4إن الهــدف القصــى للبروليتاريــا المغربيــة وللحركــة الشــيوعية المغربيــة يتجســد فــي الثــورة الشــتراكية ،وفــي
المجتمع الشتراكي ثم المجتمع الشيوعي.
أ
أ
إننـا كحركـة شــيوعية مغربيــة 8ونحــن نكافــح مـن اجـل )ثـودش( ومجتمـع الديموقراطيـة الشــعبية نـدرك جيـدا بـان
أ
الشــتراكية وحــدها قــادرة علــى إنجــاز مجمــل المطامــح الساســية للطبقــة العاملــة وكافــة الكــادحين  .لهــذا فــإن
برنامجنا كمنظمة شيوعية،9كحركة شيوعية ،وكذا في المستقبل الحزب الشيوعي 10المنشود يتضمن إلى جانب
أ
أ
برنامـج الحـد الدنـى أاي برنامــج ثـودش ،البرنامـج القصـى وهـو برنامـج الثـورة الشــتراكية والنتقـال نحـو المجتمــع
الشيوعي.11
إن جوهرالنظــام الشــتراكي هــو مــن جهــة دكـتاتوريــة البرولتاريــا ومــن جهــة أاخــرى الملكيــة 12والتحكــم الجمــاعي
أ
للكــادحين فــي وســائل النتــاج الساســية .فل اشــتراكية فعليــة بــدون اســتيلء الكــادحين بقيــادة الطبقــة العاملــة
 8ـ هناك محاولة لتغيير تسمية حركة ماركسية ـ ـ لينينية مغربية بتسمية "حركة شيوعية مغربية".
 9ـ نفس الملحظة حيث استعمال "منظمة شيوعية" بدل منظمة ماركسية ـ ـ لينينية.
 10ـ استعمال صيغة "الحزب الشيوعي" بدل الحزب الماركسي ـ اللينيني.
 11ـ ل تتبنى الوثيقة مفهوما واضحا لمفهوم التحالف العمالي الفلحي باعتباره مرتكزا استراتيجيا للثــورة الوطنيــة الديموقراطيــة الشــعبية،
سواء في بناء السلطة الوطنية الديموقراطية الشعبية أاو في بناء أاداتها السياســية أاي الجبهــة الديموقراطيــة الثوريــة بقيــادة الحــزب الثــوري
الماركسي ـ اللينيني.
أ
أ
 12ـ لعل الوثيقة تقصد هنا الملكية الجماعية اما استعمال مصطلح "الملكية" فامر خاطئ .
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على السلطة وإقامة نظام دكـتاتورية البروليتاريا الــذي يضــمن مــن جهــة دكـتاتوريــة الطبقــة العاملــة وحلفائهــا ضـد
ال أراسماليين وعامة المستغلين أواعداء الشتراكية ومن جهة أاخرى الديموقراطية البروليتاريــة الواســعة والعميقــة
ال ــتي تض ــمن أاوس ــع الحري ــات الديموقراطي ــة للطبق ــة العامل ــة والك ــادحين وال ــتي تش ــكل المي ــادين السياس ــية
والقتصــادية والجتماعيــة والثقافيــة .فبــدون ضــمان الديموقراطيــة البروليتاريــة لكافــة الكــادحين فــإن المصــير
أ
أ
النهائي لدكـتاتورية البروليتاريا والشــتراكية هـو الفلس لن العلقــات البيروقراطيــة والســلطوية والبويــة ســتنحر
تدريجيا النظام الشتراكي ممهدة الطريق للتقهقر نحو هذا الشكل أاو ذاك من علقات الستغلل والضطهاد.13
إن المجتمــع الشــتراكي خلفــا لبعــض التصــورات الميتافيزيقيــة والتحريفيــة ل يشــهد نهايــة الطبقــات الجتماعيــة
والص ـراع الطبقــي .فالص ـراع الطبقــي بيــن كافــة الطبقــات وخصوصــا بيــن الطبقــة العاملــة والبرجوازيــة سيســتمر
أ
أ
باشكال جديدة وباساليب جديدة في ظروف تكون فيها السلطة السياسية في يد الطبقة العاملة وحلفائهــا .وقــد
يتخذ هذا الصراع أاشكال عنيفة كما أانه يمكن أان يؤدي إلى انتصار البرجوازية 14والرجوع إلى مجتمع الستغلل
أ
والضطهاد ،لهذا فإن تقوية وتعميق دكـتاتوريــة البروليتاريــا مســالة ضـرورية طيلــة المرحلــة الشــتراكية باعتبارهــا
المرحلة النتقالية نحو المجتمع الشيوعي .
أ
إن المجتمــع الشــيوعي هــو الهــدف الســمى للبروليتاريــا وللشــيوعيين .إنــه المجتمــع الــذي تتلشــى فيــه الطبقــات
أ
والس ــتغلل والضـ ــطهاد الطبقيي ــن والدول ــة وتتحق ــق في ــه أاحلم النس ــانية ف ــي الخ ــوة والمس ــاواة والحري ــة
والسعادة.
إن بناء المجتمع الشيوعي ببلدنا رهين بتوفير الشروط التي تسمح بالنتقال من الشتراكية إلــى الشــيوعية علــى
نطاق عالمي واسع .
أ
 - 5إن الطبقة العاملة هي الطبقة ال كـثر ثورية وهي الطبقة الوحيدة القادرة ليس فقط على قيادة الثورة الوطنيــة
الديموقراطية الشعبية حتى النصر،ولكن كذلك على قيادة كافــة الكـادحين لمواصـلة المسلسـل الثـوري وإنجـاز
مهام الثورة الشتراكية.15
أ
هــذه الحقيقــة الــتي يؤكــدها الــدور النضــالي الطليعــي للطبقــة العاملــة ببلدنــا وكــذا تجــارب الشــعوب الخــرى ،هــي
نتيجــة للخصــائص الهيكليــة للطبقــة العاملــة ببلدنــا ،إنهــا تفتقــد لوســائل النتــاج ،ل تملــك ســوى قــوة عملهــا
وتعاني من الستغلل بصفة مباشرة ،ليس لهــا مـا تخســره مـن خلل مسلسـل الثـورة سـوى أاغللهــا بينمـا الثـورة
ستكسبها كل شيء سياسيا واقتصاديا وثقافيـا .مـن جهــة أاخـرى إن الطبقــة العاملـة بتمركزهـا فــي وحـدات النتـاج
أ
أ
 13ـ تتخلــى الوثيقــة هنــا عــن الطروحــات الساســية حــول عــودة ال أراســمالية والبورجوازيــة فــي البلــدان الشــتراكية ،كمــا بلورتهــا الحركــة
أ
الشــيوعية العالميــة الثور يــة فــي الســتينات والســبعينات  ،وهــذا يعنــي إخفــاء طبيعــة المواقــع الــتي تنشــا مــن داخلهــا )الحــزب ،الدولــة،
علقات النتاج  ،(...وكذلك دروس مواجهتها ضمن خط ثوري ماركسي ـ ـ لينيني.
 14ـ نفس الملحظة تنطبق على أاطروحة انتصار البورجوازية في البلدان الشتراكية.
أ
 15ـ لعــدم التــدقيق فــي مفهــومي التنــاقض الساســي والتنــاقض الرئيســي ،تتحــدث الوثيقــة عــن " قيــادة الطبقــة العاملــة للثــورة الوطنيــة
الديموقراطية الشعبية وقيادة الكادحين لمواجهة المسلسل الثوري وإنجاز مهام الثورة الشـتراكية " ،فالصــيغة تعتـبر قمـة فــي الغمــوض
والبهام.
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أ
أ
أ
ال أراسمالية العصـرية بارتباطهــا باحـدث وســائل النتــاج ذات الطــابع الجتمــاعي وباســاليب النتــاج ال كـثر تقـدما،
بخوضــها للعمــل الجمــاعي المنظــم ومــا يصــاحبه مــن تعــاون فــي النتــاج ودقــة وانضــباط فــي العمــل ،إن الطبقــة
العاملــة بفضــل هــذه الخصــائص مؤهلــة ل كـتســاب خــبرات ومعــارف متقدمــة ،لخــوض النشــاط الجمــاعي الخلق
أ
ولبتكــار أارقــى الشــكال التنظيميــة المبنيــة علــى أاســاس المركزيــة الديموقراطيــة .إضــافة إلــى ذلــك أان البروليتاريــا
أ
خلفا للطبقات والفئت الشــعبية الخـرى الــتي تسـعى للطاحــة بمجتمــع اســتغللي مــن أاجـل اسـتبداله بمجتمــع
أ
آ
اســتغللي اخــر ،فهــي تحمــل مشــروع مجتمــع جديــد ينعــدم فيــه اســتغلل النســان لخيــه النســان .أواخيـرا فــإن
الطبق ــة العامل ــة مؤهل ــة لل ــف مجم ــوع الطبق ــات الش ــعبية حوله ــا م ــن أاج ــل مواجه ــة المبريالي ــة والبرجوازي ــة
أ
أ
الكمبرادورية وملكي الراضي الكبار ومؤهلة للرتباط كـفصيل مــن البروليتاريــا العربيــة والعالميــة بهــذه الخيـرة
ممــا ســيمكن مــن تــوفير دعــم خــارجي هائــل للثــورة المغربيــة وكــذا مــن تجــاوز الوطنيــة الضــيقة وتعزيــز الــروح
أ
والممارسة الممية البروليتارية لدى الطبقة العاملة المغربية.
إذا كــان مــن الممكــن أان ينــدلع المسلســل الثــوري ويتقــدم فــي تحقيــق بعــض أاهــدافه بــدون أان تتــوفر بالضــرورة
قيــادة الطبقــة العاملــة ،فــإن التقــدم الســريع للثــورة الوطنيــة الديموقراطيــة الشــعبية وإنجــاز كافــة مهامهــا وفتــح
الطريــق أامــام الثــورة الشــتراكية يتطلــب بشــكل حتمــي قيــادة الطبقــة العاملــة لكافــة الطبقــات والفئت الشــعبية
ذات المصلحة في الثورة.
أ
 - 6ل يمك ــن للطبق ــة العامل ــة ان تق ــوم بمهامه ــا التاريخي ــة ب ــدون تنظي ــم نفس ــها سياس ــيا وبن ــاء حزبه ــا الث ــوري
المسـتقل ،الحــزب الشـيوعي المغربـي .إن الســتقللية السياسـية والديولوجيــة والتنظيميــة للطبقــة العاملـة عـن
أ
أ
كافــة الطبقــات بمــا فــي ذلــك الطبقــات والفئت الثوريــة الخــرى فــي مجتمعنــا مســالة ضــرورية لتتمكــن الطبقــة
العاملة من تعبئة طاقاتها الثورية الهائلة وتفجيرها بشكل منظم لصالح تحررها وتحرر المجتمع.
إن الحزب الثوري الذي تناضل منظمتنا ومجمل الحركــة الشــيوعية المغربيـة 16مـن أاجـل المسـاهمة فـي بنـائه هـو
الطليعــة المكافحــة المنظمــة والواعيــة للطبقــة العاملــة .وحــتى يكـتســب هــذا الحــزب طــابعه البروليتــاري لبــد أان
أ
تتوفر فيه الخصائص الساسية التالية :
أ
 أان يضــم فــي صــفوفه الفصــائل والعناصــر العماليــة الطليعيــة فــي النضــال وال كـثر وعيــا مــن الناحيــة السياســية.ويجــب أان تتبـ أـوا العناصــر البروليتاريــة المواقــع القياديــة والســتراتيجية داخــل الحــزب .إل أان الحــزب البروليتــاري
يضــم فــي صــفوفه كــذلك العناصــر الطليعيــة مــن بيــن الفلحيــن الفق ـراء أواشــباه البرولتاريــا والمثقفيــن الثــوريين
والمستعدة للعمل الثوري على أارضية أاهداف أوايديولوجية البرولتاريا.
أ
 أان يعتمد على إديولوجيــة الطبقـة العاملـة الماركسـية -اللينينيــة،كمنظور للعـالم ،كـاداة للتحليــل وكمرشـد فــيالعمل أوان يتمكن هذا الحزب من التطبيق الخلق للماركسية  -اللينينية على واقع بلدنا أوامتنا العربية.17
 16ـ هنا كذلك استعمال لصيغة "الحركة الشيوعية المغربية" بدل الحركة الماركسية ـ ـ اللينينية المغربية.
أ
 17ـ ولن أا صحاب الوثيقة لـم يتخلـوا بعـد رسـميا عـن الماركسـية ـ ـ اللينينيـة ،فهـم مضـطرون إلــى السـتمرار فـي اسـتعمالها إلـى حيـن وقــت
أ
التخلص منها بعدما غيروا كل التسميات التي تضم الماركسية ـ ـ اللينينية ويشبه حالهم حــال مــن يلوحــون بـالعلم الحمـر لمحاربــة العلـم
أ
الحمر ،كما يقول ماو تسي تونغ  .وتعلمنا التجار أا ن التحريفيين غالبا ما حــاربوا الماركسـية ـ ـ اللينينيـة باسـم الماركسـية ـ ـ اللينينيـة سـواء
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 أان يتبنى المركزية الديموقراطيـة كمبـدا تنظيمـي أاساسـي فـي علقتــه الداخليــة أواسـلوب النقـد والنقـد الـذاتي فــيالتعامل الداخلي ومع الجماهير.
أ
 أان يعتمد على خط الجماهير وان تكون لــه علقــات وطيــدة وعضـوية مــع الطبقــة العاملــة ومجمـل الكــادحين،أوان يظل الذهاب والياب متواصل بين الطليعة والطبقة العاملة ومجمــل الجمــاهير الشــعبية وبيــن الممارســة و
النظرية.
 أان يكــون لــه برنامــج ثــوري يســتجيب للمطامــح القريبــة والبعيــدة للطبقــة العاملــة وللمطامــح التحرريــة لمجمــلالكادحين.
أ
آ
 أان الحــزب الثــوري البروليتــاري غيرموجــود الن ببلدنــا .فالمحاولــة الولــى لبنــائه والــتي ارتبطــت باســم "الحــزبالشيوعي المغربي" الذي تم بناؤه عام  1943قد باءت بالفشـل نظـرا للخـط التحريفـي اليمينـي الـذي سـاد داخلـه.
إن حــزب التقــدم والشــتراكية الــذي ينصــب نفســه كــوارث للحــزب "الشــيوعي المغربــي" هـو مجــرد حــزب برجــوازي
صــغير ،إصــلحي ،بعيــد عــن المطامــح العميقــة للطبقــة العاملــة .أامــا المحاولــة الثانيــة لبنــاء الحــزب الشــيوعي
الماركســي اللينينــي المغربــي والــتي ارتبطــت باســم "الحركــة الماركســية اللينينيــة المغربيــة )الحملــم(الــتي بــرزت
كـفصائل منظمة منذ 1970فإنها لحد آالن لم تتمكن من إنجاز خطــوات حاســمة علــى طريـق بنــاء الحــزب الثـوري
أ
آ
البروليتـاري وذلــك بسـبب القمـع الشـرس الـذي تعرضــت لــه الحملــم منـذ نشــاتها وكــذا الخطــاء والنحرافــات الــتي
عرفتها.
إن بناء حزب البروليتاريا وتوطيده مسلسل طويل وشاق ومعقـد قـد يسـتغرق طيلـة مرحلــة الثـودش وقـد يسـتمر
أ
أ
خلل مرحل ــة الث ــورة الش ــتراكية نفس ــها ،لكن ــه م ــن الض ــروري اس ــتكمال الحلق ــات الساس ــية الول ــى م ــن ه ــذا
أ
المسلسل بدون تاخر لتتمكن البروليتاريا من القيام بدورها الحاسم في الثود ش.
 - 7في المرحلة الراهنة من الثورة ،مرحلة الــث ود ش ،إن مجمـل الطبقـات والفئت الشـعبية -الطبقـة العاملـة،
الفلحيــن ،أاشــباه البروليتاريــا ،البرجوازيــة الصــغرى ،الجنــاح التقــدمي مــن البرجوازيــة الوطنيــة - 18لهــا مصــلحة
موضوعية في الثورة ،لهذا من الضروري إقامة وهيكلة تحالف وطني ديموقراطي وشعبي واسع فيما بينها .بدون
هــذا التحــالف الطبقــي والسياســي الواســع ســتظل القــوى الشــعبية مبعــثرة ويصــعب عليهــا تحقيــق النتصــار علــى
العدو الطبقي .
أ
إن قيادة الطبقة العاملة وحزبها الشيوعي للتحالف الوطني الديموقراطي الشعبي الواسع مسالة ضــرورية لتقويــة
التح ــالف وتص ــليبه ،لحم ــايته م ــن النزع ــات النتهازي ــة اليميني ــة واليسـ ـراوية القائم ــة موض ــوعيا ل ــدى الفص ــائل
الحليفة ،لضمان النتصار الشامل للــث و د ش وإنجــاز كافــة مهامهــا وفتــح الطريـق أامــام الثـورة الشـتراكية .لكــن
في الصين أاو التحاد السوفياتي أاو في بلدان أاخرى.
أ
 18ـ هنا تدخل البورجوازية الوطنية ضمن الجماهير الشعبية بعدما تم إلغاؤها في الفقرات الولى من الوثيقة ،ودائما ضمن فهـم خـاطئ
أ
لما سمي بالتناقض الساسي.
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الشــروط الموضــوعية للص ـراع الطبقــي يمكــن أان تفــرض إقامــة التحــالف الــوطني الــديموقراطي الشــعبي ومشــاركة
الحركة الشيوعية المغربية فيه ،بينما لم تتوفربعد شروط قيادته من طرف الطبقة العاملة.
إن التحالف العمالي الفلحـي بقيـادة الطبقـة العاملـة هـو العمـود الفقـري للتحــالف الـوطني الـديموقراطي الشـعبي
أ
الواسع ذلك لن الطبقة العاملة هي الطبقة الثورية حتى النهايــة والطبقـة المؤهلــة لقيــادة الثـورة بينمـا الجمـاهير
الفلحي ــة وخاص ــة منه ــا جم ــاهير الفلحي ــن الفق ـراء تش ــكل الق ــوة الرئيس ــية للث ــورة نظ ـرا لوزنه ــا الع ــددي ونظ ـرا
لمصلحتها الحيوية في الثورة الناتجة عما تعيشــه مــن اســتغلل واضــطهاد وقهــر .19إن التحــالف العمــالي الفلحــي
آ
أ
الذي يجـب تعزيــزه بالفئت ال كـثر ثوريــة مــن بيـن الكــادحين الخريـن مـن بيـن أاشـباه البروليتاريـا بالخصــوص،
هــو تحــالف اســتراتيجي ســيظل قائمــا طيلــة مرحلــة الــث و د ش وخلل مرحلــة الثــورة الشــتراكية نفســها 20وذلــك
خلفا للتحالف مع البرجوازية الوطنية أاو حتى مع عدة فئت داخل البرجوازية الصغيرة.
إن بنـاء التحــالف الـوطني الـديموقراطي الشـعبي الواسـع هـو مسلسـل طويـل وشــاق ومعقـد يـواكب مسلسـل بنـاء
الحــزب الشــيوعي ويرتبــط بــه .ل شــك أان كل المسلســلين ســيعرفان قفـزات نوعيــة بارتبــاط مــع التحــولت النوعيــة
التي سيتخذها الصراع الطبقي ببلدنا.21
أ
 - 8إن المهمــة الساســية لكافــة الشــيوعيين المغاربــة هــي بنــاء حــزب البروليتاريــا وتــوفير شــروط قيــادة الطبقــة
العاملــة لمسلســل الثــورة الشــعبية مــن أاجــل تحقيــق هــذه المهمــة الحيويــة ،إن منظمتنــا ،المنظمــة الشــيوعية
للكــادحين**  22تطــرح علــى نفســها مــن جهــة أاولــى وكمهمــة رئيســية مهمــة بنــاء نفســها كمنظمــة شــيوعية مكافحــة
عملية متجدرة وسط الطبقة العاملة والفلحين ومن جهة ثانية مهمة الصراع الديولوجي والسياسي ضد النفــوذ
الـبرجوازي والـبرجوازي الصــغير وســط الطبقــة العاملــة وذلــك مــن أاجــل اجتــذاب العناصــر البروليتاريــة الطليعيــة
أ
في النضال )التي يتواجد عدد كبير منهــا داخــل الحـزاب الصــلحية والتحريفيــة المتشــذقة بالشــتراكية وداخــل
النقابــات المناضــلة( للــوعي الشــيوعي ودفعهــا لتقــوم هــي أالخــرى بواجبهــا فــي المســاهمة فــي بنــاء الحــزب الثــوري
للبروليتاريــا ومــن جهــة ثالثــة مهمــة الكـفــاح المتواصــل مــن أاجــل توحيــد كافــة الشــيوعيين المغاربــة فــي منظمــة
شيوعية موحدة تشكل النواة المركزية للحزب الشيوعي المغربي المنشود .
أ
 19ـ لول مرة في الوثيقة يتم الحديث عن التحالف العمالي ـ ـ الفلحــي كعمــود فقـري للتحــالف الـوطني الـديموقراطي الشــعبي ،إل أان هــذا
أ
الستعمال ضمن الفهم الخاطئ لمفهوم التناقض الساسي قد جاء مرتبكا ومشوشا.
 20ـ إن الحديث عـن التحـالف العمـالي ـ ـ الفلحــي واسـتمراره فـي الثــورة الشـتراكية ،فــي غيـاب تصـنيف دقيـق لفئت الفلحيـن )فلحيـن
معــدمين ،فلحيــن فقـ ـراء،فلحين صــغار ،فلحيــن متوســطين وفلحيــن أاغنيــاء( ،ليســقط فــي أاخطــاء اســتراتيجية تمــس الفئت الــتي
أ
أ
أ
ليست لها مصلحة في الثورة الشتراكية ،ولن أاصحاب الوثيقة قد أاخطاوا الفهم فيما يخص التنـاقض الساسـي فقـد جـاء طرحهـم ملتبسـا
وفاقدا للتجاه الستراتيجي الصحيح.
 21ـ يظهر من الوثيقة أانها تتلفى وتتغافل الحديث عن الجبهة الديموقراطية الثورية.
آ
* هذا هو السم الذي نعتبره ملئما للمنظمة )انظر نص "لماذا المنظمـة الشـيوعية للكــادحين"( طبعـا إذا حصـل التفــاق علـى اسـم اخـر
فيوضع هذا السم المتفق عليه.
أ
أ
 22ـ إن الهــامش الصــلي رقــم ) ( 2فــي الوثيقــة الصــلية يؤكــد ملحظاتنــا حــول تغييــر التســميات ،وللمزيــد مــن التــدقيق الرجــوع إلــى
خلصات ندوة يناير  1983حول الستراتيجية.
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 - 9إن منظمتنا هـي منظمــة شـيوعية ،وهــذا مـا يتجســد مــن جهــة فــي هــدفها البعيـد الممثـل فــي الثـورة الشـتراكية
والمجتمــع الشــتراكي ثــم المجتمــع الشــيوعي ومــن جهــة أاخــرى فــي ارتكازهــا علــى الماركســية -اللينينيــة كمنظــور
أ
للعالم ،كاداة للتحليل ومرشد في العمل ،إن الماركسية اللينينية كما وضعت أاسسها من طرف ماركس وانجلــز
ولينيــن وكمــا طورهــا أواغناهــا الشــيوعيون الــذين قــادوا الثــورات الشــعبية والشــتراكية المجيــدة فــي عصـرنا والــتي
تعــززت وتطـورت فــي خضــم الصـراع ضـد مختلــف أاشـكال النتهازيــة والتحريفيــة اليمينيــة واليسـراوية هـي الســلح
النظري العظيم للبروليتاريا شريطة التمكــن مـن تطبيقهــا بشـكل خلق علـى واقعنـا الملمـوس المغربـي والعربـي
ودمجها بهذا الواقع وانصهارها مع الحركة العمالية المناضلة.23
إن منظمتن ــا باعتباره ــا منظم ــة ش ــيوعية ه ــي ج ــزء ل يتج ـ أزا م ــن الحرك ــة الش ــيوعية المغربي ــة وج ــزء م ــن الق ــوى
الشيوعية العربية والعالمية المتمسكة بالجوهر الثوري للماركسية ـ ـ اللينينية.
 -10تتكون الحركة الشيوعية المغربية من كافة المنظمات والمجموعات والتيارات والعناصر الثورية التي تتبنى
الماركســية -اللينينيــة كمنظــور للعــالم وكمرشــد فــي العمــل والــتي تناضــل بثبــات مــن أاجــل بنــاء الحــزب الثــوري
أ
البروليتاري كمهمة ل تقبل التاجيل.
إن وحدة الحركة الشيوعية المغربية في منظمة شــيوعية موحــدة تشـكل خطــوة حاســمة علــى طريـق بنــاء الحــزب
الشيوعي المغربي .إن تمسك مختلف مكونات الحركة الشــيوعية المغربيــة بالماركســية اللينينيــة واســتفادتها مــن
دروس التجارب السابقة للشيوعيين المغاربة )"الحــزب الشــيوعي المغربــي" و"الحملــم"( والتجــذر وســط الطبقــة
العاملة وباقي الكادحين وبناء خط ثوري موحد للحركة الشيوعية المغربية ،كل هـذه العوامـل تشـكل مقــدمات
ضرورية لوحـدة مبدئيـة وصــلبة .لهــذا فــإن وحـدة الحركـة الشــيوعية المغربيـة ،رغـم نضـالنا المســتميت مـن أاجـل
تحقيقها ،لن تتـم بيـن عشـية وضـحاها وســتتم بشـكل تـدريجي قـد ينطلـق مــن التنسـيق القاعـدي والقيـادي بيـن
مختلف مكوناتها ،إلى العمل الجبهوي المنظم ،إلى الندماج العضوي.24
 - 11إن التجدر وسط الكادحين أواساسا وسط الطبقة العاملة هي المهمة المركزية للمنظمة .فبدون هذا التجــدر
ل يمك ــن الح ــديث ع ــن منظم ــة ش ــيوعية ،كم ــا ل يمك ــن للمنظم ــة أان تس ــاهم ج ــديا ف ــي بن ــاء الح ــزب الث ــوري
أ
البروليتاري وفي الثورة الشعبية .لهذا فالمنظمـة تضـع علــى عاتقهــا ضـرورة إيجـاد كافــة الطــرق والســاليب للتجـدر
أ
وسط الكادحين ابتداءا من القلعات البرولتارية الساسية.
إن أاســاليب وطــرق التجــدر متعــددة ومتنوعــة لكــن الســتعداد للتضــحية والتفــاني فــي خدمــة الجمــاهير والنضــال
بجانبهم وفي مقدمتهم واللتزام بخط الجماهير والنطلق من واقعها لتغييــره وتثــويره ،وعــدم اســتفزاز مشــاعرها
ومعتقـ ــداتها والعم ـ ــل المتواص ـ ــل وس ـ ــط المنظم ـ ــات الجماهييري ـ ــة ف ـ ــي اتج ـ ــاه تعزي ـ ــز وحـ ــدتها وجماهيريته ـ ــا
أ
 23ـ إن استعمال صيغة "القادة الشيوعيين" هنا هو تغطية عن التخلي عن ماو تسي تونغ وتعويم للمسالة لغرض في نفس يعقوب.
 24ـ هنــا مــرة أاخــرى تغييــر للتســمية بحيــث هنــاك حــديث عــن وحــدة "الحركــة الشــيوعية المغربيــة" بــدل الحركــة الماركســية ـ ـ اللينينيــة
المغربية.
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وديموقراطيته ــا ونض ــاليتها واس ــتقلليتها ،ك ــل ه ــذه العوام ــل تع ــد ش ــروطا ض ــرورية لجت ــذاب الك ــادحين نح ــو
المنظمة وتجديرها وسطهم وتعميق طابعها البروليتاري والجماهيري.
أ
 -12إن المحاور الساسية لبرنامج المنظمة بالنسبة للث و د ش هي:
أ
 ( 1القضــاء علــى البرجوازيــة الكمبرادوريــة ومل كــي الراضــي الكبــار والنظــام الملكــي الســتبدادي وتحطيــم جهــاز
الدولة الكمبرادوري وبناء نظام الديموقراطية الشــعبية الــذي تجســده الجمهوريــة الديموقراطيــة الشــعبية وســلطة
المجالس الشعبية على كافة المستويات.
أ
 (2استدعاء مجلس تاسيسي شعبي منبثق عن هذه المجالس الشعبية ،وذلك بوضع دستور ديموقراطي شعبي
يضمن لشعبنا ولقواه المنظمة حق التمتع بجميع الحريات الديموقراطية وكافة الحقوق السياسـية والقتصــادية
والجتماعية والثقافية التي يخولها له النظام الجديد.
 (3القضاء على بقايا الوجود الستعماري ببلدنا وذلك بتحرير سبتة ومليلية والجزر المغربية الشمالية والقضاء
على نظام الستعمار الجديد بدءا بجميع اشكال التواجد العسكري والسياسي للمبريالية ببلدنا.
 ( 4تســليح الشــعب وبنــاء جيــش شــعبي هــدفه الــدفاع عــن مصــالح الشــعب ،حمايــة اســتقلل وســيادة بلدنــا
أ
أ
وخدمة الهداف القومية الثورية للمة العربية.
أ
أ
أ
 ( 5إنجــاز الثــورة الزراعيــة الــتي تنــتزع الرض مــن مل كــي الراضــي الكباربالســاس لتعطيهــا للفلحيــن – الفق ـراء
أ
بالخصـ ــوص – وللعم ـ ــال الزراعيي ـ ــن طبق ـ ــا لش ـ ــعار "الرض لم ـ ــن يحرثه ـ ــا" .س ـ ــيكون دور التنظيمـ ــات الثوري ـ ــة
الجماهيرية للفلحين وللعمال الزراعيين حاسـما فــي إنجــاز هـذه العمليــة وفــي اقتنــاع الفلحيــن لحقــا بـالنخراط
أ
في النظام التعاوني وتطويره .إن الثورة الزراعية تهدف أاساسا إلى القضاء على ملك الراضي الكبار كطبقة وعلى
العلقات القطاعية والشبه القطاعية في البادية و،إلى تحرير الفلحين والعمال الزراعيين.
 ( 6القضاء على السـيطرة المبرياليــة والكمبرادوريــة علـى اقتصــاد بلدنــا وتـدمير نظـام ال أراسـمالية التبعيــة السـائد
أ
فيها ،تــاميم القطاعــات والمؤسســات القتصــادية الحيويــة وبنــاء اقتصــاد وطنــي مســتقل عــن القتصــاد المبريـالي
أ
وقــادر علــى الســتجابة للحاجيــات الساســية لبلدنــا وشــعبنا مــن تجهي ـزات وطاقــة ومــواد أاوليــة أاساســية ومــواد
غذائية وملبس أوادوية وسكنى وتجهيزات اجتماعية )التعليم ،الصحة ،النقل.( ...
أ
أ
 (7ضمان الشغل للجميع ،رجال ونساءا ،وضمان حد أادنى للجور يوفر حياة إنسانية كريمة لكافة الماجورين
أ
وتحسين الوضاع المعيشية القتصادية والجتماعية لكافة الجماهير الشعبية ورفع مســتواها المعيشــي بــاطراد.
وضع قانون جديد للشغل يهدف إلى حماية الكادحين والكادحات أاثناء العمل )بالخصــوص عــبر تقنيــن أاوقــات
العمل وتوفير شروط صحية وإنسانية للعمل( وإلى ضمان مدخول أادنى خلل التقاعد عن العمل.
إن ترس ــيخ هـ ــذه المكـتسـ ــبات يتطلـ ــب بالضـ ــرورة أان تلعـ ــب المنظمـ ــات الجماهيريـ ــة للطبقـ ــة العاملـ ــة ولكافـ ــة
الكادحين دورا حاسما في تعبئة الجماهير الشعبية وبلورة إرادتها الجماعية.
 (8ضمان تعليم وطني ديموقراطي شعبي علمي لكل أابناء الشعب.
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 بناء ثقافة وطنية ديموقراطية شعبية على أاسس علمية وقادرة علــى اسـتيعاب الـثرات التقــدمي لشــعبنا ولجميــعالشعوب العربية.
أ
 ضمان الحقوق الثقافية لجميع مكونات شعبنا وبصفة خاصة ضمان انتشار وتطوراللغة والثقافة المازيغية. ( 9تحري ــر الم ـ أراة المغربي ــة م ــن العبودي ــة والض ــطهاد والس ــتغلل المكـث ــف وم ــن القي ــود ال ــتي تفرض ــها عليه ــا
أ
العلقات الجتماعية العتيقة وضمان حقوقها الديموقراطية وفي مقدمتها المساواة مع الرجل وحقوق المومة.
 ( 10عل ــى ص ــعيد منطق ــة المغ ــرب العرب ــي ،الق ـرار بح ــق الش ــعب الص ــحراوي ف ــي تقري ــر المص ــير والس ــتقلل
والنضال من أا جل وحدة بلدان المغرب العربي ،وحدة ديموقراطية نابعــة مــن إرادة جماهيرنـا الشــعبية كخطـوة
أ
على طريق الوحدة الشاملة للمة العربية.
أ
 ( 11على صعيد المة العربية ،دعم كـفاح الشعب الفلسطيني من أاجل تحريــر فلســطين مــن الصــهيونية وإقامــة
دولت ــه الديموقراطي ــة العلماني ــة ف ــوق كام ــل تراب ــه ال ــوطني ،مس ــاندة البرام ــج المرحلي ــة ال ــتي يض ــعها الش ــعب
الفلسطيني من أاجل خدمة هذا الهدف النبيل.
دعـ ــم كـفـ ــاح الشـ ــعوب العربيـ ــة ضـ ــد المبرياليـ ــة والصـ ــهيونية والرجعيـ ــة العربيـ ــة مـ ــن أاجـ ــل التحـ ــرر الـ ــوطني
أ
الديموقراطي والشتراكية وخوض الكـفاح المشترك معها من أاجل وحدة المة العربية من المحيط إلى الخليج .
25
 (12الدعم والتضامن مع جميع حركات التحرر الوطني وقوى التقدم والشتراكية والسلم عبر العالم
 ( 13إلى جانب البرنامـج الخـاص بالمرحلــة الشـتراكية والبرنامــج الخـاص بمرحلــة الـث و د ش تضـع المنظمـة فــي
أ
كــل فــترة مــن تطــور الصـراع الطبقــي ببلدنــا برنامجــا نضــاليا مرحليــا يســطر الهــداف النضــالية المباشــرة للمنظمــة
أ
أ
أ
خلل تلك الفترة وكذا الساليب والشكال النضالية والوسائل التنظيمية الكـفيلة بتحقيق تلك الهداف.
يمكن للبرنامج النضالي المرحلي أان يشكل كليا أاو جزئيـا قاعـدة للنضـال المشـترك مـع القـوى المناضـلة أالخـرى
وخاصة منها القوى الثورية.
أ
مــن أاجـل تحديــد مضــمون البرنامــج النضــالي يتــم النطلق اول وقبـل كـل شـيئ مــن المطــالب والمطامــح الملحــة
للجمــاهير الشــعبية ســواء منهــا تلـك الــتي تناضــل مــن أاجلهــا أام تلــك الــتي نضــجت الظــروف للـدخول فــي النضــال
مــن أاجلهــا ،ثانيــا مــن برنامــج المنظمــة للــث و د ش وذلــك ليكــون البرنامــج النضــالي فــي خدمــة أاهــداف الثــورة
الوطنية الديموقراطية الشعبية ،ثالثا من الوضع الذاتي للمنظمة وللحركة الثورية المغربية.
إن البرنامج النضــالي سـيعرف تغييـرات ذات أاهميـة متفاوتــة بارتبـاط مـع التحــولت الــتي يعرفهــا الصـراع الطبقـي،
أ
أ
لكن ما دامت الث و د ش لم تنجح بعد ،فالبرنامج النضالي سيتضمن على القل المحاور الساسية التالية :
أ
 النضال من أاجل تحسين الوضاع المعيشية القتصادية والجتماعية والثقافية للجماهير الشعبية.أ
 النضال من أاجل تحقيق الحريات الديموقراطية الساسية للجماهير الشعبية وقواها المناضلة. مناهضة مخلفات الستعمار القديم ومناهضة السيطرة المبيريالية على بلدنا. 25ـ فــي غيــاب تــدقيق للمفــاهيم فاســتعمال صــيغة "قــوى التقــدم والشــتراكية والســلم حــول العــالم" يعنــي قبــول بالتحريفيــة فــي التحــاد
السوفياتي وفي الصين بل وفي العالم.
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 دعم كـفاح الشعب الفلسطيني وحركات التحرر العربية والتضامن مع جميع القوى التقدمية عبر العالم. ما دامت القضية الصــحراوية لـم تجـد حلهــا العـادل فإنهـا تطـرح فـي البرنامـج النضـالي بالشـكل الملئــم حســبالظروف.
أ
أ
 ( 14إن تحرير الجماهير الشــعبية لنفســها بنفســها هـو المبــدا الراسـخ الــذي تنطلـق منــه منظمتنــا لتحديـد اســاليب
أواشكال أوادوات النضال الملئمة لتحقيق أاهدافها ،فالمنظمة تربط باستمرار بين العمل الشرعي واللشــرعي،
العمــل الســري والعلنــي النضــال الجمــاهيري الســلمي والعنفــي ،النضــال النقــابي والسياســي النضــال مــن أاجــل
الص ــلحات والنض ــال م ــن أاج ــل الث ــورة ،النش ــاط التحريض ــي والنش ــاط ال ــدعائي ،العم ــل المش ــترك أاو العم ــل
الجبهوي والعمل الخاص بالمنظمة.
فيما يخص الربط بين النضـال الجمـاهيري السـلمي والعنفـي فـإن المنظمـة والجمـاهير فـي مواجهتهــا للســتغلل
أ أ
للســلوبين حســب الظــروف .لكــن العنــف الثــوري الجمــاهيري
والضــطهاد والقهــر والعنــف الرجعــي الــدائم ،تلجــا
أ
أ
المنظم هو الســلوب الحاســم للقضــاء علــى ســيطرة المبرياليــة والبرجوازيــة الكمبرادوريــة وملك الراضــي الكبــار
وتحقيق انتصار الثورة الوطنية الديموقراطية الشعبية.
أامــا بصــدد الربــط بيــن العمــل الســري اللشــرعي والعمــل العلنــي الشــرعي فنظ ـرا لغيــاب الحريــات الديموقراطيــة
أالساســية للجمــاهير الشــعبية وقواهــا المناضــلة فــإن المنظمــة مجــبرة علــى العمــل التنظيمــي والسياســي الســري
كواجهة رئيسية لنشاطها مع العمل في نفس الوقت على تطوير وتوسيع ارتباطها بالجماهير الكادحة.
 ( 15فيمــا يخــص القــوى الثوريــة – وهــي القــوى الــتي تكافــح بثبــاث للقضــاء علــى الســيطرة المبرياليــة والرجعيــة
المحلية والنظام الملكـي الرجعـي ومـن أاجـل نظــام وطنـي ديمـوقراطي – 26فــإن منظمتنـا تناضـل بــدون كلـل مـن
أاجــل تجــاوز تشــتت هــذه القــوى وضــرب الحلقيــة المتفشــية داخلهــا وتكريــس التقاليــد النضــالية الوحدويــة فــي
صــفوفها .إن منظمتنــا تعمــل مــن أاجــل تطــوير مختلــف أاشــكال العمــل المشــترك بيــن القــوى الثوريــة ومــن أاجــل
إقامة مختلف أاشكال التنسيق القاعدي وكذا القيادي فيما بينها وذلك في أافق بناء جبهة القوى الثورية معاديــة
للمبرياليــة والرجعيــة ،تــدعم كـفــاح الجمــاهير الشــعبية مــن أاجــل تحقيــق مطالبهــا ومطامحهــا الملحــة وتخــدم
أاهدافها الثورية.
إن تج ــدر الق ــوى الثوري ــة داخ ــل الجم ــاهير الش ــعبية وإقام ــة جبه ــة ثوري ــة فيم ــا بينه ــا يمك ــن أان يش ــكل خط ــوة
أاسياســية علــى طريــق بنــاء التحــالف الــوطني الــديموقراطي الشــعبي الواســع الــذي يــؤطر كـفــاح الشــعب مــن أاجــل
الث و د ش.
أ
 (16فيما يخص القوى التقدمية الصلحية إن منظمتنا ترتكز في التعامل معها على مبدا الوحدة والصراع.
أ
فالمنظمـة ستواصـل أامـام الجمـاهير الشـعبية نقـدها الشـديد للتوجهــات الصــلحية لهـذه القـوى وذلـك مـن اجـل
فضــح أاوهــام المنظــور الصــلحي للتغييــر ممــا يســاهم فــي كســب الجمــاهير الكادحــة البــديل الثــوري.كمــا تعمــل
 26ـ ل تشير الوثيقــة إلـى القـوى الثوريــة الـتي تتحـدث عنهـا ،والـتي تعتبرهـا أانهـا تناضـل مـن أاجـل نظـام وطنـي ديمــوقراطي ،وبـذلك تظـل
الفقرة عبارة عن عموميات ل تفيد في شيء.
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المنظمة على تعرية الطابع الـبرجوازي الصـغير للتحريفيـة المغربيــة الـتي تعمـل باسـتمرار علـى تشـويه المضـمون
الثوري البروليتاري للماركسية اللينينيـة والــتي تشـكل إحـدى أادوات البرجوازيــة الصـغيرة للتسـلل داخـل الحركـة
العمالية ولمحاولة فرض وصايتها عليها.27
إل أان المنظمة انطلقا مــن كــون التناقضــات بيــن القـوى الثوريــة والقـوى التقدميــة الصــلحية هـي تناقضــات فــي
صـفوف الشـعب وانطلقــا مـن عـدم انســجام القـوى الصـلحية الــتي قـد تضـم فـي صــفوفها تيـارات جدريـة وثوريــة
أاحيانا ،لن تنزلق رغم الستفزازات التي تستهدفها إلى تحويل نقدها الديولــوجي والسياسـي الشـديد للصــلحية
والتحريفيــة إلــى ص ـراع عــدائي ،28كمــا ســتظل المنظمــة مســتعدة للعمــل المشــترك الهــادف إلــى خدمــة مصــالح
ومطامح الجماهير الشعبية مع المناضلين والتيارات المناضلة في صفوف القوى الصلحية نفسها.
أ
 (17إن المغرب جزء ل يتج أزا من المة العربية وهذا ما يجعل من أاهداف الثورة العربية أاهدافا للثورة المغربية.
أ
أ
إن التنــاقض الساســي علـى مســتوى المـة العربيــة هـو التنــاقض بيــن الجمـاهير الشــعبية العربيــة وقواهــا الوطنيــة
التقدمية والثورية مــن جهــة والمبرياليــة والصــهيونية والرجعيــة والقــوى السـاهرة علــى مصــالحها مــن جهــة أاخـرى.
أ
أ
أامـا الهـداف الساسـية للثـورة العربيـة فتتجســد فـي القضــاء علــى السـيطرة المبرياليـة داخـل أامتنـا العربيـة ،علـى
الكيان الصهيوني وعلى الرجعية العربية والتجزئة وفي تحقيق الشعوب العربية في كل قطر على حدى للثــورات
الوطنية الديموقراطية الشعبية وشق طريقها نحو الوحدة والشتراكية ،ويظل الهدف السامي للثورة العربية هو
أ
المجتمــع العربــي الشــتراكي الموحــد علــى امتــداد المــة العربيــة مــن المحيــط إلــى الخليــج .إن الوحــدة العربيــة
المنشــودة لــن تكــون صــلبة ودائمــة إل إذا تــم إنجازهــا علــى أاســس ديموقراطيــة شــعبية مــع ضــمان كافــة الحقــوق
أ
المشروعة للقليات القومية والثقافية والدينية.
أ
إن منظمتنا وهي تناضل مــن أاجــل أان يحتــل شـعبنا مكــانته الملئمــة فــي كـفــاح المــة العربيــة الشـامل مـن أاجــل
النعتــاق والوحــدة .تـرى ضـرورة خـوض هـذا النضـال علـى الصــعيد الـوطني وذلـك عـبر مواجهــة الرجعيــة المحليــة
أ
والسيطرة المبريالية ،وكافة المتدادات المحلية لعداء أامتنا العربية وخوض هذا النضال على الصعيد القــومي
كــذلك ،وذلــك عــبر مناهضــة الثلثــي المبريــالي – الصــهيوني – الرجعــي ,ومناهضــة التجزئــة .لهــذه الغايــة تــرى
منظمتنــا ضــرورة بنــاء جبهــة شــعبية لقــوى التقدميــة والثوريــة العربيــة .وبالنســبة للقــوى الشــيوعية المعــبرة عــن
المطامــح الثوريــة للبرولتاريــا العربيــة والمتشــبتة بالماركســية اللينينيــة أكاســاس نظــري وكمرشــد فــي العمــل ،تــرى
منظمتنــا ضـرورة النضـال مــن أاجــل حـل تناقضـاتها عـبر الحــوار البنــاء والصـراع الـديموقراطي وضـرورة العمـل مـن
أاجل تمتين روابطها في أافق توحيد صفوفها مما يوفر إحدى الشـروط السياسـية لتمكــن البروليتاريــا العربيــة مـن
قيادة الجبهة الشعبية للقوى التقدمية والثورية العربية ومن قيادة الثورة العربية.29
أ
 27ـ هناك حديث عن محاربة التحريفيــة ،فـي غيـاب تـام لي صـراع ضـدها سـواء نظريـا أاو سياسـيا ،وهـذا نـوع مـن فـن الكـاموفلج يتقنـه
التحريفيون الجدد.
 28ـ ل يمكن أا ن نستشف من هـذه الفقــرة طبيعـة التنـاقض مـع التحريفييـن الـذين تطـالب الوثيقـة بعـدم الـدخول معهـم فـي صـراع عــدائي
بعدما تلفت الحديث عن طبيعة هذا التناقض على المستوى اليديولوجي والسياسي والعملي الميداني.
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فيما يخص قضايا منطقة المغرب العربي إن منظمتنا تسـاند الكـفـاح العـادل للشــعب الصـحراوي مـن أاجـل حقـه
فــي تقريــر المصــير والســتقلل وتســاند الكـفــاح التحــرري الــوطني والــديموقراطي لشــعوب هــذه المنطقــة وتناضــل
مــن أاجـل بنـاء وحــدة بلــدان المنطقـة ،وحــدة ديموقراطيــة نابعــة مــن إرادة جماهيرهــا الشـعبية .لهــذه الغايــة تـرى
المنظمة ضرورة تمتين العلقات السياسية والنضــالية فيمــا بيـن القـوى الشـعبية التقدميـة والثوريـة فــي المنطقــة
وبصفة خاصة فيما بين القوى الشيوعية المعبرة عن مطامح البرولتاريا في منطقتنا.
أ
فيما يخص القضية الفلسطينية وهي قضيتنا القومية الولى وقضية وطنية فــي نفــس الــوقت ،إن منظمتنــا تـدعم
كـفاح الشعب الفلسطيني من أاجـل تحريـر فلسـطين مــن الصــهيونية وإقامــة دولتـه الديموقراطيــة العلمانيــة فــوق
كامــل ترابــه الــوطني ،وتســاند البرامــج المرحليــة الــتي يضــعها الشــعب الفلســطيني لتحقيــق هــذا الهــدف .وفــي
المرحلة الراهنة إن منظمتنا تساند كـفاح الشعب الفلسطيني بقيادة منظمة التحريـر الفلســطينية ممثلــه الشـرعي
الوحيد من أاجل انتزاع حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته الوطنية المستقلة فوق ترابه الوطني.
أ
 ( 18علـى الصـعيد العـالمي** لقـد فتحــت الثـورة الشــتراكية العظمـى ل كـتـوبر  1917ثغـرة هائلــة فـي نظـام الهيمنـة
الكلية للمبريالية على الصعيد العالمي ومعها دخلت النسانية في عصر جديــد ،عصــر انــدحاار المبرياليــة علــى
طري ــق انــدحارها النه ــائي والثــورات الش ــتراكية ،عصــر النتق ــال م ــن ال أراس ــمالية نح ــو الش ــتراكية ف ــي أاف ــق بن ــاء
المجتمع الشيوعي العالمي .إن مسيرة النسانية الحتمية نحو الشتراكية والمجتمع الشيوعي مســيرة متناقضــة ل
أ
أ
تتم عبر خط مستقيم وإنما عبر القفزات الثورية إلى المام وكذا عبر الزمات والتراجعات.
أ
إن المبرياليــة العالميــة بزعامــة المبرياليــة المريكيــة هــي العــدو الرئيســي لشــعوب العــالم أوان الجبهــة التقدميــة
العالميــة المناهضــة للمبرياليــة وللرجعيــة العالميــة والمناضــلة مــن أاجــل التحــرر الــوطني والــديموقراطي والتقــدم
الجتم ــاعي والش ــتراكية تتك ــون أاساس ــا م ــن حرك ــة التح ــرر ال ــوطني العالمي ــة وحرك ــة البروليتاري ــا ف ــي البل ــدان
ال أراسمالية المبريالية ومن البلدان الشتراكية.30
 29ـ تعاني هذه الفقرة من الغموض الذي يلف كل المفاهيم الستراتيجية للتحريفيين الجدد وينسحب ذلك علــى فهمهــم للواقــع العربــي
ولمهام الثوريين بالنسبة للثورة في منطقة العالم العربي.
أ
* نظرا لضعف النقاش داخل المنظمة حول مسا لة التناقضات العالمية وحول طبيعة النظمـة فــي البلـدان الــتي دخلــت فـي تجـارب بنـاء
الشتراكية )التحاد السوفيات ,،الصين الشعبية ،بلدان أاوربا الشرقية ،الهند الصينية ،كوريــا الشـمالية ،كوبــا ،منغوليــا( يمكــن اعتبــار
صياغة هذه الفقرة كصياغة مؤقتة .وبعد تعميق النقاش داخل المنظمة يمكن إعادة الصـياغة لتصـبح منســجمة مــع التصــور العــام داخـل
المنظمة.
ـور أ
أ
 30ـ تلخــص الفقــرة التاليــة مجمــوع الطروحــات التحريفيــة لخــط مــا ســمي ب "إعــادة البنــاء" بالنســبة للمنظـ الممــي عنــدما تقــول" :إن
أ
المبريالي ــة العالمي ــة بزعام ــة المبريالي ــة ال مريكي ــة ه ــي الع ــدو الرئيس ــي لش ــعوب الع ــالم ،وإن الجبه ــة التقدمي ــة العالمي ــة المناهض ــة
للمبريالية وللرجعية العالمية والمناضلة من أاجل التحرر الوطني والديموقراطي والتقدم الجتماعي والشتراكية تتكون أاساسا من حركة
التحرر الوطني العالمية وحركة البروليتاريا في البلدان ال أراسمالية المبريالية ومن البلدان الشتراكية".
بالمقارنــة مــع وثيقــة "القضــايا الســتراتيجية فــي الثــورة المغربيــة" فقــد حصــل هنــا تطــور علــى مســتوى اللتحــاق بخــط التحريفيــة العالميــة
بقي ــادة التح ــاد الس ــوفياتي ،وذل ــك س ــواء عل ــى مس ــتوى تحدي ــد طبيع ــة التن ــاقض الرئيس ــي حي ــث ت ــم ح ــذف "الش ــتراكية المبريالي ــة"
السوفياتية من التناقض الرئيسي أاو من حيث تحديـد فصـائل الثــورة العالميـة ،حيـث أاصـبحت "الـدول الشـتراكية" ) نحــن هنـا فـي سـنة
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إن منظمتنــا كجــزء مــن القــوى الثوريــة العالميــة ومــن الجبهــة التقدميــة المناهضــة للمبرياليــة وللرجعيــة العالميــة
تسـاند كافــة القــوى المناضــلة مــن أاجـل التحــرر الـوطني والديموقراطيــة والتقــدم الجتمــاعي والشــتراكية .كمـا أانهــا
تساند قوى السلم المناضلة ضد خطر الحرب النووية المدمرة للنسانية التي تهدد المبريالية بإشعالها.
أ
كمــا أان منظمتنــا باعتبارهــا جــزءا مــن القــوى الشــيوعية العالميــة ،المتشــبتة برايــة الماركســية اللينينيــة والمميــة
البرو ليتارية ،تناضل ضد مختلف النحرافات اليمينية واليسراوية التي تعرقل مسيرة الحركة الثورية للبروليتاريا
العالميــة نحــو الشــتراكية والشــيوعية .وتناضــل فــي أافــق الوحــدة النضــالية الصــلبة لمجمــل القــوى الشــيوعية عــبر
العالم.31

 (1983والمقصود هنا صين دينغ كسياوبينغ والتحاد السوفياتي والمنظومة الشرقية التابعة له ،جزءا من فصائل الثورة العالمية.
 31ـ عندما يتحدث التحريفيون الجدد عن وحدة القوى الشيوعية عبر العالم فهم يعنون وحدة حركة التحريفية العالمية.
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حول أارضية " :تفكير أاولي حول أاسلوب حسم السلطة"

1

أ
أ
 ( 1جاء في هذه الرضية " :يطرح بإلحاح فتح نقاش  2...حول مسالة السلطة" .
أ
أ
أ
من اليجابي نقاش هذه المسالة  ،والحسن هو إدماجها في برنامج النقاش السياســي الــداخلي .لكــن مــن الخطــا
أ
أ
"طرحهــا بإلحــاح"  ،وإعطاؤهــا الســبقية علــى حســاب القضــايا الخــرى )مثــل التقييــم والبنــاء التنظيمــي وبلــترة
المنظمة . (...
أ
أ
أ
 ( 2جاء في الرضــية " :المنظمــة حـددت لنفســها منـذ ســنتين  :بنــاء إلــى المـام كمنظمــة  . "...هـذا خطــا .الشــعار
المعني طرح منذ  1972أاو  ، 1973ولو أان شكل التعبير عنه عرف بعض التدقيقات أاو التغييرات.3
أ
 ( 3الحجة التي اعتمدت عليها الرضية لتبرير أاهمية المدن بالمقارنــة مـع البـوادي هـي  " :أان  %40مــن الســكان
أ
أ
فــي المــدن"  .هــذه الحجــة بعيــدة عــن أان تكــون مقنعــة أاو كافيــة ،لنهــا ل تبحــث فــي الطبيعــة الطبقيــة لولئــك
الســكان  .فهــل ســكان المــدن كلهــم عمــال ؟ طبعــا فــإن الطبقــة العاملــة ،كــانت وســتزال أاقليــة فــي إطــار التبعيــة
للمبرياليــة ،وبالتــالي فــإن الســتناد علــى حجــة عـدد أاو نسـبة الســكان ،يفــترض بالضــرورة إعطــاء دور رئيســي ) أاو
هــام جــدا( لطبقــات غيــر الطبقــة العاملــة وغيــر جمــاهير الفلحيــن مثــل البرجوازيــة الصــغيرة وشــبه البروليتاريــا
....الش ــيء ال ــذي يختل ــف م ــع كونن ــا نعتق ــد ونري ــد أان تق ــوم بال ــدور الرئيس ــي ف ــي الث ــورة الوطني ــة الديموقراطي ــة
الشعبية ،الطبقة العاملة وجماهير الفلحين.4
كل الهوامش هي من وضع موقع  30غشت

 1ـ ننشــر هــذه الوثيقــة ضــمن مجموعــة مــن الوثــائق تنــاقش جــوانب مختلفــة مــن قضــايا الســتراتيجية والتكـتيــك ،علــى إثــر صــدور وثيقــة
أ
"القض ــايا الس ــتراتيجية ف ــي الث ــورة المغربي ــة" ،وه ــي إح ــدى الوث ــائق الساس ــية لخ ــط ماس ــمي ب "إع ــادة البن ــاء" ،وين ــاقش أاص ــحابها
المساهمون في هذا المسلسل المسمى "إعادة البناء" ،تلـك الوثيقــة الــذين حدسـوا أاحيانــا بعـض جوانبهـا الخاطئــة ،لكــن دون التوصــل
أ
أ
آ
إلــى مواجهتهـا وإنهـاء تاثيرهـا الســلبي ،هـذا التـاثير الــذي جنــى علــى جيـل كامـل مـن المناضــلين ،وبقيــت اثــاره مسـتمرة إلــى مــا بعـد انهيـار
أ
تجربة ما سمي ب "إعادة البنـاء" ،فـي خريـف  . 1985وسـنرى اسـتمرارية ذلـك التـاثير بعـد ذلـك بسـنوات ،قبـل أان يتوصـل التحريفيـون
الجدد بقيادة أابراهام السرفاتي إلى صياغة استراتيجية جديدة أاطلق عليها "استراتيجية الختراق الديموقراطي" .
أ
 2ـ نقط الحذف تعبر عن وجود فراغ أاصلي في الوثيقة الصلية.
أ
 3ـ الشـعار المتحــدث عنــه هنـا هــو "مــن أاجــل بنــاء منظمــة طليعيــة صــلبة وراســخة جماهيريــا" ،وقـد صـدر لول مـرة فــي فــي وثيقــة "عشــرة
أاشهر من كـفاح التنظيم ،نقد ونقد ذاتي" المعروفة ب "تقرير  20نونبر" وهي صادرة في  20نونبر .1972
 4ـ النقد الموجه من طرف صاحب الوثيقة لمنهجية الوثيقة المنتقدة  ،هو نقد في الصميم وإن لم يعمل على تطويره.
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أ
أ
 ( 4الخلصة التي تطرحها الرضية هي " :هكذا فإن حسم السلطة ليــس بحـرب التحريــر الشــعبية الطويلــة المـد
في شكلها الصيني  ...ول بالنتفاضة المسلحة بالمدن في شكلها الروسي  ...إنـه مسلسـل العنـف الثـوري المنظـم
لجمــاهير العم ــال والفلحيــن"  .هــذه الخلص ــة غيــر ص ــحيحة  ،فهنــاك ف ــرق جــوهري بي ــن أان نق ــول أان ح ــرب
أ
التحريــر الشــعبية الطويلــة المــد يجــب أان تكــون فــي المغــرب ،ولكــن ليــس فــي شــكلها الصــيني ،هــذا مــن جهــة،
ومــن جهــة أاخــرى ،أان نقــول أان حــرب التحريــر الشــعبية غيــر صــحيحة وغيــر ملئمــة بالنســبة للمغــرب .5كمــا أان
هناك فرق جـوهري بيـن أان نقـول النتفـاض المســلح بالمـدن صـحيح وملئــم بالنســبة للمغـرب ،ولكـن ليـس فـي
شـكله الروسـي ،وبيــن أان نقــول أان النتفــاض المســلح بالمــدن غيـر صـحيح وغيـر ملئــم تمامــا بالنســبة للمغـرب .
أ أ
آ
فكــان الرضــية تظــن أانــه إذا كــان الشــكل الصــيني لحــرب التحريــر غيــر مطــروح بــالمغرب ،فــإن أاي شــكل اخــر
أ
لسـتراتيجية حــرب التحريــر الشـعبية غيـر مطـروح كـذلك بـالمغرب .وكانهــا تظــن نفــس الشــيء بالنســبة للنتفــاض
أ
المســلح بالمــدن  .أامــا البــديل الــذي تظــن الرضــية أانهــا كشــفته ،فــإنه يغفــل أانــه ســواء حــرب التحريــر الشــعبية أاو
النتفاض المسلح لجماهير العمال أاو لجماهير الفلحين ،أاو لهما معا هما كذلك مسلسل عنف ثوري منظم.6
أ
ما هو إيجابي على الخصوص في الرضية  ،هو أانها تعترف بضعف المنظمة وصعوباتها ،أوانها تشجع على تقييم
عملنا في الطبقة العاملة لتقويمه في اتجاه البلترة  .أوان ضعف المنظمة الحالي إن كــان ل يمنــع التهيــيء للعمــل
آ
المسلح ،فإنه ل يسمح بالشروع فعليا فيه منذ الن.
رفيق 14/8/1981 :
الشيوعي ،السلسلة الجديدة ،العدد رقم  5مكرر

أ
 5ـ الملحظة صحيحة من حيث الساس.
 6ـ كما هو الحال بالنسبة للهامش أاعله فالملحظة صحيحة.
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1

ملحظات حول نص " :القضايا الستراتيجية في الثورة المغربية"

أ
 ( 1أاول ما يلحظ على النص هو عدم قيامه بتقييــم لطروحــات المنظمــة فيمــا يخــص القضــايا الســتراتيجية  :لقــد
ســبق للمنظمــة أان طرحــت عــدة تصــورات اســتراتيجية خلل تجربتهــا  :النتفاضــة ثــم حــرب التحريــر الشــعبية
أ
الطويلــة المــد وفصــلت فــي العديــد مــن القضــايا الســتراتيجية )منــاطق الصــدام ،قواعــد حم ـراء  (...ثــم طرحــت
تصورا جديدا بعد بروز قضية الصحراء يركز على دور الجنوب المغربي.2
هكذا تطرح العديد من القضايا التي لم يتطرق لها النص ،وكان من الضروري الهتمام بها :
أا – مـ ــا هـ ــي التص ـ ــورات الس ـ ــتراتيجية للمنظم ـ ــة وارتباطه ـ ــا بالتكـتي ـ ــك  .لم ـ ــاذا ظ ـ ــل نش ـ ــاط المنظمـ ــة ف ـ ــي واد
أ
آ
واستراتيجيتها في واد اخر حتى أاصبحت الطروحات الستراتيجية مجرد مقولت جامدة ل علقة لها بالممارسة.
أ
أ
م ــا ه ــو ال ــدور ال ــذي لعب ــه إس ــقاط ع ــدد م ــن الطروح ــات الس ــتراتيجية العام ــة الم ــاخوذة م ــن الث ــورة البلش ــفية
أ
أ
)النتفاضــة( أاو الثـورة الصــينية )حــرب التحريــر الشــعبية الطويلــة المـد( فــي حجــب الواقــع العينـي للبلد وتـاخير
التفكير الجدي في استراتيجية مرتبطــة أاكـثر بواقـع بلدنــا وتطـور أاســاليب النظــام والمبرياليــة فــي مواجهــة حركــة
الجماهير وقواها المناضلة.3
ب – لقــد ســبق للمنظمــة أان انتقــدت النظــرة البلنكيــة ونظريــة الفوكــو وانتقــدت أايضــا ظــاهرة الــتراكم الســلمي
للقوى أاو ما سمي بالخط الداخلي.
أ
 1ـ تعتبر وثيقة "القضايا الستراتيجية في الثورة المغربية" ،من الوثائق الساسية لخط ما سمي ب "إعادة البناء" ،وقــد صــدرت فــي 22
–  . 1982 – 5وقد سبق لموقع " 30غشت" أان قام بنشرها.
أ
 2ـ الفقرة المعنية هنا غير دقيقة من حيث عرضها لتطور الفكر الستراتيجي لدى المنظمـة الماركسـية ـ ـ اللينينيــة المغربيـة "إلــى المـام"،
أ
ولن نعود لهذا الموضوع فقد تم التفصيل فيه في وثائق ســابقة ،ومـا يهمنـا هنـا هــو تصـحيح خطـا الكــاتب بصـدد حـديثه عـن اسـتراتيجية
الثــورة فــي الغــرب العربــي ،فهــذه الســتراتيجية تتحــدث عــن الجنــوب الغربــي ،ويضــم منطقــة ســوس وجــزءا مــن المنــاطق المحيطــة بهــا
المتاخمـة للصــحراء الغربيــة ،ويعتـبر هـذا الطــرح فـي ذلـك الــوقت تطــويرا لمفهـوم "منـاطق الصــدام" الــذي تضــمنته الوثــائق السـتراتيجية
أ
لمنظمة "إلى المام" ما بين يونيو  1972و. 1974 ...
 3ـ يظهر أا ن صاحب الوثيقة غير ملم بتاريخ الفكر الستراتيجي للمنظمة ،ولذلك جاءت إسقاطاته فــي غيـر محلهـا وبعيـدة كـل البعـد عــن
كل موضوعية ،وهو حال جيل لم يعايش تلك التجربة وتلقف بعـض العبـارات حولهــا مـن هنـا أاو هنـاك ،خاصـة أوان قـادته الجــدد كـانوا
قد تعمدوا تشويه تجربة المنظمة من خلل تبسيطها وتسطيحها ،أواحيانا نتيجة جهل بعضهم بها.
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لكــن علــى مســتوى الممارســة العمليــة لــم يمنــع ذلــك مــن التقوقــع فــي شــبكات ســرية تمــارس نوعــا مــن "حــرب
العصابات"السياسية ومن "البلنكيـة" المعزولــة عـن الجمـاهير فـي شـكل خــاص )إسـقاط مواقــف مـن فــوق علـى
آ
الجمــاهير ،القيــام بعمليــات المتخصصــين فــي توزيــع المناشــير مثل (...4كــذلك مارســت المنظمــة وتمــارس الن
أ
ومنذ أان أ
بدا الكلم عن إعادة البناء خطا داخليا يرتكز على الغرق في النقاشات السفسطائية في التجربة )وكــان
حركــة الواقــع قــد تــوقفت مــن  ( 1975مــع نســيان الفعــل فــي الواقــع الحــي )هكــذا ل يســمع أاي شــيء عــن عمــل
أ
المنظمة الجماهيري ول عن دعايتها أاو تاثيرها( رغم الكلم عن الرتباط بالطبقة العاملة والفلحين.5
 (2هــل لــم يكــن هنــاك ومــا زال تصــور لتطــور المنظمــة كـتطــور يمشــي فــي خــط مســتقيم  :منظمــة تنطلــق مــن
المثقفين ثم تنتقل بعد ذلك إلى الطبقة العاملـة ثـم بفضـل نـواة بروليتاريـة تنتقـل إلـى الفلحيـن وحينـذاك يتـم
آ
بنــاء الحــزب وانطلق الكـفــاح المســلح  .فــي نظــري أان هـذا التصــور هـو الـذي طغــى ومــا يـزال إلــى حــد الن داخــل
المنظمة.6
أ
إن تجارب الشعوب وتجربتنا تبين أان الرجعية والمبريالية والنظمــة الســاهرة علـى مصــالحها ،لــن يسـمحوا أابـدا
بهذا التطور في خط مستقيم وسيعملون كل ما في وسعهم لعاقته.
إن تقييمنا للتجربــة رغــم أانــه كشـف عـن انحرافنـا عــن مهمــة التجـدر وســط الطبقــة العاملــة والفلحيـن ،فــإنه ظــل
سجينا في العمق لنفس التصور السالف الذكر.7
ولعل ما ساهم في ذلك هو أان تقييم التجربة لم يتطرق للقضايا الستراتيجية.
وفي نظري ،أان نقد ممارسة العنف الثوري المعزول عن الجماهير مــن طـرف نخبــة قـد بـرر عـدم الهتمـام الجـدي
أ
والنجــاز الملمــوس لشــكال ولــو بســيطة مــن العنــف الثــوري .كمــا أان مقولــة "حــرب التحريــر الشــعبية الطويلــة

 4ـ ينطبق على هذه الفقرة ما قلناها عن الفقرة أاعله في الهامش الرابع.
 5ـ إن غيــاب التقييــم الشــامل لتجربــة المنظمــة ،بإعطــاء أارضــية معمقــة عــن ذلــك ،هــو مــا ســاهم فــي الســقوط فــي مــا أاســماه الكــاتب
أ
بالنقاشــات السفســطائية ،فكــل محــاور مــا ســمي ب "إعــادة البنــاء" كــانت تســتدعي تقييمــا جزئيــا دون رابــط بيــن كــل تلــك الجـزاء ،ومــع
غيــاب الخيــوط العامــة الموجهــة ،ظـل الحــديث عــن تلــك التجربــة عشــوائيا ،جزئيــا ،تجريبيــا وانتقائيــا ،وقـد أادى هــذا إلــى فشــل التجربــة
آ
وسقوطها المدوي ،ولحد الن ل زال أانصار "إعادة البناء" لم يستوعبوا ذلك الدرس القاسي.
 6ـ يظهــر أان الكــاتب تشــابه عليــه البقــر ،ومــرة أاخــرى قــام بإســقاط أافكــار مشــروع "إعــادة البنــاء" علــى مرحلــة ســابقة علــى هــذا المشــروع،
ونقصد خاصة الفترة الممتدة من نونبر  1972إلى نونبر . 1974
 7ـ عن أا ي تقييم يتحدث الكاتب؟ اللهم إذا كان يعني بذلك بعض النتف هنا وهناك والمعزولة عن سياقها التاريخي.
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أ
أ
أ
أ
المد" كانت تبرر عمليا أان مسالة العنف مسالة طويلـة المـد ،إذن ل تهمنـا ول فـي المســتوى القريـب ،وبالتــالي
أ
أ
يجب انتظار توفر شروطها ،أاي أان ذلك كان يدفع في اتجاه تاجيل مسالة العنف إلى ما ل نهاية.8
إننــا لــم ننتبــه أان ممارســة عملنــا السياســي خلل تجربتنــا كلهــا كــان مــن فعــل نخبــة معزولــة عــن الجمــاهير  .9وإذا
كان ذلك قد سهل فعل عملية قمعنا من طرف النظام فإنه أايضا أاكسبنا رصيدا نضاليا وسياسيا داخل جزء مــن
الجماهير وعلمنـا العديـد مــن الـدروس .لـذلك أاعتـبر أانـه مـن الخــاطئ اعتبـار أان أاي عنـف ممـارس مـن طـرف نخبـة
ولــو كــانت معزولــة خــاطئ مســبقا بشــكل مطلــق .أاعتــبر خلفــا لــذلك أان إطلق أاعمــال العنــف الثــوري مــن طــرف
أ
نخبة في ظروف معينة وملئمة حــتى ولـو قمعـت هـذه العمـال تـوفر لهـذه النخبـة تعاطفـا جماهيريـا كـبيرا يمكــن
أ
أان تلعب دورا في أان تقتنع الجماهير بان هذه النخبة تكافح فعل وليس فقــط بـالكلم مــن أاجـل تحــرر الجمـاهير
الشعبية .فإذا تـم اختيـار الطــرف الملئـم مثل حيـن تكـون الجمـاهير فــي مرحلــة مـد نضـالي تخـوض فيــه نضـالت
عفوية وتمـارس عنفهــا الثـوري ،فــإن اللتحــام بهـذا العنـف الجمـاهيري ،بـل وإعطــاء المثـل فــي الجـ أراة فـي الكـفــاح
أ
أ
والقيــام باعمــال عنيفــة تســاند الجمــاهير ،إن هــذه العمــال فــي نظــري ،ورغــم احتمــال فشــلها وقمعهــا يمكــن أان
تشــكل كســبا سياســيا كــبيرا ،زيــادة علــى أانهــا تس ــلح المناض ــلين بتجربــة غنيــة )فــي ميــدان الكـفــاح والميــدان
العسكري ومعرفة البلد والعدو( وتقوي صلبتهم وعزيمتهم.10
أ
أ
 ( 3إن التصــور لعــادة البنــاء قــد أاســقط تمامــا مــن حســاباته واهتمامــاته مســالة الكـفــاح -العنــف الثــوري  -كــان
أ
آ
المسالة مجرد لزمــة نطرحهــا مـن وقـت لخـر ،ضـمن أاطروحــات اسـتراتيجية نرددهـا كمـا نـردد مقـولت فلسـفية،
لكنها ل تتجسد في أاية مهام ملموسة ولو كانت بسيطة .
إن الــتراجع تحــت ضــغط اليميــن داخـل المنظمــة فــي الخــارج والســجن عــن أاهميــة الجنـوب الغربـي )هـذا اليميــن
أ
أ
الــذي اســتفاد مــن أاخطــاء نظريــة تضــمنتها أارضــية  13نقطــة( أادى إلــى أان تصـبح مســالة العنــف أاو الكـفــاح مســالة
أ
ملغاة تماما من جدول تفكير المنظمة وبالحرى من جدول أاعمالها من جهة ،أوان تظل منظمتنــا معزولــة تمامــا
عن الحركــة .إن التصـور لعـادة البنـاء باكـتفــائه فقـط بـالتركيز علـى التجـدر وسـط الطبقــة العاملـة والفلحيـن دون
أ
طــرح مهــام ملموســة فــي مســالة التحضــير للكـفــاح أاو العنــف الثــوري قــد اخطــا بشــكل فــادح فــي تقــديم المنظمــة،
 8ـ يظهــر أان الكــاتب يجهــل مختلــف أاشــكال العنــف الثــوري ،بــل يجهــل مفهــوم العنــف الــدفاعي الجمــاهيري ،الــذي بلــورته منظمــة "إلــى
أ
المام" )انظر في هذا المجال وثيقة "نحو تهيــيء شروط قيادة النضال الدفاعي للجماهير" (.
 9ـ إن القول بهذا ،نوع من التعسف على التاريخ ولوي لعنق الحقيقة.
 10ـ انتقد صاحب النص البلنكية بشكل عام وسقط فيها تماما بعد ذلـك ،وبعـد اتهـامه للمنظمـة بممارسـة البلنكيـة السياسـية ،اقـترح
عليهــا كبــديل ممارســة البلنكيــة المســلحة ،ومــوقفه يكــاد يكــون قريبــا مــن موقــف فصــيل "لنخــدم الشــعب" الــذي كــان يقــترح مــا يســميه
ب"العمليات ذات الصدى" )انظر في هذا الصدد وثيقة "من أاجل خط ماركسي ـ ـ لينيني لحزب البروليتاريا المغربي"(.
65

أ
أ
من وثائق "إلى المام" ـ المرحلة الثانية 1980 :ـ  1994ـ الخط التحريفي :الطور الول 1980 :ـ 1985

أ
أ
وقد حان الوان لتصحيح هذا الواقع المنحرف .وما يجعل من هذا الخطا أاكـثر فداحة هو من جهــة تطــور شــروط
بروز الكـفاح أاو العنف الجماهيري العفوي وتوفر شروط على مستوى المنطقة تسمح بنمو قوى عسكرية.11
 ( 4لقــد كــانت تحاليلنــا تبــالغ فــي الكلم عــن النتفاضــات الفلحيــة فــي المغــرب ،الشــيء الــذي يتنــافى مــع الواقــع
العينــي .وإذا عرفــت منطقــة الريــف انتفاضــة فــي  ،1958فــإنه مــن الخــاطئ تعميــم ذلــك علــى البلد كلهــا .لقــد كنــا
ننفخ كـثيرا في بعض النتفاضات مثل أاولد خليفة ،12ولعل ذلك يجد تفسيره في رغبة المنظمة وقيادتهــا تبيــان
أان المغرب يشبه الصين حتى يتسنى تطبيق المنظور الستراتيجي الصـيني عليــه .13والواقــع الـذي يجــب إقـراره،
رغما عن إرادتنا هو أان البادية عرفت هدوءا كبيرا منـذ نهايــة الخمسـينات إلـى يومنـا هـذا .ومـا يجـب أان نفعـل هـو
أ
دراســة هــذا الواقــع نفســه لتفســيره والعمــل علــى تغييــره .لكــن ذلــك يفــترض أان نزيــح عــن أاعيننــا نظــارات الفكــار
المسبقة .إن "ريمـي لوفـو" قـد حـاول توضـيح أاســس السـتقرار فـي الباديــة .ولعـل أاسـباب ذلـك توجـد فيمـا وفرتــه
خلل مرحلة طويلة الهجرة للخارج والمدينة  .وفي استغلل اليد العاملة في النعــاش ،هــذا بالضــافة طبعــا إلــى
القمع الشديد ،أاضف إلى ذلك أاننا كنا نبـالغ فــي الكلم عــن التحــولت ،إل أان المعطيـات الجديـدة المتمثلــة فــي
أ
تقلــص الهجــرة إلــى الخــارج وتــاثير الجفــاف وسياســة الحــد مــن الهجــرة إلــى المدينــة لبــد أوان تغيــر واقــع الباديــة
المغربية.14
أ
 11ـ هنا كذلك يستمر الكاتب في طرحه البلنكي لمسالة العنف بعيدا كل البعد عن جدلية الكـفاح السياسي والعمل المسلح.
 12ـ يظهــر أان الكــاتب يجهــل أاحــداث انتفاضــة ولد خليفــة ،الــتي تــواجهت فيهــا قبيلــة ولد خليفــة بنســائها ورجالهــا مــع قــوات النظــام
القمعية المتمثلة في الجيش ،التي جاءت للدفاع عن أاحد كبار الملكين العقاريين ،المدعو النجــاعي ،والــذي كـان يختفــي مــن ورائــه أاخ
الملك عبد ا ،وقد كانت المعركة بطولية ل زالــت أاحـداثها موشـومة فــي ذاكـرة المنطقـة ،حيـث تغنـت النسـاء بتلـك المعركـة )انظـر فـي
هذا المجال كـتاب "النتفاضات في المغرب" عزيز خمليش(.
 13ـ يظهر أا ن الكاتب غير ملم بتاريخ المغرب قديمه وحديثه ،حيث عرف البلد مئت النتفاضات ،كما وقف على ذلك اليوم ،مجموعــة
من الباحثين ،كما يجهل الكاتب أان مجموعة من أاطر المنظمة كانوا مطلعين بشكل جيد على تاريخ المغرب ،ومن بين هؤلء الشــهيد
عبــد اللطيــف زروال ،الــذي ل زالــت دراســته التاريخيــة حــول "تاريــخ الوطنيــة بــالمغرب" مفقــودة  .ويجهــل الكــاتب كــذلك أوامثــاله تلــك
النقاشــات الــتي ســبقت صــدور وثيقــة "مســودة حــول الســتراتيجية الثوريــة" ،واســتمرت فــي صــيف  ،1972وتعمقــت بمناســبة أاحــداث 3
مارس .1973
أ
 14ـ يعتمد الكاتب على تحاليل ريمي لوفو ذات المنهجيـة السوسـيولوجية البورجوازيــة ،الـتي تنظـر إلــى الشـياء فـي وضـعها الســتاتيكي،
وتجهل طبيعة العلقات الجتماعية الطبقية في البادية ،التي كانت تفرض على الفلحين الدخول في مواجهــات عنيفــة ومســلحة أاحيانــا
أ
أ
ضد القطاع وال أراسماليين والملكين العقاريين ال أراسماليين دفاعا عن الرض والماء والكل وضد القمع والستغلل والضــطهاد ،إن مــا
يجهله الكاتب هو أا ن بوادي الستينات والسبعينات كانت تتميز عن المدن من حيث درجة الستبداد والستغلل والقمع المسلط علــى
أ
الفلحيــن والعمــال الزراعييــن ،لدرجــة النفــي التــام لبســط الحقــوق السياســية والنقابيــة ،وهــي ظــروف كــانت تســتدعي اســتعدادا سياســيا
وتنظيميــا مــن درجــة عليــا لــدى المناضــلين الثــوريين ،الــذين رغــم طمــوحهم إلــى اللتحــام بالعمــال الزراعييــن والفلحيــن ،ظلــوا حبيســي
النظــرة "الفيليزميــة" الــتي تجعــل محــور العمــل السياســي يــتركز فــي المــدن بعيــدا عــن البــوادي ،وهــو أامــر مــوروث عــن الحركــة الوطنيــة فــي
آ
شقها السياسي ،كما هو موروث عنها لحد الن مفهوم ما يسـمى ب "السـاحة السياسـية" ،الـذي جعـل فعـل القـوى الثوريــة سـطحيا ل أاثـر
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أ
أامـا المـدن فإنهــا زيـادة علـى اســتقبالها لفـواج غفيـرة مــن النـازحين مــن البـوادي ،وتفــاقم أاوضـاع الجمـاهير فيهـا،
فإنهــا تــوفر إمكانيــة العمــل السياســي واليــديولوجي ،وبالتــالي تســمح أاكـثر لنفجــار أاشــكال الحتجــاج والعنــف
الجماهيري.
انطلقا من هذه الملحظات التمهيدية أاتطرق للنص :
 – 1إن النص بدل أان يناقش المشاكل الفعلية والملموسة الــتي يمكـن ربطهــا ولــو فــي حـدود ممارسـتنا العمليــة
أ
وليس فقط بلغونا المثقفي التاريخ يكرر الطروحات العامة حول الثورة الوطنية الديموقراطية الشعبية والحـزب
البروليتــاري  ...إن كــل هــذه النقــط نوقشــت عــدة مـرات مــن قبــل ،لــذلك فــإنني لــن أاناقشــها  .ومــا أاريــد نقاشــه هــو
أ
الجزء الخير من النص.
 – 2وإذا كنت أاعتبر ،وخلفا لبعض الرفاق ،أانه من الســديد تمامــا وضــع كــل المســلمات الــتي نرددهــا دون أان
أ
نعـرف مـا يمكــن أان نفعـل بـالملموس وضـع هـذه المسـلمات مـن نـوع "حـرب التحريـر الشـعبية طويلـة المـد" فـي
محك النقاش والواقع ،وإذا كنت أاعتبر أان ما أاتى به النص في هذا المضمار إيجـابي مــن منطلـق إطلق التفكيـر
أ
والصراع على القل أوان المدينة ستلعب فعل دورا هاما في المسلسل الثوري ،فإنني أاعتبر أان هذا التفكيـر ظـل
أ
ناقصــا لنــه لــم يهتــم بتقييــم التجربــة فــي هــذا الميــدان ،ولــو فعــل ذلــك لســتطاع ربمــا أان ينتقــل مــن مســتوى
أ
الطروحات النظرية العامة ولو "صحيحة" إلى مستوى المحاولة ولـو كـانت أاوليـة وبسـيطة لربـط نظرتنـا الثوريـة
أ
بارض الواقع  ،أاي الواقع الذاتي للمنظمة وواقـع مـا تنتظـره الجمـاهير مـن منظمـة ثوريـة تسـتحق هـذا السـم .إن
أ
النتق ــاد الرئيس ــي ه ــو أان ه ــذا الن ــص يحم ــل نف ــس التص ــور الس ــابق للس ــتراتيجية كمس ــالة ليس ــت مطروح ــة
للتطبيق ،لكن فقط للنقاش وكـقضية ل يربطها بمهامنا الحالية رابط.15
أ
 – 3إننــي مــن هــذا المنطلــق ل أاتفـق مــع النــص حــول أان " :إحــدى المقــاييس الساســية الــتي تميـز الثــوريين عــن
الصــلحيين هــو الموقــف مــن العنــف الثــوري كضــرورة للقضــاء علــى ســلطة العــدو الطبقــي واســتبدالها بســلطة
أ
الشــعب" لن المشــكل ليــس هــو الموقــف النظــري ولكــن هــو مــدى الســتعداد الجــدي والفعلــي لممارســة هــذا

له على الحركة الجماهيرية.
 15ـ تعاني الفقرة من نفس الضعف من حيث اللمام بالتجربة.
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أ
العنف الثوري ،فما عدا الكلم عن العنف الثوري ،16ماذا فعلنا ،ولو على القل للتحضـير لــه .إننــا بكـل صـراحة
ل نختلف في هذا الميدان عن القوى الصلحية.17
أ
 – 4يطرح النص " :إن أاسلوب العنف الثوري الصحيح هو العنف الجماهيري .إننا كشيوعيين نؤمن بــان الثـورة
الشعبية ستكون من صنع الجماهير" .
أ
إن كوننا نؤمن بان الثورة ستكون من صنع الجماهير ل يعني أان العنف الثــوري الــذي تمارســه نخبــة أاو مجموعــة
خــاطئ فــي كــل زمــان ومكــان ،بــل يمكــن فــي حــالت معينــة أان يكــون ســديدا .وإذا كــان العنــف الجمــاهيري هــو
الــذي ســيؤدي إلــى النصــر فــإن ذلــك ل يعنــي أان العنــف الثــوري الــذي يقــوم بــه مناضــلون معزولــون ل يمكــن فــي
أ
ظــرف معيــن ،وبشــكل م ــؤقت أان يلعــب دورا ف ــي تاجيــج حم ــاس الجم ــاهير أاو دعمه ــا ف ــي نض ــالتها أاو إفش ــال
مناورات أاعدائها .18إن ممارسة هذا الشكل من الكـفاح يجب أان يكون الستثناء ،لكــن مــن غيــر الســديد اعتبــاره
خاطئ بالمطلق.
يطرح النص " :إن تنظيم العنف الثوري الجماهيري يتم على واجهتين ،فمن جهــة أاولـى يتــم العمـل علــى تفجيـر
أ
الطاقات الخلقة للجماهير في هذا الميدان وتدريبها على أاساليب النضال الجمــاهيري وتــاطير مبادراتهــا الثوريــة
أ
العنيفــة ،وذلــك لتتمكــن مــن الــدفاع عــن نفســها أاثنــاء هجومــات أاجهــزة القمــع باقــل مــا يمكــن مــن الخســائر فــي
أ
وباكـثر من الخسائر في صفوف أاعدائها ،ومن جهة ثانية ،وفي ظرف معين من تقدم المسلســل الثــوري
صفوفها
أ
تق ــوم الق ــوى الثوري ــة وعل ــى أراس ــها الح ــزب الش ــيوعي بإنش ــاء أاجهزته ــا العس ــكرية الثوري ــة كانوي ــة أاول ــى للجي ــش
أ
الشعبي ،الذرع المسلح للجماهير الشعبية أواداتها في مواجهة الجهزة القمعية للعدو الطبقي" .
 16ـ إن العنــف الثــوري وحــده غيــر كــافي للتمييــز بيــن الصــلحيين والثــوريين ،إذا لــم يكــن ينخــرط ضــمن اســتراتيجية ثوريــة حقيقيــة،
تســتند علــى نظريــة ثور ي ــة حقيقيــة كــذلك ،ودون ال ــدخول فــي التفاص ــيل ،فقــد حملــت العديــد مــن الحركــات الصــلحية والتحريفي ــة
الس ــلح ،وه ــو م ــا يطل ــق علي ــه مثل ب"الص ــلحية المس ــلحة" ) حرك ــة الزب ــاطيين ف ــي المكس ــيك( أاو "التحريفي ــة المس ــلحة")تجرب ــة
أ
أ
المنظمات السياسية العسكرية بامريكا اللتينية )حركة التحرير الوطني " توباماروس" في الوروغواي ،الحركة السندينية في نيكـاراغوا،
حركة "الفارك" في كولومبيا .(...
أ
 17ـ إن مثل هذا الدعاء ،يتطلب التيان بالحجــج اللزمـة للبرهنـة عليـه ،والواقـع ان انصـار مـا سـمي ب "إعـادة البنـاء" ،لـم يقـدموا علـى
أ
أاي تقييم يستحق أان يعتبر تقييما ،فخارج سياقات تطور الخط الستراتيجي للمنظمة )الحداث السياســية ،الصـراعات الداخليــة داخــل
المنظمة وداخل الحملم ،ومع التيارات الوطنية الجدرية داخل التحــاد الــوطني للقــوات الشـعبية  ،(...ومــن داخــل مـا كـان يهيء لـه فـي
ســرية تامــة ،بعــدما تبنــت المنظمــة فكــرة بنــاء المدرســة العســكرية ،وممــا راج مــن علقــات خاصــة مــع الجبهــة الديموقراطيــة لتحريــر
فلسطين )نايف حواتمة( ،كل هذا يقلل من أاهمية ادعاء صاحب المقالة.
 18ـ يبحث الكاتب هنا عن أاي شيء لتبرير موقفه الخاطئ من العنف الثوري ،خاصة أوانه هنا ل يتحـدث عـن أايـة اسـتراتيجية يكـون هـذا
آ
النوع من العنف جزءا منها ،بمعنى اخر ،هناك سقوط في العفوية في هذا المجال.
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أ
ل أاتفق بتاتا على إنشاء الجهزة العسكرية الثورية لن تتم إل بعد بناء الحزب الشيوعي ،هذه النظرة لــم تســتطع
أان تتخلــص مـن النمـوذج الصـيني وهـي ترتبـط بـالنظرة للثـورة كسـيرورة تمشـي فــي خــط مسـتقيم .19هكـذا حســب
هــذه النظــرة لــن يتــم الهتمــام ببنــاء أانويــة عســكرية إل بعــد بنــاء الحــزب ،أامــا قبــل ذلــك فيجــب ال كـتفــاء بتفجيــر
أ
الطاقــات الخلقــة للجمــاهير فــي ميــدان العنــف الثــوري وتــدريبها علــى ذلــك وتــاطير مبادراتهــا"  .كيــف يمكننــا أان
أ
نفجــر الطاقــات الخلقــة للجمــاهير فــي ميــدان العنــف إذا لــم نقــم ،و نهتــم بمســالة أاســاليب العنــف ونتــدرب علــى
آ
القضايا العسكرية منذ الن.
إذا اســتمررنا كمــا فعلنــا خلل تجربتنــا ،فلــن نســتطيع البتــة ل تفجيــر طاقــات الجمــاهير ول تــدريبها ،بــل إنهــا
أ
ســتكون أاكـثر تقــدما منــا علــى هــذا المســتوى وســتوجد قــوى أاخــرى تســتطيع هــي أان تلعــب دور تفجيــر وتــاطير
العنف الجماهيري )مثل الحركات السلمية(.
أارى أان المنظمة يجب أان تعمل ،حين تستطيع أان توفر حدا أادنى من البنــاء التنظيمــي والتواجــد الجمــاهيري،
أ
على التحضير لممارسة العنف وبناء أانوية عسكرية ،لكن ذلك يعني ضرب اللبرالية المتفشية وتصفية الوضــاع
أ
المنية المهزوزة.
يطرح النص  " :أاما في الفترة الحالية ،فــإن تبنـي صـيغة العنــف الثـوري الجمـاهيري المنظــم للقيـام بجميـع مهامنـا
الثوري ــة ،السياس ــية والتظيمي ــة والنض ــالية المس ــتعجلة ،وعل ــى أراس ــها إع ــادة بن ــاء منظمتن ــا كمنظم ــة ش ــيوعية
مكافحة ،صلبة ،متجدرة وسط العمال والفلحين" .
أ
ل أاتفق أان تبني هذه الصيغة كافي ،والحقيقة أان مثل هذا التعامـل يـؤدي بنـا إلــى تاجيـل نقــاش مشـكلة العنـف
الثوري إلى ما ل نهاية ،أاو بالضبط إلى أان يتم إعادة بناء منظمة شيوعية  "...وفي نظـري ،أان المنظمـة لــن تبنـى
أ
كمنظمة شيوعية مكافحة صلبة ومتجدرة وسط العمال والفلحين إن هي لم تاخذ على عاتقها الندماج بالعنف
الجماهيري الذي توجد وتتكاثف شروط انفجاره أاردنا ذلك أام أابيناه.20
أ
إن تبني صيغة عامة "العنف الجماهيري الثوري المنظــم" لــن تفيــدنا البتــة فـي مهامنــا الملموســة لن واقــع البلد
يبين أان انفجارات من شاكلة  20يونيو  1981ممكنة الوقـوع ،ورغـم ذلـك نطـرح صــيغة عامـة لنتخلـص مـن هـذا
 19ـ يظهر أان الكاتب كان يجهل سياقات بناء الحزب الشيوعي الصيني وتطوره ،بارتبـاط مـع مسـار الثـورة الصـينية ،خاصـة فـي بـدايتها،
تلــك الســياقات الــتي تفنــد بالكامــل ادعــاءات الكــاتب ،وقصــارى القــول فــإن التجربــة الصــينية لــم تعــرف فــي أاي لحظــة مــن تطورهــا خطــا
مستقيما.
أ
أ
أ
أ
 20ـ لقــد اصــبح الكــاتب هنــا اكـثر وضــوحا فــي التعــبير عــن تبنيــه لموقــف بلنكــي ســبق ان عارضــه باشــكال مختلفــة داخــل النــص ،فقــد
آ
عارضه سياسيا حينما أاطلق عليه الممارسة السياسية البلنكية ،ويتبناه الن كبلنكية مسلحة ..؟؟!!
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أ
المشــكل ونــؤجله إلــى أاجــل غيــر مســمى .21إن الجمــاهير ســتحكم علينــا وعلــى خطنــا السياســي ،ليــس فقــط لننــا
أ
أ
نقــول بحــرب التحريــر الشــعبية الطويلــة المــد أاو بــالعنف الجمــاهيري المنظــم أاو لننــا نناضــل بجانبهــا فــي بعــض
أ
المعامل في إطار نقابي ضيق ،ولكن أايضا أواساسا لننا سنقف بجانبها في محنهــا الكــبيرة وفــي معاركهــا الطبقيــة
الكبيرة في الشوارع والبوادي .
أ
آ
وليكــن واضــحا أاننــي ل أادعــو أان تمــارس منظمتنــا منــذ الن العنــف الثــوري لننــي أاعــرف مــدى هشاشــة أاوضــاعها
أ
أواع ــرف هامش ــيتها بالنس ــبة للجم ــاهير وض ــعف معرفته ــا ب ــالواقع وباس ــاليب ممارس ــة العن ــف الث ــوري والتقالي ــد
أ
الشعبية في هذا الميدان .22لكنني أالح بكل شـدة أان تاجيـل التفكيـر فــي هـذه القضـايا وبشـكل ملمـوس سـيؤدي
أ
23
إلى التاخر حتى في إنجاز مهمتنا الرئيسية ،أاي التجدر وسط الطبقة العاملة والفلحين
أ
إن الهتمــام بموضــوع العنــف الثــوري مهمــة يجــب أان تطــرح ضــمن مهامنــا وإل تجاوزتنــا الحــداث تمامــا ،لــذلك
أاقترح النقط التالية للتفكير والنقاش.
 – 1لماذا لم نستفد من تجربة الحركة.
 – 2دراسة التجارب المغربية في هذا الميدان  :تجربة عبد الكريم الخطابي وجيش التحرير والمقاومة وحركة 3
مارس.24
 21ـ قب ــل ثلث ــة أاش ــهر م ــن ص ــدور ه ــذه الوثيق ــة ،أاص ــدر التي ــار الث ــوري داخ ــل المنظم ــة مقال ــة تح ــت عن ــوان "المعتقل ــون السياس ــيون
و"النحراف الديموقراطي" بالمغرب" ،وقد قامت مجلة "الهدف" الفلسطينية )المجلة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين( بنشــر
المقالة في العدد  ،6فبراير  .1982وقد أاثار هذا المقال في حينه ضجة ونقاشا وسط المعتقلين السياسيين بالسجن المركزي بالقنيطرة،
أ
آ
الذين كان أاغلبهـم انـذاك قـد أاصـبح يتبنـى نهجـا "ديموقراطيـا" بـديل عـن الخــط الثـوري للحملـم ولمنظمـة "إلــى المـام" ،ولـم يكــن أانصـار
"إعــادة البنــاء" بعيــدين عــن هــذا الخــط  ،رغــم أان العديــد مــن المعتقليــن السياســيين قــد اتهــم أابراهــام الســرفاتي بكــونه صــاحب المقالــة
أ
المــذكورة أاعله ،فراســل هــذا الخيــر ،بحســن نيــة منــه اتجــاه متهميــه ،مجلــة "الختيــار الثــوري" لســان الجنــاح البصــري داخــل التحــاد
الشتراكي ،وذلك بتاريخ  ،1982 – 3 – 9متبرءا مـن ذلـك المقــال المنسـوب إليـه مـن طـرف بعـض المعتقليـن السياسـيين فـي السـجن
المركــزي ،وقــد نشــرت المجلــة هــذا التكــذيب الــذي اتهــم فيــه أابراهــام الســرفاتي أاصــحاب المقالــة بالنتســاب إلــى نظريــة الفوكــو الشــهيرة،
واتهمهم كذلك بالحلقية تجاه القوى الصلحية ،تلك القوى التي كانت في أاغلبها قد أادانت انتفاضة  20يونيو المجيدة )النتفاضة التي
أ
ســقط فيهــا المئت مــن أابنــاء الشــعب المغربــي برصــاص النظــام الكمــبرادوري( .أوامــام تاكيــد الخــط الثــوري فــي تلــك المقالــة الشــهيرة علــى
أا هميــة العــداد للعنــف المســلح فــي مواجهــة العنــف الرجعــي ضــمن اســتراتيجية ثوريــة واضــحة ،ردد أابراهــام الســرفاتي أاســطوانة مــا يســمى
ب"العنف الثوري الجماهيري المنظم" ،أاي اللستراتيجية كاستراتيجية.
رسالة أابراهام السرفاتي تلك،يتوفر موقع " 30غشت" على نسخة منها.
أ
 22ـ بعد هذا الوصف لوضاع المنظمة حسب الكاتب ،فما الفائدة من كل هذا الهراء حول العنف الذي ل يقبل النتظار ؟؟!!
 23ـ هناك تناقض صارخ لدى الكاتب ،عندما يتحدث عن منظمة هشة تنجز التجدر بالضافة إلى استعمال العنف الثوري.
أ
 24ـ ليس المهم دراسة هذه التجـارب الـتي كـانت فـي جلهـا فاشـلة )لقـد عرفــت المرحلــة صـدور دراسـات هامـة حـول هـذه التجـارب واهمهـا
الكـتاب الضخم الذي أانجز حول "الثورة الريفية" ،وهو تجميع للمداخلت والوثائق التي قدمت إلى المناظرة الدولية حول هذه الثورة،
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أ
 – 3دراسة تجارب شعوب ل خرى  :توباماروس ،تشي غيفارا ،نيكاراكوا ،إيران . ...
 – 4الهتمــام بالمســائل العســكرية  :معرفــة واقــع البلد )دراســة واقــع الجيــش والتحــولت داخلــه ،دراســة نقــط
تركزه أواهمية مناطق تواجده ،قراءة خرائط .و دراسة الجغرافيا( ) (Etat major
إن هذه المهام تظل ثانوية بالنسبة للمهمة الرئيسية ،لكن ذلك ل يعني إسقاطها تماما من اهتماماتنا.
رفيق 1982 – 5 – 22 :
الشيوعي ،السلسلة الجديدة ،العدد  5مكرر

أ
وقد شارك فيها العديد من كبار المؤرخين والسوسيولوجيين والنتربولوجيين والجغرافيين والسياسيين والمثقفين  ...وقد أاصــدرت دار
النش ــر الفرنس ــية "ماس ــبيرو" ه ــذا الكـت ــاب س ــنة  ( 1973بق ــدر م ــا أان أاله ــم ه ــو إدم ــاج خلص ــات ودروس ه ــذه التج ــارب ض ــمن مح ــاور
استراتيجية ثورية.
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 3ـ تقييمات مختلفة للقضايا الستراتيجية والتكـتيك في خط المنظمة

1

 (1مناقشات تقييمية لوثيقة القضايا الستراتيجية في الثورة المغربية
أ
ال أراي الول:
ملحظات عامة:
 ( 1إن الســتراتيجية الــتي كـان ول يـزال ينبنــي عليهــا خــط المنظمــة تنطلــق بشــكل عــام مــن مســائل نظريــة جــاهزة ول يمكــن
معرفة مدى صحتها في واقع مجتمعنا في ظل غياب الحصائيات والتشــخيص ،ودراســة التصــور التــاريخي لهـذا المجتمـع...
آ
فليس المهم تقديم طرح متناسق في الوقت الذي يغيب فيــه الرتكــاز علــى الواقــع الملمــوس ،فلحــد الن لزال هنــاك فصــم
بين استراتيجية المنظمة وتكـتيكها أواسباب هذه الستراتيجية غير مبنية علـى معطيـات الواقـع .إن هـذه مسـؤولية المنظمـة
بكاملها في أان تتجاوز هذا المنهج أوان تبني استراتيجية مرتبطة أاكـثر بمعطيات الواقع الذي نطمح إلى تغييره مسـلحين فـي
ذلك بالفكر الماركسي اللينيني وتطبيقه الخلق على واقعنا.
أ
 ( 2ف ــي الط ــرح الس ــتراتيجي الح ــالي للمنظم ــة تغي ــب مس ــالة التحالف ــات عل ــى المس ــتوى الع ــالمي ،إن الث ــورة الديمقراطي ــة
أ
الشــعبية ل يمكــن إنجازهــا بــدون تحديــد ســديد لخطهــا وسياســتها علــى المســتوى الممــي أايضــا ،فــالثورة لــن تقــوم فــي منطقــة
أ
آ
معزولــة عــن التــاثيرات الخارجيــة ولحــد الن فــإن واقــع الحركــة الشــيوعية العالميــة لــم يســبق لــه أان كــان محــط نقــاش داخــل
المنظمة في وقت تعرف فيه هذه الحركة تحولت عديدة في مجرى صيرورتها من الواجب تناولها بالتحليل.
أ
أ
 ( 3هناك اقتراح يطرحه أاحد الرفاق بتحفظ نظرا لن الفكرة غير واضحة جدا ،وهوالتفكير في خلــق جبهــة القــوى والنظمــة
أ
أ
أ
المناهضــة للمبرياليــة ،لمــاذا؟ لنــه فــي الســابق كــانت المميــة الثالثــة قبــل التطــورات الــتي عرفتهــا )انحرافهــا ثــم حلهــا بعــد
ذلك( تلعب دورا مهما في توحيد الحركة الشيوعة عبرالعالم وحاليا هناك غياب لهدا الدور،بل وهناك اختلفات عدة تزيـد
من تمزيق هذه الحركة .من المهم التفكير في مدى صحة خلق هذه الجبهة.
الهوامش من وضع موقعة  30غشت

 1ـ كل المعطيات الواردة في الوثيقة تؤكد أان صدورها قد تم بعد أابريل  ،1982ونرجح صدورها في أاحد أاعداد"الشــيوعي" إمــا العــدد  3أاو
 . 4والوثيق ــة عب ــارة ع ــن نق ــاش داخل ــي لمجموع ــة م ــن أاعض ــاء المنظم ــة ب ــداخل الس ــجن المرك ــزي ك ــانوا ق ــد انس ــاقوا م ــع "خ ــط إع ــادة
البناء"التحريفي وكان جزء منهم ينتمون في السابق إلى "الخط الثوري" للمنظمــة دفعتهــم وســطيتهم إلــى دعـم الخــط الجديـد واللتحــاق
به مساهمين بذلك في اضعاف الخط الثوري والحاق الهزيمة به.
أ
أ
لم نشا هنا تكرار الملحظات التي سبق أا ن عبرنا عنها في الوثائق السابقة،والوثيقة عموما تنقل نقاشا جماعيا حول وثيقتين اساســيتين
من وثائق ما سمي ب "إعادة البناء" وهما "القضايا الستراتيجية في الثورة المغربية" و"القضايا التكـتيكية في خط المنظمة".
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نقاش مضمون النص:
التناقضات الطبقية في المجتمع المغربي :
فيما يخص هذا الجزء هناك عدة ملحظات والتي هي أاساسا نفس الملحظة العامة رقم  1وتدقيق أاكـثر لهــا .إن هــذا الجــزء
أ
ياخذ بالتحليل التشكيلة الطبقية للمجتمع المغربي .إل أان الذي يغيــب عنـه هـو واقــع و وزن كـل فئـة مـن فئته علـى حـدى.
أ
أ
ليس المهم أان نقر بان هناك برجوازية وطنية وبرجوازيــة صـغيرة والـتي تتكــون مــن ثلث شـرائح وهنــاك الفلحيــن الغنيــاء
والمتوسطون والفقراء.
إن هذا ضــروري ولكنــه ل يكـفــي إذا لـم نتمكــن مــن تحديــد الـوزن الحقيقــي القتصـادي والسياسـي لكــل فئـة والتحــولت الـتي
تعيشــها .إن إســتراتيجيتنا سـتكون غيـر سـديدة إذا لــم تنطلــق مــن ذلـك .بــالطبع كـل مجتمـع علــى شـاكلة مجتمعنـا توجـد بــه
أ
بورجوازية وطنية ولكن وزنها السياسي والقتصادي يختلف من مجتمع لخر ،وتحديد التحالفات سيكون دون جــدوى إذا
أ
لم نكن على اطلع بمدى تاثيرها الفعلي في مسار الثورة .كذلك حين نتكلم عن الشــريحة العليــا مــن البورجوازيــة الصــغيرة
أ
مثل .فليكن واضحا لنا مــن هـي وعمــن نتكلــم فهـل المهندسـون والطبــاء ينتمـون لهـا أام نسـبة منهـم فقـط ،مـا وزن كـل فئـة
مــن هــده الفئت ،نفــس الشــيء حيــن نتطــرق إلــى الفلحيــن ،أاي مــن المنــاطق فيهــا تمركــز مكـثــف لفئــة دون أاخــرى؟ مثل،
كذلك بالنسبة للطبقة العاملة ،النص يطرح إنها تشكل الطبقة الثوريـة حـتى النهايـة ،هـذا صــحيح جـدا  ،ولكــن هـل واقـع
أ
الطبقة العاملة ببلدنــا هـو نفســه واقــع الطبقـة العاملــة بــانكلترا المتقدمـة صــناعيا؟ أاو فــي النيبــال المتــاخرة كليـا؟ إذن فمــن
الضروري معرفة وزنها بدقة في المجتمع المغربي .إن العمـال ليسـوا ماركســيين لينييــن بـالولدة ،فهــم يعيشــون فــي مجتمـع
يس ــيطر علي ــه الفك ــر ال ــديني والخراف ــي إل ــى ج ــانب نف ــوذ اليديولوجي ــة البرجوازي ــة .إن ع ــدم اس ــتيعابنا لك ــل ه ــذا س ــيبقينا
مهمشين عن الجماهير وسيوقعنا في عدة أاخطاء ،وكم من حركـات ثوريــة لجهلهــا لواقـع شــعبها ســقطت فـي أاخطـاء فادحــة.
أ
إن إنجاز هده المهمة ياتي ضمن تقدم المنظمة في عملية التجدر وسط العمــال والفلحيــن وكافــة الجمـاهير الشـعبية ،فـإذا
كان من المستحيل الفعــل فـي واقـع نجهلـه فــإنه مـن المســتحيل أايضـا معرفـة هـذا الواقـع بـدون التغلغــل فـي أاحشـائه ،وإذا
كــانت المنظمــة قــد طرحــت هــذه المهمــة منــذ زمــان فإنهــا لــم تتقــدم فــي إنجازهــا بــالمرة لهــذا فمــن الضــروري طرحهــا حاليــا
بإلحــاح ،يجــب معرفــة كــل إمكانياتنــا الفرديــة والجماعيــة والخــروج مــن دوامــة التقوقــع الــداخلي الحاليــة الــتي يعيشــها جــل
أاعضاء المنظمة ،فنشاطنا خارج المنظمة أاساسا وليس داخلها .هناك أايضا مجمل اقتراحات للنقاش نقدمها هنا:
 من الضروري أا ن تستفيد المنظمة من عدة بحوث جامعية و غير جامعية حــول واقــع الطبقـة العاملـة ،الباديـة المغربيــة،واقــع الم ـ أراة ،تاري ــخ المقاومــة....الــخ .إن تجميــع هــذه الدراس ــات واســتغللها بش ــكل علمــي لــه دوره فــي اســتخلص عــدة
خلصات مهمة.
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 مــن الضــروري أايضــا الــدفع بجيــوش المناضــلين المثقفيــن داخــل الجامعــة للقيــام بعمــل ممنهــج فــي هــذا التجــاه )بحــوث،دراسات (...فهناك طاقات كـبيرة ولكنهــا مبعـثرة ومــن الـواجب توجيههـا لكـي تلعــب دورهـا فـي تعريــة هـذا الواقـع مــن قناعـة
أانها بذلك ستساهم في تغييره.
 الدفع بمجموعات من المناضلين للقيام بدراسات أوابحاث في القطاعات والمناطق الــتي لــديهم إمكانيــات النــدماج فيهــا،مثل:
أ
 مجموعة من المناضلت يقمن بابحاث ودراسات لواقع الم أراة العاملة والم أراة بشكل عام. مجموعــة مــن المناضــلين فــي منطقــة فلحيــة واحــدة يلقــون علــى عــاتقهم القيــام بدراســة لمنطقتهــم .وفــي مرحلــة أاولــى مــنالضروري بعث مناضلين من المنظمة للبادية للحتكاك بواقعها وتلمسه.
أ
 توجيه نشاط عدة جمعيات ثقافية لنفس المهمة ) معرفة الواقع (....داخل الحياء الشعبية.إن عمل مثل هذا لن ينطلق بمحض إرادته فمن الواجب أان ينخرط فيه أاعضاء من المنظمة أوان تتــابع المنظمــة تقــدم هــذا
أ
العمل باستمرار ،ومن الضروري أايضا أان يقتنع باهميته القائمون به .و من هنا فإن أاهمية النشر مثل بشكل جماهيري لهــا
دورها في تشجيع هذا العمل ،هذا من جهة ومن جهة أاخرى يجب أال ننتظر أان يكون هذا العمل ناجحا 100في  100نظرا
لعدة صعوبات )صعوبة التصال والندماج ،العراقيل التي تضعها السلطة(....
أ
نقاش الشياء الباقية من النص:
هناك اتفاق مع أالرضية حول طبيعة الثورة كـثورة وطنية ديمقراطية شعبية )نقطة  ( 2كما أان هنــاك تبنــي المحــاور أالخــرى
باستثناء النقطة ) 4من هي الطبقة المؤهلة لقيادة ثودش( والـتي اسـتفاض فيهـا النقـاش دون التوصـل إلـى خلصـة موحـدة
آ
وقد كانت الراء المعبر عنها هي كالتالي:
أ
 أراي أاول :ل يتفق مع ما جاء في هذه النقطة وسيطرح وجهة نظره متكاملة في هذه المسالة.أ
 أراي ثاني :يتحفظ مما جاء في هذه النقطة و مما تطرح وجهة النظر الولى وسيصيغ تحفظه. أراي ثــالث :يتفــق مــع هــذه النقطــة مــع ملحظــة جزئيــة وهامــة فــي نفــس الــوقت وهــي ضــرورة معرفــة الواقــع الحــالي للطبقــةالعاملة لتحديد أاشكال الفعل فيه بشكل سديد.
كخلص ــة :إن التحلي ــل الطبق ــي للمنظم ــة س ــيكون غي ــر س ــديد ف ــي غي ــاب معرف ــة س ــديدة للواق ــع ،ول يمك ــن أان تك ــون
إســتراتيجيتنا ســديدة فــي غيــاب ذلــك .مــن هنــا يجــب تبنــي اســتراتيجية فــي خطوطهــا العريضــة تطــرح المســائل الواضــحة
وتجاوز المسائل المنسوخة والغير مبنية على حد أادنى من الواقعية.
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آ
) ( 1رفيــق ل يتفــق علــى الصــيغة ويطــرح " :أان الطبقــة العماليــة هــي اســتراتيجيا الطبقــة الثوريــة حــتى النهايــة" .ورفيــق اخــر
يتحفظ من الصيغة وسيصيغ تحفظه.
) (2المقصود بالمناضلين :أاعضاء من المنظمة ومختلف المناضلين الديمقراطيين المتواجدين بالساحة.
ال أراي الثاني:
-1على مستوى الشكل:
أ
أ
أا( الجانب المنهجي :إن المنهج المتبع في الرضية منهج مثالي ،ويتجسد ذلك فــي كـون الرضــية تنطلــق مــن نظريــة عامـة،
أ
وليس من واقع الصراع الطبقي في بلدنا في تطوره التاريخي .وإليكم بعض المثلة على ذلك:
أ
 فيما يخص "،التحليل الطبقي" نلحظ أان الرضية عبارة عن تراكمات لتعريفــات لمختلــف الطبقــات بشــكل نظــري مجــردعن الواقع ،ذلك أانه ل يبرز موقع كـل طبقـة فـي علقـات النتــاج السـائدة فـي التشـكيلة الجتماعيــة المغربيـة ،كمـا لـم تـبرز
الخصــائص النوعيــة لكــل مــن هــاته الطبقــات .ومــن جهــة أاخــرى ،وهــذا هــو المهــم ،ل تــبرز طبيعــة ومســتوى ص ـراع هــذه
الطبقات كما هو في الواقع الملموس.
أ
 ترهــن الرضــية بنــاء الحــزب بوحــدة الحركــة الماركســية – اللينينيــة المغربيــة )الحملــم( .وذلــك دون النتبــاه لواقــع الحملــمومختلف فصائلها ،ومع القفز على التطورات التي عرفتها هذه الوحـدة فـي حـد ذاتهـا ،وعــدم اسـتخلص الــدروس مـن سـلبية
التجربة السابقة.
أ
 تتحــدث الرضــية عــن طليعــة الطبقــة العاملــة فــي الثــورة الوطنيــة الديمقراطيــة الوطنيــة )ث.و.د.ش( ،دون الســتناد علــىأ
معرفــة ،ظــروف نشــاتها -شــروط عيشــها وعملهــا -وعيهــا النقــابي والسياســي والطبقــي -واقعهــا التنظيمــي -الســمات الرئيســية
لتاريخها الكـفاحي.....
 وقــع إغفــال عــدة محــددات أاساســية لكــل اســتراتيجية ثوريــة :علقــة الثــورة المغربيــة بــالثورة العربيــة والعالميــة  -المواقــفالمحتملــة إيجابــا وســلبا للبلــدان المجــاورة وموقــف الحركــة الثوريــة العالميــة مــن ثورتنــا -المصــالح الســتراتيجية للمبرياليــة
العالمية ببلدنا ومن احتمال تدخلها المباشر من اجل إجهاض العملية الثورية.
ب( الجانب السياسي /القانوني:
إن المشــروع موقــع مــن طــرف القيــادة الوطنيــة ونعتــبر هــذا خرقــا لمبـ أـدا المركزيــة  -الديمقراطيــة .ذلــك أان )ق.و( ل يحــق لهــا
أ
كـقي ــادة أان ت ــدخل تع ــديلت عل ــى خ ــط المنظم ــة مهم ــا ك ــان حجمه ــا  ،خصوص ــا ذإذا ك ــان الم ــر يتعل ــق بالتش ــطيب عل ــى
أ
السـ ــتراتيجية الـ ــتي أاقرتهـ ــا نـ ــدوة نونـ ــبر  ،72اي اسـ ــتراتيجية "حـ ــرب التحريـ ــر الشـ ــعبية الطويلـ ــة المـ ــد" واسـ ــتبدالها "بل
استراتيجية" .إن مهمة ق.و هي السهر على تطبيق الخط الذي أاقرته ندوة .72
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لكــن مــن حــق أاعضــاء ق.و وكبــاقي أاعضــاء المنظمــة أان يتقــدموا بمشــاريع بشــكل فــردي أاو جمــاعي لكــن باســمهم الخــاص
وليس باسم القيادة.
 -2على مستوى المضمون:
أ
سنركز هنـا علـى مـا هـو مركـزي فـي أاي اسـتراتيجية ثوريـة أاي :مسـالة حسـم السـلطة .بعــد التخلـي العملـي ،لمـدة تزيـد عــن 10
أ
سـنوات ،عــن اســتراتيجية "حــرب التحريــر الشــعبية الطويلــة المـد" )ذلـك أان المنظمـة لــم تشـرع فــي تطبيقهــا بــل لــم تعمــل
أ
أ
أ
حتى على العداد لها( ،تدعو الرضية بصريح العبارة إلــى التخلــي عنهــا ،لنهــا حســب منطــق الرضــية :اســتراتيجية خاطئــة،
واستبدالها "باستراتيجية" "العنف الثوري الجماهيري المنظم" التي تعني كل شيء في نفس الوقت.
إن مفهوم "العنف الثــوري الجمـاهيري المنظــم" مفهـوم غــامض ول يعـبر عــن اســتراتيجية محــددة .إنـه مجـرد وصــف لمجمـوع
الس ــتراتيجيات الثوريــة الــتي مارســتها وتمارس ــها الشــعوب وطلئعه ــا الثوريــة ،والــتي تعتمــد الربــط الجــدلي بي ــن النضــال
السياسي الجماهيري والكـفاح المسلح،سواء كانت "حرب تحرير شعبية" أاو"انتفاضة شعبية مسلحة".
وم ــن جه ــة أاخ ــرى أان دراس ــة أاولي ــة لبع ــض ه ــده التج ــارب )الث ــورة البلش ــفية ،الث ــورة الص ــينية ،الث ــورة الفيتنامي ــة والث ــورة
السندينية في نيكــاراغوا( تــبين بوضـوح أان هنـاك اختلفـات نوعيـة بيــن مختلــف هـذه التجــارب وحـتى بيــن تلـك الـتي تبنـت
نفــس الســتراتيجية ،فــالثورة البلشــفية ليســت هــي الثــورة الســندينية بــالرغم مــن أان الثــورتين تحققتــا بنــاء علــى اســتراتيجية
النتفاضــة .والثــورة الفيتناميــة ليســت تكـرارا للثــورة الصــينية بــالرغم مــن كونهمــا أانجزتــا اســتنادا علــى حــرب التحريــر الشــعبية
أ
الطويلة المد .إن لكل ثورة قوانينها الخاصة ،والتي تميزها عن باقي الثورات.
أ
أ
فمــا هــي القــوانين الخاصــة للثــورة المغربيــة أايهــا الرفــاق؟ ومــن جهــة ثالثــة ،فــإن الرضــية قــد أاخطــات فــي فهمهــا للتجريــة
الســندينية .ذلــك أانهــا اعتــبرت أان اســتراتيجية الجبهــة الســندينية ليســت حــرب التحريــر الشــعبية ول النتفاضــة لكنهــا تجمــع
أ
بينهــا .وهــذا غيــر صــحيح إن الجبهــة الســندينية منــد نشــاتها ) ( 1961قــد راكمــت عــدة تجــارب :حــرب العصــابات فــي المــدن +
أ
حرب العصابات في البوادي +حرب التحرير الشعبية الطويلة المد )والتي استمر فيها اتجاه حتى .(1977
 – GPPالتركيز على العمــل السياسـي /التنظيمـي وســط الطبقــة العاملـة).التجــاه البروليتــاري( .وعرفــت هـذه التجــارب بيــن
 61 - 1970عدة نكسات ) خصوصا منهـا التجــارب العسـكرية( وبعــد الصـراعات الـتي عرفتهـا الجبهـة منـد بدايـة السـبعينات،
راح كــل فصــيل يمــارس اســترتيجيته الخاصــة إلــى حــدود  ، 1975حيــث تــبين للجميــع مــن خلل تطــور الصـراع ضــد النظــام
السموزي أان الستراتيجية الملئمـة لواقـع النيكــارغوا وهـي النتفاضـة الشـعبية المسـلحة ،والـتي ينـادي بهــا ويمارســها اتجــاه
les terroristes
الخلصة:
آ
ان المنظمة ما زالت ل تعرف ،لحد الن ما هي الستراتيجية الثورية الصالحة لبلدنا.
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 ل يمكــن إطلقــا تحديــد خطــط تكـتيكيــة فــي غيــاب خــط اســتراتيجي ســديد .ذلــك أان لكــل اســتراتيجية ثوريــة تكـتيكاتهــاالملئمة .والدخول في بلورة خطة تكـتيكيــة فـي شــروطنا الراهنـة يعنـي الســقوط مجـددا فـي إعـادة انتــاج انحرافـات قديمـة أاو
إنتاج أاخرى جديدة )مثل الحركية والعفوية...الخ(.
 ضرورة ال كـتفاء حاليا ببلورة خطة عمل توجه نشاطنا الثوري والديمقراطي اليومي إلى حين انعقاد المـؤتمر الـوطني الـذيعليه ان يحسم في قضية الخط الستراتيجي ،ويحدد التكـتيكات الملئمة لتحقيق اهدافها الستراتيجية.
 تدقيقات وتحفظات أاحد الرفاقأ
-1اتفــق علــى الملحظــات الــواردة فــي النقطــة ) ( 1لكنــي اعتبرهــا تهــم جــوهر ومضــمون الرضــية و ليســت فقــط ملحظــات
أ
شــكلية .ومــن جهــة أاخــرى ،أارى مــن اللزم تســطير الملحظــة المتعلقــة باعمــال عــدة محــددات أاساســية فــي الســتراتيجية
الثوريــة ،وعلــى أراســها :علقــة الثــورة المغربيــة بــالثورة العالميــة وتفاعلهمــا .هــل نحــن بالفعــل بصــدد إغفــال بريء؟ أام لهــذا
الغفال خلفية سياسية معينة؟ وفي الحال الثانية يطرح احتمالين:
أ
الحتمــال الول :أان القيــادة لــم تنفصــل بعــد عــن المفــاهيم التحريفيــة الــتي طبعــت خــط المنظمــة -أاو مــا يمكــن تســميتهأ
بالخط -منذ نشاتها إلى حدود الدخول في عملية إعادة البناء ،والـتي تجلــت بالخصـوص فـي تقييـم يسـراوي خـاطئ لطبيعـة
ومميـزات المرحلــة التاريخيــة عالميــا ومتطلبــات الصـراع الطبقــي العــالمي ،والعــداء السياســي المكشــوف للتحــاد الســوفياتي
الموصوف بالمبريالية -الشتراكية.
 الحتمال الثاني :أان القيادة لم تصل بعد إلى ترتيب أاوضاعها الفكرية واليديولوجية مما يحـول دون التطـرق إلـى طبيعــةالمرحلة التاريخية عالميا كنقطة أاساسية في تحديد الستراتيجية .وفـي كل الحتمــالين أاسـجل أان أاسـلوب البهــام والتغليــط
ل مكان له في الممارسة الثورية
فعلى هذا التحديد هناك سؤال مركزي يطرح نفسه :إلى أاي حد استفدنا من النكسات التي عرفتها المنظمة ،وهل نحن فــي
أ
طريق تصحيح الخط أام في طريق اعادة انتاج انحرافات من طراز جديد؟ فمادام المر يتعلق بإعــادة بنـاء المنظمـة فل مفـر
من تقييم المفـاهيم اليديولوجيـة والسياسـية الـتي شـكلت أارضــية انطلق وتشــكل المنظمـة كمنظمـة للمثقفيـن الثـوريين،
تعهدت على حمل الفكر الثوري للحركة النضالية الجماهيرية.
-2اتفق على النقطة )ب(
أ
 -3اتفق على ما ورد في النقطة ) (2لكني اعتبر أان الرفيق الذي صاغها يختزل الستراتيجية في مسالة حسم السلطة.
ال أراي الثالث:
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أ
 ( 1أاول مــا يلحــظ علــى النــص هــو عــدم قيــامه بتقييــم لطروحــات المنظمــة فيمــا يخــص القضــايا الســتراتيجية ،لقــد ســبق
أ
للمنظمة أان طرحت عدة تصورات استراتيجية خلل تجربتها ،النتفاضة ثم حرب التحرير الشعبية الطويلة المد وفصــلت
فــي عــدد مــن القضــايا الســتراتيجية )منــاطق الصــدام ،قواعــد حمـراء (...ثــم طرحــت تصــورا جديــدا بعــد بــروز قضــية الصــحراء
يركز على دور الجنوب المغربي.
هكذا تطرح العديد من القضايا التي لم يتطرق لها التصور لكن من الضروري الهتمام بها:
آ
ا -ما هي التصورات الستراتيجية للمنظمة وارتباطها بالتكـتيك .لماذا ظل نشاط المنظمة في واد واستراتجيتها في واد اخــر
أ
حتى أاصبحت الطروحات الستراتيجية مجرد مقولت جامـدة ل علقـة لهــا بالممارسـة .مـا هـو الــدور الـذي لعبـه إسـقاط عـدد
أ
أ
من الطروحات الستراتيجية العامة الماخودة من الثـورة البلشـفية )النتفاضــة( او الثــورة الصــينية )حــرب التحريــر الشــعبية
الطويلــة أالمــد( فــي حجــب الواقــع العينــي للبلد وتـ أـاخير التفكيــر الجــدي فــي اســتراتيجية مرتبطــة أاكـثر بواقــع بلدنــا وتطــور
أاساليب النظام والمبريالية في مواجهة حركة الجماهير وقواها المناضلة.
ب -لقد سبق للمنظمة أان انتقدت النظرة البلنكية ونظرية الفوكو وانتقدت أايضا ظاهرة التراكم السلمي للقوى أاو ما يسمى
بالخط الداخلي.
لكــن علــى المســتوى الممارســة العمليــة لــم يمنــع ذلــك مــن التقوقــع فــي شــبكات ســرية تمــارس نوعــا مــن "حــرب العصــابات"
السياســية ومــن "البلنكيــة" المعزولــة عــن الجمــاهير فــي شــكل خــاص )إســقاط مواقــف مــن فــوق علــى الجمــاهير ،القيــام
ب"عمليات" المتخصصين في توزيع المناشير مثل (...كذلك مارست المنظمة وتمارس آالن ومنذ أان أ
بدا الكلم عن إعــادة
أ
أ
البناء خطا داخليا يرتكز على الفرق في النقاشات السفسطية في التجربة )وكان حركة الواقع توقفت مند  ( 1975مع نسـيان
أ
الفعل في الواقع الحي )هكذا ل يسمع أاي شيء عن عمل المنظمـة الجمــاهيري و ل عــن دعايتهــا أاو تاثيرهــا( رغــم الكلم عــن
الرتباط بالطبقة العاملة والفلحين.
(2هل لم يكن هناك و ما زال تصور لتطور المنظمة كـتطور يمشي في خط مستقيم:
منظمــة تنطلــق مــن المثقفيــن ثــم تنطلــق بعــد ذلــك إلــى الطبقــة العاملــة ثــم بفضــل نــواة بروليتاريــة تنتقــل إلــى الفلحيــن
آ
وحينذاك يتم بناء الحزب وانطلق الكـفاح المسلح .في نظري أان هدا التصور هو الذي طغـى ومـا يـزال إلـى حـد الن داخـل
المنظمة.
أ
والنظمــة السـاهرة علـى مصــالحها لــن يسـمحوا أابــدا بهــذا التطــور
إن تجارب الشعوب وتجربتنا تبين أان الرجعية والمبريالية
في خط مستقيم وسيعملون كل ما في وسعهم لعاقته.
إن تقييمنـا للتجربـة رغـم أانـه كشـف عــن انحرافنــا عــن مهمـة التجـدر وسـط الطبقـة العاملـة والفلحيـن ،فــإنه ظـل سـجينا فـي
نفس الوقت لنفس التصور السالف الذكر .ولعل ما ساهم في ذلك هو أان تقييم التجربة لم يتطرق للقضايا الستراتيجية .و
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فــي نظــري أان نقــد ممارســة العنــف الثــوري عــن الجمــاهير مــن طــرف نخبــة قــد بــرر عــدم الهتمــام الجــدي والنجــاز الملمــوس
أ
أ
أ
لشكال و لو بسـيطة مـن العنــف الثــوري .كمـا أان مقولـة "حـرب التحريـر الشـعبية الطويلـة المـد" كـان يــبرر عمليـا أان مسـالة
أ
أ
طويلـة المـد إذن ل تهمنـا و ل فـي المسـتوى القريــب و بالتـالي يجــب تـوفر شـروطها أاي أان ذلـك كـان يـدفع فـي اتجـاه تاجيــل
أ
مسالة العنف إلى ما ل نهاية.
إننا لم ننتبه أان ممارسة عملنا السياسي خلل تجربتنا كلهـا كـان مـن فعــل نخبـة معزولـة عــن الجمـاهير .وإذا كـان قـد سـهل
فعل عملية قمعنا من طرف النظام فانه أايضا أاكسبنا رصــيدا نضــاليا وسياسـيا داخـل جـزء مـن الجمـاهير وعلمنـا العديـد مـن
الدروس .لذلك اعتبر أانه من الخــاطئ اعتبــار أان أاي عنــف ممــارس مــن طــرف نخبــة و لــو كــانت معزولــة خــاطئ مســبقا بشــكل
أ
مطلق .أاعتبر خلفا لذلك أان إطلق أاعمال العنف الثوري من طـرف نخبــة معينـة و ملئمـة حــتى و لـو قمعــت هـذه العمــال
أ
توفر لهده النخبـة تعاطفــا جماهيريـا كـبيرا يمكـن أان تلعــب دورا فـي أان تقتنــع الجمـاهير بـان هـذه النخبـة تكافــح فعل وليـس
فقــط بــالكلم مــن أاجــل تحــرر الجمــاهير الشــعبية .إذا تــم اختيــار الظــرف الملئــم مثل حيــن تكــون الجمــاهير فــي مرحلــة مــد
نضــالي تخــوض فيــه نضــالت عفويــة وتمــارس عنفهــا الثــوري ،فــإن اللتحــام بهــذا العنــف الجمــاهيري بــل وإعطــاء المثــل فــي
أ
أ
الج أراة في الكـفاح والقيـام باعمــال عنيفـة تســاند الجمـاهير ،إن هـذه العمـال فـي نظــري ورغــم احتمـال فشـلها وقمعهـا يمكــن
أان تش ــكل كس ــبا سياس ــيا كــبيرا زي ــادة عل ــى أانه ــا تس ــلح المناض ــلين بتجرب ــة غني ــة )ف ــي مي ــدان الكـف ــاح المس ــلح والميــدان
العسكري ومعرفة البلد والعدو( وتقوي صلبتهم وعزيمتهم.
أ
أ
أ
 ( 3إن التصــور لعــادة البنــاء قــد أاســقط تمامــا مــن حســاباته واهتمامــاته مســالة الكـفــاح والعنــف الثــوري كــان المســالة مجــرد
آ
لزمة نطرحها من وقـت لخـر ضـمن أاطروحــات اســتراتيجية نرددهـا كمـا نـردد مقـولت فلسـفية لكنهـا ل تتجسـد فـي ايـة مهـام
ملموسة و لو كانت بسيطة.
إن التراجع تحت ضغط اليمين داخل المنظمة في الخارج والســجن عــن أاهميــة الجنـوب الغربـي)هـذا اليميـن الـذي اســتفاد
أ
أ
مــن أاخطــاء نظريــة تضــمنتها أارضــية  13نقطــة( أادى إلــى أان تصــبح مســالة العنــف أاو الكـفــاح مســالة ملغــاة تمامــا مــن جــدول
أ
تفكيــر المنظمــة و بــالحرى مــن جــدول أاعمالهــا مــن جهــة أوان تظــل منظمتنــا معزولــة تمامــا عــن الحريــة .إن التصــور لعــادة
أ
البنــاء باكـتفــائه فقــط بــالتركيز علــى التجــدر وســط الطبقــة العاملــة و الفلحيــن دون طــرح مهــام ملموســة فــي مســالة التحضــير
أ
للكـفاح أاو العنف الثوري ،فقد أاخطا بشكل فادح في تقديم المنظمة وقد حان الوان لتصــحيح هــذا الواقــع المنحــرف .و مــا
أ
يجعل من هده الخطاء أاكـثر فداحة هو من جهة تطور شروط بروز الكـفاح أاو العنف الجماهيري العفوي وتوفر شروط علــى
مستوى المنطقة تسمح بنمو قوى عسكرية.
 ( 4لقد كانت تحاليلنا تبالغ في الكلم عن النتفاضـات الفلحيــة فـي المغـرب ،الشـيء الـدي يتنـافى مـع الواقـع العينـي .وإذا
عرفــت منطقــة الريــف انتفاضــات فــي  ،1958فــإنه مــن الخــاطئ تعميــم ذلــك علــى البلد كلهــا .لقــد كنــا ننفــخ كـثيرا فــي بعــض
النتفاضــات مثــل أاولد خليفــة .ولعــل ذلـك يجــد تفســيره فــي رغبــة المنظمــة و قيادتهــا تبيــان أان المغــرب يشــبه الصــين حــتى
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يتســنى بتطــبيق المنظــور الســتراتيجي الصــيني عليــه .والواقــع الــذي يجــب إق ـراره ،رغمــا عــن إرادتنــا هــو أان الباديــة عرفــت
هدوءا كبيرا نهاية الخمسينات إلى يومنا هذا .ما يجــب أان نفعــل هـو دراسـة هـذا الواقـع نفسـه لتفســيره والعمـل علـى تغييـره.
أ
لكــن ذلــك يفــترض أان نزيــح عــن أاعيننــا نظــارات الفكــار المســبقة .إن "ريمــي لوفــو" قــد حــاول توضــيح أاســس الســتقرار فــي
البادية ،لعل أاسباب ذلك توجد فيما وفرتــه خلل مرحلــة طويلــة الهجـرة للخــارج والمدينـة .وفـي اسـتغلل اليـد العاملــة فـي
النعاش ،هذا بالضافة طبعا الى القمع الشديد ،أاضف الى ذلك أاننا كنــا نبــالغ فــي الكلم عــن التحـولت .إل أان المعطيــات
الجديدة المتمثلة في تقلص الهجرة إلى المدينة ل بد أوان تغير واقع البادية المغربية.
أ
أامــا المــدن فإنهــا زيــادة علــى اســتقبالها لفــواج غفيــرة مــن النــازحين مــن البــوادي وتفــاقم أاوضــاع الجمــاهير فيهــا ،فإنهــا تــوفر
إمكانية العمل السياسي واليديولوجي وبالتالي تسمح بانفجا أراكـثر أاشكال الحتجاج والعنف الجماهيري.
انطلقا من هذه الملحظات التمهيدية أاتطرق للنص:
إن النــص بــدل أان ينــاقش المشــاكل الفعليــة والملموســة الــتي يمكــن ربطهــا ولــو فــي حــدود ممارســتنا العمليــة وليــس فقــطأ
بلـورة تصــورنا المثقفـي .التاريــخ يكــرر الطروحــات العامـة حـول الثـورة الوطنيــة الديمقراطيـة الشــعبية والحـزب البروليتــاري...
أ
إن كل هذه النقط نوقشت عدة مرات من قبل ،لذلك لن أاناقشها .وما أاريد نقاشه هو الجزء الخير من النص:
 - 2وإذا كنت أاعتبر ،وخلفا لبعض الرفاق ،أانــه مــن الســديد تمامـا وضـع كـل المسـلمات مــن نــوع "حــرب التحريــر الشــعبية
أ
الطويلــة المــد" ،فــي محــك النقــاش والواقــع ،وإذا كنــت أاعتــبر أان مــا يــاتي بــه النــص فــي هــذا المضــمار إيجــابي مــن منطلــق
أ
انطلق التفكيــر والصـراع علــى القــل و أان المنظمــة ســتلعب دورا هامــا فــي المسلســل الثــوري .فــإنني أاعتــبر أان هــذا التفكيــر
أ
أ
ظل ناقصا لنه لم يهتم بتقييم التجربة في هذا الميدان .ولو فعل ذلك لستطاع ربما ،أان ينتقــل مــن مســتوى الطروحــات
أ
النظرية العامة ولو "صحيحة" إلى مستوى المحاولة ولو كانت أاولية وبسيطة لربط نظرتنــا الثوريــة بــارض الواقــع أاي الواقـع
الــذاتي للمنظمــة وواقــع مــا تنتظــره الجمــاهير مــن منظمــة ثوريــة تســتحق هــذا الســم .إن النتقــاد الرئيســي هــو أان هــذا النــص
أ
يحمل نفس التصور السابق للستراتيجية كمسالة ليست مطروحة للتطـبيق لكـن فقــط للنقــاش وكـقضـية ل يربطهــا بمهامنـا
الحالية رابط.
أ
 -3إنني من هذا المنطلق ،ل أاتفق مع النص حول أان":إحدى المقاييس الساسية التي تميز الثوريين عن الصلحيين هو
أ
الموقف من العنف الثوري كضرورة للقضاء على سلطة العـدو الطبقـي واسـتبدالها بسـلطة الشـعب" .لن المشـكل ليـس هـو
الموقف النظري ولكن هو مدى الستعداد الجدلي والفعلي لممارسة هذا العنف الثوري .فما عدا الكلم عــن العنــف الثــوري
أ
ماذا فعلنا و لو على القل للتحضير له .إننا بكل صراحة ل نختلف في هذا الميدان عن القوى الصلحية.
أ
 - 4يطــرح النــص ":أان أاســلوب العنــف الثــوري الصــحيح هــو العنــف الجمــاهيري .أاننــا كشــيوعيين نــؤمن بــان الثــورة الشــعبية
ستكون من صنع الجماهير".
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أ
إن كوننا نؤمن بان الثورة ستكون من صنع الجماهير ل يعني أان العنــف الثــوري الــدي تمارســه نخبــة أاو مجموعــة خــاطئ فــي
كل زمان ومكان .بل يمكن فــي حـالت معينـة أان يكــون سـديدا .وإذا كـان العنــف الجمـاهيري هـو الــذي ســيؤدي إلـى النصــر
فإن ذلك ل يعني أان العنف الثوري الذي يقوم به المناضلون معزولون ل يمكن في ظرف معين و بشــكل مــؤقت أان يلعــب
أ
دورا فــي تاجيــج حمــاس الجمــاهير أاو دعمهــا فــي نضــالتها أاو إفشــال منــاورات أاعــدائها .إن ممارســة هــذا الشــكل مــن الكـفــاح
يجب أان يكون الستثناء لكن من غير السديد اعتباره خاطئ بالمطلق.
يطـرح النــص " :أان تنظيـم العنــف الثــوري الجمـاهيري يتــم علـى واجهــتين ،فمـن جهـة أاولــى يتــم العمـل علــى تفجيــر الطاقــات
أ
الخلقــة للجمــاهير فــي هــذا الميــدان وتــدريبها علــى أاســاليب النضــال الجمــاهيري وتــاطير مبادرتهــا الثوريــة العنيفــة وذلــك
أ
لتتمكن من الدفاع على نفسها أاثناء هجمات أاجهزة القمع باقل ما يمكن من الخسائر في صــفوق أاعــدائها ،و مـن جهـة ثانيــة
و في ظرف معين من تقدم المسلسل الثوري تقــوم القــوى الثوريــة و علـى أراســها الحــزب الشـيوعي بإنشــاء أاجهزتهــا العســكرية
أ
أ
الثوريــة كانويــة أاولــى للجيــش الشــعبي ،الــدرع المســلح للجمــاهير الشــعبية ،أواداتهــا فــي مواجهــة الجهــزة القمعيــة للعــدو
الطبقي".
أ
ل أاتفــق بتاتــا علــى إنشــاء الجهــزة العســكرية الثوريــة لــن تتــم إل بعــد بنــاء الحــزب الشــيوعي ،هــذه النظــرة لــم تســتطع أان
تتخلص من النمـوذج الصـيني وهـي ترتبــط بـالنظرة للثـورة كصــيرورة تمشـي فـي خــط مســتقيم .هكـذا حســب هـذه النظـرة لـن
يتم الهتمام ببناء أانوية عسكرية إل بعد بناء الحــزب .أامـا قبـل ذلـك فيجــب ال كـتفـاء ب"تفجيـر الطاقــات الخلقـة للجمـاهير
أ
في ميدان العنف الثوري وتدريبها على ذلك وتاطير مبادرتها" كيف يمكننا أان نفجر الطاقــات الخلقــة للجمــاهير فــي ميــدان
أ
آ
العنف إذا لم نهتم بمسالة أاساليب العنف ونتدرب على القضايا العسكرية منذ الن.
إذا اســتمررنا كمــا فعلنــا خلل تجربتنــا ،فلــن نســتطيع البتــة ل تفجيــر طاقــات الجمــاهير ول تــدريبها بــل إنهــا ســتكون أاكـثر
أ
تقــدما منــا علــى هــذا المســتوى وســتوجد قــوى أاخــرى تســتطيع هــي أان تلعــب دور تفجيــر وتــاطير العنــف الجمــاهيري )مثل
الحركات السلمية(.
أارى أان المنظمــة يجــب أان تعمــل ،حيــن تســتطيع أان تــوفر حــدا أادنــى مــن البنــاء التنظيمــي والتواجــد الجمــاهيري ،علــى
أ
التحضير لممارسة العنف وبناء أانوية عسكرية .لكن ذلك ضرب للليبرالية المتفشية وتصفية الوضاع المنية المهزوزة.
يطــرح النــص ":أامــا فــي الفــترة الحاليــة ،فــإن تبنــي صــيغة العنــف الثــوري الجمــاهيري المنظــم للقيــام بجميــع مهامنــا الثوريــة،
السياسية ،التنظيمية والنضالية المسـتعجلة وعلـى أراســها بنــاء منظمتنـا كمنظمـة شـيوعية مكافحـة ،صـلبة ،متجـدرة وسـط
العمال والفلحين".
أ
ل أاتفق أان تبني هذه الصيغة كافي .والحقيقة أان مثل هـدا التعامــل يـؤدي بنــا إلــى تاجيــل نقــاش مشـكلة العنــف الثــوري إلـى
مــا ل نهايــة ،أاو بالضــبط إلــى أان يتــم إعــادة بنــاء منظمــة شــيوعية ...وفــي نظــري ،أان المنظمــة لــن تبنــى كمنظمــة شــيوعية
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أ
مكافحة وصلبة و متجدرة وسط العمال والفلحين إن هي لم تاخد على عاتقهــا النـدماج بــالعنف الجمـاهيري الـذي توجـد و
تتكاثف شروط انفجاره أاردنا ذلك أام أابيناه.
أ
أان تبنــي صــيغة عامــة "العنــف الجمــاهيري الثــوري المنظــم" لــن تفيــدنا البتــة فــي مهامنــا الملموســة لن واقــع البلد يــبين أان
انفجارات من شاكلة  20يونيو  1981ممكنة الوقوع ،ورغم ذلك نطرح صيغة عامة لنتخلص من هذا المشـكل ونـؤجله إلـى
أ
أاجل غير مسمى .إن الجماهير ستحكم علينا وعلـى خطنـا السياسـي ليـس فقــط لننـا نقـول بحــرب التحريـر الشـعبية الطويلـة
أ
أ
المـد أاو بــالعنف الجمـاهيري المنظـم أاو لننــا نناضــل بجانبهــا فـي بعــض المعامـل فـي إطــار نقــابي ضــيق ولكــن أايضــا أواساسـا
أ
لننا سنقف بجانبها في محنها الكبيرة وفي معاركها الطبقية الكبيرة في الشوارع والبوادي.
أ
آ
وليكن واضحا أانني ل ادعو أان تمارس منظمتنا منذ الن العنف الثوري لنني أاعي مــدى هشاشــة أاوضــاعها أواعــرف هامشــيتها
أ
بالنسبة للجماهير وضعف معرفتها بالواقع وباساليب ممارسة العنف الثوري والتقاليد الشعبية في هذا الميدان .لكنني الح
أ
أ
بكــل شــدة أان تاجيــل التفكيــر فــي هــذه القضــايا وبشــكل ملمــوس ســيؤدي إلــى التــاخر حــتى فــي إنجــاز مهمتنــا الرئيســية اي
التجدر وسط الطبقة العاملة والفلحين.
أ
إن الهتمــام بموضــوع العنــف الثــوري مهمــة يجــب أان تطــرح ضــمن مهامنــا وإل تجاوزتنــا الحــداث تمامــا .لــذلك أاقــترح النقــط
التالية للتفكير والنقاش :
 -1لماذا لم نستفد من تجربة الحرية.
 -2دراسة التجارب المغربية في هذا الميدان :تجربة عبد الكريم الخطابي وجيش التحرير والمقاومة و  3مارس.
 -3دراسة تجارب شعوب أاخرى :توباماروس ،تشي غيفارا ،نيكاراغوا ،إيران...
 - 4الهتمام بالمسائل العسكرية :معرفـة واقـع البلد )دراسـة واقــع الجيـش والتحـولت داخلـه ،دراسـة نقــط تمركـزه أواهميـة
مناطق تواجده ،قراءة خرائط ودراسة الجغرافيا(.
ان هذه المهام ثانوية بالنسبة للمهمة الرئيسية لكن ل يعني إسقاطها تماما من اهتماماتنا.
ب( تقييمات مختلفة حول "القضايا التكـتيكية في خط المنظمة"
أ
ال أراي الول:
أ
أ
ملحظةااوليــة تهــم الســرد التــاريخي والنقــدي لمجمــوع الطروحــات التكـتيكيــة
حــول التكـتيــك فــي خــط المنظمــة هنــاك
أ
للمنظمة ومدى تماثلها للواقع الذي طرحت من أاجله ،عــن الصـواب والخطــا وعــن تبــاين وجهــات النظـر بيــن الرفــاق قياديــا
وقاعديا عنــد طرحهــا .فالمنظمـة تاريخهــا وصـراعها الـذي منــه مـا هـو غــائب عنــد كـثير مــن الرفـاق الجـدد والقــدامى القاعــديين.
هــذا أاحــد العناصــر الــذي يطبــع مختلــف العنــاوين أاو القضــايا المطروحــة للنقــاش حاليــا اســتعدادا للنــدوة ،وغيــاب النظــرة
82

أ
أ
من وثائق "إلى المام" ـ المرحلة الثانية 1980 :ـ  1994ـ الخط التحريفي :الطور الول 1980 :ـ 1985
التاريخية من النواقص الهامة في النص ،فالتكـتيك هو مدى تعاملنا والواقع الملموس فـي الماضـي أاول ،حاضـرا ومســتقبل
أ
ثانيــا .هــذا هــو الكـفيــل بتســليط لضــواء علــى مــا فهــم ويفهــم بالتكـتيــك .فالبرنامــج التكـتيكي فــي النــص يســاوي البرنامــج
الديمقراطي الذي يصبح حاليا في كل زمان ومكان كما لو كان التكـتيك يقتصر على إعداد البرنامج المرحلــي كمــا هـو مــذكور
آ
في النص .والمقصـود هنـا أان الرفـاق لــم يوجهـوا الرفـاق إلـى مـا يسـتلزمه الواقـع الحـالي "الن واليـوم" مـن شــعارات تكـتيكيــة
داخل الطار العام للبرنامــج الــديمقراطي المرحلـي .إذن هنــاك مـن الناحيــة النظريـة غيـاب تحديــد مفهـوم التكـتيـك لمجمـوع
ظروفه ،كيف يتم ذلك؟ نظن أانه ساعد أاول في طرح تحليل لواقع الجماهير وظروف الصـراع الطبقـي حاليــا ،هـي فـي حالـة
أ
هجوم او دفاع؟ بعدها يجب النطلق من تحديد وضعية الجماهير بعدها ياتي التنظيـم الــداخلي للمنظمـة ملئمــا لتحليلنــا
أ
لواق ــع الجم ــاهير .أام ــا ف ــي الن ــص فالش ــعارات التنظيمي ــة هــي أاول بالنس ــبة للمنظمــة ،بع ــدها ت ــاتي الجم ــاهير ال ــتي ينقص ــها
اقتراحــات عمليــة مــن الجــانب التكـتيكي داخــل الطــار العــام الــذي هــو البرنامــج الــديمقراطي ،مــا يمكــن طرحــه مــن خطــط
آ
أواس ــاليب نض ــالية الن ونح ــن س ــنلقي عل ــى الس ــنة المقبل ــة مجم ــوع م ــن التعقي ــدات وعل ــى جمي ــع الواجه ــات :الطلبي ــة،
المعتقليــن السياســيين ،الموقــف مــن النتخابــات المقبلــة الــخ ....هــذا النــوع مــن البرنامــج الــذي قــد يتســنى لــف الجمــاهير
حوله ،وكما يمكــن المنظمـة مــن التطـور مـن مرحلـة التكـتيـك النظـري إلـى التكـتيـك الملمـوس الــذي طالمـا ينقصـها ،ولكــن
هذا ل يعني بتاتا التخلي عن التكـتيك النظري.
أ
 ( 2الملحظــة الثانيــة متعلقــة بكــون مهمتنــا الرئيســية هــي إعــادة بنــاء منظمــة إلــى المــام بالصــيغة القائلــة بكونهــا منظمــة
شيوعية صلبة و مكافحة متجدرة وسط الطبقة العاملة والفلحين.
قبــل كــل شــيء نلحــظ خلطــا بيــن عناصــر متعـددة ،فكمــا هـي متداخلــة مرتبطــة ببعضــها البعــض ،لهــا مــا يفــرض مــن التفــرد
والخصوصية .فكما هو ضروري التداخل والترابط ،ضروري كذلك التفـرد والنفصــال .فـالتنظيم عنصـر منفـرد بـذاته كمـا هـو
أ
البرنامج التكـتيكي والبرنامج الســتراتيجي ،بــل التكـتيــك والســتراتيجية همـا اللـذان يحــددان نوعيــة الداة الملئمـة لخدمــة
أ
الخط المرحلي والعام .إذا كان المر كذلك فالشعار المطروح كـتكـتيك أامر يدعو إلى اللتباس منهجيا.
فإذا كان التكـتيك خطة للجماهير لمجابهة ما يتطلبه واقع الصراع الطبقي في مرحلة محددة ،ينبغي إذن برنامج للجماهير
أ
أ
فــي المرحلــة الراهنــة ،لتنطلــق منهــا إلــى الســاليب التنظيميــة لتحقيقــه .الســاليب التنظيميــة الجماهيريــة أاول ومنهــا إلــى
أ
أ
الس ــلوب التنظيم ــي للمنظم ــة ثاني ــا .إذن هن ــاك ط ــرح قبل ــي بالنس ــبة للس ــلوب التنظيم ــي للمنظم ــة ف ــي مس ــتوى الش ــعار
المطــروح ،فتكـتيكاتنــا هــي بالنســبة للجمــاهير اول ملزمــة بهــا المنظمــة كـفصــيل يفــرض لنفســه أان يكــون فــي طليعتهــا أاول
أواخيرا جزء منها.
أ
بالضافة نتساءل هل الشعارات المطروحة هي تكـتيكية أام عناصر مبدئية تكون الساس الستراتيجي للمنظمة.

83

أ
أ
من وثائق "إلى المام" ـ المرحلة الثانية 1980 :ـ  1994ـ الخط التحريفي :الطور الول 1980 :ـ 1985
أ
الداة المنظمة
التكتيك

الستراتيجية
خطة سياسية

اشكال تنظيمية ---------بالنسبة للجماهير---------الواقع
أ
الداة المنظمة
أ
أ
ننطلــق أاول مــن واقــع الجمــاهير-----برنامــج عمــل  ----------أاســاليب تنظيميــة منهــا أاســاليب تنظيميــة لداة .ثــم هنــاك الداة
أ
الموجهة إلى الجماهير .فنحن ل نتكـتك لنفسنا بل للجماهير والشعار المطروح تكـتيك للمنظمة وداخل المنظمة.
أ
ب -هنــاك مــن جهــة أاخــرى عنصــر ل نتفــق عليــه مجمــوع الرفــاق والمنظمــة وهــي النقطــة المتعلقــة بنعــت منظمــة إلــى المــام
أ
أ
أ
بالشيوعية ،هدا النعت الذي أاصبح تقريبا في الدبيات الخيرة للمنظمة كامر مسلم به.
أ
فعل نتفــق علــى أان النعــت الســابق ل "إلــى المــام "كمنظمــة ماركســية لينينيــة" أاتــى فــي مرحلــة التمــايز الــذي عرفتــه مجمــوع
الحركــات الماركســية المضــادة للتحريفيــة ،والصــيرورة التاريخيــة لمجمــوع كــل هــذه الحركــات فــي العــالم وخاصــة فــي أاوربــا،
أ
أ
عرفت ما عرفته من التقوقع والتهميـش والحلقيـة والفشــل أاخيـرا ،بينمـا الحـزاب الشـيوعية ومـع تحريفيتهــا مـا زالــت تســتاثر
أ
أ
بــالنعت الــذي فقــد مضــمونه الحقيقــي بالنســبة لهــذه الح ـزاب بالمقارنــة مــع النمــاذج الولــى التاريخيــة .الحــزب الشــيوعي
أ
أ
البلشفي والحزاب الشيوعية التحريفية على القل بعضها وخاصة منها حزب التقــدم والشـتراكية الحــزب الشــيوعي المغربـي
سابقا.
أ
بعــد كــل هــذه العتبــارات نــرى أان الــتركيب الجــدلي ل يتــاتى بــالقفز الــى الــوراء والســتحواذ مثاليــا علــى نعــت معيــن) وكــل
أ
أ
الطروحــات المتعلقــة بكــون الحــزب الشــيوعي المغربــي ســابقا كمشــروع أاول لتكــوين الداة وكــون الحركــة الماركســية مشــروع
أ
مرتبــط بــالول الـخ (...فهـذا السـتحواذ قـد ل يخلـو مــن خلفيـات قـد تكـون خطيـرة وتســتدعي بالتـالي تفحصـا وتحليل معمقــا.
أ
فالنعت بالشيوعية ككل الشياء ليس مقدسا و ل هو ضروري بل له نسبيته وتحديده التاريخي قد يكون مهما في مرحلة ما
وقد ل يكون في مرحلة أاخرى لزما ،فالجماهير تهمها ما تستطيع منظمتنا من ترجمة مطامحها واستيعاب همومهــا وبرنامــج
معين ،هذا البرنامج ل بد و أان يكون ماركسيا لينينيا -شيوعيا.
والحرك ــة الماركس ــية اللينيني ــة المغربي ــة تري ــد لنفس ــها ذل ــك الجدي ــد والدم ــج الخلق بي ــن الش ــيوعية التاريخي ــة ومجم ــوع
أ
الطروحــات الناتجــة عــن التجــارب الجديــدة الصــائبة والفاشــلة .فمشــروع المجتمــع الشــيوعي إذا كــان لــه مــا لــه مــن الــبريق
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أ
والمل في ذهن الجماهير فله كذلك في صيغته الواقعية ما ينفر .فالمشروع الشيوعي على شاكلته السوفياتية الحاليــة و مــا
يتبعه ليس بالمشروع الذي يجب التوافق عليه في كل مكان وزمان بل مرفوض في عدد مــن الجــوانب مــن طــرف كـثير مــن
أ
المثقفين الماركسيين .هذا بدون نكران ما تحقق من أاشياء في صالح الجماهير في ظل هذه النظمة ومواقفها اليجابية في
أ
أ
بعض الحيان بالنسبة لحركات التحرر الخ ...فالموضوع هنا طويل والمثلة متعددة.
فــإذا كنــا نريــد أان نبتعــد عــن مــا يحمــل النعــت الماركســية اللينينيــة مــن الحلقيــة والهامشــية ،وكونهــا مقتصــرة علــى الشــبيبة
الطلبية إلى غير ذلك.فلسوف ل يكـون ذلـك بــالبحث علـى الحلـم الضـائع "الحـزب الشـيوعي" وخاصــة بـالمغرب لمـا يحمـل
أ
هــذا النعــت مــن ســلبيات أاكـثر مــن اليجابيــات )موقــف الحــزب الشــيوعي المغربــي مــن الســتقلل -تبعيتــه الولــى للحــزب
الشيوعي الفرنسي (...وذلك موجود وحاضـر فـي ذهـن الشـباب المثقــف وذلـك مـا تغــذيه الدعايـة المسـتمرة للبورجوازيــة فـي
المغرب.
أ
نحــن نــرى أانــه لــم يــات بعــد الــوقت لمنظمتنــا إلــى طــرح مثــل هــده الشــكالية ،فــذلك ســيكون مناســبا عنــدما تحــدد منظمتنــا
أ
"إلــى المــام" فضــاءها السياســي ورص ــيدها الجمــاهيري بمــوازاة مــا ســيطرا مــن تطــور وتغيــر فــي مجمــوع التي ــارات الثوريــة
الماركسية منها والغير ماركسية،مما سيجعل من النعت-الهوية ما يبرره ماديا وتاريخيا وحتى تكـتيكيا .
فحاليا لهذا النعت سلبياته أاكـثر من إيجابيته وذلك لعدة عوامل:
أ
فمثل حزب التقدم والشتراكية هو الحزب الشيوعي المغربي أاحببنا ذلك أام كرهنا وذلك بالنسبة لعضائه من جهـة -ونحــن
سوف نتعامل معهم لكسب العناصر النافدة منهم لعمل مشترك -وبالنســبة للبورجوازيــة الصــغرى وكــذلك بالنســبة للنظـام
والقوى التقدمية العالمية والعربية.
أ
ومن جهة أاخرى لمادا هذا النعت فـي هـذه المرحلــة بالـذات؟ وخلصــة القــول نريــد لمنظمتنــا أان تبقــى منظمــة إلـى المــام –
ولنحــدد أاهــدافنا المرحليــة أاي إعــادة بنــاء المنظمــة و كســب مواقــع داخــل الطبقــة العاملــة والتمركزفــي الســاحة السياســية
أ
الوطنيــة بــدعايتنا ،ولننتظــر تطــورات المنظمــات الماركســية والثوريــة الخــرى عنــدما نثبــت أانفســنا ماديــا -ســيبقى النعــت
أ
أ
بالضافة إلى المام بهذه التسمية بالذات راهنـا لهـا مـن الرصـيد التــاريخي والصــدى الجمـاهيري ممـا ل يــبرر نعتهــا بــاي شـيء.
أ
أ
فإلى المام له أاكـثر من دللة وتكـتكيا تبقى الصيغة الواقعية والمعقولة .هناك حركات وصلت إلــى الســلطة باســماء مختلفــة
عن الشيوعية فيكـفي أان تكون شيوعية جوهريا.
 (3بالنسبة للبرنامج المرحلي ،هناك ملحظات حول بعض العناصر التي يجب بها إغناء البرنامج مثل:
 الطلب بتخفيض ثمن الماء والكهرباء. الطلب بتحسين ظروف العيش في الدواوير :الطرقات ،الماء ،الضوء ،السكن ،الصـحة ،التعليــم....الـخ ،وليـس الكلمأ
فقط عن الحياء الشعبية
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أ
أ
 قضــية حقــوق الم ـ أراة كــام ،هــدا التعــبير ليــس ملئمــا مــا معنــى دلــك :حقهــا فــي عطلــة المومــة ،فــان كــان دلــك بالنســبةللوظيفــة العموميــة فهــو حــق مشــروع ويبقــى مشــكل المــدة .أامــا بالنســبة للمـ أراة العاملــة ففعل المشــكل مطــروح .أامــا إذا كــان
أ
يعنــي حقهــا فــي إنجــاب الولد فهــو حــق بيولــوجي مفــروض ،وهنــاك تطــورات مختلفــة عنــد الم ـ أراة .إن هــدا الطــرح يــوحي
أ
بالغموض .ونعتبر أانه يكـفي المطالبة بالمساواة ما بين الم أراة والرجل وهو حــق ديمقراطــي .أامــا حــق المومــة إذا تعلــق بحــق
أ
عطلة المومة فهومطلب نقابي.
 بالنســبة لقضــية الصــحراء ،إن الشــعار المطــروح ،شــعار غــامض وفــي العمــق متعــارض مـع حــق تقريــر المصــير وهــو يكــرسأ
المر الواقع داخل الصحراء أاي الحتلل  ،وتكـتيكيا ليس صحيحا  ،فالسلم المطروح والشعار وإن كان سلما عادل ،فهــو
الذي تطلبه الدولـة ،والمطالبـة بالسـلم تفـرض صـيغة أاكـثر تحديـدا مثل المطالبـة بالسـتفتاء الـديمقراطي )مـع جلء القـوات
المسلحة الملكية أاو بصيغة أاخرى اكـثر تحديدا ،الخلفية مــن هـذا الشــعار وهـو أان الجمــاهير تعــاني مــن ويلت الحــرب و أان
المطالبـة بالســلم ممكـن إقنـاع الجمـاهير بـه ،ولكــن المطالبـة بالسـتفتاء أاكـثر وضـوحا ويكـفــي الضـافة أان السـتفتاء يجــب
أان يكون في إطــاره الـديمقراطي الحقيقــي و مــن هنـا إقنـاع الجمـاهير بفـراغ شــعار النظـام و مطـالبته بالسـتفتاء .بالضـافة إلـى
ذلك ل بد من مراعاة وضعية الجانب آالخر في الصراع ،الكـفيل بإعطائنا عناصر لوضع شعار أاكـثر تحديدا ،هناك من يرى
صواب عدم طرح القضية مع الجماهير تكـتيكيا.
 ( 4أاخيرا نريد أان نلفت النظـر الـى نقطـة منهجيـة ،كـان مهمـا قبــل الشـروع فـي طـرح التكـتيـك أان نقـدم تجربـة المنظمـة مــن
أاشــكال سياســية وتنظيميــة فــي إطــار التكـتيــك مــن إيجابيــات وســلبيات .وهكــذا نكــون قــد اســتفدنا واســتنتجنا مــن تاريــخ
المنظمة في هذا المجال.
أ
 ( 5فيمــا يخــص التنســيق ،نــرى ضــرورة وايجابيــة طــرح النقــاط الساســية لهــذا الهــدف مثل :البرلمــان ،القضــية الفلســطينية،
ضد غلء المعيشة ،الخ....وتكوين لجن مؤقتة أاو مستمرة حسب الظروف الموضوعية والذاتية للحركة الثورية والتقدمية.
ال أراي الثاني:
ســبق لــي ان نبهــت الــى أان منظمتنــا غرقــت فــي العمــل التثقيفــي الــداخلي أوانهــا أاصــبحت مجموعــة مــن المثقفيــن يناقشــون
ويناقشون دون أان يكون لذلك أادنى تفاعــل مـع الواقـع الـذي تعيشـه بلدنــا و ل مـع الواقـع الـذاتي للمنظمـة .أوان التطــورات
أ
الــتي ط ـرات منــد ذلــك الحيــن ،لــم تعمــل ســوى المزيــد مــن اقتنــاعي بخطــا وخطــر هــذا النهــج الــذي لــن يــؤدي ســوى إلــى
التصفية.
ولعــل مــن أاســباب ذلـك ،الشــكل الـذي يتخـذه الصـراع داخــل المنظمـة والمفــاهيم الـتي تتحكــم – فيـه وكــون الرفــاق الــذين
يخوضون هذا الصراع بعيدين عن واقع الممارسة العملية .فالصراع أاساسـا شـكل تضــخم هائــل للوثــائق الـتي كـثيرا مـا تظــل
تناقش التفاهات والمسائل الثانوية مما يؤدي إلى إهدار طاقات كبيرة بدون جدوى.
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أامــا المفــاهيم الــتي تتحكــم فــي الصـراع فهــي المثاليــة التامــة إذ يعتقــد المتصــارعون أان خــط المنظمــة ســيتحدد مــن حصــيلة
نقاشاتهم وصراعاتهم في الوقت الــذي تشــهد فيـه الممارســة العمليـة للمنظمـة نقصــا كـبيرا ،إن لــم يكــن فراغــا تامــا .فل غرابــة
أ
أان يصبح جزء أاساسي من الصراع يهتم بالصراع نفسه أاي بالســلوب الــذي يخــاض بـه الصـراع أاو مــا يصــطلح عليــه بالمركزيـة
آ
الديمقراطية ،فترانا نشهد مسلسل اسمه "ضـد اختصـار الديمقراطيــة"يجيــب عنـه مسلسـل اخـر مـن التوضـيحات مـن طـرف
القيــادة .ول غرابــة أايضــا أان يصــبح الجــانب الرئيســي فــي الصـراع هــو الذاتيــة ومحاولــة هــزم الخصــم بكــل الوســائل بــل حــتى
أ
بابش ــعها )التشــويه ،التهام ــات ،النعوت ــات الســاقطة ،الفك ــار المســبقة ،المزايــدات الرخيصــة(....إن ض ــعف ب ــل انع ــدام
ممارسة فعلية للمنظمة داخل المناضــلين وخاصـة الطبقـة العاملـة وكـون المتصــارعين هـم رفــاق انقطعـوا منـذ وقــت طويــل
أ
أ
عن واقع البلد الفعلي يعمق من ظاهرة أان الصراع ياخد مظهر صراع من أاجل الصراع في كـثير من الحيان ،أاو يؤدي إلــى
أ
ب ــروز أاطن ــان م ــن الطروح ــات والنظري ــات س ــرعان م ــا تظه ــر مثاليته ــا وع ــدم ملءمته ــا للواق ــع ،فيت ــم ال ــتراجع عنه ــا وتبن ــي
أ
أاطروحات عديدة حسب ما يظهر في سوق الفكار "التنظيمية".
وممــا يزيــد مــن تغديــة هــذا الواقــع ) أاي واقــع النقاشــات الداخليــة المهــزوزة( كــون رفــاق فــرع الــداخل الــذين كــان عليهــم أان
يبــادروا أاو يعملــوا علــى ربــط المنظمــة بالمناضــلين وخاصــة الطبقــة العاملــة والفلحيــن قــد دخلــوا فــي نفــس اللعبــة ،لعبــة
أ
آ
النقـاش بعيــدا عــن نــار الممارســة التنظيميـة ،أواصـبحوا مجموعـة مـن الفـراد والطــارات همهـم دراسـة اخـر مـا أانتجتــه قريحـة
أ
المنظريــن .فــإذا ممارســتهم تتميــز بالنتظاريــة وبالتقــاعس عــن اللتحــاق بالطبقــة العماليــة وعــن حســم أاوضــاعهم المنيــة
أ
أ
المهزوزة وكانهم راغبون في أان تبقى دار لقمان على حالها ) أاو بصيغة أاصح أان يصل التفكك إلى مــداه القصــى أاي النــدثار(
و أا ن تبقــى المنظمــة منظمــة مثقفيــن برجــوازيين صــغار لهــم طموحــات إعــادة البنــاء لكــن تنقصــهم العزيمــة والشــجاعة علــى
الحسم مع مواقفهم البرجوازية الصغيرة.
أواريد هنا ان أالح على تقدم الرفاق في فرع الداخل في إنجاز خطوة واحدة ملموسة أاو تجدر أاحدهم داخل قلعــة بروليتاريــة
أاهــم بكـثير مــن أاطنــان الوثــائق المدمجــة والممنهجــة والمحكمــة المنطــق ،لكــن المتمركــزة إمــا علــى "تقييــم" لتجربــة قــد ل
أ
تنتهــي مــن تقييمهــا إلــى البــد أاو المقتبســة بشــكل انتقــائي مــن تجــارب تنظيميــة لــم ندرســها إلــى حــد اســتيعاب كــل شــروطها
وخصائصها.
أ
أاقول  :أان يتجدر أاحد الرفاق في قلعة بروليتارية أاحسن مئة مرة من أاطنان النصائح والبرامج والخطط المدمجة في البراج
أ
العاجية .بل إن إنجاز مثل هذه المهمة وغيرهـا مـن المهـام الملموسـة والمرتبطـة بنضــال المناضــلين هـو الـذي مــن شـانه أان
يجعل الرفاق المنظرين يساهمون ويتجاوزون صراعاتهم العقيمة .فليتحمل الرفاق مسؤولياتهم ولينفضوا عنهم النتظارية
القاتلة ليتخلصوا من تلك الفكرة الخطيرة التي ستحل المشاكل لذلك يجب انتظارالثورة أان تمر.
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فالرفــاق فــي الــداخل هــم الــذين ســيحلون المشــاكل وحــدهم .والنــدوة الوطنيــة ســتحل المشــاكل بقــدر مــا هــم يســتطيعون
أ
حلها .والندوة الوطنية ليست أاداة أاو مفتاحا سحريا يكـفي أان تنعقد لتتقدم المنظمة إلى المام والندوة الوطنية ليست هي
التي ستصنع المنظمة بل المنظمة والرفاق هم الذين ينجزون الندوة الوطنية.
أ
والساســي حاليــا هــو أان تصــادق المنظمــة علــى وثــائق تطــرح عش ـرات المهمــات بقــدر مــا أان تكــون النــدوة الوطنيــة التعــبير
الواضح واللتزام الصارم والعزم الصلب للرفاق على القيام بمهام ولو كانت بسـيطة وقليلـة ) وهـي سـتكون بالضــرورة كـذلك
أ
أ
لن المنظمـة متقلصـة جــدا( تعــبر بمــا ليـدع مجــال للشـك بـان هنــاك رفــاق يريــدون فعل تجــدر المنظمـة فـي الطبقـة العاملـة
وتحمل المسئوليات ونفض غبار التكالية والنتظارية والقطيعة مع النقاشات المثقفية العديمة الفائدة .فــإذا عــبرت النــدوة
الوطني ــة ع ــن ذلــك وخرج ــت بتوصــيات واض ــحة فــي هــذا المضــمار وابتع ــدت ع ــن تلــك الرغبــة المثقفي ــة فــي الجابــة ع ــن
الشــكالت الــتي قــد تكــون بعيــدة عــن متطلبــات الظــرف ،فإنهــا ســتكون ناجحــة وســتكون خطــوة بســيطة لكــن مهمــة علــى
طريـ ــق إنشـ ــاء المنظمـ ــة .أامـ ــا إذا انزلقـ ــت فـ ــي النقاشـ ــات اللمتناهيـ ــة حـ ــول العديـ ــد مـ ــن الخطـ ــط والبرامـ ــج والشـ ــكالت
أ
والطروحــات ،فـإن ذلـك ،زيـادة علـى أانـه سـيكون تعــبيرا عــن هـروب الرفـاق فـي الــداخل عـن تحمـل مسـؤولية جسـيمة أوان
أ
مصير المنظمة بين أايديهم ،عليهم أان يراعوا أان الساسي ليس هو تسطير البرامج والخطط التي ستظل حبرا على ورق بل
هــو تحديــد مهــام ملموســة وبســيطة فــي المظهــر لكنهــا كــبيرة فــي الحقيقــة تراعــي واقعهــم الــذاتي  .لقــد ظلــت المنظمــة تحــدد
لنفســها برامــج عريضــة قــد تلئــم وضــع منظمــة لهــا جماهيريــة واســعة وتــوهم نفســها أانهــا تســتطيع تطبيقهــا  .والحقيقــة مــن
أ
تجربتنا مند النشاة أان هذه البرامج ظلت كلما لغوا تردده وتكـتبه في دعايتنا .فكـفانا غــرورا ،كـفانــا كــدبا علــى انفســنا وعلــى
الجماهير لنحدد مهام وبرامج تراعي واقعنا الذاتي حتى ل نبدد قوانا في أاطنان من المهام ل ننجزها .أامــا أان نكــون واضــحين
أوان نحدد المهام المركزية والملحة بالنسبة لنا وإل أاصابنا الحباط أامام كـثرة المهام وتنوعها وعدم قدرتنا على إنجازها.
أ
انطلقــا مــن هــذه الملحظــات ســاتطرق لنقــاش بســيط "القضــايا التكـتيكيــة فــي خــط المنظمــة" :إذا كــان نــص "القضــايا
الستراتيجية "....يتطرق للقضايا الستراتيجية دون البحث عن إمكانيــة تــوفير شــروط مــرور تلـك الســتراتيجية مـن مسـتوى
المقولت العامـة إلـى مسـتوى الفعـل ،فـإن النـص الحـالي الـذي يتطـرق للتكـتيـك يغفــل تمامـا التطـرق للواقـع الـذاتي للقـوى
السياســية الــتي يتكلــم عنهــا )المنظمــة ،الحملــم،القوى الماركســية (....ممــا يــؤدي إلــى طــرح أافكــار عامــة ل يــرى المــرء كيــف
يمكن أان تتجسد في الواقع الملموس ،فنقاش الستراتيجية ظل في أارضية القيادة نقاشا عاما ل غاية ملموسة من ورائه ول
يصب في أادنى ممارســة ممـا يـدفع إلـى التســاؤل حــول مـا دوره .أامـا نقـاش التكـتيــك فهـو يتعـامى عــن الواقـع الفعلـي وينــاقش
أ
أ
وكان المنظمة لها تواجد نضالي وقوة كبيرة وكان الحملم ما زالت قائمة كـتنظيمات يمكــن العمــل علــى التنســيق فيمـا بينهــا
في انتظار توحيدها )بينمــا الكــل يعلــم ان منظمــة"  23مــارس" ،أاصــبحت بضــع مجموعــات ل قيـادة لهــا ،تجمعهــا صـداقات
اواقتراب سياسي جد هش أ
،وان "لنخدم الشعب" ل يتوفر على أادنى مكونـات تجميــع :ل قيـادة ول حـد أادنـى مـن النضــباط
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لتــوجه عــام ،أامــا "الختيــار الثــوري" الــذي يطــرح التنســيق معــه فــإنه مــا زال داخــل التحــاد الشــتراكي ،ولــن يقبــل البتــة أان
آ
ينسق كـتجميع مع تجميع اخر(
أ
إن إغفــال هــذا الواقــع قــد أاســقط الرضــية فــي تحديــد العديــد مــن المهــام الــتي ل تتــوفر تمامــا شــروط إنجازهــا ل حاليــا ول علــى
المدى القريب والمتوسط وبالتالي ستبقى مجرد رغبات ذاتية.
أ
 ( 1وحــدة "الحملــم" :إن الكلم عــن "الحملــم" يعنــي رغــم مــا يطرحــه صــاحب الرضــية ،الكلم عــن "الحملــم" كمــا تبلــورت
تاريخيــا  ،وليــس علــى فكــرة مجــردة .والواقــع الحــالي هــو أان "الحملــم" كمجموعــة مــن الفصــائل قــد انتهــت تمامــا ،فمــا عــدا
أ
منظمــة "إلــى المــام" الــتي مــا زالــت تعمــل علــى بنــاء نفســها كمنظمــة وعلــى توحيــد خــط سياســي فــي إطــار النضــال والصـراع
السياسي والفكري وتعمل ،رغم كل النواقص وكل النحرافات ،على استمرار نوع من النضباط و من الهياكل التنظيمية،
أ
أ
مــا عــدا منظمــة "إلــى المــام" فــان الفصــائل الخــرى قــد انــدثرت كمنظمــات أواصــبحت مجموعــات مــن المثقفيــن والمناضــلين
تجمعهم علقات جد هشة ويشكلون اتجاهات وتجمعات ثقافية اكـثر منه منظمات ماركسية لينينية.
أ
فــالكلم حاليــا عــن توحيــد "الحملــم" لغــو مثــالي لنــه لــم يبــق هنــاك"حملــم" يمكــن توحيــدها ،ولــو افترضــنا أانــه أاصــبح مــن
الممكن أان توحد هاته المجموعات فما عسى ذلـك أان يعطـي؟ سـيعطي فقــط مجموعـة مـن المثقفيــن ل علقــة لهــم بالطبقــة
أ
أ
العاملــة والفلحيــن ممــا ســيزيد مــن تعقيــد معضــلة تجــدر "إلــى المــام" داخــل الطبقــة العاملــة والفلحيــن ويعمــق مســالة
أ
الطــابع البورجوازيــة الصــغيرة لهــده المجموعــات .فتوحيــد مــا تبقــى مــن الماركســيين اللينينييــن حاليــا مســالة مثاليــة تمامــا،
أ
إضافة إلى أانها مسالة خاطئة ل تفيد في شيء وتضيع الطاقات بدون جدوى.
أ
إذن في نظري لن يتم توحيد "الحملـم" بمفهـوم توحيـد مجموعـة مـن الفصــائل لن أاغلبيـة هـذه الفصــائل قـد تفككــت تمامـا
أواصــبحت مجموعــات مــن المثقفيــن ل يجمعهــم الــتزام واضــح بحــد أادنــى مــن القناعــات المشــتركة بــل فقــط رغبــة فــي القيــام
أ
أ
ببعــض العمــال الثقافيــة فــي أاحســن الحــوال .لكــن هــذا ليعنــي أانــه ليــس هنــاك مناضــلين ماركســيين لينينييــن خــارج "إلــى
أ
أ
المام" هذا شيء حاصل لكن في نظري اللتحام بهم عبر توحيد فصائل قد يكونوا متواجدين داخلها ولكن كافراد فقط.
لــذلك أارى أانــه مــن المثــالي تمامــا حاليــا طــرح مجموعــة مــن النقــط الــتي ســيؤدي نقاشــها إلــى توحيــد "الحملــم" إن وحــدة
أ
الماركسيين اللينينيين )وليس الحملم( ستتم في إطار مسلسل نضالي وحيــن ستســتطيع "إلـى المــام" مــن التقـدم فــي بنــاء
نفسها والتحامها بالجماهير وخاصة الطبقة العاملة والفلحين.
إن هذا ل يعني إنني ضد أاي عمل مشترك مع الماركسيين اللينينيين ،إن هذا العمـل ممكــن و ضــروري لكنـه سـيكون عمل
أ
بين المناضلين الماركسيين اللينينيين )ليس بين فصائل"الحملم"( كافراد.
أ
أاما التنسيق بين القيـادات فــإن ذلـك غيـر ممكــن لن هـده القيـادات غيــر موجــودة ،ووجودهــا يعنــي وجــود حلقــات )الشـيء
الــذي لــم يبــق متــوفرا( ،كمــا أانــه مــن الممكــن ،كمــا وقــع فــي إطــار القاعــديين أان يكــون هنــاك تنســيق بيــن الماركســيين
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أ
اللينينيين لكن كافراد فقط ،وربما أا أان احسن وسيلة لتوحيد الماركسيين اللينينيين )وليس الحملم( هي خلق تيارات فـي
المنظمات الجماهيرية تسمح بالعمل المشترك وبتطوير النقاش والصراع الهادف.
أ
أ
الخلصــة :يجــب أان نكـتفــي حاليــا فــي مســالة توحيــد الماركســيين اللينينييــن بالتاكيــد علــى ضــرورة العمــل المشــترك معهــمأ
كــافراد والتنســيق معهــم فــي إطــار المنظمــات النضــالية لكــن ليــس كـفصــائل بــل فقــط كاتجاهــات سياســية .إن الكلم عــن
توحيد "الحملم" كلم ل يقدم ممارستنا وسيبقينا نردد أاطروحات ل علقة لها بالواقع.
أ
(2البرنامــج المرحلــي للمنظمــة :ان البرنامــج المطــروح مــن طــرف القيــادة فــي الــداخل ليــس برنامجــا مرحليــا لن الكلم عــن
برنامــج مرحلــي يعنــي أان المنظمــة ستناضــل مــن أاجــل تحقيقــه ،وبالتــالي أانهــا تتــوفر علــى حــد أادنــى مــن التواجــد الجمــاهيري
يســمح بالنضــال علــى هــذا البرنامــج .والحقيقــة المــرة هــي أان ذلــك غيــر حاصــل أوان نضــالنا لتحقيــق البرنامــج المرحلــي لــن
أ
يتعدى الدعاية له ،فالبرنامج حاليا يلعب دورا وحيدا هو إخبار الجمـاهير باننــا نسـاند مطالبهـا ومطامحهـا العادلـة ،فل هـو
أ
يســاهم فــي تعبئتهــا لن التعبئــة تتطلــب حــدا أادنــى مــن العلقــات مــع الجمــاهير ول يمكــن تصــور تعبئــة انطلقــا مــن إســقاط
فــوقي لبرنامــج و ل نحــن قــادرون بفعــل أاي عمــل نضــالي لتحقيقــه ،إذن هــو إعلن عــن طموحنــا فقــط .و إذا كنــت أاعتــبر أان
أ
أ
ذلــك مســالة مقبولــة تمامــا  ،فــإنني أاعتــبر أان الهــم هــو تحديــد برامــج أاكـثر تواضــعا انطلقــا مــن تجاربنــا داخــل القطاعــات
الجماهيرية التي نعمل داخلها أوان نعمل على النضال فعل بجانب الجماهير من أاجل تحقيق بعض مطالبها.
أ أ
فــي نظــري ،إن طــرح برنامــج مرحلــي للمنظمــة ســابق لوانــه لنــه يقفــز علــى الواقــع ول يراعــي أاننــا لــم نســتطيع حاليــا النضــال
أ
وسط الجماهير الساسية نظرا لعدم تجــدرنا .ثــم ل أاظــن أان برنامجــا نطرحـه ولكـن ل نسـتطيع النضــال عليـه سيسـمح –كمـا
يطـرح الـداخل ذلـك -بالتفـاف الجمـاهير حـوله .إن مـا يســمح بالتفـاف الجمـاهير هـو بالضــبط أان تتجــدر وسـطها -ولـو نســبيا-
أ
أ
آ
أوان تناضل وسـطها .انــذاك يــاتي البرنامــج كـتتويــج لمرحلـة مـن التجـدر والنضــال وليـدفع بهـده العمليـة إلـى المـام .ثــم كيـف
أ
يمكن للجماهير أان تلتف حول برنامجنا ونحن غير متواجدين داخلها؟ هل سيتم ذلك لن قوى سياسية أاخــرى يمكــن أان
تتبنى برنامجنا؟
أ
كذلك أاعتبر من غير الصحيح الطرح بان البرنامج " سـيفتح البـاب أامـام العمـل المشـترك لكافـة المناضـلين المخلصــين"....
أ
أ
لن هــؤلء المناضــلين المخلصــين يجــب أاول أان يكــون لهــم حــد أادنــى مــن التــاثير علــى الجمــاهير وخاصــة الطبقــة العاملــة
والفلحين ليتمكنوا من بعد القيام بعمل مشترك داخل هذه الجماهير.
أ
وخلصة القول أاعتبر أان البرنامج المرحلي ل يجب حاليا تسميته ببرنامج مرحلي للمنظمة لن المنظمة ليست في مســتوى
المرحلـة بجــانب الجمـاهير مـن أاجــل تحقيقــه ،لكــن يمكــن اســتعماله فـي دعايتنــا للتعــبير عــن تضــامننا مـع نضــال الجمـاهير
ومــع مطالبهــا العادلــة وللتعــبير علــى اســتعدادنا للنضــال المشــترك مــع المناضــلين المخلصــين لقضــايا الجمــاهير وليجــاد
أارضية حد أادنى معهم بما يخدم مصلحة الجماهير ونضالها.
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 ( 3التنسيق بين قوى اليسار :إن كل مناضــل مخلــص ل يمكنــه أان ينــادي بجبهــة القــوى اليســارية ،لكــن الواقـع الحـالي هـو
ليس فقط تشرذم هذه القوى ولكن وهـذا أاخطـر هـو تفســخ أاغلبيـة فصــائل "الحملـم" أامــا الختيــار فمــا زال لــم يقطــع علقتــه
آ
بالحزب وبالتالي لن يقبل أابدا التنسيق كـتنظيم مع تنظيم اخر .فالكلم حاليا عن تنسيق القوى اليسارية ) أاي "الحملم"+
"الختيار الثوري"( ل يراعي الواقع ولن يؤدي إلى أاية نتيجة.
ان مــا يمكــن القيــام بــه حاليــا هــو العمــل القاعــدي المشــترك وفــي خضــم هــذا العمــل فــي قطاعــات جماهيريــة يمكــن أان تقــوم
تنســيقات ،لكنهــا ســتظل بالضــرورة تنســيقات خاصــة بقطــاع معيــن وســتتم بيــن مناضــلي ذلــك القطــاع دون أان ترقــى إلــى
مستوى تنسيق بين إطارات.
أ
أ
في نظري أان الكلم عن تنسيق القوى اليسارية بمعنى تنسيق قيادي وقاعدي مسالة خاطئة على المستوى التكـتيكي لنه
تحدد مهمة ل تتوفر شروط إنجازها على المستوى التكـتيكي وستظل حبرا على ورق.
أان نـدعو لمثــل هـدا التنســيق ونعــبر عــن رغبتنــا واســتعدادنا للقيــام بــه شـيء ،لكــن أان نظـن أان دلـك ممكــن علــى المسـتوى
التكـتيكي فذلك مثالية ومراهنة خاسرة مسبقا.
وخلصــة القــول أان ل وحــدة الماركســيين اللينينييــن ول تنســيق القــوى اليســارية مســالة رغبــة ذاتيــة للمناضــلين اليســاريين
يكـفي أان يتجاوز هؤلء حلقيتهم لكي يتم التنسيق بينهم أاو الوحدة.
آ
إن مــا ســيفرض ذلــك هــو تجــدر اليســاريين فــي الجمــاهير وضــرورة الجــواب علــى مشــاكلها وتوحيــد نضــالها .أامــا الن وفــي ظــل
تهميــش اليســاريين عــن الجمــاهير ،لــن تــؤدي التنســيقات ســوى إلــى علقــات هشــة )هــذا إذا افترضــنا إمكانيــة قيــام هــذه
التنســيقات( ل ترتكــز علــى المتطلبــات الملموســة لتوحيــد نضــالت الجمــاهير ولكــن فقــط علــى الرغبــة الذاتيــة لمجموعــات
اليساريين المعزولين عن الجماهير.
ل يمكــن بتاتــا التقــدم ل علــى طريــق توحيــد الماركســيين اللينينييــن )وليــس"الحملــم"( ول علــى طريــق التنســيق بيــن القــوى
اليسارية دون أان تتقدم منظمتنا علـى طريـق تجــدرها فـي الجمـاهير وعلـى الجمـاهير وعلـى أراســها الطبقـة العاملـة والفلحيــن
أ
لذلك فالكلم عن التنسيق اليساري أاو وحدة "الحملم" كمهمة مطروحة للنجاز حاليا مسالة خاطئة.
أ
 ( 4العمــل الشــرعي للمنظمــة :إن فتــح نقــاش حــول إمكانيــة تطــوير العمــل الشــرعي للمنظمــة مســالة هامــة وضــرورية لتطــوير
ارتباط المنظمة بالجماهير .ومع اتفاقي مع مـا طرحـه فـرع الـداخل فـي هـذه النقطـة ومـع نقـد الرفيـق فـي القيـادة لمــبروك فـي
أ
أ
هذه المسالة ،فإنني أاسجل التاخير الخطير للمنظمـة فـي هـذا الميـدان وعـدم اهتمـام الرفـاق وخاصـة رفــاق الــداخل بتطـوير
أاساليب المنظمة والستفادة من كل المكانيات التي يســمح بهــا العمـل الشـرعي .فـإذا كــانت بعــض المجموعــات الماركسـية
اللينينية تهتم فقط بتطوير النشاط الجمـاهير )نشــاط ثقـافي أاساسـا( أواســقطت مـن اهتمامهـا بنـاء تنظيــم مركـزي صــلب عـبر
تطوير خط سياسي وبناء هياكل تنظيمية ،فإن منظمتنا لم تعمل منذ انطلق عملية إعادة البناء سوى على بناء هياكلها و
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تجــاهلت ضــرورة الســتفادة مــن المكانيــات الشــرعية للتواجــد وســط الجمــاهير .إن تصــحيح هـذا النحـراف الــذي يســاهم فــي
سيادة الخط الداخلي ضرورة ملحة وان فتح النقاش الديمقراطي الواسع والهادف هـو الوسـيلة الـتي ســتمكن مـن التقـدم فـي
هدا المضمار.
إن تطوير العمل الشرعي والربط المحكم بينه وبين العمـل السـري ضــرورة يفرضــها واقــع الجمــاهير ورغبــة المنظمــة أواساسـا
الطبقة العاملة و الفلحين.
 ( 5موقف المنظمة من الحركات السلمية بالمغرب :لم يتطرق فرع الداخل لهذا الموقــف .إن بلــورة تكـتيــك جــدي يتطلــب
أ
أ
أ
الهتمــام بهــذه المســالة خاصــة أوان هــذه الحركــات قــد أاصــبحت تتــوفر علــى تــاثير ل بــاس بــه فــي بعــض القطاعــات الشــعبية.
لذلك يجب محاولة معرفة الظاهرة وفتح النقاش حول بعض المواقف الدي يجب اتخاده منها.
ال أراي الثالث:
(1حول وحدة الحملم:
فــي كـراس "مــن أاجــل التقييــم والتقــويم والتثــوير والتنظيــم والبلــترة" تعرضــت لكيفيــة توحيــد الحملــم ،وركــزت فــي تصــوري
لكيفيــة إنجــاز الوحــدة علــى جــانب الممارســة الثوريــة لعــادة البنــاء ،بينمــا القيــادة فــي أارضــيتها حــول "القضــايا التكـتيكيــة"
بنت تصورها لكيفية إنجاز الوحدة على المواقف النظرية.
فنظرة القيادة لهذه الوحـدة نظـرة مثاليـة ،فهـي تظــن أان وحـدة الحملـم "يجــب بناؤهـا علـى أاسـس فكريـة وسياسـية" وظلــت
القيــادة مثل تكــرر ذلــك منــد ســنة  ،1979شــروط الوحــدة فــي أاســس مــن نــوع :أاول يجــب التفــاق علــى كــذا ...وثانيــا يجــب
آ
التفــاق علــى كــذا...إلــى اخــره .فلــم تســمح لــه مثــاليته بالســتفادة مــن ظــاهرة النحلل والــردة الــتي ســقط فيهــا العديــد مــن
أ
مكونــات الحركــة الماركســية اللينينيــة خلل الســنوات الخيــرة ،الشــيء الــذي يثبــت كــم أان تبنــي مواقــف نظريــة محــددة ل
أ
أ
يصح أان يكون هو الساس الوحيد للوحدة .ويمكن إعطاء بعض المثلة على مـدى مثاليـة وســطحية "شــروط الوحــدة" الـتي
أ
أ
أ
سطرتها القيادة .فالشرط الول والساسي في نظر القيادة هو "تبنــي الماركسـية اللينينيــة كمنظــور للعــالم ،كـاداة للتحليــل،
وكمرشـد فــي العمــل" أوان التعــدد الكــبير فــي المغــرب )وفــي العــالم( للتيــارات والتجاهــات والمــذاهب الــتي تتبنــى الماركســية
اللينينية ،وعلى الخصوص التناقضات والصراعات الشبه -عدائية القائمة فيما بينها ،تؤكـد مــدى سـطحية مثــل هـدا الشــرط
أ
الول .وعلــى ســبيل المثــال  ،فجماعــة حــزب التقــدم والشــتراكية ،وجماعــة أانــوال يعلنــون لمــن يريــد أان يســمع لهــم أانهــم
شيوعيون ماركسيون لينينيون.
والشرط الثاني وهو :التفاق على طبيعة الثورة في المرحلة الر أ
اهنة،اي الثــورة الوطنيــة الديمقراطيــة الشــعبية ،لكــن القيــادة
هي نفسها ل تتفق على هذا الشرط ،اد انها طرحت مؤخرا في ارضيتها "القضايا الستراتيجية فــي الثــورة المغربيــة" طرحــت:
"ان الثــورة الوطنيــة الديمقراطيــة الشــعبية يمكــن ان تنــدلع وتتقــدم فــي إنجــاز بعــض مهامهــا بــدون قيــادة الطبقــة العاملــة،
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فالقيــادة تراجعــت هنــا )بــدون أادنــى تفســير جــدي ومســؤول( عــن موقــف المنظمــة الــذي كــان يــدافع عنــه فــي أارضــياته مثل
آ
خلل  77و  .78وكانت القيادة انذاك تضع هذا الموقف ضمن شروط الوحدة بين الماركسيين اللينينيين.
وواضــح أان مــن ل يرهــن إمكانيــة قيــام الجبهــة الوطنيــة الديمقراطيــة الشــعبية بقيــادة الطبقــة العاملــة ،فــإنه يقبــل عمليــا
بقيادتهــا مــن طــرف طبقــة أاخــرى مثــل البورجوازيــة الوطنيــة أاو البورجوازيــة الصــغيرة .وقــد ســبق لــي م ـرارا أان أاوضــحت أان
البورجوازية الوطنية أاو البورجوازيــة الصـغيرة ل يمكنهــا أان تفجـر أاو تقـود أا أوان تنجــح الجبهــة الوطنيــة الديمقراطيـة الشـعبية
)مثل في أارضية بعنوان "محاولة بناءالجبهة قبل بناء الحزب البروليتاري ،إنما تؤدي إلى بناء جبهة البورجوازيات" بتاريــخ
يونيو  .1979وكذلك في أارضية "حركة جوان  81الثورية ،أاحداث ودروس" وهذا خلف جوهري.
أ
والش ــرط الث ــالث ه ــو" :التف ــاق عل ــى أاس ــلوب العن ــف الث ــوري الجم ــاهيري المنظ ــم كاس ــلوب أاساس ــي للقض ــاء عل ــى س ــلطة
أ
الكمــبرادور ومل كــي الراضــي الكبــار" ومعلــوم )فــي أارضــية "القضــايا الســتراتيجية فــي الثــورة المغربيــة" أان صــيغة العنــف
أ
الثوري الجماهيري المنظم ،تعبر في أراي القيادة على الستراتيجية الملئمة لحسم مسالة السلطة بالمغرب .ورغم أانني مع
آ
القيــادة فـي منظمــة واحــدة ،فــإنني ل أاتفــق معهــا تمامــا علــى هــذا الشــرط ،وربمــا رفــاق اخــرون  ،فكيــف بــه أان يطلبــه كشــرط
للتوحد مع جامعات أاخرى؟
والشرط الخامس هو" :تبنــي المنظمـة الموحــدة للمركزيـة الديمقراطيــة" وهـذا الشــرط ل يعنــي شـيئ كـبيرا ،حيــث ان القيـادة
أ
مثل تتبنى المركزية الديمقراطية ورغم دلك فإنني مثل أاجد نفسي دائما في تصارع مـع القيـادة )منـد نشـاة المنظمـة إلـى حـد
أ
آ
الن( حول التطبيق الفعلي للمركزية الديمقراطية )انظر على القل في هذا المجال سلسلة مقـالت "ضـد اختصـار المركزيـة
الديمقراطية"(
فرغم ان القيــادة اطلعــت علـى فصـل "مشــروع خطـة عمــل" )مــن كـراس" :مــن أاجــل التقييــم والتثـوير والتنظيــم والبلـترة"(،
أ
فإنهــا لــم تســتفد منــه بمــا فيــه الكـفايــة ،حيــث لــو تمعنــت فيــه لوجــدت بعــض الفكــار القائلــة "إن محاولــة تحديــد الشــروط
أ
المدققــة الــتي يجــب أان تبنــى علــى أاساســها وحــدة الحركــة الماركســية اللينينيــة ،ســيكون حاليــا فــي الحقيقــة ســابقا لوانــه"
وكـذلك"المقيـاس الحاسـم فـي الحكـم علـى جماعـة أاو منظمـة مـن المنظمـات المـدعوة للوحـدة ليـس هـو المبـادئ الـتي تتفــق
عليها ،ولكنه مدى ارتباطها بجماهير العمال والفلحين أاساسا ،ومدى التزامها العملي بخط النضال الثوري الجماهيري".
حول البرنامج النضالي التكـتيكي:
النقطــة السادســة فــي أارضــية القيــادة تتعلــق ب" البرنامــج النضــالي التكـتيكي" وقــد اعتــبرته القيــادة أانــه "يشــكل جــزءا مــن
برنامج الثورة الوطنية الديمقراطية الشعبية" .وفي الحقيقة فإن البرنامج ليس بتكـتيك ،و ل ببرنامج تكـتيكي ولكنه برنامج
نقــابي او مــا شــابه ذلــك ول يكـتســي أايــة صــبغة ثوريــة مميــزة ،والواقــع أان حــزب التقــدم والشــتراكية والتحــاد الشــتراكي أاو
جماعة أانوال او التحاد المغربي للشغل أاو الكنفدرالية الديمقراطية للشغل يمكن ان يتبنوه حرفيا .فنقطه الرئيسية هي:
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-1المطالبة بتحسين الوضاع القتصادية والجتماعية والمعيشية للجماهير
 -2المطالبة بتحقيق الحريات الديمقراطية
 -3مناهضة ) نقد = مخلفات الستعمار والسيطرة المبريالية....
 -4النضال من أاجل )المطالبة = السلم الفوري والعادل في المنطقة....
 -5دعم الشعب الفلسطيني...
 -6التضامن مع جميع حركات التحرر"...
أ
و المســالة الــتي ل تريــد القيــادة النتبــاه اليهــا هــي أانــه إذا كــان "البرنامــج النضــالي التكـتيكي" )الــذي تقــترحه القيــادة علــى
الثوريين في المغرب( ل يرقى إلى مستوى وطبيعة البرنامج التكـتيكي للقوى الصــلحية ،فهــذا معنــاه ،أان هــؤلء الثــوريين
أ
أاصحاب ذلك البرنامج التكـتيكي ل يختلفون في الجوهر عن هؤلء الصلحيين ،ولو اقسموا باغلظ اليمان أان لهــم أاهــدافا
ثورية أاخرى.
وحينم ــا تطمئنن ــا القي ــادة بقوله ــا" :ه ــذا المش ــروع قاب ــل للتغيي ــر والغن ــاء" وحينم ــا ت ــدعونا القي ــادة إل ــى تكمي ــل برنامجه ــا
أ
التكـتيكي ب "برنامج نضالي قطاعي" فإن ذلك ل يعمينا عن كـون مـا فعلتـه منظمـة "إلـى المــام" وعمـوم الحركـة الماركســية
اللينينية مند  1970هو بالضبط اللتزام بحدود مثل هذا البرنامــج الثــوري التكـتيكي "اللطيـف" .فكــانت النتيجـة المعروفــة:
اي الفشل والتصفية .وغني عن البيان أانه ل داعي لتكرار التجربة الماضية.
أ
أ
والطروحــة الساســية فــي تصــور القيــادة ،والــتي لــم تفصــح عنهــا ،هــي أان العمــل علــى القضــاء علــى النظــام الرجعــي غيــر
مطروحــة بعـد فـي المرحلـة التاريخيــة الراهنـة .وهـذا مـا يظهـر مـن قولهـا ":البرنامــج الثــوري ) التكـتيكي ) (....تعمـل المنظمـة
آ
) (......من أاجل تحقيقه منذ الن ) (....اما في فترة الكـفاح الثوري من أاجل القضاء على النظام الرجعي ) (....فـإن البرنامــج
النضـالي يلتقـي مـع برنامــج الثـورة الوطنيـة الديمقراطيــة الشـعبية ،بعبــارة أاخـرى ،فـإن مهمـة القضـاء علـى النظـام القــائم غيـر
مطروحة بعد.
أ
أ
وفي نقطة أاخرى عرفت القيادة في نفس الرضية "العمل الصلحي" بكونه هو الذي" :يزرع وهم تغيير الوضاع السياسية
القائمــة" .و حينمــا نرجــع إلــى تصــور القيــادة حــول إمكانيــة تحقيــق هــذا البرنامــج "البرنامــج النضــالي التكـتيكي" نلحــظ أان
تعريــف القيــادة للعمــل الصــلحي ينطبــق علــى برنامجهــا التكـتيكي ،حيــث كـتبــت "هــل يمكــن تحقيــق البرنامــج الثــوري
التكـتيكي ف ــي ظ ــل النظ ــام الق ــائم؟ إن تحقي ــق ه ــذا البرنام ــج رهي ــن بم ــوازين الق ــوى بي ــن الجم ــاهير الش ــعبية أواع ــدائها
أ
الطبقييــن ،فــإذا تحــولت مــوازين القــوى لصــالح الجمــاهير ،فــإن هــذه الخيــرة ســتتمكن مــن تحقيــق أاج ـزاء هامــة مــن هــذا
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البرنامــج" .فالقيــادة تؤكــد إمكانيــة تحقيــق أاجـزاء هامــة مــن برنامجهــا فــي ظــل النظــام القــائم عنــد تحــول ميـزان القــوى لصــالح
أ
الجماهير .لكن الساسي هو كيف سيتحول ميزان القوى المذكور؟ أاليس هذا التصور بإصلحي؟
إن أرايــي فـي هـده القضـية يختلــف تمامـا ،حيـث أاعتقـد أانـه فـي ظـل النمـط الحـالي يســتحيل تحقيــق ليــس " أاجـزاء هامـة" مــن
أ
ذلك البرنامج ،ولكنــه يســتحيل تحقيــق ل النقطـة الولـى منـه ول الثانيـة ول الثالثـة ول الرابعـة ول الخامسـة .و مـا يقـرب مــن
أ
ثلثيــن ســنة الماضــية مــن تجربــة النظــام الحــالي ،ومــن تجربــة الحـزاب السياســية فيــه ،تؤكــد ذلــك ،ول داعــي للمزيــد مــن
أ
محاولة تكرار تجربة الحزاب التقليدية.
هــل يجــب ال كـتفــاء بإبقــاء "البرنامــج النضــالي التكـتيكي" فــي حــدود مهــام إصــلحية )بمعنــى القتصــار علــى محاولــة انــتزاع
إصــلحات اجتماعيــة اقتصــادية وسياســية( ،رغــم أان "مشــروع خطــة عمــل هــو برنامــج صــغير ) (...وجــزء مــن التكـتيــك"
)وليــس التكـتيــك كلــه( فقــد طرحــت فيــه مهمــة "تهيــئ شــروط الطاحــة بالنظــام القــائم ) (...وحشــد قــوى الجمــاهير الشــعبية
أ
للكـفــاح ضــد النظــام والمبرياليــة المســيطرة ) (...والطاحــة بســلطة البرجوازيــة الكمبرادوريــة ومل كــي الراضــي الكبــار )(....
وإقامة جمهورية ديمقراطية شـعبية مبنيـة علـى مجـالس العمــال والفلحيــن ) (..تهيـئ تحقيــق الثـورة الزراعيــة" .وقـد طرحــت
أ
أ
هــذه المهمــة فــي إطــار برنامــج جبهــة القــوى الثوريــة وليــس فــي إطــار مهــام منظمــة "إلــى المــام" وحــدها ،لن هــذه المهمــة
أ
بالضبط مطروحة في نفس الوقت على كافة الثوريين ،ولن تطـبيق هـذه المهمـة سـيبقى مسـتحيل أاو فاشـل إذا لـم تتعـاون
أ
على إنجازه كل أاو أاغلبية القوى الثورية في البلد .أامــا فـي البرنامــج التكـتيكي للقيــادة فــإن مســالة الســتيلء علــى الســلطة أاو
حتى مهمة التهيئ الجدي لهـا فإنهــا غيـر واردة ،الشـيء الـذي يبقــى برنامجهــا فـي حـدود إصـلحية ،وحــتى فـي أارضـية القيـادة
أ
حــول "القضــايا الســتراتيجية فــي الثــورة المغربيــة" فإننــا ل نجــد أاي توضــيح جــدي حــول مســالة الســتيلء علــى الســلطة،
أ
والشــارة الوحيــدة الــتي أاوردتهــا القيــادة هــي التاليــة" :التحديــد الــدقيق للشــكل أاو الشــكال الــتي ســيتخدها أاســلوب العنــف
الثوري الجماهيري المنظم )الهادف إلى الستيلء على السلطة( يمكن القيام به فـي المســتقبل ،أامـا فـي الفــترة الحاليــة فـإن
تبني صيغة أاسلوب العنف الثوري الجماهير المنظم كاف".
أ
وحــول تصــور القيــادة لســلوب تعبئــة الجمــاهير تقــول" :فــي خضــم النضــال مــن اجــل تحقيــق هــدا البرنامــج يتنــامى وعــي
الجماهير بمصالحها الحقيقية وبطبيعة أاعدائها ".لكن عـدم تجــاوز البرنامــج التكـتيكي الـذي تقــترحه القيــادة لحــدود النضــال
الصلحي يجعله غير كاف ليصال وعي الجماهير إلى ذلك المستوى.
و أاكــدت القيــادة أان هــذا "البرنامــج الثــوري يســمح بالتفــاف أاوســع الجمــاهير حــول هــدا البرنامــج للنضــال مــن أاجــل تحقيقــه".
أ
وهذا التصور غير مقنع بل لن تجربه الحزاب التقدمية التي ناضلت بالمغرب خلل ســنوات علــى برامــج مطلبيـة مماثلــة لــم
تنجح في "لف أاوسع للجماهير" حول ذلك النوع من البرامج.
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أواكدت القيادة أايضا أان مثل هذا البرنامج النضالي "يفتح الباب أامام العمل المشترك لكافة المناضلين المخلصــين لقضــية
الجماهير مهما كانت انتماءاتهم السياسية" ،وهــذا التصــور غيــر مقنــع أايضــا ،إذ أان أامثــال هـذا " البرنامــج التكـتيكي" ظلــت
متوفرة ولم تكـف أابدا ) بالمغرب( لتكون أاساس عمل مشترك بين مختلف التيارات والقوى السياسية المناضلة.
ولــم تحــدد القيــادة الفــترة الزمنيــة الــتي يجــب تطــبيق "البرنامــج التكـتيكي" خللهــا ،هــل هــي ســنة ،أام عشــر ســنوات؟ ولــم
يحــدد أاهــدافه ،هــل هــي تعبئــة الجمــاهير ،أام هــي فعل انــتزاع تلــك الصــلحات؟ الشــيئ الــذي يــبرر الغمــوض فــي أاســس
أواهداف هذا "البرنامج التكـتيكي".
أ
أ
وكـتبت القيادة ،يجب أان نكون مستعدين لممارسة كل الشكال والساليب النضالية ،هذا مثال علــى العبــارات الغامضــة
أ
الــواردة فــي الرضــية ،لننظــر للعمــل الرهــابي مثل أاو للعمــل فــي البرلمــان أاو أاســاليب نضــال حــزب التقــدم والشــتراكية ،أاو
آ
أاساليب نضال جماعة أانوال ،إلى اخره ،فهي كذلك " أاساليب نضالية" فهل تدعونا القيادة حقا للستعداد لممارستها؟.
أ
آ
مثــال اخــر علــى العبــارات العديــدة الغامضــة الــواردة فــي ارضــية القيــادة" :ســبق للقيــادة ان تعرضــت للقضــايا الساســية فــي
أ
الثــورة ببلدنــا فــي الرضــية المعنونــة "القضــايا الســتراتيجية فــي الثــورة بــالمغرب" والــتي تظــل ثابتــة نســبيا خلل مرحلــة
أ
تاريخية بكاملها أاو فترة طويلة من هذه المرحلـة" .لحـظ عبــارة "تظـل ثابتـة" لكــن عبــارة "نسـبيا" تــاتي بعـدها فتلغـي عمليـا
أ
أ
معنــى العبــارة الولــى .لحــظ كــذلك عبــارة "خلل مرحلــة تاريخيــة بكاملهــا" ثــم عبــارة " أاو خلل فــترة" الــتي تــاتي مــن بعــدها
لتلغي مــا سـبق ذكـره .فهــل الســتراتيجية الـتي تطرحهــا القيـادة "ســتظل ثابتــة" أام غيـر ثابتــة؟ وهــل هـي اســتراتيجية "مرحلــة
تاريخية بكاملها" أام إستراتيجية مجرد "فترة طويلة"؟ الغموض هنا هو الواضح .
أ
أ
لكــن ال كـثر خطــورة مــن هــذا وذاك هــو أان القيــادة تؤكــد فــي مقولتهــا المعروضــة أاعله أانهــا حــددت "القضــايا الساســية فــي
أ
الثــورة ببلدنــا ) (..والــتي تظــل ثابتــة خلل مرحلــة تاريخيــة بكاملهــا" ،بينمــا حيــن نرجــع لرضــيتها المــذكورة لنــرى مــا هــي
أ
القضــايا الساســية الــتي تبقــى ثابتــة ،فإننــا نجــد أانهــا ل شــيء كاســتراتيجية ثوريــة أاي انعــدام الســتراتيجية الثوريــة هــو عمليــا
الذي يجب أان يبقى حسب أراي القيادة ثابتا خلل مرحلة تاريخية بكاملها ،إذا أاضفنا إلى ذلك افتقار أارضية القيادة حــول
"القضايا التكـتيكية" إلى أاي تكـتيك تجديدي فعلي ،فإن النتيجة تكـتمل في خلصة واحدة هي العجز والغموض.
العمل في الشرعية:
أ
أ
لكــي تثبــت القيــادة أاطروحتهــا حــول "العمــل فــي الشــرعية" كـتبــت مــا يلــي" :خلل الســنتين الوليــتين مــن نشــاة الحركــة
الماركس ــية اللينيني ــة ،ك ــان اهتمامه ــا بالعم ــل الش ــرعي ك ــبيرا ج ــدا :إص ــدار مجل ــة انف ــاس كواجه ــة دعائي ــة ش ــرعية للحرك ــة
الماركســية اللينينيــة ،العمــل فــي الجمعيــات الثقافيــة ،إنشــاء تيــار الطلبــة التقــدميين )مــن دون أان يكــون شــرعيا( داخــل
الحركــة الطلبيــة ،قيــام العديــد مــن أاطــر الحركــة الماركســية اللينينيــة بعمــل دعــائي شــفوي مكـثــف )محاض ـرات ،نــدوات(،

96

أ
أ
من وثائق "إلى المام" ـ المرحلة الثانية 1980 :ـ  1994ـ الخط التحريفي :الطور الول 1980 :ـ 1985
أ
وهذه مغالطة .فالقيادة تريد جرنا إلى اليمان بإمكانية عمل المنظمـة فـي الشـرعية القانونيـة ،فتلجــا إلــى محاولــة إيهامنــا أان
أ
أ
الحركة الماركسية اللينينية كانت خلل السنتين الوليتين من نشاتها تعمل في الشرعية .فلنحلل هذه الحجة:
 .أانفاس لم تكــن تصــدر كمجلـة شـرعية للحركـة الماركسـية اللينينيـة ،وإنمـا فقـط كنشـرة ثقافيـة يكـتــب فيهـا بعــض المثقفيـن
أ
أ
كمثقفين ) أاو على الخصوص باسماء مستعارة( ،وكان هؤلء يحرصون على الظهور كاناس مثقفيــن ل غيــر ،وغيــر منظميــن،
أ
ومنــذ اللحظــة الــتي توضــح فيهــا للجهــزة القمعيــة أان وراء أانفــاس أانــاس ثــوريين ومنظميــن ،أاســرعت إلــى منعهــا وإلــى متابعــة
أاصحابها .فكيف تتوهم القيادة إمكانيـة حصـول المنظمـة علـى "واجهــة دعائيـة شـرعية" وإمكانيــة إصـدار المنظمـة كمنظمـة
لنشرة دعائية؟.
 .العمل في الجمعيات الثقافية على عكس ادعاء القيادة أ
بدا مع نشـوء فصــائل الحركـة الماركسـية اللينينيـة ،ولــم يتوقـف إل
أ
مع تصفيتها .لكن الساسي هو أان فصائل الحركة الماركسية اللينينية لم تكن تعمل شرعيا في تلــك الجمعيــات كـتنظيمــات
أ
أاو كحركة ماركسية لينينية ،لكن مناضليها فقط هم اللذين كانوا يعملون فـي تلــك الجمعيــات كــافراد ،وكــانوا يحرصــون هــم
أايضا على الظهور كمواطنين عاديين ،غير منظمين.
 .أاما تيار الطلبة التقـدميين ،فـإنه كـان فـي البدايـة مجـرد لئحــة انتخابيــة مشـتركة فـي مناسـبة انتخابــات نقابــة الطلبـة أاوطـم
)في المؤتمر  14في  ،(1971ثم استمر بعـد ذلـك فـي اعتبــار أانصــار اللئحـة المشـتركة كـتيــار وسـط الحركـة الطلبيــة .لكــن ل
ذلك التيار الجبهوي ،ول تيار الطلبة القاعــديين الحـالي لـم يـدعي ولـم يتظـاهر ولـم يسـمح النظـام بـه قانونيـا أابـدا ،كامتـداد
تنظيمي شرعي للحركة الماركسية اللينينية.
 .أامــا المحاض ـرات والنــدوات الشــرعية الــتي وصــفتها القيــادة "كعمــل دعــائي شــفوي مكـثــف قــام بــه أاطــر الحركــة الماركســية
اللينينيــة" ،فل بــد مــن تــدقيق أان النــدوات القليلــة والمحاضـرات الــتي قــام بهــا أاطــر الحركــة الماركســية اللينينيــة قــد نظمــت
آ
أاساسا داخل المؤسسات الجامعية التي كانت انذاك في مد نضالي ل سابق له ،والتي كانت محرمة علــى قــوات القمــع الــتي
لم تعرف حتى ما يجري داخلها .أاما اليوم فإن تنظيم مجرد محاضرة تقدمية شيئ ما يعد من قبيل المستحيل تقريبا.
أ
ورغــم بقــاء الرضــية غامضــة علــى العمــوم ،فقــد وردت عــدة عبــارات تشــير إلــى عمــل المنظمــة كمنظمــة فــي الشــرعية ،ومنهــا
أ
المثلة التالية" :العمل الشـرعي الـذي يمكــن ان تقـوم بـه المنظمـات الثوريـة"" ،المنظمـة سـيمكنها بسـهولة أان تقتبــس مــن
هذا البرنامج ،برنامجا دعائيــا ونضــاليا لعملهــا الشـرعي"" .البرنامــج الخــاص بالعمــل الشــرعي للمنظمـة"" ،البرنامــج النضـالي
أ
التكـتيكي المطــروح فــي الرضــية ) (...يمكــن المســاعدة علــى أاساســه فــي إطــار العمــل النضــالي الشــرعي"" .مــن الممكــن أان
تطرح بشكل مباشر تصورات المنظمة ومواقفها مع تغيير بعــض الصـيغ ) (...فـي إطــار العمـل الشـرعي" وفـي الجملـة التاليـة
أ
تتاســف القيــادة علــى كــون المنظمــة ل تقــوم كمنظمــة بعمــل شــرعي "إن العمــل فــي الطــارات الجماهيريــة هــو تقريبــا العمــل
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الشــرعي الوحيــد الــذي تقــوم بــه المنظمــة حاليــا ،وحــتى هــذا العمــل ،فــإن الــذين يقومــون بــه مباشــرة هــم أاعضــاء المنظمــة
والمرتبطين بها وليس المنظمة كمنظمة"!
وطرحت القيادة "من الممكن ان تطـرح مباشـرة تصــورات المنظمـة ومواقفهــا مــع تغييــر بعــض الصـيغ ،ومــا تتناســاه القيـادة
هــو أان تغييــر الصــيغ هــو ل أاقــل ول أاكـثر تغييــر لتلــك المواقــف نفســها .فمثل تغييــر شــعار "الثــورة الديمقراطيــة الشــعبية"
بعبــارة" حكــم ديمقراطــي شــعبي" .كمــا تقــترح القيــادة ليــس مجــرد تغييــر طفيــف ولكــن الفــرق بينهمــا يصــبح هــو الفــرق بيــن
شعار ثوري وشعار إصلحي.
و ما تنساه ،او تتناساه القيادة )ومــا ظلــت مجمــل القــوى السياسـية الصــلحية ،بمــا فيهــا جماعــة أانــوال ،تتجـاهله ،هـو أان
أ
العمل في الشرعية القانونية ،ل يتعلق ل بالقانون المزعوم ول بالهامش الديمقراطي المزعوم ،بـل بالساسـي هـو أان طبيعــة
أ
البرجوازيــة الكمبرادوريــة ومل كــي الراضــي الكبــار ،ل تقبــل ولــن تقبــل ولــو دقيقــة واحــدة بوجــود شــخص أاو تيــار أاو تنظيــم
أ
أ
يقوم باعمال ثورية تهدد مصالحهم الطبقية ،أاي باعمال تمشـي فــي اتجــاه توعيــة وتنظيــم الكــادحين المسـتغلين ،وتهيئهــم
أ
للصدام الطبقي مع أاعدائهم .فنكران هـذا الواقـع فـي الــوقت بالضــبط الـذي نشـاهد فيـه العديـد مـن المثلـة القمعيـة الشرسـة
والمفضــوحة )مثــل تصــفية الحركــة الماركســية اللينينيــة ،إطلق الجيــش للنــار علــى المتظــاهرين فــي  20جــوان  ،81تصــفية
الكنفدراليــة الديمقراطيــة للشــغل ،تفــتيت التحــاد الشــتراكي ،ضــرب تيــار الطلبــة القاعــديين ،اعتقــال الجماعــات الدينيــة(
ضد أادنى التحركات الفكرية أاو النقابية والسياسية المعارضة للنظام القائم ،سيكون من المثالية العمياء.
أاما إذا كانت القيادة فعل تحصر ،أاشكال العمل الشرعي التي تراها ملئمة وممكنة في الظـرف الراهـن" فـي  "-1العمـل فـي
أ
أ
الطــارات الجماهيريــة" كــافراد - 2 ،المشــاركة فــي "المحاض ـرات والنــدوات" كــافراد دائمــا ،إصــدار"مجلــة ثقافيــة-سياســية"
أ
أ
كمثقفين أافـراد ،فـإن تلـك الـثرثرة الـواردة فـي أارضــية القيـادة لـم تكــن ضــرورية لقناعنــا بـان تلـك الشــكال المحـددة الـواردة
فعل) ،انظر كذلك" مشروع خطة عمل" في كراس" من أاجل التقييم والتقويم والتثوير والتجميع والبلترة"(.
العلقة بين تحليل الواقع وطرح مهمات تغييره:
بتركيز ،ما هو التكـتيك الذي تدعونا القيادة إليه؟ مكونات هذا التكـتيك هي التالية:
-1بناء المنظمة -2 ،العمل في الشرعية  -3توحيد الحملم -4 ،التنسيق بين القوى الثورية -5 ،برنامج مرحلي جوهره:
المطالبــة بتحســين أاوضــاع الجمــاهير *.المطالبــة بالحريــات الديمقراطيــة *.المطالبــة باســترجاع ســبتة ومليليــة *.المطالبــةبالســلم الفــوري *.التضــامن مــع الشــعب الفلســطيني *.التضــامن مــع حركــات التحــرر .فهــل هــذه المكونــات تشــكل تكـتيكــا
ثوريا؟
ان هذه المكونات ل تكـفي لتشكيل تكـتيـك ثــوري فعلـي) ،لهـذا حينمــا طرحــت مثـل هـده المكونــات نســبيا  ،بالضـافة إلـى
أاخرى أاكـثر دقة وتقدما في "مشروع خطة العمـل" فــإني لــم أاسـمح لنفسـي بتسـميتها تكـتيكــا ثوريــا( .خاصــة و أاننــا إذا رجعنــا
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أ
آ
إلــى اخــر تحليــل سياســي للقيــادة )المعنــون ب" :حــول تصــورات الوضــع فــي المغــرب خلل عــام  ،("81نجــده يتنبــا بانفجــار
حاد لعدة تناقضات.
أ
فقد جاء في ذلك التحليل" :وإذا كانت التناقضات في صفوف البرجوازية الكمبرادورية وملكي الراضي الكبار بعــد انــدلع
مسلسل نيرو بي الذي التف حوله كافـة القـوى الشـوفينية الرجعيــة والصـلحية باســتثناء التحـاد الشـتراكي ،فـإذا اسـتمرت
الحــرب بضـراوة ومنعكســاتها المتصــاعدة علــى الصــعيد الــداخلي بالخصــوص ،ســيؤدي بالضــرورة إلــى بــروز هــده التناقضــات
أ
مجددا وربما انفجارها بشكل عنيف" .ثم جاء فيه" :لن تظل التناقضـات داخـل البرجوازيـة الكمبرادوريــة ومل كـي الراضـي
الكبــار بــدون انعكاســات علــى قيــادة الجيــش المتحكمــة فــي هــذه المؤسســة" .وجــاء فيــه أايضــا" :مهزلــة نظــام التنــاوب علــى
أ
الحكومة بين مختلف الحزاب الرجعية وذلك حتى ل تؤدي التناقضات في صـفوف الرجعيــة إلـى النفجــار" .وجــاء فـي ذلـك
أ
" أان هــدا الســلوب ) أاي أاســلوب تصــعيد القمــع ضــد الجمــاهير والقــوى المناضــلة بجميــع اتجاهاتهــا ســيؤدي بالضــرورة إلــى
آ
أ
احتداد الزمة السياسية والقتصادية وإلى انفجارها بشكل أاو باخر" .أاضف إلـى ذلـك كلـه أان "النفـود السياسـي للمبرياليــة
أ
الفرنسية ببلدنا يعرف بعض التراجع لصالح نفود المبريالية المريكية".
آ
لنرجع الن إلـى التكـتيــك الثــوري الـذي اقـترحته القيـادة فـي أارضـية "القضـايا التكـتيكيـة" والــذي سـبق تلخيصـه فـي الفقـرات
السابقة .ولنبحث فيه بدقة ،هل أاخـدت القيـادة بعيــن العتبــار بنتائــج تحليلهــا السياســي هـذا فـي "التكـتيــك الثــوري" الــذي
وضــعته مــؤخرا والــذي اقــترحته لكــي يصــادق عليــه فــرع الــداخل؟ الجــواب هــو ل تمامــا ،بــل المــثير للنتبــاه هــو أان هنــاك
اس ـ ــتقللية تام ـ ــة بي ـ ــن "التحلي ـ ــل السياس ـ ــي" و "التكـتي ـ ــك الث ـ ــوري" ،وبالت ـ ــالي فنح ـ ــن أام ـ ــام مج ـ ــرد نص ـ ــوص أادبي ـ ــة أاو
أ
"إنشائية"للقيادة ،مثلها مثل العديد من النصوص التي أالفناهــا منهــا منـذ نشــاة المنظمـة ،فمـا الفائـدة إذن مــن الموافقــة أاو
عدم الموافقة على نصوص تبقى مجرد نصوص بعيدة عن التفاعل مع الواقع؟
خلصة:
أ
بقيت الرضية غامضة وكان هدف القيادة هو انتزاع اتفاق المنظمة على قرار غامض هو "العمــل فـي الشـرعية" لتطـبيق هـدا
الموقف فيما بعد في خطط ربما يصعب حاليا طرحها داخل المنظمة.
والســؤال المطــروح هــو :هــل يمكــن حاليــا فــي ظــل النمــط الســتبدادي القــائم أان تعمــل منظمــة ثوريــة ماركســية كمنظمــة
بشكل علني مسموح بــه قانونيــا :الجــواب الـذي يفرضـه الواقــع هـو ل تمامــا .لكــن القيـادة تــدعي العكــس فـي أاطروحتهــا حــول
العمل في الشرعية.
أ
إن الفصــل المخصــص للعمــل فــي الشــرعية ،هــو نفــس الرضــية )بعنــوان "العمــل الشــرعي ،افكــار وإشــكالت" صــدرت فــي
أ
الشيوعي العدد  ( 4التي سبق ان طرحها رفيق من القيادة باسمه الخاص .وقد انتقــدت هـذه الرضــية فــي كـراس "مــن أاجــل
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التقييم والتقويم والتثـوير والتجميـع والبلـترة" فـي فصــل" مشــروع خطـة عمـل" وطرحــت فيـه بــديل حـول "كيفيـة اسـتغلل
امكانية العمل الديمقراطي المسموح به قانونيا" لكن القيادة لم تستفد من تلك النتقادات،
بــل الســتفادة الوحيــدة الــتي قــامت بهــا هــي أانهــا ازالــت مــن اطروحتهــا العبــارات اليمينيــة المفضــوحة ،وحــافظت علــى نفــس
أ
الجوهر ،وكمثال على تلك العبارات اليمينية ،ورد في الرضية:
على صعيد "الستراتيجية يمكن للمنظمة في إطار الشــرعية أان تطــرح تحليلهــا للطبقــات وللتنــاقض الرئيســي"" .فيمــا يخــص
برنامــج الثــورة الوطنيــة الديمقراطيــة الشــعبية" يمكــن الــدفاع عليــه برمتــه ،باســثناء مســالة الســلطة" أواضــاف كــذلك "علــى
أ
الصعيد التكـتيكي يمكن للمنظمة ان تدافع على البرنامج النضالي المرحلي" .إذن فكل شيء )حسب الطروحــة( باســتثناء
أ
مسالة السلطة من استراتيجية وتكـتيك ممكن الدفاع عليه في الشرعية .فما هو سر هذا التصور اليميني والمثالي؟ سره هو
أانه يظن أان جوهر الديمقراطية هو الدفاع على مواقف سياسية .بينما جوهر أاية ديمقراطية سواء كــانت ممنوعــة أاو مســموح
بها هو ترجمة المواقف السياسية إلـى أاعمـال .فـإذا لــم تقتنـع بعـد القيـادة بهـذه النتقـادات النظريـة ،فلتقتنـع عمليـا بــإفلس
أ
أ
تجربة جماعة أانوال ،لن ما فعلته جماعة أانوال هو بالضبط التطبيق الممنهج لطروحة العمل في الشرعية.
جوهر الستراتيجية وجوهر التكـتيك اللذين ظلت القيادة تدافع عنهما هما:
النتظاريــة ثــم النتظاريــة ،أاي الــدفاع علــى الثــورة فــي مجــال الكلم ،أامــا فــي مجــال العمــل فهمــا البقــاء فــي حــدود معارضــة
فكرية خجولة ومتحفظة.
آ
أ
لنتساءل :ماذا يميز منظمتنا "إلى المام" إلى حد الن عن قوى إصلحية مثــل التحـاد الشــتراكي :هـل هـو تبنــي الماركسـية
اللينينيــة :حــتى التحــاد الشــتراكي يتبنــى الشــتراكية العلميــة ،هــل هــو التفــاق علــى الثــورة الوطنيــة الديمقراطيــة الشــعبية،
وبناء حزب الطبقة العاملة؟ فحتى التحاد الشتراكي او حزب التقدم والشتراكية يتفق على ذلك او يمكنــه بســهولة التفــاق
علــى ذلــك .لنرجــع إلــى أارضــية القيــادة حــول الســتراتيجية و إلــى ارضــيتها حــول التكـتيــك ،وســنجد أان كــل مهــام العمليــة
الراهنة التي تدعونا القيادة لها ل تختلف فـي شـيء عمـا ظــل التحــاد الشــتراكي أاو التحــاد الـوطني للقــوات الشـعبية أاو حــزب
أ
التقــدم والشــتراكية يفعلــونه .والفــرق بيــن منظمــة "إلــى المــام" )تحــت مســئولية القيــادة( وبيــن القــوى الصــلحية هــو أان
أ
منظمة "إلى المام" تتكلم عن التجديد )ولكــن فقــط فـي المســتقبل البعيــد جــدا( أوانهــا ل تريــد فعلهــا او تهيئهــا جـديا ،بينمــا
القوى الصلحية تتكلم عن الصلحية وتطبقها.
إن القي ــادة ل تتص ــور الث ــورة إل بع ــد  20أاو  30س ــنة ،بينم ــا أان ــه م ــن الممك ــن وم ــن ال ــواجب إذا وفرن ــا ف ــي أانفس ــنا الرادة
والشجاعة الثوريتين أان نهيئ وان ننجز الثورة في ظروف ل تتعدى خمسة او ثمانيــة ســنوات والظــروف الموضــوعية ناضــجة
لــذلك ،ولتحقيــق هــذا يجــب امتلك وتربيــة شــيء خــاص ل يمكــن ل شـراءه ول أاخــده مــن الكـتــب ،هـدا الشــيء هــو العزيمــة
والشجاعة أاي الج أراة على التفكير وعلى البتكار ،والج أراة على النضال ،والجراة على النتصار.
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أ
و إذا أاكـدت علـى جــانب الرادة والسـتعداد فهـذا يعنــي بـانني أاغفـل جــانب الشـروط الماديـة والجتماعيـة ،وإنمـا يعنــي أاننـي
أ
أاعتبر الوضاع الراهنة في البلد ناضجة للسماح بنمـو سـريع وكيفـي للعمـل الثــوري ،إذا عـرف الثوريـون كيـف يتعـاملون مـع
الواقع.
نقاش ارضية "التجدر وسط الطبقة العاملة"
أ
أ
الرضية المتعلقــة "بالعمــل وســط المثقفيــن" الصــادرة فـي الشـيوعي  ،4ل أاوافــق عليهــا أاساســا لنهــا غامضـة وغيــر ممنهجـة،
أ
لن المثقف ــون لي ــس ه ــم  :التلمي ــذ +الطلبــة +المهندس ــون +التقني ــون +رج ــال التعلي ــم .وإن العم ــل ف ــي ه ــده الفئت م ــن
البرجوازية الصغيرة )مع العلم انني ل أادخل التلميذ بالضــرورة ضـمن البرجوازيــة الصـغيرة( يطـرح مشـاكل كـان مـن اللزم
ابرازهــا وتحليلهــا وايجــاد حلــول لهــا ،وإذا كــان مــن غيــر الصــحيح ان نرفــض بشــكل مطلــق ،ولــو حاليــا ،العمــل فــي اوســاط
البرجوازيــة الصــغيرة المؤهلــة للثــورة ،فــإن التفــاق علــى مهمــة هــذا العمــل مشــروط بتحديــد )اكـثر ملمــوس( لحجمــه ولنــوعه
أ
بالمقارنــة مــع العمــل فــي الطبقــات والفئت الخــرى) ،الطبقــة العاملــة ،الفلحــون ،اخ (...لهــذا يجــب فــي أرايــي ليــس فقــط
أ
إعادة صياغة هذه الرضية ،ولكن إعادة التفكير والتحليل في هذا الموضوع.
أ
في مسالة القيادة
أ
في موضوع مسالة القيادة ،لم يسبق لي أان طرحت موقفا عمليا واضحا ومركزا ،وبالتالي فإني أاعرضه هنا:
أ
 -(1نظرا لنه من مجموع  12عضوا في القيادة في البداية ،لم يبق عمليا سوى  ،2أاما العشرة فإنهم انسحبوا من المنظمة
أ
أ
آ
)باستثناء واحد أالغيت عضويته من القيادة لنـه سـلم نفسـه للجهـزة القمعيـة ،واخــر ستصـبح اسـتقالته مــن القيـادة سـارية
المفعول منذ انتهاء فرع الداخل ،وإن كان ل يشارك عمليا في القيادة منذ مدة هامة(.
أ
أ أ
 -(2ولن مــا تبقــى مــن القيــادة ليــس فــي مســتوى تحمــل المســئوليات القياديــة ،إذ ان احــد العضــوين البــاقيين مــن اللجنــة
الوطنية القديمة عبر على أانه ليس في مستوى تحمل المســئوليات القياديـة ،كمـا عـبر الثـاني منهمـا عــن الضــعف أاو الفتقــار
إلى التجربة اللزمة.2
أ
أ
 -(3ولن القيادة تتحمل مسؤولية انحراف وفشل وتصفية منظمة "إلى المام".
أ
 -(4ولن فقــدان المنظمــة لقيــادي حقيقــي يرتبــط بفقــدانها لخــط سياســي حقيقــي محســوم بشــكل مركــزي ديمقراطــي واضــح
أ
أ
للجميع في مؤتمر وطني) أاو ما يعادله( .ولن مشكل القيادة ل يمكن فصله عن مشكل المؤتمر الوطني .ولن حــل مشــكل
القيادة ومشكل الخط السياسي ل يمكن حله سوى عبر مؤتمر وطني.
آ
 2ـ رغم أان الفقرة تفضح الوضع الذاتي للقيادة انذاك إل انها غير دقيقة من حيث المعطيات التاريخية حــول القيــادة الــتي أافرزتهــا النـدوة
أ
الوطنيــة الولــى للمنظمــة المنعقــدة يــومي 31دجنــبر  1971و 1ينــاير  ،1972للمزيــد مــن الطلع انظــر وثيقــة "مسلســل تصــفية المنظمــة
أ
الماركسية اللينينية المغربية "إلى المام"رررررررالتي أاصدرها موقع "30غشت"ر
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أ
 -(5ولن ما تبقى من القيادة ل يتواجد بالميدان.
نظرا لكل ذلك ،فإن الحل النتقالي المؤقت ليس هو تطعيم القيادة وإنما هو:
* تقديم ما تبقى من القيادة لستقالته ،أاو تقرير حله من طرف قيادة الفرع في الداخل.
أ
* قسم فرع الداخل ) والذي ليس مجرد فـرع ،ولكنـه المنظمـة نفســها أاو الجســم الساسـي مـن المنظمـة الجديــد( المنتخــب
آ
في الندوة يقوم بدور قيادة وطنية مؤقتة إلى حين عقد مؤتمر وطني في أاقرب الجال الممكنـة ،الشـيء الـذي ل يمنـع طبعــا
آ
أ
جميع العضاء الخرين ،حيثما كانوا ،من أان يساعدوا القيادة المؤقتة الجديدة باقتراحاتهم او انتقاداتهم.
ال أراي الرابع:
-(1مقدمة
أ
آ
تعبر أارضية "ملخص اراء حـول قضــايا التكـتيـك ،عــن وجهـة نظـر رفـاق فـي الرضــية المعنونـة "القضـايا التكـتيكيـة فـي خـط
آ
المنظمة" ،أاريد هنا ومن أاجل إغناء النقاش ان أابدي بعض الملحظات النقدية حـول مـا ورد فـي "ملخــص اراء" مـن أافكــار
آ
واراء حول التكـتيكات التي يجب أان تحددها المنظمة لنفسها.
إن النقــاش الــذي يــدور حاليــا وســط المنظمــة حــول القضــايا التكـتيكيــة يعــد مســالة جــد هامــة وليــس ترفــا فكريــا  .إن تحديــد
أ
تكـتيكات سديدة من طرف أاية منظمة سياسية يعتبر إحدى الضمانات الساسية لتطور تلك المنظمة .ولهذا ل بد ان يهتــم
الرفـاق ويسـاهموا بفعاليــة كـل حســب طاقــاته فـي النقــاش الجــاري حــول القضــايا التكـتيكيــة ،إن نقاشــا شــامل حــول مجمـل
أ
القضـايا التكـتيكيـة للمنظمـة يعـد مسـالة جديـدة فـي تاريــخ منظمتنـا ،لـذا ،فـإن هـذا النقـاش لـن يخلـو مـن بعــض المنزلقـات
أ
ومن بعض الغموض ،وهذه مسالة طبيعية ل يجب أان تخيفنا أاو تثنينا عن خوض هذا النقاش بج أراة وبكــل مــا يتطلبــه مــن
أ
عمق ولي اليقين بان هدا النقاش سيؤدي إلى نتائج إيجابية بشـرط ان يكـون نقاشــا رفاقيــا يهـدف إلـى القنـاع والقتنـاع ،ان
أ
نبتعــد عــن النفعــال والتشــنج والتعصــب الفكــري وان نلــتزم بالســاليب الديمقراطيــة والعلميــة فــي النقــاش والبحــث عــن
الحقيقة.
أ
آ
قبل المرور إلى نقاش الراء الملموسة حول مختلف القضايا التكـتيكية أاريد ان أاشير هنا إلى مســالة ل بــد مــن أاخــدها بعيــن
أ
أ
أ
العتبـار أاثنـاء مناقشـة أارضــية القيـادة حـول التكـتيــك ،هـي أان هـذه الرضـية ل يمكــن عزلهــا عــن مجمـل الرضــيات الخـرى،
أ
أ
الــتي صــاغتها القيــادة فــي المــدة الخيــرة ،ويتعلــق المــر بالخصــوص بنصــي "القضــايا الســتراتيجية فــي الثــورة المغربيــة"
والتحليــل السياســي المعنــون"حــول الوضــع فــي المغــرب خلل عــام  " 81فــالمنظور التكـتيكي للقيــادة ل يمكــن عزلــه عــن
المنظور الستراتيجي وعن تحليله للظرف السياسي وعلى سبيل المثال ل يمكن فهم البرنامج المرحلــي التكـتيكي بمختلــف
محاوره ونقطه بدون الرجوع إلى التحليل السياسي ول يمكن فهم المهمــة الرئيســية للمنظمــة بــدون الرجــوع إلــى كــل مــا ورد
أ
أ
عــن الحــزب فــي الرضــية حــول الســتراتيجية .ومــن جهــة أاخــرى إن الرضــية حــول التكـتيــك كــانت بشــكل عــام تطــرح عنــد
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أ
التعرض لكل قضية من قضايا التكـتيك السس النظرية والسياسية للمهام التكـتيكيــة المطروحــة .إل أاننــي أاســجل مــع أاحــد
أ
أ
أ
الرفاق بان القيادة لم تتعرض بشكل مباشر في الرضية حول التكـتيك لحدى السس الهامة التي ينبني عليها أاي تكـتيــك
أ
أ
سديد ،ويتعلق المر بالتقييم الموضوعي للوضع الذاتي للمنظمة ،للحملم وللحركة الثورية .إن ما ورد بصدد هــده المســالة
سواء في التحليل السياسي أاو في النص حول التكـتيك غير كاف ولبد من تجاوز هدا النقص.
أواخيرا أاسجل أان أارضية القيادة تتعرض لمجمل القضايا التكـتيكية سواء منها الداخليـة أاو الخارجيــة التنظيميـة الدعائيـة أاو
النضالية .إن القضايا التكـتيكية في خط المنظمة ل تنحصر ،كما يعتقد الرفيق في الـ أراي الثــالث ،فــي البرنامــج التكـتيكي،
أ
أوان القضــايا مثــل وحــدة الحملــم والتنســيق الثــوري وبنــاء المنظمــة تــدخل هــي الخــرى ضــمن القضــايا التكـتيكيــة الراهنــة
للمنظمة.
 -(2المهمة الرئيسية:
ان القيــادة تعتــبر منــذ مــدة أان المهمــة المركزيــة لكافــة الرفــاق المغاربــة هــي المســاهمة فــي بنــاء مســتقبل الطبقــة العاملــة،
أ
وتعتــبر كــذلك أان المهمــة الرئيســية لعضــاء المنظمــة هــي إنشــاؤها كمنظمــة ثوريــة مكافحــة صــلبة متجــدرة وســط الطبقــة
العاملة والفلحين .وهنـا يجــب النتبــاه إلـى أان المهمـة المركزيـة المطروحــة بالنســبة لكافــة الثــوريين المغاربــة ،مهمـا كــانت
أ
مــواقعهم التنظيميــة ،بينمــا نتحــدث عــن المهمــة الرئيســية بالنســبة لعضــاء المنظمــة).تــم نقــل الجملــة كمــا هــي فــي النــص
الصلي(.
ان الثوريين المغاربة في الفترة الراهنة كمـا فـي المسـتقبل ،سـتكون لهــم مهـام متعـددة منهــا بنـاء الحــزب البروليتــاري ،بنـاء
الجبهة الوطنية الديمقراطية الشعبية،بناء الجيش الشعبي ،بناء السلطة الشعبية ،بناء ثقافــة وطنيــة ديمقراطيــة شــعبية،
بنــاء اقتصــاد وطنــي ،لكــن المهمــة الــتي ســتظل فــي مركــز اهتمــامهم طيلــة مرحلــة "الثــودش"وخلل مرحلــة الثــورة الشــعبية
كــذلك هــي بنــاء الحــزب المســتقل للطبقــة العاملــة ،إنهــا المهمــة الســتراتيجية الــتي تتمحــور حولهــا مجمــل المهمــات أالخــرى
وهذا ما تجسده صيغة المهمة المركزية للثوريين المغاربة هي بناء الحزب المستقل للطبقة العاملة.
أ
أ
أاما بالنسبة لذلك الجزء من الثوريين المنضوين في منظمة "إلى المام" أاي أاعضاء "إلى المام" فــان مهمتهــم الرئيســية هــي
أ
البناء السياسـي والتنظيمـي ل "إلـى المــام" كمنظمـة ثوريــة مكافحــة صــلبة متجـدرة وسـط الطبقـة العاملــة والفلحيــن .وهـذا
أ
يعني أان المهام الخــرى مثــل وحــدة الحملـم أاو التنســيق الثــوري الــخ هـي مهـام ثانويــة نخضــعها للمهمـة الرئيســية مــع التاكيـد
على أان ثانوية مهمة محددة ل يعني هامشيتها أاو تفاهتها.
أ
رغم الهمية الكبرى للنقاش حول المهمة المركزية والمهمة الرئيسية ،فإن الرفيق الثالث هو الذي أاثار وحده هذه المسالة
وبشكل جزئي أاثناء النقاش.
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فمن جهة أاولــى إن الرفيــق يعتــبر " أان المهمـة المركزيــة هـي إنشــاء المنظمــة والمهمـة الرئيســية هـي بنــاء الحــزب البروليتــاري،
وذلك ،فإن المهمة الرئيسية تتطلــب وقتــا أاطـول مــن الـوقت الـذي تتطلبـه المهمـة المركزيـة ،والــتي تعنـي المهمـة المباشـرة
الحالية".
فعلوة علـى مـا طرحتــه أاعله والــذي يجيــب فـي أرايــي علـى نقـد الرفيـق ،فــإنني أاضــيف أان الرفيــق يفكــر كمـا لـو كــانت المهمـة
أ
أ
الرئيســية والمهمــة المركزيــة مطروحــة فقــط بالنســبة لعضــاء المنظمــة )وهــذا منطقــي فــي تصــور الرفيــق الــذي يعتــبر بــان
منظمتنا تشـكل نـواة الحـزب البروليتــاري أ
،وانهـا هـي الـتي ســتتحول إلـى الحـزب البروليتــاري( ،وثانيــا إن عامـل الزمـان ليـس
في نظري العامل الذي يسمح بالتمييز بين ما هو رئيسي أاو ما هو مركزي ،فمــا هـو مركــزي يمكــن أان يكــون رئيســيا أاو ثانويــا.
وعلى سبيل المثال رغم أان مهمة بناء الحــزب هـي المهمـة المركزيـة للثــوريين ،فـإن هـذه المهمــة تكـون فــي ظــروف محـددة،
ظرو ف الستيلء على السلطة مثل ،ثانوية بالمقارنة مع القضاء على السلطة القائمة وبناء السلطة الشعبية.
مــن جهــة ثانيــة إن الرفيــق يعتــبر أانــه ل داعــي لتبنــي شــعار "بنــاء المنظمــة كمنظمــة ثوريــة مكافحــة صــلبة ومتجــدرة وســط
أ
الطبقة العاملة والفلحين" أوانه يجب ال كـتفاء بشــعار "بنــاء المنظمـة كمنظمـة ثوريـة" لن ذلـك يتضـمن كـل القضــايا الـتي
أ
جاءت في الشعار السابق ،بالضافة إلى أانه يعطي مكانة بارزة لكلمة الثورية" على عكس الشعار الول الذي يعطــي معنــى
أ
هامشي لكلمة الثورية" إنني ل أاعتقد ان الثورية مهمشة في الشعار الول بينما هذا الشعار يسمح بتجســيدها فــي خصــائص
ملموســة يجــب العمــل علــى توفيرهــا فــي المنظمــة فــي الظــرف الحــالي ،وهــذه الخصــائص هــي الكـفاحيــة والصــلبة والتجــدر
أ
وس ــط الطبق ــة العامل ــة والفلحي ــن ،والش ــعار الول يعط ــي ص ــورة ناص ــعة لواق ــع المنظم ــة ال ــذي يج ــب تج ــاوزه ،ض ــعف
الكـفاحيــة ،الهشاشــة )او ضــعف الصــلبة( والطــابع الــبرجوازي الصــغير لتشــكيلتها الطبقيــة :إن الشــعار المجســد للمهمــة
الرئيســية وفــي صــيغته المطولــة يــذكرنا فــي كــل لحظــة بمهامنــا الحيويــة ،بنــاء منظمــة صــلبة ،بنــاء منظمــة مكافحــة ،تجــدير
المنظمة وسط الطبقة العاملة والفلحين ،وهذا ما يسمح به الشعار المقترح من طرف الرفيق ،والذي يكـتفي بطرح عام،
عوض ان يجسد المهام الحيوية الملموسة.
 (3البرنامج المرحلي:
آ
آ
إن مجمــل الرفــاق أاصــحاب "ملخــص اراء" يتفقــون علــى مضــمون البرنامــج المرحلــي ،لكــن مــا يهمنــي هنــا هــو مناقشــة اراء
أ
الباحث الول إل أانه يتفق عليه كبرنامج دعائي ،وليس كبرنامج مرحلي.
وقبل الدخول في النقاش أاذكر ببعض ما جاء في أارضية "القضايا التكـتيكية" حول البرنامج المرحلي:
أ
"إن البرنامج المرحلي التكـتيكي ليس سوى التركيز الملموس للمطالب والمطامح الجماهيرية ال كـثر إلحاحــا ،والــتي تكــون
أ
الجماهير مستعدة أاو على أاهبة السـتعداد للمسـاعدة مـن أاجـل تحقيقهــا" ...وتضــيف الرضـية" :يطـرح علـى المنظمـة تحديــد
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برنامجهــا المرحلــي التكـتيكي فــي كــل فــترة مــن فــترات تطــور الصـراع الطبقــي ،وذلــك مــن أاجــل المســاهمة فــي تقــديم كـفــاح
الجماهير وقيادتها كلما أامكن دلك.
هكذا ،تم تحديد البرنامج المرحلي وهو برنامج يجب أان يكون نابعا من واقع الجمــاهير ومــن اســتعداداتها ،ودور المنظمــة
ليــس هــو فــرض برنامــج مرحلــي مــن الفــوق ،وانمــا النطلق مــن التحركــات المرحليــة الملموســة للجمــاهير ومــن اســتعداداتها
الفعليــة مــن أاجــل الصــياغة البرنامجيــة للمطامــح الملحــة للجمــاهير .إن هــذا البرنامــج مطــروح إذن للنضــال علــى أاساســه،
وليس فقط للدعايـة ،فالبرنامــج الـدعائي ،بالضـافة إلـى بنـود البرنامــج المرحلـي ،يتضـمن كافـة بنـود برنامــج الثـورة الوطنيـة
أ
الديمقراطية الشعبية ،بما في ذلك الدعاية للثـورة الديمقراطيــة الشـعبية ،كمـا يتضــمن الدعايـة للبرنامــج القصـى للمنظمـة:
الثورة الشتراكية ودكـتاتورية البروليتاريا ،ويتضمن كذلك الدعاية لمختلف القضايا الستراتيجية في الثورة المغربية إلخ...
ان البرنامــج المرحلــي ،ل يمكــن تــبرير وجــوده ،إل كبرنامــج يتــم النضــال علــى أاساســه ،وتهيــئ الشــروط حــال للنضــال علــى
أاساســه مــن طــرف المنظمــة ،ومــن طــرف كــل المناضــلين المرتبطيــن بهــا مــن قريــب أاو مــن بعيــد .لهــذا كــان علــى الرفيــق أان
ينتقــد البرنامــج مــن هــذا المنطلــق ،فيــبين مــا هــو ثــوري فــي هــذا البرنامــج ،ولمــاذا ل يمكــن للمنظمــة وللمرتبطيــن بهــا أان
أ أ
يناضلوا على أاساسه .عوض دلك ،فقد اعتبر الرفيق " أان طرح برنامج مرحلي للمنظمة سـابق لوانـه لنـه يقفـز علـى الواقـع".
أ
أ
إننــي أاعتــبر أان طــرح برنامــج مرحلــي للمنظمــة مســالة ضــرورية بالنســبة ليــة منظمــة تريــد أان تناضــل مهمــا كــان ضــعف هــذه
المنظمة ،وما يمكن الختلف حوله هو مضمون هذا البرنامج ،وليس وجوده.
ان المنظمـة فـي حاجـة للتمييـز بيــن مـا يجــب النضـال مـن أاجلـه حـال ،مـا يجــب تهيـئ الشــروط للنضــال مـن أاجلـه فـي أاقـرب
وقت ،ما يجب تهيئ الشروط للنضال من أاجله على المدى البعيد ،إن عدم القيام بهذا التمييز يؤدي بالضرورة إلى الخلــط
بين البرنامج المرحلي التكـتيكي وبين برنامج الثورة الوطنية الديمقراطية الشعبية ،وبين البرنامج الدعائي.
إن عدم تحديد المنظمة لبرنامج مرحلي سيؤدي بالضرورة إلى التخبط ،إلى إغفال مهام نضالية يمكن النضال من أاجلها أاو
إلى طرح مهام للنضال لم يحن الوقت بعد للنضال من أاجلها .وخلفا لمـا يعتقــده الرفيــق فــإن البرنامــج المرحلــي لــن يكــون
"تتويجا لمرحلة من التجدر والنضال" ولكنه أاحد شروط التجدر والنضال .فهل يمكن للمنظمة أان تتجــدر أوان تناضــل مــع
الجمــاهير إذا لــم تحــدد مثل هــل الثــورة الوطنيــة الديمقراطيــة الشــعبية أاو الشــتراكية مهمــة مرحليــة او دعائيــة؟ أالــم يحــن
الوقت للستفادة من تجربة المنظمة وتجاوز الخلط بين ما هو استراتيجي وما هو تكـتيكي ،بين ما هــو دعــائي وبيــن مــا هــو
مرحلــي؟ إننــي أاعتــبر أان إحــدى شــروط هــدا التجــاوز يكمــن بالــذات فــي تحديــد برنامــج مرحلــي واقعــي .وهــذا هــو مــا يجــب أان
يصبح محط نقاش عوض مناقشة ضرورة أاو عدم ضرورة البرنامج المرحلي.
 (4وحدة الحملم:
أ
 -إن أاول مسالة يجب أان
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أ
بالنســبة للتعريــف الول :إن الحملــم هــي مجمــوع الفصــائل الــتي تشــكلت تاريخي ــا منــد بدايــة الســبعينات كمنظمــات أاوآ
أ
مجموعات ،والحملم تشــكلت تاريخيــا فـي منظمـة "إلـى المـام" ومنظمـة "  23مــارس" ومنظمـة "لنخـدم الشـعب" .أامـا الن
أ
أ
فحسب هدا المنظور ،فإن الحملم لم يعد لها وجود ول توجد سوى منظمة "إلــى المـام" .وخــارج "إلــى المـام" ليــس هنــاك
سوى بعض أاو مجموعات من المثقفين تتبنى الماركسية اللينينية.
 أاما التعريف الثاني وهو التعريف الذي أاتبناه وهو أان الحملم تتكون من كافة المنظمات والمجموعــات والعناصــر الثوريــةأ
التي تتبنى الماركسية اللينينية كاساس نظري وكمرشد في العمل ،والتي تعمل من اجل بنــاء الحــزب البروليتــاري كمهمــة ل
أ
تقبل التاجيل.
 عن ــد انفج ــار أازم ــة الحمل ــم من ــذ بض ــع س ــنوات  ،ق ــامت العناص ــر والمجموع ــات التص ــفوية ،اس ــتنادا عل ــى انفج ــار بع ــضالمنظمات والمجموعات بالطعن في شرعية الحملم ،ومنهم من اعتبر ان الحملم مجرد "تطفل على الصـراع الطبقــي" .وقــد
أ
أ
أراى هــؤلء التصــفويين فــي أازمــة الحملــم تاكيــدا لطروحــاتهم .وقــد عجــزت العناصــر الصــامدة داخــل الحملــم علــى مواجهــة
أ
الطروحات التصفوية ،وذلك بسبب منظورها وتصورها للحملم كمجموعة من المنظمات محددة تاريخيا .أواعتقــد شخصــيا
أ
أ
أان التصور المبني على التحديد الول للحملم )باعتبارها تســاوي "إلــى المــام" 23" +مــارس" " +لنخــدم الشــعب"( لــم يكــن
أ
في استطاعته مواجهة الطروحات التصفوية .أاما التصور الثاني فهو يعتبر أان وجودا لطبقة عاملــة كطبقـة مســتقلة المصــالح
أ
أ
أ
والهــداف مســالة ل جــدال فيهــا ،أوان ضــرورة بنــاء حزبهــا المســتقل مســالة ل جــدال فيهــا كــذلك ،مــن هنــا تنبــع الضــروررة
التاريخية لحركة اجتماعية فكرية سياسـية تنظيميـة تهـدف إلـى بنـاء هـدا الحـزب ،وهـذه الحركـة هـي الحملـم .إن المشــروعية
التاريخية للحملم )او الحركة الثوريــة المغربيـة( نابعــة إذن مــن الضــرورة التاريخيــة لبنــاء الحــزب المســتقل للطبقـة العاملــة،
آ
هــذا الحــزب الغيــر موجــود لحــد الن .أامــا المكونــات الملموســة للحملــم ،فهــي تختلــف مــن فــترة إلــى أاخــرى ،فهنــاك فصــائل
ثورية تبرز للوجود وهناك أاخرى تندثر والحملم باقية بقاء ضرورة بناء الحزب المستقل للطبقـة العاملـة .إننــا نلحــظ تفكــك
أ
منظمتي"  23مارس" ،و "لنخدم الشعب" ،ويمكن للمنظمة "إلى المـام" كـذلك أان تتفكــك أوان تنــدثر إذا لــم تتمكــن مــن
التقدم في إنجاز مهمتها الرئيسية ،لكن الحملـم مـع ذلـك سـتبقى موجـودة متخـذة أاشـكال أاخــرى .هـذا هـو تصــوري للحملـم،
كحركة اجتماعية هدفها بناء الحزب المستقل للطبقة العاملـة .ومــن هـذا المنطلـق أاعتــبر أان وحـدة الحملــم التدريجيــة وعلـى
أ
أاسس مبدئية مسالة ضرورية ستفرض نفسها على كل الثوريين الحقيقيين في بلدنا ،مـن هنـا أاعتـبر أان مـا طـرح فـي أارضــية
القضايا التكـتيكية حول ضرورة وحدة الحملم كمسلسل مرحلي وعلى أاسس مبدئية ،اعتبره صحيحا.
آ
آ
*بالنسبة للرفاق اصحاب "ملخص اراء حول قضــايا التكـتيــك" إن التجــاه العـام رغــم التفــاوت الموجـود فـي الراء هـو اعتبــار
الحملم لم تعد موجودة وبالتالي ل فائـدة مـن الحــديث عـن وحــدة الحملـم ،و مفهـومهم للوحـدة هـو الوحـدة مـع المناضـلين
أ
أ
أاي بعبارة صريحة إدماجهم داخل منظمة "إلى المام" ،وفي انتظار ذلك يتم العمل المشترك مع "المناضلين كافراد".
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أ
أ
هكذا سطر الرفيق الول ":فالكلم حاليا على توحيد الحملم لغو مثالي لنه لم تبق هنــاك "حملــم" يمكــن توحيــدها...لكــن
أ
هــذا ل يعنــي أان ليــس هنــاك مناضــلين ملتحميــن بــالحملم خــارج منظمــة "إلــى المــام" هــذا شــيئ حاصــل ،لكــن لــن يتــم فــي
أ
نظري اللتحام بهم عبر توحيد فصائل قد يكونوا متواجدين داخلها ولكن كافراد فقط".
أامــا الرفيــق الثــالث فهــو" :يعتــبر أال وجــود لهــا " أاي الحملــم ومــا يوجــد هــو تيــار ماركســيين لينينييــن والمناضــلين المخلصــين
أ
فهــم قلــة" ثــم يضــيف الرفيــق" :فــي مســالة بنــاء الحــزب مــن غيــر الصــحيح اعتبــار انفســنا كطــرف فقــط ،بــل يجــب أان نعتــبر
أانفســنا كطــرف وحيــد ،إن الصــحيح هــو أان تطــرح المنظمــة علــى نفســها مبـ أـدا بنــاء الحــزب الثــوري ،وهــذا ل ينفــي مســاهمة
آ
الخرين ول ينفي كذلك أان تتحول المنظمة من نواة الحزب إلى ذلك الحزب".
أ
آ
إن منظــور الرفــاق منظـور حلقـي يجعــل منــا كـل شـيء ،ومــن الخريــن ل شـيء ،وفــي أاحســن الحــوال عنصــر ثــانوي ،عنـدما
أ
أ
يتعلق المر ببناء الحزب الثوري ،أاي أان هذا المنظور الهيمنـي ليــس مــن شـانه أان يقــف أامــام تقـدم وحـدة الحملــم فحســب،
أ
أ
بل من شانه أان يجعــل المجموعــات والعناصـر الماركسـية اللينينيـة الخــرى تنفـر حـتى مـن العمــل القاعـدي المشــترك معنـا.
هذا المنظور الحلقي الهيمني حملناه خلل فترة معينة من تجربتنا وبـ أـدانا نتخلــص منـه تــدريجيا ،وهـا هـو يــبرز مــن جديــد،
مما يدل على أاننا لم نناقش هده القضايا بما فيه الكـفاية.
*امــا الرفيــق صــاحب الـ أراي الثــاني فــإنه ل ينفــي وجــود الحملــم لكنــه يعتــبر أان "الرغبــة فــي إنجــاز الوحــدة حاليــا هــو مــن بــاب
العاطفــة و يــؤدي إلــى نتائــج ســلبية ،ويضــيف الرفيــق "حاليــا مــا يجــب فعلــه هــو دعــوة الماركســيين اللينينييــن إلــى التجــدر
وسط الطبقة العاملة والفلحين".
أ
إن الرفيق يطرح مسالتين تستوجبان النقاش :توقيت الوحدة وعلقة الوحدة بالتجدر:
أ
أ أ
فيما يخص المسالة الولى ،إن أارضية القضايا التكـتيكية لم تطرح في أاي مكان بان الوحدة ستكون عملية فوريــة ،أاو أانــهستتم "حاليا" بل طرحت على عكس ذلك الوحدة كمسلسل نضالي تدريجي ،إن وحدة الحملــم كمــا ظهــر ذلــك مــن خلل
التجربــة الملموســة ليســت عمليــة ســريعة يمكــن أان تتــم بيــن عشــية وضــحاها بــل هــي مسلســل نضــالي ،بمعنــى ذلــك أان
الوحــدة ســتتم عــبر مراحــل قــد تمــر مــن النضــال القاعــدي المشــترك بيــن مناضــلي الحملــم المنتميــن لتنظيمــات مختلفــة .ان
التنســيق القاعــدي والقيــادي لتحركــات نضــالية مشــتركة مــرورا بالعمــل الجبهــوي فــي مختلــف المجــالت السياســية والدعائيــة
والنضالية والتنظيمية وانتهاء بالندماج العضوي في منظمة ثورية موحدة "...إن الوحدة الندماجيــة غيــر مطروحــة حاليــا،
وماهو مطروح ،هـو النضــال القاعــدي المشـترك ،ثــم التـداعي للحــديث عــن المجموعـات الماركســية اللينينيـة وعــن خطـوات
آ
عملية أاخرى يهدف إلى تقريب الراء وتوحيد الممارسات النضالية داخل الحملم.
 اما فيما يخص علقة الوحدة بالتجدر ،فإن الرفيق يشترط قيام الوحدة بالتجـدر ،وبالتــالي ل داعـي للحــديث عــن الوحــدةم ــا دام التج ــدر ل ــم يت ــم .أام ــا أارض ــية القض ــايا التكـتيكي ــة فتط ــرح "إن وح ــدة الحمل ــم تش ــكل إل ــى ج ــانب تج ــدر المنظم ــات
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أ
الماركسية اللينينية وسط الطبقة العاملة والفلحيــن إحــدى الخطــوات الساســية علـى طريــق بنـاء الحـزب المسـتقل للطبقــة
العاملة ،الحزب الثوري المغربي المنشود".
أ
إن الرضية ل ترهن إذن مسلسل الوحدة بإنهاء مسلسـل التجـدر ،بــل تطـرح مسلسـل الوحـدة كمسلسـل مـوازي لمسلسـل
أ
التجدر ،رغم أان الولوية تبقى للتجدر الذي يظل المهمة الرئيسية للمنظمة.
صــحيح أان تجــدر المنظمــات الماركســية اللينينيــة وســط الطبقــة العاملــة يشــكل عــامل أاساســيا فــي الــدفع بعمليــة الوحــدة،
أ
وذلــك نظـرا للمصــالح الواحــدة للطبقــة العاملــة الــتي تــدفع نحــو وحــدتها السياســية والتنظيميــة .لكنــه ل يجــب أان ننســى بــان
تقـدم مسلسـل الوحــدة يســاهم بــدوره فـي الــدفع بعمليـة التجــدر .لهـذا ل يمكــن أان نرهــن الوحــدة بالتجــدر ونؤجلهــا إلــى غايــة
انتهاء مسلسـل التجـدر ،إن تقـدم مسلسـل الوحـدة رهيـن بمـدى تقـدم المنظمـات الماركسـية اللينينيـة فـي توحيـد ممارســتها
النضالية وتوحيد منظورها الفكري والسياسي .بعبارة أاخرى إذا كان التجدر وسط الطبقة العاملة بالخصــوص يخلــق شــروط
مواتيــة هائلـة لتقــديم الوحــدة ،فــإنه رغــم ذلـك ل يمكــن رهــن الــدفع بعمليـة الوحــدة بالتجــدر .إن مـا هـو ضــروري هـو التفـاق
أ
كشرط من شروط الوحدة الساسية على التجدر كمهمة رئيسية للمنظمة الماركسية اللينينيــة الموحــدة ،أان نفــس المشــكل
يطـرح بالنسـبة لسـتقطاب عناصـر تنتمـي طبقيــا للبرجوازيــة الصـغيرة إلـى المنظمـة ،إن المنظمـة مـا تـزال تســتقطب عناصـر
ثوريــة ماركســية لينينيــة للمنظمــة رغــم النتمــاء الطبقــي للبرجوازيــة الصــغيرة وكشــرط مــن شــروط الســتقطاب هــو الســتعداد
أ
العملي للنتحار الطبقي للتجدر والبلترة ،مع العلم أان الولوية في الستقطاب يجب ان تعطى للمناضلين العمال.
إن شرط التجدر ليـس فقــط شـرطا مواتيــا هـائل للـدفع بعمليـة الوحـدة ،بـل هـو شـرط أاساسـي لتصـليب أايـة منظمـة ماركسـية
أ
أ
لينينية ،ومن هنا طرحت مهمة التجدر على أراس قائمة مهامهـا وكمسـالة حيويـة لتقــديم مهامهـا الخـرى ،لكـن سـيكون مـن
أ
الخاطئ تماما أان ترهن المنظمة الشروع فـي مهامهـا الخــرى أاو فـي تهيئتهــا بالنتهـاء مـن عمليـة التجــدر حـتى ولـو كـان تجــدرا
نسبيا.
 (5التنسيق الثوري:
أ
إن الرفــاق قــد عــالجوا مســالة العلقــات بيــن كافــة القــوى الثوريــة بنفــس المنظــور الــذي عــالجوا بــه العلقــات بيــن القــوى
الماركسية اللينينية.
أ
أ
فبالنسبة للرفيق الول" :إن الكلم عن تنسيق القوى الثورية بمعنى تنسيق قيادي وقاعدي مســالة خاطئــة علــى المســتوى
أ
التكـتيكي ،لنــه يحــدد مهمــة ل تتــوفر شــروط إنجازهــا علــى المســتوى التكـتيكي وســتظل حــبرا علــى ورق" .ويضــيف الرفيــق
الثــاني" :فــي اعتبارنــا ل يمكــن أان يكــون هنــاك تنســيق جــدي بيــن القــوى الثوريــة حاليــا أواقصــى مــا يمكــن أان تقــوم بــه هــو
تكـثيف الدعاية حول ضرورة الوحدة النضالية وسط الجماهير".
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أ
لــن أاطيــل فــي الجــواب علــى هــذه الطروحــات المنبثقــة فــي أرايــي مــن نفــس المنظــور الحلقــي والنعزالــي الموجــود ليــس فقــط
داخــل منظمتنــا ،لكــن داخــل كافــة المنظمــات والمجموعــات الثوريــة ،إن كــل واحــدة منهــا تعتــبر انهــا صــاحبة المواقــف
آ
الســديدة أوانهــا لــن تنســق مــع الخريــن أاو تعمــل معهــم إل بعــد أان تقــدم عملهــا السياســي والتنظيمــي وبعبــارة أاخــرى بعــد أان
أ
تخلق شروط الهيمنة على المنظمات والمجموعات الخرى.
أ
واكـتفي هنـا بتســجيل نقطـة أاساسـية :إن أارضـية القضــايا التكـتيكيــة ل تطـرح التنسـيق كمسـالة فوريـة بــل تطرحـه كمسلسـل
نضـالي تــدريجي يجــب العمـل علـى تـوفير شــروط تحقيقــه بالصـراع الـديمقراطي البنـاء وبالعمــل النضـالي القاعــدي المشـترك،
أوان شروط التنسيق الثوري لن تتوفر تلقائيا بل يجب العمل علـى توفيرهــا ،فهنــا تكمــن مصــلحة الجمــاهير والقــوى الثوريــة
آ
في ان واحد.
 (6إعادة البناء مهمة الجميع:
يلحظ أاحد الرفاق" :من بين القضايا التي أاغفلتها أارضية القيادة هي قضية القوى السياســية وكيفيــة التعامــل معهــا انطلقــا
أ
أ
من أاوضاعها الراهنة ،ثم كيفية التعامل مع القوى الرجعية .كما أان الرضية لم تتنــاول القضــية المازيغيــة ،ويضــيف رفيــق
أ
آ
اخر "لم تتطرق الرضية إلى موقف المنظمة من الحركات السـلمية فـي المغــرب .إن بلــورة تكـتيــك جــدي يتطلــب الهتمــام
أ
أ
بهذه المسالة" ،إذا استثنينا مسالة الوحدة النضالية للجماهير ،فإن انتقادات الرفاق صحيحة.
لكن النقد الذي يمكن توجيهه إليهم ،هـو لمـاذا لـم يقومـوا بطـرح أافكـار ولـو أاوليـة حــول هـذه القضــايا حـتى ينطلـق النقـاش
أ
فــي جميــع القضــايا؟ الــم يحــن الــوقت بعــد لنفهــم بــان البنــاء السياســي والتنظيمــي ،هــو مهمــة الجميــع ،مهمــة كافــة اللجــان
والخليا وكافة أا عضاء المنظمة ،إنني اعتبرهاتنطيمية وبل بالنســبة للمنظمـة لــن تتقـدم علــى طريــق النشــاء كمنظمـة ثوريــة
مكافحة صلبة متجدرة وسط الطبقة العاملة والفلحين ما لم تتحول فكرة "إعادة البناء مهمة الجميع" إلى قوة مادية.
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خلصة الندوة حول القضايا التكـتيكية في خط المنظمة

1

خلصة عامة حول القضايا التكـتيكية في خط المنظمة :
أ
)(1غي ــاب الرب ــط بي ــن الس ــتراتيجية والتكـتي ــك ،إذ أان ــه م ــن الهمي ــة أان يك ــون عن ــدنا نس ــق بي ــن التكـتي ــك
والســتراتيجية  -ولــذا يجــب توضــيح العلقــة بيــن الســتراتيجية والتكـتيــك ،بارتبــاط مــع معرفــة معمقــة للواقــع
المغربي ،سواء على المستوى النظري أاو على مستوى الممارسة.
أ
 (2حول الدعاية لمنظمة "إلى المام" كمنظمة شيوعية :
إن الدعاية للمنظمة كمنظمــة شـيوعية علـى المســتوى الجمـاهيري ليســت صــحيحة ،وذلـك نظـرا لواقــع مجتمعنـا
الحــالي ،ولســيطرة الرجعيــة علــى جميــع وســائل الدعاي ــة – فــي حيــن يج ــب علينــا الدعاي ــة الجماهيري ــة للفكــر
أ
الماركسي -اللينيني ،والحتفاظ في الظرف الراهن بتســمية "منظمــة إلــى المــام" والتوقيــع بهــذه التســمية* )انظــر
الهوامش(.
كما أان الندوة أاكدت تشبتنا بالفكر الماركسي – اللينيني وبهويتنا كمنظمة شيوعية.2
 (3حول البرنامج النضالي:
هناك اتفاق بشكل عام على البرنامج النضالي فيما عدا النقط التالية :
أ
النص،اما التي تحمل أارقاما فهي من وضع موقع  30غشت.
الهوامش التي تحمل علمة نجمة )* ( هي أاصلية في
 1ـ الوثيقــة صــدرت فــي العــدد الخــاص مــن نشــرة "الشــيوعي الــذي تضــمن خلصــات نــدوة الــداخل المنعقــدة أايــام 30-29-28مــن ينــاير
.1983وقد أاعلن أاغلب المشاركين فيها عن اتفاقهم مع وثيقة"حول القضايا التكـتيكية في خط المنظمة" ما عدا مشارك واحد الـذي كـان
على صواب حينما تحفظ على التفاق انطلقا من غياب استراتيجية ليكون هناك تكـتيك.عموما الوثيقة تعلـن اتفاقهـا علـى تكـتيـك بـدون
أ
آ
اســتراتيجية ،وكــذلك تخلــي أاصــحابها عــن اســم المنظمــة الصــلي "المنظمــة الماركســية اللينينيــة المغربيــة"إلــى المــام" "لصــالح اســم اخــر
هــو"منظمــة إلــى المــام" ،وقـد شـكل هــذا أا ولــى التخليــات عــن الماركســية اللينينيــة،وابتداء مــن هــذه اللحظــة تغيــر اســم المنظمــة لتصــبح
أ
مجرد "منظمة إلى المام" ،أواصبح التحريفيون الجدد يعتبرون المنظمة مجرد حركة.
أ
* ـ قررت الندوة رفع توصية حول التوقيع باسم "منظمة إلى المام".
 2ـ إن هــذا الدعــاء ،لــم يكــن ســوى ذرا للرمــاد فــي العي ــن،علما أان كــل التراجعــات عــن الخــط الثــوري للمنظمــة فــي هــذه الفــترة )-1980
أ
)(1985اس ــهامات م ـ ــاو،الستراتيجية الثوري ـ ــة،الخط المم ـ ــي،المفهوم اللينين ــي للح ـ ــزب،منظمة المح ــترفين الث ـ ــوريين،اسم المنظم ــة
الماركسي اللينيني،تبني اطروحات اليمين الصلحي (.......قد تم تحت يافطة "الماركسية اللينينية" ،وهذا تاكـتيك تحريفي قديم.
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أا – فــي اعتبارنــا أان شــعار "الســلم الفــوري" حــول الصــحراء الغربيــة شــعار خــاطئ فــي الظــرف الراهــن ،وتتبنــى
آ
النــدوة الطــرح التــي  -:إج ـراء اســتفتاء فــي الصــحراء الغربيــة بعــد انســحاب الدارة والجيــش الملكييــن منهــا ،مــع
ال ــتركيز عل ــى فض ــح تبع ــات الح ــرب وانعكاس ــاتها القتص ــادية والجتماعي ــة والسياس ــية عل ــى أاوض ــاع الجم ــاهير
الشعبية المغربية.
ب – فيم ــا يخ ــص النقط ــة المتعلق ــة بالقض ــية الفلس ــطينية ،إنن ــا نتبن ــى المواق ــف المبدئي ــة لمنظم ــة التحري ــر
الفلسطينية أال وهـي :حـق الشـعب الفلســطيني فــي تقريـر مصـيره وحقــه فـي إقامــة دولتــه الديموقراطيـة المســتقلة
واعتبارمنظمة التحريرالفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسـطيني ،ونناضـل علــى أاسـاس هـذه
المواقف المبدئية جماهيريا .
أ
ج – فيما يخص نقطة "دعم كـفاح الم أراة" من أاجل انتزاع حقوقها الديموقراطية كام أراة وكام ،وضمان مســاواتها
مــع الرجــل "يجــب تعويضــها ب  :دعــم كـفــاح الم ـ أراة مــن أاجــل مســاواتها مــع الرجــل علــى المســتوى القتصــادي
والجتم ــاعي والسياس ــي والثق ــافي ،وم ــن أاج ــل ان ــتزاع حقوقه ــا الديموقراطي ــة وحقه ــا ك ــام أراة* )انظ ــر اله ــوامش(
)وتدقيق هذا الشعار في كل قطاع بارتباط مع تطور الحركة النسوية المغربية(.
 (4التعامل مع الحركات الديموقراطية* )انظر الهوامش(.
آ
 ضرورة توضيح الفاق بالنسبة للمناضلين الديموقراطيين.آ
 ضــرورة توضــيح افــاق الحركــات الديموقراطيــة كحركــات تناضــل نضــال ديموقراطيــا ذا أافــق ثــوري علــى أاســاسبرنامج ديموقراطي يخدم الستراتيجية الثورية.
 (5حول العمل الشرعي والعمل السري :
واضح بالنسبة للندوة أان المنظمــة ل تطـرح علــى نفســها العمـل فــي الشـرعية كمنظمـة ،وواضـح كـذلك أانــه يجــب
استغلل كل المكانيات التي يسمح بها القانون في ظل النظام القائم ،وكذلك التي تفرض على النظام في ظل
موازين قوى معينة ،للعمل الشرعي وتوظيفه لنجاز المهام المطروحة على المنظمة ،شرط أال يكون ذلك علــى
حساب إنجاز مهامنا الثورية.
 (6حول وحدة الحملم :
* ـ قررت الندوة رفع توصية حول قضية أ
المراة
* ـ قررت الندوة رفع توصية حول التعامل مع الحركات الديموقراطية
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يجــب ال كـتفــاء فــي الظــرف الراهــن،وفي ظــل الوضــع الحــالي للحملــم بالدعايــة لوحــدة الحملــم دون الــدخول فــي
تحديد لوازمها.
أ
 (7ترى الندوة أانه يجب نشر البرنامج النضالي مع توضيح السس التي تربطه بالستراتيجية.
 ( 8صــادقت النــدوة بالجمــاع علــى مجمــل هــذه الخلصــات باســتثناء الخلصــة رقــم  1والــتي يطــرح أاحــد الرفــاق
بالندوة عوضها التحفظ التالي  :أاتحفظ على نص القضايا التكـتيكية فــي خــط المنظمــة ككـل انطلقـا مـن أان هـذا
التكـتيك ل يستند علــى اســتراتيجية صــحيحة ول علــى واقــع البلد ،وبالتــالي ل اتفـق مـع هـذا النــص ،كمـا اسـجل
أانه سقط في المثالية كما سقط فيها نص القضايا الستراتيجية.
الشيوعي،العدد الخاص بخلصات ندوة الداخل،فبراير .1983
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1

 (2المهام العاجلة لمنظمتنا

أ
ســبق لنــا أان تطرقنــا قــي نــص ســابق "وضــعية المنظمــة والمتطلبــات العاجلــة لعــادة البنــاء" 2لمــا أاســميناه بازمــة
أ
المنظمــة ولمهمــة المنظمــة الرئيســية الــتي تكمــن فــي "إعــادة البنــاء إلــى المــام" كمنظمــة ماركســية لينينيــة صــلبة
وراسخة جماهيريا" ،كما سبق لنا أان حددنا برنامج العمل الداخلي الذي يستهدف فــي إنجــازه إعــادة بنــاء الخــط
أ
السياس ــي للمنظم ــة وتهي ــئ الم ــؤتمر الول .كم ــا تطرقن ــا ف ــي ه ــذا الن ــص إل ــى ض ــرورة إص ــدار النش ــرة المركزي ــة
أ
أ
الجماهيرية "إلى المام" كداعية ومحرض ومنظم جماعي والنشـرة المركزيــة الداخليــة "الشـيوعي" كـاداة أاساسـية
لتنظيم الصراع الديمقراطي وسط المنظمة".
والهــدف مــن هــذا النــص الــذي نعتــبره مكمل للنــص الســابق ،هــو فتــح نقــاش معمــق وســط المنظمــة مــن أاجــل
تحديــد مهــام المنظمــة الجماهيريــة ،وتحديــد مهامهــا فيمــا يخــص مهــام الحركــة الماركســية اللينينيــة )الحملــم(،
وفيما يخص الثوريين والديمقراطيين المغاربة لمجابهة العدو المشترك ،وفيما يخص المسالة الصحراوية.
المهام الجماهيرية للمنظمة
نعنــي بمهامنــا الجماهيريــة المهــام المتعلقــة بالعمــل الجمــاهيري-النقــابي والسياســي -وبالعمــل التنظيمــي وســط
مختلف الطبقات والفئت الشعبية.
أ
قلنــا ســابقا أ،ان مهمتنــا الرئيســية كاعضــاء فــي المنظمــة هــي "إعــادة بنــاء منظمتنــا كمنظمــة م.ل صــلبة وراســخة
جماهيريا" ،ولقد أاصبح مـن البـديهي بعـد عشــر سـنوات مــن الممارســة بإيجابياتهــا وسـلبياتها أانــه يســتحيل إنجــاز
هــذه المهمــة بــدون التجــدر وســط الجمــاهير ،أوانــه ل يمكــن بنــاء منظمــة م.ل صــلبة بــدون التجــدر وســط الطبقــة
أ
العاملــة والجمــاهير ذات المصــلحة الساســية فــي الثــورة والــدرع الــواقي للثــوريين الماركســيين اللينينييــن  .وقــد
 1ـ تعتــبر الوثيقــة مــن أاوائــل الوثــائق الــتي صــاغتها "القيــادة الجديــدة" صــاحبة مــا ســمي ب "مسلســل إعــادة البنــاء" ابتــداء مــن دجنــبر
أ
.1979وقـد سـبق لنـا التطـرق لهـا فـي وثـائق سابقة،ولــن نكررنفـس الملحظـات الساسـية حولهــا ،ونكـتفــي هنـا ببعـض الهـوامش لتسـهيل
القراءة والفهم.
أ
أ
أ
 2ـ تعود هـذه الوثيقـة لنفـس فـترة ســابقتها ،اي ،انهـا جـاءت بعـد صـدور قـرارات 12نونـبر )1979اي دجنـبر (1979الـتي قطعـت نهائيـا مـع
التجــاه الصــلحي الجديــد والتجــاه الفوضــوي داخــل المنظمــة.وكل الوثيقــتين أاشـرتا رســميا علــى بدايــة الصـراع بيــن التيـار الثــوري والتيــار
التحريفــي الجديــد داخــل المنظمــة).للمزيــد مــن المعطيــات انظــر الدراســة الــتي أاصــدرها موقــع 30غشــت تحــت عنــوان" مسلســل تصــفية
أ
المنظمة الماركسية اللينينية المغربية "إلى المام".(.........
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أ
أ
تبنــت المنظمــة منــذ نشــاتها شــعار "اللتحــام بالجمــاهير" -وقــد ظــل هــذا المفهــوم – فــي المرحلــة الولــى لنشــاط
المنظمة والمتسمة بسيادة العفويـة – عائمـا مــن حيـث مضـمونه الطبقـي ،وجــاءت النـدوة الوطنيـة 3لتـدقق هـذا
الشعار ،ولتؤكد على ضرورة "التجدر وسط الطبقة العاملة" ،والسؤال المطــروح هنــا هـو لمــاذا فشــلت المنظمــة
رغــم تبنيهــا هـذا الشــعار فــي تحـويله إلــى واقــع ملمــوس؟ لمـاذا كـانت المنظمــة ترفــع شـعار التجــدر وســط الشــبيبة
المثقفة؟ إن تقييما نقديا صريحا لتجربة منظمتنا هـو الـذي سـيمكننا مـن الجــواب علــى هـذا السـؤال ،وهـو الـذي
أ
يمكنن ــا ف ــي نف ــس ال ــوقت م ــن اس ــتخلص دروس ثمين ــة تجنب ــا م ــن الس ــقوط مج ــددا ف ــي الوه ــام والمنزلق ــات
أ
والممارســات البرجوازيـة الصــغيرة الــتي ســقطت فيهــا منظمتنــا .إن هـذا التقييـم كـفيـل بفـرز السـباب الموضـوعية
)والــتركيب الطبقــي الــبرجوازي الصــغير للحملــم والســتقللية النســبية لحركــة الشــبيبة المثقفــة مــن المكونــات
أ
الخرى للحركة الجماهيرية سواء منها العمالية أاو الفلحية حيــث انعــدمت فـي الواقــع الموضـوعي شـروط التحــام
أ
عف ــوي لحرك ــة الش ــبيبة المثقف ــة بالحرك ــة العمالي ــة و  (...والس ــباب الذاتي ــة )انغلق نش ــاط الحرك ــة الماركس ــية
أ
اللينينيــة فــي حــدود الشــبيبة المثقفــة والتنظيــر لهــذا النغلق باطروحــة "الشــبيبة المدرســية تشــكل الطليعــة
التكـتيكية للجماهير" أواطروحة التلميذ .لقد اعتبرت المنظمة والحملــم بصــفة عامــة أان التجــدر وســط الجمــاهير
أ
أ
أ
الساسية يمر عبر التجدر وســط الشــبيبة المثقفــة ،لن هـذه الخيـرة تشـكل الطليعــة التكـتيكيـة ،وهكــذا دخلنــا
أ
فــي دوامــة مفرغــة نبنــي التنظيــم وســط الشــبيبة المثقفــة ويــاتي القمــع لتحطيــم مــا بنينــاه ،ثــم نعيــد البنــاء دون
أ
الستفادة من تجربة الماضي لياتي القمع ليحطم ما أاعدنا بناءه.
لكــن الجــانب اليجــابي ،هــو أان القمــع ومــا وصــلت إليــه الحركــة مــن أازمــة ،هــو الــدور البــارز للطبقــة العاملــة فــي
الحركــة الجماهيريــة الــتي عرفتهــا بلدنــا فــي ســنة  78و  ،79والــدور الثــانوي للشــبيبة المدرســية ،فيمــا حطــم فــي
ذات الوقت أاطروحة "الشبيبة المدرسية طليعة تكـتيكية" ،وحطم وهم التجــدر وســط الجمــاهير مــرورا بالتجــدر
وسط البرجوازية الصغيرة .4وهكـذا وبعــد أان تـبين فشــل أاطروحــة "الشــبيبة المدرسـية كطليعــة تكـتيكيــة" بـرزت
أ
أ
أاخي ـرا الطروحــة الجديــدة لــدى البعــض داخــل الحملــم ل تقــل خطــورة عــن الولــى ول تختلــف عنهــا مــن حيــث
أ
مضمونها المنحرف ،وهي الطروحة التي تدعو إلى تشكيل جبهة للقوى الثورية والديمقراطية ،وبصــفة أادق مــع
التحاد الشتراكي ،وذلك لخراج الحركة الماركسية اللينينية من عزلتهــا وتمكينهــا مـن التجـدر وســط الجمـاهير،
أ
أ
 3ـ الندوة الوطنية الولى لمنظمة إلى المام انعقدت خلل يومي 31دجنبر 1971و 1يناير  ،1972وذلك بمدينة الربـاط فـي أاحـد المنـازل
قرب مقر الصندوق الوطني للضمان الجتماعي.جل تقييمات الوثيقة تقف عند هذه الندوة ،وذلك لجهل أاصحابها بتجربة المنظمة فيما
بعد هذه الندوة....
أ
أ
 4ـ هــذه الطروحــة كــان الصــلحيون الجــدد والفوضــويون هــم اول مــن طرحهــا ،وقــد اســتعادها تحريفيومــا ســمي بإعــادة البنــاء بــدون
تمحيص ولنقد ،كما لو أان الطبقة العاملة لم تناضل إل خلل فترة .79-78
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أ
وكان التحالف مع التحاد الشتراكي والبرجوازية الصـغيرة بصــفة عامــة هـو مفتــاح التجــدر وســط الطبقــة العاملــة.
أ
أ
أ
آ
إن الخلصــة الثمينــة الولــى الــتي يــاتي بهــا التقييــم الولــي لتجربــة منظمتنــا ،هــو أانــه ل يوجــد طريــق اخــر للتجــدر
وس ــط الجم ــاهير خ ــارج اللتح ــام به ــا ف ــي المواق ــع ال ــتي تتواج ــد فيه ــا ف ــي مواق ــع النت ــاج بالخص ــوص -فطري ــق
الماركسـ ــيين-اللينينييـ ــن الرئيسـ ــي للتجـ ــدر فـ ــي الطبقـ ــة العاملـ ــة هـ ــو عملهـ ــم المباشـ ــر فـ ــي معامـ ــل كعمـ ــال أاو
أ
مســتخدمين -هنــاك طــرق أاخــرى مثــل العمــل معهــم فــي مقــر النقابــات ،أاو فــي الحيــاء الشــعبية ،لكــن الطريــق
أ
أ
الرئيسـي يظـل هـو الطريـق الول .كــان هـذا السـلوب يسـمح بالتواجـد المباشـر مـع الطبقـة العاملـة ،ويمكـن مــن
أ
معرفــة معاناتهــا وهمومهــا وقضــاياها الملموســة بصــفة مباشــرة .ونشــير هنــا إلــى مســالة هامــة تتعلــق بــالمحترفين
الثــوريين داخــل المنظمــة وبعلقتهــم بالجمــاهير ،لقــد اتخــذت ممارســة المنظمــة طــابع الشــبكية والنعـزال عــن
الجمــاهير وليــس اللتحــام بهــا .ويطــرح علينــا تجــاوز هــذا الفهــم الشــبكي للمحــترف الثــوري الــذي يجــب أان يكــون
مرتبطا بالجماهير ويتحرك وسطها كسمكة في الماء.
لقد كان لمنظمتنا والحملم تجربة متواضعة في العمل وسط الطبقة العاملـة وحــتى مـع الفلحيـن ،أوان التقييـم
أ
النقدي للتجربة هو الذي يبرز فشلنا في هذا المجال .وفي أراينا أان أاحد السباب المباشــرة الرئيســية لهــذا الفشــل
يكمن في أاساليب العمل البرجوازي الصغير التي مارسناها فــي عملنــا وســط الطبقــة العاملــة والجمــاهير المنتجــة
بصفة عامة ،وبالضافة لذلك ،وبالرتباط بالخط السياسي الخاطئ للمنظمــة فــي العمــل الجمــاهيري والتنظيمــي
)الــتركيز علــى الشــبيبة المدرســية كطليعــة تكـتيكيــة( كــان يحــول دون اســتخلص الــدروس مــن فشــلنا إذ كــان
الفشــل ل يــؤدي إلــى تحليــل يكشــف عــن أاســبابه العميقــة ،وإنمــا إلــى الهــروب مــن المشــاكل الــتي تعترضــنا فــي
العمــل وســط الطبقــة العاملــة ،ومــن المزيــد مــن التقوقــع وســط الشــبيبة المثقفــة .إن العمــل وســط الجمــاهير
يتطلــب النطلق مــن المشــاكل الملموســة الــتي تعــاني منهــا وعــدم القفــز عــن مشــاكلها الملموســة ،كمــا يتطلــب
تجنــب العمــل الفــوقي )كالصـراخ ضـد البيروقراطيــة النقابيــة والقيــادات الصــلحية فــي النقابــات العماليــة( ،فــإذا
كان من الممكن تهيئ إضراب طلبي في ظرف أاسبوعين ،فإن تهيئ إضراب عمالي يتطلب سنة أاو أاكـثر ،وتهيئ
تحرك فلحي يتطلب سـنوات..ثــم إن المناضـل الـذي يعمـل وسـط الجمـاهير مطــالب بــالتحلي بسـلوك نمــوذجي
ســواء فــي حيــاته الخاصــة أاو فــي علقتــه بالجمــاهير أاو فــي خدمــة مصــالحها وفــي تقــديم المصــلحة الجماعيــة علــى
المصلحة الخاصة ..وهذه كلها شروط ضرورية لكسب ثقــة العمــال والفلحيــن الشخصــية والسياســية  .هــل كــان
مناض ــلو المنظم ــة والحمل ــم الع ــاملين وس ــط الجم ــاهير يتبع ــون ه ــذا النه ــج ف ــي التعام ــل معه ــا؟ أام أانه ــم ك ــانوا
يسلكون وسط الطبقة العاملة والجماهير المنتجة بصفة عامة نفس النهج المتداول وسط الشبيبة المثقفة؟
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آ
 .ســنرى الن الشــكاليات الــتي يطرحهــا العمــل الجمــاهيري أاو التنظيمــي والــتي ترتبــط بكــل طبقــة أاو فئــة مــن
الجماهير الشعبية؟
 -1التجدر وسط الطبقة العاملة
أ
لقد سبق لنا أان طرحنا في عدة مناسبات ضرورة إعطاء الولوية في العمل الجمــاهيري والتنظيمــي للعمــل وســط
الطبق ــة العامل ــة ،وطرحن ــا باختص ــار ال ــتركيز عل ــى الطبق ــة العامل ــة ،وض ــرورة إخض ــاع الت ــوجه السياس ــي الع ــام
للمنظمة لخدمة هذا الهدف .لماذا؟
هناك ثلثة أاسباب تفسر هذا الختيار:
 الخصائص الهيكلية للطبقة العاملة كطبقة ثورية طليعية. طليعية الطبقة العاملة في النضالت الشعبية هدفنا الرامي إلى المساهمة في بناء الحزب البروليتاري المغربي.أا( الخصائص الهيكلية للطبقة العاملة كطبقة ثورية
تتميز البروليتاريا في بلدنا بكونها:
 تفتقد لجميع وسائل النتاج ،ول تملك سوى قوة عملها ،ولكونها تعاني من الستغلل بصــفة مباشــرة ،وهــذامل يجعلها أاكـثر الطبقات طموحا إلى الثورة ،فليس لها من شيء تفقده خلل مسلسل الثورة سوى أاغللها .في
حين أان الثورة ستكسبها كل شيء سياسيا اقتصاديا وثقافيا.
أ
إن البروليتاريــا تتمركــز فــي وحــدات النتــاج ال أراســمالية العصــرية وترتبــط باحــدث وســائل النتــاج ذات الطــابع
أ
أ
الجتماعي وباساليب النتاج ال كـثر تقدما ،كمــا أانهــا تعمـل بصـفة جماعيــة ،وهــذه الخصـائص تؤهلهــا ل كـتســاب
الخبرة التقنية واكـتساب المعرفة العلمية وتؤهلها لخوض النشاط الجماعي الخلق.
 علــى الصــعيد التنظيمــي ،إن الظــروف الــتي تعيشــها البروليتاريــا فــي ميــدان النتــاج )العمــل الجمــاعي المنظــم،أ
التعاون في النتاج ودقــة العمـل ومـا يرافقــه مـن انضـباط( تؤهلهــا لبتكـار أارقـى الشـكال التنظيميـة المبنيـة علـى
أ
أاس ــاس المركزي ــة الديمقراطي ــة .إن الخاص ــيتين الولي ــتين تنطبق ــان بش ــكل خ ــاص عل ــى البروليتاري ــا المتواج ــدة
بالمعامل الكبرى والمقاولت الصناعية ،المناجم الكبيرة ،وهـذا يشـكل القاعـدة الموضــوعية لمفهــوم "القلعــات
البروليتارية".
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أ
إن البروليتاريــا خلفــا للطبقــات الثوريــة الخــرى الــتي عرفهــا المجتمــع فــي الماضــي )الفلحيــن ،العبيــد ،طبقــة
أ
القنــان ،البرجوازيــة( أاو الــتي يعرفهــا مجتمعنــا حاليــا )الفلحيــن ،البرجوازيــة الصــغيرة (...تتميــز بكونهــا طبقــة
إيجابية ،ل تعمل فقط على تحطيم المجتمعات الستغللية ،ولكنها تحمل معهــا مشــروع مجتمــع جديـد ينعـدم
فيه استغلل النسان للنسان.
أ
إن البروليتاريا مؤهلة نظرا للعلقات المادية التي تربطها بالطبقات الوطنية الشعبية الخــرى للــف مجمـوع هــذه
الطبقات حولها من أاجل مجابهة المبريالية والكمـبرادور والملكيــن العقــاريين ،فبصــفتها طبقــة تفتقــد لوسـائل
النتاج فهي توجد في خندق واحد مع أاشباه البروليتاريا والبروليتاريــا المتشــردة فــي المــدن والبــوادي ،وبصــفتها
أ
طبقــة مرتبطــة بالنتــاج الجمــاعي وباحــدث وســائل النتــاج ،فــإن هــذا الرتبــاط يؤهلهــا ل كـتســاب الخــبرة التقنيــة
ولمعرفــة قــوانين الطبيعــة والمجتمــع ،وهــي بــذلك تلتقــي مــع المثقفيــن خصوصــا إذا كــانوا يعيشــون مــن عملهــم
الخاص] .كما أان البروليتاريـا بصـفتها طبقــة متحـدة فـي المـدن والبـوادي )حرفييـن ،فلحيـن متوسـطين (...فــإن
آ
معان ــاة الطبق ــة العامل ــة م ــع الفك ــر الخ ــر بص ــفة مباش ــرة ف ــي الخ ــارج أاو ف ــي الوح ــدات القتص ــادية المبريالي ــة
والكمبرادوري ــة أاو بص ــفة غي ــر مباش ــرة ع ــن طري ــق الس ــيطرة السياس ــية والثقافي ــة ،ف ــإن ه ــذه المعان ــات تمك ــن
البروليتاري ــا م ــن اللتق ــاء عل ــى أارض ــية م ــع البرجوازي ــة الوطني ــة المعادي ــة للمبريالي ــة .أواخي ـرا ف ــإن البروليتاري ــا
المغربيــة نظـرا لرتباطهــا بنمــط النتــاج ال أراســمالي الســائد علــى الصــعيد العــالمي والــذي يربــط ماديــا بيــن مختلــف
أ
فصائل البروليتاريا العالمية ،ونظرا لزيد من  300أالف عامل مغربي في الدول ال أراسمالية -في أاوروبا الغربيــة -
أ
ترتبط بهذه الوسيلة بالبروليتاريا العالمية ،مع مـا يمكــن لهــذه الخيـرة مــن تقـديم الــدعم للثـورة المغربيـة ،وهـي
أ
أ
مؤهلة بذلك لتبني المواقف الممية البروليتارية الصيلة[.5
ب( طليعية الطبقة العاملة في النضالت الشعبية
بـ أـدات الطبقــة العاملــة المغربيــة فــي التشــكل فــي المعــادن والخــدمات العموميــة بشــكل رئيســي خلل الفــترة
الممتدة بين الحربين العالميتين ،ولكنهــا ب أـدات تعـرف نمـوا سـريعا ،موضــوعيا وذاتيــا ابتــداء مــن  1945بشـكل
أ
خاص ،وفي فترة  . 45-48عرف التنظيــم النقـابي للطبقــة العاملــة نمــوا ســريعا وجماهيريــا ،تحــت تــاثير مناضـلين
أ
من الحزب الشيوعي المغربـي أاغلــبيتهم مـن الجـانب .وتمخـض عــن هـذا النمـو فـي  47-48موجــة مـن الضـرابات
أ
الكــبيرة والضــاربة .إل أان المؤسســات الــتي عرفــت النضــالت ال كـثر حــدة – جـرادة وخريبكــة -تعرضــت ســنة 48
أ
لقمــع دمــوي ،وتــم حــل فيدراليــة عمــال المنــاجم .ومــع ذلــك فــإن العوامــل الساســية الــتي كــانت تعرقــل هــذا
أ
النضــال كــانت داخليــة وتتعلــق بالطبيعــة التحريفيــة والصــلحية )حــول المســالة الوطنيــة بالخصــوص( للخــط
 5ـ هذه الفقرة بكاملها تعاني من ارتباك وغياب اتساق منطقي ،وقد نقلناها كماهي.
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السياس ــي للح ــزب الش ــيوعي المغرب ــي .وهك ــذا ف ــإن العناص ــر المنتمي ــة للجن ــاح اليس ــاري لح ــزب الس ــتقلل،
أ
والممثل للبرجوازية الصغرى ،تمكنـت بســهولة ابتــداء مـن  49مــن القيـادة السياسـية والنقابيـة لوسـع جمـاهير
أ
الطبق ــة العامل ــة المغربي ــة .غي ــر أان ه ــذه الخي ــرة فرض ــت نض ــاليتها ،ح ــتى ض ــد الش ــعارات النتظاري ــة للقي ــادة
السياســية للبرجوازيــة الوطنيــة ،بمــا فــي ذلــك بعــض العمليــات الــتي تعــرض لهــا العمــال فــي دجنــبر 1952بالــدار
البيض ــاء ،وش ــكلت الطبق ــة العامل ــة م ــع عناص ــر البرجوازي ــة الص ــغيرة الحض ــرية أراس رم ــح المقاوم ــة السياس ــية
والمسلحة في الدار البيضاء وفي مراكز حضرية ومنجمية أاخرى )انتفاضة خريبكة وواد زم سـنة  ( 55مـن  53إلـى
.1956
إن هــذا الــدور الطليعــي ،أادى بالطبق ــة العامل ــة إلــى أان تجــد نفس ــها عنــد الس ــتقلل الشــكلي ،منظم ــة بشــكل
جم ــاهيري ف ــي إط ــار التنظي ــم النق ــابي التح ــاد المغرب ــي للش ــغل المش ــكل م ــن ط ــرف أاط ــر نقابي ــة كونه ــا ح ــزب
أ
الستقلل ،هذه الطر التي ستستقل عنه بسرعة لتشكل ما يسمى "البيروقراطية النقابية.
وفي هذه الشروط ،شــروط تنظيــم نقـابي قــوي وتراجــع مــؤقت لل أراســمال المبريــالي والرجعيــة المحليــة ومسـاهمة
البرجوازيــة الصــغرى فــي الحكومــة ،اســتطاعت الطبقــة العاملــة وخلل الفــترة الممتــدة مــن  59حــتى  60تحقيــق
أ
مكاسب هامة "الزيادات الواسعة في الجور ،ترسيم دور المنــدوبين النقــابيين بحــواجز لعرقلــة سياســة الطــرد،
أ
قانون الشغل ،التفاقيات الجماعية ،القانون الساسي للعمـال المنجمييــن بالنســبة للمنــاجم الــتي يتجـاوز عـدد
عماله ــا  ،300مغرب ــة الس ــكك الحديدي ــة والطاق ــة الكهربائي ــة ال ــتي س ــتحمل فيم ــا بع ــد اس ــم المكـت ــب ال ــوطني
للس ــكك الحديدي ــة والمكـت ــب ال ــوطني للكهرب ــاء ،م ــع حص ــول العم ــال المغارب ــة عل ــى ح ــق التمت ــع ب ــالقوانين
أ
الساسية لهذين المكـتبين.
غيــر أان القيــادة النقابيــة أاخــذت تبتعــد عــن الجنــاح المناضــل مــن البرجوازيــة الصــغرى ابتــداء مــن  ،1961تحــت
غطاء "سياسة الخبز" للمحجوب بن الصديق وعبد الرزاق محمد.
لقد كانت الستينات بشـكل أاساسـي الفـترة الذهبيـة الــتي تمكنـت خللهــا البيروقراطيــة النقابيـة مــن الهيمنــة علـى
الطبقة العاملة ،ومن شل نضــالتها ،مســتعملة الوســائل العنيفــة ومتواطئــة مـع أاربـاب العمـل لقمـع المناضـلين
الطليعيي ــن .إن مس ــاهمة الطبق ــة العامل ــة ف ــي النتفاض ــة البطولي ــة للش ــبيبة وش ــبه البروليتاري ــا ،6ق ــد بقي ــت
محدودة ،أوان أاول نضال عمالي كبير منذ  1961وقع في  68بخريبكة ،وقد نظم خارج الجهــاز النقـابي )إضـراب
أ
 50يوما ل  7000عامل منجمي في خريبكة( .وفي هذه الشروط اخذت المكـتسـبات المحققــة بيـن  60-50تفـرغ
 6ـ اســتعمال مفهــوم"شــبه البروليتاريــا" للتعــبير عــن الهويــة الجتماعيــة للجمــاهير المشــاركة فــي النتفاضــة الشــعبية الــتي هــزت مدينــة
الدارالبيضاء في يوم 23مارس  1965أامر غير دقيق.
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أ
تــدريجيا مــن مضــمونها وقــامت البيروقراطيــة النقابيــة بحــل أاحــد الهياكــل التنظيميــة الساســية الــتي تمكــن مــن
ت ــوفير التض ــامن النض ــالي للطبق ــة العامل ــة "الفي ــدراليات الوطني ــة للص ــناعة" ،مم ــا فس ــر ك ــون التح ــاد الع ــام
للشغالين رغم تبعيتها للبرجوازية استطاعت كسب بعض المواقع داخل الطبقة العاملة ،أابرزها جرادة.
إن نضج الشروط الموضوعية والضعف السياسي للنظام بعد محاولة النقلب في  ،71قد وفـر شـروط منــاخ عـام
جديد لنضالت الطبقة العاملة متنام لم تعد البيروقراطية النقابية قادرة على التحكم فيه بسهولة ،الشيء الذي
دفــع بهــا فــي بعــض الحــالت )مثــل الضـراب الكــبير والمظفــر لعمــال خريبكــة فــي خريــف  71والــذي اســتغرق 75
يومــا( إلــى الخيانــة المكشــوفة أ،او إلــى المنــاورة مــن أاجــل توقيــف الضـراب )المنــاورة إلــى جــانب الدارة للمكـتــب
الوطني للسكك الحديدية لتوقيف الضـراب فــي ينـاير  .(73وقـد عرفــت نضـالت الطبقــة العاملــة منــذ هـذه الفــترة
نم ــوا مسترس ــل ،ج ــاءت حملت القم ــع ف ــي  ،73ث ــم حمل ــة الص ــحراء وم ــا رافقه ــا م ــن إجم ــاع "وطن ــي" و"س ــلم
اجتمــاعي" ،لتجعــل لــه حــدا ،وإن كــان مــن الضــروري تســجيل خــوض الطبقــة العاملــة لنضــالت بطوليــة خلل
سنوات ) 77-73جرادة ،خريبكة ،النسيج.(...
وخلل س ــنتي  79-78خاض ــت الطبق ــة العامل ــة نض ــالت عارم ــة ،طويل ــة النف ــس وتش ــمل مختل ــف القطاع ــات
أ
)المنــاجم ،الصــناعة ،النقــل ،العمــال الزراعييــن ،(...أاظهــرت بمــا ل يــدع مجــال للشــك وبــالملموس بــان الطبقــة
العاملــة هــي حقــا الطبقــة الطليعيــة فــي مجتمعنــا )اســتراتيجيا وتكـتيكيــا( هــي حقــا الطبقــة المؤهلــة لقيــادة كافــة
الطبقات الوطنية الشعبية في كـفاحها ضد المبريالية والرجعية .أوان ما تعرضت له هذه النضالت مــن إجهــاض
آ
بســبب القمــع وبســبب المنــاورات الرجعيــة ،وكــذلك بســبب تخــاذل الصــلحية فإنمــا هــو برهــان اخــر علــى أان
الطبقــة العاملــة لــن تتمكــن مــن مواجهــة العــدو الطبقــي بنجــاح إل إذا تمكنــت مــن بنــاء أاداتهــا الثوريــة الحــزب
آ
أ
الشيوعي الماركسي اللينيني المغربي .هذه الداة التي ما تزال تفتقدها لحد الن.
ج( بناء حزب البروليتاريا المغربي يمر عبر التجدر وسط الطبقة العاملة
إن الحزب البروليتاري الذي نناضل من أاجل المســاهمة فــي بنــائه كمنظمــة وكماركســيين لينينييـن بصــفة عامـة،
هو الطليعة المناضلة الواعية م.ل والمنظمة للطبقة العاملة .ولهذا ل يمكن الحديث عـن حـزب بروليتــاري وعــن
منظمــة بروليتاريـة بــدون التحــام هـذه المنظمــة بـالطلئع المتقدمـة سـواء مـن حيــث النضـال أاو مـن حيــث الـوعي
السياس ــي ،ول يمكـ ــن الح ــديث عـ ــن منظمـ ــة بروليتاريـ ــة إذا لـ ــم تك ــن الطلئـ ــع البروليتاري ــة مهيمن ــة سياس ــيا
وإيـ ــديولوجيا داخـ ــل المنظمـ ــة وفـ ــي الـ ــتركيب الجتمـ ــاعي لقيادتهـ ــا بالخصـ ــوص ،وهنـ ــا سـ ــنتعرض لمفهـ ــومين
ماركسيين لينينيين هامين:
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أا( المفهوم اللينيني للطليعة البروليتارية
أ
وتتكــون هــذه الخيــرة فــي الشــروط الموض ـ ــوعية،هذه الشــروط الــتي تفســر كــون عمــال المنــاجم والمؤسســات
الصناعية الكبرى تشكل الركيزة النضالية للطبقة العاملة المغربية ،وبالضافة لذلك ،فإن مكاسب نضال هذه
القلعات البرو ليتارية ترفع مستوى المعرفة الحسية لعمال هذه المؤسسات ،وتشكل قاعدة مادية لبروز وتنامي
الــوعي البروليتــاري " .إن انصــهار المثقفيــن الثــوريين المتبنيــن لمواقــف البروليتاريــا والــذين تصــلبوا فــي إطــار
نضال منظماتهم م.ل مع هؤلء العمال الطليعيين هو الذي يشكل أارضية بناء الحزب البروليتاري".
ب( النظرية الماركسية للمعرفة
إن ص ــيرورة النص ــهار ص ــيرورة متناقض ــة ،طويل ــة وص ــعبة يص ــطدم خلله ــا مسلس ــل النتح ــار الطبق ــي له ــؤلء
المثقفيــن الثــوريين بالمقاومــة الــتي يفرضــها واقــع تكــونهم الطبقــي الــبرجوازي الصــغيرذلك ،فحيــن ابتــداء تكــون
أ
أاطـر نضـالية للمنظمــة يجـب تـوفير كـل الشـروط لجعـل كـل هـؤلء الطـر يضـطلعون بمسـؤوليات محليـة ثـم علـى
مستوى الفروع ،ثم وطنيا  ،مواجهين بشكل خاص المفهوم البرجوازي بالمفهوم البروليتاري الـذي يســتند علــى
أاولويــة الممارســة الثوريــة ،وعلــى أان المعرفــة العقليــة ترتكــز علــى المعرفــة وعلــى الممارســة ،رغــم محاولــة ادعــاء
العكس.
إننا نســتنتج ممـا ورد فــي النقــط ا -ب -ج ضـرورة الـتركيز فــي عملنـا التنظيمـي ،وفـي عملنـا الجمـاهيري والسياسـي
والنقـابي علـى الطلئـع المناضـلة والواعيـة مـن الطبقــة العاملـة ،ولكـن هـذا ل يعنـي ان حـزب الطبقــة العاملــة هـو
حزب مفتوح فقط للعمال كما يسقط في ذلك أاصحاب النزعة العماليــة .فحـزب الطبقــة العاملــة هـو حـزب مفتـوح
فــي نفــس الــوقت للفلحيــن الفق ـراء أواشــباه البروليتاريــا بصــفة عامــة وكــذلك المثقفيــن الثــوريين .فجميــع هــذه
الفئت يشكلون حلفاء الطبقة العاملة الستراتيجيين ،والذين يناضــلون بجانبهــا وتحــت رايتهــا ،ليــس فقــط مــن
أاجل الثورة الوطنية الديمقراطية الشعبية )ث.و.د.ش( ،ولكن من أاجل الثورة الشتراكية.
د( كيف يمكن التجدر وسط الطبقة العاملة
بع ــد أان بين ــا لم ــاذا يج ــب ال ــتركيز ف ــي المرحل ــة الراهن ــة ف ــي عملن ــا الجم ــاهيري ،السياس ــي والنق ــابي وف ــي عملن ــا
التنظيمي ،على الطبقة العاملة ،يبقى علينا أان نبرز كيف يمكن أان يتم التجدر وسط الطبقة العاملة.
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آ
أ
إن القاعدة الجتماعية لمنظمتنا وللمنظمات الماركسية اللينينية الخــرى تتكــون لحـد الن وبشــكل أاساســي مــن
الشــبيبة المثقفــة ،والمشــكل المطــروح هــو "كيــف يمكــن التخلــص مــن رحــم الشــبيبة المثقفــة لتصــبح القاعــدة
أ
الجتماعية للمنظمة مشكلة من العمال والفلحين بالساس؟
أا-ارســال أا عضــاء مــن المنظمــة طلبــة وتلميــذ ومثقفيــن بصــفة عامــة للعمــل المباشــر وكعمــال وكمســتخدمين فــي
المعامــل والمنــاجم والضــيعات الفلحيــة "النتحــار الطبقــي" ،كمــا أان هــذه الطريقــة تشــكل أاســلوبنا الرئيســي
أ
للسير نحو التجدر وسط الطبقة العاملة .ول بد من التاكيد هنا أ،ان هذا الطريق شاق وصعب ذلك أانه يتطلــب
أ
إلــى جــانب تــوفر المناضــل علــى رؤيــة سياســية تكـتيكيــة وإســتراتيجية ســديدة ،ولــو فــي خطوطهــا العامــة تتاكــد
الجماهير العمالية من صحتها بتجربتها الملموسة.
 تغيير ظروف العيش السابقة ،ويتطلب تغييـر أاســاليب العمـل وبعبــارة مركــزة يتطلــب انتحــارا طبقيـا للمناضـلأ
أ
المؤهــل للعمــل وســط الطبقــة العاملــة .ولهــذا فــإن أاعضــاء المنظمــة ال كـثر إخلصــا لقضــية الجمــاهير ،وال كـثر
انسجاما مع مبادئهم الماركسية اللينينية ،هم الذين يتحمسون لهذا التوجه الجديد ،وفي أراينــا يجــب أان يكــون
أاحــد مقــاييس الســتقطاب داخــل المنظمــة وإعطــاء المســؤوليات هــو الســتعداد الفعلــي للعمــل وســط الجمــاهير
العمالية والفلحية ولتكريس الجزء الرئيسي من النشاط النضالي لهذا العمل.كمــا يجــب علـى المنظمــة أان تهتــم
بالعمــل التنظيمــي والسياســي وســط المؤسســات التعليميــة الــتي تكــون التقنييــن الصــغار )مــدارس المســاعدين
التقنييــن( والعمــال المهــرة )معاهــد التكــوين المهنــي( ،وذلــك نظ ـرا لرتبــاط هــؤلء مباشــرة بالعمــال بعــد إنهــاء
تكوينهم ،والتلميذ الثوريون مثل يجب أان يوجهوا للدراسة في مثل هذه المؤسسات الــتي تضــمن لهــم الشــغل
في المعامل مباشرة بعد تخرجهم.
ب -تكوين مناضلين عمال في الخارج وإرسالهم للعمل وسط الطبقة العاملة والفلحين في الداخل.
أ
ج -ان التحــاق المناضــل الطــالب أاو التلميــذ بالعمــل وســط العمــال ليــس ســوى الخطــوة الولــى فــي مسلســل
التجدر ،وليس سوى الخطوة أالولى على طريق مسلسل النتحار الطبقي ،فعندما يلتحــق المناضــل الــبرجوازي
الصــغير بالعمــل فــي مؤسســة صــناعية فهــو يصــبح عــامل ،لكنــه يســتمر فــي حمــل تصــوراته البرجوازيــة الصــغيرة
أ
ويســتمر فــي نهــج الســاليب الســابقة .وعلــى المناضــل الــذي يشــرع فــي العمــل فــي مؤسســة صــناعية أان يبـذل كـل
مجهــوداته ليعيــد تربيتــه بــالتعليم مــن العناصــر البروليتاريــة المتقدمــة فــي المؤسســة ،وذلــك فيمــا يخــص تصــرفه
آ
اليومي وفي العلقات مع العمال الخرين .علـى هـذا المناضـل أان يسـعى إلــى احـترام وتقـدير رفــاقه فــي النضـال،
وذلـك بمســاهمته فـي النضـالت العماليـة ،وان يتعلـم كيـف يتفـادى النعـزال عـن الجمـاهير فـي هـذه النضـالت.
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أوان هــذا المناضــل ســيبقى مهمشــا ســواء علــى الصــعيد النســاني أاو علــى الصــعيد السياســي إذا لــم يغيــر أاســاليب
عمله المثقفية والبرجوازية الصغيرة بصفة عامة .إن هذا المناضل لن يكسب ثقة العمال الشخصية والسياسية
أ
إذا لم يظهر بالملموس قدرته العملية على المساهمة في حل مشاكلهم ،وإذا لم يتحل باخلق وســلوك ثـوريين
– كما أان على المناضـل أان يتجنــب أاسـلوب الصـراع الفــوقي مـع القيــادات البيروقراطيــة والصــلحية ومـع ممثلـي
القوى الصلحية بصفة عامة ،مركزا عمله على القواعد العمالية من خلل الرتكاز على تجربتها الملموسة.
وتدريجيا ،وبعد فترة قــد تكـون طويلـة ،لكــن ضـرورية لكســب ثقــة واحـترام رفــاقه العمـال ،يمكـن للمناضـل أان
أ
أ
يعمـل علــى ربــط علقــات سياســية مـع العمــال ال كـثر تقــدما فــي النضــالت ،وال كـثر تفتحــا فــي نفــس الــوقت علــى
أ
القضــايا السياسـية ومهمــا كــان تــاثرهم بإيديولوجيــة البرجوازيــة الصـغيرة .وشـيئ فشــيئ ،ومـع المجهــود المبـذول
من أاجل توضيح الفرق الجــوهري بيـن المفهــوم البروليتــاري للثـورة الشـتراكية والمفــاهيم البرجوازيــة الصـغيرة أاو
التحريفية للتغيير ،وبالربط المستمر لهذه النقاشات مع الممارسة النضــالية الجماعيــة يمكــن لمناضــل أان يــدفع
بهؤلء العمال للنخراط في حلقات المتعاطفين مع المنظمة" .ان التقييم النقدي لتجربة منظمتنا والحملــم فــي
العمل مع الطبقة العاملة سيمكننا من استخراج دروس ثمينة ستساعد المناضلين في عملهم المباشر معها".
د -إن التــوجه العــام الجديــد للمنظمــة يجــب أان يخــدم مهمــة التجــدر وســط الطبقــة العاملــة ،ذلــك أان مجهوداتنــا
أ
النظرية ودعايتنا وتحقيقاتنا واهتماماتنا الرئيسية كمنظمة وكافراد يجب ان تسير في اتجاه خدمة هذا الهــدف ،
أ
وبالنســبة لعضــاء المنظمــة أاو العــاطفين عليهــا والــذين يســتمرون فــي عملهــم داخــل الشــبيبة المثقفــة يجــب أان
يخصصــوا جــزءا مــن نشــاطهم اليــديولوجي والسياســي والنضــالي لمهمــة اللتحــام بجمــاهير العمــال والفلحيــن
أ
وذلــك ســواء فــي نشــاطهم السياســي داخــل إطــارات المنظمــة أ،او فــي نشــاطهم النضــالي فــي الحيــاء الشــعبية
والقــرى ،كلمــا ســمحت الظــروف بــذلك ،وعلــى ســبيل المثــال ســيكون مــن المفيــد جــدا تكليــف مناضــلين داخــل
الطلبة والتلميذ بالقيام بتحقيقات متعلقة ببعـض المعامـل إمــا لقربهــا مـن مقــر دراســتهم أاو مــن مقـر سـكناهم أاو
لوجــود أاصــدقاء أاو أاقــارب يعملــون بهــا – ويجــب طبعــا أان تكــون هــذه التحقيقــات موجه ــة ومراقبــة مــن طــرف
المســؤولين علــى هــؤلء المناضــلين -كمــا أانــه يطــرح علــى المنظمــة أان تعمــل علــى ربــط قطاعــات الشــبيبة المثقفــة
أ
ونضالتها بنضالت الجماهير العمالية والفلحية وذلك للتعريف بنضالت هذه الخيرة وســطها وبــدفع الشــبيبة
أ
المثقفة من جهتها لمساندة النضالت الشعبية بشتى الشكال.
أ
ه -وبارتب ــاط م ــع كيفي ــة التج ــدر ،يط ــرح علين ــا ف ــي ه ــذه المرحل ــة التاسيس ــية ،ه ــذه المرحل ــة ال ــتي تعم ــل فيه ــا
المنظم ــة عل ــى نق ــل أاج ــود عناص ــرها للعم ــل وس ــط الطبق ــة العامل ــة ،أان نعال ــج مش ــكل العلق ــة بي ــن الدعاي ــة
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أ
والتحريــض ،وفــي أراينــا أان عملنــا السياســي يجــب أان يركــز علــى العناصــر ال كـثر تقــدما مــن حيــث الكـفاحيــة أاو
أ
الوعي للقيام معها بعمل دعائي مكـثـف يهـدف إلــى مسـاعدتها علــى بلـورة وعـي شـيوعي .كمــا يجــب إعطــاء الهميــة
أ
أ
الثانويــة فــي هــذه المرحلــة للســلوب التحريضــي )ســواء عــبر المناشــير أاو عــبر الســلوب الخطــابي الفــوقي( وهــذا ل
يعنــي طبعــا إهمــال النضــالت العماليــة لفائــدة التكــوين اليــديولوجي الكـتــبي بــل يعنــي أان الهتمــام بالنضــالت
أ
يجب أان يتم بال ساس عبر تطوير مناضلينا والعاطفين على منظمتنا داخل المؤسسة واللجنة النقابية الموحدة
عندما يتمكن العمال من إنشائها.
م -القطاعات التي يجب التركيز عليها
آ
إن ض ــالة إمكانياتن ــا الذاتي ــة )قل ــة المناض ــلين المس ــتعدين للعم ــل وس ــط الطبق ــة العامل ــة( م ــن جه ــة ،ض ــرورة
اللتح ــام ب ــالطلئع العمالي ــة م ــن جه ــة ثاني ــة ،ض ــرورة التمرك ــز ف ــي القطاع ــات الص ــناعية الس ــتراتيجية بالنس ــبة
للقتصــاد الــوطني مــن جهــة ثالثــة ،وضــرورة خلـق الشــروط اللزمــة للعمــل وســط الفلحيــن مــن جهــة رابعــة ،إن
أ
هــذه الشــروط تفــرض علينــا فــي الفــترة الراهنــة تركيــز قوانــا المخصصــة للطبقــة العاملــة بالســاس علــى القلعــات
البروليتاري ــة ف ــي ال ــدار البيض ــاء والمحمدي ــة ،عل ــى قط ــاع الس ــكك الحديدي ــة ،عل ــى قط ــاع المن ــاجم )خريبك ــة،
ج ـرادة( علــى العمــال الزراعييــن فــي المنــاطق المتميــزة باحتــداد الص ـراع الطبقــي )ســوس ماســة ،الغــرب ،بنــي
أ
ملل ،الملويــة الســفلى  .(...إن هــذا ل يعنــي إهمــال المنــاطق والقطاعــات الخــرى إذ يجــب الهتمــام بهــا كــذلك
خصوصا إذا ما توفرت إمكانيات سهلة للعمل بها.
ويطرح على أاعضاء المنظمة بالخارج تركيز عملهم الجماهيري النقابي والسياسي وعملهــم التنظيمــي علــى العمــال
المهــاجرين وذلــك مــن أاجــل فــرز العمــال الثــوريين الماركســيين اللينينييــن القــادرين علــى المســاهمة الجــادة فــي
بناء الحزب البروليتاري المغربي سواء بعملهم وسط الطبقة العاملة بالداخل أاو بعملهــم وســط الفلحيــن الــذين
تربطهم وإياهم صلت وطيدة بحكم انحدار أاغلبية العمال المهاجرين من البادية.
و( العمل الجماهيري ومشكل النقابات
 ( 1إن أاعضـ ــاء المنظمـ ــة يجـ ــب أان يكونـ ــوا طليعـ ــة العمـ ــل الجمـ ــاهيري النقـ ــابي والسياسـ ــي داخـ ــل المؤسسـ ــة
الصــناعية ،وهــذا ل يعنــي الســقوط فــي الزعامتيــة والتحريــض الفــوقي ،وإنمــا يعنــي العمــل القاعــدي الــدؤوب مــن
أ
أاجــل طــرح خطــط نضــالية وبرامــج وتســطير أاهــداف تنطلــق مــن الواقــع و تاخــذ بعيــن العتبــار القــوى الذاتيــة
ومســتوى الــوعي لــدى الجمــاهير العماليــة ،ومــن أاجــل إقنــاع العمــال الطليعييــن بهــا ليتحملــوا مســؤولياتهم إلــى
جانب مناضلينا في قيادة الجماهير العمالية داخل المؤسسة.
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أ
 ( 2أان الطــار التنظيمــي الساســي للعمــل الجمــاهيري وســط العمــال يتشــكل مــن النقابــات العماليــة المتواجــدة
على صعيد المؤسسات الصناعية .وهنـا يطـرح مشـكل تعـدد النقابـات سـواء علـى الصـعيد الــوطني أاو علــى صـعيد
القطــاع أاو المؤسســة الواحــدة ،فمــا هــو موقفنــا مــن مختلــف النقابــات؟ إذا كــان موقفنــا مــن النقابــات الرجعيــة
أ
التابعة للحكم ولمختلف الحزاب المرتبطة بها واضحا ،أاي مناهضة هذه النقابات باعتبارها دخيلة على الطبقــة
العاملــة وذيــول للرجعيــة وســطها ،فــإن الموقــف مــن النقــابتين المناضــلتين ا.م.ش وكــذا مــن ا.ع.ش.م 7التــابع
لحزب الستقلل يتطلب وقفة جدية قبل اتخاذ موقف منها.
أ
أ
 ( 3لقد كان موقف المنظمة وموقف الحملم منذ نشاتها هـو العمــل داخــل ا.م.ش بصــفتها النقابــة ال كـثر تمثيليــة
أ
للعمــال والمــوظفين والمســتخدمين ،وبصــفتها النقابــة المناضــلة الوحيــدة حيــث الغلبيــة الســاحقة للنضــالت
كانت تخاض تحت رايتها وفــي إطارهـا ،إذا اسـتثنينا بعـض التحركـات الثانويـة والهامشـية الــتي كـانت تخـاض فــي
إطـار ا.ع.ش.م ،ولــم يكــن خــاف علـى الحملــم طبيعــة القيـادة البيروقراطيــة البرجوازيــة المتعفنــة المتســلطة علــى
ا.م.ش .لكــن هــذا لــم يمنعهــا أابــدا مــن الســتمرار فــي النضــال داخــل ا.م.ش ،كمــا أانهــا لــم تفكــر قطعــا فــي خلــق
أ
نقابات موازية ،وذلـك وعيـا منهــا بضـرورة الحفـاظ علـى وحـدة الحركــة العماليــة النقابيـة ،ووعيــا منهــا بـان القضـاء
أ
على هيمنة البيروقراطية ل يمر عبر النشقاق أاو الصراع الفوقي)رغم الخطاء التي ارتكبت في هــذا المجــال( ضــد
أ
البيروقراطيــة ،وإنمــا عــبر القضــاء علــى الفكــار البرجوازيــة المتغلغلــة فــي صــفوف الطبقــة العاملــة ،وعــبر رفــع
مستوى وعيها السياسي والنقابي من خلل الرتكاز على ممارستها العملية وعلى تجاربها النضالية.
 ( 4لقــد ظلــت الحملــم تعمــل داخــل ا.م.ش كإطــار نقــابي وحيــد ،إلــى أان بــرزت النقابــات الوطنيــة الــتي أاسســها
أ
التحــاد الشــتراكي فــي الســنوات الخيــرة ،والــتي تجمعــت بعــد ذلــك فــي الكنفدراليــة الديمقراطيــة للشــغل فــي
نوفمـبر  ،78وهكــذا بـرز مشـكل جديــد يطـرح علــى المنظمــة ضـرورة تنـاوله بالتحليـل واتخــاذ موقــف منــه وتحديــد
خطة للتعامل معه .وإن الموقــف الـذي نتبنـاه هنـا ل يختلــف فــي جــوهره عـن الموقــف المعـبر عنــه فـي أارضـية 78
ذلك أاننا نعتبر أان التحاد الشتراكي بإقـدامه علـى إنشـاء النقابـات الوطنيــة ثـم ك.د.ش ،قــد قـام بعمـل تقســيمي
للحركة النقابية العمالية .فكل من التيار اليميني المهيمن داخـل ا.ش )هـذا التيــار الـذي يمثـل مصــالح الشــريحة
العلي ــا م ــن البرجوازي ــة الص ــغيرة وبع ــض الفئت م ــن البرجوازي ــة الوطني ــة( والتي ــارات المناض ــلة داخ ــل نف ــس
الحزب ،قد ساهموا جميعهم في النشقاق لكن من منطلقات مختلفة .فهدف التجاه اليمينــي مــن النشــقاق هــو
أ
 7ـ ام ش تعني "التحاد المغربي للشغل" وهي أاول نقابة عمالية مغربية تاسست في مارس  1955أ،اما اع ش م فهي نقابــة انشــقت عـن ا
أ
م ش سنة  1960وذلك بعدما انقسم حـزب السـتقلل إلـى حزبيـن  ،تاسـس علـى إثـر ذلـك حـزب التحـاد الـوطني للقـوات الشـعبية الـذي
آ
انقسم بـدوره إلـى حزبيـن بعـد يوليــوز  ،1972أواصـبح أاحـدهما يسـمى التحـاد الشـتراكي للقــوات الشـعبية منـذ  ،1975وحـافظ الخـر علـى
السم القديم.
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كسب موقع داخل الطبقة العاملــة ليعــزز قاعـدته الشــعبية ،وبالتــالي قـوته علــى التفــاوض مـع الحكــم محتــذيا فــي
أ
ذلك حذو حزب الستقلل الذي لجا إلى عملية مماثلة سـنة 1960بإنشـاء التحـاد العـام للشــغالين المغاربـة .أامـا
هدف التجاهات المنضــلة داخـل التحــاد الشـتراكي وخصوصـا اتجــاه الراديكــاليين  ،فهــو فصـل بعـض قطاعــات
العمــال والمســتخدمين والمــوظفين عــن هيمنــة البيروقراطيــة النقابيــة ،وذلــك مــن أاجــل تجــاوز النتظاريــة الــتي
تتميز بهــا البيروقراطيــة النقابيــة ،ومــن أاجــل تحريــك هـذه القطاعــات وتوظيفهــا فــي إطــار خططهــا النضـالية ،وإن
عمــل التجــاه الراديكــالي داخــل ا.م.ش .علــى فصــل بعــض القطاعــات النقابيــة مــن ا.م.ش ليــس وليــد الســنوات
أ
الخيرة ،بل ،هو راجع إلى  1965حيث قامت جماعة من الراديكاليين بقيادة عمر بنجلون بإنشاء نقابة للبريــد
مستقلة عن ا.م.ش ،ثم النقابة الوطنية للتعليم .إن إنشاء نقابة مستقلة عن ا.م.ش هو دعم للتجــاه الراديكــالي
داخل التحاد الوطني للقوات الشعبية ثم داخل التحاد الشتراكي.
إن هـ ــذا النش ـ ــقاق عملي ـ ــة س ـ ــلبية رغ ـ ــم أان م ـ ــدبريه يعت ـ ــبرون أان التس ـ ــلط ال ـ ــبيروقراطي علـ ــى ا.م.ش وخيان ـ ــة
البيروقراطي ــة النقابي ــة لمص ــالح العم ــال ،هم ــا الس ــبب ف ــي النش ــقاق .واذا كن ــا نتف ــق م ــع النتق ــادات الموجه ــة
للبيروقراطي ــة النقابي ــة فإنن ــا نعت ــبر النش ــقاق ج ــواب خ ــاطئ عل ــى المش ــاكل الفعلي ــة ،والج ــواب الص ــحيح عل ــى
التســلط الــبيروقراطي ليــس هــو التقســيم ،ولكــن النضــال حتمــا مــع القواعــد العماليــة ومــن أاجــل رفــع مســتواها
النضــالي ووعيهــا النقــابي والسياســي ممــا يــؤدي حتمــا إلــى فضــح البيروقراطيــة وعزلهــا ثــم التخلــص منهــا  .إن هــذا
أ
أ
النشــقاق ســلبي لنــه يزيــد مــن حــدة التناقضــات الثانويــة فــي صــفوف الحركــة العماليــة ،ولنــه يمكــن الحكــم مــن
اللعب على هذه التناقضات ،والمسـتفيد الوحيـد يبقـى طبعـا هـم أاعـداء الطبقــة العاملـة ،إضــافة لـذلك فــإذا كـان
العمال والمستخدمين والموظفين داخل ك.د.ش قـد تخلصـوا مـن البيروقراطيــة النقابيـة الــتي كـانت تجثــم علـى
صدورهم داخل ا.م.ش فإنهم استبدلوها بقيادة إصلحية مهيمنة على ك.د.ش نفسها.
ومــع تســجيلنا لســلبية التقســيم الــذي تعرضــت لــه الحركــة النقابيــة العماليــة ،فلبــد مــن تســجيل أان ك.د.ش
أاصــبحت أامـرا واقعــا ،وان الحركــة العماليــة أاصــبحت تتــوفر علــى نقــابتين مناضــلتين )رغــم مــا يمكــن ان يقــال فــي
أ
أ
قيادتهما( تخاض في إطارهما النضالت الساسية للعمال والبرجوازية الصغيرة الماجورة ،وإن الموقف الســديد
الذي يجب أان ينهجه الثوريون م.ل المغاربة هوا لعمـل فــي كلتــا المركزيــتين النقــابيتين وخصوصــا فــي النقابــات
أ
أ
ال كـثر تمثيلية للعمال ،وإذا كان الطار الساسـي لعملنـا النقـابي داخـل العمـال هـو ا.م.ش نظـرا لنفوذهـا القـوي
وســط العمــال ،فل يجــب إغفــال أان بعــض القطاعــات الهامــة قــد التحقــت بالنقابــات الوطنيــة ،فالنقابــة الوطنيــة
أ
أ
للفســفاط تحظــى حســب النتخابــات المهنيــة الخيــرة بثقــة الغلبيــة الســاحقة للعمــال .والنقابــة الوطنيــة للســكك
الحديدية تحظى بثقة  48في  100مـن العمـال والمسـتخدمين فــي حيـن ا.م.ش ب  52فـي  100منهــم .وك.د.ش
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أ
تحظــى بثقــة العمــال فــي بعــض معامــل الســكر وفــي لســمير فــي المحمديــة وفــي بعــض المعامــل الخــرى  .هــذا
أ
بالضــافة إلــى أانهــا تتــوفر علــى نفــوذ كــبير فــي صــفوف البرجوازيــة الصــغيرة المــاجورة –النقابــة الوطنيــة للتعليــم
والصحة والبريد ،مستخدمو الفلحة.
أ
وإذا ك ــان موقفن ــا ه ــو العم ــل ف ــي كلت ــا المركزي ــتين النق ــابيتين وداخله ــا ف ــي النقاب ــات ال كـثر تمثيلي ــة للعم ــال
أ
أ
وللبرجوازيــة الصــغيرة المــاجورة ،فــإنه مــن واجبنــا أال نســتمر فــي تعميــق المــر الحــالي بــل علينــا أان نضــع نصــب
أاعيننا كهدف استراتيجي مهمة إعادة بناء وحدة الحركـة العماليــة النقابيـة مــن القاعـدة إلــى القمـة فــي إطـار مركزيـة
نقابية واحدة مناضلة  ،مستقلة وديمقراطية.
علينا فـي نضـالنا الملمـوس أان نحـارب الممارسـات الحلقيـة الهادفــة إلـى تغليـب التناقضـات الثانويـة علـى الوحـدة
النضـالية للطبقــة العاملـة ،علينــا فــي حالــة تواجــد النقــابتين فــي نفـس المؤسســة أان نبـادر إلــى خلـق لجنــة نقابيــة
أ
موحدة ،هده اللجنة النقابية الموحدة يمكن أان تاخذ أاسماء مختلفة حسب المؤسسة :المجلس النقــابي ،لجنــة
أ
المطالب ،لجنة التضامن إلى غير ذلك من السماء لنفس المضمون.
العمل وسط الفلحين
 -1أاهمية العمل وسط الفلحين
إدا كــانت الطبقــة العاملــة هــي الطبقــة الوحيــدة القــادرة علــى القيــادة المظفــرة لكافــة الطبقــات والفئت الوطنيــة
والشعبية من أاجـل تحقيـق الثــورة الوطنيــة الديمقراطيــة الشـعبية علـى طريـق الثـورة الشــتراكية ،فــإن الفلحيــن
وخاصة الفلحين الفقراء يشـكلون القــوة الرئيســية للثـورة و.د.ش ،وذلــك مـن جهــة نظـرا لمــا يعــانونه إلـى جـانب
العمال الزراعيين من استغلل وقهر من طرف الملكين العقاريين بمختلف فئتهم ونظرا لقوتهم العدديــة )60
ف  100مــن سـكان المغـرب يقطنـون فــي المنـاطق القرويـة ،فـي حيــن أان مـا يقـرب مـن  50ف  100مــن السـكان
هــم الفلحيــن أاو العمــال الزراعييــن( وإن أاي إســتراتيجية للثــورة المغربيــة تغفــل الفلحيــن أاو تهمــش أاو ل تــولي
أ
الهمية القصوى لدور الفلحين في الــث.و.د.ش ل تـؤدي إلـى انتصـارها وإلـى فتــح الطريـق للبنــاء الشـتراكي .فل
ثــورة بــدون تحــالف شــعبي فــي إطــار الجبهــة الوطنيــة الديمقراطيــة الشــعبية ،ول تحــالف شــعبي بــدون التحــالف
العمالي الفلحي الدي يشكل العمود الفقري ،ول تحالف عمالي فلحي بدون تجدر حزب الطبقة العاملة وســط
أ
الفلحيــن وتــاطيره لكـفــاح الفلحيــن مــن أاجــل الثــودش بصــفة عامــة والثــورة الزراعيــة بصــفة خاصــة .وإذا كــان
الفلحون يشكلون حليفا موضوعيا ومخلصا للطبقة العاملة في الكـفاح من اجـل الثـورة ،فـإن الفلحيـن الفقـراء
يشكلون حليفا استراتيجيا للطبقة العاملة في كـفاحها من أاجل البناء الشتراكي.
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 -2العمل الجماهيري وسط العمال الزراعيين والفلحين:
إذا كنا في عملنا القطاعي نركز في هده الفترة علـى الطبقـة العاملـة فإننـا ل نغفـل الضـرورة القصـوى للعمـل وسـط
الفلحين ،ولهذا أاولينا فيما ورد أاعله ،وفي إطار تركيـز مجهوداتنــا علـى الطبقــة العاملــة أاهميــة كـبيرة للقطاعــات
الــتي تفتــح إمكانيــات مباشــرة للعمـل مــع جمــاهير الفلحيــن :العمــال الزراعيــون ،المنــاجم ،العمــال المهــاجرون.
أ
إن عملنــا الساســي فــي الباديــة يجــب أان ينصــب فــي الفــترة الراهنــة علــى التجــدر وســط العمــال الزراعييــن الــذين
يعملــون فــي الضــيعات الكــبرى فــي المنــاطق المتميــزة باحتــداد الص ـراع الطبقــي )منــاطق الصــدام( أواساســا فــي
مناطق سوس ماسة – الغرب -تادلة -الملوية السفلى ،أوان هـذا التجـدر سـيفتح لنـا الطريـق للعمـل المباشـر فــي
آ
صــفوف جمــاهير الفلحيــن .لكــن علينــا وفــي أاقــرب الجــال بعمــل مباشــر وســط الفلحيــن وذلــك لخلــق تجــارب
نموذجية يقع الرتكاز عليها فيما بعد عندما يتم نقل قوانا الرئيسية وسط الفلحين.
أ
إن العم ــل الجم ــاهيري وس ــط العم ــال الزراعيي ــن س ــيرتكز بالس ــاس عل ــى العمــل النق ــابي ،ويط ــرح عل ــى أاعض ــاء
منظمتنــا العــاملين بالباديــة أان يقومــوا بإنشــاء نقابــات للعمــال الزراعييــن بالضــيعات الكــبرى ،وذلــك مــن أاجــل
الدفاع عن حقوق العمال المادية والمعنوية:
أ
أ
*تطبيق الحد الدنى من الجور المنصوص عليه قانونيا
أ
أ
* رفع الحد الدنى للجور بصفة عامة
* التخفيض من ساعات العمل
* ترسيم العمال وحمايتهم من الطرد
* التعويضات العائلية
* الحق النقابي
* احترام كرامة العمال والعاملت
أ
كمــا عليهــم ان يــدفعوا لن تنســق هــده النقابــات للعمــل فيمــا بينهــا ســواء علــى صــعيد المنطقــة ،أاو علــى صــعيد
ض ــيعات الملك العق ــاري الواح ــد ال ــذي يس ــتخدمهم )ض ــيعات بع ــض الملكي ــن الكب ــار ،ض ــيعات الص ــمديا،
صــوجيطا ،كومــاكري وضــيعات الدولــة بصــفة عامــة( .إن صــعوبات كــبيرة ســتعترض المناضــلين العــاملين مــع
أ
العمــال الزراعييــن ،وذلــك مــن جهــة لن التقاليــد النقابيــة ضــعيفة فــي هــذا القطــاع الــذي ظــل مهمل مــن طــرف
القوى السياسية الصلحية ،ومن جهة أاخرى لكون البادية مراقبة جدا من طرف الحكم الذي يكون بالمرصــاد
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أ
لدن ــى تحــرك نض ــالي ف ــي البادي ــة ،ولهــذا يت ــوجب علــى المناض ــلين العــاملين ف ــي هــذا القط ــاع أال يتســرعوا ف ــي
عملهــم ،وقــد يضــطرون إلــى خلــق أانويــة نقابيــة ســرية أاو شــبه ســرية فــي المرحلــة البدائيــة حــتى يلعــب عامــل
أ
المفاجاة لصالحهم عندما يشرعون في النضال النقابي العلني المكشــوف ،وحــتى ل تحطــم محــاولتهم فــي المهــد
من طرف الملكين والسلطات المحلية الساهرة على حماية مصــالحهم ،وطبعـا أان يتــم العمـل النقـابي فــي إطــار
إحدى المركزيتين النقابيتين ك.د.ش أاو ا.م.ش.
أامــا بالنســبة للعمــل الجمــاهيري وســط الفلحيــن فيجــب تركيــزه علــى الــدفاع عــن المصــالح المباشــرة للفلحيــن،
وتجدر الشارة هنا إلى التقييم الخاطئ الذي ساد لمدة طويلة داخل المنظمة التي لــم تكــن تتصــور ســوى شـكل
أ
واحــد لنضــال الفلحيــن أاي الكـفــاح المســلح مــن أاجــل الرض)" كـفــاح الفلح ل يكــون إل بالســلح"( وإذا كــان
أ
مشكل الرض هو المشكل الجوهري بالنسـبة للفلحيـن الفقـراء منهــم بالخصـوص ،أوان هـذا المشـكل لـن يحـل
فعل إل عن طريـق العنـف الثـوري للفلحيــن وحـرب التحريـر الشـعبية ،فــإن هـذا ل ينفـي وجـود مشـاكل مباشـرة
أ
يعــاني منهــا الفلحــون وتســتوجب النضــال مــن أاجــل حلهــا :فــالفلحون يعــانون مــن تســلط الجهــزة القتصــادية
أ
للدولــة )القــرض الفلحــي ،مراكــز الســتثمار الفلحــي ومراكــز الشــغال الفلحيــة (...الــتي تفــرض عليهــم تفليــح
أ
أ
أاراضيهم بالشكل الذي يخدم مصلحة الدولة وليس مصلحة الفلحين ،تفرض عليهــم البــذور والســمدة بالثمنــة
أ
أ
الــتي تحــددها ،كمــا تاخــذ محاصــيلهم بالثمــان الــتي تحــددها وبعــد اقتطــاع الــديون .وفــي إطــار عمليــة تجميــع
أ
أ
أ
أ
الراضــي ،فغالبــا مــا تاخــذ أاجــود الراضــي مــن الفلحيــن لتســليمها للملكيــن العقــاريين ،ثــم الراضــي الرديئــة
للفلحين كـتعويض عن أاراضيهم الجيدة .وفي إطـار عمليــة قطــف الغلـة )الشـمندر مثل( فــإن الفلحيـن يكونـون
أ
الضحية إذ أان غلتهم تقطف في الوقات الغير المناسبة مما يؤدي إلى خسارات كــبيرة بالنســبة إليهــم .وبالنســبة
للمنــاطق الســقوية ،فــإن دورة المــاء ل تحــترم ويســتفيد منهــا المل كــون قبــل الفلحيــن ،وخصوصــا فــي أاوقــات
الجفاف .وفي بعض المناطق فإن الفلحين يحرمون من تغذية مواشــيهم فــي بعــض المراعــي التقليديــة )الغابــات
والنواحي المجاورة مثل( سواء من طرف الدولة أاو من طرف كبار الملكين .إن هــذه العوامــل تــؤدي فــي حــالت
عدة إلى تحويل الفلح إلى شبه عامل فوق أارضه إذ ل يعــود يتحكــم فــي مسلسـل النتــاج والتســويق .وإذا أاضـفنا
أ
إلى كل هذا عملية زرع الراضي التي تمت في سنوات الستعمار الجديد ،والتي ما تزال مسـتمرة ،إضــافة إلــى مــا
أ
يعانيه الفلحــون مـن قهــر علـى يـد السـلطات المحليـة ،أادركنـا مـا يعـانيه الفلحــون مـن مشـاكل يوميـة ،الرضـية
أ
الخصــبة للعمــل الجمــاهيري .وإذا كــان مــن الســابق لوانــه فــي الفــترة الراهنــة تشــكيل التحــادات الفلحيــة تــؤطر
أ
النض ــال الش ــمولي للفلحي ــن ،بم ــا في ــه النض ــال الث ــوري م ــن أاج ــل الرض ،ف ــإنه م ــن الممك ــن القي ــام بعم ــل
جماهيري محـدود فـي عمليـات ملموســة تهـدف إلـى انـتزاع مكاسـب محـددة ،ممـا يشـجعهم علـى المقاومــة والرفــع
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مــن مســتواها النضــالي ومســتوى وعيهــم بالعلقــات الســائدة الــتي يصــلون تــدريجيا إلــى ضــرورة تحطيمهــا .أامــا
أ
الشــكال النضــالية الــتي يمكــن القيــام بهــا ،فهــي تــذهب مــن الحتجــاج اللفظــي إلــى المعارضــة الجماعيــة ،إلــى
التجمهر أامام مقرات و أاجهزة الدولة القتصادية والسياسية ،إلى بعث وفود إلـى العاصـمة القليميــة أاو العاصـمة
أ
الوطنيــة ،إلــى العصــيان ومنــع الدولــة مــن القيــام ببعــض الشــغال ،إلــى المقاومــة العنيفــة ،إلــى غيــر ذلــك مــن
أ
الشكال النضالية التي يشكل الكـفاح المسلح أارقى أاشكالها.
العمل وسط الحركة الطلبية
 -1تجربة المنظمة والحملم قبل رفع الحظر عن اوطم:
ســبق للمنظمــة أان قــامت فــي أارضــية فــبراير  79حــول الخــط بتقييــم أاولــي لتجربتهــا وســط الحركــة الطلبيــة .وقــد
تضــمنت تقييمــا نقــديا للمــؤتمر  15لوطــم الــذي كــان التعــبير المركــز عــن تجــدر الــوعي السياســي للحركــة الطلبيــة
وتجاوزهــا للحــدود المرســومة لهــا مــن طــرف الصــلحية إلــى حــدود الســبعينات .لكــن هــذا المــؤتمر تضــمن عــدة
أ
منزلقات )التعامل مع الحزاب ،التعامل مع قضية الصحراء الغربية ،طرح مسالة العنـف الثـوري ،طـرح مســالة
السلطة ،طرح بنــاء الحــزب البروليتـاري (...يمكــن تركيزهـا إجمـال فــي الخلــط بيــن العمـل السياسـي الثـوري الـذي
هــو اختصــاص التنظيمــات الثوريــة السياســية والعمــل النقــابي فــي إطــار اوطــم كمنظمــة جماهيريــة ديمقراطيــة
تقدميـة مســتقلة ،وقـد أادى هـذا الخلــط مــن جهــة إلـى ضــرب مب أـدا الجماهيريــة والديمقراطيــة داخـل اوطــم ،ومـن
جهة أاخرى إلى عزلها عن باقي القوى الديمقراطية في البلد ،مما سهل قمعــه )المنـع فــي ينـاير  ،73اعتقـال جـل
أ
أاعضاء قيادته والعديد من مناضليه( عنـدما أاصـبح الظــرف مــوات بالنســبة للحكــم.إن التقييــم الــوارد فــي الرضــية
أ
المذكورة كان ناقصا حيث أانه لم يتعــرض لمســالة اســتيلء الحملــم بواســطة الجبهــة الموحــدة للطلبــة التقــدميين
أ
على الجهاز .ليس الهدف هنا هو القيام بتقييم شامل لهذه المسالة ،وإنما لفت النتبــاه إلـى هـذا الســتيلء الـذي
أ
أ
تم باساليب ديمقراطية )خلفا لمـا يروجــه خصـوم الحملـم( كـان خطــا فادحــا بالنسـبة للحملــم الـتي أاصـبحت لهـا
أ
مســؤوليات إزاء الحركــة الطلبيــة حرفتهــا عــن مهمتهــا )يعنــي الحملــم( الساســية وهــي التجــدر وســط الجمــاهير
أ
أ
العماليــة والفلحيــة بالســاس ،وحرفتهــا عــن مهمتهــا الساســية داخــل الحركــة الطلبيــة الكامنــة فــي تطــوير هــذه
الحركــة انطلقــا مــن العمــل القاعــدي .وهــذا النحـراف اســتمر حــتى بعــد منــع أاوطــم ،إذ ظلــت الحملــم تكافــح مــن
أاجل بنـاء أاوطــم ســرية  ،ممـا كـان يـؤدي إلـى تجميـد طاقــات نضــالية هائلــة وســط الحركـة الطلبيـة ،طاقــات كـان
من الضروري توظيفهــا فــي التجــدر وســط العمــال ،الفلحيــن ،خصوصــا أوان الحركــة الطلبيــة كــانت تعــرف جـزرا
واضحا في حين أان الحركة العمالية لم تعرف نفس الجزر وبقيت صـامدة نسـبيا رغـم الرهـاب والقمــع ،كمـا نريـد
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أ
أا ن نسجل هنا الستيلء علـى الجهـاز كـان هـو نفســه نتيجـة للتــوجه الـذي سـارت عليـه الحملـم عنـد نشــاتها حيـث
كــانت الحملــم تــرى أان الحكــم فــي أازمــة لــن يخــرج منهــا ،أوان الصــلحية قــد أافلســت نهائيــا ،أوان الثــورة علــى
أ
أ
البواب ،أوانه يجب بالتالي الدفع بنضالت الشـبيبة المدرسـية )الطلبــة والتلميـذ( إلـى مـداها القصـى مــن أاجـل
أ
أ
التاثير على القطاعات الجماهيرية الخرى لتصعيد نضالها ،فتفجر التناقضات في صفوف الحكم إن لــم تعصــف
به نهائيا .وهكذا أاعطت الحملم للشبيبة المدرسية دور "الطليعة التكـتيكية" لمجمــوع الحركــة الجماهيريــة .وان
هذا الفهم لدور الشبيبة المدرسية الغريــب عــن الماركســية اللينينيــة والـبرجوازي فــي الصـراع الطبقــي قــد أادى فــي
أ
الحقيقة إلى تحريف الحملم عن مهمتها الساسية :العمل على انصهار الماركسية اللينينيـة بالحركـة العماليـة مـن
أاجل بناء حزب البروليتاريا المغربي ،وقد استمر هذا الفهم لدور الشبيبة المدرسية "الطليعــة التكـتيكيــة" حــتى
بعد ما عرفته حركة الطلبة والتلميذ من جزر بعد ، 73إذ استمرت الحملم في تركيز مجهوداتها على هـدا القطــاع
)بنــاء اوطــم فــي الســرية وبنــاء النقابــة الوطنيــة لتلميــذ( ،ودخلــت فــي حلقــة مفرغــة مــن البنــاء التنظيمــي داخــل
أ
الشــبيبة المدرســية فيــاتي القمــع لتحطيــم البنــاء ،ثــم يتــم البنــاء مــن جديــد والقمــع مــن جديــد إلــى أان وصــلت
آ
الحملــم إلــى مــا الــت إليــه حاليــا مــن أازمــة ،يمكــن أان تكــون أازمــة نضــج ونمــو إذا عرفــت منظمتنــا والحملــم كيــف
تستفيد من دروس التجربــة،ومن الخفاقــات علــى الخصـوص ،وإذا عرفنــا أان نبنـي توجهــا جديـدا علــى المســتوى
التنظيمــي والسياســي يســير فــي اتجــاه تركيــز عملنــا علــى التجــدر وســط الجمــاهير عامــة والطبقــة العاملــة بصــفة
خاصة.
 -2تجربة الحركة الطلبية مند رفع الحظر عن أاوطم إلى المؤتمر :16
سبق للمنظمة بعد رفع الحظر أان اعتبرت هـذا الجـراء مكسـبا للحركــة الطلبيــة انـتزعته بفضـل نضــالتها المريـرة
خلل  6سنوات من المنع التعسفي وبفضل مساندة القوى الثورية والديمقراطيــة فــي الــداخل والخــارج لنضــالها
العادل ،وقد ســجلت المنظمــة فـي نفـس الــوقت السـلبيات المرافقــة لهــذا المكســب )اسـتمرار الحكــم فـي اعتقــال
ونفــي مســؤولي اوطــم ومناضــليه( وســجلت الملبســات المحيطــة بإعــادة المشــروعية لوطــم ،الــتي قــدمها الحكــم
كهيبــة منــه لممثلــي القــوى الصــلحية وعلــى أراســها التحــاد الشــتراكي للقــوات الشــعبية ،والــتي اتخــذت شــكل
آ
صــفقة بيــن الحكـم والقـوى الصــلحية .لقـد كــان الحكــم يـدرك أانــه سيضــطر اجل أام عــاجل إلــى التنـازل عــن منــع
أاوطم ولهذا فضل السـراع بهـذا التنـازل حــتى يمكـن أان يسـتفيد منـه وذلـك بـإملء شــروطه علـى الصـلحية الــتي
أ
كــان مــن المفــروض أان تســتحوذ علــى زمــام المــور داخــل اوطــم بمســاعدة الحكــم إن اقتضــى الحــال...والشــرط
المطروح هو إدخال اوطم في "الوحدة الوطنية" ومســاهمتها فــي تمــتين "الجبهــة الداخليـة" .وقـد عرفـت الحركــة
الطلبي ــة خلل الس ــنة المنص ــرمة ص ـ ـراعا ح ــادا بي ــن تي ــارين رئيس ــيين :التي ــار الص ــلحي الش ــوفيني بقي ــادة
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ا.ش.ق.ش 8والــذي يضــم كــذلك ح.ت.ش 9و يميــن " 10"23وتيــار الطلبــة الــديمقراطيين ) أاو مــا ســمي بعــد ذلــك
أ
بتيار الطلبة القاعديين( أاما التيـار اليسـاري داخـل ا.ش.ق.ش)والممثـل بالســاس مـن طـرف الختيـار الثـوري،11
أ
فلــم تكــن مــواقفه فــي الســنة الدراســية  79-78واضــحة ،إذ كــان يتارجــح بيــن التحــالف مــع الطلبــة الــديمقراطيين
والتح ــالف م ــع اليمي ــن الص ــلحي الش ــوفيني ،وإذا ك ــان الص ـراع ق ــد تمح ــور ح ــول المش ــكل التنظيم ــي )البن ــاء
القاعدي مجسدا في اللجان والمجالس الطلبية أام التعاضديات الفوقية؟ مجلـس للتنســيق تمـثيلي فعل للطلبــة
أام "مجلـس للتنسـيق " مفـروض علـى الطلبــة؟ مـؤتمر  16فـي صـيف 89؟ ( فــإن جـوهر الصـراع كـان سياسـيا :هـل
ستحشر اوطم ضمن "الجماع الوطني" مع مـا يحملــه ذلـك مــن مخــاطر علـى تقــدميتها وديمقراطيتهــا المســتقلة؟
وهذا ما لم يفهمه العديد مــن مناضـلي الحملــم أانفســهم إذ ســقطوا بـدعوى الحفــاظ علـى الوحــدة فــي تــدعيم التيـار
الصــلحي الشــوفيني )بيــان  52معتقل سياســيا( 12علــى حســاب التيــار الــديمقراطي الوحــدوي فعل لكــن الــذي ل
يفصل الوحدة عن مضمونها الحقيقي .وإذا كان هناك من انتقادات يمكن توجيهها لحركة الطلبة الــديمقراطيين
أ
)الطلبــة الــديمقراطيون بالنســبة إلينــا هــم مــا يســمى بالطلبــة القاعــديين( فاولهــا أانهــم ركــزوا الخلفــات المتعلقــة
أ
بــالتوجه الــذي يجــب أان ياخــذه اوطــم حــول المشــكل التنظيمــي عــوض طــرح برنامــج نضــالي مســتعجل يجــب
النضــال مــن أاجلــه فــورا ،وإبـراز خلل الممارســة النضــالية أان أارقــى شــكل تنظيمــي لتحقيــق البرنامــج هــو الهيكلــة
أ
القاعدية وليست التعاضديات الفوقيـة .إن هـذا الخطــا قــد أادى إلــى طمــس الطـابع السياســي للصـراع ضـد التجــاه
أ
اليميني الصــلحي الشــوفيني ،كمــا أانــه قــد أادى إلــى اعتقــاد البعـض بــان هـذا الصـراع هـو الســتيلء علــى الجهــاز،
أ
وليــس ص ـراع سياســي مــن أاجــل تــوجه محــدد لوطــم .إن الص ـراع حــول المشــكل التنظيمــي قــد حــرف الحركــة
الطلبيــة نســبيا عــن مهامهــا النضــالية ليــس فقــط مــن أاجــل معالجــة مشــاكل الطلبــة المتعــددة ،ولكــن كــذلك
للمساهمة في الحركة الجماهيرية العارمة التي عرفتها بلدنا في .79
 8ـ ا ش ق ش تعني التحاد الشتراكي للقوات الشعبية.
أ
 9ـ ح ت ش تعني حزب التحرر والشتراكية ،وهو الحزب الشيوعي التحريفي المغربي تاسس سنة .1943
أ
 10ـ يمين 23تعني يمين منظمة"  23مارس" ،وهي منظمة ماركسية لينينية مغربية تاسست فــي 23مــارس ،1970وبعـد اعتقــالت نونــبر
 1974ظهــر تيــار يمينــي داخلهــا )الخــارج( قــام بالســتيلء علــى قيادتهــا فــي خريــف  ،1975وقــد تصــدى لهــذا التجــاه الصــلحي الشــوفيني
اليميني تيار ثوري بالداخل قاده الشهيد جبيهة رحال.
أ
 11ـ "الختيـار الثــوري" هــو تيـار ظهـر داخــل التحــاد الشـتراكي للقــوات الشـعبية بعـد احـداث 3مــارس ،1973وكـان يقــوده محمـد البصـري
المعــروف بــالفقيه البصــري،وقد كــان التياركــذلك يصــدر مجلــة مــن الخــارج تحــت اســم"الختيــار الثــوري ،وعــرف التيــار الطلبــي التــابع لــه
باسم"رفاق الشهداء".
أ
أ
 12ـ المقصــود ببيــان  ،52ذلــك البيــان الــذي اصـدره  52مــن مناضــلي منظمــة "إلــى المــام" بالســجن المركــزي بــالقنيطرة معلنيــن فيــه عــن
تجميد عضويتهم داخل المنظمة ،وقد سبق الحديث عنه في وثائق سابقة.
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لقــد خاضــت الحركــة الطلبيــة عــدة نضــالت هامــة لكنهــا ظلــت دون مســتوى ديناميتهــا المعهــودة خصوصــا فــي
ظ ــرف يتمي ــز بنه ــوض ع ــام للحرك ــة الجماهيري ــة العمالي ــة والبرجوازي ــة الص ــغيرة .كم ــا يج ــب تس ــجيل أان حرك ــة
الديمقراطيين رغم حيويتها ورغم تعاطف جل الطلبــة معهــا )رغــم الظــروف الــتي مـرت فيهــا النتخابــات للمـؤتمر،
ورغــم التجنيــد الهائــل للقــوى الصــلحية ،فقــد حصــل الطلبــة الــديمقراطيين علــى مــا يقــرب ثلــث المقاعــد فــي
أ
المؤتمر( ،فقد ظلت مفككة بدون تنسيق سواء على مستوى الهداف والبرنامج ) الذي ظـل غامضـا فــي العديـد
أ
مــن جــوانبه( أاو علــى المس ــتوى التنظيمــي .وهــذا يرجــع طبعــا إلــى ضــعف تاطيرهــا م ــن لــدن القــوى السياســية
الطليعيــة دخلهــا .كمــا يجــب تســجيل أان حركــة الطلبــة الــديمقراطيين لــم تتمكــن مــن اســتيعاب التيــار اليســاري
داخل ا.ش.ق.ش رغم تناقضـات هـدا التيـار مـع قيــادة ا.ش.ق.ش ،ورغــم هـذه السـلبيات ،فنحــن نعتـبر ان تيــار
الطلبة الديمقراطيين يشكل مكسبا للحركة الطلبية ويجب الحفاظ عليه وتطويره.
 -3المؤتمر السادس عشر ونتائجه
لقد جاء المؤتمر  16ليحسم الصراع حول التوجه لفائدة التحالف الصلحي الشـوفيني الـذي كـان يعمـل ككـتلــة
منسجمة – رغم بعض التناقضات الثانوية -والذي استطاع أان يستولي على قيادة اوطم ،أوان يفــرض ملتمســات
ل تختلــف مــن حيــث مضــمونها السياســي عــن الخــط الصــلحي الســائد داخــل ا.ش.ق.ش ،وتتميــز بشــوفينية ل
تختلف عن شوفينية حزب الســتقلل .وممـا سـاعد علـى هـذا النتصـار عـدم انســجام الطلبــة الـديمقراطيين وعـدم
تمكنهم من إبرام تحـالف مـع التيـار المتقـدم الـدي طـرد مـن التحـاد الشـتراكي ،وكـذلك التواجـد المكـثـف لجهــاز
القمــع فــي كــواليس المــؤتمر مــن أاجــل الضــغط فــي اتجــاه أاخــد قـرارات "معقولــة" قـرارات تنســجم مـع روح الصــفقة
المبرمــة عنــد رفــع الحظــر عــن اوطــم .فعلــى الصــعيد السياســي ،بالضــافة إلــى مــا يتميــز بــه المــؤتمر مــن شــوفينية
أ
)تا كيد المؤتمر على فتح معســكرات للتـدريب للجمـاهير ومــن ضــمنها الطلبــة حــتى يكونـوا مسـتعدين إلـى واجهــة
الكـفاح المســلح ضـد المرتزقــة ومســخريهم ....المطالبـة بتقويــة طاقاتنـا الدفاعيــة وتمـتين الجبهــة الداخليــة"( فقــد
ســاند ضــمنيا المسلســل الــديمقراطي المزعــوم الــذي لــم يكــن فــي الحقيقــة ســوى الطلء المصــاحب لعمليــة القمــع
الوحشــي المســلط علــى شــعبنا وعمليــة الســتغلل والنهــب الــذي يتعــرض لــه شــعبنا .وقــد اكـتفــى المـؤتمر بالنــداء
إلى "تكوين جبهة واسعة قصد النضال ضد مظاهر التسلط والسلوك اللديمقراطـي للحكـم المطلـق الــتي تطبـع
ممارســات الدولــة ببلدنــا" كمــا أان البيــان العــام أاغفــل الحــديث عــن ضــرورة تحريــر ســبتة ومليليــة ،عــن تــدخل
الحكم في الزايير ،عن موقفه المخزي لزيارة السادات للقدس ،عن زيــارة الشــاه لبلدنـا ،وعــن الكـفــاح التحــرري
للشــعب الريــتيري مــن اجــل تقريــر مصــيره والســتقلل ،وعلــى الصــعيد النقــابي ،فرغــم المشــاكل المزمنــة الــتي
يعــاني منهــا الطلبــة والــتي تــم تســجيلها فــإن "ضــرورة تمــتين جبهتنــا الداخليــة" و"تقــديم الملبســات الظرفيــة"
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ســيؤدي بالضــرورة بقيــادة اوطــم الجديــدة إلــى الــدفع نحــو ال لــتزام بالســلم الجتمــاعي .علــى الصــعيد الــوطني فــإن
التجــاه الســائد اســتطاع أان يقنــن التعاضــديات الفوقيــة وان يهمــش ويشــوه مضــمون الديمقراطيــة القاعديــة كمــا
أ
تبلــور فــي اللجــان ومجــالس الطلبــة والــتي كــانت إحــدى المطــالب الساســية للطلبــة الــديمقراطيين .وفــي نفــس
الــوقت فقــد قــرر المــؤتمر  16أان تكــون دوريــة المــؤتمرات المقبلــة ســنتين عــوض ســنة واحــدة ،وذلــك لتتمكــن
القيــادة اليمينيــة الصــلحية الشــوفينية مــن التســلط علــى الخــط ســنتين عــوض ســنة واحــدة .إن هــده النظــرة
الخاطئة والقاصرة بالضــرورة تـدل علـى أان المـؤتمر  16كــان مــؤتمر الـردة ليــس فقــط بالنســبة للمـؤتمر  ،15ولكــن
بالنسبة للمؤتمرات  12و  13و .14
 -4كيفية التعامل مع نتائج المؤتمر السادس عشر
إن نتائج المؤتمر  16لم تكن في مستوى المشاكل التي يعاني منها الطلبة )الطرد ،النسب المرتفعــة للرســوب،
المن ــح ،الس ــكن ،المط ــاعم الجامعي ــة ،البرام ــج ،الص ــلحات الجامعي ــة المزعوم ــة...ال ــخ( وه ــذا م ــا س ــيؤدي
بالضرورة إلى تدمر جزء كبير من الطلبة ،أوان الخطــر الــذي يهـدد الحركــة الطلبيــة يكمــن فــي البتعــاد المحتمــل
لجــزء مــن الطلبــة عــن اوطــم وفــي ســيادة اللمبــالة داخــل الطلبــة .لهــذا يجــب علــى المناضــلين الطليعييــن أان
يقوموا بواجبهم في ميدان التوعية لتتوصل جماهير الطلب إلى التمييز الواضح بين المؤتمر  16كمــؤتمر للــردة
والقيــادة المنبثقــة عنــه قيــادة يمينيــة إصــلحية شــوفينية ،وبيــن اوطــم كنقابــة مناضــلة كــانت ويجــب أان تبقــى
الطــار الوحيــد لكـفــاح الحركــة الطلبيــة .وقــد يطــرح مشــكل شــرعية أاو عــدم شــرعية المــؤتمر  ،16وفــي أراينــا رغــم
جميــع الخروقــات الــتي عرفتهــا انتخابــات المــؤتمرين )مشــكل فيدراليــة أاوروبــا الغربيــة مثل( والــتي عرفهــا المــؤتمر
 16نفسه ،فل يطرح الطعن في شرعية المؤتمر حتى ل نشجع المنزلقــات نحــو النشــقاق .وبالمقابـل فــإن واجــب
الطلبة الديمقراطيين يكمــن فـي انتقــاد جميـع الممارسـات المتخاذلــة للقيـادة الجديـدة وفـي انتقــاد نتائـج المـؤتمر
 ،16هــذه القيــادة ســتعمل انســجاما مــع التــوجه الجديــد علــى عرقلــة نضــالت الحركــة الطلبيــة مــن أاجــل تحقيــق
مطالبها المشروعة.
فعلى الصعيد التنظيمي ،فإننا نرى ضرورة مساهمة الطلبـة الــديمقراطيين فـي الهياكـل المنبثقــة عـن المـؤتمر 16
أ
رغم محدوديتها ،وذلك لنها توفر ولو في حدود ضيقة )هذه الحدود الــتي يمكــن توسـيعها فــي الممارســة حســب
أ
مــوازين القــوى( مســتوى وعيهــم ونضــاليتهم .أامــا فيمــا يخــص المشــاركة فــي التعاضــديات فــإن أراينــا الولــي هــو
المشـاركة فيهــا كطلبـة ديمقراطييـن لكـن شـريطة أان يبقـى أاعضـاء المنظمـة بصـفة عامـة بعيـدين عـن تحمـل مثـل
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أ
هده المسئوليات ،وذلـك مـن جهــة لسـباب أامنيــة بديهيـة )مشـكل تقـديم اللوائـح كشـرط للترشـح ومـا يمكـن أان
أ
ينتج عنه من مضايقات بوليسية( ومن جهة ثانية لتمكينهم من التفرغ للعمل وسط الجماهير الساسية.
 -5حركة الطلبة الديمقراطيون:
إن هذه الحركة فرضت نفسها منذ العلن عن رفع الحظر عن اوطم ويجب علينا أان نوليها عنايــة كــبيرة ،وذلــك
أ
من أاجل قيادتها سياسيا وتاطيرها تنظيميا.
إن أاول ما يجب القيام بـه هـو العمـل مــن أاجـل أان تتبنـى هـده الحركـة برنامجــا ديمقراطيـا موحـدا ،أواننـا نـرى أانأ
المحاور الساسية لهذا البرنامج هي:
(1النض ــال م ــن أاج ــل تحري ــر س ــبتة ومليلي ــة والقض ــاء عل ــى النف ــوذ المبري ــالي القتص ــادي والثق ــافي والسياس ــي
والعسكري ببلدنا ،ويطرح هنا للطلبة الديمقراطيين بالداخل طمس قضية الصحراء كلية.
 ( 2النضـال مــن أاجـل انـتزاع الحريـات الديمقراطيـة وعلـى أراســها إطلق سـراح المعتقليــن السياسـيين والنقــابيين
وع ــودة المنفيي ــن والنض ــال م ــن أاج ــل إطلق الس ـ ـراح الف ــوري لمس ــئولي ومناض ــلي اوط ــم المعتقلي ــن وع ــودة
المغتربين منهم .إلى جانب هذا يطرح التنديد بالمسلسل الديمقراطي المزعوم.
 ( 3التضامن مع الحركة الجماهيريــة للتلميـذ ورجـال التعليــم والعمـال وغيرهـم مـن القطاعـات المناضـلة ،وبهـذا
الصــدد علــى الطلبــة الــديمقراطيين تجنــب الخلف القــائم حــول ا.م.ش وك.د.ش ،كمــا يجــب عليهــم أان يتعــامل
مع كلتا المركزيتين.
 ( 4النضال من أاجل تحقيق المطالب الملحة للحركــة الطلبيــة ومـن أاجـل تعليـم وطنـي جمـاهيري علمـي وثقافــة
وطنية ديمقراطية شعبية.
أ
أ
 ( 5النضال من أاجل الحفاظ على المبادئ الربعـة لوطـم وعـدم تشــويهها وخاصـة مـن أاجـل سـيادة الديمقراطيـة
داخل أاوطم.
 ( 6النضال من أاجل تهيئ المؤتمر  17تقدمي ديمقراطي سواء من حيث توجهه السياسـي والنقـابي أاو مـن حيـث
هياكله التنظيمية )الهيكلة القاعدية(.
 وعلى أا ساس هدا البرنامج يمكن بناء حركة علنية للطلبة الديمقراطيين يمكن ويجب أان تنسق فيما بينها علىأ
الصعيد الوطني ،أوان هذا البرنامج يفتــح المجـال لتـاطير جميـع الطلبــة المناضـلين المتـذمرين مـن مـؤتمر الـردة
أ
الخيـر ومــن نتــائجه ويســمح بالخصـوص بالتحــالف مـا بيـن القــوى الماركســية اللينينيــة وبيــن القـوى الديمقراطيــة
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أ
الثوري ــة )الختي ــاريين( وح ــتى م ــع بع ــض الق ــوى المتقدم ــة داخ ــل الح ـ ـزاب وه ــذا التح ــالف يت ــم ابت ــداء م ــن
المستويات الدنيا )الكلية (...وفي مسلسل بناء حركة الطلبة الديمقراطيين.
إن حركــة الطلبــة الــديمقراطيين ببرنامجهــا هــذا تشــكل فعل البــديل العملــي للتيــار اليمينــي الصــلحي الشــوفيني
الذي تمكن من الستيلء على قيادة اوطم .وسيكون من المفيــد أان يكـون لهـذا التيــار منـبرا للدعايــة وذلـك مثل
بواسطة مجلة تصدرها إحدى الكليات الكبرى التي يسود بها تيار الطلبة الديمقراطيين على مستوى التعاضدية
والمجلس.
لق ــد أاطلقن ــا حرك ــة الطلب ــة ال ــديمقراطيين عل ــى تي ــار الطلب ــة القاع ــديين ،وق ــد انص ــب اهتمامن ــا عل ــى المض ــمون
السياسي لنشاط هذا التيار الـذي يجـب أان يكـون موحـدا مـن حيــث تـوجهه العــام .أامـا فيمـا يخـص المصـطلحات
فيمكن لهدا التيار أان يحمل أاسماء مختلفة حسب الكليات.
 إن بــرو ز تيــار واســع للطلبــة الــديمقراطيين وهيكلــة هــدا التيــار يعنــي فــي نفــس الــوقت التخلــي عــن تيــار الطلبــةأ
التقــدميين كـتيــار شــبه جمــاهيري ،وفــي الحقيقــة إن هــذا التيــار يتشــكل بالســاس مــن الطلبــة المتعــاطفين مــع
أ
المنظمة وخطها السياسي وهو مؤطر من طرف المنظمة بالساس .لذا وجب دمج الطلبة التقدميين المرتبطين
بالمنظمة بإطارات العاطفين على المنظمة كلما أامكن ذلك.
-6الحركة الطلبية بالخارج:
أ
إن جهلن ــا للتط ــورات ال ــتي تعرفه ــا الحرك ــة الطلبي ــة بالخ ــارج وباوروب ــا الغربي ــة س ــيجعلنا نقتص ــرعلى نقط ــتين
أاساسيتين:
أ
أا( انطلقــا مــن ضــرورة إعــادة بنــاء الوحــدة للحركــة الطلبيــة باوروبــا الغربيــة ،فإننــا نعتــبر أان القـرار الصــادر عــن
اجتماع كـتاب الفروع المنعقد في 20و  21أاكـتـوبر المنصـرم والقاضـي بحـل الفيدراليـة التابعــة للطلبــة التقـدميين
آ
واللتحــاق بالطـار الخـر ،نعتـبر هـذا القـرار سـديدا ويخـدم الوحـدة النضـالية للحركــة الطلبيـة .أوان النقـد الـذاتي
الصادر في البيان الصادر عن اجتماع كـتاب الفروع يعبر عن روح المسؤولية والنضج السياسي لكـتاب الفروع.
ب( ضــرورة خلــق تيــار واســع للطلبــة الــديمقراطيين علــى أاســاس برنامــج تكــون بنــوده الرئيســية مطابقــة لبنــود
البرنامــج المحــدد أاعله لحركــة الطلبــة الــديمقراطيين بالــداخل ،يمكــن أان يتضــمن برنامــج الطلبــة الــديمقراطيين
بالخــارج وحســب القــوى الــتي ستشــارك فــي هــده الحركــة النقــط الضــافية التاليــة :مناهضــة الحــرب فــي الصــحراء
والسلم الفوري ،إطلق سراح المعتقلين السياسيين مدنيين وعسكريين ،العمل مع العمال المهاجرين.
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وإذا كانت هده الضافات كلها أاو إحداها ستقلص من المساهمين في حركة الطلبة الديمقراطيين بالخــارج فمــن
أ
آ
الفض ــل التخل ــي عنه ــا كلي ــا او جزئي ــا .ويج ــب العم ــل م ــن أاج ــل أان تض ــم حرك ــة الطلب ــة بالخ ــارج جمي ــع الق ــوى
الديمقراطية الثورية )مختلف قوى الحملم +الختيار الثوري +الطلبة الديمقراطيين الغير المنتمين(
العمل وسط التلميد:
أا( أاهمية العمل وسط التلميذ:
إن التلميــذ ،والــذي يهمنــا هنــا هــم التلميــذ الــذين يمكنهــم المســاهمة الفعليــة فــي حركــة التلميــذ ،وفــي الحركــة
الجماهيريــة أ،اي علــى العمــوم تلميــذ الســلك الثــاني الــذين يتجــاوز عمرهــم  16ســنة ويصــل عــددهم 200000
تقريبا( ينحدرون طبقيا أاساسا من البرجوازية الصغيرة والبروليتاريا أ،اما على مســتوى معيشــتهم فيكــون مطابقــا
أ
لصــلهم الطبقــي حيــث أانهــم تــابعون لعــائلتهم ويقتســمون طريقــة حياتهــا .وفيمــا يخــص مصــيرهم الطبقــي فهــم
مؤهلون لللتحاق بصفوف البرجوازية الصــغيرة أاو صــفوف البروليتاريــا المحليــة والمهــاجرة أواشـباه البروليتاريــا،
وكــذلك بصــفوف العــاطلين .لهــذا يمكننــا انطلقــا مــن خصــائص هــذه الفئــة اعتبــار أان موقعهــا الطبقــي المــزدوج:
أ
أ
البرجوازيــة الصــغيرة وشــبه البروليتاريــا ،لهــذه الســباب مــن جهــة ولســباب أاخــرى كوجــودهم المســتمر وســط
أ
أ
الجمــاهير الكادحــة فــي الحيــاء الشــعبية ،ومــا ينتــج عــن ذلــك مــن تــاثير بمــا تعيشــه الجمــاهير مــن اســتغلل
أ
واضــطهاد ،فــإن حركــة التلميــذ أاكـثر جذريــة مــن حركــة الطلبــة رغــم ضــعف تاطيرهــا النقــابي والسياســي كمــا أانهــا
أا كـثر قدرة على اللتحام بالجماهير ،وهذا ما تجلى عبر التاريخ النضالي لشعبنا ســواء إبــان المرحلــة الســتعمارية
أاو في عهد الستعمار الجديد :نضالت  60و  64التي أادت بالحكم إلى قمع الوداديات ،انتفاضة مارس المجيدة
التي لعب فيها التلميذ دورا بارزا إلى جانب دورهم في تفجيرهــا  ،نضــالت التلميـذ المتصــاعدة مــن  68إلــى 72
والــتي عرفــت فتــورا ملحوظــا بســبب مــا عرفــه مناضــلو هــده الحركــة مــن قمــع خلل ســنوات  ،77-73ثــم نضــالت
السنة الدراسـية  79-78ضـد مختلــف الصــلحات الجديـدة للمتحانــات ،ضـد الظــروف الدراســية المترديـة ،ضـد
السياسة التعليمية النخبوية ،ضد زيارة الشاه المخلوع للمغرب ،تخليـدا لـذكرى استشــهاد سـعيدة ،تضــامنا مــع
أ
الحركة الطلبية ) 24يناير( وتضامنا مـع الشــعب الفلسـطيني )يـوم الرض  30مـارس( وإن العنـف الرجعـي الـذي
ووجهــت بــه حركــة التلميــذ فــي الســنة الدراســية المنصــرمة لــم يســبق لــه مثيــل منــد انتفاضــة مــارس  ،65فقــد
استشــهد العديــد مــن التلميــذ ضــحية لهــدا القمــع الوحشــي الــذي عــم مختلــف الثانويــات فــي جــل المــدن الكــبرى
والمتوسطة.
ب( تجربة المنظمة والحملم وسط التلميذ:
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أ
إن المنظمة والحملم أادركت مند نشاتها أاهمية العمل وسط الحركة التلميذية ودورها في الصـراع الطبقــي ،وقــد
استطاعت الحملم خلل سنتي  71/72أان تقـود بالفعـل حركـة التلميـذ وتقـود نضــالتها مـن أاجـل الحـق النقـابي
وضد كافة مظاهر التعليم الطبقي اللوطني اللديمقراطي واللشعبي .إن هذا العمل هو بحـد ذاتـه عمـل ايجــابي
ساهم في إضعاف العـدو ،فــي إفشــال التــوجه الصـلحي وفـي رفـع الـوعي لـدى جمـاهير الشـباب بمـوازاة مـع رفـع
أ
مستوى نضــاليتها .إل أان الحملـم انطلقــا مـن تصـوراتها للظـرف السياسـي )"الثـورة علـى البـواب" ويجــب إشـعال
الفتيل لتندلع الثورة الشعبية( لم ترى في حركة التلميذ والشبيبة المثقفــة بصــفة عامــة رافـدا مــن روافـد النضـال
الشــعبي بــل اعتــبرت الشــبيبة المدرســية كطليعــة تكـتيكيــة للحركــة الجماهيريــة ،ممــا أادى بالضــرورة إلــى طمــس
طليعــة الطبقــة الثوريــة حــتى النهايــة أاي الطبقــة العاملــة ،وممــا أادى إلــى حصــر عملنــا الجمــاهيري والتنظيمــي فــي
الشبيبة المدرسية وتهميش عملنا الجماهيري والتنظيمــي وســط الطبقـة العاملــة ،وممــا أادى إلــى الرفــع بنضـالتها
حتى النهاية أامل في أان تشكل هده النضالت مفجرا للتناقض بين الجماهير الشعبية والحكم الرجعي.
إن هده الخلفية البرجوازية في عمقها ،قد أادت إلى منزلقات خطيرة ،ومن أاهمها إنشاء النقابة الوطنية للتلميذ
)نــوت( كنقابــة ســرية .إن إحــدى المطــالب الــتي ناضــل مــن اجلهــا التلميــذ خصوصــا فــي ســنتي  72-71هــو الحــق
النقابي ،وقد عرف هذا النضال أاوجه فــي الفصـل الثــاني مـن السـنة الدراسـية  ،72/73وقـد اضـطر الحكـم للقيـام
بتنــازل هــام جــدا مــن أاجــل حركــة التلميــذ وهــو العلن عــن الســماح للتلميــذ بتشــكيل وداديــات فــي مختلــف
الثانويــات .وكجميــع التنــازلت الــتي يســعى الحكــم للقيــام بهــا مــن أاجــل توقيــف النضــالت الشــعبية فإنهــا تنــازلت
جزئيــة ل تســتجيب بصــفة شــاملة لمطامــح الجمــاهير الشــعبية ،إل أان الموقــف مــن تنــازلت الحكــم الجزئيــة هــي
أ
مســالة رهينــة مــن جهــة بحجــم هــده التنــازلت ونوعيتهــا ومــن جهــة ثانيــة القــوى الذاتيــة للجمــاهير المكافحــة مــن
أ
أاجل تحقيق مطالبها ،ومن جهة ثالثة بمدى تاثير الحكـم علـى الجمـاهير المناضـلة )هـل التنـازل يقسـم صـفوفها
أ
أام أانه يزيدها رغبة في النضال؟( وبصفة ملموسة نعتبر أان منظمتنا والغلبيـة الســاحقة داخـل الحملـم معهــا قـد
أ
سقطت في النتهازية اليسارية بتجاهلها لتنازل الحكــم وذلـك مــن جهــة لن هـذا التنـازل حقـق لهـا مكسـبا جـديا
أ
رغم سلبياته ومن جهة ثانية لن رفضه كان سيؤدي حتما إلى تقسيم صفوف التلميذ بين مؤيدي الستمرار في
أ
الض ـراب ومعارضــيه )خصوصــا وان المتحانــات كــانت علــى البــواب( ،ممــا يشــكل عــامل موضــوعيا لضــعاف
القوى الذاتية لحركة التلميذ .كان على الحركة إذن أان تسـجل تنـازل الحكــم كانتصـار لحركــة التلميــذ ،وتسـجل
محدودي ــة ه ــدا النتص ــار ح ــتى ل تض ــعف يقظته ــا النض ــالية ،وك ــان عل ــى الحمل ــم أان توظ ــف نفوذه ــا السياس ــي
ورصــيدها النضــالي لتوقيــف الض ـرابات بشــكل منظــم .عــوض هــدا النهــج الثــوري ســقطت الحملــم فــي اليســارية
أ
معلنة رفضها للوداديات وإعلنها بصـفة فوقيــة لتاسـيس نقابــة ســرية "نـوت" ،وفــي إطـار المزيـد مــن الهـروب إلـى
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أ
المــام أاعلنــت "نــوت" مقاطعــة امتحانــات الباكلوريــا .هــذا الشــعار الــذي لــم يجــد لــه صــدى يــذكر عنــد التلميــذ،
وهكذا تحول انتصار مؤكد لحركة التلميذ إلى هزيمة مؤكدة لها بالضافة إلى جميع التبعــات الناجمــة عــن إنشــاء
نقابــة ســرية فــي قطــاع التلميــذ وفــي ظــرف يتميــز بانعــدام حــزب البروليتاريــا .إن إنشــاء نقابــة ســرية هــي عمليــة
أ
عســيرة للغايــة فــي حالــة وجــود الحــزب البروليتــاري وحــتى عنــدما يتعلــق المــر بنقابــة ســرية للعمــال .ولهــذا فــإن
أ
ال حزاب الشيوعية تفضل على العموم العمل في المنظمات الجماهيرية الموجودة مهما كـانت رجعيتهــا شـريطة
أان تكون الجماهير تنشط في إطارها .أاما إنشـاء نقابـة سـرية للتلميـذ وفـي ظـروف غيـاب حـزب البروليتاريـا ،فهـو
في وجهة نظرنا مجرد حلم برجوازي صغير .وقد أادت الحملم غاليا ثمن هدا الحلم إ أذانها دخلت فــي دوامــة مــن
آ
البناء والهدم "الحركة تبني إطارات "نوت" والحكم يهدمها بالقمع حتى الت الوضعية إلى ما تعرفه الحملم راهنا
مــن أازمــة نمــو إذا عرفــت كيــف تســتفيد مــن أاخطائهــا .بالضــافة إلــى ذلــك فــإن "نــوت" الــتي كــان يفــترض فيهــا أان
أ
تكون تقدمية ،جماهيرية ،ديمقراطية ومستقلة لم تحترم سوى أ
مبدا التقدمية .فاين هي الجماهيرية و"نوت" ل
توجد إل في عدد قليل من ثانويــات المغـرب ،وحــتى عنـد تواجـدها بإحـدى الثانويـات فــإن عـدد أاعضــائها يعـدون
أ
أ
أ
على رؤوس الصابع اليد الواحــدة؟ هـذا ل ينفـي فــي نفــس الــوقت التـاثير النســبي وســط حركــة التلميـذ نظـرا لنهــا
كــانت تســتقطب أاجــود المناضــلين .أوايــن هــي الديمقراطيــة والســتقللية والق ـرارات تؤخــد بمعــزل عــن جمــاهير
أ أ
التلميذ؟ وبغض النظر عن الخطا الصلي الكامن في إنشاء ن.و.ت ،فقد كان على الحركة ومناضـلي ن.و.ت أان
أ
يعملــوا داخــل الوداديــات ،وذلــك علــى القــل مــن أاجــل تغطيــة شــرعية لعملهــم الســري .والخلصــة أان ن.و.ت
كانت أاقرب إلى تنظيم للشبيبة الشيوعية تابع للحملم منـه إلــى نقابـة فعليـة سـواء مـن حيــث برنامجهـا السياسـي
أاو من حيث ارتباطها التنظيمي بالحملم.
أ
انــه مــا يـزال مطروحــا علــى الحملــم أان تقــوم بتقييــم معمــق لتجربــة ن.و.ت أ
،واملنــا أان يكــون هــدا التقييــم الولــي
والسريع جدا منطلقا للنقاش.13
ج( العمل الجماهيري داخل التلميذ:
أ
ويتعلق المر هنا أاساسا بالعمل النقابي ،إننا نجهل الوضعية حاليا داخل الثانويات كما نجهــل مختلــف تجــارب
أ
الوداديات مند  .72وسنكـتفي هنا فيما يخص العمل الجماهيري داخل التلميذ بالتاكيد على النقط التالية:
العمل في صفوف الوداديات الموجودة والعمل على إنشــائها فــي الثانويــات الــتي ل توجــد بهــا وداديــات .ويجــبالتعاون في هذه المهمة مع مختلف القوى الديمقراطية.
 13ـ لــم تعــرف المنظمــة أاي نقــاش فعلــي فــي هــذا المجــال ،وظلــت كليشــيهات الوثيقــة يرددهــا دعــاة مــا ســمي ب "مسلســل إعــادة البنــاء"
أواتباعهم.
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 رفــع شـعار الوداديــات الديمقراطيــة بحيــث يجــب النضــال مــن أاجــل ديمقراطيــة الوداديــات ورفــع وصــاية الدارةعليها وضمان تحركها من اجل الدفاع عن المطالب النقابية للتلميذ.
 إنشــاء لجــان للتلميــذ داخــل الثانويــة تضــم جميــع التلميــذ المســتعدين للعمــل النقــابي )الــدفاع عــن المصــالحالماديــة والمعنويــة للتلميــذ( .وهــذه اللجــان يمكنهــا أان تكــون علنيــة أاو شــبه علنيــة حســب الظــروف أاو مــوازين
القوى ،وهدفها تنشيط العمل النقابي داخل الثانويــة .إن هــذه اللجــان تعمـل علــى إنشــاء الوداديــات عنـد غيابهــا
كما أانها تؤطر نضال التلميذ من أاجل وداديات ديمقراطية.
أ
 التنسيق بين مختلف الوداديات على صعيد المدينة الواحدة وذلك من أاجل تبادل التجارب ،القيام بانشطةمشتركة ،وضع ملفات نقابية جماعية والقيام بنضالت مشــتركة ،هـذا التنسـيق يشـكل خطــوة هامــة علـى طريـق
إنشــاء نقابــة وطنيــة للتلميــذ عنــدما تتــوفر إمكانيــة التنســيق بيــن مختلــف المــدن وعنــدما تنضــج الظــروف لــذلك.
أ
أ
أ
لكن يجب الخذ بعين العتبار بان هده العملية هي عملية طويلة المد لن تتم في ظرف سنة أاو سنتين..14
 (5الدعاية والتحريض:
أ
ســيكون عرضــنا حــول المهــام المطروحــة علــى المنظمــة ناقصــا إذا لــم يتطــرق لمســالة الدعايــة والتحريــض .إن مــا
سيرد في هذا الجزء هو عمليا تلخيص لما سبق أان طــرح أاعله فــي التطــرق لكـل قطــاع .إننــا نـرى انــه يجــب تركيـز
عملنا في هذه الفترة من إعادة البناء السياسي والتنظيمي للمنظمة على الدعاية التي ستتم أاساسا بواســطة "إلـى
أ
المام" وبواسطة النشرة الداخلية "الشيوعي" )انظــر برنامــج العمــل الــداخلي( وهــذا ل يعنــي الــدخول فــي مرحلــة
من التقوقع والعمل الداخلي بل هذا يعني فقط تجنـب العمـل التحريضـي سـواء بواســطة الخطــب أاو المناشـير،
وذلك لتلفي اعتقال المناضلين وحتى ل تسهل حملة جهاز القمع فــي ضــربهم،إن العمـل النضــالي الــذي يجــب
أان تقــوم بــه المنظمــة )ل يمكــن أان يكــون هنالــك بنــاء صــلب إل فــي خضــم النضــال( يجــب أان يتــم عــبر مختلــف
الهياكل القاعدية للمنظمات الجماهيريــة).كمــا انــه فــي عملنــا التحريضــي ،يجـب الســتفادة قــدر المكــان – وهــذا
آ
مــا قصـرنا فيــه لحــد الن – مــن المكانيــات الــتي توفرهــا الذاعــات الصــديقة ،وذلــك بالعمــل علــى إرســال بيانــات
المنظمة بانتظام لتذاع من هناك(.
دجنبر 1979
آ
 14ـ كل المقترحات المقدمـة حــول "الوداديــات" كـانت تنـم عـن جهـل كـبير بواقـع الحركـة التلميذيـة انـذاك .أامـا تقـديم مقـترح إعـادة بنـاء
نوت أا ي النقابة الوطنية للتلميذ فهو ببساطة في تناقض مع ماجاء من "تحليل" في الوثيقة.
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ملحق
نشرة " الشيوعي"
عدد فبراير 1983
أ
عدد خاص باعمال ندوة فرع المنظمة بالداخل التي انعقدت أايام  28ـ  29ـ 1983 / 01 / 30
)يتضمن كل خلصات وتوصيات الندوة إضافة إلى خطة عمل(

الشيوعي
افتـ ـتـ ـ ـ ــاح ـيـ ــة
أواخيـرا انعقــدت نــدوة الــداخل ،وبهــذا يكــون الفــرع قــد تــوج نقاشــاته الداخليــة بنــدوة الفــرع الــتي تمخضــت عنهــا
الخلصات والتوصيات المدرجة في هذا العدد من الشيوعي .ورغم ما يمكن أان يقال عن النتائج التي تمخضــت
أ
عنها الندوة ،فإنه ل بد من تسجيل الملحظات الساسية التالية:
 -1أان الندوة هي في حد ذاتها أاسلوب ديمقراطي لمعالجة قضايا المنظمة على طريق المؤتمر الوطني.
 -2أان الندوة مرت في شروط أامنية شبه مطلقة.
 -3أان روح الديمقراطية الداخلية قد سادت كل جلسات الندوة.
-4لقــد مكنــت النــدوة مــن تلمــس عــدة قضــايا وتناولهــا مــن وجهــة نظــر نقديــة مســاهمة مــن الفــرع فــي بنــاء الخــط
السياسي والتنظيمي للمنظمة.
-5لقــد مكنــت النــدوة مــن حــل مشــكل القيــادة بشــكل ديمقراطــي .وبهــذا يكــون الفــرع قــد نجــح فــي جعــل نــدوته
خط ــوة حاس ــمة عل ــى طري ــق بن ــاء منظمتن ــا كمنظم ــة ش ــيوعية مكافح ــة ص ــلبة متج ــدرة وس ــط الطبق ــة العامل ــة
والفلحين.
ورفعـا لكـل لبـس ،ل بـد مــن تسـجيل أان النـدوة وهـي نـدوة الفـرع بالـداخل ،وبالتــالي فإنهــا ل تلـزم بالضـرورة كـل
أ
المنظمــة ،هــذا رغــم الهميــة التنظيميــة والسياســية للفــرع داخــل المنظمــة .وبالتــالي فــإن مــا ســيتم وضــعه حيــز
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التطبيق فورا هو ما يهم الفرع كـفرع .أاما ما يهم المنظمة فعلــى القيـادة الوطنيــة أان تتحمـل مســئوليتها فــي جعـل
تلــك النتائــج تــدخل حيــز التطــبيق عــبر تعميــم داخلــي ،أاو الحتفــاظ بهــا فــي شــكل توصــيات للمــؤتمر الــوطني
أ
الول.
أ
ول شــك أان مســاهمة الرفــاق فــي الفــروع الخــرى ،وكــدا رفــاق الفــرع بالــداخل ،ســواء منهــم مــن حضــر أاو مــن لــم
أ
آ
يحضر الندوة ،في نقاش نتائجها وكيفية التعامل معها سيسهل مامورية القيادة الوطنية ويمكنها انــداك الحســم
حسب التجاه العام داخل المنظمة ،وسيخصص العدد المقبل من الشيوعي---------------
على الفرع بالـداخل أان يعمـل علــى ترجمـة نتائـج النـدوة إلـى الواقـع الملمـوس حــتى يجعـل منهـا فعل قفـزة نوعيـة
في طريق تصليب وبلترة المنظمة .وهنيئ للفرع بالداخل بندوته ،وهنيئ لمنظمتنا بندوة فرعها بالداخل.
نشرة الشيوعي
فبراير 1983
خلصة الندوة حول تقرير لجنة الفرع
إن النــدوة تعتــبر أان تقريــر لجنــة الفــرع يعــبر بشــكل واضــح عــن وضــعية المنظمــة مــن الناحيــة التنظيميــة ) أاي
ضعفها( ،وتصادق على أان لجنة الفرع كما جــاء فــي الملحظــتين المصـوغتين تحــت عنـوان "بصـدد تقريــر لجنــة
الفرع" كــانت قاصـرة فــي تــوجيه عمـل الفـرع ،وتصــادق علـى تلـك الوجهــة النظـر المشــار إليهــا أاعله – كمــا تشـير
الندوة إلى أان الرفاق في الفرع كانت تنقصهم روح المبادرة في حياة المنظمة-
وقــد صــادق أاغلبيــة الرفــاق علــى هــذا التقريــر إل أاحــد الرفــاق الــذي امتنــع عــن التصــويت ،اذ يعتــبر أانــه كــان علــى
أاعض ــاء لجن ــة الف ــرع خلف ــا للتقري ــر ال ــذي ج ــاء كج ــرد ت ــاريخي ،أان يق ــدموا للن ــدوة تقييم ــا لنش ــاط الف ــرع خلل
أ
أ
أ
السنوات الخيرة ،مع استخلص دروسها الساسية  -كاساس لنطلقة جديدة لعمل المنظمة –
في حيـن ،يـرى ممثـل لجنــة الفـرع أان الخلفــات الـتي كـانت داخلهـا ل تسـمح بمثـل هـذا التقييـم ،وهـذا لـم يكـن
ليمنع رفاق الفرع بالقيام بمثل هذا التقييم على ضوء تقرير لجنة الفرع-
أا ما بالنسبة للمالية فقد اقترحت الندوة صياغة توجيه حول المالية تقدمه للقيادة للعمل بموجبها.
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خلصة الندوة حول القضايا الستراتيجية في خط المنظمة
 ( 1يتفــق كــل الرفــاق المنــدوبون علــى أان أارضــية "القضــايا الســتراتيجية فــي الثــورة المغربيــة" تشــكو مــن عــدة
نواقص هي :
أ
 غياب الخلصات الساسية لتقييم التجربة ،رغم قصور بعض التقييمات الضمنية. غيــاب الســتناد علــى الواقــع المجتمعــي الملمــوس فــي خصوصــيته أاثنــاء إنجــاز التحليــل الطبقــي – وهــذا يــترجمضعف المنظمة السياسي والتنظيمي ،وضعف ارتباطها بحركة الواقع –
أ
 هناك طمس لزمة الحركة الشيوعية العالمية.أ
أ
 غياب السس النظرية التي يرتكز عليها المشروع في تناوله لدوات الثورة. ( 2يتفق كل الرفاق على أانه يجب أان ل ننتظر حتى نحدد اسـتراتيجية دقيقــة لكـي نخــرج للممارسـة – لـذا يجـب
أان نتفق على الشعارات الستراتيجية العامة والرئيسية كضوابط ملزمة لنا في نشاطنا الجماهيري اليومي ،وهـذا
ل ينفـي ضـرورة اســتمرار الصـراع الــداخلي حـول كـل القضــايا الســتراتيجية ،علــى أاســاس الحســم فيهــا فـي المـؤتمر
أ
الول للمنظمة – ونعتـبر مــن جهــة أاخــرى ،أان تقـدمنا فــي تقــويم وبلـورة منظــور اســتراتيجي سـديد رهيــن بتقـدمنا
في عملية إعادة بناء منظمتنا ،كمنظمة شيوعية صلبة مكافحة ومتجدرة أاساسا في العمال والفلحين –
 ( 3كمــا يســجل كافــة الرفــاق إيجابيــة المشــروع  ،نظ ـرا لكــونه أاول نــص شــمولي تتــوفر عليــه المنظمــة ،يتنــاول
أ
القضايا الستراتيجية الساسية –
 ( 4يعتــبر كافــة الرفــاق أان شــعار "العنــف الثــوري الجمــاهيري المنظــم" إيجــابي ويجــب تــدقيقه لحقــا علــى ضــوء
التحليل الملموس للواقع الملموس.
 ( 5كما قرر الرفاق إعادة صياغة المشروع من طـرف الهيئـة القياديـة ،انطلقـا مـن خلصـات النقـاش وتمشـيا مـع
روح الندوة – أاما فيما يخص نشر المشروع الجديد جماهيريا ،فقد انقسم الرفاق إلى ثلث اتجاهات :
أ
أ
 التجاه الول )الغلبية(  :يتفق على نشر المشروع جماهيريا. التجاه الثاني  :ل يتفق على نشره جماهيريا. التجاه الثالث امتنع عن إبداء وجهة نظره.142
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 ( 6كمــا أاجمــع الرفــاق علــى عــدم اســتعمال صــيغة "المنظمــة الشــيوعية" أاو المنظمــة الماركســية – اللينينيــة فــي
دعايتنا الجماهيرية ،أواكدوا تشبتهم بالمبادئ الشيوعية ،وطلبوا بهذا الصدد رفع توصية إلى القيادة.
خلصة الندوة حول القضايا التكـتيكية في خط المنظمة
(1خلصة عامة حول القضايا التكـتيكية في خط المنظمة :
أ
غيـ ــاب الربـ ــط بيـ ــن السـ ــتراتيجية والتكـتيـ ــك ،إذ أان ـ ــه م ـ ــن الهمي ـ ــة أان يك ـ ــون عن ـ ــدنا نسـ ــق بيـ ــن التكـتي ـ ــكوالســتراتيجية  -ولــذا يجــب توضــيح العلقــة بيــن الســتراتيجية والتكـتيــك ،بارتبــاط مــع معرفــة معمقــة للواقــع
المغربي ،سواء على المستوى النظري أاو على مستوى الممارسة.
أ
 (2حول الدعاية لمنظمة "إلى المام" كمنظمة شيوعية :
إن الدعاية للمنظمة كمنظمــة شـيوعية علـى المســتوى الجمـاهيري ليســت صــحيحة ،وذلـك نظـرا لواقــع مجتمعنـا
الحــالي ،ولســيطرة الرجعيــة علــى جميــع وســائل الدعاي ــة – فــي حيــن يج ــب علينــا الدعاي ــة الجماهيري ــة للفكــر
أ
الماركســي -اللينينــي ،والحتفــاظ فــي الظــرف الراهــن بتســمية "منظمــة إلــى المــام" والتوقيــع بهــذه التســمية )*(
)انظر الهوامش(.
كما أان الندوة أاكدت تشبتنا بالفكر الماركسي – اللينيني وبهويتنا كمنظمة شيوعية.
 (3حول البرنامج النضالي:
هناك اتفاق بشكل عام على البرنامج النضالي فيما عدا النقط التالية :
أا – فــي اعتبارنــا أان شــعار "الســلم الفــوري" حــول الصــحراء الغربيــة شــعار خــاطئ فــي الظــرف الراهــن ،وتتبنــى
آ
النــدوة الطــرح التــي  -:إج ـراء اســتفتاء فــي الصــحراء الغربيــة بعــد انســحاب الدارة والجيــش الملكييــن منهــا ،مــع
ال ــتركيز عل ــى فض ــح تبع ــات الح ــرب وانعكاس ــاتها القتص ــادية والجتماعي ــة والسياس ــية عل ــى أاوض ــاع الجم ــاهير
الشعبية المغربية.
ب – فيم ــا يخ ــص النقط ــة المتعلق ــة بالقض ــية الفلس ــطينية ،إنن ــا نتبن ــى المواق ــف المبدئي ــة لمنظم ــة التحري ــر
الفلسطينية أال وهـي :حـق الشـعب الفلســطيني فــي تقريـر مصـيره وحقــه فـي إقامــة دولتــه الديموقراطيـة المســتقلة
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واعتبار منظمة التحريرالفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ،ونناضل على أاساس هـذه
المواقف المبدئية جماهيريا .
أ
ج – فيما يخص نقطة "دعم كـفاح الم أراة" من أاجل انتزاع حقوقها الديموقراطية كام أراة وكام ،وضمان مســاواتها
مــع الرجــل "يجــب تعويضــها ب  :دعــم كـفــاح الم ـ أراة مــن أاجــل مســاواتها مــع الرجــل علــى المســتوى القتصــادي
والجتمــاعي والسياســي والثقــافي ،ومــن أاجــل انــتزاع حقوقهــا الديموقراطيــة وحقهــا كــام أراة )**( )انظــر الهــوامش(
)وتدقيق هذا الشعار في كل قطاع بارتباط مع تطور الحركة النسوية المغربية(.
 (4التعامل مع الحركات الديموقراطية )***( )انظر الهوامش(.
آ
 ضرورة توضيح الفاق بالنسبة للمناضلين الديموقراطيين.آ
 ضــرورة توضــيح افــاق الحركــات الديموقراطيــة كحركــات تناضــل نضــال ديموقراطيــا ذا أافــق ثــوري علــى أاســاسبرنامج ديموقراطي يخدم الستراتيجية الثورية.
 (5حول العمل الشرعي والعمل السري :
واضح بالنسبة للندوة أان المنظمــة ل تطـرح علــى نفســها العمـل فــي الشـرعية كمنظمـة ،وواضـح كـذلك أانــه يجــب
استغلل كل المكانيات التي يسمح بها القانون في ظل النظام القائم ،وكذلك التي تفرض على النظام في ظل
موازين قوى معينة ،للعمل الشرعي وتوظيفه لنجاز المهام المطروحة على المنظمة ،شرط أال يكون ذلك علــى
حساب إنجاز مهامنا الثورية.
 (6حول وحدة الحملم :
يجــب ال كـتفــاء فــي الظــرف الراهــن،وفي ظــل الوضــع الحــالي للحملــم بالدعايــة لوحــدة الحملــم دون الــدخول فــي
تحديد لوازمها.
أ
 (7ترى الندوة أانه يجب نشر البرنامج النضالي مع توضيح السس التي تربطه بالستراتيجية.
 ( 8صــادقت النــدوة بالجمــاع علــى مجمــل هــذه الخلصــات باســتثناء الخلصــة رقــم  1والــتي يطــرح أاحــد الرفــاق
بالندوة عوضها التحفظ التالي  :أا تحفظ على نص القضايا التكـتيكية في خط المنظمـة ككـل انطلقـا مـن أان هـذا
التكـتيك ل يستند على استراتيجية صـحيحة ول علـى واقـع البلد ،وبالتـالي ل اتفـق مـع هـذا النـص ،كمـا اسـجل
أانه سقط في المثالية كما سقط فيها نص القضايا الستراتيجية.
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الهوامش :
أ
)*( قررت الندوة رفع توصية حول التوقيع باسم "منظمة إلى المام".
)**( " " " " " قضية أ
المراة.
)***( "

" "

" "التعامل مع الحركات الديموقراطية.

خلصة الندوة حول التجدر وسط الطبقة العاملة
جميع المنتدين متفقين على الشـعار المركـزي المطـروح بصـدد مهمـة التجــدر ،إل حـول أاسـلوب التجــدر ،والـذي
أ
صادق الرفاق باجماع علـى الخـروج مـن النـدوة بتوصـية تحـدد التعامـل السـديد مـع هـذه المســالة ،خدمـة لنفـس
أ
الــروح وبعقليــة واقعيــة وثوريــة ،وبــذلك يكــون الرفــاق متفقيــن مــع ماجــاءت بــه الرضــية موافقــة للتوصــية الــتي
أ
أ
تحدد السلوب بالنسبة لعضـاء المنظمــة الحـاليين مـن المثقفيـن ،والـذي وجـب مراعـاة امكانيـة تـوفير الشـروط
أ
لمــن تــرى القيــادة المنتخبــة فيهــم صــفات ولــديهم امكانيــة العمــل بالســلوب الرئيســي أال وهــو أاســلوب العمــل
أ
أ
كعمال في وحدات النتاج الساسية وفي القلعات البروليتاريــة ،ثــم شــرط مبـ أـدا التجــدر بالنســبة للعضــاء الــذين
سوف يلتحقون بمنظمتنا.
ســيكون مــن اليجــابي أان نعمــق تقييمنــا لتجربــة المنظمــة خلل الســنتين الماضــيتين بصــدد مهمــة التجــدر،
واستخلص أاقصى ما يمكن من الدروس من هذا التقييم بهدف إعطاء أارضية لتوجيه عملنا مستقبل فــي الطبقــة
العاملة تتجاوب أاكـثرمع الواقع الذاتي والموضوعي.
أاحد الرفاق يسجل أانه عندما ب أـدات عمليـة إعـادة البنـاء ،طـرح التجـدر المباشـر كعمـال فــي القلعــات البروليتاريــة
أ
أ
كاسلوب أاساسي ،ولكن إلى حد الساعة لم يمارس هذا السلوب كما سجل ذلك النص ،وهــاهي النــدوة تطرحــه
أ
من جديد كاسلوب أاساسي ،اعتـبر أان هـذا الشـعار سـيبقى حـبرا علـى ورق ،واعتـبر أانـه سـيمارس أاساسـا أاســاليب
أاخرى كالعمل كمستخدمين وربط العلقات مع العمال الطليعيين رغــم أاننــي أاعتــبر أان أاسـلوب التجــدر المباشــر
أ
أ
كعمال هو السلوب ال كـثر فعالية.
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خلصة الندوة حول العمل في الفلحين
لقد تقدمت الندوة بتوصية للقيادة بصدد هذه النقطة.
خلصات النقاش:
أ
آ
إن المنظمــة كــانت تتعامــل لحــد الن مــع مســالة العمــل وســط الفلحيــن بشــكل نظــري ،ورغــم أانــه فــي تاريــخ
أ
المنظمــة كــانت هنـاك تجـارب محـدودة لبعـض الرفــاق المرتبطيـن بالباديـة ،فإنهـا لـم تحظـى بـاي عمـل تقييمـي،
كما أان هناك غياب لوضع أاي خطوات أاولية لشكل العمل وال كـتفاء بتمجيد بعض الكـفاحات الفلحية.
انطلقا مما سبق ،فإنه يجب على المنظمة القدام على الخطوات التالية:
 - 1على المستوى النظري يجب الستفادة من التحاليل المتوفرة لدى المنظمة ومن كافة البحوث المتوفرة فــيهذا الميدان من أاجل معرفة الواقع الطبقي بالبادية المغربية.
أ
 -2العمل التاسيسي الذي يجب أان تقوم به المنظمة يرتكز على:ا -المناطق التي بها تمركز للعمال الزراعيين بالضيعات الكبيرة )المغرب الشرقي،الغــرب،السايس (...،ويمكــن
ارسال مناضلي المنظمة إلى هذه المناطق لمباشرة العمل بها.
أ
ب -المن ــاطق الخ ــرى يج ــب اس ــتغلل ك ــل المكاني ــات المت ــوفرة ل ــدينا كارتباطن ــا برج ــال التعلي ــم والص ــحة
والمس ــتخدمين المتواج ــدين هن ــاك للقي ــام بعم ــل دع ــائي وتنظيم ــي وس ــط جم ــاهير الفلحي ــن ،ويج ــب ك ــذلك
استغلل وإحياء وتطوير بعض تقاليد التنظيم المتواجدة لــدى الفلحيــن كنظــام الجماعــة وامتــارف) وهــو شـكل
لتنظيم نشاط الشباب بمنطقة زمور وزيان( هذا إلــى جــانب اســتغلل الدعايـة المسـموعة الــتي يمكــن أان توفرهـا
لنا إذاعة الجيران.
أ
صودق على هذه الخلصة الساسية.
أ
خلصة الندوة حول العمل في الحياء الشعبية
أ
أ
إن العمــل الــذي يجــب أان تباشــره المنظمــة فــي الحيــاء الشــعبية يعتــبر عمل تاسيســيا نظـرا لغيــاب أاي عمــل مــن
أ
آ
هذا القبيل في حياة المنظمة لحد الن ،والسس التي يرتكز عليها هذا العمل هي:
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أ
أ
-1دور هــذه الحيــاء علــى المســتوى الســتراتيجي فــي المســاهمة فــي مســالة العنــف الثــوري الجمــاهيري المنظــم،
أ
وهــذا مــا أابــانت عنــه انتفاضــة  20يونيوالماضــية-إلــى جــانب هــذا ،فــإن النشــاط فــي التجمعــات العماليــة بالحيــاء
الشعبية يساهم بدوره في تجدرالمنظمة وسط الطبقة العاملة.
أ
-2اعتبار أان الجماهير الشعبية من بورجوازية صغيرة أواشباه البروليتاريا وعمــال الـخ متمركــزة فــي هـذه الحيـاء،
أ
فمن الواجب العمل وسطها من أاجل التاطير السياسي والتنظيمـي لهـذه الجمـاهير ،ومـن أاجـل خـوض النضـال
حــول مصــالحها الملموســة)الشــروط الضــرورية للعيــش مــن صــحة وإنــارة وطــرق...الــخ( وخلــق أاســاليب أواشــكال
للنضال من أاجل ذلك ،وهكذا على المستوى التكـتيكي نساهم في خلـق الجبهــة النضــالية العريضــة المناهضــة
للنظام.
تبقــى قضــية التــدقيقات فــي البرنامــج النضــالي أواســاليب تحقيقــه يجــب طرحهــا علــى ضــوء المعطيــات والتجــارب
الملموسة.
أ
أ
تسجل الندوة اجماعها على الرضية المعنونة"مشروع أارضية للعمل في الحياء الشعبية".
صودق على هذه الخلصة بالجماع.
خلصة الندوة حول العمل في المثقفين والتلميذ والنساء
إن عملن ــا وس ــط قط ــاع المثقفيــن والتلميــذ والنس ــاء ســيكون أاساســا عمل ديموقراطي ــا ذو أافــق ثــوري ،منطلق ــا
أ
بالض ــرورة م ــن العم ــل ال ــديموقراطي ،ويج ــب أان ينص ــب بالس ــاس عل ــى خل ــق تي ــار ديم ــوقراطي واس ــع يرتب ــط
اســتراتيجيا بمهــام المنظمــة ،وهــذا ل يعنــي عــدم تطعيــم المنظمــة بطليعييــن مــن هــذه القطاعــات شــريطة تــوفر
شــروط الســتقطاب دون أان تكــون لنــا نظــرة اســتقطابية محضــة ،مــع اعتبــار أان العمــل داخــل هــذه القطاعــات
يجب أان يراعي خصوصية كل قطاع مع ضرورة طرح أارضية لكل قطاع وكل فئة.
يرى أاحد الرفاق ما يلي:
فيمــا يخــص صــيغة" المثقفيــن والتلميــذ والنســاء" ل أاتفــق عليهــا أاطــرح بــدلها صــيغة"الجمــاهير الشــعبية" مــع
تســجيل أان عملنــا ل يمكــن ان ينطلــق فــي الظــرف الحــالي إل وســط بعــض الفئت مــن الجمــاهير وهــي أاساســا:
التلميذ والطلبة ورجال التعليم والنساء.
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خلصة الندوة حول الدعاية والتحريض
أ
 أاجمع الرفاق المنتدبون علـى أان مسـالة الدعايـة والتحريــض هامــة وضـرورية لكونهــا تربـط المنظمـة بالجمـاهير،وتشكل أاداة ربط بين القضــايا الســتراتيجية والقضـايا التكـتيكيــة وواقــع الجمـاهير ،وتخـدم كـذلك عمليــة الربــط
التنظيمي بين الجماهير والمنظمة.
أ
أ
 طــرح الرفــاق ضــرورة الهتمــام بكــل الســاليب الدعائيــة والتحريضــية مــع ضــرورة الخــد بالعتبــار المكانــاتأ
الذاتية للمنظمة وفعالية هذه الساليب في مرحلة معينة.
أ
ويــرى الرفــاق أانــه يجــب اســتعمال كــل الدوات الدعائيــة التحريضــية الممكنــة:الشـ ـ ــفوية،المسموعة،المكـتوبة
والمرئية.
أ
حول الدعاية المكـتوبة تم التفاق على أان تستمر المنظمة فـي اعتبـار"إلـى المـام" النشـرة المركزيـة الجماهيريــةللمنظمة والتي يجب أان تستمر في الصدور بالخارج ،مع العمل على توفير صدورها بالداخل بشكل مواز.
 من جهة أاخرى ،يرى الرفاق  ،وخدمــة لمهمتنـا المركزيــة :التجــدر داخــل الطبقــة العاملــة وجمــاهير الفلحيــن،أ
إصــدار نشــرة عماليــة فلحيــة بــدون توقيــع المنظمــة كمســاهمة منــا فــي تاســيس تيــار ديمــوقراطي داخــل العمــال
والفلحين) أاحد الرفاق يرى ضرورة توقيعها من طرف المنظمة(.
 ومن جهة أاخرى يرى الرفاق ضرورة استعمال إذاعة الجيران مع ضرورة ضمان استقللية المنظمة.أ
إن الرف ــاق مقتنع ــون أان تط ــوير العمــل ال ــدعائي م ــن ش ــانه أان يرب ــط المنظم ــة سياس ــيا وتنظيمي ــا بالجم ــاهير،أ
واســتعمال كــل الوســائل ممكــن لكــن يجــب الــتركيز حاليــا علــى ضــمان إصــدار واســتمرار "إلــى المــام" والمبــادرة
بإصــدار نشــرة عماليــة فلحيــة تتكلــف المنظمــة بإنجازهــا دون أان توقعهــا باســمها خدمــة لخلــق تيــار ديمــوقراطي
داخل الطبقة العاملة والفلحين.
تم التصويت على عناصر الخلف:
حــول إصــدار نشــرة عماليــة فلحيــة تتكلــف المنظمــة بإنجازهــا دون أان توقعهــا باســمها ،وذلــك مــن أاجــل خلــقتيار ديمقراطي داخل العمال والفلحين )مع  5ضد (3
حول استعمال اذاعة الجيران مع ضمان استقللية المنظمة )مع  6ضد  – 1امتنع عن التصويت (1148
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تحفظ:
احد الرفاق ،ل يتفق مع فكرة خلق نشرة عمالية فلحية من الناحيـة المبدئيـة ،ألنهــا عمليـا تعتـبر تهميشـا لـدور
أ
النشــرة المركزيــة الجماهيريــة "إلــى المــام" ،وإهــدارا لطاقــات المنظمــة واعتبارهــا عمليــا نشــرة قطاعيــة اقتصــادية
لنضال الطبقة العاملة والجماهير ،والبديل السديد هو إصدار نشرة مركزية واحــدة بالـداخل أاو الخــارج )حســب
إمكانيــات المنظمــة( تكــون فعالــة فــي الدمــج الــدعائي لخــط المنظمــة التكـتيكي والســتراتيجي ونضــال الجمــاهير
عامة وضمنها الطبقة العاملة.
خلصة الندوة حول القيادة الوطنية والمؤتمر
بــادئ ذي بــدء ،نشــيد ونثمــن ونحيــي صــمود كــل رفاقنــا المعتقليــن وعلــى أراســهم القيــادة الوطنيــة ،ونســجل
باعتزاز دورهم الهام في الشراف على عملية إعادة بناء منظمتنا سياسيا وتنظيميا.
نعتــبر باجمــاع أانــه ليــس هنــاك طلــب اســتقالة القيــادة الوطنيــة مطــروح للبــث فيــه مــن طــرف النــدوة ،وليــس مــن
ص ــلحية الن ــدوة الب ــث ف ــي هــذا الموضــوع ،باس ــتثناء منــدوب واح ــد ،ويعتــبر أان ــه نظ ـرا للوض ــعية الســتثنائية
أ
ـتقالتها،انه مــن صــلحيات النــدوة البــث فــي هــذا
للمنظمــة ،ونظـرا للحيثيــات الــتي بنــت عليهــا القيــادة طلــب اس ـ
الموضوع.
إننا نتفق على ترشيح أاعضاء لجنة الفرع المنتخبين من طرف الندوة والمحددين فــي أاعضــاء لــتزكيتهم مــن طــرف
أ
أ
القيادة الوطنية كاعضاء في القيادة الوطنية إلى حدود المؤتمر الوطني الول للمنظمة.
فيمــا يخــص تــوقيت عقــد المــؤتمر الــوطني ،فقــد تــم التفــاق علــى صــيف  ،1984مــع تــوفير شــروطه السياســية
والتنظيمية.
أ
كما توجه الندوة نداء لرفاق القيادة الوطنية العــازمين علـى تقـديم الســتقالة للسـتمرار كاعضـاء كـاملي العضــوية
فــي القيــادة الوطنيــة إلــى حــدود انعقــاد المــؤتمر الــوطني ،أاحــد الرفــاق ل يتفــق علــى مناشــدة القيــادة العازمــة علــى
أ
الســتقالة للســتمرار فــي القيــادة ،ويعتــبر الهيــاة المســؤولة المنبثقــة عــن النــدوة مســؤولة وحــدها كمركــز قيــادي
أ
اســتثنائي وحيــد إلــى حــد انعقــاد المــؤتمر الــوطني الول ،وذلــك بعــد تزكيته ــا مــن طــرف القيــادة العازمــة علــى
الستقالة.
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خلصة الندوة حول القضايا التنظيمية
يتفق المنتدبون باجماع على حذف اطار المناضلين ،بحيــث يجــب أان نميـز بكـل وضـوح ،بيـن مــن هــم أاعضــاء
أ
في التنظيم ومــن هـم خـارج المنظمــة .وتبعــا لهـذا نقـترح توصـية فـي هـذا الشــان إلـى القيـادة الوطنيـة ،كمـا يتفـق
أ
المنتدبون باجماع على هيكلة تنظيمية مبسطة تستند على السس التالية:
خدمة مهام المنظمة.ضمان الديموقراطية.أ
ضمان المن.اخد بعين العتبار الوضع الذاتي للمنظمة.ومن هنا نقترح باجماع البنية التنظيمية التالية:
 قيادة وطنيةلجن مختصة
لجنة فرع
خلية
كما يجب أان تضمن الربط بين عدة متناقضات:
العمل الجماعي والعمل الفرديالمركزية والديموقراطيةمبادرة الرفاق ووحدوية العملأ
فيمــا يخــص التنظيمــات الجماهيريــة ،فيجــب العمــل فــي كــل الشــكال القائمــة حاليــا ،البــاب مفتــوح لجميــع
البداعات والمبادرات الممكنة.
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أواخيـرا ،يجــب التمييــز بيــن المحــترف الثــوري والمتفــرغ الثــوري ،ونؤكــد علــى ضــرورة تــوفير أاعضــاء متفرغيــن فــي
المنظمــة ،ونــرى ضــرورة تــدقيق فهمنــا لمفهــوم الحــتراف الثــوري ،أامــا فيمــا يخــص الفــرع فــي الخــارج ترفــع النــدوة
توصية للقيادة الوطنية بهذا الشان.
خطة عمل
ترى الندوة:
أ
 -1ان المهمة الساسية في المرحلة الحالية هي بناء الحزب الشيوعي الماركسي اللينيني.
أ
 - 2إن المهمة الرئيسية في الفترة الراهنة هي إعادة بناء منظمــة"إلـى المــام" سياسـيا وتنظيميـا كمنظمــة شـيوعية
صامدة صلبة مكافحة ومتجدرة أاساسا في العمال والفلحين.
 - 3إن المهمة المركزية في هذه الفترة هي تجدر المنظمة سياسيا وتنظيميا ونضاليا في الطبقة العاملــة وجمــاهير
الفلحين.
-4إن طبيعة الثورة في المرحلة الراهنة هي :الثورة الوطنية الديموقراطية الشعبية.
-5إن أاسـلوب حســم السـلطة هـو العنـف الثـوري الجمـاهيري المنظـم) والـذي يجـب تـدقيقه مســتقبل انطلقــا مــن
التحليل الملموس للواقع الملموس(.
وباعتبــار أان النقــط المطروحــة أاعله  ،وغيرهــا مــن النقــط الــتي تهــم الســتراتيجية والتكـتيــك الثــوريين ،والــذين
أ
يج ــب أان يح ــددهما بش ــكل مس ــؤول وديم ــوقراطي الم ــؤتمر ال ــوطني الول للمنظم ــة،ف إنن ــا نعت ــبر أان ــه م ــن
الضروري ،وفي انتظـار موعـد المـؤتمر ،أان تحـدد نـدوتنا خطــة عمـل تكـون بمثابــة التـوجيه المركـزي للفـرع الـذي
يجب اللتزام بالعمل على أاساسه.
 -1في التجدر في الطبقة العاملة والفلحين والعمل وسط الجماهير الشعبية
يجــب حاليــا تــوجيه أاعضــاء المنظمــة والمناضــلين المرتبطيــن بهــا إلــى العمــل وســط الطبقــة العاملــة وجمــاهير
أ
الفلحيــن أاساســا ،والجمــاهير الشــعبية عمومــا ،وذلــك حســب المكانيــات الذاتيــة للمنظمــة وفعاليــة العضــاء
المطــروح تــوجيههم للعمــل فــي هــذه الطبقــة أاو تلــك أ،او هــذه الفئــة أاو تلــك ،مــن الجمــاهير الشــعبية ،ويجــب
العمل بشكل رئيسي من داخل وحدات النتاج  ،أاي العمــل كعمــال أاو كعمــال زراعييــن ،أاو العمــل مــن داخــل
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أ
المؤسســات التعليميــة والحيــاء الشــعبية بالنســبة للعمــل فــي الشــباب أواشــباه البروليتاريــا والكــادحين بصــفة
عامــة ،والخطــوة الجوهريــة علــى طريــق بلــترة المنظمــة هــي الشــروع بعــزم وحــزم فــي تحقيــق انصــهار المثقفيــن
الثــوريين الشــيوعيين بالمناضــلين العمــال طلئــع الطبقــة العاملــة ،يجــب ان يتحــول خلل ســيرورة البلــترة مــن
جهــة المثقفــون الثوريــون الشــيوعيون إلــى عمــال شــيوعيين أاو إلــى مناضــلين مرتبطيــن عضــويا بالطبقــة العاملــة،
وذلــك علــى أالقــل بالنســبة للجــزء الــذي لــن يســتطيع تحقيــق بلــترة نفســه ،أوان يتحــول خللهــا مــن جهــة أاخــرى
أ
الفلحين،او
المناضلون العمال إلى ثوريين شيوعيين.والعمل من داخل الطبقة العاملة) أاومن داخل جماهير
أ
ـغيرة،او م ــن داخ ــل أاش ــباه البروليتاري ــا ،أاو م ــن داخ ــل الش ــباب ،أاو م ــن داخ ــل
م ــن داخ ــل البورجوازي ــة الص ـ
أ
أ
النساء( ،هو السلوب الرئيسي ،بينما العمل في هذه الطبقات من خارجها إنما هو عمل ثانوي ومكمل للول.
أ
يج ــب ال ــتركيز عل ــى خ ــوض النض ــال ال ــديموقراطي ذو الف ــق الث ــوري ف ــي ك ــل م ــا ه ــو موج ــود م ــن المنظم ــات
الجماهيرية)خاصة منها النقابات( بهدف خلق التيار الديموقراطي.
) (2في بناء التنظيمات
مــن نقــط ضــعف المنظمــة البــارزة حاليــا :تقلــص المنظمــة الكمــي مــن جهــة ،ومــن جهــة أاخــرى الجمــود السياســي
والكـفاحي فيها ،لهذا يجب )من بين ما يجب(:
خلق حيوية جديـدة لـدى أاعضــاء المنظمــة والمناضــلين المرتبطيــن بهــا ،أاو القيــام بالمبــادرات النضـالية الثوريــةالخلقة .إحداث نمو تنظيمي تدريجي أاولي وفــي نفــس الــوقت تقييــم التجـارب الماضـية القريبــة والبعيـدة وتقــويم
أ
أ
الخطــاء وتثــوير المفــاهيم والســاليب والممارســات والتقــدم فــي بنــاء "تنظيمــات المنظمــة وبلــترة تركيبهــا الطبقــي
وبلــترة خطهــا السياســي النظــري والعملــي والشــروع فــي بنــاء المنظمــة وربــط عمليــة البنــاء )السياســي والتنظيمــي(
بعملية الغربلة للتخلي عن جميع العناصر الصلحية والتحريفية أاو النتهازية )يمينا أاو يسارا( أاو المتدبدبة.
ب -إن المنظمــة تفتقــد حاليــا لخــط سياســي محــدد بشــكل ديمقراطــي ومســئول فــي إطــار مــؤتمر وطنــي و واضــح
أ
أ
لجميع العضاء ،لن الخط السياسي للمنظمة تعرض لتغييرات متعددة على مـر السـنوات الماضـية ،كمـا كـانت
تفتقــد المنظمــة لقيــادة وطنيــة تتــوفر لــديها الشــروط اللزمــة لتحمــل المســئوليات القياديــة .ومــادامت المنظمــة
هكــذا ،فإنهــا لــن تســتطيع نهائيــا التقــدم فــي انجــاز عمليــة إعــادة بنــاء نفســها )سياســيا وتنظيميــا( ،إن مشــكل
القيادة ومشكل الخط السياسي يجد حله في عقد مؤتمر وطني تمثيلي وديمقراطي ،والذي نعتــبر انعقــاد النــدوة
أ
الحاليــة خطــوة جــد هامــة نحــو تــوفير شــروط عقــده .وســيكون مــن الضــروري أان تبــادر الفــروع الخــرى ) أاو تكــوين
أ
الــتي يمكــن تكوينهــا( إلــى عقــد نــدوات مماثلــة مــع الخــذ بعيــن العتبــار خصوصــيات كــل فــرع علــى حــدة .وتجــدر
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الشارة هنـا إلـى خطـورة النحرافــات السياسـية الـتي يمكـن أان تسـقط فيهـا المنظمـة ،وخصوصـا فـي ظـل وضـعها
أ
الراهن ،ما لم نعمل بجد لتوفير شروط انعقاد المؤتمر الوطني الول في صيف .1984
أ
ج -العمل على هيكلة تنظيمية بسيطة تستند على السس التالية:
أ
أ
 خدمة مهام المنظمة  -ضمان الديمقراطية – ضمان المن – الخذ بعين العتبار الوضعية الذاتيــة للمنظمــة .ومن هنا نقترح البنية التنظيمية التالية
قيادة وطنية
لجان مختصة
لجنة فرع

لجنة فرع

لجنة فرع
خلية خلية خلية خلية

خلية خلية خلية

خلية خلية خلية خلية
كمــا يجــب أان تضــمن التكامــل مــا بيــن المتناقضــين :العمــل الجمــاعي والعمــل الفــردي المركزيــة والديمقراطيــة،أاي ضــمان وحدانيــة المركــز القيــادي الــوطني ،وبالتــالي ضــمان وحدانيــة القيــادة الوطنيــة و وحدانيــة التــوجيه
السياسي المركزي بالنسبة لعموم المنظمة من جهة ،وتوفير مراكز محلية متعددة للمنظمة وضــمان تمــتيع هــذه
الفروع المحلية بنوع من الستقلل النسبي عند تطبيقها للخــط السياسـي ولتــوجيه القيـادة المركزيـة علـى الواقـع
المحلي المتميز للتنظيم المحلي وذلك دائما باتفاق مع القيادة الوطنية.
 الصمود والنتشار والكـفاح والتجدر والبلترة والمبادرة والتحصين ،انتشار المنظمــة عــبر المكــان يكــون أاساســاكل مرة عبر بعث رفيق أاو مناضل مرتبــط بالمنظمـة إلـى إقليـم أاو مدينـة أاو قريــة أاوإلـى معمـل أاو ضـيعة أاو منجـم
أاو مؤسس ــة....ال ــخ ،ك ــون المنظم ــة ل تتواج ــد فيه ــا ،فيتح ــول ذل ــك الرفيــق ) أاو المناضــل المرتب ــط ( إل ــى إط ــار
تنظيمي يبني حوله علقات سياسـية  /تنظيميـة /وإطـارات متعـددة ومتنوعـة ،وذلـك فــي ارتبـاط ببـاقي المنظمـة
وعلى أاساس مبادئها وتوجيهها.
نريد بلترة المنظمة عبر تجدر خطها السياسي فــي الطبقــة العاملــة وجمــاهير الفلحيــن .ورغــم صـعوبة وبطـئ هـذا
أ
العمــل فــي بــدايته ،إل أانــه يفــترض أان النمــو الكمــي الولــي للمنظمــة يجــب أان يتجســد فــي تقــديم العلقــات مــع
أ
العمــال الــذين لنــا معهــم علقــات نضــالية ،وترفيــق المــؤهلين منهــم اعتبــارا لولويــة الممارســة النضــالية ،مــع
الستمرار في اســتقطاب مناضـلين غيـر عمـال وغيـر فلحيـن .ويجـب أان تتـوفر فيهــم شـروط العضـوية ومـن بينهـا
الكـفاحية والسـتعداد للعمـل وسـط الطبقــة العاملـة وجمـاهير الفلحيــن .وإن المناضــلين الــذين ظلـوا مرتبطيـن
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أ
أ
أ
بالمنظمة وصامدين خلل الظروف الرهابية والماساوية والمتازمـة لهــذه السـنوات الخيـرة مـؤهلين بشـكل عـام
لــدخول المنظمــة .وفحــص كــل حالــة علــى حــدة ســيبرز المقبــولين منهــم ،كمــا أان المتعــاطفين مــع المنظمــة،
والــذين ظلــوا متعــاطفين معهــا بــالرغم مــن القمــع وتشــرد الحملــم ومــن التشــويهات المروجــة حــول المنظمــة ) أاو
أ
حول الحملــم( ،وبــالرغم مــن الطروحـات السياسـية المنحرفــة المنتشــرة فـي الســاحة ،هـؤلء مــؤهلين لكـي تقـوم
المنظمة علقتها بهم ،فتقرر من بينهم مرشحين لعضوية المنظمة بهدف توفير شروط التحاقهم بالمنظمة.
أ
أ
أ
ه-يجــب التمييــز بشــكل واضــح بيــن الطــارات والف ـراد والعضــاء فــي المنظمــة مــن جهــة ،والطــارات والف ـراد
المرتبطين بالمنظمة أاو المتعاطفين معها من جهة أاخرى ،لكل مســتوى مــن الطاقــات والســتعدادات النضــالية
أ
لدى أافراد الجماهير يجب توفير مستوى محدد وملئم من التنظيم لتاطيره سياسيا وتنظيميا ونضاليا.
يجب بناء الطارات التنظيمية المكونة من المناضلين المرتبطين بالمنظمة والعتناء بها لتثويرها وبلترتها.
يجــب العمــل علــى بنــاء تنظيمــات قاعديــة قطاعيــة أاو منطقيــة متنوعــة وملئمــة ،والــتي يجــب أان تكــون مرتبطــة
بالمنظمــة ،أاو مســتقلة ذاتيــا ،وقــد تكــون دائمــة ،وذلــك لتنظيــم العمــال والفلحيــن أاساســا ،ويمكــن حســب
أ
الواقع أان تاخذ أاسماء أواشكال متعددة ومتنوعة والعتناء بها لتثويرها وبلترتها.
م -إن تنظيم الشباب كشباب ،وتنظيم النساء كنساء ،زيادة على ضرورة تنظيمهم بالمنظمة ،وفــي التنظيمــات
آ
السالفة الذكر ،يتطلب منذ الن التفكير والعمل على بناء تنظيمات جماهيرية خاصة بهم.
) (3في الدعاية
في دعايتنا وسط الجماهير يجب الستفادة من كافة المكانيات المتوفرة ،أاو التي يمكن توفيرهــا دون الســقوط
أ
فــي الحركيــة والدعايــة المثقفيــة ،واســتغلل كافــة الســاليب ســواء الدعايــة المســموعة أاو المكـتوبــة أاو الشــفوية أاو
أ
المرئية) .انظر التوصية حول النشرة المركزية "إلى المام" والتوصية حول النشرة العمالية (
في مضمون الدعاية:
إن المنظمــة ،وعمــوم الحركــة الشــيوعية ،ظلــت تمــارس دعايتهــا الجماهيريــة بشــكل عفــوي وعشــوائي ،فهــي لــم
تسطر ولم تلتزم خلل تجاربها الماضية بتخطيط دعايتهــا الجماهيريـة ،وبوضـع برامـج دعائيـة مرحليــة ومتواليـة
تتلءم فــي كــل فــترة مــع مســتوى تطــور الص ـراع الطبقــي ومتطلبــاته .فالدعايــة نفســها يجــب أان تكــون ممنهجــة
ومبرمج ــة بالش ــكل ال ــذي يرب ــط بي ــن إس ــتراتيجيتنا وتكـتيكن ــا وواق ــع الجم ــاهير ،الش ــيء ال ــذي ل يعن ــي من ــع
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السهامات المتناقضة والخلقة في إطار تلك الممنهجة وتلك البرمجة نفسها .كما أان تلــك المنظمــات لــم تعتنــي
خلل تجربتها بتكوين دعاة ومحرضين أاكـفاء ،فبقي عملها في المجال الدعائي عمل حرفيا.
ولهذا ،فإن القيادة الوطنية مطالبة بتحديد برامج دعائية لكل فترة على حدة ،انطلقا من النقط التاليــة ،ومــن
أ
البرنامج النضالي المرحلي المسطر في نص التكـتيك مع الخذ بعين العتبار التعديلت التي اقترحتها الندوة.
 - 1توعي ــة الجمــاهير الش ــعبية بواقعه ــا الشــمولي المــادي والفكــري والطبقــي ،وتوعيته ــا بالمتناقضــات الطبقي ــة
الموجودة في المجتمع ،وبالمنهج الثوري لحلها ،خوض الدعاية المكـثفة والمتواصلة وسط العمــال والفلحيــن
أ
والشباب والنساء والجنود لتاكيد على ضرورة الثورة ،وعلى ضرورة إنجازها بالعنف الثوري الجماهيري المنظم.
آ
 - 2فضـح السـيطرة المبرياليـة السياسـية والقتصــادية والثقافيــة فـي البلد ،وفضـح تواجــد مصــالحها )او مصـالح
أ
الصهيونية في المغرب( ،فضح ارتباط وتبعية البرجوازية الكمبرادورية وملكي الراضي الكبار للمبريالية.
 -3تعرية وتحليل الطبيعة الطبقية والسياسية واليديولوجية للنظام القائم.
أ
أ
 -4توعية الجماهير باعدائها الطبقيين )البرجوازية الكمبرادورية وملكي الراضي الكبار(.
 - 5زرع روح الج أراة على التفكير ،والج أراة على النضال ،والج أراة على النتصار ،في الجماهير الشعبية الواســعة،
وخاصة منها الطبقة العاملة وجماهير الفلحين والشباب والنساء والجنود.
 - 6تنميــة ثقــة الجمــاهير فــي قــدراتها الثوريــة ،وإقنــاع الجمــاهير عــبر النطلق مــن تاريخهــا و مــن نضــالتها ومــن
أ
تج ــارب الش ــعوب الخ ــرى بإمكاني ــة إطاحته ــا بس ــيطرة أاع ــدائها الطبقيي ــن بواس ــطة العن ــف الث ــوري المنظ ــم،
وبإمكانية القضاء على الستغلل والضطهاد والقمع وبإمكانية تحقيق الشتراكية.
أ
 - 7تبيــان الحاج ــة والهمي ــة والضــرورة المصــيرية لتنظي ــم الجمــاهير ف ــي أاكـثر م ــا يمك ــن أواقــوى مــا يمك ــن م ــن
أ
الشكال التنظيمية الجماهيرية المناضلة .الدفاع باستمرار علــى شـعار "تنظمــوا وتوحــدوا" وعلــى شـعار "تنظمــوا
في المنظمات الجماهيرية" وعلى شعار "من ل تنظيم له ل قوة له"
أ
 - 8التاكي ــد وال ــدفاع باس ــتمرار عل ــى ض ــرورة ف ــرض ديمقراطي ــة المنظم ــات الجماهيري ــة واس ــتقلليتها وتق ــدميتها
وجماهيريتها.
 - 9الدفاع باستمرار على أانه بإمكان الجماهير انتزاع حقوقها ،وبإمكانهـا أان تحسـن أاوضــاعها الماديـة ،وذلـك إذا
وفرت في نفسها شروط الوعي والتنظيم والج أراة على النضال الجماهيري الموحد.
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أ
أ
 - 10الدعايــة باســتمرار لكــون النضــالت الموحــدة ل كـثر مــا يمكــن مــن الجمــاهير هوالســلوب الفعــال والناجــح،
أ
بينما النضالت المج أزاة والمحدودة تبقى في غالب الحيان عاجزة.
أ
 -11الدعاية لنضالت الجماهير وتحليلها وإبراز النقائص الخرى فيها ،واستخلص الدروس منها لتطويرها.
 - 12نشر الفكر الثوري والشيوعي عن طريق التعريف به كنظرية ،وعن طريق استيعابه في تفكيرنــا وتحاليلنــا،
وعن طريق تحويله إلى ممارسة و إلى قوة ثورية جبارة.
أ
 - 13فض ــح من ــاورات وتخ ــاذل وقص ــورالحزاب البرجوازي ــة والبرجوازي ــة الص ــغيرة ب ــالمغرب ،تحلي ــل طبيعته ــا
آ
الطبقية وطبيعة ممارساتها ،وإبراز حدود افاق ممارساتها ،وتبيان طبيعة وحدود دورها في الثورة.
أ
 - 14النقــد الممنهــج والمعمــق للطروحــات والتجاهــات السياســية المنحرفــة الموجــودة )والــتي يمكــن أان توجــد(
في الساحة السياسية.
 -15التعريف بالثورات الشعبية الجارية حاليا في العالم ،والتعريف بدروسها.
 - 16الــدفاع عــن حــق الشــعوب فــي تقريــر مصــيرها بنفســها ،وضــمنها حــق الشــعب الصــحراوي فــي تقريــر مصــيره
وحقه في النفصال والستقلل ،والمطالبة بإجراء اســتفتاء فــي الصــحراء الغربيــة بعــد انســحاب الدارة والجيــش
الملكييــن منهــا ،مــع الــتركيز علــى فضــح تبعــات الحــرب وانعكاســاتها القتصــادية والجتماعيــة والسياســية علــى
أاوضاع الجماهير الشعبية المغربية.
 - 17الدفاع على الضــرورة الســتراتيجية الثوريــة والقوميــة لتوحيـد الشــعوب العربيــة وذلـك عـبر الكـفــاح المشــترك
ضد أاعدائها المشتركين.
 - 18إبراز الخطر الذي يهدد القومية العربية والثورة العربية والذي يتجســد فــي الثــالوث :المبرياليــة والصــهيونية
والرجعيـة العربيـة ،والــدفاع علــى المواقـف المبدئيـة ،أال وهـي حـق الشــعب الفلسـطيني فـي تقريـر مصــيره وحقـه
في إقامة دولته الديمقراطية المســتقلة ،واعتبـار منظمــة التحريــر الفلســطينية الممثـل الشــرعي والوحيـد للشــعب
الفلسطيني ،وإبراز ضرورة تجنيد كافة الشعوب العربية لهذا الهدف.
 - 19إب ـراز اللتقــاء الموضــوعي بيــن نضــال الشــعب المغربــي ونضــال الشــعوب أالخــرى بنضــال حركــات التحــرر
والحركات الثورية والشيوعية عبر العالم.
) (4في أاشكال أواساليب النضال
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 الــتركيز علــى خــوض النضــال القاعــدي الواســع والــدؤوب مــن داخــل مواقــع النتــاج ومــن داخــل المنظمــاتأ
الجماهيري ــة ،وخاص ــة منه ــا النقاب ــات .و تلف ــي م ــا أامك ــن العم ــال النض ــالية الفوقي ــة الص ــاخبة والمعزول ــة ع ــن
الجماهير ،والتي تفضح تواجدنا للعدو وتعرضنا بشكل مبكر لقمع تصفوي.
أ
 الحــرص علــى العتنــاء بالعمــل داخــل المنظمــات الجماهيريــة القانونيــة )المرخصــة مثــل الجمعيــات والنديــةوالتعاضديات )على الخصوص النقابات( ،نظرا لكون هده المنظمات الجماهيرية من أاهم الوســائل الــتي تمكــن
م ــن ارتب ــاط الث ــوريين بالجم ــاهير ،أوان المنظم ــات الجماهيري ــة ه ــي بالنس ــبة للش ــيوعيين مث ــل الم ــاء بالنس ــبة
للسمك.
 العمــل بمبـ أـدا :مســاندة ومســاعدة كــل فــرد أاو تيــار سياســي أاو منظمــة أاو حركــة نضــالية عنــد خوضــهم لممارســةنضالية ثورية.
 نقد وفضح كل اتجاه سياسي مضاد للثورة أ،او مضاد للشتراكية والبروليتاريا. القبـول بعقـد اتفاقــات محـددة مؤقتــة وملموســة بهـدف خـوض نضـالت مشــتركة ضـد العـدو المشــترك مـع اتجــاهسياسي نضالي ،وذلك كلما توفرت الشروط الموضوعية والذاتية لذلك.
 فــي مرحلــة ضــعف التنظيمــات الثوريــة ،يجــب تلفــي الصــدام المباشــر مــع العــدو الطبقــي كمنظمــة  ،والعتنــاءبنشر الدعاية الثوريــة وبنـاء التنظيمــات القاعديــة النضـالية والتنظيمـات الجماهيريــة فــي خضــم المعـارك ،وكــدا،
النطلق مــن النضــال القتصــادي )النقــابي مثل( والربــط بيــن النضــال مــن اجــل انــتزاع إصــلحات ملموســة مــن
جهة ،ومن جهة أاخرى النضال الثوري وسط الجماهير بهدف تهيئ شروط إسقاط النظام الستبدادي القائم.
) ( 5كيفية اسـتغلل إمكانيـة العمـل النضـالي المسـموح بـه قانونيـا وكيفيـة الربـط بيـن العمـل النضـالي الممنـوع
والعمل النضالي المسموح به قانونيا
ملحظة:
 قبـل اســتعمال بعــض العبــارات نطــرح فيهــا التعريفـات التاليـة ،وإن كـانت غيـر مســتعملة مــن طـرف العمــوم –أ
أ
نعتــبر أان عمل نضــاليا وثوريــا مشــروعا لنــه عــادل ولنــه يطمــح لخدمــة مصــالح الشــعب – أامــا العمــل النضــالي
أ
القــانوني ،أاو المســموح بــه قانونيــا ،فنقصــد بــه العمــل الــذي تســمح بــه الســلطة الســائدة )علــى القــل نظريــا( فــي
القــانون القــائم ،مثــل التنظيــم النقــابي ،الضـراب ،التجمــع ،التظــاهر .ونخصــص صــيغة الســري للعمــل المخفــي
أ
لسباب أامنية ،بينما العمل العلني نعني به عكس العمل السري.
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إن طبيعـ ــة النظ ـ ــام الق ـ ــائم ببلدن ـ ــا كنظ ـ ــام ملك ـ ــي كم ـ ــبرادوري رجع ـ ــي اس ـ ــتبدادي تبع ـ ــي وعميـ ــل للمبريالي ـ ــة
أ
والصــهيونية ،تنفــي إمكانيــة الخــوض بالنســبة للمنظمــات الثوريــة كمنظمــات لي عمــل ثــوري علنــي ومســموح بــه
قانونيــا ،إن الدعــاءات الــتي تزعــم بوجــود "هــامش ديمقراطــي" يســمح بخــوض نضــال ثــوري علنــي ومســموح بــه
قانونيــا )مثلمــا تفعــل جماعــة أانــوال( ،ليســت ســوى تغطيــة تبريريــة لتبنــي وتطــبيق مناهــج إصــلحية متخاذلــة،
أ
ومــن جهــة أاخــرى إن التفنــن فــي تطــوير الجهــزة القمعيــة التصــفوية العصــرية المتــوفرة حاليــا لــدى النظــام القــائم
أ
والموجهة ضد القوى الثورية المغربية لن يسمح بتواجدنا سواء كافراد أاو كـتنظيمات.
واذا كــان مــن غيــر الممكــن حاليــا بــالمغرب قيــام تنظيمــات ثوريــة كـتنظيمــات بعمــل نضــالي علنــي ومســموح بــه
قانونيــا ،فــإن المناضــلين الثــوريين وكــذلك الش ــيوعيين المنخرطيــن والمتجــدرين فــي المنظمــات الجماهيريــة
)كالســمك فــي المــاء( يمكنهــم كمناضــلين أافـراد أاو كـتيــار جمــاهيري – علــى الخصــوص – داخــل تلــك المنظمــات
الجماهيريــة ،أان يقومــوا بتحركــات نضــالية جماهيريــة علنيــة هامــة جــدا )ســواء كــان مســموح بــه قانونيــا أام ل( ،
هكذا يمكنهم تنظيم إضرابات وعقد تجمعات وبناء تنظيمات قاعديــة جماهيريــة واحتلل المؤسســات والخــروج
في مظاهرات...الخ.
ومن خلل التواجد في المنظمات الجماهيرية العلنية نعمل بهدف تنظيــم الجمــاهير وتوعيتهــا ،وبهــدف جعلهــا
تعرف واقعها ،وتعرف أاعداءها ،وتخوض نضالت متواضعة ،ولكنها متصاعدة دفاعــا عــن مصــالحها ومطامحهــا.
ونعمــل بهــدف تكــوين أانصــار جــدد للثــورة الشــتراكية ،وفــي الشــروط الــتي تســمح بــذلك فــي معرفــة اســتغلل
أ
التنظيمات العلنية لتـاطير الجمـاهير وقيـادة نضـالها مـن أاجـل انـتزاع مطالبهــا اليوميـة وتحقيـق طموحاتهـا ،وفــي
أ
نفس الوقت بنــاء التنظيمــات الســرية للجمـاهير ،وفــي الشــروط ال كـثر صــعوبة يجــب معرفــة اســتغلل إمكانيـات
العمل العلني أاو الشبه العلني ،كما يجب معرفة خوض عمل سري وسط المنظمــات الجماهيريــة الرجعيــة ) فــي
أ
مراحــل متقدمــة مــن نمــو المنظمــة السياســي والتنظيمــي والنضــالي لنــه يجــب علــى الشــيوعيين أان يــذهبوا حيثمــا
وجدت الجماهير وان يناضلوا هناك من اجل الثورة.
وبالتالي فعلى كل عضو فــي المنظمــة وكـل مناضـل متقـدم مرتبــط بهـا ،أان ينخـرط ويعمـل فـي منظمـة جماهيريــة
علنية )واحدة أاو أاكـثر( ،وخاصة في النقابات ،ويجب محاسبة ومساعدة كل من تهاون في إنجاز هده المهمة.
إن الربط ) المعروض أاعله( بين العمل النضــالي العلنــي والعمـل النضــالي السـري أ
هواسـلوب الربــط بيـن العمـل
أ
النضـالي الثـوري السـري الـذي هـو الجــزء الساسـي مـن نضـالنا اليـومي ،ويسـتعمل النضـال العلنـي كعمـل ثـانوي
أ
ضروري ومكمل للول .كما يجب الحـذر مـن النسـياق فــي بعـض النجاحــات فـي العمـل العلنـي أاو الشــبه العلنـي
158

أ
أ
من وثائق "إلى المام" ـ المرحلة الثانية 1980 :ـ  1994ـ الخط التحريفي :الطور الول 1980 :ـ 1985

إلى حد السقوط في مجال بناء وتصليب التنظيم السري ،لكن من جهة أاخرى يجب أان نتذكر باســتمرار العمــل
فــي الســرية ليــس هــدفا فــي حــد ذاتــه ،بــل يهــدف إلــى حمايــة التنظيــم مــن الضــربات القمعيــة التصــفوية للعــدو،
وليس للتقوقع على أانفسنا واختفائنا وراء الستار.
) (6بصدد العمل في النقابات
إن تجربتن ــا ف ــي النقاب ــات ض ــعيفة ج ــدا ،لك ــن ه ــذا ل يمنعن ــا م ــن أان نخط ــط لعملن ــا ف ــي النقاب ــات ،أوان نح ــدد
المب ــادئ الموجه ــة له ــذا العم ــل انطلق ــا م ــن اس ــتيعابنا لواق ــع النقاب ــات الراه ــن  ،وم ــن دراس ــة تج ــارب غيرن ــا
وتحليلها.
أ
تختلــف النقابــة عــن الحــزب ،فــإذا كــان الحــزب هــو الداة الرئيســية للســتيلء علــى الســلطة وانجــاز الثــورة ،فــإن
أ
النقابــة هــي التنظيــم الــذي يضــم أادنــى مســتويات الــوعي بضــرورة النضــال المشــترك مــن أاجــل تحســين الوضــاع
الماديــة المشــتركة .فــالحزب والنقابـة يختلفــان فــي أادوارهمـا  ،وليــس فـي القضـايا الـتي يمكـن تناولهــا سـواء كــانت
أ
اقتصادية أاو سياسية أاو غيرها .وتوثيق ارتباط المنظمة ) أاو الحزب( بالجماهير الساسية يستحيل بدون انخ ـراط
وعم ــل ج ــزء مه ــم م ــن أاعض ــاء تل ــك المنظم ــة ) أاو الح ــزب( بش ــكل حي ــوي وفع ــال ف ــي النقاب ــات والمنظم ــات
الجماهيرية عموما ،وليس العمل في النقابات مجرد تكـتيك مؤقت أاو هروب من القمــع للختفــاء فــي النقابــات،
ولكنه ضرورة دائمة وذات أاهمية قصوى،واستقللية النقابة كـتنظيم جماهيري ل تمنع المنظمة) أاو الحــزب( أان
تس ــاهم فيه ــا ع ــبر مناض ــليها المنخرطي ــن فيه ــا ،أوان تس ــتقطب إل ــى ص ــفوفها أاكـثر م ــا يمكن ــه م ــن المناض ــلين
المنقبين ،أوان تستقطبهم للثورة أاو للشيوعية .وهذه الســتقللية ل تمنعهــا مــن خلـق تيـار جمـاهيري ديمقراطــي
ذو أافق ثوري داخل النقابة يخدم المصالح الشـيوعية للبروليتاريـا ،ومــن ضـمنها الســتيلء علـى السـلطة ،يكـفـي
في ذلك أان يبقى تعامل المنظمة ) أاو الحزب( مع النقابة تعامل ديمقراطيا ،أوان ل يتحول إلــى هيمنــة أاو ســيطرة
فوقيــة وبيروقراطيــة ،والــدور القيــادي الــذي يطــرح أان يلعبــه الحــزب البروليتــاري الشــيوعي تجــاه النقابــات ليــس
بامتيــاز ،ول بحــق وراثــي أاو قــانوني  ،ولكــن هــذا الــدور القيــادي يجــب أان يســتحقه الحــزب الشــيوعي مــن خلل
تكــونه كطليعــة للبروليتاريــا الثوريــة المنظمــة والواعيــة  ،ومــن خلل الــتزامه بخدمــة مصــالح الجمــاهير ،ومــن
خلل قيامه بممارسة ثورية شيوعية طليعية حقا  .فمتى انحرف الحزب ،فقد بالتالي دوره القيادي.
إن جل مـا يمكـن أان يقـوم بـه المناضـلون الشــيوعيون ضـمن حركــة نضــالية جماهيريـة ،لـن يسـتطيعوا القيـام بـه
كمنظمة ) أاو كحزب أاو كشيوعيين منظمين ( ولكنهم سيقومون به كمناضلين طليعيين منخرطيــن فــي النقابــات
)او المنظمــات الجماهيريــة عمومــا( أوان الــذي ســيحدد أاشــكال أواســاليب مبادراتنــا النضــالية الجماهيريــة إبــان
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أ
ظهــور المــد النضــالي ،هــو مــدى تجــدرنا داخــل المصــانع .أوان أاي تفريــط فــي إعطــاء أاســبقية الســبقيات لخــوض
العمل الثوري من داخل مواقع النتاج يؤدي حتمــا إلــى تلشــي) أاو فقــدان( الصــلة بالطبقــة العاملــة ،ويجعـل أاي
حركة نضالية جماهيرية عمل مهدد ،بالجهاز السريع من طرف القمع .إن السبيل لصـد القمـع وإفشــال محاولــة
طــرد المناضــلين العمــال هــو التجــدر فــي مجمــل الوحــدات النتاجيــة المعنيــة ،أوان الحاســم فــي انجــاز نضــالت
العمــال هــو النضــال الجمــاهيري مــن داخــل المصــانع ،وليــس مــن خارجهــا .ويجــب الــتركيز علــى خــوض النضــال
أ
الثوري من داخل مواقع النتاج مع عدم إغفال مجمل الجماهير الشعبية المدينية الخرى )الغيــر عماليــة( ،بــل
أ
بالعكس ،يوفر لنا إمكانية تحريكها أاو تاطيرها سياسـيا وتنظيميـا ونضــاليا بشـكل أاصــلب أواكـثر ســدادة .فعنــدما
أ
ينضج النضال النقابي الجماهيري الديمقراطي ذو الفق الثـوري ،وعنـدما يصـبح عامـا يصـبح أانـذاك مـن الممكـن
ومن السهل تجنيد جيوش الجماهير الشعبية )الغير عمالية( ولفها حول العمال من أاجل نضال واسع مشــترك
وعارم.
وهذا أاسلوب عملي لتوجيه عملنا في النقابات في الفترة الراهنة:
 على المناضل أان يهتم بالعمل النقابي ويعمل على تطويره إذا كان موجودا.أ
 فتــح نقــاش أاكـثر تقــدما مــع العناصــر ال كـثر تقــدما حــول العمـل النقــابي والجمــود النقــابي  ،ومحاولــة شــرح تلــكالظـاهرة ،هـذا مـع الحتيـاط بعـدم التيـان بقـرارات جـاهزة ل ملئهــا علـى العمـال .ويشـترط هـذا العمـل أان يكـون
المناضل قد قام بالتحقيقات اللزمة لمعرفة التاريخ النضالي للمؤسسة وكدا تاريخها.
 العمل مع العناصر المتحمسة على تحريك الجو النقابي في المؤسسة. في حالة غياب نقابة :العمل من أاجل تهيئ شروط الدعاية للعمل النقابي ،ثم الدعاية للعمل النقــابي والعمــلعل ــى خل ــق ج ــو المطالب ــة بالنقاب ــة ،وف ــي ه ــذا الب ــاب يج ــب مراع ــاة خصوص ــيات ك ــل مؤسس ــة ،خصوص ــا ف ــي
المؤسسات التي يكون فيها العمل النقـابي  ،فلــن يكـون مــن الســهل رد العتبـار للعمـل النقــابي ،فغالبــا مـا نجــد
البيروقراطية النقابية أاو التقسيم قد تركوا استياء كبيرا لدى العمال.
 على المناضل أان يعمل على تنمية وتطوير الوعي السياسي داخل النقابة وهو ما يتطلب:أ
 تقــديم النقــاش مــع الطلئــع العماليــة المتمرســة بالنضــال داخــل النقابــة ومــع العناصــر ال كـثر تقــدما ،وذلــكأ
بالعمل من أاجل ربط الوضع والمشـاكل الـتي تعـاني منهـا الطبقــة العاملـة بالوضــاع العامـة فــي البلد والسياسـة
العامة للحكم.
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 جعل العمال والعمال النقابيين يلمسون من خلل ممارستهم النضالية طبيعة النظام القائم ،وكدا القــوانينالتي تحكم سير المجتمع وتطوره.
أ
 مواجهة أاطروحات القوى الصلحية ،والدعاية لهمية حزب الطبقة العاملة وللتغيير الثــوري )الثــورة الوطنيــةالديمقراطية الشعبية( ،هذا مع تجنب الصراع المباشر مع العناصر المنتمية لقوى الصلح.
أ
أ
آ
 انــذاك يمكــن خلــق علقــات شــبه منظمــة مــع العناصــر ال كـثر اســتعدادا للعمــل السياســي ،وال كـثر اســتعداداأ
لستصــاغة الماركســية اللينينيــة ،وال كـثر انســجاما مــع خــط المنظمــة ،وفــي إطــار هــذه العلقــات يمكــن تعميــق
النقــاش حــول حــزب الطبقــة العاملــة وحــول الثــورة الوطنيــة الديمقراطيــة الشــعبية ،و يمكــن فــي هــذا المجــال
أ
العتمادعلى بعض المقالت الساسية في خط المنظمة المنشورة.
إن النقط الست ) ( 6السابقة والخلصــات والتوصـيات المبلــورة فــي النـدوة هـي خطــة عملنــا المنبثقــة عــن نـدوتنا
تلك.
توصية للعمل وسط الفلحين
أ
إن النصوص المقترحة للنقاش في إطارالتهيئ لندوة الفرع ،هي نصوص نظرية تتطرق بالساس للوضــع الطبقــي
بالباديــة ،ورغــم أاهميــة هــذه النصــوص فإنهــا ل ترقــى إلــى مســتوى النفــاذ إلــى عمــق واقــع الباديــة وخصوصــياته
أ
بــالمغرب وطــرح الشــكالت المرتبطــة بــه ،كواقــع البنــى الفوقيــة بالباديــة:القبيلــة ،المشــكلة المازيغيــة ،وغيرهــا
من الشـكالت المطروحــة والــتي ل يمكـن التحــدث عـن التجـدر وســط الفلحيــن بـدون تلمســها ،وطـرح أاسـاليب
وخطــط ولــو عامــة لكيفيــة التعامــل معهــا.وهــذا مــا يطــرح علينــا أان نــوجه بحوثنــا النظريــة للجابــة علــى مثــل هــذه
الشكاليات ،انطلقا من دراسة مادية تاريخية لمجتمعنا بالبادية ،والسـتفادة مـن دروس نضـالت وانتفاضــات
الفلحين المجيدة ،سواء في مواجهة الستعمار القديم:حرب الريف مثل أاوالستعمار الجديد.
أ
هذا من جهة ،ومن جهة أاخرى ،انطلقا من الواقع الذاتي الحــالي للمنظمــة ،وانطلقــا مــن الطبيعــة التاسيســية
للمرحلــة ،ســواء فــي جانبهــا السياســي أاو التنظيمــي،فإن ارســال أاطــر للعمـل المباشروســط الفلحيــن غيــر ممكــن
في الشروط الحالية ،إل أان هذا ل يمنعنا من العتماد على العــاطفين علــى منظمتنــا مــن رجــال التعليــم وتقنييــن
فلحيين وغيرهم للرتباط بالبادية وتمهيد الشروط لرسال أاطر للعمل في المستقبل القريب بشكل مباشر في
أ
المناطق الساسية والحساسة بالباديــة،ثم فـي مرحلـة متقدمـة نقـل قوانـا الرئيسـية للعمـل وسـط الفلحيــن،في
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ه ــذا الط ــار يمك ــن التميي ــز بي ــن ط ــابعين للمن ــاطق ف ــي المغ ــرب ،وه ــذا التميي ــز يف ــرض بالض ــرورة التميي ــز ف ــي
أاسلوبين للعمل والتجدر.
(1المنــاطق الــتي تســود فيهــا الضــيعات الكــبرى ،وكــدا المنــاطق الــتي تتواجــد بهــا معامــل الســكر الــتي يملكهــا
المعمــرون الجـدد) كمثـال حــي لهـذه المنـاطق الغـرب مثل ،سـوس-ماسـة وتادلـة وهـي المنـاطق الــتي تسـود فيهـا
الضــيعات الكــبرى والــتي يملكهــا مل كــون) مل كــون معمــرون جــدد غالبــا مــا يقطنــون بالمدينــة( وهــذه الضــيعات
يســود فيهــا أاســلوب النتــاج ال أراســمالي وتعتمــد بشــكل كــبير علــى المكننــة وتشــغل يــد عاملــة شــبه دائمــة)عمــال
زراعيون( اضافة إلى يد عاملة موسمية .إن العمل بمثل هذه المناطق أاسهل قياسا للطابع الثاني للمنــاطق الــتي
ســنتحدث عنهــا فــي الفقــرة .ففــي مثــل عــذه المنــاطق يمكــن ارســال أاطــر للعمــل مباشــرة وســط العمــال الزراعييــن
أ
أ
ويمكن بسهولة انتحال هوية مغايرة للهوية الصلية بالنسبة للطر التي يتطلب عملهل في مثل هذه القطاعــات
أ
تغييرا للهوية .أواساليب العمل هنا تختلف عن الطابع الثاني .ففي هذه المناطق يمكن تاطير العمــال الزراعييــن
للــدفاع عــن حقــوق جزئيــة وصــول إلــى الحــق النقــابي والضــمان افجتمــاعي وغيرهــا مــن الحقــوق الــتي تتــوفر عليهــا
الطبقة العاملة في المدن ويمكن العتماد على الدعايـة والتحريضالشـفويين أاو المسـموعين عـبر أاشــرطة مســجلة
أ
أ
ومــن الفضــل عــبر اذاعــات الجي ـران)هــذا الســلوب أاكـثر أامنــا( أاو المــزج بينهمــا حيــث يعتمــد المناضــل علــى مــا
تذيعه الذاعة ليحلله ويربطه بالواقع المعـاش فـي المنطقــة  .أامـا الدعايــة المكـتوبــة فل يمكــن اللجــوء إليهــا إل فــي
أ
أ
مراحل جد متقدمة وع العناصر ال كـثر تقدما من جهة نظرا للطابع المني للوثائق المكـتوبة ونظـرا لتفشــي الميــة
فــي الباديــة .أامــا أاســاليب النضــال فحســب الظــرف ومســتوى التقــدم :ابتــداء مــن المطالبــة الشــفوية إلــى المطالبــة
أ
المكـتوبة...إلى الضراب ،إلى التظاهر في المدينة ال كـثر قربا.
(2المناطق التي تسود فيها الملكية الصغيرة
إن هــذا ل يعنــي غيــاب الملكيــة الكــبيرة والمعمريــن الجــدد بهــذه المنــاطق ولكــن يعنــي فقــط أان الطــابع الســائد)
نظ ـرا لش ــروط تاريخي ــة موض ــوعية يج ــب البح ــث فيه ــا( هوالملكي ــة الص ــغيرة .ف ــي ه ــذه المن ــاطق ل توج ــد فيه ــا
أ
تجمعات عمالية قـارة يمكــن ارسـال أاطـر للعمـل فيهـا بشـكل مباشـر ،مـا عـدا التجمعــات فـي الموقــف حيـث يـاتي
أ
أ
آ
فلح لخد ما يلزمه من العمال ثم يعود في اليوم التالي وياخد عمال اخرين .في هذه المناطق التي يتواجد فيها
أ
أ
بالســاس البورجوازيــة الصــغيرة الفلحيــة والبورجوازيــة الوطنيــة الفلحيــة) أاو المتوســطة( يمكــن تــاطير هــؤلء
أ
حــول مــا يعــانون مــن تســلط الســلطة وغلء البــذور والســمدة ،القــرض الفلحــي ،وفــي هــذه المنــاطق يمكــن
أ
العتماد أاساسا على القليمية .فإن أاحد الفـراد الـذي ينتمـي إلـى المنطقــة يمكنـه بســهولة أاكـبر الدعايـة للمشـاكل
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التي تعاني منها وطرح أاساليب العمل لمواجهتها .أاما أاساليب الدعاية فتمة الدعاية الشفوية إما بشــكل مباشـ أراو
عبر أاشرطة مسجلة واذاعات الجيران....
أاما أاساليب النضال فتبتدئ من التصال المباشر بالسلطة إلى عرائض أاو التصالت المكـتوبة إلى التظاهر امــام
أ
بنايـات الســلطة الـخ ...ويمكـن العتمــاد بالسـاس فــي مثـل هـذه المنـاطق وبشـكل أاقـل فــي المنـاطق مـن الطـابع
أ
الول على العاطفين من معلمين أواساتذة وتقنيين فلحيين لنجاز مهامنا.
هناك خصوصيات البادية بالمغرب ويجب معرفة كيفية التعامل معها بالمرونة اللزمة وهي:
 الــدين :يجــب تجنــب الحــديث عنــه إل إذا اســتعمل الــدين لتــبرير الســتغلل والقهــر وفــي هــذه الحالــة يجــبمواجهة مثل هذه المواقف باستعمال الجوانب المشرقة في الدين.
أ
 الم أراة:إن مسالة الم أراة لهــا حساســية كـبيرة فــي الباديــة وهنـاك المثـل الشـعبي المشــهور" النســان كيمــوت علـىولدو ول على بلدو" ويقصد بها الزوجة .من عادة البادية عدم الحديث عـن الزوجــة فــي مجــالس الرجـال ويجــب
أ
التعامل مع المسالة بالمرونة اللزمة حسب كل حالة وكل وضع.
 القليميــة :إن هــذه الخصوصــية يمكــن اســتعمالها للتصــال بشــكل أاســهل بــالفلحين ،ويجــب أاخــدها بعيــنالعتبار حين ارسال اطار للعمل في منطقة معينة دون تكريس سلبياتها.
من المحتمل أان يكون هناك طابع ثالث تسود فيه الملكية الشـبه اقطاعيــة خصوصــا فــي المنـاطق ذات النتــاج
أ
الض ــئيل والمن ــاطق النائي ــة ،ويج ــب البح ــث ف ــي ه ــذه النقط ــة وط ــرح رؤى ،ول ــو ف ــي طابعه ــا الول ــي ،ك ــالرؤى
أ
المطروحة في الفقرة الولى والفقرة الثانية وسط هذه المناطق.
ندوة الفرع
توصية حول التعامل مع النصوص والخلصات
توصــي النــدوة قيــادة المنظمــة بالتعامــل مــع النصــوص الــتي نوقشــت فــي النــدوة والخلصــات الــتي خرجــت بهــا
الندوة بالشكل التالي:
 اعادة صياغة النصوص التي نوقشت في الندوة على ضوء الخلصات الــتي خرجــت بهــا النـدوة والمتعلقــة بكــلأ
نص على حدة وتعميمها داخل المنظمة في إطار التهيئ للمؤتمر الوطني الول.
عن الندوة
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توصية بصدد "الشيوعي"
تسجل الندوة أان"الشيوعي" في مضمونه الحالي لم يلعب دوره في تنظيم الصراع الديموقراطي وسط المنظمة.
أ
أ أ
وعليــه فــإن النــدوة ،وبــالرغم مــن ذلــك تعتبربــان الشــيوعي هــوالداة الساســية فــي تنظيــم الصـراع الــديموقراطي
الداخلي)سياسيا،تنظيميا وإيديولوجيا( .وحتى يتمكن الشيوعي من انجاز مهامه على أاكمل وجه يجب:
ضمان دوريته)مرة كل شهرين(أ
ضرورة وضع برنامج للنقاش الداخلي يتماشى ومتطلبات التهيئ للمؤتمر الوطني الول.اذا كانت المساهمة في الشيوعي حقا و واجبا على كل الرفاق ،فيجب اللتزام بالبرنامج أواولوياته.كما يجب أان ل يتعدى عدد صفحاته حدود  30صفحة.توصية حول وضعية اطارات المناضلين
توصي الندوة القيادة الوطنية بتجاوز ازدواجية وضعية المناضل كعضو داخل المنظمة وخارج المنظمة.
وتوصــي بحــذف هــذا الطــار والقتصــار علــى الخليــا كإطــار قاعــدي داخــل المنظمــة .أامــا المناضــلين الحــاليين
فتحسم وضعيتهم حسب كل حالة .وترى الندوة ضرورة تدقيق الصفات المختلفــة بالنســبة لعلقتنــا مــع عــاطفي
المنظمة .كما يجب اعتبارفترة الترشيح للمنظمة محدودة زمنيا للحسم في وضعية الطار المرشح.
توصية حول أاسلوب التجدر
أ
توصــي النــدوة القيــادة الوطنيــة بــان تعمــل علــى تــوجيه الرفــاق للعمــل خدمــة لشــعار تجــدر المنظمــة سياســيا
وتنظيميــا وســط الطبقــة العاملــة والفلحيــن ،وذلــك حســب المكانيــات الــتي يجــب أان تعمــل علــى توفيرهــا،
وحسب القدرات المتوفرة لدى الرفاق داخل المنظمة ،وانطلقا من روح أارضية "التجذر وســط الطبقــة العاملــة
" ،وذلك حسب الترتيب التالي:
أ
-1العمل كعمال مباشرين في وحدات النتاج الساسية.
أ
-2العمل كمستخدمين صغار وبالساس في القلعات البروليتارية.
أ
-3العمل في الحياء الشعبية.
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-4العمل في النقابات.
-5بالضافة إلى أاساليب ثانوية أاخرى يمكن أان تحددها تجربة المنظمة.
-6البحــث عــن امكانيــة التجــذر مــن خلل تــوجيه مناضــلين مــن قطاعــات أاخــرى كالتلميـ ــذ،الطلبة ،مــدارس
التكوين المهني...للعمل وسط الطبقة العاملة.
-7توجيه العمل الديمقراطي وسط الطبقة العاملة في شتى مواقعها.
أ
كما توصي النـدوة بـان تجعـل القيـادة الوطنيــة مـن شـعار التجــذر مقياســا لســتقطاب مناضــلين جـدد فــي صـفوف
أ
المنظمة .أوان تعطي ارشاداتها في جميع أاساليب العمل التي تخدم هده المهمة بشكل مباشر .أوان ل تتاخر في
ط ــرح الش ــكالت ال ــتي تع ــترض المناض ــلين اثن ــاء قي ــامهم به ــده المهم ــة ،وعرض ــها عل ــى الط ــارات المتخصص ــة
والرفاق ذوي التجربة في هذا المجال.
توصية بصدد الجهاز التقني المركزي
سنتطرق هنا إلى الجهاز التقني المركزي فقــط .ذلـك أان انشـاء اجهــزة تقنيـة محليـة يبقـى رهيـن بمـدى تطـور ونمـو
وانتشار المنظمة جغرافيا.
مهام الجهاز التقني:
أ
-1الطبــع بالنســبة للنشــرة المركزيــة "إلــى المــام" ،يجــب ان تســتمر فــي الصــدور فــي الخــارج ،وذلــك إلــى حيــن
صدورها بالداخل أايضا .أاما مهــام الطبـع المطروحــة علــى الجهــاز التقنــي بالـداخل ،فيجــب أان تقتصـر علــى اصـدار
"الشــيوعي" ،واصــدار نشــرة عماليــة ،بالضــافة إلــى كراســات داخليــة وجماهيريــة أاو شــبه جماهيريــة )بالنســبة
لبعــض الكراســات الجماهيريــة ،يمكــن أان يتكلــف بطبعهــا بعــض رفاقنــا بالخــارج .كمــا يمكــن اســتغلل امكانيــة
النشر العلني وتعطى الصلحية للقيادة فيما يمكن أان ينشر منها باسم مستعار(
-2المالية والتموين:
يجب ان يقوم بتموين التنظيم باللوازم الضرورية لنجاز مهامنا في نفس الشروط.
 -3التسجيل على اشرطة الكاسيت.
-4توفير شروط انشاء ارشيف مركزي بالداخل أامني وفعال.
 -5توفير بطاقات التعريف وتزويرها عند الحاجة.
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 -6اجراء تجارب في فن الماكياج والحلقة.
ملحوظة :تبقى في الفترة الراهنة مهمة الطبـع هــي المهمــة الرئيســية فــي عمـل الجهــاز التقنــي ،لــذا يجــب أان تتــوفر
آ
المنظمة على الة الصور على الورق العادي.
توصية حول قضية الم أراة
 انطلقــا مــن الــدور الهــام الــذي يجــب أان تلعبــه المـ أراة المغربيــة المضــطهدة فــي مسلســل انجــاز الثــورة الوطنيــةالديمقراطية الشعبية،
وانطلقا من التهميش الحالي للعنصر النسوي في نشاط المنظمة، وانطلقا من الغموض الذي يلف برامج المنظمة بخصــوص هــده النقطــة ،وغمــوض أاســاليب وتصــورات العمــلفي هذا الميدان .فإن الندوة توصي قيادة المنظمة:
أ
(1تشــجيع النخـراط الفعــال للعنصــر النســوي داخــل منظمتنــا ،لنــه دونــه ل يمكــن التكلــم عــن أاي نشــاط فعلــي
للمنظمة داخل القطاعات النسوية.
(2طــرح برنامــج واضــح لنشــاط المنظمــة فــي هــذا الميــدان ،هــذا البرنامــج الــذي يجــب أان تســاهم فيــه رفيقاتنــا
بشكل أاساسي.
أ
(3تشجيع كل المبادرات الحالية والمستقبلية الهادفة إلى تقديم نضال المـراة المغربيــة .وفــي هـذا الصــدد تطـرح
ض ــرورة انج ــاز تص ــور وبرنام ــج نض ــالي لل ــف ك ــل المناض ــلت ال ــديمقراطيات المس ــتعدات للنخـ ـراط ف ــي حرك ــة
ديمقراطية ثورية.
توصية حول القضية الفلسطينية
نظـ ـرا لم ــا تكـتسـ ــيه القضـ ــية الفلسـ ــطينية مـ ــن اهميـ ــة بالنسـ ــبة للشـ ــعب المغربـ ــي والشـ ــعوب العربيـ ــة وقواهـ ــا
أ
الديمقراطية والثورية  ،باعتبارها قضـيتنا القوميــة الولـى ،ونظـرا للتقصـير الواضـح لمنظمتنـا اتجــاه هـذه القضــية
سواء على مستوى نشاطها الجماهيري أاو الداخلي ،رغم تسجيلنا ليجابية التحــرك النضــالي الـذي قــام بــه الرفــاق
في الداخل ابان الغزو الصهيوني للبنان الشقيق،
أ
فــإن نــدوة الفــرع توصــي قيــادة المنظمــة باعطــاء القضــية الفلســطينية الهميــة اللزمــة ســواء علــى مســتوى عملنــا
الجماهيري ،وخصوصا الدعائي منـه ،أاو علـى مســتوى عملنـا الـداخلي وذلـك بتعميـق النقـاش حولهـا ،وكـدا علـى
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مســتوى عملنــا التنظيمــي ودلــك بربــط علقــة مســئولة مــع التنظيمــات الثوريــة الفلســطينية ،وخصوصــا الجبهــة
الشعبية لتحرير فلسطين.
البحث عن امكانية تنسيق العمل مع القوى الثورية المغربية فيما يخص هذه القضية.نداء إلى القيادة الوطنية
إن ندوة الفرع فــي الـداخل تحيــي وتشـيد بصـمود كـل رفاقنــا المعتقليـن وعلــى أراســهم القيــادة الوطنيــة ،وتســجل
باعتزاز دورهم الهام في الشراف على عملية اعادة بناء منظمتنا العتيدة سياسيا وتنظيميا.
وانها لتناشد القيادة الوطنية للستمرار في تحمـل مسـؤولياتها بجـانب أاعضـاء لجنــة الفـرع المنتخبــة والمرشــحين
أ
من طرف هذه الندوة لتزكيتهم من طرف القيادة الوطنية كاعضاء في القيادة الوطنية ،وذلك إلــى حــدود انعقــاد
أ
المؤتمر الوطني الول للمنظمة.
واننا لصامدون بجانب رفاقنا المعتقلين في خدمة الشعب المغربي ،ونعاهدهم على الستمرار في درب الثورة.
توصية حول رف ــاق ـ ـن ــا المعــتقلين
نظ ـرا لخصوصــية وضــعية رفاقنــا المعتقليــن ،و مــا لهــذه الوضــعية ) أاو مــا يمكــن أان يكــون لهــا( مــن انعكاســاتخطيرة على أامن المنظمة.
آ
انطلقــا مــن احتمــال اجهــاز النظــام علــى بعــض المكـتســبات الــتي انتزعوهــا لحــد الن والــتي كــانت تســمح لهــمبنشاط معين من قلب السجن.
نظرا لكونهم غير منـدمجين بحركـة نضـال الجمـاهير الشـيء الـذي أادى إلـى تنـامي المثاليــة والذاتيـة وشــتى أانــواعالنحـ ـراف والنحلل ف ــي ص ــفوفهم ،نظـ ـرا له ــذه الحيثي ــات وغيره ــا - :نعت ــبر ان اس ــهام ك ــل الرف ــاق الص ــامدين
أ
والمتشــبتين بالمنظمــة واهــدافها الســامية والمســتعدين للنضــال فيهــا ل يمكــن أان يكــون بالســاس إل إســهاما
نظريا .لدا ،نهيب بكل الرفاق أان يتجاوزوا حزازاتهم الشخصية أواساليب الصراع الخــاطئ الــتي طبعــت تعــاملهم
لحد آالن ،والتي كانت لها انعكاسات جد سلبية على نشاطهم مــن جهــة ونشــاط الفـرع الرئيســي مــن جهــة أاخــرى
"ان طبيعــة نشــاطهم وخصوصــية وضــعيتهم تفــرض عليهــم )اد هــم ارادوا فعل الســهام فــي بلــورة خــط المنظمــة
السياس ــي( أان يؤسس ــوا علق ــات سياس ــية ديمقراطي ــة فيم ــا بينه ــم  ،أوان يب ــدعوا اس ــاليب أواش ــكال تتلءم م ــع
وضعيتهم الحالية )كمعتقلين( وتنسجم مع ضرورة اسهامهم بشكل جماعي )او فردي( في بلــورة خــط المنظمــة.
ولهــذا نقــترح علــى الرفــاق انجــاز عــدة دراســات نظريــة جــادة فــي المحــاور الــتي يشــتمل عليهــم برنامــج البحــوث
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والدراس ــات النظري ــة ،كم ــا يط ــرح عليه ــم –انج ــاز تحالي ــل سياس ــية اقتص ــادية معمق ــة – دح ــض الطروح ــات
الص ــلحية التحريفي ــة الفوض ــوية ال ــتي ب ــرزت )او ال ــتي يمك ــن ان ت ــبرز( ف ــي الس ــاحة – اب ــداء وجه ــات النظ ــر
)الجماعية او الفردية( في الشكالت الجوهرية للثورة المغربية.
كما يجب على التنظيم ان يوفر الشروط الضرورية لنشر الجتهادات التي يقوم بها الرفــاق المعتقليــن ســواء علــى
أ
أاعمدة "إلى المام" أاو "الشيوعي" أاو على شكل كراس )وذلك حسب طبيعة كل اجتهاد وامكانية المنظمة(.
أ
اما فيما يخص ربط التصال بالتنظيم ،فيجب توفير قنوات للتصال أامنية وفعالــة وقــارة ،أامــا بالنســبة لعضــاء
المنظمــة الــذين خرجــوا مــن الســجن ورفضــوا اللتحــاق بالمنظمــة مــن أاجــل تعزيــز الصــفوف ،فيجــب اعتبــارهم
منسحبين ولو لم يعلنوا عن ذلك .وهذا ل يمنع من ربط التصال بهـم مجـددا قصـد العمـل مـع كـل واحـد منهــم
حسب مؤهلته واستعداداته.
برنامج البحوث والدراسات النظرية:
تعميق البحث في التشكيلة الجتماعية المغربية – فــي الحركــة الجماهيريــة :الطبقــة العاملــة المغربيــة )ظــروفأ
نش ــاتها وتطوره ــا ،تاريخه ــا الكـف ــاحي ودروس ــه ،واقعه ــا الراه ــن ،أاوض ــاعها ونض ــالتها ومميزاته ــا ،خصائص ــها
الهيكلية ،مواقعها في الثودش والثورة الشتراكية(
أ
فــي المســالة الفلحيــة :البنــى العقاريــة ،مشــكل الرض والمــاء ،المكونــات الطبقيــة للحركــة الفلحيــة :أاوضــاعالفلحين الصغار والمعدمين ،التاريخ الكـفاحي للحركة الفلحية ودروســه ،فــي الثــورة الزراعيــة ،دور الفلحيــن
في الثودش ،في الثورة الشتراكية.
في البرجوازية الصغيرة :مكوناتها ،تاريخها النضالي ،ودروسه ،دورها في الثودش والثورة الشتراكيةأ
في الحـزاب السياسـية :طبيعتهــا الطبقيـة ،نقـاش برامجهـا ،مواقعهــا وفعلهـا فـي الحركــة الجماهيريـة ،دورهـا فـيالثودش...
في العمل الجمعــوي) :الثقــافي ،الحقــوقي ،المهنـي( طـبيعته ،حــدوده ،تفــاعله مـع العمـل السياســي ،دوره فــيالثودش وفي الثورة الشتراكية.
أ
في تحرير الم أراة – في المسالة البربرية.اعــادة ق ـراءة تاريــخ المغــرب ودروســه :تاريــخ النتفاضــات فــي المغــرب)الفلحيــة والمدينيــة( ،المقاومــة وجيــشالتحرير ،حرب الريف التحررية ،التجربة الديمقراطية بالمغرب ،تاريخ جرائم الدولة العلوية.
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أ
ف ــي النض ــال الق ــومي والمم ــي :ح ــول أازم ــة الحرك ــة الش ــيوعية العالمي ــة ،ح ــول الوح ــدة العربي ــة ،ف ــي القض ــيةالفلسطينية ،في قضية الصحراء الغربية.
 في الستراتيجية المبريالية :على الصعيد العالمي ،على الصعيد العربي /الفريقي على صعيد المنطقة ،موقعالمغرب في السلسلة المبريالية العالمية.
فــي تجــارب الشــعوب- :دروس الثــورة البلشــفية ،الثــورة الصــينية ،الثــورة الفيتناميــة ،الكوبيــة ،الســندينية،اليرانية ،دروس تجربة الشيلي.
أ
فــي النظريــات العســكرية -:نظريــة النتفاضــة المســلحة ،نظريــة حــرب التحريــر الشــعبية الطويلــة المــد ،فــيتكـتيك حرب العصابات.
توصية بصدد العلقات الخارجية
-1بالنسبة لمكونات الحركة الثورية المغربية:
أ
أ
إن طرح بناء وحدة الحملم وبناء جبهة القـوى الثوريـة مســالة سـابقة لوانهـا ،نظـرا للغمـوض الـذي يكـتنــف واقـع
هده الحركة .إن المطروح حاليا هو فقط مد الجسور نحوها من أاجل ربط علقات ديمقراطية معها بعيدا عن أاية
حلقية أاو ذيلية وذلك بهدف:
التنسيق النضالي القاعدي المشترك في مواقع )منطقية /قطاعية( التواجد المشترك.أ
تبادل الدبيات الجماهيرية والنشرة الجماهيرية فقط لتفادي السقوط مجددا في الخطاء السابقة. تبادل وجهات النظر في قضايا النضال الثوري.أ
عدم التسرع في بناء اطارات او اصدار نشرات )قطاعية أاو عامة( مشــتركة أاو غيرهــا مــن الشــكال الــتي يمكــن انأ
تعرض الكل لخطار التصفية البوليسية في ظل الواقع الحالي.
أ
 أاما بالنسبة للقوى الثورية الجنبية:يجــب العمــل علــى ربــط علقــات مســؤولة مــع كــل القــوى الثوريــة العربيــة والغيــر عربيــة الــتي لنــا معهــا التقــاء فــي
أ
المنظور القومي والممي للثورة بهدف:
(1الدعم المادي والمعنوي المشترك.
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أ
(2النضال المشترك ضد العداء المشتركين.
أ
أ
(3تحديد الساليب النضالية الملئمة لهدافنا المشتركة.
إن المبــدئين الرئيســيين اللــذين يجــب أان يحكمــا هــذه العلقــة همــا الســتقللية والديمقراطيــة .إن هــذه المهمــة
مطروحة أاساسا على رفاقنا بالخارج.
أ
مراعاة كذلك للجانب المني من جهة ،ومن ضرورة الفعالية عبر التخصص من جهــة أاخــرى  ،يجــب ان يشــرفرفيق قيادي واحد على هذه المهمة.
ندوة الفرع
توصية حول الفرع بالخارج
توصــي نـدوة الفـرع بالـداخل قيـادة المنظمــة بالعمـل علــى حـل المشــاكل السياسـية والتنظيميــة الــتي يعـاني منهــا
الفرع بالخارج ،وذلك على أاسس مبدئية مع استعمال المرونة اللزمــة نظـرا للواقــع الـذاتي للفــرع بالخــارج وذلــك
ب:
(1فتح نقاش مع الرفاق المسؤولين على الفرع من أاجل حل المشاكل التنظيمية الملحة بفرنسا وبلجيكا.
(2حث الرفاق بالفرع في الخارج على تحديد خطة عمل ملموسة تتوج بندوة ،مســاهمة مــن الرفــاق بالخــارج فــي
أ
إعادة البناء السياسي والتنظيمي ،وذلك كخطوة على طريق تهيئ المؤتمر الوطني الول  .ويجب أان تــتركز هــذه
الخطة على جانبين:
أ
الجانب الول :النشاط الجماهيري للفرع بالخارج:أ
-1الستمرار في اصدار "إلى المام" وفق التوصية المتعلقة بها الصادرة عن ندوة الفرع بالداخل.
-2النشاط وسط الطبقة العاملة المهاجرة والجالية المغربية بصفة عامة.
-3النشاط وسط القطاع الطلبي )العمل على توجيه ورعاية تيار الطلبة التقدميين(
-4ربــط وتوطيــد العلقــة مــع التنظيمــات الثوريــة المغربيــة والعربيــة والدوليــة والقــوى الديمقراطيــة الفرنســية،
وتطوير العمل وسط جمعية مناهضة القمع في المغرب.
أ
أ
أ
 - 5العمــل علــى خلــق اللبنــات الولــى لتاســيس التنظيــم فــي القطــار الــتي تتواجــد بهــا جاليــة مغربيــة ،والــتي مــن
الممكن أان نتوفر فيها على هذه المكانية.
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-6البحــث عــن امكانيــة اســتغلل الدعايــة بشــكل منظــم باســم المنظمــة مــن إذاعــات الجيـران )وخصوصــا اذاعــة
الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب :البوليزاريو(....
الجانب الثاني :النشاط الداخلي للفرع بالخارج :المساهمة في بنـاء الخــط السياسـي وذلـك بتنظيـم نقـاش حـولالقضايا الرئيسية في خط المنظمة ،ويمكن أان يتم ذلك على أاساس مشاريع يهيئها الرفاق بالخارج ،كما يمكن
الستفادة من النصوص المقترحة للنقاش في ندوتنا ،وكدا الخلصات المتعلقة بها ،او النصوص المعدلة حين
يتم تهييئها.
ندوة الفرع
أ
توصية حول النشرة المركزية "إلى المام"
توصي الندوة أاعضاء القيادة بالهتمام بالنشرة المركزية للمنظمة حيث يجب :
 أان تعالــج مــع رفــاق المنظمــة بالخــارج الصــعوبات الذاتيــة والتنظيميــة الــتي تعيشــها والــتي تقــف ضــد إصــدارهابانتظام مع ضمان ادخالها.
كما توصي الندوة على توفير شروط اصدارها بالداخل بموازاة صدورها بالخارج أان تحــث رفــاق المنظمــة علــى الهتمــام بالمســاهمة فــي موادهــا ،معتمــدين البتعــاد عــن التعــبير المثقفــي حــتىيتسنى للجماهير استيعابها ،حتى تكون في مستوى ربط منظمتنا بواقع ونضالت الجماهير.
كم ــا توص ــي الن ــدوة القي ــادة الوطني ــة بإس ــقاط النع ــت "الماركس ــية اللينيني ــة" او "الش ــيوعية" بالنس ــبة للنش ــرةأ
الجماهيريــة ،وكــذلك بالنســبة لجميــع المنشــورات الجماهيريــة الخــرى والقتصــار علــى التوقيــع ب "منظمــة إلــى
أ
المام".
توصية بصدد اصدار النشرة العمالية
توصي الندوة بإصدار نشرة عمالية بالداخل ،ويجب على هده النشرة أان:
تساهم في بلورة تيار ديمقراطي وسط العمال على أاساس برنامج ديمقراطي يخدم استراتيجية المنظمة ويقــدمهافي انجاز مهامها الرئيسية .ويجب العمل على جعل العمال يساهمون في تزويدها بمراسلتهم واسهاماتهم.
أ
أ
تعــرف بالوضــاع الماديــة والمعنويــة للعمــال بالدرجــة الولــى والفلحيــن وكافــة النضــالت الجماهيريــة وتحليلهــاواستخلص الدروس منها.
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ويجــب كــذلك أان نناضــل مــن أاجــل تحويلهــا إلــى صــوت فعلــي للعمــال وإلــى أاداة فعالــة فــي خدمــة التجــدر وســط
العمال وتجسيد شعار بناء منظمة صلبة مناضلة متجذرة وسط العمال والفلحين.
وبالرغم من مبادرة المنظمة في اصدارها ،ل يصح أان تصدر باسم المنظمة.توصية حول العمل الديمقراطي وسط المثقفين والتلميذ والنساء
نظ ـرا للطاقــات الهائلــة الــتي يختزلهــا التلميــذ والنســاء ومجمــوع المثقفيــن  ،وحــتى نعمــل علــى اطلق مبــادرات
الجمــاهير ،فــإن نــدوة الفــرع توصــي قيــادة المنظمــة بتــوجيه امكانيــات المنظمــة مــن أاجــل خلــق تيــار ديمقراطــي
واس ــع داخ ــل ه ــده القطاع ــات يرتب ــط اس ــتراتيجيا بمه ــام المنظم ــة .وعل ــى المنظم ــة أان تنج ــز تص ــورا للنض ــال
أ
الدمقراطي ذو الفق الثوري ،أوان تطرح على الطارات العاملة بهذه القطاعات وضـع أارضـيات عمـل قصـد اعطــاء
أ
أ
السبقيات والتركيز على الماكن التي يجب التركيز عليها داخلها.
توصية حول المالية
أ
توصــي النــدوة القيــادة الوطنيــة بــان تحــدد التعامــل مــع ميزانيــة المنظمــة وذلــك بتحديــد مــوارد المنظمــة الماليــة
أ
ومداخيلها وتوزيعها على الفروع بالشكل الدي يسمح بان يسهل عمل الطارات.
كما توصي الندوة أان تـوفر الطــارات مـداخيل ماليــة تسـمح بال كـتفـاء الـذاتي مـن ناحيــة اكـتراء المقـرات وتزويـدها
بملزماتها.
أ
توصي الندوة القيادة بان تحدد المقادير المالية التي يمكن أان يحتفظ بها كل اطار مــن مــداخيله الخاصـة ،بعـد
تسديد مصاريفه اللزمة.
أ
وتوصي كذلك القيادة الوطنية بان تعيد النظر في مسطرة واجبات الرفاق أاعضاء المنظمة من الناحية الماليــة،
أ
أ
وخصوص ــا الخـ ــذ بعي ــن العتبـ ــار مسـ ــالة تغيي ــر القاع ــدة الطبقيـ ــة للمنظمـ ــة بقاع ــدة عمالي ــة يج ــب أان تش ــعر
أ
بمساهمتها هي الخرى.
أ
كما توصي أاخيرا بان تخصص ميزانية خاصة بالرفاق المتفرغين للعمل الثـوري ،أاو الــذين فـرض عليهــم الــدخول
في السرية.
عن ندوة الفرع
 28ـ  29ـ 1983 / 01 / 30
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