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"إل المام"المنظمة الماركسية اللينينية المغربية 

الشــــــــــــــــــيــــــــوعـــــــــــــــــي 
 

5  :   السلسلة الجديدة العدد رقم 
                                                                                       
 

ها خارج اطارات المنظمة ة جد داخلية ل يصح نشر نشر
 

فــــــــــهــــــــــــــــــرســــــــــــــــــة
 

انتفاضة البيضاء وما هو مطلوب منا- 

ي تقييم التجربة- 
قضايا تنظيمية.......فف

ف من إعادة البناء"خلصات نقاش -  "تقييم سنتيي

حول التجذر- 

حول كيفية التعامل مع النصوص- 

بخصوص النقابة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم- 

ف-  ارضية لتنظيم النقاش وسط رجال التعليم الديمقراطييي

ي: عن النقابة الوطنية للتعليم العالي- 
مؤتمرها الثانف
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انتفاضة البيضاء وما هو مطلوب منا

ـي هاديـة
ـي اث ـان ال ـواد ابدادـنة مف

عاشـت بلدنـا مـع نهايـة شـهر مـاي – عل إثـر الزيــادة مف
ي وصـــلت اوجهـــا ايـــام. وطنلـــة شـــهر يونيـــو اوضـــاعا متفجـــرة- الج ـــاهير

هـــده ابوضـــاع الـــتت
.من شهر يونيو 23و  21، 20

رجعنــة كــانت ام اصــلحنة. وقد ادتحوذت هذه ابوضاع عل انتباه كل القوى السنادنة
ي هراها ملئ ة لخدمة مصالحها. او ثورية

.واعطت كل قوة مواقفها والحلول التت
يـــــة هعـــــي  عل مواقـــــف ال نظ ـــــة .امـــــا بالنســـــبة لنـــــا ك نظ ـــــة فقـــــد صـــــدرت بنانـــــات ج اهير

ـــــ بعـــــض اطـــــارات ال نظ ـــــة يســـــع مـــــن خللهـــــا رفـــــاق ال نظ ـــــة ال ي
وانطلقـــــت نقاشـــــات مف

ي جدا، بحنــث ل ي كــن ان نســت ر. هحديد آرائهم وهدقيق مواقفهم وهذا بحد ذاهه ايجاب 
ـي البلد

ي نشاطنا وكان شيئا لـم يقـع مف
ي ضـ ن النقاشـات ال فتوحـة. مف

ومسـاه تنا هـذه هـأبت
وهــذه ال سـاه ة هتضـ ن كـدلك آراء بلورناهـا. داخــل ال نظ ـة عل اثـر انتفاضـة البنضــاء

ي داه نا فيها ال جانب الرفاق
ي خضم النقاشات التت

.من خلل هحلنلنا للوضاع او مف
ي ي كـــن ان نبـــديها منـــذ البدايـــة هيـــ ان النقاشـــات الـــدائرة حالنـــا قـــد

وال لحظـــة العامــة الـــتت
اثــارت عــدة اشــكالت دنادــنة ذات اه نــة بالاــة يجــب ان هحظفــ باهت ــام ج يــع الرفــاق

ف بننا نجتاز لحظات جد نادرة  يــ) لحد الن(وال ناضلير
يــ الصاع الطبفت

هــذه اللحظــات. مف
ـي بلــورة الخـط السناسـي والنظــري لل نظ ـة

ي هفعـل فعـل دـنوات عديــدة مف
ـي مثـل. التت

ان مف
ي يشهد هكون الراء وال واقــف والخطــط دينامنــة

هده اللحظات من هاريــــخ الصاع الطبفت
ورة تشكل هنارات ايديولوجنة جديـدة وعلنـه فقـد لـزم. متسارعة بل اكاد اقول هنشط دير

.علينا ج نعا التنبه ل ا يدور حولنا وهحلنله هحلنل مل ودا
ــ هــذا الجــزء دــنتناول بعــض مــا طرحــه الرفــاق فعل إثــر هوصــلنا: ردود وملحظــات  ) 1 ي

مف
ببعــــض خلصــــات نقــــاش لجنــــة الــــداخل بصــــدد انتفاضــــة البنضــــاء ناقشــــت القنــــادة هلــــك
ي نظـــر لرفـــاق مـــن القنـــادة

يـــ ارضـــنة كـــانت مصـــاحبة بوجهـــتت
.الخلصـــات ودـــجلت آرائهـــا مف
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ي نظـــــر الرفـــــاق وعل
وهكـــــذا فـــــان ملحظاهنـــــا دتنصـــــب عل ارضـــــنة القنـــــادة وعل وجهـــــتت

.خلصات نقاش لجنة الفرع
ـــــ :  ملحظـــــات عل وجهـــــة نظـــــر القنـــــادة  :   أ ـــــ ارضـــــنة القنـــــادة ان مه ـــــة ال نظ ـــــة هي ي

جـــــاء مف
ـــ" ـف وال" اعــــادة بنــــاء منظ ــــة شــــيوعنة مكافحــــة صــــلبة متجــــذرة ودــــط الع ــــال والفلحير

اعـادة بنـاء"وقت قريب كانت القنادة هتبتـف الشـعار ال تعـارف علنـه داخـل ال نظ ـة وهـو 
ف ".ال نظ ة ماركسنة لينيننة صلبة ومتجذرة ودط الع ال والفلحير

شــــــيوعنة"بصــــــناة " ماركســــــنة لينيننــــــة صــــــلبة"شــــــعار القنــــــادة الجديــــــد ادــــــتبدل صــــــناة 
:وهنا ل بد من تسجنل امرين" مكافحة

ي انتقلت بها القنادة من شعار ال آخر خاطئة اطلقا: 1
ز لنــا. ان الطريقة التت بنها لم هي 

ــــ الحك ــــة الكامنــــة وراء شــــعارها ل ــــاذا لــــم هبــــق متفقــــة مــــع الشــــعار الســــابق وبالتــــالي مــــا هي
يــ ال نظ ـة ول زالــت بحنــث! الجديد

ثم انها لطريقـة قدي ــة ودـيئة للاايـة كـانت دـائدة مف
للســـابق بـــدون ان هلـــزم) قـــد يكـــون مناقضـــا(كـــانت القنـــادة هنتقـــل مـــن موقـــف ال موقـــف 

ورية ـــ وم ــــا شــــجع القنـــــادة والطــــارات ال ســـــؤولة عل. نفســـــها اعطـــــاء التوضـــــنحات الصـف
ف عل مثل هده ف وال ناضلير ي هدا النهج الخاطط هو دكوت الرفاق القاعديير

الدت رار مف
.ال  اردات

ف بــــالقلع عــــن هــــذه العــــادة القبنحــــة اننــــا مطــــالبون. ولهــــذا فإننــــا كقنــــادة وقواعــــد مطــــالبير
ـي بحــث كــل القضـايا وه حنـص كــل

يــ مف
بإعـادة بنـاء منظ ـة هعت ـد ال نهــج ال اركسيــ اللينيتف

ـي البلــورة الع لنـة
ابمور، منظ ة هصلب قناعاهها عي  مساه ة ج يع مناضـليها ورفاقهـا مف

.مطالبة منا بإعطاء ج يع التوضنحات. والنظرية لتلك القناعات والقنادة
ء عــــن: 2 ــــ ي

ل ــــاذا اعــــادة بنــــاء منظ ــــة: ان ارضــــنة القنــــادة ال ــــذكورة اعله لــــم هقــــل اي سر
ـــ. شــــيوعنة وليــــس منظ ــــة ماركســــنة لينيننــــة ــــ الحك ــــة وراء هــــدا التاييـر قــــد يقــــول. مــــا هي

ـــ الرفـــاق أنـــك هـــثير هنـــا مشـــكل ثانويـــا بـــل ليـــس هنـــاك مشـــكل عل الطلق فالشـــيوعنة هي
ــ اهعـــارض مـــع كـــل مـــن يـــرى لل ســـالة بهـــذا الشـــكل". ال اركســـنة اللينيننـــة" ـي

اننـــا بصـــدد. ابف
ولهــذا فالشــعار يحــاول ان يطــرح. صناغة شعار ملئم لل ه ة الرئيسنة العاجلة لل نظ ــة

ـي إطـار ع لنـة اعـادة البنـاء
ي جديـة. عي  بضعة كل ات اهدافنا وما نرغب فنه مف

مـن هنـا هـأبت
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ال ســـالة فصـــناغة الشـــعار لهـــدا الشـــكل هعكـــس اهـــدافنا ومه ـــات هختلـــف مـــن ابهـــداف
.والاايات ال طروحة بصناغة اخرى للشعار

ــــ دفــــاعهم عــــن الشــــعار الجديــــد  ي
اعــــادة بنــــاء منظ ــــة شــــيوعنة"وقــــد ذكــــر بعــــض الرفــــاق مف

ي وهـــــــو الشـــــــيوعنة لن" مكافحـــــــة
ان صـــــــناة شـــــــيوعنة هربـــــــط ال نظ ـــــــة بالهـــــــدف النهـــــــابط

ف ان الصـناة السـابقة  ي حير
اعـادة بنـاء منظ ـة"ال نظ ة ههدف ال بناء مجت ع شيوعي مف

ــ". ماركســنة لينيننــة صــلبة ف ف ه ــا مــاركس ولينير ثــم يضــنف هــؤلء. هرهبــط بادــم شخصــير
ـــ ـف ـــ ماركســــنة لينيننــــة وشــــيوعنة بــــرز مــــع الصاع الــــدي انفجــــر بير ـف الرفــــاق ان الفــــرق مــــا بير

ة داخـل الحركــة ي بين ـا حالنـا وقعـت انحرافـات خطيرــ
ي والصـيتف

الحزب الشيوعي السـوفنابت
ك ـــا ان. ال اركســـنة اللينيننـــة العال نـــة ل دـــن ا مـــع بـــروز اصـــحاب نظريـــة العـــوالم الثلثـــة

وابحــــزاب... هربطنــــا مــــع التنــــارات ابكــــي  هامشــــنة) ال اركســــنة اللينيننــــة(هــــذه التســــ نة 
هم ...التحريفنة نفسها تستع ل ال اركسنة اللينيننة أكي  من غير

يــ قلبهــا حــتت هنقلــب عل اصــحابها فــاذا وقعــت انحرافــات
ان الحجــج الــواردة واهنــة ويكفف

داخــل الحركــة ال اركســنة اللينيننــة العال نــة فقــد وقعــت انحرافــات أخطــر داخــل ابحــزاب
ي يقـــــدمها" الوروكومينســـــم"الشـــــيوعنة ون وذجهـــــا هـــــو 

ناهنـــــك عـــــن ابمثلـــــة الســـــيئة الـــــتت

اكي اكنة والبنــاء الشــيت قنة راهنــا عــن الشــيت ــ ثــم قــول ان كل ــة منظ ــة... معســكر اروبــا الشر
ــ ليــس لهــم علقــة" شــيوعنة" ف ي يــوحي وكــان مــاركس ولينير

هربــط ال نظ ــة بالهــدف النهــابط
ان ال اركســـنة اللينيننـــة اصـــبحت هنـــارا داخـــل الحركـــة الشـــيوعنة العال نـــة. بـــذلك الهـــدف

ة ادادـــنة ــ ـف ي التنـــارات الشـــيوعنة ابخـــرى ب ير
ــ عـــن بـــامت ـف ــ معالجـــة اوضـــاع بلـــدان: يت ير فهـي

ـف ورة نضـال الطبقـة العاملـة ال تحالفـة مـع الفلحير الدتع ار الجديد يـرى هـدا التنـار ضفــ
يــ عل ادـاس ال بــادئ اللينيننـة مـن

هحــت قنـادة الحـزب ال ســتقل للطبقـة العاملـة وال بتف
وليتاريـــا اجـــل انجـــاز الثـــورة الوطننـــة الدمقراطنـــة الشـــعبنة عل طريـــق قنـــام دكتاهوريـــة الي 

ان ال اركســــــنة اللينيننــــــة اصــــــبحت منهجــــــا للع ــــــل الثــــــوري: وصــــــول لل جت ــــــع الشــــــيوعي
وليتاريا بشكل عام شد بها الثوريون والي  .ونظرية يسيت

يـــ الحقنقــة مشــكل الهويــة اليديولوجنــة لل نظ ـــة وهــو يطـــرح بهــذا
ان ال شــكل هنـــا هـــو مف

كه عائ ـا فضفاضـا: الشكل ي. هل نحدد هده الهوية بالدقــة ال طلوبـة ام نــيت
والطريــق الثـابف
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يــ شــعارها
ان رفــع رايــة ال اركســنة عالنــا بالنســبة لل نظ ــة مســالة. هــو مــا شــكلته القنــادة مف

نــــا(حيويــــة واثبتــــت التجربــــة ال ل ودــــة  ورة الوضــــوح عل هــــذا) هجربتنــــا وهجربــــة غير ــــ ضف
ي. ف طلــوب مــن ال نظ ــة وحــدة النظريــة والعقنــدة. ال ســتوى

فــ البلشــفف ان هجربــة الحزبير
ـــ هـــذا ال جـــال ي

ي هعل نـــا الكـــثير مف
ي ان يتطـــور ويقـــود. والصـــيتف

فلـــم يســـتطع الحـــزب البلشـــفف
ي كــانت هتواجــد داخلــه

ونفــس. الثــورة ال بعــد ان صــفف مــع مختلــف التنــارات والعقائــد الــتت
يــ هصــلنب نفســه ويتحــول ال

ي الـذي لــم يتقــدم مف
ء بالنســبة للحـزب الشــيوعي الصــيتف يــ

السر

ـــ ـي
ـــ اللينيتف ــــ الهجــــاه ال اركسـي ف حــــزب قــــادر عل قنــــادة الثــــورة ال بعــــد حســــم الصاع مــــا بير

وتسكي .والهجاه اليت
وهلفنــــا بي التبــــاس وحــــتت ل نرم بالســــتاليننة فإننــــا نؤكــــد عل ان وجــــود نظريــــة واحــــدة

ـــــ الصاع داخـــــل هـــــذا التنظنـــــم ي
بـــــل ان مقومـــــات حيويـــــة وهطـــــور. داخـــــل هنظنـــــم مـــــا ل ينفف

.وع لنـــــة هـــــذه النظريـــــة هرهكـــــز بالـــــذات عل الصاع العلميـــــ والحـــــاد الـــــدمقراطي ال ودـــــع
والتنظنــم ال تعــدد النظريــات والتنــارات ليــس بــأكي  حيويــة مــن التنظنــم الــدي هكل نــا عنــه

غالبـــــا مـــــا يســـــوقه ال الج ـــــود والتفكـــــك لســـــبب) هعـــــدد التنـــــارات(بـــــل ان وضـــــعه  . اعله
فــ مختلـف مكونــات التنظنــم فتلــك. بسـنط هــو انعـدام الحيويـة والصاع العلمـي والبنـاء بير

.التنارات غالبا ما هتشكل كتنظن ات مستقلة داخل نفس التنظنم
فــ"ان شعار  يجنـب" اعادة بناء منظ ة ماركســنة صـلبة ومتجــذرة ودـط الع ــال والفلحير

ــ العتبــار الكامــل للينيننــة عل مســالة الهويــة اليديولوجنــة ل نظ تنــا بوضــوح هــام ويعظي
فــ ونع ــل عل هطويرهــا ونانيهــا إذا أردنــا ان نرفــع شــان هــدا وعلينــا ان نتســلح ب بــادئ لينير

يــــ ركــــب اصــــحاب 
ف او" دينــــغ هســــناوبينغ"الشــــعار وحــــتت ل نســــير مف قيير ــــ شرــــ ف او التحريفيير

ف .غربيير
هقينـــــم ع ـــــل: وقـــــد اهفقـــــت عليهـــــا القنـــــادة: حـــــدد رفـــــاق لجنـــــة الفـــــرع ال ه ـــــة التالنـــــة: ب

يــ
ي هعوق هقدم ع ل ال نظ ة مف

ال نظ ة داخل الطبقة العاملة والعراقنل والشكالت التت
.هذا القطاع

هل حقا هذه هي ال ه ة ال طروحة حالنا؟
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ـــ بـــالنظر ال مـــا هـــو ي
ـــ الطبقـــة العاملـــة مهـــم لكنـــه جزبط ي

ان مســـالة هقينـــم ع ـــل ال نظ ـــة مف
يــ. مطلــوب مــن ال نظ ــة هقين ــه وبادــتعجال

هــذا اول وثاننــا فــان حص مه ــة ال نظ ــة مف
ـــ الواقـــع هنـــاك ابســـط ي

، بين ـــا مف ـــ ـــ وكـــأن مـــا عـــدا ذلـــك فـــان ال نظ ـــة بخير ي
ذلـــك الطـــار يعتف

يــ للطبــع، ودوريــة 
ثــم  "...ال ابمــام"ال شــاكل ابمننــة لــم هحــل ومشــاكل اخــرى مثــل التقتف

.هل الظرف الراهن يتطلب منا اعادة هحديد مه ة ال نظ ة
ي يونيو ليس بحادث دير او دحابة صنف شعان ما هنقشــع،

نعم بن ما حدث ببلدنا مف
ـ ببلدنــا ول بــد ان هكــون لــه منعكســات مســتقبلنة جــد ـي

ـ الصاع الطبفت ـي
انــه هطــور نــوعي مف

.مه ة
.لكن ما هي مه ات ال نظ ة حالنا

دـــــنحاول هنــــــا وضـــــع الخطـــــوط العريضـــــة لهـــــذه ال ه ـــــات ك ــــــا نراهـــــا، لكـــــن دـــــنعود لهـــــا
ي مكان آخر

.بالتفصنل مف
منظ ــة ماركســنة لينيننــة صــلبة ومتجــذرة" ان مه تنــا الرئيســنة والعاجلــة هيــ اعــادة بنــاء 

فــــ وط ال ســــتجدة" ودــــط الع ــــال والفلحير ــ وهــــذه ال ه ــــة بــــدورها اصــــبحت ضــــ ن الشـر
ية .هتطلب مه ات داخلنة وج اهير

ف مـــن اعـــادة البنـــاء وادـــتخلص الـــدروس ال نادـــبة: داخليـــا يطـــرح علينـــا التعـــرض لســـنتير
ف وليـــــس القتصـــــار عل هقينـــــم ف ال نصمتير وهجـــــاوز الســـــلبنات التجربـــــة الســـــابقة للســـــنتير
ـ الطبقــة العاملــة ك ــا يــدعو ال ذلــك رفــاق لجنــة الفــرع بالــداخل ورفــاق ـي

ع ــل ال نظ ــة مف
.القنادة

يا يــ انجازهــا: جماهيي
هحديد مه ــات مل ودـة يفرضــها الوضــع الراهــن بإلحــاح والـدخول مف

.وهحديد خطة هكتنكنة للتعامل مع القوى الصلحنة والثورية
ان ابدـــلوب ليـــس هـــو حـــرب التحريـــر الطويلـــة: هقـــول ارضـــنة القنـــادة: حـــول العنـــف: ج

ــــ وان ـــــا مسلســـــل ي وليـــــس هــــــو النتفاضـــــة عل الشـــــكل الروسـي
ابمـــــد عل الشـــــكل الصـــــيتف

ـــ ف ان القنـــادة بهـــذا الطـــرح قـــد هخلـــص. العنـــف الثـــوري ال نظـــم لج ـــاهير الع ـــال والفلحير
ي هتبناها ال نظ ة وهي الحرب الطويلة ابمد 

اهنجنة الثورية التت رغم(بجرة قلم من الديت
اهنجنة مــن اخطــاء وهفــوات ء غــامض عــائم ادــ ه) مــا يكشــف هــذه الدــيت يــ

لنعوضــها بسر
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:ان ال نظ ـــة مطالبـــة بتحديـــد موقـــف واضـــح بصـــدد مســـالة". مسلســـل العنـــف الثـــوري"
ي يجــــــب ان هتبناهــــــا

اهنجنة الــــــتت اهنجنة دــــــديدة ل ي كــــــن بنــــــاء خــــــط. الدــــــيت فبــــــدون ادــــــيت
ــ دـــديد بنـــه دـــنكون خـــط يعت ـــد عل التكتنـــك فقـــط ومـــآل ذلـــك هـــو النتهازيـــة دناسـي

ومـــن هنـــا فـــانه عل القنـــادة ان هـــدلي كـــذلك ب عطنـــات ع لنـــة مـــن اجـــل بنـــاء. والا ـــوض
ي اعتقادنا ان هناول هذه ال سالة بشكل جدي غير م كن حالنــا. رؤية بديلة

وعل كــل. ومف
ح عل ال نظ ــة نامج ال قيت اهنجنة الثورة نقطة مدرجة ض ن الي  -حال فان معالجة اديت

.والذي ل ندري ماذا انجز منه او كنف يتعامل معه الرفاق
ملحظات عل ما طرحه الرفاق الذين صاغا آرائهم مرافقة برضنة القنادة: ب

ي وأحــداث البنضــاء كــانت عفويــة
مت .فن ــا كتــب أحــد الرفــاق ركــز عل أحــداث ال اــرب الشرــ

ف نهـــا مـــن يعتـــي  ان احـــداث ال اـــرب. ام ابخبـــار ال تـــواردة عـــن هـــذه ابحـــداث متضـــاربة
ي ومظـــاهرات الربـــاط ودـــل والـــدار البنضـــاء كـــانت عفويـــة اي انهـــا لـــم يشـــارك فيهـــا

مت ــ الشـر
بين ــــا هنــــاك اخبــــار هقــــول ب ســــاه ة بعــــض. مناضــــلون ولــــم يع ــــل عل الــــدعوة لهــــا احــــد

ي الرباط ودل وخاصة مناضلون نقابيون
ي ومف

مت ي ال ارب الشر
ف مف .ال ناضلير

لكـن الجـانب الـذي نـود مناقشـته هنــا هــو مـا هــو ال ضــ ون الـذي يعظـي ال ســالة العفويـة
ي تستنتج من ذلك

.وما هي الخلصات السنادنة التت
فــاذا كــان الرفــاق يعنــون بكــون احــداث يونيــو وخاصــة انتفاضـة البنضــاء عفويــة ب عتفــ انهــا
لـــم تش حســب خطـــة مردــومة وان الج ـــاهير ظلـــت مفتقــدة لســـلح التنظنــم طنلــة ايــام
ـــــ هـــــؤلء ف ـــــ الـــــدقيق للعفويـــــة لـــــن يكـــــون هنـــــاك اختلف بيننـــــا وبير النتفاضـــــة فبهـــــذا ال عتف

يــ غفلــة عــن ج يــع القــوى. الرفــاق
ولكــن إذا اريــد بالعفويــة هــو ان هــده ابحــداث جــاءت مف

ا مــع هــذا السنادنة بالبلد، ولم يكن لهذه القوى اي دور يذكر فإننا نتعارض هعارضا كــبير
لقـــد لعبـــت القـــوى السنادـــنة وخاصـــة الصـــلحنة وعل رادـــها الهحـــاد. الفهـــم للحـــداث

ي هلك ابحداث
ا مف اكي للقوات الشعبنة دورا كبير .الشيت

ــــ ـي
ــــ النظـــــر ال مهامنـــــا ك نظ ـــــة مف ـي

ــــ للحـــــداث يضـــــعاننا امـــــام هعـــــارض مف ـف ان هـــــذين الفه ير
يــ النظــر لهــذه القــوى ودورهــا

علقاهنــا مــع الج ــاهير ومــع القــوى السنادــنة الصــلحنة ومف
.حالنا ودط الج اهير
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ان القـول بـان ابحـداث كـانت عفويـة ب عتـف ل علقـة للقـوى الصـلحنة بهـا مـن شـانه ان
كــل ذلــك ل) ضــ نها منظ تنــا(يــدفعنا ال اعتبــار ل القــوى الصــلحنة ول القــوى الثوريــة 

ـي الهــوى دـواء. هأثير له عل الج اهير
ك ــا هقـود. ان هذه الرؤية هقود ال اعتبار ان الكــل مف

ــ حقنقـــة ابمـــر ان ـي
ال فهــــم خـــاطط لـــوزن وهــــأثير القــــوى الصــــلحنة وكنفنـــة مواجهتهـــا ومف

ذه الرؤية غير غريبة عل نهج ال نظ ة لحد الساعة .هذ
ـــــ ابوضـــــاع الناشـــــئة عل اثـــــر ي

ـــــ جـــــديا مف امـــــا الرؤيـــــة الثاننـــــة للحـــــداث فإنهـــــا هـــــدفعنا للتفكير
وان نضــــع نصــــب اعيننــــا كــــل ال عطنــــات وعل عكــــس الرؤيــــة ابول فإننــــا. احــــداث يونيــــو

ـي الهـواء دـواء
يــ هلــك ابحـداث دـواء مـن. لســنا مف

ان القـوى الصـلحنة لعبـت دورا مـؤثرا مف
ي للشال والكونفدرالنة الدمقراطنــة(خلل صحافتها او من خلل نقابتها  الهحاد ال ارب 

ـ التظــاهرات –الربــاط) للشــال ـي
او مــن خلل مســاه تها بال ناشــير والحضــور ال ل ــوس مف

يــ- ودــل
بين ــا دــجلت ايضــا هــذه ابحــداث غنــاب القــوى الثوريــة –وارجــو ال يقفــز أحــد مف

ــــ هلــــك النضــــالت ي
ــــ مناضــــلون ثوريــــون مف ــــ لقــــد حصف ــــ انــــاقش هنــــاك. الهــــواء لنقــــول لي ي

بنتف
ـــــــ للقـــــــوى السنادـــــــنة الثوريـــــــة عـــــــي  برنامـــــــج وخطـــــــط مـــــــن خلل الدعايـــــــة حضـــــــور دناسي

ف .والتحريض الثوريير
لقــد دــعت القــوى الصــلحنة ال هجننــد الج ــاهير عل ادــاس شــعارات محــددة وضــ ن

ـ ابث ــان وذلــك:(منظــور محــدد للنضــال ولتحقــق اهــداف محــددة ـي
اجع عل الزيــادة مف الــيت

ي ابث ان وادـتقالة الحكومـة
اجع عن الزيادة مف ي بهدف الوصول ال اليت عي  النضال النقاب 

ف نصيب فيها ....)وتشكنل حكومة بديلة يكون للصلحيير
لقــــد دــــعت القــــوى الصــــلحنة ال كــــل ذلــــك وع لــــت عل هحقنقــــه بين ــــا الثوريــــة ظلــــت

ــ رؤودـــنا. غائبـــة وهامشـــنة ـي
ي يجـــب ان نـــدخلها مف

وعل هـــذا ابدـــاس. هــــذه الحقنقـــة الـــتت
وحــتت ل نتخلـص مـن الواقــع بجـرة قلــم فإننـا نعتــي  ان القـوى الصــلحنة وخاصـة الهحـاد
ـ للشــال والكنفدرالنــة الدي قراطنــة للشــال ـي اكي للقــوات الشــعبنة، الهحــاد ال ارب  الشــيت
ي احـداث آخـر مـاي وبدايـة يونيـو ك ــا لعبـت دورا م هـدا لنتفاضـة

ا مف قد لعبت دورا مباشر
ي جســــــدت هجــــــاوز الج ــــــاهير لشــــــكل النضــــــال. يونيــــــو بالبنضــــــاء 20

هــــــذه النتفاضــــــة الــــــتت
شـــــكلتول ســـــتوى طاقـــــة القـــــوى الصـــــلحنة ويحـــــق لنـــــا ان نعتـــــي  ان انتفاضـــــة البنضـــــاء 
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ي التجـــــاوز العفـــــوي ال عت ـــــد مـــــن طـــــرف" الســـــلمي" مـــــن طـــــرف الج ـــــاهير للنضـــــال النقـــــاب 
ـــ بنـــاءوهـــذا مـــا يؤكـــد مـــن جديـــد اه نـــة ع لنـــا مـــن اجـــل . القـــوى الصـــلحنة ي

ال ســـاه ة مف
.  الحزب ال ستقل للطبقة العاملة

يــ نقــاش مســالة هــل الوضــع ثــوري ام ل: حــول اشــكالنة الوضــع الثــوري
.انطلــق الرفنقــان مف

هــا مقنعــة ي ذلك عل عناض ل ي كــن ان نعتي 
.فبالنسبة بحدهم الوضع ثوري واعت د مف

ـي ابمـر عنـدنا لاـزا لـم نسـتطع. يونيـو 20ك ا انه اثـار ال ان الوضـع لـم يبـق ثوريـا بعـد 
وبفت

 )مـا هـو؟(حله لن الرفيق لم يقدم لنا كنف هايـر الوضـع مـن وضـع ثـوري ال وضـع آخـر 
ي ل يتفـــق عل كـــون الوضـــع ثـــوري

ي. امـــا الرفيـــق الثـــابف
فـــ العناض الـــتت فـــراح الرفيـــق يقـــارن بير

ي هقينم الوضع الثوري والوضع الذي شهدهه البلد وادتخلص الرفيق ان
ف مف حددها لينير

ي هحققــــت اثنــــاء انتفاضــــة 
ــــ الــــتت وط الوضــــع الثــــوري هي ــــ 20هنــــاك عنصا ونصــــف مــــن شر

.يونيو
ــ نهايــة هحلنله ــا عل نفــس ال ه ــات الع لنــة ي

ــ يتفقــان مف ف ــ. وال لحــظ ان الرفنقير ي
ل يكفف

ـ مبتعــدين عــن الواقــع وهعقنــداهه ـف ـ نقــاش ال ثقفير ـي
ـ دخل مف ـف هــذا التــدلنل عل ان الرفنقير

ي حاجة ال هحلنلها ومواجهتها
ي نحن مف

.التت
:   ملحظة عل خلصات رفاق لجنة فرع الداخل  -   ج

يــ اعتبـار هركــز جـدا رؤيتهـم لل هـام
.رغم ان خلصات الرفـاق جـد مركـزة فــان هنـاك فكـرة مف

ـــــ  ون ان مه تهـــــم هي ي بـــــدأها"ان هـــــؤلء الرفـــــاق يعتـــــي 
ـــــ الع لنـــــات الـــــتت ي

مه ـــــة الدـــــت رار مف
وعل هــــذا ابدــــاس طــــرح الرفــــاق عل أنفســــهم حــــل مســــالة ابطــــر". الشــــعب وهطويرهــــا

العسكرية وض ن هذا التسلسل بفكار طرح الرفاق كذلك تساؤلت حول شكل السلطة
ـــ خلصـــاههم فـــانهم دـــنجدون أنفســـهم قـــد مـــالو) رب ـــا مجـــرد تســـاؤل( ي

فليت عـــن الرفـــاق مف
.نحو البلنكنة

يونيو قد قلبت مفاهنم الرفاق وال 22و 21و  20ان ما يجب ادتنتاجه هو ان احداث 
ي 

ي بـداها الشــعب وهطويرهــا"كنف نفش رغبة الرفاق مف
يــ الع لنـات الــتت

وهـم" الدت رار مف
؟ ان الرفـاق قـد انجرفـوا بكـل العاجزون حتت عل حل مشاكل بسنطة مثل طبـع الشـيوعي

ان انتفاضـــــة. بســـــاطة نحـــــو الح ـــــاس واه لـــــوا الواقـــــع ال ل ـــــوس الـــــذي هعرفـــــه ال نظ ـــــة
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ـــ الثــــورة ـي
ي. البنضــــاء يجــــب ان هعل نــــا كنــــف نوثــــق صــــلهنا مــــع الج ــــاهير ابدادــــنة مف

الــــتت
فــ حــتت. بــدونها ليــس هنــاك مــن ثــورة يــ ع لنــة التجــذر ودــط الع ــال والفلحير

وان نشع مف
جوازي هت كن ال نظ ـة مـن الحصـول عل قاعـدة طبقنـة بروليتاريـة ويتقلـص العنص الـي 

.فكريا كان ام عضويا
ما هي طبيعة الوضع الراهن وافاقه؟  ) 2

ــــ فتــــح نقــــاش جــــدي ودــــط ي
ـــ هــــذا الجــــزء دنســــع ال اعطــــاء وجهــــة نظرنــــا مســــاه ة مف ـي

مف
ضــت عل هنــاول النقــاش حــول الوضــع بالشــكل الــدي هنــاوله بــه بعــض. ال نظ ــة فــاذا اعيت

ورة هحلنــل الوضــع ليــس بهــدف هحلنلــه فقــط وان ــا مــن اجــل هحديــد ي ارى ضفــ
الرفــاق فــابف

.معالم آفاق الوضع ومن اجل هحديد مه ات مل ودة
ـ بدايــة بــروز ازمــة دنادــنة والزمــة السنادــنة ل هنتــج. اعتقــد ان دــ ة الوضـــع ببلدنــا هـي

بشـــكل منكـــاننكي اوهومـــاهنكي عـــن ابزمـــة القتصـــادية وان كـــانت ابزمـــة القتصـــادية هيـــ مـــا
وز ابزمة السنادنة وز ازمــة دنادــنة ل. يشكل ابداس ال وضوعي وال باشر لي  ولكــن لــي 

وط اقتصادية واجت اعنة ودنادنة مجت عة .بد من هوفر عدة شر
:وبروز ابزمة السنادنة نرجعه ال العوامل التالنة

ي بــــاهت تســــتوجب او هفــــرض عل-
ادور أصــــبح يعــــرف ازمــــة خانقــــة الــــتت ان اقتصــــاد الك ــــي 

الحكـم حلـول محفوفـة بال خـاطر علنـه اي لـم يعـد الحكـم بقـادر عل ايجـاد مصـادر لحـل
يونيـــو او 20أزمتـــه هلـــك بالشـــكل الـــدي يخفـــف مـــن الصـــطدامات الجت اعنـــة واحـــداث 

.لنقل احداث ماي ويونيو دلنل عل ذلك
ادور-  اننـــة دولـــة الك ـــي  ف ـــ الصـــحراء ومـــا يشـــكل ذلـــك مـــن عبء عل مير ي

هكـــالنف الحـــرب مف
بالضـــافة ال الفشــــلت الذريعــــة عســــكريا ودنادــــنا والتطويـــق الدبلوماسيــــ عل الصــــعند

.العالمي للحكم الرجعي
ة جــدا-  دي كـــبير ك ـــا ان ابوضــاع الجت اعنــة للج ـــاهير بــدأت هصــل ال درجــات مــن الـــيت
بـــاهت ههـــدد بالنفجـــار...) الســـكن، التعلنـــم، الصـــحة، بالضـــافة ال منعكســـات الجفـــاف(

ـــــــ. الشـــــــديد ي
ان اوضـــــــاع الج ـــــــاهير اصـــــــبحت لهـــــــا منعكســـــــات عل الصـــــــعند السناسيـــــــ ومف
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ــ ف ف لعــادة ضــبط ابمــور حــتت ل هفلــت مــن بير اعتقادنــا ان محــاولت ابحــرار الــدي قراطيير
.ايديهم هعبير عل هخوف الطبقة السائدة ببلدنا

ـ ظــل ابوضــاع هــذه فــان الحكــم الــذي ضــاق مجــال منــاوراهه أصــبح يــواجه الج ــاهير ـي
ففف

بــالق ع الســافر عل عكــس الســنوات ال نصمة حنــث كــان يـواجه هــذه الج ــاهير بــالجزرة
.والعصا الالنظة

اما فن ا يخص علقة الحكم بالقوى الصلحنة فإنها هعرف هوهرا لم يسبق له مثنـل منـد
ي ادــتطاع الحكــم انشــائها حــوله مــع" الجبهــة الداخلنــة"وإذا أمكننــا القــول بــان  1974

الــتت
اصـــــــبحت هعـــــــرف هصـــــــدعا ل دـــــــن ا بعـــــــد) احـــــــزاب ونقابـــــــات(هـــــــده القـــــــوى الصـــــــلحنة 

اكي للقــوات الشــعبنة ونقــابته فــ الحكــم مــن جهــة والهحــاد الشــيت ي نشــبت بير
ال واجهــة الــتت

ـ حــدود ـي
ـ للشــال مف ـي ـ يعتــة يتبــاك عل . والهحــاد ال ارب  "هصــدع"ول عجــب ان نجــد علـي

".الجبهة الداخلنة"
امـــــا بالنســـــبة للج ــــــاهير فــــــان هـــــذمرها ودـــــخطها عل الالء وافلس ابوضـــــاع ال عاشـــــنة

ة عل النضـال والـروح ال عنويـة. والجت اعنة يتعاظ ان ـي العزي ــة الكــبير
وهـدا مـا اهضــح مف

ـــــ البنضـــــاء ي
ي اظهرههـــــا الج ـــــاهير ال نتفضـــــة مف

لكـــــن الج ـــــاهير بقنـــــت معزولـــــة. العالنـــــة الـــــتت
ي تســتطيع ج ـــع هــدا الســخط وهوظنــف ه ــة الج ـــاهير

وغــابت عنهــا القــوى الثوريــة الــتت
ي النضال من اجل هحقيق انتصارات مه ة

.العالنة مف
ة ول دـن ا انتفاضـة البنضـاء اكـدت اما بخصوص القـوى الصـلحنة فـان ابحـداث ابخيرــ
يـــ الوقـــوف

ـــ النضـــال ومف ي
مـــن جديـــد ان هـــده القـــوى ل ي كنهـــا ان هتحـــدى حـــدودا معينـــة مف

وهـذه الحـدود ليســت حـدودا مصـطنعة ول مـن صـنعنا نحـن منتقـدي. بجانب الج ــاهير
بــــل انهــــا حــــدود مردــــومة انطلقــــا مــــن الطبنعــــة الطبقنــــة لهــــده. هــــده القــــوى الصــــلحنة

ـي التاييرــ
القوى نفسها اي انها قــوة دنادـنة هعــي  عل مصـالح فئـات وطبقـات ل هرغــب مف

.انها تسع لدخال اصلحات عل الوضع القائم. الثوري ببلدنا
ي ل ي كــــــن للقــــــوى: وهنــــــا ل بـــــد مـــــن تســــــجنل الحقنقــــــة التالنــــــة

فرغــــــم هــــــذه الحـــــدود الــــــتت
وعل هـــذا.... الصـــلحنة ان هفوههـــا فـــان هعاملهـــا مـــع نضـــالت الج ـــاهير لـــم يكـــن واحـــدا

فــ. ابدــاس وجــب علينــا كــذلك التعامــل مــع هــذه القــوى الصــلحنة اي يجــب علينــا الت يير
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ـــ حـــدود والـــذين هخلـــوا او ادانوهـــا ي
ـــ مـــن دـــاندوا الج ـــاهير ولـــو مف ف وعلنـــه ومـــن هـــذه. مـــا بير

اكي للقــــوات الشــــعبنة ك ــــا نتعامــــل مــــع حــــزب ال نطلقــــات ال نتعامــــل مــــع الهحــــاد الشــــيت
اكنة ول مــع قنــادة الكنفدرالنــة الدمقراطنــة للشــال ك ــا نتعامــل مــع قنــادة التقــدم والشــيت

ي للشال .الهحاد ال ارب 

ي
ي عـدة منادــبات او الــتت

ي عي  عنها مف
اكنة وانطلقا من ال واقف التت فحزب التقدم والشيت

ــــ صـــــحفه، حـــــزب يســـــتحق الحتقـــــار والتنديـــــد ـي
وقراطنـــــة. جـــــاءت مف وكـــــذلك القنـــــادة البير

ي للشال اضافت إل ملفها ابدود خنانـة جديــدة تسـتحق بــل يجــب عل للهحاد ال ارب 
ـــ جـــدول ي

الع ـــال هصـــعند النضـــال ضـــدها مـــن اجـــل ادـــقاطها وان يـــدرجوا هـــذه ال ه ـــة مف
ادوريــة داخــل الطبقــة العاملــة. نضــالههم جوازيــة الك ي  ة امــام. انهــا ذيــل الي  انهــا حجــر عــي 

بة قويــة 20الوحــدة النضـالنة للطبقـة العاملـة، وموقفهــا ال تخــاذل يـوم  يونيــو قــدمت ضفــ
لوحدة الطبقة العاملة واعطت كل المكاننات للكونفدرالنة الدي قراطنــة للشــال لل زيــد

ي مواقفها النشقاقنة
.من التعنت مف

ي بنينــا عليهــا منظورنــا القائــل ببدايــة ازمــة ف ــا هيــ افــاق
فــاذا كــانت هــده هيــ ال عطنــات الــتت

هذه ابوضاع؟
ــــ بــــدايتها ي

ي نحــــن مف
هــــل كــــل ازمــــة دنادــــنة هــــؤدي ال وضــــع ثــــوري؟ هــــل هــــذه ابزمــــة الــــتت

ــ الظــروف ال ل ودــة الحالنــة ببلدنــا نجنــب كــذلك بل ي
هــذا. دــتؤدي ال وضــع ثــوري؟ مف

.ما دنتطرق النه
ـــ: الحكــــم وابزمــــة ـي

لقــــد اصــــبح مــــن ال فــــروض عل الحكــــم ادخــــال هرهيبــــات عل طرقــــه مف
ان القــوى مختــل لصــالحه  ــ ف وحالنــا فإننــا نســ ع(الحكــم دــنكون طابعهــا هــو الق ــع لن مير

هيبـــــات اعـــــادة هقســـــنم البنضـــــاء ال خ ـــــس ع ـــــالت بـــــدل ع الـــــة: ونـــــرى بعـــــض هـــــده اليت
لكـــــن هـــــل هـــــذه السنادـــــة...) واحـــــدة، وكـــــي  الكلم مـــــؤخرا عل تشـــــكنل حكومـــــة جديـــــدة

ة النفـس ودـتؤدي ال ال زيــد مـن هعقـد ابوضـاع م ـا دـنكون لـه منعكسـات نفسها قصير
حــــتت عل مســــتوى الفئــــات الطبقنــــة ال كونــــة للطبقــــة الحاك ــــة الســــائدة ويــــدفع بتع ــــق

وط ان يفقد الحكم زمام ال بادرة ي ظل هذه الشر
.التناقضات داخلها ول نستبعد مف
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ــ التـــدهور: الج ـــاهير وابزمـــة ـي
ان ابوضـــاع ال عاشـــنة والجت اعنـــة للج ـــاهير دتســـت ر مف

لكــن هنـــاك ههديـــد جــدي. والتــذمر ديســت ر والتعـــبير عــن الســخط ديســت ر رغــم الق ـــع
.ب حاولة اخ اد انفاس الشعب هحت الق ع مؤقتا
اكي وهناقضاهه وكنفنـة التعامـل معهـا ـي الحتجـاج: الهحاد الشيت

لقـد دـاهم هـذا الحـزب مف
اب العام الذي لم يكن ال عل ابوضاع ال عاشنة للج اهير ومن خلل نقابته دعا للضف
ة بــدأ يعــرف يــ فــيت

يــ بعــض ال ــدن، ولقــد جــاء هصــعنده للنضــال او مشــاركته فنــه مف
جزئنــا ومف

فيها الحزب غلنانا داخلنا حــتت ان البعـض بـدا يتكلــم عـن احت ـال وقــوع انشـقاق داخلــه ل
ي بزعامة القنادة الراهنة وهنار الختنار الثوري

ف الهجاه الن يتف ف رئيسيير ف اهجاهير .دن ا بير
وعل كــل فـان الظـروف الحالنـة والق ــع الـذي هعـرض لـه الحـزب دـن كن القنـادة مـن لـف

ــ. صـــفوف الحـــزب حولهـــا ودـــنع ل الج يـــع عل هه يــــش هناقضـــاههم ـي
ــ مف ولكـــن ابداسـي

ف ابمـــــر هـــــو ان الفـــــرز الـــــذي كـــــان يعرفـــــه هـــــذا الحـــــزب حنـــــث كـــــان العديـــــد مـــــن ال ناضـــــلير
يحددون مواقعهم بجـانب الج ــاهير ان هـذا الفـرز مهـدد بـالتوقف او الحتـواء مـن طـرف

ــ ـف ــ الـــذي هـــاريخه كلـــه منـــاورات دـــواء ضـــد كــــل مناضـــلي الحـــزب او ضـــد. الن ير ـف هـــذا الن ير
ـ صـــفقة مـــع الحكـــم جــارا ـي

فـــ مــن جديـــد مف ، وليــس مــن ال ســـتبعد ان يــدخل الن ير الج ـــاهير
ولهـذا. ودنكون ال ستفند آنـذاك هــو الحكـم الرجعـي والطبقـة الســائدة. وراءه الحزب كله

ــــ. ف ــــن الزم عل ال نظ ــــة ان هعــــرف كنفنــــة التعامــــل مــــع الوضــــع الجديــــد ي
اننــــا نهــــدف مف

وط الحالنــة ال ال زيــد مــن هصــدع مــا دــمي بالجبهــة الداخلنــة وتشــديد الخنــاق عل الشرــ
ـــــ صـــــفوف الرجعنـــــة ومـــــن جهـــــة اخـــــرى فـــــان هن نـــــة القنـــــادة ي

الحكـــــم ودفـــــع التناقضـــــات مف

اكي ف لقضــــايا الج ــــاهير داخــــل قواعــــد الهحــــاد الشــــيت ف ال خلصــــير الن يننــــة عل ال ناضــــلير
يــ التعامــل مــع الهحــاد. للقــوات الشــعبنة

وللوصــول ال هــذه النتائــج ل ي كننــا الدــت رار مف
يــ حــدود الســاعة

اكي للقــوات الشــعبنة ك ــا كنــا نع ــل مف ف. الشــيت ت علنــه بــالت ير وهــذا مــا عــي 
ورة هحديد خطة هكتنكنة ي التعامل مع القوى الصلحنة وضف

.مف
ف بالتنـــــــازل للقـــــــوى الصـــــــلحنة ول الجـــــــري وراءهـــــــا مـــــــن اجـــــــل عقـــــــد إذا كنـــــــا غيرـــــــ مطـــــــالبير
التحالفــــات فإننــــا كــــذلك ل ي كــــن ان نســــكت عل الق ــــع الــــذي هتعــــرض لــــه هــــذه القــــوى

وان نشــــجع هــــذه القــــوى ل ــــا هقــــوم بــــه. وواجبنــــا الوقــــوف ال جــــانب ضــــحايا هــــذا الق ــــع
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ي والسناسـي. بالنضـال وننقـدها ل ـا هتهـرب منـه ك ـا يطلـب منـا خـوض الصاع اليـديولوح 
ف وفـك هن نـة الصـلحنة عليهـم ـي هقـدم ال ناضـلير

.عل ارضنة جديـدة حـتت يتـم الفعـل مف
يــ صــفوف القــوى الصــلحنة

ف لقضــايا الج ــاهير مف ف ال خلصــير والع ــل عل جــر ال ناضــلير
كة ـــــــ نضـــــــالت مشـــــــيت ي

اكي للقـــــــوات الشـــــــعبنة منهـــــــم لل ســـــــاه ة مف خاصـــــــة الهحـــــــاد الشـــــــيت
ومل ودــــة وعل ادــــاس برامــــج نضــــالنة واضــــحة وتشــــجنعهم كل ــــا ناضــــلوا ونقــــدهم كل ــــا

.ههربوا او هادنوا
ان غنــاب هــذه القــوى مـن دــاحة نضــال الج ــاهير يعـد بحــق أكــي : القــوى الثوريــة وابزمــة

يونيــو ل ي كنهــا ال ان هزيــدنا قناعــة ان 20واحــداث . نقــص تشــكو منــه اوضــاع الج ــاهير
ء مـن القـوى الثوريـة وبـابخص ال اركسـنة اللينيننـة يــ

.الوضـع ببلدنـا ل زال يتطلــب كــل سر
ف ونبــذ الحلقنــة والصاع ــ ج يــع الثــوريير ف ولهــذا يجــب الع ــل عل الوحــدة النضــالنة مــا بير

ــــــ ي
الخــــــاوي وخــــــوض النضــــــال ال ل ــــــوس ال وحــــــد وانجــــــاز مه ــــــات مل ودــــــة والــــــدخول مف

ـــــ بنـــــاء حـــــزب الطبقـــــة العاملـــــة ال ســـــتقل وذلـــــك ي
ي دتســـــاهم مف

ورة فـــــرز العناض الـــــتت صـــــير
فــــــ بالنســــــبة لج يــــــع بالدعايــــــة والتحريــــــض عل التجـــــذر ودــــــط الطبقــــــة العاملــــــة والفلحير
ف ال ااربـة ونقـد كــل مـن يسـقط هـذه ال ه ـة مـن حسـابه ويســتنقص ف اللينينيير ال اركسيير

ورة بناء الحزب ال ستقل للطبقة العاملة .من قن ة ضف
يـــــ مه تهـــــا العاجلـــــة والرئيســـــنة

اعـــــادة بنـــــاء منظ ـــــة: وعل منظ تنـــــا التقـــــدم بـــــأكي  خظ مف
، وهــــدقيق وهصــــحيح كــــل مــــا فــــ ماركســــنة لينيننــــة صــــلبة ومتجــــذرة ودــــط الع ــــال والفلحير

ــــ ظــــل الخطــــة ال تبعــــة حالنــــا ي
ف. انجزنــــاه مف وذلــــك بالقــــدام عل هقينــــم موضــــوعي للســــنتير

ف من اعادة البناء وادتخلص الخلصات والدروس .ال نصمتير
ي ف طــــــروح عل ال نظ ــــــة هكــــــثنف الدعايــــــة حــــــول اوضــــــاع امــــــا عل الصــــــعند الج ـــــــاهير

يونيــــو وفضــــح الحكــــم والق ــــع ال ســــلط عل 20الج ــــاهير والتعريــــف بــــدروس انتفاضــــة 
اكنة، ف والج ــــــــاهير وفضــــــــح القــــــــوى ال تخاذلــــــــة مثــــــــل حــــــــزب التقــــــــدم والشــــــــيت ال ناضــــــــلير
يــ للشــال اكي للقــوات الشــعبنة والهحــاد ال ارب  ومنــاورات القنــادة الن يننــة للهحــاد الشــيت
والـــــدفاع عل الوحـــــدة النضـــــالنة للج ـــــاهير الشـــــعبنة وخاصـــــة الطبقـــــة العاملـــــة وهحديـــــد
مه ــات بســنطة لكنهــا ث ينــة ي كــن ان ينجزهــا مناضــلونا دــواء داخــل ابحنــاء الشــعبنة او
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عنة من اجل مساندة مل ودة لضحايا الق ع وطرح مخطــط ي النقابات والطارات الشر
مف

ف حولهـــــــا مســـــــاندة نضـــــــالت الج ـــــــاهير ودرادـــــــة ابشـــــــكال. لمكاننـــــــة لـــــــف كـــــــل ال ناضـــــــلير
ال ل ودـــة لتـــوفير حضـــور ال نظ ـــة فيهـــا مـــن خلل مســـاه ة مناضـــليها فيهـــا ومـــن خلل

.الدعاية بطروحات ال نظ ة وهحويلها ال شعارات هتبناها الج اهير
 

انتهـــــــــــــــى
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ي هقينم التجربة
قضايا هنظن نة  .....   مف

ــ هقينــم هجربــة ال نظ ــة وادــتخلص ي
ان الاــرض مــن وجهــة النظــر هــذه هــو ال ســاه ة مف

وإذا لـم هحـظ وجهـة نظرنـا هـذه. الدروس حتت نت كـن مـن ردـم الخـط الـذي دنسـير فنـه
ها عدي ـــــــة الجـــــــدوى اذن هـــــــل ديســـــــاهم الرفـــــــاق. بالنقـــــــاش وهبـــــــادل الراء فإننـــــــا دـــــــنعتي 

ي هذا النقاش
.وال ناضلون مف

ح عل ال نظ ـــة اذ اننـــا نامـــج ال قـــيت ـــ الي  ي
وموضـــوع وجهـــة نظرنـــا يتنـــاول النقطـــة الرابعـــة مف

ـــ اعتبارنـــا – ال تعلقـــة بال ســـالة التنظن نـــة ي
ومـــن اجـــل هنـــاول. دـــنتناول اهـــم القضـــايا – مف

ي عرفتها ال نظ ــة وابخطــاء ابدادــنة
هذه ال سالة ل بد من ادتعراض اول ال شاكل التت

ي مندان التنظنم، ثم نقدها واعطائها البدائل لها ثاننا
.مف

ات التجربة التنظن نة واهم ابخطاء  :   اول ف .  اهم م ير
ف والتنظنـــم يعـــرف عـــدة ـــ نشـــاط الثـــوريير ي

يعـــد التنظنـــم مجـــال مـــن ال جـــالت ابدادـــنة مف
فــ النظريــة وال  اردـة وهــو يســت د بنيتـه"اشكالت مختلفة بنه هو  الحلقة الرابطة ما بير

ـــــ ")72يونيـــــو  20هقريـــــر "ك ـــــا يقـــــول عـــــن حـــــق " (واشـــــكال علقـــــاهه مـــــن الخـــــط السناسي
.وبالتأكند ال ل وس لذلك هو هجربة منظ تنا ذاهها

"نونــي  20هقريــر "لقــد عاشــت ال نظ ــة مرحلــة اللمركزيــة منــد نشــأهها ال حــدود انجــاز 
ج ــة الع لنــة لل فــاهنم السنادــنة واللقــاءات ــ كــانت اليت ــ ال جــال التنظنمي ي

واللمركزيــة مف
فــــالثورة عل اببــــواب، ومفهــــوم.: اليديولوجنــــة ال شــــكلة لــــدى اعضــــاء ال نظ ــــة آنــــذاك

يـــ اعضـــاء ال نظ ـــة والرؤيـــة
ه هحكـــم دنادـــنا مف النطلقـــة الثوريـــة للج ـــاهير كـــل ذلـــك وغيرـــ

ي هؤلء ابعضاء
ف هحكم ايديولوجنا مف .ال نكاننكنة بوضاع الج اهير ول ه ات الثوريير

.1976ال اعتقالت  1972نوني   20مرحلة ما بعد هقرير 
ي مجال التنظنم مثـل ال ركزيــة

ف عل ابطروحات اللينيننة ابدادنة مف كير بول مرة يتم اليت
، ودور الجريــدة ال ركزيــة، وبنــاء الحــزب ليــس ف ف الثــوريير فير –الدمقراطنــة ومنظ ــة ال حــيت

ــــــ خــــــارج البحــــــر" كز عل التشــــــديد عل ال ركزيــــــة 20وهقريــــــر ". كســــــفينة هبتف نونــــــي  دــــــير
ــــ هصــــوره للقنــــادة  ة للقنــــادة ويعظي كقنــــادة صــــلبة"الدمقراطنــــة واعطــــاء صــــلحنات كــــبير

ة الشيوعي ــ السلسلة الجديدة ( عدد  ي ــ نشر
17 )                                                          5الخط التحريفف



www.30aout.info

ـ كــل مرحلــة وهطــوير م اردــة ـي
ـ وضــ ان هطــبنقه مف ومتينــة قــادرة عل بنــاء الخــط السناسـي

التنظنم وقادرة عل ض ان الوحدة السنادــنة واليديولوجنــة والتنظن نــة ونهــج ال ركزيــة
وع النظــام الــداخلي –) التسطير من عندنا. (الدي قراطنة داخل التنظنم او ك ا يقول مشر

 دنادـــات ال نظ ـــةوهقـــوم اللجنـــة ال ركزيـــة بتطـــبيق مقـــررات ال ـــؤه ر وردـــم "74ابريـــل 
ها عل كافة ال ستويات اف عل دير ).والتسطير من عندنا" (والشر

ــ هقريــر  ف وع النظــام الــداخلي بــالتنظير للتشــديد عل ال ركزيــة وقــد 20لقــد ه ير نونــي  ومشرــ
ي ال  اردة فن ا بعد

.هجل ذلك مف
نونـــي  بعرضـــه ل ســـالة الشـــبيبة ال دردـــنة بإدخالهـــا ضـــ ن حيثنـــات 20ك ـــا اتســـم هقريـــر 

ف عل نضـــالت الشــبيبة ال دردـــنة. الخـــط السناسيـــ لل نظ ـــة كير يـــ هـــذا التقريـــر هــم الـــيت
ففف

ــ  ـي
وادــــتنتج التقريـــر ان هـــذه. مفـــاهنم الرفـــاق آنـــذاك" هصـــحيح "ودور هـــذه النضـــالت مف

التأكنــــــد عل صــــــحة اطروحتنــــــا حــــــول دور حركــــــة الشــــــباب الثــــــوري"النضــــــالت ادت ال 
 وال عــي  عــن الــوعي الحسيــ لهــاهه الج ــاهيرك ثقــف عضــوي للج ــاهير الكادحــةال درسيــ 

ـــ". بحكـــم ارهباطهـــا عضـــويا ي
وعل ادـــاس هـــدا ال نظـــور الجديـــد صـــاغ التقريـــر خلصـــته مف

ــــــ مفادهــــــا  ــــــ وبلــــــورة القــــــوىان التنظنــــــم "ال جــــــال التنظنمي هــــــو هجســــــند للخــــــط السناسي
ية ي كل مرحلة من هفجير الطاقات الثورية الج اهير

) التسطير من عندنا (.  ال تقدمة مف
ــ لــدور الشــبيبة ال دردــنة يــ هــذا. هكــذا هــم التنظير

وبــذلك ومــن خلل انحصــار ال نظ ــة مف
يــ التسلســل الهرميــ ذات

القطاع دتفرز بننة هت اسر مع هذا الواقع الجديد، بننة آخــذة مف
يـــ. برامـــج مثقفنـــة

نامـــج التثقنفف ...يتـــم النتقـــال مـــن إطـــار ال اطـــار اعل منـــه كل ـــا انجـــز الي 
ي السلم التنظنمي يعت د عل مقاييس مثقفنة

.فكان الدتقطاب او الندراج مف
ــ ف ي ودــنادة: هــذا الواقــع خلــق علقــات داخلنــة هت ير ــ واليــديولوح  بانــاب الصاع السناسي

م" ف يــ اذهـانهم ان كــل ضاع هــو" مونولـوهير
ف عل نبـذ الصاع وهردـيخ مف بـل هربنــة ال ناضــلير
23"غالبـــا مـــا يكونـــون هـــم (انحلل لن خـــط منظ تنـــا دـــديد وال فلســـون هـــم الخـــرون 

").مارس
ي عرفهــــا

ز مــــدى هشاشــــة ال نظ ــــة وكــــذلك النهنــــارات الــــتت لقــــد جــــاءت العتقــــالت لتـــــي 
اعضـــــاء ال نظ ـــــة، ان العتقـــــالت ومـــــا هبعهـــــا يشـــــكل دردـــــا ادادـــــنا وهـــــو ليســـــت مســـــالة
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ـــ وان ــــا ـــ هقننــــات الع ــــل التنظنمـي ـي
الصــــ ود ال نظ ــــة مرهونــــة ب ــــدى الهقــــان والبــــداع مف

ي يدافع عنها ذلـك التنظنـم وكنـف ه ـت بلورههـا عنـد
ال سالة هتعلق بنوعنة القناعات التت

فهـــــو) ربــــط العلقـــــات وهقنيتهـــــا(ولهــــذا فـــــالتنظنم قبـــــل ان يكـــــون مشـــــكل هقننـــــا . اعضــــائه
يــ طبنعــة

ف افراد التنظنم ومف ي طبنعة العلقات السنادنة بير
مشكل خط دناسي مجسد مف

ف افراد هدا التنظنم والج اهير .العلقات السنادنة بير
ف يع لـون ضــ ن هنكلـة 76فال حدود  اصبحت ال نظ ة عبارة عن شـبكة مـن ال ناضــلير

ـ إطــار الشـــبيبة ال دردــنة، وعل ـي
معقــدة مثقلـــة ب شــاكلها الخاصـــة منالقــة عل نفســـها مف

يــ وضــعنة امننــة
ة ناهنك عل انها كانت مف ة وصاير رادها قنادة مثقلة بدورها ب شاكل كبير

.مهزوزة جدا
ة ز انحرافات واخطاء كبير :فكان من الطبنعي ان هي 

ي-
وقراطنـة، قنـادة مفكـرة وقاعـدة منفـذة، قنـادة ل هقـوم بالنقـد الـذابت ـي ال ركزيــة البير

هفسر
.وقاعدة ل هطالبها بذلك

لـه غ ـوض) إذا وجد(ونبد الصاع واعتبار كل من له رأي مخالف " ال ونولوهزم"دنادة -
.ومشوش وغير مستوعب الخط السناسي لل نظ ة

ضــعف نظــري ودناسيــ مــدقع ودــنادة الدغ ائنــة والتجريبنــة كــالنظر ال قضــايا ال اــرب-
ف من خلل ما كتب عن رودنا، او الصير

ي ال جال التنظنمي-
التهام جل وقت ال نظ ة ومجهوداهها من طرف مشاكل ال نظ ة مف

 .  بعض البدائل من حنث ال فاهنم ومن حنث البننة: ثاننا
.ان التنظنــم هــو التجسـند ال ل ـوس للخــط السناسـي وللرؤيـة اليديولوجنـة ل نظ ــة مـا-أ

ــــ الشـــــكل ـف ــــ ب ثابـــــة العلقـــــة فقـــــط بير ــــ والنظـــــري هـي ان علقـــــة التنظنـــــم بـــــالخط السناسـي
ء مـــــا ـــــ ي

فل ي كـــــن ان نلبـــــس رداء هنظنـــــم بروليتـــــاري، عل شـــــاكلة هنظنـــــم. وال ضـــــ ون لسر
البلشفة، لتنظنم دي محتوى ومض ون او محتواه شعان مـا يخضـع الشـكل ال فـروض

وراهه كتنظنــم فلنأخــذ مثل. "يرشــح ب ــا فنــه" ان النــاء: "وقــدي ا قنــل. علنــه قشا ال ضفــ
:مبدا ال ركزية الدمقراطنة
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ز- يــ هنظنــم بروليتــاري نقبــل ان يكــون هــذا ال بــدأ مبــدا يحــدد طــرق النضــباط فــانه يــي 
ففف

ي بلورة ال واقـف والقـرارات داخـل
ف والعلقات السنادنة مف ف ال ناضلير دبل التعامل ما بير

ف وبالرهكاز إل الج اهير .هؤلء ال ناضلير
ء مبـــــدا - ـــــ ي

ـــــ اول وقبـــــل كـــــل سر ي
ـــــ هنظنـــــم بورجـــــوازي صـــــاير فـــــانه يعتف ي

"النضـــــباط"بين ـــــا مف
...ال فروض، وباد ه يصنع الصاع

ولهــذا فــان اي أحــد يــرى ان مشــكل ال نظ ــة حالنــا هــو مشــكل هخفنــف الهنكلــة ال عقــدة
ي ذلك فانه واهم. وهبسنطها، وايجاد هقننات معينة

.فان اي أحد يحص ال سالة مف
ـي كـراس 

ـي مناقشـته ل شـكل التنظنـم مف
ـف مف قـد هطـرق" مـا الع ـل"ليس صدفة ان نجد لينير

نامــج التنظنــم ــ لي  ال قضــايا فلســفنة ودنادــنة، بــل انــه طــرح ابدــاس النظــري والسناسي
ـــ  ي

ـــ مف ف ـــ مجـــال التنظنـــم فـــان لينير ي
ـــ بتقـــديم" مـــا الع ـــل"الـــذي دـــينادي ل بـــادئه امـــا مف اكتفف

.مبادئ عامة
ــ هجربـــة منظ تنـــا-ب ـي

ي هحك ـــت مف
ورة الوقـــوف عنـــد بعـــض ال فـــاهنم الـــتت ـــ ولهـــدا نـــرى ضف

فـــ هـــذه ال فـــاهنم، احـــدى ال قـــولت الســـائدة عنـــدنا وال نقولـــة مـــن  ،"مـــا الع ـــل"ومـــن بير
ف – اكيير ـي مصـارعة القتصـادية كتنـار دـائد ودـط الشــيت

ـف مف ي اوردهــا لينير
هذه ال قولة الـتت

ف الــروس آنــذاك يــ الفــارق النــوعي: "وهيــ- الــدمقراطيير
ان معضــلة الثــورة ال اربنــة هت ثــل مف

يــــة ومســــتوى الحركــــة ال اركســــنة اللينيننــــة وهخلفهــــا كــــأداة ــــ مســــتوى الحركــــة الج اهير ف بير
.للثورة

ي نفس الوقت
.ان هذه ال قولة بالنسبة لنا خاطئة وصالحة مف

خاطئــــــة بنهــــــا هــــــوهم بــــــان الج ــــــاهير متقدمــــــة نوعنــــــا عــــــن الحركــــــة ال اركســــــنة اللينيننــــــة-
ال اربنة بصدد التوجه نحو الثورة وهذا يؤدي ال هصور داذج ودـطحي لهـذه الج ــاهير

ويــؤدي ال هقــديس الج ــاهير بــل يــدفع ال هحديــد مه ــات ل علقــة لهــا بــالواقع واغفــال
ورية بالنســـــبة للج ـــــاهير ـــ فلنأخــــذ مثل الدعايــــة والتحريـــــض فب ـــــا ان. مه ـــــات اولنـــــة وضـف

يــــ غالبيتهــــا العظم(الج ــــاهير متقدمــــة نوعنــــا كــــانت دعايتنــــا 
كتابنــــة عل شــــكل اغــــراق) مف

ــــ هحــــدد مه ــــات للج ــــاهير ونرجــــع ال ف بعــــض ابحنــــاء بال ناشــــير ال كتوبــــة بلاــــة ال ثقفير
ف نحلـم بـان هطبـق او هفهـم وهنشـر الج ــاهير فكرهــا ودـخطها نظـرا لكونهـا قواعدنا دـال ير

ة الشيوعي ــ السلسلة الجديدة ( عدد  ي ــ نشر
20 )                                                          5الخط التحريفف



www.30aout.info

يــ مســتوى ذلــك
ورية ل بـد مــن القنــام بهـا اذا. بالضـبط مف بين ــا هنــاك مه ــات بســنطة وضـف

ف مثـــــل درادـــــة طـــــرق واشـــــكال ف صـــــحنحير نحـــــن اردنـــــا ان هكـــــون دعايتنـــــا وهحريضـــــنا ثـــــوريير
ة ، خلــــق لجــــان الدعايــــة الشـــــفوية بن ابمنــــة منتشرـــــ الدعايــــة ال ســـــتع لة عنــــد الج ـــــاهير

ـــ قصـــة. (ودـــط الشـــعب، كتابـــة ال ناشـــير بلاـــة يفه هـــا حـــتت العجـــل ي
ك ـــا يقـــول غـــوركي مف

، اثارة النقاش ودط الج اهير حـول دعايتنـا وهحريضــنا والهت ـام بالنقـد ال ــوجه")ابم"
...لنا
ـــ خلـــق- ي

ات طوباويـــة ومف ـــ ر لنـــا النطلق مـــن هنظير وهلـــك ال قولـــة خاطئـــة كـــدلك بنهـــا هـــي 
اشـــــكال وهقننـــــات هنظنـــــم الج ـــــاهير ل تســـــتجنب ال حاجنـــــات هـــــذه الج ـــــاهير مثل مـــــن
خلل اطروحـــة الج ـــاهير هجـــاوزت القـــوى الصـــلحنة وخلقـــت اطاراههـــا الخاصـــة نبعـــث

ا عل ورق" اللجـــــان الع النـــــة الشية"فكـــــرة  ي بقنـــــت حـــــي 
ك ـــــا ان طبنعـــــة ع لنـــــا مـــــع. الـــــتت

ف لم هخرج عن طبنعة الع ل الذي كنا نقوم به ودط الطلبة والتلمنذ .الع ال والفلحير
ي وال شــــــاكل- ي ال طلــــــت  ــــــ خاطئــــــة كــــــذلك ل نهــــــا دــــــاعدت عل احتقــــــار الع ــــــل النقــــــاب  وهي

فــــ ال عاشــــنة اليومنــــة للج ــــاهير وقــــد زك هــــذا الحتقــــار عنــــدنا فه نــــا الســــطحي لنقــــد لينير
ي هيــ نقابــة دــطرنا. للقتصادوية

ي لطلبة ال ارب التت
مثل كنف هعاملنا مع الهحاد الوطتف

يــ 
ي لطلبــة ال اــرب كــان 72لهــا مف

برنامــج حــزب، ك ــا ان الع ــل مــع مناضــلي الهحــاد الــوطتف
وقراطنـــة النقابنـــة داخـــل الهحـــاد يهـــدف ادخـــالهم ال ال نظ ـــة، وكنـــف كـــانت هنتقـــد البير

ي للشال .ال ارب 
يـة- ـف الحركـة الج اهير وهده ال قولة صحنحة جزئنا بنها تشير ال النفصام الحاصـل بير

ــ كـــون الج ــــاهير عـــزلء مـــن دـــلحها. والحركـــة ال اركســـنة اللينيننـــة ان معضـــلة الثـــورة هـي
.الحزب ال ستقل للطبقة العاملة: الوحند

ف من مه ــات وعل-ج ف –لينينيير ف ماركسيير ف ثوريير وبالنظر ال ما هو مطلوب منا ك ثقفير
ف ي بنــاء- رادها ال ه ة ال ركزية بالنسبة لج يع ال اركسيير

ف ال ااربة ال ساه ة مف اللينينيير

ـــ ي
الحـــزب ال ســـتقل للطبقـــة العاملـــة، فـــان ال طلـــوب منـــا ك نظ ـــة حالنـــا هـــو ال ســـاه ة مف

بناء الحزب ول يجب باي حال من ابحوال ان ندعي اننا ن ثـل نـواهه، وعل طريـق انجـاز
.اعادة بناء ال نظ ة: هذه ال ه ة فهناك مه تنا الرئيسنة ال ستعجلة
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يــ مرحلــة
يــ مرحلــة بنــاء الخــط السناسيــ والنظــري والتنظنميــ اي اننــا مف

وهكــذا فإننــا حالنــا مف
ـي هــذا التطـور مــع هـذه

انطلق ع لنـة البنـاء ولهـذا فــان الهنكلـة التنظن نـة لبـد ان تســير مف
ي مـــن الشـــكال ال عقـــدة وال ن قـــة او البلشـــفنة. الع لنـــة

فجـــودة البننـــة التنظن نـــة لـــن هـــأبت
ي مـــن جـــودة اطـــر ال نظ ـــة أنفســـهم، وكنـــف هـــم مكونـــون نوعنـــا. الخالصـــة

اذن،. انهـــا هـــأبت
ي مـا هيــ نوعيتنـا

ي كم هو عددنا حالنا بل مف
ولـن نسـتطيع بلـورة. مرة اخرى ليس ال شكل مف

نوعنـــة جنـــدة إذا مـــا اكتفينـــا بع لنـــة هصـــفنف او اعـــادة هرهيـــب الصـــفوف، وان كـــانت هـــذه
.الع لنة مطلوبة فإنها غير كافنة

:ولهدا الارض ل بد من
يــ بنــاء خــط-

وط لـذلك مف مساه ة ج يع اعضاء ال نظ ة مساه ة فعالة وهــوفير كــل الشـر
ـــــــ وهحديـــــــد مه اههـــــــا الننـــــــة والبعنـــــــدة وقراطنـــــــة بكـــــــل. ال نظ ـــــــة السناسي ومناهضـــــــة البير

.هجلناهها داخل ال نظ ة، وفتح منابر الصاع الدي قراطي امام ج يع الرفاق
ي ضــــــد التقــــــاعس والهكالنــــــة والج ــــــود العقائــــــدي- ــــــ اليــــــديولوح  خــــــوض الصاع السناسي

وتشـــجيع بـــل هحريـــض الرفـــاق عل روح النقـــد وال بـــادرة ومواجهـــة كـــل دعـــوة ال التبعنـــة
ي بــــــالنظر ال ال ه ـــــات ال تفــــــق عليهــــــا

وروح القطيــــــع، وهطــــــبيق ال حادــــــبة والنقـــــد الـــــذابت
.ج اعنا ك نظ ة

هطــــــبيق ال ركزيــــــة الدمقراطنــــــة وذلــــــك مــــــن خلل النقــــــاش الــــــدي قراطي الحــــــر والوادــــــع-
آراء ابقلنـــة: وال نظـــم مـــن خلل اطـــارات ال نظ ـــة ومـــن خلل منـــابر الصاع وفـــرز الراء

ام آراء القلنـــــــــة، وهقينـــــــــم ال واقـــــــــف عـــــــــي  وآراء ابغلبنـــــــــة، وهطـــــــــبيق آراء الغلبنـــــــــة واحـــــــــيت
ي كل ــــا هطلبــــت ذلــــك الظــــروف ومواجهــــة ال فــــاهنم

ال  اردــــة وإنجــــاز النقــــد والنقــــد الــــذابت
هيــ مركــزة الراء" ال ركزيــة الدي قراطنــة"ال نحرفــة ل بــدأ ال ركزيــة الدي قراطنــة ك فهــوم 

.السديدة اذ ليس هناك آراء ي كن التأكند من ددادهها خارج مختي  ال  اردة الع لنة
افها- ـــ ي هحـــددها ال نظ ـــة بشـــكل دي ـــوقراطي واشر

ام القنـــادة لتطـــبيق التوجيهـــات الـــتت ف الـــيت
حــــــــات للنقــــــــاش واهخــــــــاذ مبــــــــادرات ل هتنــــــــاقض جوهريــــــــا مــــــــع عل انجازهــــــــا، وطــــــــرح مقيت

.مكتسبات التجربة السابقة او مع ما هم انجازه
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يــــ هعاملنــــا مــــع التجربــــة الســــابقة-د
ي هحك ــــت مف

ومـــن ج لــــة ال فــــاهنم الدادــــنة ايضــــا الــــتت
ــ مجـــال التنظنـــم الطروحـــة القائلـــة ـي

ان العـــدو: "وخاصـــة مف ــ لقـــد" ببنـــاء الحـــزب هحـــت نيـر
ـ هقريــر  ـي

ـ صــناغة اخــرى وذلــك بول مــرة مف ـي
نونـــي  الــذي 20وردت هــذه ابطروحــة لكــن مف

ــ وليــس  ي
يــ خضــم الصاع الطبفت

كســفينة هبتفــ عل النابســة قبــل"هكلــم عل بنــاء الحــزب مف
".دخولها ال ع ق ال حنط ومواجهة عواصفه

"مـــارس 23"ان هـــذه الطروحـــات لعبـــت دورا هامـــا ودـــط ال نظ ـــة ل دـــن ا ل ـــا هبنـــت 
ـــ  ي

اجع عل اللتحـــام بالنضـــالت والنكبـــاب عل 73/74خطـــة جديـــدة مف هـــدعو فيهـــا الـــيت
ي ل ناضــليها  يــ هــذه(التكــوين السناسيــ واليــديولوح 

قــد دــ نت هــذه النظريــة ال تحك ــة مف

ـــ عل" مــــارس 23"، وهبعــــا لخطتهــــا هلــــك بــــدأت )الخطــــة نظريــــة الخــــط الــــداخلي التخلـي
...العديد من مواقفها ل دن ا ودط التلمنذ

فــان. وك ا هي الحالة دائ ا فان السنادة التنظن نة لتنظنم ما هخضع ال دنادته العامــة
خطة ع ل انبثقــت مـن رؤيتهـا السنادــنة ال الوضــع السناسيــ بـالبلد" مارس 23"خطة 

ت 1973ل دـــن ا بعـــد  الحكـــم دخـــل مرحلـــة هصـــعند الق ـــع وهـــذا" مـــارس 23"، اذ اعتـــي 
ك ـــا(دلنـــل عل طـــبنعته الفاشـــنة ودلنـــل عل امكاننـــة هقويـــة نفســـه وقاعـــدهه الجت اعنـــة 

ي 
وانطلقا من هــذه الرؤيــة...)وهقوية جهاز الق ع 73برهنت عل ذلك اجراءات مارية مف

ورة" مــارس 23"دعــت  ال خطــة هراجعنــة ك ــا قلنــا دــابقا، بين ــا الحــت منظ تنــا عل ضفــ
ي خضم هلك

ي النضال بجانب الج اهير واللتحام بنضالهها وبناء ال نظ ة مف
الدت رار مف

ان العدو"النضالت رغم الق ع وهذا ما ركزهه اطروحة  ".بناء الحزب هحت نير
ان هـــذه ابطروحـــة هيـــ هعـــبير عـــن الجـــرأة النضـــالنة والعزي ـــة القويـــة عل خـــوض النضـــال
ف بـالبلد ي امتـازت بهـا ال نظ ـة واكسـبتها صـدى طيبـا ودـط ج يـع الثـوريير

والتضـحنة الــتت
ثــم ان هــذه الطروحــة لهيــ أحـد دروس-–وهم يقرون بذلك رغم كل انتقاداههم لل نظ ة

ي العالم
.الحركة الشيوعنة ال ناضلة مف

واليــوم ونحــن امــام نقــد هجربتنــا، هــذا النقــد الــذي نريــده ان يكــون عل نــا، اي موضــوعنا ل
: يسعنا ال ان نقف عند هجربتنا بهذا الصدد بالذات

ن بعدة م اردات ومفاهنم خاطئة :ان هطبيق الطروحة النفة الذكر قد اقيت
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ـ- ـي
ـ الصاع الطبفت ـي

ات ال ــد والجــزر مف ـ يــن فــيت ـف بــل. ان ال نظ ــة لــم هكــن بقــادرة عل الت يير
يــ هصــاعد مســت ر

يــ نضــالت الج ــاهير مف
بين ــا عرفــت هلــك النضــالت. انهــا غالبــا مــا هــرى مف

يــ 
ات مــن الجــزر مف ولهــذا لــم يكــن مــن الاريــب هعامــل ال نظ ــة مــع الوضــع. 75و —73فــيت

ات ـ فـــيت ـي
ي هبلــورت مف

اهنجنة هلـــك ابطروحــات الــتت ـ انطلقــا مــن اطروحاههــا الدــيت السناسـي

ونتنجـــة ذلـــك لـــم تســـتطع ال نظ ـــة بلـــورة خطـــة هكتنكنـــة للتعامـــل مـــع كـــل. ال ـــد النضـــالي
وضـــع هجنـــب عل خصوصـــناهه وه كـــن ال نظ ـــة مـــن التلؤم مـــع متطلبـــاهه للنتقـــال ال

وط ت الشر .خطة جديدة كل ا هاير
اجع دـــــــواء بالنســـــــبة- وهكـــــــذا لـــــــم هكـــــــن ال نظ ـــــــة هعـــــــرف خـــــــوض الهجـــــــوم وهنظنـــــــم الـــــــيت

ي العراء
، بل غالبا ما خاضت ال نظ ة معارك وهي مف .ل ناضليها او بالنسبة للج اهير

، اصـبحت اطروحــة - ف ان"فبالرهكاز ال هذه ال فــاهنم او ال ضـامير بنـاء الحـزب هحــت نيرــ
ي مواجهة متصاعدة مع العدو وبدون معرفة كنفنة" العدو

هكتسي طابع رمي كل القوى مف
لقـــــد اصـــــبحت ال نظ ـــــة هتصف هحـــــت وطـــــأة النـــــأس مــــن. خـــــوض هلـــــك الحـــــرب نفســـــها
ي 

ة مف ة يؤكـدون انـه. (1976هجاوز اوضاعها الخطير ي هلـك الفــيت
ان من عاشوا مع القنادة مف

).كانت هلك هي نفسنة هؤلء الرفاق

ي
ي كانت لل نظ ة مف

اف الطاقات ال تواضعة التت ف :وقد هجل ادتيف
ـي ادـتعداد لخوضـها-

ة ل مف ـي الشـبيبة ال دردـنة لـم هكـن هـده ابخيرــ
الدعوة ال نضالت مف

.او للسير بها أكي  من ال ستوى الذي وصلت النه
.هكثنف الدعاية حتت اصبحت هفوت الحجم الطبنعي لل نظ ة-
ة- ـي هلـك الفـيت

وط ابمننـة مف ي كانت ه ليهـا الشـر
فكـان. عدم اهخاد الجراءات التنظن نة التت

اف الــدي هعرضــت لــه ال نظ ــة مــن جــراء الق ــع ان هلجــأ ف مــن الطــبنعي ايضــا وامــام الدــتيف
يــ أقص

ف ومف ال محاولة دد ثارات العتقالت وذلك بادتقطاب أكي  عدد من ال ناضــلير
وقــــت م كــــن، وهكــــذا وجــــدت ال نظ ــــة نفســــها منســــاقة ال ال زيــــد مــــن التقوقــــع ودــــط

ف بالطبع حسب ال قاييس ال ثقفنة pépinièreالشبيبة ال دردنة باعتبارها  .لل ناضلير
ه جوهريـــا ـــ هحديـــدها ل ه اههـــا هقـــوم: وهنـــا ل بـــد ان نطـــرح تســـاؤل نعتـــي  ي

هـــل ال نظ ـــة مف
وط ال وضـــــوعنة؟ ان ـــــ بـــــذلك انطلقـــــا مـــــن اوضـــــاعها الذاهنـــــة او انطلقـــــا م ـــــا ه لنـــــه الشر
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الجــــواب عل هــــذا الســــؤال مــــن شــــانه ان يســــاعدنا عل هــــدقيق رؤيتنــــا ال كنفنــــة هحديــــد
.ال ه ات وطرق انجازها والخطط التنظن نة ال لئ ة

فهناك من اعتي  ان ال نظ ة يجب ان هحدد مه اهها انطلقا من اوضاعها الذاهنة، وهبعــا
يــ 

ة 1974لهذه الرؤية، اعتي  اصحابها انه كان عل ال نظ ـة مف ان هج ــد نشــاطها ولـو لفــيت
).ان دعاة ها الطرح قطعوا صلههم مع ال نظ ة. (دتة أشهر

يـــ هقــديري فـــان هجربــة ال نظ ـــة قــد دـــادت فيهــا الرؤيــة القاضــنة ال هحديــد ال ه ـــات
ومف

وط ال وضــوعنة فقــط ف وهــذا. انطلقــا م ــا هطرحــه الشرــ ف خــاطئتير وبــالطبع فكل الرؤيــتير
جع له فن ا بعد .ما ديف

ف-ه فير اف الثـــــوري او منظ ـــــة ال حـــــيت ـــــ الطبقـــــة العاملـــــة ومســـــالة الحـــــيت ي
حـــــول التجـــــذر مف

ف .الثوريير
ان ال نظ ـــــة طرحـــــت عل نفســـــها ومنـــــذ البدايـــــة مســـــالة التجـــــذر ودـــــط الطبقـــــة العاملـــــة
ـــ وقـــد هوضـــحت هـــذه ال ســـالة أكـــي  بعـــد نقـــاش حـــاد داخـــل الحركـــة ال اركســـنة ف والفلحير

ف عل 73بعـــد " مـــارس 23"لقـــد دعـــت . اللينيننـــة ال اربنـــة حـــول ل ـــن نتـــوجه كير ال الـــيت

ـي
الطبقـة العاملـة بين ـا كـان جـواب ال نظ ـة هـو الـذهاب ال ج يـع الطبقـات الشـعبنة ومف

)مـارس 23(لكـن كـانت النتنجـة الع لنـة دـواء بالنسـبة لنـا او ل . طلنعتها الطبقـة العاملـة
ي الشبيبة ال دردنة

.هو التقوقع مف
اذن ال شــكل الــذي كــان مطروحــا آنــذاك ي ــس قضــنة مركزيــة بالنســبة للحركــة ال اركســنة

يــ ال جـال التنظنمـي
ف...اللينيننـة ال اربنــة وهـو طبنعتهـا الطبقنــة وكنفنـة هوزيــــع قواهــا مف

ف عل الطبقــــة العاملــــة" مــــارس 23" كير وحســــب طريقــــة الخــــط الــــداخلي لــــم تســــتطع الــــيت
ولدتقطاب ع ال ال صفوفها، امــا بالنســبة لنــا نحـن فالدعـاء بـالتوجه ال كـل الطبقـات

ف عليها ع لنا كير ير نظرية الشبيبة ال دردنة طلنعة هكتنكنة واليت .مكننا من هي 

هـو اننـا هكونـا خـارج: اذن، التجذر ودط الطبقـة العاملـة يح ـل بالنسـبة لنـا ال عتـف التـالي
الطبقـــة العاملــــة ونبحــــث عل جـــدور داخــــل الطبقــــة العاملــــة لكــــن كنــــف؟ هنــــاك جوابــــان

:رئيسنان متناقضان
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نقــــل القــــوى ال الطبقــــة العاملــــة وضــــ ن منظ تنــــا حــــتت نت كــــن مــــن اعــــادة بنــــاء هــــده)1
ــ ال كونـــات الحالنـــة ل نظ تنـــا مـــن مكونـــات برجوازيـــة ال نظ ـــة عل ادـــس صـــلبة وهتايـر

ة ال مكونات بروليتارية .صاير
التخلـــــص مـــــن هـــــذه التنظن ـــــات ال كونـــــة خـــــارج الطبقـــــة العاملـــــة واللتحـــــاق بالطبقـــــة)2

.العاملة ومساعدة الطلنعة الع النة عل بناء منظ تها
يــ الكلم فــان مناقشـة

ف وحــتت ل نطنـل عل القـارئ مف ي هو جــواب التصــفويير
ان الطرح الثابف

ي مقال
ف: "هذا الطرح متض ن مف ف الفوضــويير الـذي قـدم للنشرــ منـد قرابـة" ضـد التصـفويير

.عام
ـــــ الجـــــواب ابول، وهـــــذا بـــــدوره يتطلـــــب هـــــدقنقات ي

امـــــا الحـــــل الـــــذي اراه فهـــــو متضـــــ ن مف
:ادادنة

ي-
ل ي كــــن ان ننطلــــق ال الع ــــال بنفــــس ال فــــاهنم السنادــــنة والتنظن نــــة الخاطئــــة الــــتت

ول ي كـــن ان يتـــم ذلـــك كـــذلك مـــن منطلـــق اننـــا قـــوة. هكـــونت لنـــا خلل التجربـــة الســـابقة
ــــ ع لنــــة ي

ي ودــــط الطبقــــة العاملــــة بــــل اننــــا ننطلــــق مف دنادــــنة هبحــــث عــــن دــــند ج ــــاهير
التجـــذر وضـــ ن منظـــور ان نســـتوعب مـــن طـــرف الطبقـــة العاملـــة وان نتحـــول ال هنظنـــم

ـــــ ـــــ ذات الـــــوقت هـــــو هنظنـــــم يع ـــــل عل رفـــــع مســـــتوى وعي ي
ادادـــــه الطلنعـــــة الع النـــــة ومف

الطبقة العاملة، انطلقا من مكتسبات ال اركسنة اللينيننة وواقع الطبقــة العاملــة خاصــة
وعكــس ذلــك اي حفاظنــا عل مج وعــة مــن. ومج ــوع الطبقــات الشــعبنة ابخــرى عامــة

دلبناهنا فإننا لن نتجدر ودط الطبقة العاملة ولـن نندمـج مـع الع ـال بـل انهـم دـينفرون
".ان الطلبة ل يجلبون لنا ال ال شاكل والق ع: "مناوهم يقولون

ف- ولكيـــ يتـــم التجـــذر ودـــط الطبقـــة العاملـــة وبفعالنـــة ل بـــد مـــن معرفـــة طاقـــات ال ناضـــلير
دنادنا وهنظن نا وكنفنـة تشــانل هلــك الطاقــات والدــتفادة منهـا وذلــك بتحديـد مه ـات
ـــــ الكامـــــل ي

ـــــ الحقنفت ـــــ النشـــــاط السناسي ي
ملئ ـــــة هـــــذا أول وثاننـــــا معرفـــــة هـــــدريب الرجـــــال مف

ــــ ف ــــ التنظنــــم ك ــــا يقــــول لينير ي
ــــ الدعايــــة والتحريــــض وان ــــا كــــذلك مف ي

ــــ ليــــس فقــــط مف .والعلمي
ف ف الثـــــوريير فير .وللوصـــــول ال هـــــذه الاايـــــة ل بـــــد مـــــن منظ ـــــة نواههـــــا مشـــــكلة مـــــن ال حـــــيت

ف الثــــوري هــــو ال ناضــــل الــــذي يتفــــرغ نهائنــــا للع ــــل الثــــوري ويعيــــش عل نفقــــة( ال حــــيت
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ورة مناضــــل شي مــــا دامــــت ظروفــــه لــــم هحتــــم علنــــه ذلــــك. ال نظ ــــة ــــ )وهــــو ليــــس بالصف
اههم حــــــــتت إذا مـــــــا احتــــــــاجتهم ال نظ ــــــــة الع ــــــــل معهــــــــم يهـــــــدف هقويـــــــة كفــــــــاحيتهم وخــــــــي 

ف وجدههم هحت امرها فير .ك حيت
ات عالنـــــة وكفـــــاءات: وب ـــــا انـــــه داخـــــل ال نظ ـــــة كفـــــاءات مختلفـــــة هنـــــاك كفـــــاءات وخـــــي 

ـــ طــــور التشــــكل، وبين ـــــا كـــــذلك ال هــــام متنوعــــة اذن هنـــــاك مهـــــام معقــــدة ـي
متواضــــعة او مف

فنظـــرا لكـــل هـــذا وجـــب... وجســـن ة هتطلـــب كفـــاءات عالنـــة وهنـــاك كـــذلك مهـــام بســـنطة
.عل ال نظ ة نهج ادلوب التخصص

ورية وحيوية ان ع لنا وض ن هذا ال نظور داخــل. ان هقسنم ال هام وهوزيعها مسالة ضف
فــ ي نفس ال ستوى مــع ال ثقفير

ف مف الطبقة العاملة يجب ان يدفعنا ال هكوين ع ال ثوريير
ــــــــ إطــــــــار علقــــــــاههم داخــــــــل ال نظ ــــــــة ي

وهــــــــذا يتطلــــــــب رفــــــــع مســــــــتوى الع ــــــــال دنادــــــــنا. مف
).وهنا اه نة الجبهة الثقافنة(وايديولوجنا وثقافنا 

ف قدراهه بحنــث يســتطيع ان يودــع وط تس ح بت تير ي شر
يجب وضع كل عامل مناضل مف

من مجال نشاطه وكدا مفاهن ه ومعرفته ويسع بادــت رار وللرهفــاع ال مســتوى القــادة
ـف ـف معرفتـه للودـط الع ـالي وقـوة قناعـاهه الشـيوعنة. ال حنكير اي ان يســتطيع ربـط مـا بير

اف الثــوري بالقتدار الع لي يجب ان هفتح ال نظ ة امام الع ال ال قتدرين مجال الحــيت
ي ل ه كنهــم مــن انجــاز مهــامهم، وحــتت يت كــن

وذلــك ان يتخلصــوا مــن ظــروف الع ــل الــتت
ي الشية كل ا هوجب ذلك

. اي منهم من الدخول مف
حول البننة او الهيئة التنظن نة- و

ي و ب ــا ان هيئة ال نظ ـة وعلقاههــا التنظن نـة هيــ هجسـند لخطهـا السناسـي واليـديولوح 

ــــ ي
ورة مف ــــ ــــ بالصف ــــ طــــور التشــــكل ودائــــم التطــــور فــــان هــــذه الهنكلــــة هي ي

ان هــــذا الخــــط هــــو مف
ـــــ مجـــــال التنظنـــــم ل ي كـــــن ان نعتـــــي  ان هنـــــاك ي

ورة مـــــن التطـــــور والتشـــــكل ولهـــــذا ففف صـــــير
.خالدا ي كن اهباعه ال اببدمحددا ) schéma( هص ن ا

ــــ الاـــــالب فـــــان ـي
ات متســـــارعة مف ــــ وإذا كـــــانت الهنكلـــــة التنظن نـــــة لتنظنـــــم مـــــا ل هعـــــرف هايـر

ـي حالـة هطـور
ورة مف ي ينشؤها هذا التنظنم مع الج ــاهير هـي بالصـف

العلقات التنظن نة التت
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وهايرــ متســارع نســبنا وذلــك انطلقــا مــن ال ه ــات ال ل ودــة ودــط الج ــاهير ومــع هطــور
.كفاحنة ووعي هلك الج اهير نفسها

ف ولـم نعـرف الدــتفادة ـي انجـاز ال ه ــات ال نتظـرة مـن الثـوريير
وب ا اننا ل زلنـا لـم نتقـدم مف

ف ي كـــــن الدـــــتفادة ي هفـــــرز بادـــــت رار مناضـــــلير
يـــــة ببلدنـــــا الـــــتت مـــــن عطـــــاء الحركـــــة الج اهير

،"منهــــم، فل بـــد مـــن بنــــاء  ف ف الثــــوريير فير منظ ــــة ثوريــــة قويــــة أكــــي  شية نواههـــا مـــن ال حــــيت
ي الج ــــاهير الكادحـــة، قـــادرة عل درادـــة

ــ وبـــامت ـف جـــدورها ودـــط الطبقـــة العاملـــة والفلحير
منظ ــــــة ل هقنــــــد ايــــــديها ول هحص. الحــــــداث والوقــــــائع السنادــــــنة ال ل ودــــــة والراهنــــــة

ي ادلوب للنضال وحند موضوع مسبقا
ي هص نم واحد او هنالق مف

انها منظ ــة. نشاطها مف
ك ــا انــه ل. هتبــع ج يــع ابدــالنب النضــالنة عل ادــاس ان هتطـابق مــع القـوى الفعلنــة لهــا

ي بج يــــع ابدــــالنب والتصــــامنم 
اف هــــذه ال نظ ــــة ال بــــدبط ــــ اعــــيت ف عل(يجــــب الخلــــط بير

ة دنادــــنة محــــددة هصــــ نم) ادــــاس ان هكــــون دــــديدة وفعالــــة يــــ فــــيت
ورة اهبــــاع مف ــ فــــ ضـف وبير

ف ، وهذا ما نس نه باهباع هكتنك معير ف .معير
ـــ ال ه ـــات والدـــالنب النضـــالنة ف وادا كـــان ال طلـــوب مـــن ال نظ ـــة معرفـــة هحديـــد وهعيير
ال لئ ـــــة لتلـــــك ال ه ـــــات عل ادـــــاس مطابقتهـــــا للقـــــوى الفعلنـــــة، فإنهـــــا مطالبـــــة كـــــذلك
يــ النضــال

ورة اهقان هطوير هذه القوى الفعلنة وهوظنفها وتشانلها ورفع الكفــاءات مف بصف
ي لتــــــدريب القــــــادة والعناض الطلنعنــــــة وهــــــذا مــــــا يســـــــتوجب خــــــوض دنادــــــة الج ـــــــاهير

.التخصص
ي يجــــب ان هقــــوم عليهــــا هنكلــــة ال نظ ــــة فإننــــا نعتــــي  ان

فــــاذا كــــانت هــــذه هيــــ ابدــــس الــــتت
ــــ صــــالحة والهنكلــــة الحالنــــة يجــــب ان تســــاعد عل انجــــاز. الهنكلــــة القدي ــــة لل نظ ــــة غير

.ال ه ات وم اردة ال ركزية الدي قراطنة

ي
يـــــة، هـــــذه الطــــارات الـــــتت وعلنــــه يجــــب التخلــــص مــــن الطـــــارات الثوريــــة الشـــــبه الج اهير

ـــــ هـــــذه الشـــــبيبة كل ـــــا ي
ـــــ إطـــــار الشـــــبيبة ال دردـــــنة، فكل ـــــا انا ســـــنا مف ي

ارهبطـــــت بتجربتنـــــا مف
ك ـــا ان هـــذه الطـــارات كـــانت عرقلـــة امـــام فتـــح بـــاب. ازدادت بننـــة هـــده الطـــارات هعقنـــدا

يــ مســتوى العضـوية بـل غالبـا مـا كـانت هـذه
ي هـي مف

ال نظ ـة امـام كـل العناض الثوريـة والــتت
م(الطارات ب ثابة مصفاة لتشجيع  ف )ال ونولير
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ولهــــذا فال نظ ــــة يجــــب ان هكــــون عبــــارة عــــن خليــــا وقنــــادة وطننــــة حالنــــا وعل راس كــــل
يـــ الحقـــوق والواجبـــات

ة. خلنـــة امينـــة، كـــل ابعضـــاء متســـاوون مف ومــع هقـــدم ال نظ ــة وكـــي 
ال هــــام وهودــــع انتشــــار ال نظ ــــة ي كــــن ان هنشــــا مســــتويات هنظن نــــة واطــــارات هنظن نــــة

.محددة ملئ ة لتلك الوضعنة
فــ ودــط الج ــاهير هــم الخليـا ف الطلنعيير ف ال نظ ة وال ناضــلير والطارات الودطنة ما بير

ــــ. ال رشـــــحة ـي
ــــ النضـــــال الثـــــوري ومف ـي

ف الـــــدين بـــــرزوا مف انهـــــا اطـــــارات مشـــــكلة مـــــن ال ناضـــــلير
الكفاحات اليومنة للج اهير والدين عــي  احتكاكنــا بهــم يظهـرون طاقــات وامكاننــات قابلــة

.للتحول داخل ال نظ ة
يــــ منطقــــة محــــددة

والخليــــا ي كــــن ان هتبتفــــ حالنــــا انطلقــــا مــــن قطاعــــات ال نــــاطق مثل مف
ـي انتظـارمختلفـة معامـلي كن لخلنـة رفـاق ع ـال ان يضـم عـددا مـن الع ـال مـن 

 وذلــك مف
ي الع ل حتت ي كن بناء خليا بهم ال عامل

.التقدم مف
ي- ز :قضايا التنظنم والع ل النقاب 

ي اه نــة بالاــة، لكــن عل ال ســتوى النظــري انطلقــا مــن ان منظ تنــا اولــت الع ــل النقــاب 
وليتاريــــا بقنــــت ي ركــــز درودــــها اهــــم قــــادة الي 

وليتاريــــة العال نــــة والــــتت تشــــبعها بالتجربــــة الي 
ي هتخللها اخطاء قاهلة .م اردة ال نظ ة عل صعند الع ل النقاب 

ي والع ــل السناسيــ- ـف الع ــل النقـاب  لقـد طعـف عل. ان منظ تنا لم هكن هـدرك الفـرق مـا بير

ـي
ي مف ي وبـذلك ضـاعت خصوصــنات الع ـل النقـاب  م اردتنا ظاهرة تسييس كل نشاط نقــاب 

امهــــا والنطلق منهــــا ب عظ موضــــوعي مــــن اجــــل ي مــــن اللزم احيت
ف والــــتت نشــــاط الثــــوريير

.الوصول ال مستوى اعل من النضال
ي هتنحهـــا الطـــارات-

لقـــد كـــان هنـــاك اهجـــاه الدـــتخفاف او هجاهـــل المكاننـــات الهائلـــة الـــتت
ي ال نشاط يجــري ضــ ن اطــارات النقابنة ال وجودة، وبرز منل ال هحويل النشاط النقاب 

ي لطلبـــة(وقنـــوات شية 
داخـــل الطبقـــة العاملـــة، اللجـــان الع النـــة الشية، الهحـــاد الـــوطتف

....) ال ارب بعد الحظر، وداخل التلمنذ النقابة الوطننة للتلمنذ
يــــ التجـــذر بنهــــا لــــم هع ــــل عل-

نتنجـــة هلــــك التصــــورات وال  اردـــات فشــــلت ال نظ ــــة مف
فـــ او الطلبـــة ي للع ـــال او الفلحير ولهـــذا. النطلق او البتكـــار عل ال جـــال والنشـــاط النقـــاب 
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ي بالنســــبة للع ــــال خاصــــة، اد يعتــــي  يــــ اليـــوم اعــــادة التأكنــــد عل اه نــــة الع ــــل النقـــاب 
ينبعف

ي بالنســبة للع ــال هــو ال نــدان ابول الــذي ينطلقــون منــه لخــوض معــاركهم النضــال النقــاب 
ــــ ف ــــ خضــــ ه هتــــم مواجهــــة طبقنــــة ل غبــــار عليهــــا مــــا بير ي

ان للنضــــال. ضــــد الباطرونــــات، ومف
ي حناة الع ال

ي اه نة بالاة مف .النقاب 
ف ف ال اركســــــيير ــــــ ودــــــط الطبقــــــة العاملــــــة او ال ناضــــــلير ف ف الطلنعيير امــــــا بالنســــــبة لل ناضــــــلير

ي يعــــد ال دردــــة ـــ الــــذين ينــــدمجون ودــــط الطبقــــة العاملــــة فــــان النضــــال النقــــاب  ـف اللينينيير
ي يجــــب الولــــوج اليهـــــا والتعلـــــم فيهــــا) عل حـــــد هعـــــبير انجلـــــز(الحربنـــــة ابول 

وبــــدون. الـــــتت
ــــ فــــانه يســــتحنل عل ذلــــك ف ة وال هــــارة اللزمير اللتحــــاق بهــــده ال دردــــة واكتســــاب الخــــي 

يـــــ مجــــالت أخــــرى
أضــــف ال ذلـــــك ان الع ــــال ل. ال ناضــــل ان يصــــبح مناضــــل طلنعنــــا مف

يحك ـــــون عل ال ناضـــــل انطلقـــــا م ـــــا يقـــــول عـــــن نفســـــه او مـــــن هصفاهه خـــــارج مواجهـــــة
ال شاكل، انهم يحك ون علنه انطلقا من م اردته بصفة عامة وم ارداهه ابــان مواجهــة

ـــ. ال شـــاكل بصـــفة خاصـــة ي
ة ينطلـــق فيهـــا الع ـــال مف ي يعـــد اهـــم فـــيت وب ـــا ان النضـــال النقـــاب 

ي ـــ النشــــاط النقــــاب  ـي
ـــ هــــذا النضــــال ومف ـي

مواجهــــة مشــــاكلهم فــــان مســــاه ة ذلــــك ال ناضــــل مف
ي. بشـــكل عـــام ي كـــن الع ـــال مـــن هكـــوين هقينـــم حـــوله وهكـــذا وبالنتنجـــة فالنشـــاط النقـــاب 

يـــــــ
يـــــــوفر ال جـــــــال لللتحـــــــام مــــــع الع ـــــــال وعلنــــــه فإننـــــــا إذا كنـــــــا ننبـــــــه ال عـــــــدم الســـــــقوط مف

ي السنادوية
ي. القتصادوية فإننا نحذر جدا من السقوط مف

ي طبعت واثرت مف
بنها هي التت

.هجربتنا ال حد كبير
، فإننـــا نعتـــي  ان ال ســـالة الصـــعبة ي فـــاذا كنـــا نعنـــد اليـــوم التأكنـــد عل اه نـــة الع ـــل النقـــاب 

ــــ م اردــــتنا اليومنــــة ي
ــــ هرج ــــة هــــده القناعــــات النظريــــة مف ولهــــذا فإننــــا إذا أردنــــا ان. جــــدا هي

ي ابه نــة القصــوى وإذا أردنــا. نتجــدر ودــط الطبقــة العاملــة ل بــد ان نعظيــ للع ــل النقــاب 
فــ اولئــك الـذين هـدربوا ف ع ــال جــددا ل بـد ان نختـارهم مـن بير ان نلحق بصفوفنا مناضلير

ـ هـــذا ال جــال وادــتطاعوا عـــي  ـي
ة ل بــاس بهـــا مف ي واحتكـــوا واكتســـبوا خـــي  يـــ النشــاط النقــاب 

مف
ي هحنــط بهــم وهــذه ال ســالة

نشــاطهم ذاك ان يكتســبوا ثقــة وعطــف ج ــاهير الع ــال الــتت
ف عل الع ــال الــدين دــبق لهــم ان كير ي هــرى الــيت

هقودنــا ال عكــس مــا هقودنــا النــه الفكــرة الــتت
ـي مجـال النضـال وان ـا. كانوا هلمنذ

ـف مف ي اننـا ل نبحـث عل الع ـال الطلنعيير
لن ذلك يعتف
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ولكـــــن إذا وجـــــدنا حســـــب مقنادـــــنا الجديـــــد عـــــامل. نبحـــــث عل التلمنـــــذ ودـــــط الع ـــــال
ي وكـــان دـــابقا هل نـــذا فهـــدا رائـــع يـــ مجـــال النضـــال النقـــاب 

ي. طلنعنـــا مف
ـــ القاعـــدة الـــتت لكـــن هبفت

ي والـذين يبـدون ـي النضـال النقـاب 
فــ مف ف عل الع ــال الطلنعيير كير يجب النطلق منهـا هيــ الــيت

ي هذا ال جال
ة وكفاءة ل باس بها مف ...خي 

ــــ الســــؤال التــــالي ؟ ان هــــذا الســــؤال: ورغــــم كــــل هــــذا يبفت ي ــــ الع ــــل النقــــاب  ي
كنــــف نســــاهم مف

يـــ امكاننـــا هقـــدي ها الن لن هجربتنـــا الشخصـــنة ل تســـ ح
يتطلـــب اجوبـــة مل ودـــة ليـــس مف

ــــــ م نهجــــــة لحــــــد الن ي بتقــــــديم. بــــــذلك ولن هجربــــــة ال نظ ــــــة هزيلــــــة وغير
ان ــــــا دــــــنكتفف

ورية .خطوط عريضة كأجوبة ريث ا هتوفر لنا العناض الصف
عنا ببلدنــــا –رغــــم انــــه يتــــم انتهــــاكه بادــــت رار ـــ ي يعــــد ع ل شـر والطبقــــة- ان الع ــــل النقــــاب 

ة العاملــــة هعــــرف العديــــد مــــن التنظن ــــات النقابنــــة ــــ حــــتت ان ال ــــرء لنجــــد نفســــه امــــام حير
 ولهــذا يجــب ان نســتال هــذه المكاننــات)Dans un embarras de choixالختنــار (

اذ يجـــــب ادـــــتالل ج يـــــع الهناكـــــل النقابنـــــة ال وجـــــودة داخـــــل. ال حـــــدود هـــــا القصـــــوى
ف بهــا للع ــال مؤدسة معينة بل يجب النضال عل احناء او بناء الهناكــل النقابنــة ال عــيت

الع ــال الــذين يلتقــون فنــه... وك ثال عل ذلك مقصف او. ولكنها مه لة وذلك به يتها
ب الشـــاي والقهـــوة او هنـــاول وجبـــات خفنفـــة، وغيرـــ خـــاف عل أحـــد اه نـــة اللقـــاءات لشرـــ

ي هده ال نادبات وما تســ ح بــه مــن هعــارف وهــداخل ودــط الع ــال
ي هتم مف

ك ــا يجــب. التت
يــــــ بعـــــض القطاعـــــات هنـــــاك جرائـــــد او مجلت: كـــــذلك الهت ـــــام بالصـــــحافة النقابنـــــة

ففف

ها لخدمـــــة نضـــــالت الطبقـــــة...نقابنـــــة مثـــــل الســـــككي ي يجـــــب تســـــخير
هـــــذه الصـــــحافة الـــــتت

ي
يـــ القطـــاع وان ـــا عل الصـــعند الـــوطتف

ك ـــا يجـــب امـــدادها ب قـــالت. العاملـــة ليـــس فقـــط مف
ي ل بــد مــن... دنادنة وايديولوجنة هعالــج بشــكل مبســط بعــض القضــايا يــ ع لنــا النقــاب 

ومف
ي يجـــــب ان يحتلهـــــا الع ـــــل القاعـــــدي ودـــــط الع ـــــال،

التســـــطير عل ابه نـــــة البالاـــــة الـــــتت
وط ال لئ ة حتت هت كــن مــن اللتحــام مــع ويجب ان نوظف له طاقاهنا، ويخلق كل الشر

ي. ج اهير الع ال
وهذا ل يجــب ان ي نعنــا مــن احتلل مواقــع داخــل ابجهــزة النقابنــة الــتت

ول يجــب ان نتهــرب مــن مســؤولناهنا إذا. هحظفــ بثقــة الع ــال ولهــا قاعــدة ع النــة وادــعة
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يــ هح لنــا لبعضــها
مــع العلــم كــذلك يجــب ان نراعيــ كــل مســتلزمات. كــان الع ــال يرغبــون مف

ي ك نظ ة
ي ال ؤدسة وعل الصعند الوطتف

.النضال الثوري الذي نخوضه مف
ي منــه الطبقــة

ي الــذي هعــابف ك ــا ان الع ــل القاعــدي يعتــي  الــرد الســديد عل التقســنم النقــاب 
فكيته وان ـــــا. العاملـــــة انــــه مــــن ال فــــروض علينـــــا حالنـــــا التلئـــــم مـــــع هـــــذا التقســـــنم ليـــــس لـــــيت

وط ال لئ ــــة ول ــــا. مــــواجهته ــــ اننــــا نع ــــل داخــــل النقابــــات مــــن اجــــل وبــهــــدف هــــوفر الشر
تســـ ح مـــوازين القـــوى السنادـــنة داخـــل الطبقــة العاملــة فـــان اعـــادة بنـــاء الوحـــدة النقابنـــة

ورية .للطبقة العاملة مسالة ضف
ولبــــد مــــن الشــــارة انــــه إذا كــــانت المكاننــــات جــــد متــــوفرة للع ــــل داخــــل الطبقــــة العاملــــة
ـــــ بالع ـــــل ف الصـــــناعنة وال نج نـــــة فـــــان المكاننـــــات جـــــد متقلصـــــة داخـــــل الع ـــــال الزراعيير
ورة هــذا الع ــل ثــم الع ــل مــع الع ــال عل بنــاء ــ ـ الــوعي بصف ي وذلــك مــن خلل نشـر النقــاب 

وطال ــــا لــــم نهتــــم بهــــذه ال ســــالة فــــان هجــــدرنا داخــــل هــــؤلء. نقــــابتهم داخــــل مؤدســــاههم
ا عل ورق وهدفنا غير قابل للتحقيق ف هــم جــزء مــن. الع ال يبفت حي  ان الع ال الزراعيير

ـــ رؤيــــة ال نظ ــــة ل ســــالة بنــــاء التحــــالف ـي
اهنجنة مف الطبقــــة العاملــــة ويحتلــــون مكانــــة ادــــيت

ــ متجــانس عل. الفلحي- الع الي ف غير ي داخل الع ال الزراعيير ك ا ان واقع النشاط النقاب 
يــ. امتــداد البلد

ي ي تــازون ب شــاركة فعالــة مف
مت يــ ال اــرب الشرــ

فــاذا كــان الع ــال الزراعيــون مف
ي فان ع ال الارب او دوس ل يكادون يعرفون هذا النشاط .النشاط النقاب 

ية وال سالة التنظن نة- ح :الجريدة ال ركزية الج اهير
ال"حــــول : «لقــــد دــــبق للشــــيوعي ان هطــــرق ال هــــذه القضــــنة ل دــــن ا ال قــــال ال عنــــون

يــ عــدد " ابمام
يــ هنــا بالــدعوة ال اعــادة قــراءة ال قــال 2الــوارد مف

، ولهــذا أكتفف مــن الشــيوعي
.ال ذكور وخاصة ما يتعلق ب وضوعنا

.1981  شتني  
هي النظرة الن يننة الداعنة ال الصلحنة او التحريفنة بــدعوى هخلــف: القتصادوية*

ي هيــــ النظـــرة 
وط ال وضـــوعنة عل عكــــس السنادـــوية الـــتت ــ الداعنـــة ال" اليســـارية"الشـر

وط ال وضوعنة وهقديس الرادة ال اامرة والتحريفنة بدعوى القفز عل الشر
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ف من اعادة البناء  "  خلصات نقاش   - 5 "  تقييم سنتيي
 

احات لل نظ ة  )1 :  هوصنات واقيت
ف مـــــــن اعـــــــادة البنـــــــاء  - نؤكـــــــد عل اه نـــــــة قنـــــــام فـــــــروع واطــــــــارات ال نظ ـــــــة :  هقينـــــــم دـــــــنتير
ف من اعادة البناء) وبالخصوص القنادة بالداخل( .بتقينم دنتير

شــكل مكســبا يجــب الحفــاظ علنــه وعل" ال المــام"نؤكــد عل ان اصــدار  ":  ال ابمــام  -"
ام بشــــــهرين كدوريــــــة لصــــــدورها وعل انــــــه يجــــــب الع ــــــل عل حــــــل مشــــــكل ف ورة اللــــــيت ــــــ ضف

يــــ دعايــــة ال نظ ــــة. الدخــــال والتوزيــــع
ورة هكــــثنف مســــاه ة الــــداخل والخـــارج مف ــ نــــرى ضـف

ورة فتـــــح نقـــــاش داخـــــل ال نظ ـــــة لتحديـــــد هصـــــور". ال المـــــام"وبالخصـــــوص  ـــــ ونـــــرى ضف
يـــــ التجــــذر ودــــط الطبــــة

يـــــ اعــــادة البنــــاء ومف
وخطـــــة للدعايــــة يخــــدمان اهــــداف ال نظ ــــة مف

ف .العاملة والفلحير
ــ الفــروع- ف فــ فــروع ال نظ ــة وضــ ان: العلقــات بير ف العلقــات مــا بير ورة ه ــتير نلــح عل ضفــ

.التفاعل السناسي فن ا بينها
ي الظرف الراهن مكسب هــام يجــب ان يتشــبث: القــــنــــــادة-

نعتي  ان وجود قنادة وطننة مف
ف .به ج يع الرفاق وال ناضلير

ي هتواجد فيها القنادة ل تس ح لها م اردــة صــلحناهها بشــكل فعــال وهــذا
وط التت ان الشر

وط هح لهم لل ســؤولنات ما يتطلب من رفاق الداخل بابداس ان يع لوا عل هوفير شر
.القنادية

نعتــــي  ان عقــــد نــــدوة وطننــــة تشــــارك فيهــــا كــــل فــــروع ال نظ ــــة مســــالة: النــــدوة وال ــــؤه ر-
ي انجاحها

.هامة ايجابنة ونعي  عن ادتعدادنا لل ساه ة مف
يـــ صـــنف 

ورة ان هع ـــل عل هحديـــد موعـــد 1982إذا مـــا عقـــدت نـــدوة الـــداخل مف نـــرى ضفـــ
.ل ؤه ر ال نظ ة

ورة اعطــاء اه نــة قصــوى لتكــوين الطــر وانــه يجــب التحضــير لنــدوة- هنــاك مــن يــرى ضفــ
.ال ندان بندوات هكويننة
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:مهام الخلنة  ) 2
يــ  ":  ال ابمام  "-

يــ لجنــة " ال المــام"ال ساه ة الج اعنة والفردية مف
ال"عــي  ال شــاركة مف

).خلنة(او كإطار هنظنمي " المام
نامج- نامج والتطرق بربعة نقط هيــ: الي  ي الي 

ال ســائل: (هناك من يرى عدم الدت رار مف

اهنجنة والثـــورة العربنـــة والتناقضـــات عل الصـــعند العـــالمي وان يـــدور) التنظن نـــة والدـــيت
ي نفس الحلقات

.النقاش مف
اهنجنة والثــورة العربنــة والتناقضــات عل(هناك من يتفق عل التطرق لثلثة نقط  الديت

ي الطــارات العاديــة لل نظ ــة ) الصعند العالمي
القنــادة(ويرى ان النقاش يجب ان يدور مف

)والخلنة
ف ومع العناض والتنارات السنادنة- ف السناديير ي ال عتقلير

:الع ل مف
ف وكنفنة التعامــل* ف السناديير ورة فتح نقاش داخل الفرع حول مسالة ال عتقلير نرى ضف

.مع ال ج وعة
فتـــــح نقاشـــــات مـــــع العناض والتنـــــارات ال تقدمـــــة داخـــــل ال ج وعـــــة مـــــن اجـــــل هحديـــــد*

ف وهطوير العلقات السنادنة ف السناديير ي ال عتقلير
ك مف .امكاننات الع ل ال شيت

يجب هتبع ابوضاع*
ها-  ي من الداخل والخارج والقنادة وغير

ي هأبت
.درادة ال قالت التت
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حول التـــــجــــــذر

ـــــ الـــــذي طرحتـــــه القنـــــادة الوطننـــــة وخلل التطـــــرق ال ـــــ إطـــــار نقـــــاش التحلنـــــل السناسي ي
مف

ف ان هنــــاك اشــــكالت هرهبــــط بوضــــعنة وضــــعنة ال نظ ــــة وال هــــام ال طروحــــة داخلنــــا هــــبير
ف ارهأينــــا فصــــلها عــــن مج ــــل ال نظ ــــة حالنــــا وال هــــام ال طروحــــة عل مناضــــليها الحــــاليير
هــــا اشــــكالت ههــــم كــــل الرفــــاق وهطلــــب خلصــــة النقــــاش وأننــــا اذ نطرحهــــا هنــــا فإننــــا نعتي 

ـــ فيهــــا بجديــــة وههــــم مســــتقبل هطــــور ال نظ ــــة ك نظ ــــة صــــلبة ومتجــــذرة ودــــط. التفكيـر
ف الفقراء .الطبقة العاملة والفلحير

اح الــذي جــاءت بــه القنــادة وقد أصبح طــرح ملحظاهنــا هــذه ذو اه نــة قصــوى بعــد القــيت
ي هتطلب نقاش هده النقطة بالذات 

).اي التجذر(الوطننة حول عقد ندوة للفروع والتت
ـــ التجـــذر ودـــط ـــ إطـــار التقينـــم الحـــالي ال ه ـــة الرئيســـنة ال وهي ي

لقـــد حـــددت ال نظ ـــة مف
فـــــ الفقــــراء وان ال قصـــــود بهـــــذا التجـــــذر هـــــو مــــن جهـــــة انخــــراط الطبقــــة العاملـــــة والفلحير
ــ بنــاء ال نظ ــة ومــن ثــم بنــاء ي

ف عامــة مف ف اللينينيير ف ال اركسيير ف وال ناضلير الع ال الطلنعيير

ي ــ واليــديولوح  وليتاريــا، ومــن جهــة ثاننــة هودــيع نفــود وهــأثير ال نظ ــة السناسي حــزب الي 
وقـــــد طـــــرح لنجـــــاز هـــــذه. ودـــــط الطبقـــــة العاملـــــة والج ـــــاهير الشـــــعبنة وقنـــــادة نضـــــالهها

ف ال ال ه ــــة، التحــــاق مناضــــلي ال نظ ــــة بالطبقــــة العاملــــة دــــواء كع ــــال او ك ســــتخدمير
ــ ثانويــة مقارنــة بالشــكل ابول وان مــا نريــد التطــرق النــه. جــانب اشــكال اخــرى ال انهــا هبفت

ف بالطبقة العاملة والع ل ودطها، فاذا هنا بالذات هو هذه النقطة اي التحاق ال ناضلير
ــ انجازهــا ليــس ي

كــانت هــذه ال ه ــة قــد طرحــت منــذ مــدة طويلــة، فإننــا نعتــي  ان التقــدم مف
يــ مــواقعهم ودــط الطبقــة العاملــة نظــرا لعــدم هوصــلنا

ا رغــم اننــا نجهــل واقــع الرفــاق مف كــبير
ء عن ذلك رغم اه نة ذلك ي

ال انه ومع ذلك فــان الواقــع يعــي  عــن نفســه فع لنــا. باي سر
يــ هــذا ال جــال

اننــا ل ننكــر ان ال ه ــة هتطلــب مجهــودات ضــخ ة وطــول. مــا زال جنيننــا مف
ال ان مـــــا نريـــــد اثـــــارة النتبـــــاه النـــــه هنـــــا هـــــو ان واقـــــع الج ـــــاهير. النفـــــس والع ـــــل الـــــدؤوب

ف التــدقنقات حــوله وإذا ي الاالب مــا نكــون جــاهلير
الشعبنة واوضاعها هتطور بشكل كبير مف
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يــ وضــعنة الته يــش الحالنــة عــن نضــال الج ــاهير
ادت ر الحال هكــذا فإننــا دــنبفت دائ ــا مف

ف ي ل ننكر انهــا. الشعبنة ضد اعدائها الطبقيير
ي ظل الوضعنة الذاهنة لل نظ ة والتت

لذا ومف
ف لــم ة مــن ال ناضــلير ي ظل التوجهات الحالنة فإننا نرى انه كــانت شــبه كــبير

جد مهزوزة ومف
تســــــتطع اللتحــــــاق بالطبقــــــة العاملــــــة فــــــانه مــــــن الــــــواجب علينــــــا تســــــجنل وقفــــــة جديــــــدة
ض ي هعــيت

لكتشــاف ادــباب ذلــك وكنفنــة التجــاوز ب عالجــة كــل الشــكالت والعراقنــل الــتت
ف ايجاد حلول لها .ال ناضلير

ــــــ مطروحــــــا لنــــــا هنــــــا كنفنــــــة القنــــــام بهــــــده ال ه ــــــة ذلــــــك انــــــه رغــــــم ان ال شــــــكل الــــــذي يبفت
يــ ع لنــة

يــ هــذه الع لنــة اي ال ســاه ة مف
ف للنخــراط مف الدتعداد الفعلي بغلب ال ناضــلير

ـــ مواقعهــــا فــــان اغلبهــــم ايضــــا لــــم يســــتطع هجــــاوز ـي
التجــــذر واللتحــــاق بالطبقــــة العاملــــة مف

يــــــ والواقــــــع الجت ــــــاعي ال حنــــــط بهـــــؤلء
الشـــــكالت العويصــــــة ال رهبطــــــة بالنت ــــــاء الطبفت

ف ي هربطــه بهــا علقــات معقــدة خصوصــا. ال ناضــلير
فهنــاك مــن جهــة عائلــة ال ناضــل والــتت

ــــ مــــورد عيشــــها، وإذا كــــان هــــذا ال ناضــــل بإمكــــانه ي
إذا كــــانت هعت ــــد علنــــه بشــــكل او بــــآخر مف

ــ غــالب ابحنــان ل ي ــت بصــلة للطبقــة ي
هــوفير هــذا ال ــورد مــن خلل ع لــه الــذي يكــون مف

ـــ وضــــعنة امننــــة. العاملــــة ـي
ـــ وضــــعنة كهــــذه صــــعب خصوصــــا إذا كــــان ال ناضــــل مف ان هاييـر

.مهزوزة منذ مرحلة نشاطاهه السابقة
ف ووضــعنة كهــذه ل هتيــح ي بناء ال نظ ة ك ســتخدمير

ف داه وا حالنا مف ان اغلب ال ناضلير
ـ نضــال الطبقــة العاملــة والرهبــاط الوثــق بالع ــال ـي

.لل ناضــل كــل المكاننــات للنصــهار مف
يـــ مؤدســـة ع النـــة فـــانه غالبـــا مـــا يكـــون مه شـــا عـــن الع ـــال

فحـــتت ولـــو كـــان مكـــان ع لـــه مف
يــ اغلــب الحنــان، وحــتت إذا هــوفرت) بالدارة مثل(

ويكون اهصاله بهــم صــعبا بــل ومراقبــا مف
المكاننات فإنهــا ل هخلــو مــن صــعوبات لن الع ــال غالبــا مــا ينظــرون ال علقتــه بهــم مــن
زاويــــــة نفعنـــــة خصوصـــــا إذا كـــــان اطـــــارا وبإمكـــــانه هقـــــديم تســـــهنلت معيشـــــنة لعامـــــل عل

ونه. حســـاب عامـــل آخـــر ـــ ـــ الدارة والع ـــال فـــانهم يحشر ف ك ـــا، ونظـــرا للعلقـــة ال تـــوهرة بير
ضــ ن هــده العلقــة اي انــه مــن جــانب الدارة ول يشــاركونه قضــاياهم الخاصــة مــن بــاب

ي به بعضهم للدارة. الحنطة والحذر
ي حالت اخرى رب ا يوسر

.ك ا انه مف
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يــ ان هكــون هنــاك امكاننــات لللتحــام بنضــال الطبقــة العاملــة مــن طــرف
ان كــل هــذا ل ينفف

، فالوضعنة داخل ال ؤدسات الع النة هختلف من قطـــاع ال ف بعض الرفاق ك ستخدمير
آخـــر، وهـــذه ال ه ـــة هتطلـــب التحليــــ بطـــول النفـــس، والحنطـــة وتســـخير كـــل المكاننـــات

ال ان مــــا ي كــــن ان هجــــزم بصــــحته هــــو ان. ال تــــوفرة لهــــا مــــن داخــــل ال ؤدســــة وخارجهــــا
التجــذر ودــط الطبقــة العاملــة بالع ــل ك ســتخدم فقــط طريــق طويــل جــدا وليــس وحــده

ي انجاز ذلك
.كفنل بالتقدم مف

ـــ نظرنـــا هـــو الطريـــق الصـــحيح ال ان هـــذا الطريـــق ايضـــا ي
ـــ مف مـــن هنـــا اللتحـــام بشـــكل مباشر

ف. ليــس بســهل ف ــن جهــة هنــاك الشــكالت الســابقة الــذكر وال رهبطــة بوضــعنة ال ناضــلير
ف صاار ف برجوازيير .ك ثقفير

ـــــ ي دـــــنلقاها كـــــل مناضـــــل اراد اللتحـــــاق ال باشر
وهنـــــاك مـــــن جهـــــة اخـــــرى الصـــــعوبات الـــــتت

ي وضعنة ابزمة الحالنـــة
.بالطبقة العاملة ال وهي مشكل ايجاد شال منادب خصوصا مف

وري بالنســـبة للرفــــاق ال ســـتعدين لللتحـــاق بالطبقـــة العاملـــة ان ــ مـــن هنـــا فـــانه مـــن الصـف

يــ
يــ دلــك مثل هنــاك مناضــل موظــف مف

هضع ال نظ ــة عل عاهقهــا مســؤولنة مســاعدههم مف
.قطاع غير ع الي اراد اللتحاق بالطبقة الع لة كنف يجب ان يتم دلك

هـــل بإمكـــانه اللتحـــاق بشـــكل فـــوري؟ دون ايـــة مشـــاكل ام علنـــه مثل النقطـــاع عـــن ع لـــه
وط اللتحــاق طــ شرــ ة انتقالنــة ل ــدة زمننــة معينــة هجعلــه يهتر ك ــا انــه. الســابق وال ــرور بفــيت

.يجب مساعدهه عل ايجاد الشال ال نادب
ــــ لللتحــــاق ــــ والرئيسي ط ابداسي هــــذا مــــن جهــــة ومــــن جهــــة اخــــرى يجــــب ان يكــــون الشرــــ
ط م كــن بال نظ ة هو الدتعداد الفعلي لللتحاق بالطبقــة العاملــة وان يكــون هــذا الشرــ
ــ ازمـــة ال نظ ـــة بتضـــخ ها ـي

ط لـــن يزيـــد ال مف ـــ التحقيـــق، لن عـــدم هـــوفر هحقيـــق هـــذا الشر
ف ف ال ثقفير .بال ناضلير

ــ ي
ــ ال خطــوة اولنــة علينــا ان نقطعهــا مف ــ حــد ذاهــه ف ــا هي ي

ان مه ــة التجــذر ليســت هــدفا مف
ورة نضــالنا فالتقــدم فيهــا دــنطرح اشــكالت اخــرى فلــن نتصــور ابــدا ان قلــب النت ــاء. دير

ضــنا ي هعيت
يـــ ل نظ تنــا هـــو ال شـــكلة الوحنـــدة الـــتت

ان انجـــاز ذلــك دــنكون فقـــط قــد. الطبفت

ي
ي موقعه التاريحف

ي اطاره السلنم ومف
ف ال ااربة مف ف اللينينيير ويجب. جعل نضال ال اركسيير
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ف ال نتصـــــــور ان كـــــــل الع ـــــــال هـــــــم ماركســـــــيون لينينيـــــــون بـــــــالولدة بـــــــل ان عل ال اركســـــــيير
عــات اليديولوجنــة مــن اقصــاها ي يننــة وهطرفــا ال اقصــاها ف ــ ان يصــارعوا كــل اليف ف اللينينيير
ق الطبقــة العاملــة ي وادتسلمي فــالفكر الســائد يخــيت

ماامرة مرورا بها هو اصلحي او خرامف
ها بل علينا ان نستوعبها بكل هفاصنلها .نفسها وعلينا ال نقدس وضعنة هط ح ال هايير

ف عل الع ــــــل ودــــــط الطبقــــــة العاملــــــة عليهــــــم ان يطرحــــــوا* فير بالنســــــبة للرفــــــاق ال شرـــــــ
ــ هــذا ال جــال مه ــا ي

ــ مه تهــم وان يزودونــا بكــل هجــاربــهم مف ي
ضــهم مف ي هعيت

الشــكالت الــتت

ء معلــم ج ــاعي يــ
كــانت جزئنــة وبســنطة لتع نــم الدــتفادة، فال نظ ــة اول وقبــل كــل سر

ورة هجربتنا الطويلة والشاقة .فلنضع هجاربنا رهن اشارة الكل لتنصهر ض ن دير
 

ه ال محاولـــة لي هقـــدم ان مـــا طرحنـــاه هنـــا حـــول الشـــكالت ال رهبطـــة بالتجـــذر ل نعتــــي 

يــ
باي حال مــن ابحــوال اجابــة واضــحة ونهائنــة عل هلــك الشــكالت، لــذا وحــتت ل نبفتــ مف

حلقة مفرغة وكخلصة لنقاشنا حول هذه ال سالة والذي دنست ر فنــه، نطــرح الســؤال

ــ: التــالي ــ اول وبشــكل غير ــ ال نظ ــة لل ســاه ة بشــكل مباشر ي
ــ امكاننــات كــل عضــو مف مــا هي

ي ع لنة التجــدر
وان هــوفر الجابــة الواضــحة عل هــذا الســؤال يعتــي  خطــوة. مباشر ثاننا مف

ي طريق انجاز مه تنا هلك
.مه ة مف

 
لجنة نضال

1982  ابريل 
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.  حول كيفية التعامل مع النصوص

:  هقديم
ي) الوثائق(ان للنصوص  :  اه نة النصوص ، الج ــاهير ي نشــاطنا الــداخلي

اه نة قصوى مف
ـــــ مسلســــــل اعــــــادة بنــــــاء منظ تنــــــا دنادــــــنا، ـي

ي باعتبارهــــــا هنــــــدرج آننــــــا مف والشــــــبه ج ـــــــاهير
فــ مــن يــ الع ــال والفلحير

ايديولوجنا وهنظن نا، ك نظ ة شيوعنة صلبة ومتجذرة ادادا مف
وط الع ــل فــ اطــارات ال نظ ــة واعضــائها نظــرا لشرــ جهــة، وباعتبارهــا تشــكل اداة وصــل بير

.الشي ال فروض علينا من طرف الطابع الق عي للنظام من جهة اخرى
كنف يجب اذن، ان نتعامل مع النصوص حتت نجعل منهــا فعل اداة كفاحنــة: الشكالنة

ي بلورة خط دناسي بروليتاري فعل، من شــانه ان يلــف حــوله اودــع
قادرة عل الدهام مف

يـــ
ـــ والفعـــال مف ـــ مقـــدمتها الطبقـــة العاملـــة، مـــن اجـــل الدـــهام الفعلي ي

الج ـــاهير الكادحـــة ومف
وليتــاري كــأداة دنادــنة مــن اجــل انجــاز مهــام الثــورة الوطننــة الدمقراطنــة بنــاء الحــزب الي 

اكنة .الشعبنة عل طريق الثورة الشيت
ان ال بـــدأ العـــام الـــذي يجـــب ان يحكـــم هعاملنـــا مـــع النصـــوص هـــو الفعالنـــة،: ال بـــدأ العـــام

ـــــ ي
ـــــ البلد مف ي

ـــــ الـــــدائر مف ي
ـــــ الصاع الطبفت ي

ـــــ ان هتحـــــول وثائقنـــــا ال قـــــوة ماديـــــة فاعلـــــة مف ب عتف
ي نســـ يها

يــــ ل نظ تنـــا، والـــتت
اق الصاع الطبفت ــ ذلــــك هجلنـــات اخـــيت ـي

الهجـــاه الثـــوري، ب ـــا مف
.الصاع السناسي الداخلي: عادة

. ما هي ان متطلبات هحقيق هده الفعالنة ال نشودة
: ال تطلبات

ـــ لقــــاء الطــــارات لتــــدارس ال ه ــــات والشـــــكالت السنادــــنة-ا ـي
فـــــ ابوفــــر مف هخصــــنص الحير

ي ي والشـــبه ج ـــاهير ـــ الج ـــاهير ـــ نشـــاطنا السناسي ي
ضـــنا مف ي هعيت

التنظن نـــة ال ل ودـــة الـــتت

ي ــ اليــديولوح  ، والحنلولة دون هحويل هذه الطارات ال حلقات التكوين السناسي اليومي
.او ال حلقات مثقفنة عاجزة عل الضطلع ب هامها الثورية
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ي هتــــــوفر عليهــــــا-ب
ــــــ ال ركزيــــــة الــــــتت هــــــوفر كــــــل إطــــــار عل لئحــــــة النصــــــوص ال ركزيــــــة والاير

ال نظ ـــة، حـــتت يت كـــن كـــل إطـــار وكـــل عضـــو فنـــه مـــن برمجـــة درادـــتها وهوظنفهـــا حســـب
ورة هحديــــــــد ـــــــ خصوصــــــــنة ال هـــــــــام ال لقـــــــــاة عل عـــــــــاهقه، ع ل ب بـــــــــدأي التخصــــــــص وضـف

.الولويات
ورية حــــتت يت كــــن كــــل إطــــار مــــن الحصــــول عل-ج ــ وط ال اديـــة والتقننــــة الصـف ــ هــــوفير الشـر

وعل عـــــــدد كـــــــاف مـــــــن نســـــــخ الوثـــــــائق. نســـــــخة واحـــــــدة مـــــــن الوثـــــــائق ال ركزيـــــــة الداخلنـــــــة
ية، اي ب عدل نسخة لكل عضو ية والشبه الج اهير .الج اهير

I ( مسالة الصناغة:
ــــ شــــكلها ال كتــــوب(إذا كنــــا نؤكــــد عل اولويــــة ال  اردــــة عل النظريــــة : مقدمــــة نظريــــة ي

)مف
باعتبارهـــــا جـــــزء ل يتجـــــزأ مـــــن فـــــن الثـــــورة، فلنتجـــــرأ عل الكتابـــــة ك  اردـــــة نضـــــالنة، بنهـــــا

فــ بالضــعف الكــبير ل ســاه ة. بالذات مه ة نضــالنة ذلــك ان الواقــع الحــالي ل نظ تنــا يت ير
ــ الـــدي قراطي الـــداخلي  ــ الصاع السناسـي ـي

ــ) عـــي  الشـــيوعي(غالبنـــة اعضـــاء ال نظ ـــة مف ـي
ومف

عــن... وذلــك مــن خلل هزويــدها بال قــالت والتحقنقــات" ال ابمــام"الجريــدة ال ركزيــة 
عنـــدما نقـــول ضـــعف. اوضـــاع وكفاحـــات الج ـــاهير الكادحـــة وعل رادـــها الطبقـــة العاملـــة

ـ بــذلك ـي
ي اعــدهها. الدــهام بشــكل مكتــوب: الدــهام نعتف

وقــد ظلــت اغلبنــة النصــوص الــتت
ال نظ ــــة لحــــد الن مقتصة عل اجتهــــادات بعــــض الرفــــاق ال حــــدودين ومــــن هنــــا يجــــب
يـــ برنامـــج النقـــاش

علينـــا ان نبـــدي وجهـــة نظرنـــا بشـــكل مكتـــوب حـــول كـــل النقـــط الـــواردة مف

ــــ الــــداخلي وإذا كــــان ابــــداء وجهــــات النظــــر بشــــكل شــــفوي مســــالة ايجابنــــة، فــــان. السناسي

ي هقديم الصاع الــدي قراطي الــداخلي وبالتــالي
ورية حتت هصبح فاعلة مف كتابتها مسالة ضف

ــ ي
ــ نقــد واغنــاء خــط ال نظ ــة ب ــا يســاهم مف ي

حــتت يتح ــل كــل رفيــق ومناضــل مســؤوليته مف
هها .هنويرها وبليت

حقــا وواجبــا عل كــل منــا، فنجــب علينــا مــن) ابــداء وجهــة نظــر مكتوبــة(وإذا كــانت الكتابــة 
جهـــة اخــرى، ان نركــز كتاباهنــا شــكل ومضــ ونا بحنـــث يجــب ان نتطــرق ال ال وضــوعات

ـــ ي
ء الـــذي مـــن طـــبنعته ان يســـاهم مف ـــ ي

ي ههـــم القضـــايا الجوهريـــة وال هـــام العاجلـــة، السر
الـــتت

ة الشيوعي ــ السلسلة الجديدة ( عدد  ي ــ نشر
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ـــــ بروليتـــــاري فعل، ك ـــــا يجـــــب ان هكـــــون كتابتنـــــا مركـــــزة ومبســـــطة عل بلـــــورة خـــــط دناسي
.مستوى صناغتها

، ف وإذا كـــــانت الصـــــناغة الفرديـــــة ل هطـــــرح ال بعـــــض ال شـــــاكل، لبعـــــض الرفـــــاق وال ناضـــــلير
ي يجــــــــب اعطائهــــــــا- وال  كــــــــن هجاوزهــــــــا مـــــــع ال  اردـــــــة، فــــــــان الصــــــــناغة الج اعنــــــــة

والــــــــتت
ء الــذي ينعكــس- الدبقنة يــ

، السر يــ واقــع منظ تنــا الحــالي
فإنها هطرح اشكالت مل ودة مف

، ك ســـــــاه ة. دـــــــلبنا عل الســـــــير العـــــــادي لنشـــــــاطنا ــــــ التـــــــالي اح الع لـي لـــــــذا نتقـــــــدم بـــــــالقيت
ي حل هدا الشكال

.متواضعة منا مف
ح ي الوقت الذي يطرح عل أحد اطارات ال نظ ــة صــناغة وجهــة نظــر او: ال نهج ال قيت

مف
وع ارضنة الخ ي نظرنا هو التالي) كإطار(بشكل ج اعي ... مشر

:فان ال نهج السديد، مف
وع النص بشكل ج اعي* هحديد ال حاور الرئيسنة ل شر
.مناقشة هلك ال حاور نقطة نقطة مع تسجنل خلصات النقاش*
وع صناغة اولنة* .هكلنف أحد اعضاء الطار بإنجاز مشر
.مناقشة الصناة ابولنة ال عدة من طرف العضو ال ذكور*

ــ ال ال نظ ــة، امــا إذا حصــل خلف حــول وإذا هــم الهفــاق عل هلــك الصــناة هبلــغ ك ــا هي
يــ نفــس النســخة، او هضــاف عل شــكل اضــافات

بعض الصيغ او بعض ال واقف فتعدل مف
ي نهاية النص، ربحا للوقت، قبل ان تسلم لل نظ ة

.او هعديلت او هحفظات مف
يــ العــدد

وع الوليــ النــص مف طــ العضــو ال كلــف بصــناغة ال شرــ ي ان يهتر ودــنكون مــن اليجــاب 
.ال طلوب من النسخ

II (  مسالة التوزيــــع :
ـــ اه نـــة خاصـــة بالنســـبة للوثـــائق: اه نـــة قضـــنة التوزيــــع  )1 مســـالة هوزيــــع الوثـــائق هكتسي

يــة بصــفة خاصــة، بحنــث يجــب علينــا ان نع ــل، مــن جهــة، يــة والشــبه الج اهير الج اهير
ف بابمر  الج اهير الوادعة بالنسبة للوثائق(عل ايصالها ال أكي  عدد م كن من ال عنيير

يـــة ف بالنســـبة للوثـــائق الشـــبه ج اهير يـــة، وكـــل العـــاطفير ، ويجـــب علينـــا مـــن جهــة)الج اهير
ــــ منظ تنــــا واعضــــائها –امننــــا ــــ. فالتنــــاقض دقيــــق اذن- اخــــرى، ان هحصي ي

وحــــوله ي كــــن مف
ـــــ ذات الـــــوقت ي

ـــــ نظرنـــــا. ابـــــداعنا بدـــــالنب ع ـــــل حازمـــــة ومرنـــــة مف ي
ـــــ ال بـــــدأ العـــــام، مف ويبفت

ة الشيوعي ــ السلسلة الجديدة ( عدد  ي ــ نشر
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ــــ ادــــلوب: لنتعامــــل مــــع هــــذه ال ســــالة الع ــــل مــــن اجــــل ايجــــاد شــــبكات هوزيــــع حــــتت يبفت
.التوزيــــع ال باشر جد محدود

:كنفنة هوزيــــع الوثائق رهينة بطبنعتها: كنفنة التوزيــــع)2
ل ه ر ال عي  القنوات التنظن نــة العاديــة، دــواء كــانت مركزيــة او غيرــ: الوثائق الداخلنة-ا

.مركزية
ء كالسابقة: الوثائق الشبه داخلنة-ب ي

.نفس السر
ية-ج ء ك : الوثائق الشبه ج اهير ي

ية" د"نفس السر .الوثائق الج اهير
يــة-د فــ ال نظ ــة والج ــاهير الوادــعة: الوثــائق الج اهير ورة ايجــاد شــبكات التوزيــــع بير .ضفــ

وط المننــــة ــــ ي هتــــوفر فيهــــا الشر
ــــ يجــــب ان ل ي ــــارس ال مــــع العناض الــــتت اليصــــال ال باشر

ورية ي لل نظ ة. الصف
وط هختلف حسب الظرف السناسي العام والظرف الذابت هذه الشر

ي والقطاعي وحسب طبنعة كل قطاع
.عل الصعند ال نطفت

III (مسالة التوقنعات
يـــــ كـــــل حالـــــة ينطلـــــق مـــــن كـــــون: اشـــــكالنة التوقنعـــــات  -

ان مـــــا يحـــــدد اختنارنـــــا للتوقنعـــــات مف
ـــ العـــام يقـــع عل ال نظ ـــة، ومـــن هنـــا نعتـــي  ان وجهـــات النظـــر مســـؤولنة التـــوجه السناسي
ي ال نظــــــم مــــــن طــــــرف الخاصــــــة يجــــــب ان هــــــدخل ضــــــ ن الصاع الــــــدي قراطي الج ــــــاهير

ـــ انـــه ل يجـــب ان يتـــم هصيف وجهـــات النظـــر الخاصـــة ال ضـــ ن هـــذا. ال نظ ـــة ي
م ـــا يعتف

يـــــة، امـــــا بالنســـــبة. الصاع ال نظـــــم يـــــة والشـــــبه ج اهير هـــــذا بالنســـــبة للنصـــــوص الج اهير

ــ الصاع الــداخلي ي
ورة هالنب الع ل الج اعي مف للنصوص الداخلنة فان منطلقاهنا هي ضف

ي
، والجتهــادات الج اعنــة عل الفرديــة م ــا بإمكــانه جعــل حــد للزعامتنــة الــتت الــدي قراطي

ـــ داخـــل ال نظ ـــة وضـــ ن هـــذا الهـــدف يـــدخل عـــدم اهفاقنـــا عل التوقيـــع ي كـــن ان هتفسر
.بابد اء ال ستعارة

:  ب اذا نوقع  -
:النصوص الداخلنة*
القنـــــــادة الوطننـــــــة، القنـــــــادة(هوقـــــــع بادـــــــم الهيئـــــــة القناديـــــــة ال ســـــــؤولة عنهـــــــا : ال ركزيـــــــة-

).ال حلنة
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ـــــ مركزيـــــة- فرديـــــة ام ج اعنـــــة، هوقـــــع بالوضـــــع التنظنميـــــ للفـــــرد او للطـــــار ال ناضـــــل: الاير
).مناضل، رفيق، لجنة النضال، خلنة(

ي هذه الحالة ل نتفق مع التوقيع بادم مستعار دواء بفراد او الطارات
.مف

ية* : النصوص الج اهير
يــ": ال ابمام"بخصوص -

يجب التأكنــد هنـا انــه بالنســبة للقــارئ ع ومــا ان كــل مـا ينشرــ مف
ـي ركـن خـاص " ال ابمام"

ـي قضـايا النضـال الثـوري(اللهم إذا مـا كـان يوجـد مف
او) ركـن آراء مف

ي يســـبقها هقـــديم
ة عـــن وجهـــة نظـــر خاصـــة. النصـــوص الـــتت مـــن هنـــا فـــان النصـــوص ال عـــي 

فـــ هوقـــع يـــ حير
يـــ ركــن خـــاص دـــواء بتوقيـــع مســـتعار او موقعــة ب ناضـــل، مف

يجـــب ان هنشرـــ مف
ي النصــــوص امــــا ب ناضــــل 

نصـــوص هعــــي  عـــن" (ال ابمــــام"او ب نظ ــــة ) هحقيــــق مثل(بــــامت
).مواقف ال نظ ة

ية ابخرى-  امــا انهـا هعــي  عـن وجهــة نظـر ال نظ ـة وهوقــع: بخصوص النصوص الج اهير
ــ هــذه الحالــة ب نظ ــة  ي

ف لل نظ ــة" ال ابمــام"مف وامــا انهــا وجهــة نظــر مناضــل او مناضــلير
ف .ولكنها ليست بعد وجهة نظر ال نظ ة ي كن هوقنعها ب ناضل او مناضلير

هوقـــع امـــا بال نظ ـــة وامـــا تســـلم عل ادـــاس انهـــا وجهـــة نظـــر: النصـــوص الشـــبه داخلنـــة- 
.خاصة بدون هوقيع

يــــة- ف ثل. هختلــــف مســــالة التوقيــــع هنــــا حســــب عــــدة عوامــــل: النصــــوص الشــــبه ج اهير
ـــــ  مثل وجهـــــة نظـــــر حـــــول الع ـــــل داخـــــل(ي كـــــن ان ل هوقـــــع او هوقـــــع ب ناضـــــل دي قراطي

.قاعدي) او مج وعة طلبة(او بطالب ) القطاع التعلنمي
IV (  كنفنة هنظنم النقاش حول النصوص
ي هتوفر عليها ال نظ ة  ) 1

:  هل نحن ملزمون بتنظنم النقاش حول كل النصوص التت
التنظن نـــــة اليومنـــــة مـــــن جهـــــة،/ طبعـــــا ل، ل ـــــاذا امـــــام هعقـــــد وجســـــامة ال هـــــام السنادـــــنة

يــ الصاع
ي نتوفر عليها من جهة أخرى، ل يســعنا اذا اردنــا فعل الفعــل مف

وغزارة الوثائق التت
ـــ الهجــــاه الثــــوري الســــديد، ال ان نركــــز طاقاهنــــا النضــــالنة عل ـي

ـــ البلد مف ـي
ـــ الــــدائر مف ـي

الطبفت
النضـــــالت اليومنـــــة ب ختلـــــف اشـــــكالها داخـــــل الج ـــــاهير ابدادـــــنة وعل رادـــــها الطبقـــــة
ي بداية هذه ابرضنة الحنلولة دون

ء الذي يتطلب، ك ا دبق ان دجلناه مف ي
العاملة، السر
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ــ هحــول اطــارات ال نظ ــة عل مختلــف ال ســتويات التنظن نــة ال حلقــات هكــوين دناسي
، او ال حلقات نقاش عقن ة ي .ايديولوح 

ي نحــــن مطــــالبون بتنظنــــم النقــــاش
لــــذا يتــــوجب علينــــا القنــــام بع لنــــة فــــرز للنصــــوص الــــتت

.ما هي اذن، مقاييس انجاز هذه ال ه ة. حولها
/كــل فــرع. هحدد ال نظ ة برنامجا للنقاش الداخلي يراعيــ خصوصــنة: الوثائق الداخلنة*

ي
نامج يجب ان ينطلق من ال هام العاجلــة لل نظ ـة ومـن الشـكالت الفعلنـة الـتت بهذا الي 

وي كن لكــل إطــار ان يضــنف. هواجهها وهو من جهة اخرى الزامي لكل الطارات ال نظ ة
نامج نصا او نصوصا يرى اه نة نقاشها .لهذا الي 

:الوثائق الاير داخلنة*
شـــنحات وهنظنـــم النقـــاش حولهـــا: الوثـــائق الشـــبه داخلنـــة-  ـــ برنامـــج اليت ي

يجـــب ادراجهـــا مف
ف لللتحاق بال نظ ة ي إطار اعداد ال رشحير

.باعتبارها هدخل مف
يــة-  يــة والشــبه ج اهير ي نقاشــها مــع افــراد الشــعب: الوثــائق الج اهير دــنكون مــن اليجــاب 

ــــ بنــــا والــــذين يتوصــــلون بهــــا، ههــــدف معرفــــة انتقــــاداههم وآرائهــــم حــــول القضــــايا ف ال رهبطير
لكــن ل ي كــن ان يتــم ذلــك ال مــع الحــالت ابكــي  هقــدما وادــتعدادا لخــوض. ال طروحــة

.النضال
:كنف ي كن ان ننظم النقاش حول النصوص داخل اطارات ال نظ ة) 2

ي نظرنا مرهبط بحجم النص
:ان ال قناس ابداسي مف

ة(بالنسبة للوثائق ال ركزة -1 ح ابدلوب التالي) او القصير :نقيت
.قراءة ج اعنة اولنة للنص بكامله .
.ابداء ال لحظات العاملة وتسجنلها من طرف ال قرر .
مـــــــع هكلنـــــــف ال قـــــــرر بتســـــــجنل) او فكـــــــرة فكـــــــرة(قـــــــراءة ومناقشـــــــة النـــــــص فقـــــــرة فقـــــــرة  .

.ال لحظات
.بشكل دوري صناغة الخلصات الج اعنة) ال قرر(هكلنف أحد اعضاء الطار  .

:بالنسبة للوثائق ال طلوبة- ب
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كــل عضــو يــدرس النــص عل حــدة ويســجل ملحظــاهه وخلصــاهه بشــكل دقيــق وواضــح .
.لتفادي القراءة الج اعنة

.مناقشة الخلصات بشكل ج اعي مع الحتكام للنص اذا اقتصف الحال .

تسجنل ال لحظات والخلصات .

.بشكل دوري، بصناغة الخلصات الج اعنة) ال قرر(هكلنف اعضاء الطار  .
v (مسالة الحسم
وطنا الحالنـة-1 يــ شـر

اذا كــان هـدفنا مـن هنظنـم الصاع الـدمقراطي حــول: اه نة الحسـم مف
اهنجنة/اليديولوجنــــــــة/القضـــــــايا السنادـــــــنة التنظن نـــــــة التكتنكنـــــــة عل مســـــــتوى/الدــــــــيت

ههـا ي منظ تنا مـن اجـل هنويرهــا وبليت
ال نظ ة ككل عي  الشيوعي هو احداث قفزة نوعنة مف

ـــــــ  ة خطهـــــــا السناسي ـــــــ ال ركـــــــزي، ال  اردـــــــة(مـــــــن خلل هنـــــــوير وبلـــــــيت اي التـــــــوجه السناسي
وهركيبتهـــا الطبقنـــة، حـــتت نجعـــل منهـــا فعل منظ ـــة شـــيوعنة) النضـــالنة اشـــكال وادـــالنب

، فإننــا لــن نتقــدم خطــوة واحــدة ال ــ ف يــ الع ــال والفلحير
صــلبة صــامدة ومتجــذرة ادادــا مف

ذم وضــــعف اع ــــق واخطــــر ــــ ــــ اهجــــاه تشر ي
ــــ- المــــام – بــــل دنســــير مف ي

اذا نحــــن لــــم نحســــم مف
.القضايا الجوهرية ال تعلقة بال واقف ال ركزية لل نظ ة وهوجهها ال ركزي العام

ــــ التنظنـــــم، انســـــجاما- ه اشـــــنا مـــــع ال بـــــادئ ال اركســـــنة: كنفنـــــة الحســـــم- 2 ـي
اللينيننـــــة مف

بابخص مع مبدأ ال ركزية الدي قراطنة، نعتي  ان ال ؤه ر هــو اعل هيئــة هقريريــة هحســم
يـــــ. التـــــوجه السناسيـــــ العـــــام لكـــــل منظ ـــــة او حـــــزب ثــــوري

وباعتبـــــار انـــــه يســـــتحنل ذاهنـــــا، مف
وطنا الراهنـــــة عقـــــد مـــــؤه ر فـــــان الشـــــكال ـــــ ـــــ عقـــــد نـــــدوات متوازيـــــة عل- شر ي

نجـــــد حلـــــه مف
وطنا الراهنــــة ــــ ــــ شر ي

ــــ. مســــتوى الفــــروع، ونعتــــي  ان هــــذه ال ســــالة م كنــــة التطــــبيق مف ويبفت
ورية وطها السنادــنة والتنظن نــة والتقننــة الصفــ ــ بتــوفير شرــ ف ــ. هطبنقهــا رهير ك ــا نعتــي  غير

وط، بــل يجــب الحســم يــ انتظــار هــوفير هلــك الشرــ
ي اليــدي مف

صــحيح ه امــا ان نبفتــ مكتــومف
.ثم الحسم

ـ الــداخلي الــدي يهــم قضــايا نامــج السناسـي ـ انجــاز الي  ـي
عت منــذ مــدة مف ان ال نظ ــة قــد شرــ
ية، وهقــدم النقــاش  نامــج ال ــذكور، لكــن لــم(جوهريــة ومصــير الصاع حــول بعــض نقــط الي 

ء ي
).يحسم اي سر
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ــــ حســـــم الصاع هـــــو التصـــــويت لكـــــن كنـــــف ي كـــــن ـي
ــــ مف ان ابدـــــلوب الـــــدي قراطي الرئيسـي

ــ ظــروف الع ــل الشي ي
نعتــي  ان التصــويت ي كــن. ع لنــا، العت ــاد عل هــذا ابدــلوب مف

:هطبنقه بالشكل التالي

يــــ
حــــة مـــن طـــرف القنـــادة الوطننـــة عل كــــل الطـــارات مف هع نــــم مشــــاريــــع الرضـــنات ال قيت

ي يجــــب ان يســــتارقها نقاشــــها مــــن
نفــــس الــــوقت، مــــع هحديــــد مســــبق وموحــــد لل ــــدة الــــتت

ـــ نفـــس الـــوقت، حـــتت ي كـــن للجـــن ي
ي هصـــبح ملزمـــة بـــالرد عليهـــا مف

طـــرف كـــل الطـــارات الـــتت
وهركنــــب ملخــــص لهــــا يعكــــس بأمانــــة) الج اعنــــة والفرديــــة(الفــــروع ان هــــدرس كــــل الــــردود 

كنب ي هصـــبح بـــدورها ملزمـــة بـــيت
الهجـــاه العـــام داخـــل كـــل فـــرع، لتبلـــغ للقنـــادة الوطننـــة الـــتت

ي
وع عل ضـــــوء النتقـــــادات والتطعن ـــــات الـــــتت ـــــ ملخصـــــات الفـــــروع واعـــــادة صـــــناغة ال شر

زودهــه بهــا القواعــد، ولتعنــد هوزيعهــا عل الفــروع مــن اجــل اجــراء ع لنــة التصــويت داخــل
ي هعلـن النتائـج

ي هبلـغ النتائـج للقنـادة الوطننـة الـتت
اف لجـن الفـروع الـتت الطارات هحـت اشـر

.النهائنة عل اع دة الشيوعي او عل شكل هع نم
ي ي كــــن ان هكــــون

ــــ كــــل القضــــايا الــــتت ي
ــــ ان التصــــويت ليــــس بالحــــل الســــحري للحســــم مف غير

.موضع خلف
ي ل يتوصــــل بهــــا ال اعضــــاء ال نظ ــــة: ملحوظــــة

ــــ بالوثــــائق الداخلنــــة هلــــك الــــتت ي
رفــــاق: نعتف

ف .ومناضلير
ف: الوثائق الشبه داخلنة ف ال رشحير ي نوصلها ال ال ناضلير

.هي التت
ية ف: الوثائق الشبه ج اهير ي هكون موجهة بابداس ال العاطفير

.هي التت
يــة ي يجــب الع ــل عل ايصــالها بودــع الج ــاهير الكادحــة وعل: الوثــائق الج اهير

ــ الــتت هي
.رادها الطبقة العاملة

اح ي ان هــــوفر ال نظ ــــة اربعــــة : اقــــيت ي ههــــم) 4(دــــنكون مــــن اليجــــاب 
نســــخ مــــن الوثــــائق الــــتت

يــ صـناغات هت اسرــ مـع ال ســتويات ابربــع
اهنجنة مف العديد من القضـايا السنادـنة والدــيت

ي
ف للدهام مف ف والدمقراطيير ف الثوريير السابقة الدكر، حتت نفتح ال جال امام كل ال ناضلير

اهنجنة دديدة .بلورة خط دناسي بروليتاري، وخطة اديت
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بخصوص النقابة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم

ف بـــــل التطـــــرق ال مـــــا بعـــــد؟؟؟ ليـــــس الاـــــرض مـــــن هـــــذه الفقـــــرة هـــــو شد هاريــــخ ال ركزيـــــتير
بخصـــوص النقابـــة الوطننـــة للتعلنـــم التابعـــة للكنفدرالنـــة الدمقراطنـــة للشـــال والجامعـــة

ي للشال .الوطننة للتعلنم التابعة للهحاد ال ارب 
ي: منذ هأديسها وهي هتكون من ثلثة نقابات: الجامعة الوطننة للتعلنم

-التعلنم البتــدابط
ــــ دــــنة . التعلنــــم العــــالي- التعلنــــم الثــــانوي ــــ مؤه رهــــا ابخير ي

ــــ 76/77ومف ي
هقــــرر ج عه ــــا مف

ي نظرنـا
مـرده ال النضـالنة- الجامعة الوطننة للتعلنم بادتثناء العالي وكان هذا الجراء –مف

ي كــانت غالبنــة اعضــائها ل تشــاطر
ي امتــازت بهــا النقابــة الوطننــة للتعلنــم الثــانوي والــتت

الــتت
ـــ للشـــال ي ـــ للشـــال مـــن فـــرض. قنـــادة الهحـــاد ال ارب  ي وقـــد ه كنـــت قنـــادة الهحـــاد ال ارب 

ف هحــــت النقابــــة هــــذا الجــــراء نظــــرا لنســــحاب الخــــاطط للعناض الدي قراطنــــة ال نضــــويير
هكــــذا هــــذه الجامعــــة هــــرزح. الوطننــــة للتعلنــــم الثــــانوي التــــابع للجامعــــة الوطننــــة للتعلنــــم

ــــــ للشــــــال بادــــــتثناء اقلنــــــة مــــــن حــــــزب التقــــــدم ي هحــــــت القنــــــادة ابحاديــــــة للهحــــــاد ال ارب 
ـي للشـال والعناض الدي قراطنـة منـذ ال ـؤه ر ابخيرــ ف الهحاد ال ارب  وبقنت القطنعة بير

.واذ ذاك جنـدت هـذه العناض كـل طاقاههـا مـن اجـل احنـاء الجامعـة مـن جديـد. 78دنة 
ة دعايـــة مه ـــة وبالفعـــل ه كنـــت مـــن خلـــق مج وعـــة مكـــاهب نقابنـــة، ولعبـــت هـــذه ابخيرـــ
ـــــ ف حنـــــث ادـــــتطاعت ان هجلـــــب ال صـــــفوفها عـــــدد هـــــام مـــــن رجـــــال التعلنـــــم، ونأخـــــذ بعير

ة هنهـــار، وهكـــذا جوازيـــة الصـــاير ائنة للي  ـــ ـــ حنـــث كـــانت القـــوة الشر ي
العتبـــار الحنـــف الطبفت

ول ــا رات. فــرع البنضــاء: عقــدت عــدة هج عــات ببعــض فــروع الجامعــة الوطننــة للتعلنــم

ـي
قنادة الجامعة الوطننة للتعلنم ان زمام ابمر بدا يفلت من يدها دـارعت ال التـدخل مف
.التج عـــات وتســـب العناض الدمقراطنـــة وهنعتهـــم بنعوهـــات رخنصـــة وكـــدا الدـــتفزازات

ـ العتبــار ـف اب وعــوض أخــد راي رجــال التعلنــم بعير ـ ـ هج ــع عــام كــان الكــل ينــادي بإضـف ـي
ومف

ـي
هرع ال دعو بنعدي الكاهب العام للجامعة الوطننة للتعلنـم ال ال نصـة واخـد يسـتهزأ مف

الج ــــع العــــام ويســــتفز العناض الدي قراطنــــة بــــان ل يتخــــذ اي قــــرار دون ادتشــــارة قنــــادة
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يــــ للشــــال اب مســــاء يـــوم. الهحــــاد ال ارب  ــ الضــــوء ابخصفــــ للضفــــ وبعـــد الدتشــــارة اعظـي
، هــرى كنــف يتــم هبليــغ هــدا القــرار ال رجــال التعلنــم فــ اب مســاء الثنير الســبت للقنــام بإضفــ
اب امـــــا فن ـــــا يخـــــص النشـــــطة ـــــ ـــــ هنفنـــــذ الضف ي

وهكـــــذا لـــــم هـــــدخل اي مؤدســـــة هعلن نـــــة مف
ء يذكر ي

.الثقافنة فل سر
ت عــــدة بنانــــات هتهــــم فيهــــا رجــــال التعلنــــم :1979  ابريــــل    10  نشــــاط الجامعــــة بعــــد  ــــ نشر

بال اــــــــــامرة النقابنــــــــــة وهــــــــــدعو ال احنــــــــــاء الجامعــــــــــة، وبعــــــــــد اغلق مقــــــــــرات الكنفدرالنــــــــــة
ـــــ  ي

يونيـــــو، هـــــدعو النقابـــــة الوطننـــــة للتعلنـــــم رجـــــال التعلنـــــم ال 20الدمقراطنـــــة للشـــــال مف
اللتفاف حولها قصد هجاوز الوضع الراهن، وهنا هطرح عدة ادــئلة عل دـبنل ال ثــال ل

ب الرصــــند. الحص نــــورد ال يــــراد التلعــــب مــــن جديــــد بــــابطر الدي قراطنــــة ـــ آل يــــراد ضـف
.النضالي للنقابة الوطننة للتعلنم التابعة للكنفدرالنة الدمقراطنة للشال

ال ي كن ادتالل هذا لصالح الوحدة النقابنة
:النقابة الوطننة للتعلنم التابعة للكنفدرالنة الدمقراطنة للشال

يـــ مرحلـــة معينـــة م ـــا اعظ الهحـــاد
لقـــد ادـــتطاعت ان هجلـــب اليهـــا جـــل رجـــال التعلنـــم مف

ة ابدادـــــنة لبنـــــاء مركزيـــــة جديـــــدة الكنفدرالنـــــة ـــــ ف ـــــ يجعـــــل منهـــــا الركير اكي فرصـــــة لكي الشـــــيت
.الدمقراطنة للشال

ي قــــام بهـــــا الــــدي قراطيون والجامعــــة
لقــــد اغتن ــــت النقابــــة الوطننــــة للتعلنـــــم التعبئــــة الـــــتت

يــ مـارس 
اير ثــم مف يــ فــي 

اب مف ونظــرا 79الوطننــة للتعلنــم وجنــدت كــل طاقاههــا لتنظنــم الضفــ
اب وقـد كـان ناجحـا  ـي  90لنتشار جريدة ال حرر ادـتطاعت ان هنظـم الضـف

ابول 100مف
ي  24

.داعة 48والثابف

ــ ـي
وهكـــذا شـــلت الجامعـــة الوطننـــة للتعلنـــم وادـــت رت التعبئـــة انشـــاء ال كـــاهب النقابنـــة مف

يـــ ج يـــع ال ـــدن، وأصـــبح اغلـــب رجـــال التعلنـــم
ال ؤدســـات، عقـــدت التج عـــات العامـــة مف

:منضوون هحت النقابة الوطننة للتعلنم وقد داعد عل هذا الوضع ال زري
.ال ركزية الجديدة الكنفدرالنة الدمقراطنة للشال-
ي إيران-

.ما كان يجري مف
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اب كــــان الح ــــاس الناهــــج عـــن هلــــك التج عــــات الضــــخ ة يــــدفع الج يــــع لل طالبـــة بالضفــــ
عاجل وبعد دلسلة من اجت اعات اللجنة الدارية للكنفدرالنة الدمقراطنة للشال هقــرر

اب عــام ل ــدة  ـ ــ قطــاع التعلنــم وقطــاع الصــحة والــذي كــان يعقــد 72القنــام بإضـف ي
دــاعة مف

ـــ مقـــرات الكنفدرالنـــة الدمقراطنـــة للشـــال ي
اب كـــان. هج عـــات بـــدوره مف ـــ ويلحـــظ ان الضف

يــ  100ناجحــا 
اب ب 100مف اض الصــارخ للســلطة ودــمي هــذا الضفــ ،10،ــ 9: رغــم العــيت

.1979ابريل  11
اب اب( :  ما بعد الضف ي هفاصنل الضف

)عن ع د لن ندخل مف
فــ التعلنــم والصــحة 1000اعتقــل مــن اعتقــل، طــرد مــن ع لــه مــا يزيــد عل  .مســتخدم، بير

عــــات لل طروديــــن ـــ ج ــــع التي  ـي
شــــلت ج يــــع ال كــــاهب النقابنــــة وبــــدأت بعــــض العناض مف

ف .ولقد هم ارجاع رجال التعلنم ورجال الصحة بكنفنة ل هخفف عل أحد. وال عتقلير
وهكــــذا بقنــــت الوضــــعنة يســــودها الا ــــوض، ال بعــــض البنانــــات الصــــادرة عــــن ال جلــــس
ـــ عـــي  جريـــدة ال حـــرر وادـــت ر الوضـــع ي كـــانت هنشر

الداري للنقابـــة الوطننـــة للتعلنـــم والـــتت
.عل هذا ال نوال

ي مــن 
ـ بدايــة الفصــل الثــابف ـي

بــادرت النقابــة الوطننــة للتعلنــم ال القنــام بنشــاط 80/81ومف
ي وعقـــد هج عـــات نقابنـــة وهـــرأى للبعـــض ان ع لنــــة هحـــدي الق ــــع ال انـــه شعان مـــا

ثقـــامف
ط ال ناخ لل ؤه ر ال قبل ف طابعها ال ودمي حنث كان ال راد منها هو ههتر .هبير

وخلل التج عــــات كــــان يظهــــر الفشــــل الــــذريــــع للنقابــــة الوطننــــة للتعلنــــم حنــــث الحضــــور
ي غالبيته

.بفرع الدار البنضاء كان ل يتجاوز ال ائة والخ سون مف
ـــ الخفـــاء حنـــث مـــن كـــان ي

امـــا فن ـــا يخـــص ال ـــؤه ر ي كـــن القـــول ان البطـــائق كـــانت هبـــاع مف
ي – فــرع البنضـاء. يبحث عن اقتناء البطاقة لم يجدها رغـم الحـاحه ـي التج ـع النتخـاب 

ومف
ـــ دـــوى  81جـــوان  14ليـــوم  ـــ منخـــرط ومرشـــح 70لـــم يحصف ف عضـــوا عل أكـــي  هقـــدير بير

ــ البلد. عضـــوا 38حنـــث يجـــب انتـــداب  ـي
ح هـــده القضـــنة بـــالجو ال كهـــرب مف ـــ وي كـــن شر

ط ال ؤه ر وما ال ذلك بعد  ي ابث ان وكذا كنفنة ههتر
.يونيو 20خصوصا بعد الزيادة مف

ي كــانت دــالفا مقــرات النقابــة
اغلقــت ج يــع مقــرات الكنفدرالنــة الدمقراطنــة للشــال والــتت

.الوطننة للتعلنم ولم يعد بالمكان عقد حتت هج عات شكلنة لرجال التعلنم

ة الشيوعي ــ السلسلة الجديدة ( عدد  ي ــ نشر
49 )                                                          5الخط التحريفف



www.30aout.info

ـف العتبـار الصـدى النضـالي الـذي خلقتـه للخروج من هذا ال آل ال سـدود يجـب اخـذ بعير
ـــ  ف الهحـــاد" رغبـــة"الكنفدرالنـــة الدمقراطنـــة للشـــال لـــدى رجـــال التعلنـــم وال ـــزج بينـــه وبير

ي احناء الجامعة الوطننة للتعلنم
ي للشال مف ال ارب 

مناضل
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ف ارضية لتنظيم النقاش وسط رجال التعليم الديمقراطييي

ف: هقــديم فــ رجــال التعلنــم الــدمقراطيير يــ النقــاش الــدائر بير
ههــدف ابرضــنة ال ال ســاه ة مف

ي هذا القطاع
.قصد هجاوز الوضعنة النقابنة الراهنة مف

ـي: ل حة هاريخنة
يــ بـدايتها كــانت مف

عرف قطاع التعلنم كج يــع القطاعـات عـدة هحركــات مف
ــ للشـــال لكـــن الحركـــة) ت.و.ج(إطـــار الجامعـــة الوطننـــة للتعلنـــم  ـي التابعـــة لهحـــاد ال ارب 

ـــــــ إطـــــــار النقابـــــــة الوطننـــــــة للتعلنـــــــم  ي
ة كـــــــانت كلهـــــــا مف ـــــــ التابعـــــــة للكنفدرالنـــــــة) ت.و.ن(ابخير

اب ل ـدة . الدمقراطنة للشال ت هـذه الحركــة بإضفــ فــ اير  24ولقد ه ير 48و 79دـاعة فــي 
.79داعة ابريل  72و 79داعة مارس 

س ادى ال طــرد عــدد كـــبير مــن رجــال التعلنــم مــن ال ان هـــذه الحركـــة ووجهـــت بق ـــع شـرـ
ي السجن

ف مف وقـد انعكــس هــدا الق ــع بالســلب عل هــدا. وظائفهم والزج ببعض ال ناضلير
ي 79/80وهكـــــذا لـــــم هعـــــرف دـــــنة . التنظنـــــم حنـــــث عـــــرف نكوصـــــا بـــــارزا اي هحـــــرك نقـــــاب 

ـــ هـــده الثنـــاء كـــانت. بادـــتثناء بعـــض البنانـــات الصـــادرة عـــن النقابـــة الوطننـــة للتعلنـــم ي
ومف

اهها للتشـــطنب ب ـــا ادـــ تهم ال اـــامرين مـــن رجـــال التعلنـــم.و.ج يـــ بدايـــة. ت موجهـــة نشرـــ
مف

ي 
ي وعقــــد 80/81الفصــــل الثــــابف

بــــادرت النقابــــة الوطننــــة للتعلنــــم ال القنــــام بنشــــاط ثقــــامف
ـــ الجـــو لعقـــد ال ـــؤه ر  ط يـــ شـــعار آخـــر(هج عـــات نقابنـــة كـــان ال قصـــود منهـــا ههتر

يـــ مف
ـــ) العف ي

مف
.81جوان  22/23/24

مرابطــــة رجــــال(يونيــــو اغلقــــت ج يــــع مقــــرات الكنفدرالنــــة الدمقراطنــــة للشــــال  20بعــــد 
يــ غالبيتهــا مقــرات النقابــة الوطننــة للتعلنــم ولــم يعــد بالمكــان) البــوليس بهــا

ي كــانت مف
والــتت

نحــن الن كأدـــاهذة التعلنـــم الثــانوي امــام وضــعنة نقابنــة. عقــد حـــتت التج عــات الشــكلنة
ي التــــام والــــذي لــــم يســــبق ان شــــهده هــــدا اقــــل مــــا ي كــــن ان يقــــال عنهــــا انهــــا الفــــراغ النقــــاب 

ي حالة الدتثناء
.القطاع حتت مف

.كنف ي كن هجاوز هدا الوضع ال سدود
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ي داخـــــل مؤدســـــات التعلنـــــم- حســـــب- الثـــــانوي بالخصـــــوص-الع ـــــل عل خلـــــق جـــــو نقـــــاب 
يـــ غـــالب الحنـــان يكـــون مـــن الصـــح البـــدء بتنشـــنط الجـــو ثقافنـــا

خصوصـــنة كـــل ثانويـــة ومف
ورياضنا وكذا طرح بعض ال طالب النقابنة ال حلنة وهذا يتطلــب اذن خلــق لجــن نقابنــة

ـــ آخـــر ال طـــاف ال هكـــوين ال كـــاهب النقابنـــة ي
وقـــد. ورياضـــنة وثقافنـــة وي كـــن ان يـــؤدي مف

ي ايـة مركزيــة؟ وقـد هع ــم هــذه الع لنـة عل ال دينـة وضـ ننا مكتبـا للفــرع
يطرح السؤال مف

ـــــ الحركـــــة النتقالنـــــة – والتعاضـــــدية انظـــــر هعطنـــــل اداء ي
وهكـــــذا دنســـــتطيع ال ســـــاه ة مف

ي ال دينة. العلج
ي مف

.والنشاط الثقامف
ي فهيــ مسـطرة بتـدقيق لـدى وزارة

كة عل الصعند الـوطتف اما فن ا يخص ال طالب ال شيت
بنـــة الوطننـــة دـــبق لرجـــال التعلنـــم طرحهـــا بوادـــطة امـــا الجامعـــة الوطننـــة للتعلنـــم او اليت

لكـن هنــاك ثلثـة نقـط. النقابة الوطننة للتعلنم واليوم وغدا دـندافع عل هلــك ال طــالب
:اصبحت من ادبق ابدبقنات

ي ابدعار-
ي ابجور خصوصا بعد الزيادة مف

.الزيادة مف
ف العتبار موقف رجال التعلنم من الصلح التعلنمي ال زمع ادخاله- .ابخذ بعير
ام ال ؤدسات التعلن نة - يــ(احيت

مناهضة السلطة ال حلنة ووضع حد لتــدخلها الســافر مف
).ال ؤدسات التعلن نة

يــ القطــاع، اهجــاه يريــد هجــاوز الوضــع ال ســدود الناهــج عــن
بهــذا نكــون امــام اهجــاه جديــد مف

يــــ
الق ــــع مـــن جهــــة والتخــــاذل والا ــــوض مـــن جهــــة اخــــرى ولكيــــ ل يســـقط هــــذا الهجــــاه مف

وقراطنـــة والتخـــاذل وكـــذا الا ـــوض والنتهازيـــة ل بـــد لـــه مـــن تســـطير بعـــض ال بـــادئ البير
ي ظلها و البعض منها لتبننه او نقده وطرح بديل عنه

ي ديناضل مف
:العامة التت

ـــــ حـــــل مشـــــاكلهم: هردـــــيخ هقالنـــــد نقابنـــــة) 1 ي
ي مف ان يتبـــــع رجـــــال التعلنـــــم ابدـــــلوب النقـــــاب 

ة ودحـض ادـلوب ال حسـوبنة والرشـوة وذلــك بتشـكنل هنظن ـات نقابنـة ة والكبير الصاير
ي ال إذا داه ت القواعد من رجال التعلنم

.وهذا لن يأبت
ـ هوحنــد النضــالت وج ـــع كــل: بنــاء الوحــدة النقابنــة)2 ـي

ان الطريـــق الصــحيح هـــو البــدء مف
يـــــــ للشـــــــال يـــــــ مركزيـــــــة واحـــــــدة ليســـــــت ببديلـــــــة عـــــــن الهحـــــــاد ال ارب 

الطاقـــــــات النضـــــــالنة مف
.والكنفدرالنة الدمقراطنة للشال
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يـة فن ـا)3 ـي اهجـاه ربـط النضـالت الج اهير
ـف مف مساندة الطبقة العاملة ال اربنة والفلحير

ابدــــاهذة: بينهــــا وبالخصــــوص مــــع التلمنــــذ وذلــــك بحكــــم الهصــــالت ال وجــــودة بينه ــــا
.والتلمنذ

ي )4 ي مع م(النضال من اجل هعلنم شعت 
.موحد وعلمي) مجابف

ــ ب ــدى مســاه ة ج يــع: خلصــة ف ان الخــروج مــن الوضــعنة النقابنــة ال عاشــة حالنــا رهير
نامج واضح يستطيع لف رجال التعلنم ف بي  .رجال التعلنم الدمقراطيير

مــــنـــاضـــــل
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وع ارضية توجيهية للعمل وسط رجال التعليم مشر

وع خطـــة للع ـــل ودـــط: هقـــديم يـــ وضـــع مشرـــ
ان الهـــدف مـــن هـــذا النـــص هـــو ال ســـاه ة مف

.قطاع التعلنم
ان مــا نقصــد هنــا هــم رجــال التعلنــم الثــانوي بالخصــوص وذلــك لنفــس العتبــارات الــتيتم

فــــــ يــــــ ابرضـــــنة التوجيهنـــــة للع ــــــل ودـــــط ال ثقفير
ف. ادراجهـــــا مف وينقســــــم النـــــص ال قســــــ ير

ف :رئيسيير
.وضعنة هدا القطاع- 1
ي هذا القطاع- 2

احات للع ل مف .اقيت
.ال هام ال طروحة عل ال نظ ة- 3

ك ــــا هجــــدر الشــــارة ال ان ع لنــــا هــــذا يعت ــــد بابدــــاس عل ابرضــــنة التوجيهنــــة للع ــــل
ي حـــــــددهها ابرضـــــــنة

، ول نـــــــرى مجـــــــال هنـــــــا لعـــــــادة شد ابهـــــــداف الـــــــتت ـــــــ ف ودـــــــط ال ثقفير
.ال ذكورة

.خصوصنات الظرف الراهن  :   وضعنة قطاع رجال التعلنم  ) 1
ي الظرف الراهن بالس ات التالنة

ف قطاع التعلنم مف :يت ير
ي الحاصل-  .الفراغ النقاب 
ـي للشـال مـن-  ي هقـوم بهـا الجامعـة الوطننـة للتعلنـم التابعـة للهحـاد ال ارب 

التحركات التت
ي ظل غناب الكنفدرالنة الدمقراطنة للشــال بعـد الق ــع الـدي

اجل اعادة هنظنم نفسها مف
.هعرضت له والج ود الذي هعرفه هده النقابة حالنا

ف-  .ما يروج من نقاشات ودط بعض رجال التعلنم الدي قراطيير
ي- 

ي ل هنفصــل عــن ابزمــة القتصــادية الــتت
ي يعرفهــا هــدا القطــاع والــتت

ال شــاكل ال لحــة الــتت
ائنة بغلــب واودــع الفئــات الشــعبنة ي ادت ال هقلنــص القــدرة الشرــ

ي منهــا البلد والــتت
هعــابف

ي
ة مف ة خصوصا بعد الزيادة ابخير جوازية الصاير ائح الدننا وال تودطة للي  ومن بينها الشر

ي دبقت انتفاضة 
.يونيو 20ادعار ال واد ابدادنة التت

وع خطة للع ل ودط رجال التعلنم ) 2 ).  الثانوي عل الخصوص  (  حول مشر
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اعتبــــارا لخصوصــــنة هــــذا القطــــاع، وبالعت ــــاد عل الخطــــوط العاملــــة التوجيهنــــة للع ــــل
ـــ خلـــق ي

وع مف ـــ وط ال وضـــوعنة للشر ـــ ، نعتـــي  ان الظـــرف الراهـــن يـــوفر الشر ـــ ف ودـــط ال ثقفير
ـــ داخــــل هــــدا القطــــاع، يلتــــف حــــول مبــــادئ عامــــة ويناضــــل مرحلنــــا عل اهجــــاه دي قراطـي

.اداس برنامج نضالي
:  العوامل ال وضوعنة لقنام اهجاه دي وقراطي ودط قطاع التعلنم- أ

ي هوكل الداس ال وضوعي لقنام هذا الهجاه هي
ي نظرنا، التت

:ان اهم العوامل، مف
ف.  ، وكـــــذا مناضـــــلير ف ف والـــــدي قراطيير هواجـــــد اعـــــداد ل بـــــاس بهـــــا مـــــن ابدـــــاهذة التقـــــدميير

ي لطلبــة ال اــرب 
يــ الهحــاد الــوطتف

ف مف ف(دــابقير ف وهقــدميير ، والنقــاش الــدائم بينهــم)قاعــديير
ــــــ هــــــدا القطــــــاع  ي

ف مــــــدى ادــــــتعدادهم للنضــــــال مف ههييئهــــــم عل دــــــبنل ال ثــــــال(حالنــــــا يــــــبير
...).لدت ارة موجهة لرجال التعلنم

.ال شاكل ال تفاق ة لرجال التعلنم. 
ما يجب ان يلتف حوله هدا الهجاه  - ب

ان قنــــام هــــذا الهجــــاه يجــــب ان يعت ــــد عل ادــــاس بعــــض ال بــــادئ العامــــة يلتــــف حولهــــا
يــ النضــال منــة

رجــال التعلنــم الــدي قراطيون، وي كــن وضــع خطوطهــا العامــة وهلخنصــها مف
:أجل

ي هدا القطاع* 
.هرديخ هقالند نقابنة مف

اعادة بناء الوحدة النقابنة لرجال التعلنم* 
ربــط نضــالت ج ــاهير رجــال التعلنــم بالج ــاهير الشــعبنة وعل رادــها الطبقــة العاملــة* 

ف .والفلحير
ي قنادة نضال رجال التعلنم بطرح برنامج نضالي مرحلي* 

.ال ساه ة مف
ي *  ي ومع ــــم(النضــــال مــــن اجــــل هعلنــــم شــــعت 

ــــ) مجــــابف ــــ... موحــــد وعلمي ــــ فكــــر علمي ونشر
ي هذا القطاع

ي مواجهة الفكر الرجعي والصلحي ال هن ن مف
.هقدمي مف

ي هذا الهجاه  - ت
.  ال هام النضالنة ال رحلنة ال طروحة مف
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يــ ظـل الظـروف الراهنــة فيتجل
امـا مـا هــو مطـروح عل هــدا الهجـاه الـدي قراطي انجـازه مف

ي ـــ والع ـــل عل هجـــاوز الفـــراغ النقـــاب  ـــ برنامـــج نضـــالي مرحلي ط ـــ ال بـــادرة بإيجـــاد وههتر ي
اول مف

ي حددناها دابقا
ي افق ال بادئ العامة التت

.الحاصل مف
نامج النضالي ال رحلي فن ــا ي ي كن ان يتض نها هدا الي 

وي كن هلخنص النقط العامة التت

:يلي
نامج النضالي ال رحلي  .  وع الي  :مشر
ز ال شــــاكل ابكــــي  خصوصــــنة بهــــذا القطــــاع + ي جــــد مركــــز يــــي  وي كــــن(تســــطير ملــــف نقــــاب 

انجـــاز ذلـــك بالعت ـــاد عل ادبنـــات كـــل مـــن الجامعـــة الوطننـــة للتعلنـــم والنقابـــة الوطننـــة
).للتعلنم

ي داخــل ال ؤدســة حســـب خصوصــنة كــل واحــدة عل حــدة، وهكــذا قــد+ خلــق جــو نقــاب 
ـ اغلــب ابحنــان البــدء بالع ــل عل هنشــنط الجــو ثقافنــا  ـي

او) نــدوات، مجلت(يتــوجب مف
وادتالل هده ابنشطة من اجل خلق نقاش حول وضعنة رجال التعلنـم. الخ... رياضنا

ي ال نظم ورة الع ل النقاب  ف لهم ضف .بهدف ان هتبير
يــ الســنوات القلنلـة ال قبلـة،+

ف التطبيق مف الجواب عل اصلح التعلنم ال زعم ادخاله حير
.ودلك بدرادته والرد علنه

:ال هام ال طروحة عل ال نظ ة  -ج
ـي ابخيـر

ي كل ما دبق قد هم التطرق ال الجانب السناسي لل سالة، فانه يجب مف
إذا كان مف

ي دــتنهجها ال نظ ــة للع ــل ودــط
ــ الســبل الــتت ــ ال تعلــق ب ــا هي درادــة الجــانب التنظنمي

ف ي بناء وهأطير اهجاه رجال التعلنم الدي قراطيير
.هذا القطاع وكنف دتساهم مف

ـــــ وضـــــع ارضـــــنة ـــــ هـــــذا ال جـــــال هي ي
ونـــــرى ان اول خطـــــوة يجـــــب ان هقـــــوم بهـــــا ال نظ ـــــة مف

ف عل ال نظ ــة، ف والعــاطفير يــة، موجهــة لرجــال التعلنــم التقــدميير دمقراطنــة شــبه ج اهير
ـي هنظنـم النقـاش الـدائر حالنـا ودـط رجـال التعلنـم

وان هذا الجراء من شـانه ال سـاه ة مف

ـي قنـام اهجــاه دي قراطيــ
وع مف ف من جهة، ك ــا انهـا دتشـكل الحجــر الداسـي للشـر التقدميير

.ودط قطاع التعلنم
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اما مض ون هذه ابرضنة فانه يست د الخطوط العريضة من ابرضنة الحلنة مع هدقيق
.بعض الشعارات

امــــا فن ــــا يتعلــــق بكنفنــــة هنكلــــة هــــذا الهجــــاه، فإننــــا نــــرى ان ذلــــك دــــابقا بوانــــه، ولــــذلك
ي بطرح هدا الشكال عل مناضلي ال نظ ة من اجل النقاش 

وبالخصـوص منهـم(دنكتفف
ف ودــط هــذا القطــاع ــ) العــاملير هــل يجــب ان يتــم: وي كــن هلخنــص هــذا الشــكال فن ــا يلي

ي وادـــــع  اي غنـــــاب اي هنظنـــــم داخلـــــه(هـــــأطير هـــــدا الهجـــــاه الـــــدمقراطي بشـــــكل ج ـــــاهير
ف مــن رجــال التعلنــم ف ال تقــدمير بادــتثناء علقــات هربــط عناض ال نظ ــة ببعــض العــاطفير

ي مؤطر من طرف ال نظ ة يع ل عل هــوجنه) عليها ام يجب خلق هنظنم شبه ج اهير
يــة(هــدا التنــار  ف شــبه ج اهير ان هــذا الطــرح بهــذا) حلقــات عل شــكل مجــالس لل ناضــلير

ي كل واحد منها حسب كل ظرف
ف بل ي كن هبتف ي هناقض الرأيير

.الشكل ل يعتف
هكز ، ان قنــام ونشــاط هــدا الهجــاه دــير ف يــ كلتــا الحــالتير

، انــه مف ــ هــذا بــديهي يــ ابخير
ونعتــي  مف

.عل التنظن ات النقابنة ال وجودة، ول يعتي  بديل عنها
لجنة نضال

 
ي لهــذا القطــاع، لن هنــاك ارضــنة موازيــة قــد* لــم نتطــرق هنــا ال التاريــــخ النقــاب 

.هطرقت لذلك، ولقد اعت دنا عليها لدتخلص بعض نتائجها
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ي  :   عن النقابة الوطنية للتعليم العالي
.مؤتمرها الثانف

يــ ارضــيتها مـن
ا مف فــ ي هــدا التقريــر عـن هــذه ال نظ ــة لكــون ال نظ ــة لــم هخصـص لهـا حير

يــأبت
ــــــ ـف ــــــ للشــــــــال. ال ثقفير ـي ف الهحــــــــاد ال ارب  ولكــــــــون هـــــــذه النقابـــــــة هعيـــــــش خـــــــارج ال ركزيــــــــتير

والكنفدرالنــة الدمقراطنــة للشــال، وكــذا ل ــا لرجــال التعلنــم مــن هــأثير واطلع عل الثقافــة
ي مـــن. ببلدنـــا

ة فـــانه يعـــابف جوازيـــة الصـــاير ـــ الي  ف ان هـــذا القطـــاع رغـــم وضـــعيته ال  تـــازة بير
عيتها لـــدى ـــ عـــدة مشـــاكل تســـتحق بعـــض الهت امـــات، مـــن هنـــا اهخـــذت هـــذه النقابـــة شر

رغـــم ان نضـــاليتها ل هتخـــذ طابعـــا صـــدامنا، فـــان مفهومهـــا ذو دللـــة. رجـــال التعلنـــم العـــالي
ة جوازيــــــة الصــــــاير ى لكونهــــــا الفئــــــة الجت اعنــــــة ال حظوظــــــة مــــــن الي  إذا كــــــان هــــــدف. كــــــي 

ات داخل هــدا ، فان بعض ال ؤشر ف ال نظ ة هو خلق هنار دمقراطي داخل قطاع ال ثقفير
ـ التقريـــر التــالي عــن- رجــال التعلنــم العــالي- القطــاع ـي

هــوحي بوجــوده ودــنظهر ذلــك جلنــا مف
.ال ؤه ر ابخير لهده النقابة

يــ مـاي : ال ؤه ر-
ي للنقابة الوطننـة للتعلنـم العــالي مف

وكـان شـعاره 81انعقد ال ؤه ر الوطتف

ـــــ ي ال ركـــــزي مـــــن اجـــــل اصـــــلح هعلنـــــم يســـــتجنب لل طامـــــح الدي قراطنـــــة للشـــــعب ال ارب 
ان طــــرح هــــذا. ول تطلبــــات التحــــرر القتصــــادي والجت ــــاعي للبلد وكــــذا شــــعارات اخــــرى

ي بعــد مســاه ة النقابــة فن ــا دعــاه الحكــم بالقنــام بإصــلح للتعلنــم، وانســحابها
الشــعار يــأبت

.من اشاال اللجن ال تكلفة بوضع ارضنة لهذا الصلح
:مكونات ال ؤه ر-

ان اغلبنـــة رجـــال التعلنـــم العـــالي منخرطـــة هحـــت هـــذه النقابـــة م ـــا منحهـــا عـــدد مهـــم مـــن
. 170(ال ـــــؤه رين  (، ـــــ هـــــذا ال ـــــؤه ر ج يـــــع مؤدســـــات التعلنـــــم العـــــالي ي

لقـــــد دـــــاه ت مف
اكي للقـــــوات الشـــــعبنة(ودـــــاه ت كـــــذلك ج يـــــع قـــــوى الصـــــلح  اغلبنـــــة) الهحـــــاد الشـــــيت

اكنة(مطلقـة  أضـف ال هـذا مج وعـة مـن" انـوال"وكـذا مج وعـة ) حـزب التقـدم والشــيت
ف مع الحركة ال اركسنة اللينيننة ال اربنة .العاطفير

اكي للقــوات الشـــعبنة: الفتتاحنــة: اشــاال ال ــؤه ر- ت بحضــور زعنـــم الهحــاد الشـــيت فـــ ه ير
ـــــ لحــــــزب التقــــــدم والقــــــائه لكل ــــــة نــــــالت هرحــــــاب الج يــــــع وكــــــذا عضــــــو الــــــديوان السناسـي

اكنة وكذا بعض ال نظ ات النقابنة ابخرى .والشيت
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يــــ لـــول اضــــافة ال جلــــس الداري الســــابق لكــــان هــــذا التقريــــر مرفوضــــا حنــــث: التقريــــر ابدب 
ـي ابخبـار. صـوها 72صوت ضــده 

ـي مرحلــة معينـة والقصـور مف
واههـم هــذا التقريــر بـالركود مف

.والتنظنم
ي* :حول التقرير ابدب 

اكنة، الح عل ان هنتقد النقابة نفسها ل نها ف من حزب التقدم والشيت كان اول ال تدخلير
ــــــ نفســــــها للرجــــــوع ال لجنــــــة ط لــــــم هقــــــدم اي وثنقــــــة ع ــــــل للجنــــــة الصــــــلح الوطننــــــة وههتر
، ولحـظ كـدلك ـي مسـتوى رجـال التعلنـم العـالي

الصلح حاملة معها وثنقـة ع ـل هكـون مف
يــــ الصــــحة والتعلنــــم

عل كــــون التقريــــر لــــم يشرــــ دــــوى ال الخروقــــات للحريــــات النقابنــــة مف
.وهذه الخروقات لم ه س التنظن ات الع النة ابخرى

اكي للقــوات الشــعبنة حنــث طــالب ب وقــف حــازم مــن ف مــن الهحــاد الشــيت ي ال تــدخلير
ثــابف

فـــــ ال ان فـــــ هـــــذين الطرفير ف وبير يـــــ هـــــذين الجــــانبير
الصـــــلح وبقنـــــت التــــدخلت منحصة مف

.ه ت ال صادقة عل هذا التقرير
:اللجن*

هقسم ال ؤه ر ال اربعة لجـن طبقـا لجـدول اع ـاله، ال انهـا لــم هحـظ باهت ـام ال ــؤه رين
عضـــوا امـــا اللجـــن ابخـــرى فقـــد كلفـــت ببعـــض 90ال لجنـــة الصـــلح حنـــث انضـــم اليهـــا 

يــ هــدا التقريــر دــوى بعــض
ال هــام والع ــال الروهيننــة لل ــؤه ر ومــن هنــا لــن هنــال حظهــا مف

.التعاليق
.اشاال لجنة الصلح

يــ
ي ال ؤه ر بتقرير عن مســاه ة النقابــة مف

هقدم الكاهب العام للنقابة امام لجنة الصلح مف
شـــاركت النقابـــة الوطننـــة: اللجنـــة الوطننـــة للصـــلح التعلنـــم وهـــذا هـــو مضـــ ون التقريـــر

يـــ منـــاظرة ايفـــران لعـــام 
بـــدعوة ردـــ نة هلقتهـــا مـــن طـــرف الحكومـــة، ولـــم 1980للتعلنـــم مف

تستطع هذه النقابة هقديم وثنقة ع ل حنــث كـان مطلوبــا مـن ج يــع ال نظ ــات النقابنــة
ــ هــذا الشــأن ي

وانســحبت النقابــة مــن هــذه اللجنــة نظــرا. والسنادــنة هقــديم وثنقــة ع ــل مف

ـي
ي دـاه ت فيهـا النقابـة بـأخرى ارهـأت النقابـة انهـا هح ـل مف

لدتبدال الوثنقة ال هيئـة الـتت
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ا مــــــــن ال فــــــــاهنم الرجعنــــــــة ونظــــــــرا ل وقــــــــف النقابــــــــة التقــــــــدمي قــــــــررت طناههــــــــا عــــــــددا كــــــــبير
.النسحاب
ي الساعة، الكل كــان يطـرح مفهومـا للتعلنـم وكنفنـة: التدخلت

كانت طويلة حنث تستومف
ي منها البلد بخصوص التعلنم، وقــد كــان لثلث هــدخلت أثــر كــبير

ي هعابف
حل ال شاكل التت

النـة عل مجرى هذه اللجنـة، الول ل ح ـد كشـوش حنـث طـرح عـدة مفـاهنم جديـدة لير
ـــ بعــــض. هــــأمنم التعلنــــم، هحريــــر التعلنــــم: لــــم يســــبق ان عرفتهــــا بلدنــــا ي كــــان يعظـي

والثــــابف
ف مـــن هـــذه ح الثـــالث تشـــكنل لجنـــتير الحصـــاءات انطلقـــا مـــن اطروحتـــه الكادي نـــة واقـــيت

ح. اللجنة ف وبعد عــدة اجت اعــات جــاءت كــل واحـدة منهــا ب قــيت وهكذا هفرعت ال لجنتير

ي
ابول هطـــــرح بـــــان هع ـــــل النقابـــــة عل ايجـــــاد ارضـــــنة لصـــــلح التعلنـــــم عل. يك ـــــل الثـــــابف

ادــــــاس مــــــا جــــــاء بــــــه كشــــــوش وابخــــــرى هــــــدعو ال نظ ــــــات النقابنــــــة والسنادــــــنة بالقنــــــام
.ب ناظرات موازية للرد نة تساعد بدورها عل ايجاد ابرضنة التعلن نة

).48(وهكذا دامت اشاال هده اللجنة أكي  من ث اننة واربعون داعة 
يـــ هـــذه اللجنـــة

مت الصـــ ت حنـــال مـــا اهفـــق علنـــه مف ف امـــا فن ـــا. ال ان العناض التقدمنـــة الـــيت
يخـــص اللجـــن ابخـــرى، فكـــان التعامـــل ب نطـــق ال ـــؤه ر دـــند ال بعـــض الدـــتثناءات مثل

يــ الصاع ح. ش.د.الصاع الذي دار حول ملت س يشــند ويتضــامن مــع ك
.ش.ت.ان طرمف

ــ ابخيرــ حســم ي
ف ولكــن مف ــ جــدال دام الســاعتير ي

اكي للقــوات الشــعبنة بقنــا مف والهحــاد الشــيت
.بالتصويت، اي ب نطق ابغلبنة

يــ هــذا ال ــؤه ر مشــاركة بعــض العناض الدي قراطنــة، انهــا كــانت هبحــث عــن خلــق
ال هــم مف

ـــــ هلـــــك العناض مثل ف ـــــ بعـــــض محاولـــــة التنســـــيق بير ي
:التنـــــار ال نشـــــود، يظهـــــر هـــــذا جلنـــــا مف

نســــقت ج يــــع هــــذه العناض. ش.د.بخصــــوص التصــــويت عل ملت ــــس التضــــامن مــــع ك
.فن ا بينها وصوهت ضده وادتطاعت جلب مج وعة أنوال اليها

ي هذا ال ؤه ر اثناء النقاش حول اصلح التعلنم نقط جد هامة: ملحوظة
ت مف .لقد اثير

برية* ال سالة الي 
عل اننة التعلنم*

عـــــــاطــــــــــــف
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